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LÝ LỊCH KHOA HỌC TÁC GIẢ SÁCH GIÁO KHOA 

 Môn học Công nghệ  lớp 10 

Vị trí biên soạn: Tổng Chủ biên và Tác giả. 

   1. Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng 

   2. Năm sinh: 1977                                       

   3. Nam/Nữ:    Nam 

   4. Cơ quan công tác  

    Tên cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

    Người đứng đầu cơ quan: Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện 

    Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

    Website cơ quan:   http://www.vnua.edu.vn/ 

    Điện thoại cơ quan: 84.024.62617586 

   5. Chức vụ hiện nay: Giảng viên, Trưởng khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Trưởng ban Công 

tác chính trị và Công tác sinh viên, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

   6. Nguyên quán: Xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

   7. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ Nông Lâm, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội. 

    Số điện thoại di động: 0978056956 

    Email: nguyentatthang@vnua.edu.vn  

   8. Kinh nghiệm công tác  

          - Tác giả sách Hướng dẫn học Công nghệ 7 tập 1, tập 2 - NXB Giáo dục Việt Nam; 

          - Tác giả sách Hướng dẫn học Công nghệ 9 - NXB Giáo dục Việt Nam; 

          - Báo cáo viên tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn Công nghệ theo chương 

trình tập huấn của Bộ GD&ĐT về đổi mới Phương pháp dạy học Công nghệ; đổi mới kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Công nghệ; tập huấn xây dựng 

bài học theo mô hình trường học mới – VNEN; tập huấn dạy học tích hợp (giáo dục biến đổi 

khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, tiết kiệm năng lượng...), giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 

trong dạy học môn Công nghệ cấp THCS, THPT... 

- Thành viên Hội đồng thẩm định tài liệu tập huấn, tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn 

Công nghệ của Bộ GD&ĐT;  

- Thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia môn 

Công nghệ - 2018;  

- Tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH giáo dục, nhận xét tóm tắt luận án tiến 

http://www.vnua.edu.vn/
mailto:nguyentatthang@vnua.edu.vn
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sỹ Khoa học giáo dục chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học, Lí 

luận và phương pháp dạy học bộ môn Công nghệ. 

- Giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học ngành Sư phạm kỹ thuật, Sư phạm Công nghệ 

từ năm 1999 đến nay tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Cao đẳng Sư phạm trung ương. 

   9. Chức danh khoa học: Giảng viên chính, Tiến sỹ Khoa học giáo dục. 

   10. Trình độ được đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành, chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Sư phạm Sinh – Kỹ thuật nông 

nghiệp 

1999 

Thạc sỹ Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Khoa học Giáo dục/Lí luận và 

Phương pháp dạy học bộ môn 

Sinh học 

2006 

Lí luận 

chính trị 

Học viện Chính trị 

quốc gia HCM 

Cao cấp Lí luận chính trị 2017 

Tiến sỹ Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Khoa học Giáo dục/Lí luận và 

Phương pháp dạy học bộ môn 

Sinh học 

2018 

     11. Trình độ ngoại ngữ  

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng Anh B2 B2 B2 B2 
 

12. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi làm việc Công việc đảm nhiệm 

1999-2003 Bộ môn Tâm lý và Phương pháp 

giáo dục, Khoa Sư phạm kĩ thuật, 

Giảng viên, Phó bí thư, Bí 

thư LCĐ khoa SPKT. 

2004-2006 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Nông nghiệp I 

Giảng viên, Phó bí thư đoàn 

TN trường. 

2006-2007 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, 

Phòng Công tác chính trị và Công 

tác sinh viên. 

Giảng viên, Bí thư đoàn TN 

trường, Phó trưởng phòng 

CTCT&CTSV 

2007-2011 Bộ môn Tâm lí và PPGD, khoa Sư 

phạm và Ngoại ngữ 

Giảng viên, Trưởng bộ môn 

Tâm lí và PPGD 

2012-2014 Khoa SP&NN, Phòng 

CTCT&CTSV 

Giảng viên, Phó trưởng 

Phòng  

2014-2018 Khoa SP&NN, Ban CTCT&CTSV, Giảng viên, Phó trưởng Ban, 
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trung tâm TVVL&HSV Phó GĐ Trung tâm 

2018-nay Khoa SP&NN, Ban CTCT&CTSV, 

Công đoàn Học viện  

Giảng viên chính, Trưởng 

ban, Phó chủ tịch CĐHV, 

Chủ tịch CĐHV 

06/2021-nay Khoa SP&NN, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Trưởng khoa Sư phạm và 

Ngoại ngữ 

13. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo và bài báo khoa học 

13.1. Sách, giáo trình 

TT Tên sách, giáo trình 
Tác giả/ 

đồng tác giả 
Nơi xuất bản 

Năm 

xuất bản 

1 

Giáo trình Hoạt động giáo 

dục ở trường trung học phổ 

thông 

Đồng tác giả 

Trường Đại học 

Nông nghiệp Hà 

Nội 

2012 

2 
Sách hướng dẫn học môn 

Công nghệ 7 tập 1 
Đồng tác giả 

NXB Giáo dục 

VN 
2015 

3 
Sách hướng dẫn học môn 

Công nghệ 7 tập 2 
Đồng tác giả 

NXB Giáo dục 

VN 
2015 

4 
Sách hướng dẫn học môn 

Công nghệ 9 
Đồng tác giả 

NXB Giáo dục 

VN 
2017 

5 Sách giáo khoa Công nghệ 6 
Tổng chủ 

biên 

NXB ĐHSP 

thành phố HCM 
2021 

6 Sách bài tập Công nghệ 6 
Tổng chủ 

biên 

NXB ĐHSP 

thành phố HCM 
2021 

13.2. Sách tham khảo 

TT Tên sách, giáo trình 
Tác giả/ 

đồng tác giả 
Nơi xuất bản 

Năm 

xuất bản 

1 
Hỗ trợ học sinh, sinh viên 

thiệt thòi: Một hướng đi 
Đồng tác giả 

NXB Nông 

nghiệp 
2011 

2 
Sách giáo viên Công nghệ 

6 

Tổng chủ 

biên 

NXB ĐHSP thành 

phố HCM 
2021 

13.3. Các bài báo khoa học 

TT 

Tên công trình 

Tác giả/ 

đồng tác 

giả 

Nơi công bố 

Năm 

công 

bố 

1.  Kết quả rèn luyện kỹ năng chuẩn 

bị bài lên lớp cho sinh viên 

SPKT 

Tác giả Tạp chí KH&PT, 

ĐHNN Hà Nội, số 

4+5/2006 

2006 
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2.  Xây dựng và sử dụng tư liệu 

nâng cao chất lượng dạy học 

môn Công nghệ 10, THPT (đồng 

tác giả) 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa học, 

ĐHSPHN2, số 9 

(12/2009) 

2009 

3.  Những khó khăn của sinh viên 

hi chuyển đổi sang đào tạo 

theo học chế tín chỉ  

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa học, 

ĐHSPHN2, số 10 

(3/2010) 

2010 

4.  Tích hợp giáo dục biến đổi khí 

hậu trong dạy học trồng trọt, lâm 

nghiệp, môn Công nghệ 10, 

THPT 

Tác giả Tạp chí Giáo dục, Bộ 

GD&ĐT, số 244, kỳ 2 

(8/2010) 

2010 

5.  Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho 

giảng viên - yếu tố quan trọng để 

nâng cao chất lượng đào tạo đại 

học 

Tác giả Tạp chí Giáo dục, 

ISSN 2354-0753, Số 

đặc biệt, 11/2014, 

trang 26-28 

2014 

6.  Ảnh hưởng của BĐKH đến vai 

trò giới trong sản xuất nông 

nghiệp: trường hợp nghiêncứu 

tại Giao Lạc, Giao Thủy, Nam 

Định  

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa học và 

Phát triển, ISSN 1859-

0004, Số 3 tập 13 năm 

2015, trang 464-473 

2015 

7.  Tổng quan tình hình nghiên cứu 

và ứng dụng giáo dục biến đổi 

khí hậu trong dạy học ở trường 

trung học phổ thông 

Tác giả Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, ISSN 1859-0810, 

Số 117, tháng 5/2015, 

trang 17-20. 

2015 

8.  Sử dụng tình huống có vấn đề 

trong dạy học Sinh học tích hợp 

giáo dục biến đổi khí hậu ở 

trường trung học phổ thông  

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, ISSN 1859-0810, 

Số 117, tháng 5/2015, 

trang 56-58, 70. 

2015 

9.  Sử dụng trò chơi để tích hợp giáo 

dục biến đổi khí hậu trong dạy 

học Sinh học ở trường trung học 

phổ thông 

Tác giả Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, ISSN 1859-0810, 

Số 118, trang 18-21 

2015 

10.  Tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo - cơ sở để phát triển mô 

hình trường phổ thông gắn với 

sản xuất, kinh doanh tại địa 

phương  

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, ISSN 1859-0810, 

Số 118, trang 81-84 

2015 

11.  Sử dụng tranh ảnh, video tích 

hợp giáo dục biến đổi khí hậu 

Tác giả Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, ISSN 1859-0810, 

2015 
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trong dạy học Sinh học ở trường 

trung học phổ thông 

Số 119, trang 5-8 

12.  Một số vấn đề về lí luận và thực 

tiễn về dạy học tích hợp ở trường 

trung học phổ thông 

Tác giả Tạp chí Giáo dục, 

ISSN 2354-0753, Số 

đặc biệt, tháng 6-2015, 

trang 67-70. 

2015 

13.  Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập chủ 

đề Phòng trừ sâu bệnh hại cây 

trồng, môn Công nghệ 10 theo 

định hướng phát triển năng lực 

học tập của học sinh 

Tác giả Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, ISSN 1859-0810, 

Số đặc biệt, tháng 7-

2015, trang 21-24. 

2015 

14.  Giáo dục biến đổi khí hậu trên 

thế giới  

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa học Giáo 

dục số 118, ISSN 

0868-3662 

2015 

15.  Quy trình tích hợp giáo dục Biến 

đổi khí hậu trong dạy học Sinh 

học ở trường trung học phổ 

thông 

Tác giả Tạp chí Giáo dục, 

ISSN 2354-0753, Số 

360, trang 46-48. 

2015 

16.  Kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên tại một số khoa 

thuộc Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa học giáo 

dục, ISSN 0868-3662, 

số 124, tháng 1/2016, 

tr.39-42. 

2016 

17.  Thiết kế bài học Công nghệ 7 

theo mô hình trường học mới 

Tác giả Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, số đặc biệt, tháng 

6-2016, tr. 38-42. 

2016 

18.  Kiểm tra đánh giá kết quả học 

phần của sinh viên trong chương 

trình đào tạo theo định hướng 

ứng dụng (POHE)  

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, số 139, kì 2 tháng 

2-2017, tr. 42-45. 

2017 

19.  Dạy học theo dự án - tạo hứng 

thú cho sinh viên học tập kĩ năng 

làm việc theo nhóm tại Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam  

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, số 194, kì 1, tháng 

6/2019 

2019 

20.  Thiết kế tình huống thực tiễn dạy 

học phần Trồng trọt, lâm nghiệp 

đại cương, môn Công nghệ 10, 

THPT 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, số 194, kì 1, tháng 

6/2019 

2019 
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21.  Xây dựng chủ đề dạy học môn 

Công nghệ lớp 6 đáp ứng yêu 

cầu đổi mới của chương trình 

giáo dục phổ thông 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục, số 222 kỳ 1 tháng 

8/2020 

2020 

22.  Giáo dục trải nghiệm cho học 

sinh thông qua dạy học môn 

công nghệ ở trường Trung học 

phổ thông 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí thiết bị giáo 

dục,  Số 224 kỳ 1 táng 

9/2020 

2020 

23.  Recycling Wastewater in 

Intensive Swine Farms: Selected 

Case Studies in Vietnam 

Đồng tác 

giả 

J. Fac. Agr., Kyushu 

Univ., 66 (1), 115–121 

(2021) 

2021 

24.  Văn hóa công sở trong trường 

đại học: nghiên cứu trường hợp 

tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Giáo dục, số 

503, kì 1, tháng 6/2021 

2021 

 14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã chủ trì hoặc tham gia 

Thời gian Tên đề tài 
Tư cách 

tham gia 

Cơ quan 

quản lý 

2000 Ảnh hưởng của KTSP đến lòng yêu 

nghề của giáo sinh khoa SPKT 

Thành 

viên 

Cấp trường 

2001-2002 Nghiên cứu đổi mới PPDH phần Trồng 

trọt, KT11 – THPT bằng băng hình 

Thư kí Cấp Bộ 

GD&ĐT 

2003 Tìm hiểu hoạt động học môn Tâm lí đại 

cương của sinh viên trường ĐHNNI 

Thư kí Cấp Trường 

2004 Nghiên cứu cải tiến PPDH môn Đại 

cương về PPDH KTNN ở trường THPT 

bằng phương pháp Thảo luận nhóm 

Chủ 

nhiệm 

Cấp Trường 

2005 Nghiên cứu biện pháp rèn luyện kỹ 

năng thiết kế và sử dụng phương tiện 

dạy học phần Sâu, bệnh hại cây trồng, 

KT11, THPT 

Chủ 

nhiệm 

Cấp Trường 

2008 Khảo sát động cơ và PP học tập của 

sinh viên trường ĐHNNI 

Tham gia Cấp Trường 

2008-2009 Đánh giá nhận thức và hiểu biết của 

nông dân vùng sản xuất sữa khi Việt 

Nam gia nhập tổ chức thương mại thế 

giới (WTO) 

Thư kí Cấp Bộ 

GD&ĐT 
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2010 Đánh giá hiệu quả công tác cố vấn học 

tập của Trường ĐHNNHN 

Thư kí Cấp Trường 

2010 Phân tích các ca tư vấn, tham vấn tâm lí 

sinh viên trường ĐHNNHN 

Chủ 

nhiệm 

Dự án PHE 

2010-2011 Phân tích nguyên nhân, sự thay đổi của 

thân chủ, các giải pháp và hạn chế của 

tham vấn viên, bài học kinh nghiệm 

trong công tác tư vấn, tham vấn sinh 

viên trường ĐHNNHN 

Chủ 

nhiệm 

Dự án PHE 

2012 Thực trạng nhận thức của sinh viên 

trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự 

phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và đời 

sống người dân ở khu vực nông thôn 

Việt Nam 

Chủ 

nhiệm 

Cấp Trường 

12/2013-

12/2014 

Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của sinh viên trong đào tạo theo 

học chế tín chỉ tại trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội  

Thư kí Cấp Trường 

1/2013 - 

12/2014 

Nghiên cứu tích hợp giáo dục Biến đổi 

khí hậu theo chủ đề trong dạy học Sinh 

học phổ thông 

Thư kí Cấp Bộ (Liên 

hiệp các hội 

KH&KTVN) 

2018 Kiểm tra, đánh giá kết quả học phần 

của sinh viên trong chương trình đào 

tạo theo định hướng ứng dụng (POHE) 

Thư kí Cấp Học viện 

15. Tham gia đào tạo sau đại học: Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn cao học, nhận 

xét Tóm tắt Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục. 

 

Xác nhận của Cơ quan 

(Kí tên và đóng dấu)  

Ngày 30 tháng 6 năm 2021                                                                         

NGƯỜI KHAI  

         

 

 

 

    Nguyễn Tất Thắng 

 
  


