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LÍ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN 

I. Thông tin chung 

 Họ và tên: Phạm Thị Phú. 

 Học hàm : Phó giáo sư.   Học vị: Tiến sĩ 

 Quê quán : Hải nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

 Chỗ ở hiện tại:  Phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An. 

 Số điện thoại CQ :  09898 35464 

 Email: Phudhvinh@gmail.com 

 Tổ chuyên môn: Phương pháp giảng dạy. 

II. Quá trình đào tạo  

Thời gian Học gì, ở đâu 

1976 - 1980 Đại học sư phạm  ngành Vật lý, Đại học sư phạm Vinh, Nghệ An 

1980 - 1982 Cao học sư phạm, ngành Vật lý, ĐHSP Vinh, Nghệ An 

1994 - 1998 Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và PPDH vật lý, ĐHSP Vinh, 

Nghệ An. 

 

III. Quá trình công tác 

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

1980 - 1982 Giảng viên tập sự khoa Vật lý, Đại học sư phạm Vinh 

1983  - 1998 
 Giảng viên khoa Vật lý, Đại học sư phạm Vinh 
 

1999 - 2007 Giảng viên chính khoa Vật lý Đại học Vinh 
Trưởng Phòng thí nghiệm, Trưởng Bộ môn, 
Trưởng Ban nữ công Trường, Ủy viên Ban thường vụ công đoàn trường, Ủy viên BCH 
Liên đoàn lao động Nghệ An.  

2008 - 2013 Phó giáo sư, Trưởng Bộ môn, Chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo Sau đại học, Phó trưởng 
khoa Vật lý 

2014 đến nay Phó giáo sư, giảng viên khoa Vật lý & Công nghệ, trường Đại học Vinh 
 

IV. Nghiên cứu khoa học 

 Các hướng nghiên cứu chính 

- Chuyển hóa phương pháp nghiên cứu Vật lý thành phương pháp dạy học Vật lý; 

- Sử dụng các phương tiện dạy học vật lý theo tiếp cận phát triển năng lực người học 
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 Các công trình khoa học, sách đã công bố 

                   Sách và đề tài KHCN cấp Bộ: 

1. Phạm Thị Phú (1999), Bồi dưỡng phương pháp thực nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy 

học cơ học 10 phổ thông trung học, Luận án Tiến sĩ. 

2. Phạm Thị Phú (Chủ nhiệm), Nghiên cứu vận dụng các phương pháp nhận thức vật lý vào 

dạy học vật lý phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Đề tài KHCN cấp Bộ mã số 

B2001-42-01, năm 2001 - 2002.  

3. Phạm Thị Phú (Chủ nhiệm), Bồi dưỡng kỹ năng chế tạo và sử dụng thiết bị thí nghiệm 

trong dạy học vật lý THPT cho sinh viên ngành vật lý. Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số 

B2005-42-87, năm 2005 - 2006. 

4. Phạm Thị Phú (Chủ nhiệm). Xây dựng mô hình phòng học bộ môn vật lý THPT phù hợp 

điều kiện vùng miền khu vực Nghệ Tĩnh. Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số B2009-27-76, năm 

2009 - 2010. 

5. Phạm Thị Phú, Nguyễn Đình Thước (2001), Lô-gic học trong dạy học vật lý. Tài liệu dùng 

cho đào tạo Thạc sỹ, chuyên ngành lý luận và PPDH Vật lý. Đại học Vinh, năm 2001. 

6. Nguyễn Đình Noãn, Phạm Thị Phú, Nguyễn Đình Thước (2007), Các dạng bài tập trắc 

nghiệm vật lý 11 (theo chương trình mới), Nhà xuất bản ĐHSP, Hà Nội.  

7. Nguyễn Đình Noãn, Phạm Thị Phú, Nguyễn Đình Thước (2008), Bài tập trắc nghiệm vật lý 

12 (theo chương trình phân ban), Nhà xuất bản ĐHSP, Hà Nội. 

8. Phạm Thị Phú (2009), Chuyển hóa phương pháp nhận thức vật lý thành phương pháp dạy 

học vật lý, Tài liệu chuyên khảo dùng cho đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và 

phương pháp dạy học vật lý. Đại học Vinh. 

9. Phạm Thị Phú, Đinh Xuân Khoa (2015), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu Vật lý, 

Nhà xuất bản Đại học Vinh, Nghệ An. 

               Một số bài báo đại diện cho các hướng nghiên cứu trong 5 năm gần đây 

TT Tác giả Tên công trình Nơi và thời gian công 
bố 

1 Phạm Thị Phú, 
Nguyễn Lâm Đức 

Dạy học ngoại khóa môn vật lý ở 
trường THPT 

Tạp chí Giáo dục, số 
206, kỳ 2 – 1/2009, 
trang 38-40,58. 

2 Phạm Thị Phú, 
Nguyễn Đình Thước, 
Nguyễn Thị Xuân 
Bằng 

Nghiên cứu vận dụng một số nguyên 
tắc sáng tạo của TRIZ xây dựng bài 
tập sáng tạo trong dạy học môn Vật 
lý ở trường phổ thông 

Tạp chí Dạy và Học 
ngày nay, số 3/ 2009, 
trang 52-55. 

3 Phạm Thị Phú Sách giáo khoa vật lý 11 phân ban 
với việc hiện thức hóa các chức năng 
của sách giáo khoa hiện đại 

Tạp chí Giáo dục số 
210, kỳ 2 – 3/2009, 
trang 46-48. 

4 Phạm Thị Phú, 
Nguyễn Lâm Đức 

Vận dụng phương pháp dạy học theo 
góc nhằm tích cực hóa hoạt động học 
tập của học sinh trong dạy học môn 
vật lý  

Tạp chí Giáo dục số 
292, kỳ 2, 8/2012, trang 
47-48. 
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5 Phạm Thị Phú, 
Nguyễn văn Tuấn 

Xây dựng websites ôn tập, tự kiểm 
tra đánh giá kiến thức kỹ năng 
chương “trường tĩnh điện” học phần 
“Điện và Từ” cho sinh viên sư phạm 
Vật lý.  

Tạp chí Thiết bị giáo 
dục số 96, 8/2013, trang 
44-46. 

6 Phạm Thị Phú, Phạm 
Thị Thu Hồng 

Sử dụng thí nghiệm trực diện trong 
dạy học vật lý ở trường trung học phổ 
thông 

Tạp chí Thiết bị giáo 
dục, số 107, 7/2014, 
trang 38-40, 47. 

7 Phạm Thị Phú, 
Trương Thị Phương 
Chi 

Mô hình dạy – tự học với sự hỗ trợ 
của E-learning ở trường trung học 
phổ thông 

Tạp chí Khoa học, 
ĐHSP Hà Nội, số 8 
(2015), trang 92-101 

8 Phạm Thị Phú, Trương 
Thị Phương Chi 

A model of teaching – self-learning for 
the 21st century in high school physics 

subject in Vietnam 
 

The 5th International 
Conference 
on Sciences and Social 
Sciences 2015 at RMU 
(The 5th ICSSS 2015  in 
Thailan) 
September, 17th – 18th, 
2015 
 

9 Phạm Thị Phú, Nguyễn 
Văn Tuấn 

Research on using micro teaching 
technique in training physics teachers in 
Vietnam 
 

 

 

The 5th International 
Conference 
on Sciences and Social 
Sciences 2015 at RMU 
(The 5th ICSSS 2015 in 
Thailan) 
 

10 Dr. Assc.Prof. Phu 
Pham Thi, M.A. Duc 
Nguyen Lam 

The organization of activities for 
teaching physics in high schools towards 
student’competency development 

International Research 
Journal, No6 (37) 2015, 
ISSN 2303-9868 Print, 
ISSN 2227-6017 online, 
p.36-37 

 
V. Hoạt động đào tạo 

- Giảng dạy Đại học: các học phần nghiệp vụ sư phạm ngành Cử nhân sư phạm Vật lý, 

Vật lý đại cương cho các ngành ngoài sư phạm Vật lý ; 

      - Giảng dạy Cao học :   

                Phương pháp luận nghiên cứu Vật lý (Học phần chung cho ngành Vật lý) 

                 Các học phần chuyên ngành Lý luận và PPDH Vật lý ; 

       - Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ: Từ 1999 đến nay đã hướng dẫn hàng chục học viên làm 

đề tài Luận văn thạc sĩ, tại cơ sở đào tạo trường Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Đại học 

Huế, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.        

      - Giảng dạy bậc Tiến sĩ : 

                  Các nguyên lý của Vật lý (Học phần chung cho ngành Vật lý) 
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                   Phương pháp và Công nghệ dạy học (Học phần chuyên ngành dành cho NCS 

chuyên ngành Lý luận và PPDH Vật lý) ; 

        - Hướng dẫn Nghiên cứu sinh : Đã hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công 

Luận án Tiến sĩ ; hiện đang hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh. 

                                                                                              

                                                                                   Nghệ An, ngày 13 tháng 03 năm 2016 
                                                                                                                          PTP 

 


