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II. Quá trình đào tạo  

Tên trường Ngành học  Thời gian 
học 

Hình thức 
học 

Văn bằng, chứng chỉ, 
trình độ 

Đại học Sư phạm Vinh Cử nhân SP Vật lý 1994-1998 Chính quy Cử nhân SP Vật lý 

Đại học Vinh Thạc sỹ Vật lý 1999-2001 Chính quy 
ThS Vật lý, chuyên 
ngành Quang học 

Đại học Vinh  

TS Khoa học 
giáo dục 

2005-2009 Chính quy  

TS Khoa học giáo dục, 
chuyên ngành lý luận 
và phương pháp dạy 
học bộ môn vật lý 

 
III. Quá trình công tác 

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

2001-2004 + Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh 

2004 – 2005 
+ Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh 
+ Bí thư chi đoàn cán bộ 

2005 – 2011 + Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh 

2011 – 2013 
+ Giảng viên khoa Vật lý, Đại học Vinh 
+ Trưởng PTN Vật lý phổ thông 

 
2014 – nay 

+ Bí thư Chi bộ cán bộ; 
+ Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy vật lý; 

 



+ Chủ nhiệm chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý; 

 
IV. Nghiên cứu khoa học: 
IV.1. Các hướng nghiên cứu chính 
-  Phương tiện dạy học vật lý: (CNTT trong dạy học Vật lý; Thí nghiệm trong dạy học vật lý; Bài tập 
trong dạy học vật lý; …); 
- Đo lường và kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý; 
- Tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng tiếp cận năng lực người học. 
 

IV.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 

1. Đề tài cấp Trường: “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho phần Động lực học 

lớp 10 theo chương trình phân ban”,  thời gian: 1/2005-12/2005  (Chủ nhiệm đề tài). 

2. Đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu sử dụng phần mềm dạy học vào bài học thực hành thí nghiệm 

môn Vật lý ở trường THPT”, mã số: T2009-02-06”,  thời gian: 1/2009 – 12/2009  (Chủ nhiệm đề 

tài). 

3. Đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu khai thác một số bài thí nghiệm cơ học nhằm nâng cao chất 

lượng dạy học học phần “Thực hành phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông phần cơ 

nhiệt” trong đào tạo theo tín chỉ sinh viên sư phạm vật lý”. Mã số T2011 – 14,  thời gian: 1/2011 – 

12/2011  (Chủ nhiệm đề tài). 

4. Đề tài cấp Trường: “Rèn luyện kỹ năng phân tích nội dung chương trình SGK vật lý  THPT cho 

sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm vật lý”,  Mã số: T2013 -75,  thời 

gian: 1/2013 – 12/2013  (Chủ nhiệm đề tài). 

 

IV.3. Các công trình khoa học đã công bố 

1. Các bài báo đã công bố: 

1. Nguyễn Thị Nhị (2004), Thiết kế bài giảng môn vật lý bằng PowerPoint. Tạp chí khoa học, Đại 

học Vinh số 2A-2004, trang 25. 

2. Nguyễn Thị Nhị (2006), Website hỗ trợ dạy học phần “Cơ sở của tĩnh điện học” phù hợp với các 

chức năng của quá trình dạy học. Tạp chí Giáo dục, số 131, kỳ 1- 2/2006, trang 40. 

3. Nguyễn Thị Nhị (2006), Xây dựng tiến trình dạy học khái niệm “Cường độ điện trường”theo 

hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, tự lực của học sinh.. Tạp chí Giáo dục, 10/2006, 

trang 27. 

4. Nguyễn Thị Nhị, Mai Văn Trinh (2008), Sử dụng thí nghiệm ảo dạy thực hành thí nghiệm vật lý ở 

trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, (9/2008), trang 37. 

5. Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị (2008), Sử dụng phần mềm dạy học hình thành tri thức mới 

về hiện tượng cảm ứng điện từ. Tạp chí Giáo dục,(9/2008), trang 48. 

6. Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị (2008), Xây dựng và sử dụng phần mềm mô phỏng dạy học 

chương “Điện tích-Điện trường” Vật lý 11 nâng cao,Tạp chí Giáo dục,(9/2008), trang 34. 

7. Nguyễn Thị Nhị (2009), Một số phương án khai thác phần mềm Crocodile Physics trong dạy học 

vật lý ở trường trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục số 215 (6/2009). 



8. Nguyễn Thị Nhị (2009), Quy trình triển khai ứng dụng CNTT vào dạy học Vật lý ở trường THPT, 

Tạp chí Giáo dục (10/2009) 

9. Nguyễn Thị Nhị (2009), Sử dụng Crocodile Physics thiêt kế các thí nghiệm ảo trong dạy học vật 

lý lớp 11, Tạp chí Giáo dục (10/2009). 

10. Nguyễn Thị Nhị, Phạm Nguyễn Cẩm Tú (2011), Bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinh thông 

qua dạy học bài tập phần “Nhiệt học” (Vật lý 8), Tạp chí Giáo dục (10/2011). 

11. Nguyễn Thị Nhị (2011), Nghiên cứu sử dụng camera quan sát chuyển động hỗ trợ dạy học phần 

cơ học (Vật lý 10), Tạp chí Giáo dục (10/2011). 

12. Nguyễn Thị Nhị (2011), Khai thác bộ thí nghiệm đệm không khí kết nối máy vi tính trong dạy 

học về sự va chạm của các vật (Vật lý 10), Tạp chí Giáo dục (10/2011). 

13. Nguyễn Thị Nhị (2011), Bồi dưỡng các thao tác tư duy cho học sinh thông qua việc phát triển 

bài tập chương “Lượng tử ánh sáng” (Vật lý 12), Tạp chí Giáo dục (10/2011). 

14. Nguyễn Thị Nhị (2013),  Quy trình rèn luyện kỹ năng nghiên cứu sách giáo khoa cho sinh viên 

sư phạm vật lý, Tạp chí Giáo dục (6/2013, từ trang 125 đến 128). 

15. Nguyễn Thị Nhị, Lê Thị Nga (2013), Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản về phân tích chương 

trình và sách giáo khoa môn vật lý cho sinh viên sư phạm, Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh số 

2A/2013 (Từ trang 50 đến trang 55). 

16. Nguyễn Thị Nhị, Đặng Thị Hồng Vân (2014), Thí nghiệm tự làm trong dạy học trong dạy học 

các kiến thức về áp suất vật lý lớp 8 THCS, Tạp chí Thiết bị giáo dục tháng 8/2014, ISSN 1859 – 

0810. 

17. Phan Thế Công, Nguyễn Thị Nhị, Mô hình giáo dục đại học của Hàn Quốc và kinh nghiệm cho 

Việt nam, Hội thảo hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học ở Việt nam, ĐH Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 - 2014 

18. Nguyễn Thị Nhị (2014), Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giảng 

viên trẻ ở trường sư phạm, Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 11/2014.  

19. Nguyễn Thị Nhị, Phạm Ngọc Thắng(2015),  Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy 

học vật lý ở trường trung học phổ thông, Tạp chí giáo dục số 360, kì 2 - 6/2015, trang 42-44. 

20. Nguyễn Thị Nhị, Nguyễn Thị Tám, Phạm Ngọc Thắng(2015),  Xây dựng và sử dụng bài tập theo 

chuẩn pisa trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lý lớp 10 THPT, Tạp chí thiết bị giáo 

dục- số 117- 5/2015, trang 94-96, ISSN 1859 – 0810. 

21. Nguyễn Thị Nhị, Lê Văn Vinh(2015),  Xây dựng và sử dụng bộ thí nghiệm dạy học chương :Dao 

động cơ” Vật lý lớp 12, Tạp chí thiết bị giáo dục- số đặc biệt- 7/2015, trang 5-6, ISSN 1859 – 0810. 

 

22. Nguyễn Thị Nhị, Sử dụng đánh giá thực trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học toàn quốc “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”, ISBN: 978-

604-80-1310-3, Đà nẵng tháng 9/2015. 

23. Nguyen Thi Nhi, Learners’ proficiency-oriented curriculum development for teacher training 

program, Proceedings of international conference “Teacher training curriculum development 

opportunities and challenges”, page 149 – 154, Thai nguyen august 2015. 



24. Nguyễn Thị Nhị, Mai Văn Lưu(2015),  Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trong dạy học vật lý ở trường phổ thông, Tạp chí thiết bị giáo dục- số đặc biệt- 11/2015, trang 

24-26, ISSN 1859 – 0810. 

25. Nguyễn Thị Nhị, Mai Văn Lưu(2015),  Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trong dạy học vật lý ở trường phổ thông thông qua dạy học dự án, Tạp chí thiết bị giáo dục- số 

124- 12/2015, trang 56-58, ISSN 1859 – 0810. 

 

2. Các sách đã công bố 

1. Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị, Chu Văn Lanh, Kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm 

Vật lý 12 (2 tập), NXB ĐH Quốc gia Hà nội, 2014. 

2. Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị, Kĩ thuật giải nhanh bài tập Vật lý 11, NXB ĐH Quốc gia 

Hà nội, 2015. 

3. Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị, Kĩ thuật giải nhanh bài tập Vật lý 10, NXB ĐH Quốc gia 

Hà nội, 2015. 

4, Nguyễn Quang Lạc, Nguyễn Thị Nhị, “Đo lường và đánh giá trong dạy học vật lý” Tài liệu lưu 
hành nội bộ dùng cho đào tạo ThS và TS chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật 
lý, ĐH Vinh (2012) 

 

V.  Đào tạo và giảng dạy  

V.1. Giảng dạy bậc đại học 

- Phương pháp dạy học bài tập vật lý ở trường phổ thông 

- Nghiên cứu chương trình vật lý phổ thông 

- Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý ở trường phổ thông 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý  

- Đo lường và kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý 

- Vật lý đại cương 

V.2. Giảng dạy bậc sau đại học 

- Đo lường và kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý  

- Thí nghiệm trong dạy học vật lý 

Ngày 28 tháng2 năm 2016 

Ký tên   

 

                                                                                                                        GV. TS. Nguyễn Thị Nhị 



 


