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Quê quán: xã Đặng Cương, An Hải, Hải Phòng  

Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN 

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Khoa TLGD 
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học xã hội; Tâm bệnh học trẻ em; Tâm lý học xã hội; Lịch sử Tâm lý học... 

Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 
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II. Qúa trình đào tạo 

- Từ 1999 đến 2003, học Đại học ngành Tâm lý - Giáo dục, tại Trường Đại 

học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

- Từ 2004 đến 2006, học Cao học ngành Tâm lý học, tại Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội; nhận bằng thạc sĩ năm 2007;  

- Từ 2015 đến 2018, học tiến sĩ Tâm lý học chuyên ngành, tại Học viện Khoa 

học Xã hội - Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam. 

III. Các công trình khoa học đã công bố 
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IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

 Cấp Bộ chủ trì 

- B2010 – TN03 – 19. Tìm hiểu khả năng thích ứng với hoạt động học tập của các 

nhóm sinh viên người DTTS trường ĐHSP – ĐHTN. Nghiệm thu năm 2012, xếp 

loại tốt. 

 Cấp cơ sở 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn: “Tâm lý học sư 

phạm” theo hướng tích cực hoá nhận thức người học. Nghiệm thu năm 2010. 

V. Sách và giáo trình 

1. Phùng Thị Hằng, Lê Thị Phương Hoa, Đầu Thị Thu, Nguyễn Thị Chúc, Phí Thị 

Hiếu, Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Út Sáu, Lê Như Hoa, Nguyễn Đỗ Hồng Nhung 

(2016), Tâm lý học giáo dục, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

2. Phùng Thị Hằng, Lê Thị Phương Hoa, Đầu Thị Thu, Phí Thị Hiếu, Phạm Văn 

Cường, Lê Như Hoa, Nguyễn Đỗ Hồng Nhung (2019), Giao tiếp sư phạm, NXB Đại 

học Thái Nguyên, 2019. 

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 02 năm 2020 

Xác nhận của cơ quan Người khai kí tên 

 

 

 TS. Phạm Văn Cường 
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