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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. Thông tin chung 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÍNH   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1964  Nơi sinh: Thái Bình 

Quê quán: Thái Bình    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ             Năm, nước nhận học vị: 2004 – Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo sư       Năm bổ nhiệm: 2010 

Chức vụ: Giảng viên cao cấp 

Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm – ĐHTN 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1, Tiếng Nga C   Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học Giáo dục, Khoa Tâm lý – Giáo dục, Phòng 214.A4 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. 

Điện thoại liên hệ:  0912500943 

Email: nguyenthitinh@dhsptn.edu.vn; tinhnt@tnue.edu.vn 

II. Quá trình đào tạo 

- Từ 1983 đến 1987, học Đại học ngành Sư phạm Tâm lý – Giáo dục, tại Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội.  

- Từ 1993 đến 1995, học Cao học chuyên ngành Giáo dục học, tại Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

- Từ 2000 đến 2004, học Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục, tại Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội. 

III. Các công trình khoa học đã công bố 

 Bài báo đăng Tạp chí quốc tế 

1. Professional competence framework forteacher educators: A suggestion based on the 

quality insurance of teachertraining meeting demands of implementation of the new 

genral education program, Proceedings of internationnal conference: “Teacher’ and 

educationnal administrators’ competence in the context of globalisation, november 2017. 

2. Management of student’ slearning activities based on internal school’ s abilty, The 

European Journal of Education and Applied Psychology, 1/2018. 

 Bài báo đăng Tạp chí trong nước 

3. Nguyễn Thị Tính, Thực trạng dạy môn GDH trong trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo 

khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy và học ở Đại học sư phạm - ĐHTN tháng 5/1998. 

4. Nguyễn Thị Tính, Rèn luyện KNSP qua việc dạy và học môn thực hành GDH, Kỷ yếu 

hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên” 

ĐHSP – ĐHTN, 1998. 

5. Nguyễn Thị Tính, Công tác đào tạo giáo viên miền núi với sự nghiệp CNH – HĐH, 

Hội thảo khoa học ĐHTN, 1998. 

6. Nguyễn Thị Tính, Hiệu quả của việc dạy tự học trong quá trình dạy học ở đại học, Tạp 

chí đại học và giáo dục chuyên nghiệp số 2, 1999. 
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7. Nguyễn Thị Tính, Sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo hướng cấu trúc môdun 

hóa để rèn kỹ năng tự học cho sinh viên sư phạm Thái Nguyên, Tạp chí Nghiên cứu giáo 

dục, số chuyên đề, 2000. 

8. Nguyễn Thị Tính, Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên ĐHSP trên quan điểm tiếp 

cận mục tiêu, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 2001. 

9. Nguyễn Thị Tính, Ứng dụng những thành tựu của TLH hoạt động để tổ chức hoạt động 

tự học môn Giáo dục học cho sinh viên trường ĐHSP – ĐHTN, Kỷ yếu hội nghị dạy tốt  

ĐHSP – ĐHTN, 2001. 

10. Nguyễn Thị Tính, Lượng giá thường xuyên – biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất 

lượng đào tạo, Kỷ yếu hội thảo KH “QL giáo dục trong các trường sư phạm, 2001. 

11. Nguyễn Thị Tính, Hình thành kỹ năng soạn giáo án cho sinh viên. Một trong những 

biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học, 2001. 

12. Nguyễn Thị Tính, Rèn luyện NVSP thường xuyên cho sinh viên khoa TLGD qua việc 

dạy môn phương pháp giảng dạy GDH, Tạp chí Giáo dục, 2005. 

13. Nguyễn Thị Tính, Xây dựng hệ thống giáo dục Việt Nam dựa trên cơ sở triết lý giáo 

dục xã hội học tập, Tạp chí Giáo dục, tháng 10, 2006. 

14. Nguyễn Thị Tính, Dạy cách chuyển giao việc học một trong những nhân tố góp phần 

nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy học hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 1, 2002. 

15. Nguyễn Thị Tính, Tổ chức cho trẻ mẫu giáo lớn chơi theo nhóm bạn một trong những 

nhân tố góp phần hình thành và phát triển nhân cách trẻ em, Tạp chí nghiên cứu Giáo 

dục, số 2, 2006. 

16. Nguyễn Thị Tính, Tích cực hoá hoạt động học tập học phần Giáo dục học của sinh 

viên thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập, Tạp chí nghiên cứu Giáo dục, số 5, 2006. 

17. Nguyễn Thị Tính, Thực trạng sử dụng thông tin quản lý chất lượng giáo dục của cán 

bộ quản lý ở một số trường THCS các tỉnh miền núi phía bắc, Tạp chí giáo dục, tháng 10, 

2006. 

18. Nguyễn Thị Tính, Chú ý vốn sống, kinh nghiệm của người học trong dạy học môn 

giáo dục học, Tạp chí giáo dục, số 160, 2007. 

19. Nguyễn Thị Tính, Hoạt động nhóm với sự phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo, Tạp chí 

giáo dục, số 134, 2007. 

20. Nguyễn Thị Tính, Thực trạng tổ chức trò chơi học tập phát triển năng lực ghi nhớ cho 

trẻ mẫu giáo lớn ở các trường mầm non khu vực miền núi phía bắc Việt Nam, Tạp chí giáo 

dục, số 179, 2007. 

21. Nguyễn Thị Tính, Thực trạng kỹ năng hoạt động xã hội của sinh viên Đại học SPTN, 

Tạp chí giáo dục, số 187, 2008. 

22. Nguyễn Thị Tính, Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua dạy học 

môn đạo đức, Tạp chí giáo dục, số 201, 2008. 

23. Nguyễn Thị Tính, Xây dựng và sử dụng bài tập thực hành trong dạy học môn đạo đức 

nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh  tiểu học, Tạp chí giáo dục, 

số 160, kì 2, tháng 3, 2009. 
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24. Nguyễn Thị Tính, Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực, Hội thảo Bộ Giáo dục - Đào tạo, 2010. 

25. Nguyễn Thị Tính, Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Thái Nguyên, Tạp chí giáo dục, số 270, 2011. 

26. Nguyễn Thị Tính, Xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường đại học sư phạm- 

một trong những giải pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, Tạp chí giáo dục, số 

đặc biệt tháng 9, 2011. 

27. Nguyễn Thị Tính, Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý giáo dục theo định 

hướng nghề nghiệp ứng dụng, Tạp chí Quản lý giáo dục số 10, Học viên QLGD, 2019. 

28. Nguyễn Thị Tính, Rèn luyện kĩ năng hướng dẫn và tư vấn nhằm tăng cường năng lực 

thực hành phương pháp kỷ luật tích cực cho sinh viên sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo Bộ Giáo 

dục – Đào tạo tháng 6/2010. 

29. Nguyễn Thị Tính, Hình thành tính kỷ luật tích cực cho học sinh thông qua dạy học 

môn Đạo đức ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tháng 12 năm 2010. 

30. Nguyễn Thị Tính, Thực trạng xây dựng môi trường học tập thân thiện ở các trường 

tiểu học vùng khó khăn của Tỉnh Bắc Kạn, Tạp chí Giáo dục, số tháng 6, kỳ 2 năm 2011. 

31. Nguyễn Thị Tính, Nội dung và cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm, với trường phổ 

thông trong đào tạo giáo viên, Hội thảo toàn quốc, tháng 9/2013. 

32. Nguyễn Thị Tính, Sử dụng phương pháp kỷ luật tích cực nhằm giáo dục KNS cho 

học sinh phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo Bộ GD- ĐT tháng 6/2012. 

33. Nguyễn Thị Tính, Nội dung và cơ chế phối hợp giữa cơ sở đào tạo giáo viên với hệ 

thống các trường phổ thông trong xây dựng chuẩn đầu ra các trường sư phạm, Hội thảo 

toàn quốc, tháng 9/2013. 

34. Nguyễn Thị Tính, Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực trong công tác chủ 

nhiệm lớp ở trường phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo Bộ GD- ĐT tháng 6/2012. 

35. Nguyễn Thị Tính, Mối quan hệ giữa giáo dục giá trị sống và giáo dục kĩ năng sống 

cho học sinh THPT, Tạp chí Quản lý giáo dục, tháng 8/2013. 

36. Nguyễn Thị Tính, Phát triển năng lực tư vấn học tập cho giảng viên- cố vấn học tập ở 

trường Đại học Sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Tạp chí giáo dục, tháng 

11/2014. 

37. Nguyễn Thị Tính, Phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng nghề 

nghiệp ứng dụng, Tạp chí giáo dục, tháng 11/2014. 

38. Nguyễn Thị Tính, Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực, Hội 

thảo khoa học toàn quốc tại Đà Nẵng, tháng 9 năm 2015. 

39. Nguyễn Thị Tính, Huy động nguồn lực phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo 

định hướng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Tạp chí giáo dục, 

tháng 10/2016. 

40. Nguyễn Thị Tính, Dự thảo chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học sư phạm, Hội thảo 
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chuẩn nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, Bộ Giáo dục – Đào tạo tháng 12 năm 2016. 

41. Nguyễn Thị Tính, Bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt động trải nghiệm cho hiệu trưởng 

trường phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, Tạp chí Khoa 

học Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ 

Giáo dục – Đào tạo, Tháng 10, năm 2017. 

42. Nguyễn Thị Tính, Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường 

cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới, Hội thảo 

khoa học “ Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục phổ thông”, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Tháng 11, 2017. 

43. Nguyễn Thị Tính, Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên 

Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Tạp chí Quản lý giáo dục, Học viên QLGD, 

tháng 12/2018. 

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì, tham gia 

 Cấp Bộ chủ trì 

1. Thực trạng tự học của sinh viên trường ĐHSP-ĐHTN. Nghiệm thu năm, 2002. 

2. Các biện pháp tổ chức trò chơi học tập nâng cao năng lực ghi nhớ cho trẻ mẫu giáo lớn ở 

các trường mầm no khu vực miền núi phía bắc. Nghiệm thu năm 2007. 

3. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua dạy học môn đạo đức. Nghiệm thu 

năm 2010. 

4. Xây dựng  tiêu chí trường tiểu học thân thiện ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. 

Nghiệm thu năm 2012. 

5. Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT khu vực miền núi phía Bắc trong 

bối cảnh hiện nay. Nghiệm thu năm 2014. 

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nâng cao năng lực trường ĐHSP – ĐHTN 

theo dự án ETEP 2017 – 2022.  

7. Xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, nhiệm vụ ETEP năm 2016 

8. Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình đào tạo cho giảng viên các trường đại học sư 

phạm. Nghiệm thu năm 2017. 

9. Chủ trì xây dựng KPI đánh giá cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm ở trường Đại học 

Sư phạm, Nhiệm vụ ETEP. 2019 
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 Cấp Bộ tham gia 

1. Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm 

 Cấp Đại học chủ trì 

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ FCP: Xây dựng khung năng lực trường Đại học Sư phạm – Đại 

học Thái Nguyên. 2019. 

V. Sách và Giáo trình 

1. Nguyễn Thị Tính Phương pháp dạy học Đạo đức ở trường tiểu học. NXB Đại học 

Thái Nguyên, năm 2011 

2. Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Công Thành, Trần Thị Minh Huế 

Giáo dục học . NXB Giáo dục năm 2013. 

3. Nguyễn Thị Tính, Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Tổ chức hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông, NXB Giáo dục, năm 2011 

4. Nguyễn Thị Tính, Dạy học lấy trẻ làm trung tâm. NXB Đại học Thái nguyên, năm 

2014. 

5. Nguyễn Thị Tính Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. NXB Đại học Thái Nguyên, 

năm 2014. 

6. Nguyễn Thị Tính, Phạm hồng Quang, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ngành 

giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. NXB Đại 

học Thái Nguyên năm 2013. 

7. Nguyễn Thị Tính, Lý luận chung về quản lý, quản lý giáo dục. NXB Đại học Thái 

Nguyên, năm 2014. 

8. Nguyễn Thị Tính, Đầu Thị Thu, Phí Thị Hiếu, Nguyễn thị Ngọc, lê Hồng Sơn 

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý GD - ĐT. NXB Đại học Thái Nguyên, năm 

2014. 

VI. Hướng dẫn sau đại học 

       - Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn thành công: 30 

       - Số lượng NCS đã hướng dẫn thành công: 06 

       -  Đang hướng dẫn: 2 NCS; 05 HVCH 

Xác nhận của cơ quan 

 

Thái Nguyên, ngày         tháng        năm 2020 

Người khai 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính 

 


