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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC  HỒNG ĐỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
 

Tên chƣơng trình:   Sƣ phạm Khoa học Tự nhiên  

Trình độ đào tạo:   Đại học  

Ngành đào tạo:   Sƣ phạm Khoa học Tự nhiên  

Mã số :    7140247   

 

(Ban hành theo Quyết định số 2432/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/12/2017 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

 

1. Mục tiêu đào tạo    

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Sƣ phạm Khoa học tự nhiên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có 

kiến thức, k  n ng thực hành dạy học, n ng lực nghiên cứu và ph t triển ứng dụng khoa 
học và c ng nghệ thuộc l nh vực Vật l , Hóa học, Sinh học; có khả n ng đảm đƣơng giảng 

dạy m n học Khoa học tự nhiên ở trƣờng THCS, đ p ứng đƣợc yêu cầu ph t triển của 
ngành gi o dục đào tạo; có sức kh e; có khả n ng s ng tạo và tr ch nhiệm nghề nghiệp, 
thích nghi tốt với m i trƣờng làm việc; có   thức phục vụ học sinh, nhân dân   

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về phẩm chất đạo đức 

Có phẩm chất cơ bản của nhà gi o trong nhà trƣờng XHCN Việt Nam: thấm 
nhuần thế giới quan M c - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, yêu nƣớc, yêu Chủ ngh a xã 

hội, yêu ngƣời học, yêu nghề, có   thức tr ch nhiệm cao, có đạo đức tốt, có t c phong 
mẫu mực của ngƣời gi o viên   

1.2.2. Về kiến thức 

Ngƣời học đạt đƣợc kiến thức Vật l , Hóa học, Sinh học bậc phổ th ng toàn diện; 
nắm vững nguyên l , quy luật tự nhiên - xã hội, có khả n ng làm việc độc lập, s ng tạo 
và giải quyết những vấn đề thuộc l nh vực kiến thức khoa học tự nhiên, cụ thể:  

- Trình bày và giải thích đƣợc c c định luật, c c nguyên l , c c qu  trình Vật l  

liên quan đến c c kiến thức về Vật l  đại cƣơng, Vật lí lí thuyết  Nhận dạng, phân tích và 
giải quyết tốt những vấn đề về l  luận dạy học Vật l , chƣơng trình dạy học Vật l  và 
thực tiễn dạy học Vật l  ở trƣờng phổ th ng và c c cơ sở đào tạo kh c tƣơng đƣơng  Hiểu 
nguyên tắc hoạt động của c c thiết bị thí nghiệm Vật l    

- Trình bày và giải thích đƣợc cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và cấu trúc phân 
tử của c c chất từ đó suy ra tính chất lí - hóa học  Nắm vững và giải thích đƣợc c c quy 
luật biến thiên tính chất của c c chất; nhận biết và t ch đƣợc c c chất trong trong hỗn hợp 

chất hoặc c c chất tồn tại trong tự nhiên  Thực hành đƣợc c c bài thực hành cơ bản về thí 
nghiệm hóa học  Vận dụng kiến thức Hóa học vào đời sống, sản xuất, bảo vệ m i trƣờng 
và gi o dục trong trƣờng học   
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- Trình bày và giải thích đƣợc cấu trúc, c c nguyên l  và qu  trình sinh học cơ bản 
ở c c cấp độ tổ chức sống; có kiến thức cơ bản về Sinh học và phƣơng ph p nghiên cứu 
l nh vực sinh học  Giải thích và ứng dụng hiệu quả c c hiện tƣợng, quy luật Sinh học vào 
đời sống, trong lao động sản xuất và bảo vệ m i trƣờng  

- Có kiến thức cơ bản về khoa học M c-Lênin, tƣ tƣởng Hồ chí Minh; chính sách, 
ph p luật của Đảng và nhà nƣớc;  

- Có kiến thức cơ bản về Tin học, Ngoại Ngữ, Triết học, Tâm l  học, Gi o dục 
học, logic học, c c phƣơng ph p dạy học Khoa học tự nhiên trong qu  trình dạy học;  

- Hiểu rõ luật gi o gi o dục, nắm vững c c kiến thức quản l , điều hành trong việc 
thực hiện nhiệm vụ gi o dục   

- Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nƣớc và quản lí gi o dục   

1.2.3. Về kỹ năng 

- Có phƣơng ph p giảng dạy tốt đối với m n học Khoa học tự nhiên; k  n ng tổ 

chức, thực hiện c c hoạt động trải nghiệm s ng tạo, thực nghiệm khoa học để ph t triển 
n ng lực tự tìm hiểu và kh m ph  cho học sinh;  

- Có k  n ng thiết kế c c hoạt động học tập mang tính chất liên m n, tổng hợp của 
ngành Khoa học tự nhiên;  

- Có khả n ng tự nghiên cứu và tham gia nghiên cứu về những vấn đề liên quan 
đối với c c ngành và nhóm ngành khoa học tự nhiên;  

- Thực hiện tốt c c bài thực hành, thí nghiệm L , Hóa, Sinh (thao t c và sử dụng 

c c trang thiết bị thí nghiệm, c c nguyên l  hoạt động của c c thiết bị,   ); tổ chức tốt c c 
hoạt động dạy học thực hành, thí nghiệm ở c c trƣờng phổ th ng; nghiên cứu và tổ chức 
c c hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kiến thức Khoa học tự nhiên vào thực tiễn dạy học 
và trong cuộc sống  

- Có n ng lực tự học và nghiên cứu; tƣ duy hệ thống, logic, phân tích đa chiều; 
làm việc theo nhóm, thúc đẩy hoạt động nhóm và ph t triển nhóm, có khả n ng tham gia 
lãnh đạo nhóm   

- Sử dụng đƣợc tiếng Anh trong giao tiếp th ng thƣờng; hiểu đƣợc một b o c o về 

ngành Lý, Hóa, Sinh hay bài ph t biểu về hầu hết c c chủ đề trong c ng việc liên quan 
đến ngành Lý, Hóa, Sinh; có khả n ng làm b o c o, thực hiện đƣợc c c bài thuyết trình, 
thảo luận đơn giản, rõ ràng về kiến thức chuyên m n bằng tiếng Anh   

- Sử dụng thành thạo m y tính trong việc soạn thảo v n bản, khai th c, cập nhật, 

lƣu trữ thông tin; sử dụng c c phần mềm th ng dụng để lập kế hoạch dạy học, làm c c 
bài b o c o, xử lí số liệu thống kê,    trong qu  trình học tập, nghiên cứu và dạy học sau 
này. 

 1.2.4. Về thái độ 

    Chấp hành đúng, đầy đủ c c chủ trƣơng chính s ch của Đảng và nhà nƣớc, c c nội 

qui, quy định của nhà trƣờng  Có phẩm chất đạo đức và tr ch nhiệm nghề nghiệp cao; 
th i độ làm việc nghiêm túc, có   thức tự học tập bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên 
m n, nghiệp vụ; th i độ giao tiếp lịch sự, có   thức xây dựng m i trƣờng làm việc thân 
thiện, tích cực và làm việc theo Hiến ph p và Ph p luật  

1.2.5. Vị trí công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Ngƣời học sau khi tốt nghiệp có thể: 

- Dạy học m n học Khoa học tự nhiên, L , Hóa, Sinh ở c c trƣờng THCS;   

- Làm việc tại c c cơ sở quản l  gi o dục;  
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- Có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu để đạt đƣợc trình độ Thạc s , Tiến s  trong và 
ngoài nƣớc ở c c chuyên ngành L , Hóa, Sinh và phƣơng ph p dạy học; từ đó có khả 
n ng giảng dạy, nghiên cứu chuyên m n tại c c trƣờng Đại học và Cao đẳng   

 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

- Kiến thức ngành nghề:  

+ Giải thích đƣợc c c định luật, c c nguyên l , c c qu  trình Vật l  liên quan đến 
c c kiến thức về Vật l  đại cƣơng, Vật lí lí thuyết  Nhận dạng, phân tích và giải quyết 
đƣợc những vấn đề về l  luận dạy học Vật l , chƣơng trình dạy học Vật l  và thực tiễn 

dạy học Vật l  ở trƣờng phổ th ng và c c cơ sở đào tạo kh c tƣơng đƣơng  Vận dụng 
đƣợc nguyên tắc hoạt động của c c thiết bị thí nghiệm Vật l  vào thực hành, thí nghiệm.  

+ Giải thích đƣợc cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và cấu trúc phân tử của c c 
chất từ đó suy ra tính chất lí - hóa học; c c quy luật biến thiên tính chất của c c chất; 

nhận biết và t ch đƣợc c c chất trong trong hỗn hợp chất hoặc c c chất tồn tại trong tự 
nhiên  Thực hành đƣợc c c bài thực hành cơ bản về thí nghiệm hóa học  Vận dụng đƣợc 

kiến thức Hóa học vào đời sống, sản xuất, bảo vệ m i trƣờng và gi o dục trong trƣờng 
học   

+ Hiểu đƣợc cấu trúc, c c nguyên l  và qu  trình sinh học cơ bản ở c c cấp độ tổ 
chức sống; vận dụng đƣợc kiến thức cơ bản về Sinh học và phƣơng ph p nghiên cứu 

trong l nh vực sinh học  Giải thích và ứng dụng đƣợc c c hiện tƣợng, quy luật Sinh 
học vào đời sống, trong lao động sản xuất và bảo vệ m i trƣờng  

- Vận dụng đƣợc kiến cơ bản về c c nguyên l  của chủ ngh a M c Lê nin, Tƣ 
tƣởng Hồ Chí Minh, Đƣờng lối c ch mạng của Đảng CSVN, kiến thức gi o dục thể chất, 
gi o dục quốc phòng - an ninh trong cuộc sống và thực tiễn dạy học;  

- Vận dụng đƣợc kiến thức nghiệp vụ sƣ phạm về Tin học, Ngoại Ngữ, Tâm l  

học, Gi o dục học, logic học, c c phƣơng ph p dạy học Khoa học tự nhiên trong qu  
trình dạy học;  

- Hiểu và vận dụng c c kiến thức về luật gi o gi o dục, quản lí hành chính nhà 
nƣớc và quản lí gi o dục trong việc thực hiện nhiệm vụ gi o dục   

2.2. Kỹ năng 

- Biên soạn và giảng dạy tốt m n học Khoa học tự nhiên; tổ chức, thực hiện đƣợc 

c c hoạt động trải nghiệm s ng tạo, thực nghiệm khoa học để ph t triển n ng lực tự tìm 
hiểu và kh m ph  cho học sinh   

- Thiết kế đƣợc c c hoạt động học tập mang tính chất liên m n, tổng hợp của 
ngành Khoa học tự nhiên;  

- Thực hiện đƣợc c c bài thực hành, thí nghiệm L , Hóa, Sinh (thao t c và sử dụng 
c c trang thiết bị thí nghiệm, c c nguyên l  hoạt động của c c thiết bị,   ); nghiên cứu và 
tổ chức c c hoạt động nghiên cứu trong l nh vực L , Hóa, Sinh, ứng dụng vào thực tiễn 
dạy học và trong cuộc sống  

- Tổ chức đƣợc c c hoạt động gi o dục và dạy học ở phổ th ng; lập và triển khai 
kế hoạch dạy học; tìm hiểu đối tƣợng gi o dục và m i trƣờng gi o dục;  

- Có n ng lực tự học và nghiên cứu; tƣ duy hệ thống, logic, phân tích đa chiều; 
làm việc theo nhóm, thúc đẩy hoạt động nhóm và ph t triển nhóm, có khả n ng tham gia 
lãnh đạo nhóm   
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- Đạt bậc 3/6 trong khung yêu cầu về ngoại ngữ 6 bậc theo Th ng tƣ số 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 th ng 01 n m 2014 của Bộ Gi o dục và Đào tạo  

- Sử dụng thành thạo m y tính trong việc soạn thảo v n bản, khai th c, cập nhật, 
lƣu trữ th ng tin; sử dụng c c phần mềm th ng dụng để lập kế hoạch dạy học, làm c c 

bài b o c o, xử lí số liệu thống kê,    trong qu  trình học tập, nghiên cứu và dạy học sau 
này  Đạt trình độ tin học tƣơng đƣơng chứng chỉ chỉ tin học trình độ B theo qui định của 
Bộ CNTT&TT.  

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Bảo vệ và chịu tr ch nhiệm về những kết luận chuyên m n, nghiệp vụ; có khả 
n ng xây dựng, thẩm định kế hoạch;  

- Đ nh gi  và quyết định đƣợc c c phƣơng hƣớng ph t triển nhiệm vụ và c ng 
việc đƣợc giao; 

- Ph t hiện và giải quyết đƣợc c c vấn đề thuộc l nh vực L , Hóa, Sinh; có khả 

n ng tự định hƣớng ph t triển n ng lực c  nhân và đƣa ra đƣợc những kết luận khoa học, 
c  đọng, logic,… về c c vấn đề thuộc l nh vực Khoa học tự nhiên và dạy học khoa học tự 
nhiên; 

- Xây dựng, quản lí và tham gia có hiệu quả vào c c nhóm nghiên cứu Khoa học 
tự nhiên, khoa học gi o dục,   

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa 

120 tín chỉ (kh ng kể GDTC và GDQP). 

4. Đối tƣợng tuyển sinh 

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ th ng hoặc tƣơng đƣơng. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Theo Quy chế  đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành 
theo Quyết định số 43/2007/BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT  

6. Cách thức đánh giá:  

Theo Quyết định số 43/2007/BGDĐT.  

7. Nội dung chƣơng trình  

Mã HP 
Tên học 

phần 
Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng 

kiến thức 

(LT/BT,TL/ 

TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

 1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG    

 1.1. Kiến thức lí luận chính  trị 12 TC  

196045 

Nguyên l  cơ 

bản của chủ 
ngh a M c-
Lênin 1 

- Vận dụng kiến thức l  luận của m n học 
vào việc tiếp cận c c m n khoa học chuyên 
ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân 

một c ch n ng động, s ng tạo  

- Vận dụng những vấn đề l  luận để hiểu rõ 
và thực hiện tốt chủ trƣơng, đƣờng lối, 

chính s ch của Đảng, Nhà nƣớc  

2 TC 
(21/18/0/90) 

 

196046 
Nguyên l  cơ 
bản của chủ 

- Trên cơ sở trang bị những kiến thức về mặt 

l  luận, ngƣời học mở rộng và nâng cao 

3 TC 

(32/26/0/135) 
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ngh a M c-
Lênin 2 

nhận thức khoa học về c c vấn đề kinh tế, 
chính trị-xã hội  hiện nay  

- Vận dụng đƣợc kiến thức l  luận của m n 
học để tiếp cận c c m n khoa học chuyên 
ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân 

một c ch n ng động, s ng tạo  

198025 
Đƣờng lối của 
ĐCS Việt 

Nam 

Vận dụng kiến thức đã học để  giải quyết 

một c ch chủ động, tích cực những vấn đề 
do thực tiễn cuộc sống đặt ra trong từng l nh 

vực cụ thể theo đƣờng lối, chính s ch của 
Đảng và ph p luật Nhà nƣớc  

3 TC 

(32/26/0/135) 
 

197035 
Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Nâng cao tƣ duy l  luận, phẩm chất chính 
trị, đạo đức c ch mạng; 

Tổ chức đƣợc hoạt động thực tiễn, vận dụng 

vào thực tiễn, giải quyết tốt những vấn đề 
biến đổi trong thực tiễn đặt ra   

2 TC 
(21/18/0/90) 

 

197030 
Ph p luật đại 

cƣơng 

Phân tích đƣợc những vấn đề l  luận chung 
về Nhà nƣớc và Ph p luật  Trình bày đƣợc 
những nội dung cơ bản của một số ngành 

luật trong hệ thống ph p luật Việt Nam: 
Luật hiến ph p, luật hành chính, Luật phòng 

chống tham nhũng, Luật hình sự, Luật dân 
sự, Luật h n nhân và gia đình, Luật lao 
động  

Vận dụng những kiến thức đã học trong việc 
giải quyết một c ch chủ động, tích cực 
những vấn đề liên quan đến ph p luật tại nơi 

học tập, làm việc, và trong cộng đồng dân 
cƣ  Biết phân biệt tính hợp ph p, kh ng hợp 

ph p của c c hành vi biểu hiện trong đời 
sống hàng ngày  Có khả n ng tổ chức c c 
hoạt động góp phần thực hiện k  luật học 

đƣờng, k  cƣơng xã hội  

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

 1.2. Ngoại ngữ 10TC  

133031 Tiếng Anh 1 

Hiểu đƣợc c c kiến thức về ngữ ph p tiếng 
Anh cơ bản: C c thì, thể của động từ; C c 

trợ động từ; C c cấu trúc câu; Câu bị động; 
câu bị động; điều kiện…  

- Nghe hiểu đƣợc ng n ngữ nói ở mức độ 

chậm và đã đƣợc đơn giản ho  về những 
nhu cầu thiết yếu   

- Đọc hiểu đƣợc những yết thị và k  hiệu,  

những bài viết ngắn và đơn giản về những 
chủ đề quen thuộc trong sinh hoạt, lao động 

hàng ngày.                              

- Có khả n ng viết th ng b o, kể lại sự kiện 

4 TC 
(36/24/24/ 

180) 
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đơn giản, miêu tả ngƣời, địa điểm, c c vật 
thể…                                  

133032 Tiếng Anh 2 

- Tạo ra và duy trì đƣợc những cuộc hội 
thoại đơn giản về c c chủ đề đã học trong 

c ng việc và cuộc sống thƣờng nhật ở m i 
trƣờng thƣờng xuyên giao tiếp với ngƣời 
nƣớc ngoài.  

- Nghe hiểu đƣợc những cuộc hội thoại đơn 
giản về những chủ đề đã học; hiểu đƣợc 

những th ng b o đơn giản                                                                                                                                         
- Có thể đọc, hiểu, viết đƣợc những bài viết 
đơn giản phục vụ cho mục đích nắm bắt 

th ng tin hoặc mở rộng kiến thức  

3 TC 
(27/18/18/ 

135) 

 

133033 Tiếng Anh 3 

- Có khả n ng giao tiếp trong những tình 

huống th ng thƣờng của cuộc sống cũng 
nhƣ trong m i trƣờng làm việc   

- Có khả n ng nghe hiểu những cuộc hội 

thoại th ng thƣờng về những chủ đề đã học; 
hiểu đƣợc những th ng b o trong c ng việc                                                                                                                                            

- Có khả n ng đọc, hiểu, viết những bài viết 
phục vụ cho mục đích nắm bắt th ng tin 
hoặc mở rộng kiến thức  

- Có khả n ng viết một đoạn v n khoảng 80 
-100 từ về những chủ đề th ng thƣờng trong 
cuộc sống  Có khả n ng viết một l  thƣ 

ngắn, theo nghi thức 

3 TC  

(27/18/18/ 
135) 

 

 1.3. Khoa học Tự nhiên - Xã hội 15 TC  

173080  Tin học 

- Sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows 

- Thực hiện đƣợc c c thao t c cơ bản trong 

Word. 

- Sử dụng thành thạo Excel để tạo c c trang 

bảng tính 

- Lập trình Pascal để giải c c bài to n th ng 
thƣờng 

2 TC 
(10/0/40/90) 

 

114099 To n cao cấp 

- Thực hiện đƣợc c c phép to n trên ma 
trận, tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo, 

tìm hạng của ma trận, phƣơng trình ma trận;  

- Giải thành thạo hệ phƣơng trình tuyến tính, 
giải và biện luận hệ phƣơng trình tuyến tính 

phụ thuộc tham số    

- Nắm vững c c kiến thức về phép tính vi 
phân và tích phân của hàm một biến và một 

số ứng dụng của chúng trong l nh vực 
chuyên ngành của mình.  

- Xét đƣợc sự liên tục và tính giới hạn của 

4 TC 
(36/48/0/180) 
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hàm hai biến, tính thành thạo đạo hàm và vi 
phân, tìm cực trị của hàm hai biến, tính tích 

phân hai lớp 

- Phân loại và nắm vững đƣợc c ch giải một 
số dạng phƣơng trình vi phân cấp một cơ 

bản   

114005 
X c suất 
thống kê 

- Xử l , thống kê đƣợc số liệu thực nghiệm  

- Hiểu và tính đƣợc c c loại số trung bình 
thƣờng 

- Ƣớc lƣợng và kiểm định đƣợc c c tham số 
thống kê, so s nh phân phối 

- Tìm đƣợc hệ số tƣơng quan về số lƣợng 

cũng nhƣ chất lƣợng của hai tập hợp, lập 
đƣợc phƣơng trình hồi quy một tham số và 
đa tham số 

- Sử dụng đƣợc một số c ng cụ xử l  thống 
kê trên phần mềm Excel 

- Sử dụng đúng và thành thạo c c bảng số 
thƣờng dùng trong x c suất và thống kê 

3 TC 

(27/36/0/135) 

 

 121005 
Cơ sở v n hóa 
Việt Nam 

- Hiểu đƣợc một số kh i niệm về v n ho  và 
những kiến thức cơ bản làm nền cho việc 
tiếp nhận những tri thức liên quan đến v n 

ho  Việt Nam  

- Trình bày đƣợc những vấn đề mấu chốt 
liên quan đến tiến trình v n ho  Việt Nam từ 

cội nguồn cho đến hiện đại   

- Xây dựng đƣợc những kiến thức chung 

nhất về v n ho  Việt Nam, những tiền đề cơ 
bản của v n ho  cũng nhƣ bản sắc v n ho   

- Vận dụng đƣợc những vấn đề về l  thuyết 

và phƣơng ph p luận để tiếp cận nghiên cứu 
v n ho  Việt Nam   

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

 210001 
M i trƣờng và 
con ngƣời 

- Đ nh gi  đƣợc thực trạng m i trƣờng và 
tài nguyên nƣớc ta hiện nay 

- Đ nh gi  đƣợc t c động của m i trƣờng 

đến hoạt động của con ngƣời 

- Phân tích và dự b o đƣợc c c vấn đề m i 

trƣờng ở nƣớc ta trong thời gian tới 

- Đề xuất đƣợc phƣơng hƣớng giải quyết và 
hành động bảo vệ m i trƣờng, tài nguyên 

thiên nhiên 

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

210002  
PPNC Khoa 
học ngành 

KHTN 

- Lập kế hoạch, tổ chức và tiến hành thực 

hiện đƣợc một đề tài khoa học dƣới sự 
hƣớng dẫn của giảng viên;  

- Vận dụng đƣợc c c phƣơng ph p và biện 

2 TC 

(18/24/0/90) 
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ph p k  thuật phù hợp để thu thập và sử l  
số liệu thu thập đƣợc   

- Viết và trình bày đƣợc một b o c o khoa 
học theo đúng trình tự quy định; diễn giải 
đƣợc một vấn đề khoa học của ngành đào 

tạo 

210049 

Đại cƣơng 

khoa học m i 
trƣờng 

- Vận dụng đƣợc những kiến thức về m i 

trƣờng vào thực tiễn hoạt động tuyên truyền 
bảo vệ m i trƣờng; vào nghiên cứu c c vấn 

đề về m i trƣờng, hệ sinh th i   

2 TC 

(18/24/0/90) 
 

 1.4. Giáo dục thể chất 4 TC  

191004 Gi o dục thể chất 1 (bắt buộc) 
2 TC 

(10/0/40/90) 
 

  Gi o dục thể chất 2 (tự chọn):   

191031 Bóng chuyền  
2 TC 

(0/0/60/90) 
 

191032 Thể dục Aerobic  
2 TC 

(0/0/60/90) 
 

191033 Bóng đ  
2 TC 

(2/0/30/90) 
 

191034 Bóng rổ 
2 TC 

(2/0/30/90) 
 

191035 Vovinam – Việt võ đạo 
2 TC 

(2/0/30/90) 
 

 1.5. Giáo dục quốc phòng 165 tiết  

 2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 83 TC  

 2.1. Kiến thức cơ sở ngành 10 TC  

181080 Tâm l  học 

- Lựa chọn đƣợc những phƣơng ph p 

nghiên cứu phù hợp để thực hiện c c nhiệm 
vụ nghiên cứu tâm l  c c đối tƣợng trong 
hoạt động sƣ phạm   

- Giải thích đƣợc c c hiện tƣợng tâm l  
ngƣời nói chung và tâm l  lứa tuổi học sinh 

trung học cơ sở, học sinh trung học phổ 
thông nói riêng. 

- Vận dụng đƣợc kiến thức Tâm l  học để 

giải quyết c c nhiệm vụ học tập, c c bài tập 
trong chƣơng trình học và trong đời sống 
một c ch khoa học  

- Vận dụng đƣợc kiến thức Tâm l  học vào 
việc hình thành, ph t triển tâm l ,   thức 
của bản thân cũng nhƣ việc tổ chức hoạt 

động sƣ phạm  

4 TC 

(36/48/0/180) 
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182005 Gi o dục học 

- Phân tích tổng hợp đƣợc những tri thức về 
gi o dục học; 

- Tổ chức và thực hiện đƣợc c c nhiệm vụ 
gi o dục trong nhà trƣờng; 

- Vận dụng đƣợc những kiến thức gi o dục 

học trong c ng t c dạy học và gi o dục cho 
học sinh ở  trƣờng phổ th ng  

- Liên hệ đƣỡ giữa thực tiễn dạy học và gi o 
dục trong nhà trƣờng, giải thích đƣợc một số 
vấn đề về quan điểm, đƣờng lối, chủ trƣơng 

ph t triển gi o dục - đào tạo của đảng, nhà 
nƣớc ta hiện nay  

4 TC 
(36/48/0/180) 

 

198000 
Quản l  HC 
NN và QLGD 

- Đ nh gi  đƣợc c c điều luật, điều lệ giáo 
dục phổ th ng; 

- Điều hành, điều chỉnh đƣợc c c hoạt động 

gi o dục nơi mình c ng t c sau này đúng 
định hƣớng chiến lƣợc GD của Đảng để 

thực hiện mục tiêu gi o dục; 

- Nhận biết đƣơc vai trò của gi o dục đối 
với sự vận động và ph t triển của đất nƣớc 

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

 2.2. Kiến thức ngành - chuyên ngành 60 TC  

 2.2.1. Kiến thức ngành 15 TC  

 210003 

Nhập m n 

Khoa học tự 
nhiên 

- Hiểu rõ đƣợc c c nội dung cơ bản, phƣơng 

ph p học tập, nghiên cứu đặc thù của c c 
ngành Lý, Hóa, Sinh.  

- Xây dựng đƣợc định hƣớng nghề nghiệp 

cho một hƣớng nghiên cứu hoặc chuyên 
ngành cụ thể trong c c l nh vực khoa học tự 
nhiên. 

2 TC 

(18/24/0/90) 

 

 210004 
Khoa học tr i 
đất và sự sống 

- Nhận thức rõ vị trí của kiến thức Khoa học 
Tr i đất và Sự sống trong định hƣớng ph t 

triển kinh tế - xã hội, bảo vệ m i trƣờng của 
đất nƣớc; vai trò của nghiên cứu Tr i đất và 

sự sống liên quan tới việc sử dụng hợp l , 
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; 

- Vận dụng c c kiến thức Hóa học và Vật l  

để giải thích c c cơ chế, qu  trình sinh học 
diễn ra trong sinh giới   

- Vận dụng c c kiến thức đã đƣợc học cho 

việc giải quyết c c vấn đề cụ thể về sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ m i trƣờng 

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

 210007 
L  luận dạy 
học 

- Vận dụng đƣợc c c kiến thức l  luận dạy 
học vào hoạt động dạy học; 

- Phân tích nội dung, thiết kế gi o  n và tổ 

chức dạy học;  

2 TC 
(18/24/0/90) 
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- Ứng dụng đƣợc các kiến thức đã học về Lý 
luận dạy học để giải quyết vấn đề thực tiễn 

 210008 
PPDH Khoa 

học tự nhiên 

- Phân tích đƣợc cấu trúc, nội dung chƣơng 
trình sách gi o khoa c c cấp;  

- Vận dụng đƣợc c c phƣơng ph p dạy học, 
kiểm tra đ nh gi  phù hợp với mục tiêu, nội 
dung, đối tƣợng dạy học KHTN và định 

hƣớng dạy học hiện nay  

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

 210009 

Thực hành 

PPDH Khoa 
học tự nhiên 

- Vận dụng đƣợc kiến thức về biện ph p và 

phƣơng ph p dạy học để thiết kế c c hoạt 
động dạy học m n KHTN;  

- Vận dụng đƣợc c c phƣơng ph p dạy học 
tích cực vào qu  trình dạy học KHTN;  

- Phân tích đƣợc cấu trúc nội dung và lập 

đƣợc kế hoạch dạy học; Giảng tập c c loại 
kiến thức, c c loại bài,… trong chƣơng trình 
KHTN ở THCS hiện hành;  

- Thiết kế đƣợc ma trận, c c loại đề kiểm 
tra. 

3 TC  

(9,12,60,135) 

 

210005 Hóa sinh học 

- X c định đƣợc c c thành phần hóa học, 
cấu trúc phân tử, tính chất l  hóa của c c 

chất sống chủ yếu;  

- Phân tích đƣợc sự phù hợp giữa cấu tạo và 
chức n ng sinh học của c c chất sống;  

- Biết đƣợc mối liên quan của chất sống 
trong cơ thể th ng qua c c qu  trình chuyển 
ho , trao đổi chất và n ng lƣợng, tính thống 

nhất giữa c c qu  trình trao đổi chất   

- Thực hiện đƣợc một số thí nghiệm định 

tính để nhận dạng một số hợp chất chủ yếu; 
phân tích, giải thích, chứng minh kết quả thí 
nghiệm và làm báo cáo thực hành; ứng dụng 

đƣợc các kiến thức đã học về hóa sinh học 
để giải thích các hiện tƣợng liên quan 

2 TC  

(18,24,0,90) 

 

118059 
C ng nghệ 
sinh học 

- Nắm đƣợc kiến thức cơ bản về c ng nghệ 
sinh học hiện đại với trung tâm là c ng nghệ 
gen và c ng nghệ sinh học truyền thống với 

trung tâm là công nghệ sinh học vi sinh; một 
số ứng dụng của c ng nghệ sinh học  

- Vận dụng đƣợc c c kiến thức và phƣơng 
ph p k  thuật trong CNSH để giải quyết c c 
vấn đề thực tiễn trong c c l nh vực y dƣợc, 

thực phẩm, n ng lƣợng, n ng nghiệp, m i 
trƣờng 

2 TC  

(18,24,0,90) 

 

210006 L  sinh học 
- Hiểu và giải thích đƣợc các quá trình sinh 
học bằng việc áp dụng các qui luật vật lí, 

2 TC 
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hóa học và sinh học;  

- Vận dụng đƣợc c c ứng dụng của định luật 

nhiệt động học, c c con đƣờng và qui luật 
thâm nhập vật chất vào tế bào, c c đ p ứng 
của cơ thể với c c t c nhân hóa l  bên 

ngoài,  , theo c c nguyên l  vật l , hóa học, 
sinh học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

(18/24/0/90) 

118010 
K  thuật 
phòng thí 

nghiệm 

- Sử dụng thành thạo c c dụng cụ, hóa chất 
và thiết bị thí nghiệm;  

- Hiểu và phân tích đƣợc cấu tạo, chức n ng 
cảu c c loại thiết bị thí nghiệm;  

- Vận dụng đƣợc vào c c bài thực hành của 

c c học phần tiếp theo   

02 TC 
(18/24/0/90)  

 

 2.2.2. Kiến thức chuyên ngành   

 210030  
Cơ học và 

nhiệt học 

- Vận dụng đƣợc kiến thức vật l  chuyên sâu 
về cơ học, nhiệt học để giải quyết c c vấn đề 

thuộc vật l  phổ thông và ph t triển nghề 
nghiệp.  

- Giải đƣợc c c bài tập liên quan đến c c nội 

dung đã học và phân tích đƣợc một hiện 
tƣợng vật lí phức tạp thành c c hiện tƣợng 

vật lí đơn giản hơn nhƣ; c c hiện tƣợng ném 
ngang, ném xiên,    

3 TC 
(27/24/12/ 

135) 

 

 210031 Điện từ học 

- Vận dụng đƣợc kiến thức vật l  chuyên 
sâu về Nhiệt học, Điện và Từ, Dao động và 
sóng để giải quyết c c vấn đề thuộc vật l  

phổ th ng;  

- Giải thích đƣợc c c hiện tƣợng điện từ, 
nguyên tắc của việc ứng dụng c c hiện 

tƣợng điện từ trong khoa học k  thuật trong 
khoa học k  thuật cũng nhƣ trong đời sống  

- Nắm đƣợc phƣơng ph p và k  n ng giải 
c c bài tập về điện và từ, dao động và sóng 
cơ thành thạo 

3 TC 
(27/24/12/ 

135) 

 

210032  
Quang học và 
hạt nhân 
nguyên tử 

- Vận dụng đƣợc kiến thức vật l  chuyên 
sâu về Quang học, về Hạt nhân nguyên tử và 

hạt cơ bản để giải quyết c c vấn đề thuộc 
vật l  phổ th ng   

- Giải thích đƣợc c c hiện tƣợng về quang 

học, nguyên tắc của việc ứng dụng c c hiện 
tƣợng về quang học trong khoa học k  thuật. 

- Nắm đƣợc phƣơng ph p và k  n ng giải 

c c bài tập về quang và hạt nhân nguyên tử 
thành thạo  

3 TC 
(27/24/12/ 

135) 

 

210035  Ho  đại - Trình bày đƣợc bản chất cấu tạo nguyên tử 3 TC  
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cƣơng  và phân tử, bản chất liên kết trong c c hợp 
chất v  cơ, hữu cơ;  

- Chỉ ra đƣợc liên hệ giữa cấu tạo và tính chất 
của c c chất hóa học   

- Sử dụng l  thuyết hóa học vào giải thích 

c c qu  trình hóa học và ngƣợc lại  

- Vận dụng đƣợc kiến thức hiện đại của cơ 

học lƣợng tử để giải c c bài tập liên quan về 
nguyên tử 

(27/36/0/90) 

 210036  Hoá v  cơ 

- Vận dụng đƣợc c c quy luật, c c tính chất 
vật lí, hóa học để giải thích c c hiện tƣợng 
ho  học và vật l  liên quan  

- Nắm đƣợc tính chất lí, ho  của c c đơn 
chất và hợp chất tạo ra từ c c nguyên tố phi 
kim, từ đó biết tổng hợp so s nh tính chất 

của c c chất, c c dãy chất, rút ra quy luật 
biến đổi tính chất của c c chất  

- Giải đƣợc c c bài tập, đặc biệt là c c bài 
tập về tính chất ho  học của c c loại chất v  
cơ th ng dụng  

3 TC  

(27/36/0/ 135) 

 

210037  Hóa hữu cơ 

- Nhận biết, phân loại so s nh và phân tích 
đƣợc cấu tạo, tính chất và ứng dụng c c hợp 

chất hữu cơ   

- Giải thích đƣợc cơ chế và khả n ng phản 
ứng của c c hợp chất hữu cơ   

- Giải thích đƣợc cơ chế và khả n ng phản 
ứng của c c chất cơ bản  

- Vận dụng l  thuyết để làm tốt c c bài tập 
về đại cƣơng hữu cơ, hiđrocacbon dẫn xuất 
hiđrocacbon và c c hợp chất cao phân tử 

3 TC 
(27/36/0/90) 

 

210038  
Thực hành 

hóa học 

- Làm việc đƣợc trong phòng thí nghiệm 
hóa học, làm việc với c c chất độc, chất dễ 

ch y, dễ nổ,     

Làm đƣợc c c bài thực hành về hóa đại 
cƣơng, hóa v  cơ, hóa hữu cơ   

Nhận biết đƣợc, tinh chế, t ch c c chất ra 
kh i hỗn hợp chất 

02 TC 

(04/0/56/135) 

 

 210042 Động vật học 

- Kh i qu t hóa đƣợc kiến thức về hình thái, 
cấu tạo, sinh sản, ph t triển, hệ thống phân 

loại và sinh th i học của c c ngành, c c lớp 
động vật;  

- Thực hiện đƣợc c c bài thực hành quan s t 

hình th i, giải phẫu của c c đại diện; nhận 
dạng đƣợc c c nhóm động vật đại diện và 
phổ biến;  

3 TC 
(18/24/30/ 

135) 
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- Ứng dụng các kiến thức đã học về động 
vật học để giải thích các hiện tƣợng liên 

quan 

 210043 Thực vật học 

- Hiểu và vận dụng đƣợc vào thực tiễn những 

kiến thức cơ bản về hình th i, giải phẫu thực 
vật, phân loại thực vật;  

- Làm đƣợc thực hành, thí nghiệm: thu thập 

mẫu vật, sử dụng thành thạo c c thiết bị thí 
nghiệm, c c dụng cụ, ho  chất để làm c c bài 

thí nghiệm theo yêu cầu của m n học   

3 TC 

(18/24/30/ 
135) 

 

 210045 Di truyền học 

- Trình bày đƣợc: cấu trúc, chức n ng và cơ 

chế t c động của vật chất di truyền từ mức 
phân tử đến quần thể; 

- Trình bày đƣợc những kiến thức di truyền 

liên quan trực tiếp đến con ngƣời (nhƣ: Di 
truyền học ngƣời, Di truyền học tƣ vấn,   )  

- Giải đƣợc c c bài tập di truyền học; vận 

dụng đƣợc l  thuyết để phân tích, biện luận 
c c kết quả thực nghiệm;  

- Lựa chọn đƣợc c ch giải nhanh gọn, hợp 
l  nhất; sử dụng đƣợc kính hiển vi, làm và 
quan s t c c tiêu bản,    

3 TC 

(27/20/16/ 
135) 

 

 210033 
Vật l  l  

thuyết 

- Vận dụng đƣợc kiến thức vật l  chuyên sâu 
về cơ học để giải quyết c c vấn đề thuộc vật 

l  phổ th ng   

- Sử dụng đƣợc c ng cụ to n học trong vật 
lý.  

- Giải thích đƣợc c c hiện tƣợng vật l  
th ng dụng trong đời sống và trong k  thuật 

4 TC 
(36/48/0/180) 

 

210050 
Cơ học l  

thuyết 

- Vận dụng đƣợc nguyên l  biến phân vào 
m n Cơ học cũng nhƣ trong nhiều l nh vực 

khác nhau của Vật l ;  

- Ứng dụng vào giải thích c c hiện tƣợng 
liên quan trong thực tiễn và cuộc sống  

4 TC 

(36/48/0/180) 
 

210034  

Ph t triển bài 

tập vật l  sơ 
cấp 

- Giải quyết và ph t triển đƣợc c c bài tập 
vật l  sơ cấp về Cơ học, Nhiệt học, Điện 

học, Từ học, Quang học, Vật l  hạt nhân và 
nguyên tử   

- Hƣớng dẫn đƣợc học sinh giải bài tập cũng 

nhƣ lựa chọn, sử dụng và ph t triển, s ng 
tạo c c bài to n mới trong dạy học. 

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

210051 
Cơ học lƣợng 
tử 

- Vận dụng đƣợc c c kiến thức cơ học lƣợng 
tử để nghiên cứu v  m , cấu trúc vật chất 
trong nghien cứu;  

- Giải thích đƣợc c c hiện tƣợng liên quan 

2 TC 
(18/24/0/90) 
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trong thực tiễn và đời sống 

210039  

Hóa học c c 

hợp chất thiên 
nhiên 

- Thu thập và xử lí đƣợc mẫu phân tích hợp 
chất thiên nhiên   

- Viết đƣợc sơ đồ tổng hợp và chuyển hóa 

c c hợp chất thiên nhiên  

- Vận dụng kiến thức hợp chất thiên nhiên 
để t ch chiết, phân lập c c chất có trong 

thiên nhiên ở mức chi tiết  

02 TC 

(18/24/0/90) 

 

210040 Hóa lý 

- Nắm đƣợc những kiến thức cơ bản về nhiệt 

động học trong Ho  học   

- Tính đƣợc c c đại lƣợng Vật l  quan trọng 

của phản ứng ho  học nhƣ Entanpi, Entropi, 
hiệu ứng nhiệt, hằng số cân bằng ho  học và 
c c đại lƣợng liên quan kh c   

- Rèn luyện n ng lực so s nh, phân tích, 
đ nh gi  những kiến thức đã đƣợc học  

02 TC 

(18/24/0/90) 

 

210053 
Hóa công 
nghệ 

- Có kiến thức cơ bản về c ng nghệ ho  học; 
quy trình sản xuất một số chất cụ thể  

- Viết đƣợc sơ đồ và qúa trình sản xuất một 

số hợp chất điển hình dùng trong c ng 
nghiệp và cuộc sống hàng ngày 

- Vận dụng đƣợc c c kiến thức về hóa học 
để giải thích hiện tƣợng   nhiễm m i 
trƣờng, sự biến đổi khí hậu…  

- Tiến hành đƣợc một số qu  trình sản xuất  
trƣờng phổ th ng và ở địa phƣơng, dạy nghề 
cho học sinh, phù hợp với mục đích đào tạo 

ngƣời lao động  

02 TC 

(18/24/0/90) 

 

210054 Hóa phân tích  

- Hiểu đƣợc quy luật phản ứng trong dung 

dịch c c chất điện ly, đ nh gi  mức độ xảy 
ra của c c phản ứng trong dung dịch; 

nguyên tắc của c c phƣơng ph p định lƣợng 
ho  học   

- Biết c ch biểu diễn trạng th i c c chất điện 

li trong dung dịch; tính to n b n định lƣợng 
để giải đo n hiện tƣợng trong c c phản ứng 
thƣờng gặp  

- Đề xuất đƣợc quy trình phân tích trong c c 
trƣờng hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích  

- Thiết lập đƣợc phƣơng trình đƣờng cong 
chuẩn độ axit-bazơ, tạo phức, tạo kết tủa, 
oxi hóa khử  Thiết lập đƣợc biểu thức tính 

sai số chuẩn độ  

02 TC 

(18/24/0/90) 

 

 210041 Tế bào học 
- Chứng minh đƣợc sự phù hợp giữa cấu 

trúc với chức n ng và thiết lập đƣợc mối 

2 TC 

(12/16/20/90) 
 



 15 

quan hệ giữa các bào quan trong quá trình 
hoạt động chức n ng;  

- Phân tích đƣợc cấu tạo, cách sử dụng, bảo 
quản kính hiển vi quang học;  

- Làm đƣợc một số tiêu bản hiển vi thông 

dụng, và một số thí nghiệm Sinh học tế bào;  

- Ứng dụng đƣợc các kiến thức đã học về tế 

bào học để giải thích các hiện tƣợng liên 
quan 

118050 
Sinh học ph t 
triển c  thể 
động thực vật 

- Trình bày đƣợc đầy đủ, sâu sắc về cơ chế 
thụ tinh, sự biệt ho  của tế bào và m  thành 
c c cơ quan của một số cơ thể động vật và 

thực vật   

- Vận dụng kiến thức vào nghiên cứu ứng 
dụng trong sinh học ph t triển, góp phần tạo 

ra những giống vật nu i theo mong muốn 
của con ngƣời 

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

 210044 Sinh th i học 

- Hiểu và vận dụng đƣợc c c quy luật sinh 
th i cơ bản, c c mối quan hệ giữa sinh vật 

với sinh vật và giữa sinh vật với m i trƣờng 
trong dạy học;  

- Phân loại và hƣớng dẫn giải đƣợc các các 

bài tập sinh th i học phù hợp cho c c mức 
độ nhận thức của học sinh;  

- Ứng dụng các kiến thức đã học về sinh thái 

học để giải thích các hiện tƣợng liên quan 

2 TC 
(18/24/0/90) 

 

117090 
Tập tính động 
vật và vật 

nuôi 

- Hiểu đƣợc cơ sở sinh học và sự hình thành 

tập tính ở động vật; một số biểu hiện tập 
tính;  

- Biết đƣợc c c phƣơng ph p nghiên cứu 
ứng dụng tập tính học động vật   

- Giải thích đƣợc cơ chế một số hoạt động 

tập tính của động vật; 

- Áp dụng đƣợc một số tập tính phục vụ 
thực tiễn đời sống   

2 TC 

(12/18/10/90) 

 

 210046 Vi sinh học 

- Vận dụng đƣợc kiến thức để giải quyết các 
bài tập vi sinh vật;  

- Nêu đƣợc ứng dụng của vi sinh vật trong 
công nghiệp, y học và nông lâm nghiệp;  

- Thực hiện đƣợc các thí nghiệm, phân tích, 
giải thích, chứng minh kết quả thí nghiệm 
và làm báo cáo thực hành;  

- Ứng dụng các kiến thức đã học về Vi sinh 
vật học để giải thích các hiện tƣợng liên 
quan,…  

2 TC  

(15/20/10/90) 
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210052 
Sinh l  học 
ngƣời và động 

vật 

- M  tả đƣợc đặc điểm sinh l  học cơ thể 
ngƣời và động vật;  

- Giải thích đƣợc c c cơ chế điều hòa và tự 
điều hòa trong c c qu  trình sống;  

- Vận dụng đƣợc kiến thức sinh l  ngƣời và 

động vật để giải thích c c vấn đề thực tiễn 

2 TC 
(15/20/10/90) 

 

 - Kiến tập, thực tập 7 TC  

132005 
Kiến tập sƣ 
phạm 

 2 TC 
(0/0/60/90) 

 

116067 
Thực tập sƣ 
phạm 

 5 TC 
(0/0/150/225) 

 

 - Khoá luận tốt nghiệp 6 TC  

 - Học phần thay thế KLTN   

 210047 
Dạy học tích 
hợp L -Hóa-

Sinh 

- Vận dụng đƣợc kiến thức về lí luận dạy 

học tích hợp trong dạy học m n KHTN   

- Vận dụng đƣợc kiến thức về lí luận dạy 
học tích hợp trong dạy học m n KHTN;  

- Soạn đƣợc c c gi o  n về bài tích hợp m n 
KHTN;  

- Thực hiện tốt quan điểm gi o dục định 
hƣớng ph t triển n ng lực trong qu  trình 
học tập và soạn gi o án 

3 TC 

(21/28/24/ 
135) 

 

 210048 

Sử dụng phần 

mềm trong 
dạy học L -

Hóa-Sinh. 

- Sử dụng thành thạo c c phần mềm trong 
qu  trình thiết kế bài giảng và dạy học;  

- Trình bày đƣợc vấn đề khoa học th ng qua 
c c hình thức nhƣ thảo luận nhóm, Seminar  

3 TC 
(27/36/0/135) 

 

 

 

 

8. Hƣớng dẫn thực hiện 

Chƣơng trình đào tạo ĐHSP Khoa học tự nhiên đƣợc xây dựng trên cơ sở chƣơng 

trình khung ban hành kèm theo quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2006 của 

Bộ Gi o dục và Đào tạo; chƣơng trình đào tạo ĐHSP L , Hóa, Sinh của trƣờng Đại học 

Hồng Đức n m 2016 và tham khảo c c chƣơng trình cùng ngành của c c trƣờng đại học 

trong và ngoài nƣớc  

8.1. Chƣơng trình đào tạo đƣợc áp dụng 

- Đào tạo hình thức chính quy tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp THPT theo quy 

chế đào tạo chính quy, tập trung, thời gian từ 3 - 4 n m (36 - 48 tháng); 

- Đào tạo liên th ng, v n bằng 2: Áp dụng quy chế đào tạo phù hợp với hình thức 

đào tạo chính quy hoặc gi o dục thƣờng xuyên; 

- Đào tạo hình thức gi o dục thƣờng xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo gi o dục 

thƣờng xuyên và thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 đến 12 th ng; 
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- Đào tạo, bồi dƣỡng cho gi o viên L , Hóa, Sinh c c trƣờng THCS, THPT theo 

hình thức giảng dạy c c chuyên đề tích hợp khoa học tự nhiên hoặc bổ sung c c chuyên 

đề chuyên ngành Lý, Hóa, Sinh cho giáo viên;  

- Thực hiện việc xét miễn học phần, bảo lƣu kết quả học tập theo quy định hiện 

hành đối với c c hình thức đào tạo   

8.2. Tổ chức thực hiện 

Trƣởng c c khoa chuyên m n có tr ch nhiệm tổ chức chỉ đạo, hƣớng dẫn c c bộ 

m n tiến hành xây dựng và phê duyệt đề cƣơng chi tiết học phần, trƣởng bộ m n phê 

duyệt hồ sơ bài giảng theo quy định; xây dựng kế hoạch chi phí thực hành, thực tập, tham 

quan thực tế và mua sắm bổ sung c c trang thiết bị, m y móc, hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khóa đào tạo; chịu tr ch nhiệm về chất 

lƣợng đào tạo và chuẩn đầu ra  Trƣởng c c phòng ban, trung tâm chức n ng liên quan có 

tr ch nhiệm kiểm tra, thẩm định kế hoạch và trình Hiệu trƣởng phê duyệt cho triển khai 

thực hiện   

C n cứ thực tế hiện có và yêu cầu điều kiện về phòng thực hành, thí nghiệm, tài 

liệu dạy học phục vụ đào tạo, Trƣởng phòng QT,VT-TB, Gi m đốc TT TTTV xây dựng 

kế hoạch mua sắm bổ sung trình Hiệu trƣởng quyết định  

8.3. Phƣơng pháp giảng dạy 

Sử dụng c c phƣơng ph p dạy học tích cực, kết hợp với c c phƣơng ph p dạy học 

truyền thống, để ph t huy tối đa tính tích cực, chủ động s ng tạo của sinh viên; tập trung 

dạy c ch học - tự học, rèn luyện ph t triển n ng lực thu thập xử lí th ng tin; n ng lực giao 

tiếp, hợp t c, làm b o c o, thuyết trình, phản biện; n ng lực tự học tự nghiên cứu, n ng 

lực tƣ duy s ng tạo, n ng lực tƣ duy logic, n ng lực sử dụng c ng nghệ th ng tin, n ng 

lực tính to n, n ng lực thực hành thí nghiệm,… Hình thức, phƣơng ph p giảng dạy đƣợc 

cụ thể hóa trong đề cƣơng chi tiết học phần   

8.4. Phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá 

Hình thức và thời gian kiểm tra, hình thức thi kết thúc học phần đƣợc quy định cụ 

thể trong đề cƣơng chi tiết học phần và phù hợp với quy chế đào tạo   

8.5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chƣơng trình 

Chƣơng trình đào tạo đƣợc định kỳ rà so t bổ sung, điều chỉnh  Khi cần điều chỉnh 

phải có v n bản đề nghị của Hội đồng khoa kèm theo luận cứ, hồ sơ minh chứng, sản 

phẩm chỉnh sửa, bổ sung gửi về nhà trƣờng (qua phòng Quản l  đào tạo)  Chƣơng trình 

chỉ đƣợc thực hiện khi Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trƣờng th ng qua và có Quyết 

định phê duyệt của Hiệu trƣởng /  

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Mạnh An 
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PHỤ LỤC 

 
I. Cấu trúc chƣơng trình đào tạo 

STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ Đ.kiện 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ LT 
BT, 

TL 

T.  

hành 

Tự 

học 

A 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 

CƢƠNG 
37             

I Kiến thức lí luận chính  trị 12             

1 196045 
Nguyên l  cơ bản của chủ ngh a 

Mác-Lênin 1 
2 21 18 0 90 0 1 

2 196046 
Nguyên lý cơ bản của chủ ngh a 

Mác-Lênin 2 
3 32 26 0 135 1 2 

3 198025 Đƣờng lối của ĐCS Việt Nam 3 32 26 0 135 1 4 

4 197035 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 21 18 0 90 2 3 

5 197030 Ph p luật đại cƣơng 2 18 24 0 90 0 3 

II Ngoại ngữ 10             

6 133031 Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180 0 1 

7 133032 Tiếng Anh 2 3 27 18 18 135 6 2 

8 133033 Tiếng Anh 3 3 27 18 18 135 7 4 

III Khoa học Tự nhiên - Xã hội 15             

 Bắt buộc 11       

9 173080 Tin học 2 10 0 40 90 0 1 

10 114099 To n cao cấp 4 36 48 0 180 0 1 

11 114005 Xác suất thống kê 3 27 36 0 135 10 2 

12 121005 Cơ sở v n hóa Việt Nam 2 18 24 0 90  0 1 

 Tự chọn 4       

 Chọn 2/3 học phần 4/6       

13 
14 

 210001 M i trƣờng và con ngƣời 2 18 24 0 90 39  6 

 210002 PPNC Khoa học ngành KHTN 2 18 24 0 90 16 6 

210049 Đại cƣơng khoa học m i trƣờng 2 18 24 0 90 0 6 

IV Giáo dục thể chất 4             

  191004 Gi o dục thể chất 1 (bắt buộc) 2 10 0 40 90   1 

    Gi o dục thể chất 2 (tự chọn) 2 0 0 60 180 9 2 

    Chọn 1 trong 5 học phần               

a 191031 Bóng chuyền  2 0 0 60 90 9 2 

b 191032 Thể dục Aerobic  2 0 0 60 90 9 2 

c 191033 Bóng đ  2 2 0 30 90 9 2 

d 191034 Bóng rổ 2 2 0 30 90 9 2 

e 191035 Vovinam - Việt võ đạo 2 2 0 30 90 9 2 

V Giáo dục quốc phòng           
 

  

    Gi o dục Quốc phòng (165t) 165          3 1-3 

B KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP 83             

I Kiến thức chung cho khối ngành 10             

15 181080 Tâm l  học 4 36 48 0 180 1 2 
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STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ Đ.kiện 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ LT 
BT, 
TL 

T.  
hành 

Tự 
học 

16 182005 Gi o dục học 4 36 48 0 180 15 3 

17 198000 Quản l  HC NN và QLGD 2 18 24 0 90 16 8 

II Kiến thức ngành - chuyên ngành 60             

  Kiến thức ngành 15              

 Bắt buộc 11       

18 210003  Nhập m n Khoa học tự nhiên 2 18 24 0 90  0 1 

19 210004 Khoa học tr i đất và sự sống 2 18 24 0 90  0 3 

20 210007 L  luận dạy học 2 18 24 0 90 15,16  5 

21 210008 PPDH Khoa học tự nhiên 2 18 24 0 90  22 6 

22 210009 
Thực hành PPDH Khoa học tự 
nhiên 

3 9 12 60 135  23 7 

  Tự chọn  4             

23 Chọn 1/2 học phần 2       

23a 210005 Hóa sinh học 2 18 24 0 90 34 6 

23b 118059 C ng nghệ sinh học 2 18 24 0 90 36 6 

24 Chọn 1/2 học phần 2       

24a 210006 Lý sinh 2 18 24 0 90  25 5 

24b 118010 K  thuật phòng thí nghiệm 2 18 24 0 90  5 

 Kiến thức chuyên ngành        

 Bắt buộc 29       

25 210030 Cơ học và Nhiệt học 3 27 24 12 135 10 3 

26 210031 Điện từ học 3 27 24 12 135 25 4 

27 210032 
Quang học và Hạt nhân nguyên 

tử 
3 27 24 12 135 26 5 

28 210035 Ho  đại cƣơng  3 27 36 0 135  3 

29 210036 Ho  v  cơ  3 27 36 0 135 28 4 

30 210037 Ho  hữu cơ 3 27 36 0 135 28 5 

31 210038 Thực hành hóa học 2 4 0 56 135 28,29,30 6 

32 210042 Động vật học 3 18 24 30 135 36 4 

33 210043 Thực vật học 3 18 24 30 135 36 5 

34 210045 Di truyền học 3  27 20  16 135 36,37,38 7 

 Tự chọn 16       

35 Chọn 1 trong 2 học phần 4       

35a 210033 Vật l  l  thuyết 4 36 48 0 180 27 6 

35b 210050 Cơ học l  thuyết  4 36 48 0 180 27 6 

36 Chọn 1 trong 2 học phần 2       

36a 210034 Ph t triển bài tập vật l  sơ cấp 2 18 24 0 90 27 7 

36b 210051 Cơ học lƣợng tử 2 18 24 0 90 27 7 

37 Chọn 1 trong 2 học phần 2       

37a 210039 
Ho  học c c hợp chất thiên 
nhiên 

2 18 24 0 90 30 6 
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STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ Đ.kiện 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ LT 
BT, 
TL 

T.  
hành 

Tự 
học 

37b 210040 Hoá lý  2 18 24 0 90 28 6 

38 Chọn 1 trong 2 học phần 2       

38a 210053 Ho  c ng nghệ 2 18 24 0 90 28 7 

38b 210054 Hóa phân tích 2 18 24 0 90 28 7 

39 Chọn 1 trong 2 học phần 2       

39a  210041 Tế bào học 2 12 16 20 90  0 2 

39b 118050 
Sinh học ph t triển c  thể động 

thực vật 
2 18 24 0  90  0 2 

40 Chọn 1 trong 2 học phần 2       

40a 210044 Sinh th i học 2 18 24 0  90  37,38  5 

40b 117090 Tập tính động vật và vật nu i 2 12 18 10  90  37 5 

41 Chọn 1 trong 2 học phần 2       

41a 210046 Vi sinh học 2 15 20 10 90  37,38 7 

41b 210052 Sinh l  học ngƣời và động vật 2 15 20 10 90  37 7 

III Kiến tập, thực tập 7             

42 132005 Kiến tập sƣ phạm 2 0 0 60 0 15,16 6 

43 116067 Thực tập sƣ phạm 5 0 0 150 0 42 8 

IV Khoá luận tốt nghiệp 6           8 

  Học phần thay thế KLTN               

44 210047 Dạy học tích hợp L -Hóa-Sinh 3 21 28 24 135  23 8 

45 210048 
Sử dụng phần mềm trong dạy 

học L -Hóa-Sinh 
3 27 36 0 135 23  8 

Tổng số tín chỉ 120             
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II. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

STT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ 

Học kỳ 1 16 

Học phần bắt buộc  

1 196045 Nguyên l  cơ bản của chủ ngh a M c-Lênin 1 2 

2 133031 Tiếng Anh 1 4 

3 173080 Tin học 2 

4 114099 To n cao cấp 4 

5 121005 Cơ sở v n hóa Việt Nam 2 

6 210003  Nhập m n Khoa học tự nhiên 2 

Học kỳ 2 15 

Học phần bắt buộc  

7 196046 Nguyên l  cơ bản của chủ ngh a M c-Lênin 2 3 

8 133032 Tiếng Anh 2 3 

9 114005 X c suất thống kê 3 

10 181080 Tâm l  học 4 

Học phần tự chọn  

 Chọn 1 trong 2 học phần 2 

11  210041 Tế bào học 2 

12 118050 Sinh học ph t triển c  thể động thực vật 2 

Học kỳ 3 15 

Học phần bắt buộc  

13 197035 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 

14 197030 Ph p luật đại cƣơng 2 

15 182005 Gi o dục học 4 

16 210004 Sự hình thành và ph t triển sự sống trên tr i đất  2 

17 210030 Cơ học và Nhiệt học 3 

18 210035 Ho  đại cƣơng 2 

Học kỳ 4 15 

Học phần bắt buộc  

19 198025 Đƣờng lối của ĐCS Việt Nam 3 

20 133033 Tiếng Anh 3 3 

21 210031 Điện từ học 3 

22 210036 Ho  v  cơ 3 

23 210042 Động vật học 3 

Học kỳ 5 15 

Học phần bắt buộc 11 

24 210007 L  luận dạy học 2 
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25 210032 Quang học và Hạt nhân nguyên tử 3 

26 210037 Ho  hữu cơ  3 

28 210043 Thực vật học 3 

Học phần tự chọn 4 

29 210006 Lý sinh 2 

30 118010 K  thuật phòng thí nghiệm 2 

 Chọn 1 trong 2 học phần 2 

38 210044 Sinh th i học 2 

39 117090 Tập tính động vật và vật nu i 2 

Học kỳ 6 14 

Học phần bắt buộc 6 

31 210008 PPDH Khoa học tự nhiên 2 

32 210038 Thực hành hóa học  2 

33 132005 Kiến tập sƣ phạm 2 

Học phần tự chọn 8 

 Chọn 1 trong 2 học phần 4 

36 210033 Vật l  l  thuyết 4 

37 210050 Cơ học l  thuyết  4 

 Chọn 1 trong 2 học phần 2 

27 210039 Hóa học c c hợp chất thiên nhiên 2 

37 210040 Hoá lý  2 

 Chọn 1 trong 2 học phần 2 

34 210005 Hóa sinh học 2 

35 118059 C ng nghệ sinh học 2 

Học kỳ 7 16 

Học phần bắt buộc 6 

40 210009 Thực hành PPDH Khoa học tự nhiên 3 

42 210045 Di truyền học 3 

Học phần tự chọn 10 

 Chọn 2/3 học phần 4/6 

43  210001 M i trƣờng và con ngƣời 2 

44  210002 PPNC Khoa học ngành KHTN 2 

45 210049 Đại cƣơng khoa học m i trƣờng 2 

 Chọn 1 trong 2 học phần 2 

46 210034 Ph t triển bài tập vật l  sơ cấp 2 

47 210051 Cơ học lƣợng tử 2 

 Chọn 1 trong 2 học phần 2 

48 210053 Ho  c ng nghệ 2 

49 210054 Hóa phân tích 2 



 23 

 Chọn 1 trong 2 học phần 2 

48 210046 Vi sinh học 2 

49 210052 Sinh l  học ngƣời và động vật 2 

Học kỳ 8 13 

Học phần bắt buộc  

50 198000 Quản l  HC NN và QLGD 2 

51 116067 Thực tập sƣ phạm 5 

52 210047 Dạy học tích hợp L -Hóa-Sinh 3 

53 210048 Sử dụng phần mềm trong dạy học L -Hóa-Sinh 3 

Tổng 8 học kỳ 120 
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III: ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1). NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 1 

 

- Mã số học phần: 196045 
- Số tín chỉ: 2 (21, 18, 0) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Những nguyên l  cơ bản của chủ  
   ngh a M c - Lênin, khoa L  luận chính trị, trƣờng Đại học Hồng Đức  

- Điều kiện tiên quyết: Kh ng 
 

1. Mô tả học phần: 

Ngoài chƣơng mở đầu nhằm giới thiệu kh i lƣợc về chủ ngh a M c-Lênin và đối tƣợng, 

mục đích, yêu cầu, phƣơng ph p học tập, nghiên cứu m n học  Chƣơng trình học phần Những 
nguyên l  cơ bản của chủ ngh a M c-Lênin phần 1 đƣợc chia thành 3 chƣơng trình bày những 

quan điểm cơ bản của chủ ngh a M c-Lênin về l nh vực triết học  Th ng qua những quan điểm 
về chủ ngh a duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ ngh a duy vật lịch sử, học 

phần trình bày một c ch kh i qu t những nguyên l , những quy luật cơ bản nhất của sự tồn tại, 
vận động và ph t triển của tự nhiên, xã hội và tƣ duy  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

- Nắm vững (trình bày, phân tích, lấy đƣợc ví dụ) những vấn đề chung và c c kh i niệm, 
phạm trù cơ bản của chủ ngh a M c-Lênin thuộc l nh vực triết học  

- Hiểu đƣợc (phân tích, giải thích, lấy ví dụ) về c c quy luật chung nhất của tự nhiên, xã 
hội và tƣ duy cũng nhƣ những quy luật vận động, ph t triển của xã hội loài ngƣời  

- Nắm vững (trình bày, phân tích, lấy đƣợc ví dụ) những vấn đề chung và c c kh i niệm, 
phạm trù cơ bản của chủ ngh a M c-Lênin thuộc l nh vực triết học  

- Hiểu đƣợc (phân tích, giải thích, lấy ví dụ) về c c quy luật chung nhất của tự nhiên, xã 
hội và tƣ duy cũng nhƣ những quy luật vận động, ph t triển của xã hội loài ngƣời  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:   
- Trên cơ sở trang bị những kiến thức về mặt l  luận, ngƣời học từng bƣớc  x c lập thế 

giới quan khoa học, nhân sinh quan tích cực và phƣơng ph p luận đúng đắn để nhận thức và cải 
tạo thế giới  

- Biết vận dụng kiến thức l  luận của m n học vào việc tiếp cận c c m n khoa học 
chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một c ch n ng động, s ng tạo  

- Biết vận dụng những vấn đề l  luận để hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trƣơng, đƣờng lối, 
chính s ch của Đảng, Nhà nƣớc   

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN  
          

I. Khái lƣợc về chủ nghĩa Mác-Lênin 

1  Chủ ngh a M c-Lênin và ba bộ phận cấu thành 

2. Khái lƣợc qu  trình hình thành và ph t triển chủ ngh a M c-Lênin 
II. Đối tƣợng, mục đích và yêu cầu về phƣơng pháp học tập, nghiên cứu những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin  

1  Đối tƣợng và phạm vi học tập, nghiên cứu 

2  Mục đích và yêu cầu về mặt phƣơng ph p học tập, nghiên cứu 
Chương 1:   CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG                

I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng           

1  Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ ngh a duy vật với chủ ngh a duy tâm 

trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học  
2  C c hình thức ph t triển của chủ ngh a duy vật trong lịch sử  
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II. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất 

và ý thức.                                                                            

1  Vật chất  
2    thức 

3  Mối quan hệ giữa vật chất và   thức 
Chương 2: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT      

I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật                 

1  Phép biện chứng và c c hình thức cơ bản của phép biện chứng  

2  Phép biện chứng duy vật 
II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật            

1  Nguyên l  về mối liên hệ phổ biến 
2  Nguyên l  về sự ph t triển  

III. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật     

1. Cái chung và cái riêng 

2  Bản chất và hiện tƣợng 
3. Tất nhiên và ngẫu nhiên 

4  Nguyên nhân và kết quả 
5  Nội dung và hình thức 

6  Khả n ng và hiện thực 
IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật           

1  Quy luật chuyển ho  từ những sự thay đổi về lƣợn thành những sự thay đổi về chất và 
ngƣợc lại 

2  Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa c c mặt đối lập 
3  Quy luật phủ định của phủ định 

V. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng vật                        

1  Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức 

2  Con đƣờng biện chứng của sự nhận thức chân l  
Chương 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ      

I. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ 

phát triển của lực lƣợng sản xuất                                  

1  Sản xuất vật chất và vai trò của nó 
2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ ph t triển của lực lƣợng sản xuất  

II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thƣợng tầng     

1  Kh i niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thƣợng tầng 

2  Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thƣợng tầng 
III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tƣơng đối của ý thức xã 

hội                                                                                  

1  Tồn tại xã hội quyết định   thức xã hội  

2  Tính độc lập tƣơng đối của   thức xã hội  
IV. Hình thành kinh tế- xã hội và quá trình lịch sử , xã hội của sự phát triển các 

hình thái kinh tế xã hội                                                   

1  Kh i niệm, kết cấu hình th i kinh tế - xã hội  

2  Qu  trình lịch sử - tự nhiên của sự ph t triển c c hình th i kinh tế - xã hội  
V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát 

triển của xã hội có giai cấp đối kháng                              

1  Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự ph t triển của xã hội có đối kh ng 

giai cấp 
2  C ch mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự ph t triển của xã hội có đối kh ng giai 

cấp  
VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con ngƣời và vai trò sáng tạo lịch sử 

của quần chúng nhân dân                                          

1  Con ngƣời và bản chất của con ngƣời 
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2  Kh i niệm quần chúng nhân dân và vai trò s ng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân 
và cá nhân 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết thảo luận, thực 

hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c bài kiểm tra giữa 
kỳ và thi kết thúc học phần  

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 
9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  
1  Bộ Gi o dục & ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội 2009  
2  Bộ Gi o dục & ĐT, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 

2007. 

9.2. Sách tham khảo:   

3. C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 20; tập 42; Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 2000  
4. Lênin toàn tập, tập 23; tập 25; tập 26; tập 29; tập 32; tập 41;  Nxb Tiến bộ Matxcơva, 

1980. 
5  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X; 

XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1986; 1991; 1996; 2001; 2006; 2011  
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2). NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 2 

 

- Mã số học phần: 196046 
- Số tín chỉ: 3 (32, 26, 0) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Những NLCB của chủ ngh a Mac - Lênin. 
- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên l  cơ bản của chủ ngh a M c - Lênin 1 

 

1. Mô tả học phần:  

Nội dung học phần bao gồm hai phần: Phần thứ nhất trình bày học thuyết kinh tế của chủ 
ngh a M c-Lênin về phƣơng thức sản xuất tƣ bản chủ ngh a  Cụ thể là làm rõ c c phạm trù, c c 

quy luật kinh tế cơ bản th ng qua c c học thuyết nhƣ : học thuyết gi  trị, học thuyết gi  trị thặng 
dƣ, học thuyết về chủ ngh a tƣ bản độc quyền và chủ ngh a tƣ bản độc quyền nhà nƣớc  Phần thứ 

hai bao gồm những quan điểm cơ bản của chủ ngh a M c -Lênin về chủ ngh a xã hội, về sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp c ng nhân và c ch mạng xã hội chủ ngh a  Qua đó, chỉ rõ xu thế tất 

yếu của sự ra đời phƣơng thức sản xuất cộng sản chủ ngh a và c c giai đoạn ph t triển của nó 
cũng nhƣ những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình c ch mạng XHCN nhƣ: 

xây dựng nền dân chủ, nhà nƣớc và nền v n ho  xã hội chủ ngh a; vấn đề dân tộc và t n gi o 
trong tiến trình xây dựng chủ ngh a xã hội  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức:  

- Hiểu đƣợc một c ch hệ thống những học thuyết kinh tế cơ bản nhất của chủ ngh a M c-
Lênin về phƣơng thức sản xuất tƣ bản chủ ngh a  

- Hiểu đƣợc sứ mệnh lịch sử của giai cấp c ng nhân, tính tất yếu và nội dung của c ch 
mạng xã hội chủ ngh a, qu  trình hình thành và c c giai đoạn ph t triển của hình th i kinh tế xã 

hội cộng sản chủ ngh a, những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình c ch mạng 
xã hội chủ ngh a và triển vọng của chủ ngh a xã hội  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 
- Trên cơ sở trang bị những kiến thức về mặt l  luận,  ngƣời học mở rộng và nâng cao 

nhận thức khoa học về c c vấn đề kinh tế, chính trị-xã hội  hiện nay  
- Biết vận dụng kiến thức l  luận của m n học vào việc tiếp cận c c m n khoa học 

chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một c ch n ng động, s ng tạo  
3. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN THỨ 2 

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ 

PHƢƠNG THỨC SẢN XUẤT TƢ BẢN CHỦ NGHĨA 
Chương 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ                          

I. Điều kiện ra đời, đặc trƣng và ƣu thế của sản xuất hàng hoá  

1  Điều kiện ra đời của sản xuất hàng ho  

2  Đặc trƣng và ƣu thế của sản xuất hàng ho  
II. Hàng hoá 

1  Hàng ho  và hai thuộc tính của hàng ho  
2  Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng ho  

3  Lƣợng gi  trị hàng ho  và c c nhân tố ảnh hƣởng đến lƣợng gi  trị hàng ho   
III. Tiền tệ 

1  Lịch sử ph t triển của hình th i gi  trị và bản chất của riền tệ 
2  Chức n ng của tiền tệ 

IV. Quy luật giá trị  

1  Nội dung của quy luật gi  trị  

2  T c động của quy luật gi  trị  
Chương 5:  HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƢ                    

I. Sự chuyển hoá của tiền tệ thành tƣ bản 

1  C ng thức chung của tƣ bản 
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2  Mâu thuẫn của c ng thức chung của tƣ bản 
3  Hàng ho  sức lao động và tiền c ng trong chủ ngh a tƣ bản 

II. Sự sản xuất ra giá trị thặng dƣ 

1  Sự thống nhất giữa qu  trình sản xuất ra gi  trị sử dụng và qu  trình sản xuất ra gi  trị 

thặng dƣ 
2  Kh i niệm tƣ bản, tƣ bản bất biến và tƣ bản khả biến 

3  T  suất gi  trị thặng dƣ và khối lƣợng gi  trị thặng dƣ 
4  Hai phƣơng ph p sản xuất gi  trị thặng dƣ và gi  trị thặng dƣ siêu ngạch 

5  Sản xuất gi  trị thặng dƣ - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ ngh a tƣ bản  
6  Tuần hoàn và chu chuyển tƣ bản  Tƣ bản cố định và tƣ bản lƣu động 

III. Sự chuyển hoá của giá trị thặng dƣ thành tƣ bản - tích luỹ tƣ bản 

1  Thực chất và động cơ của tích lu  tƣ bản 

2  Tích tụ và tập trung tƣ bản 
3  Cấu tạo hữu cơ của tƣ bản 

IV. Các hình thái tƣ bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dƣ 

1  Chi phí sản xuất tƣ bản chủ ngh a  Lợi nhuận và t  suất lợi nhuận 

2  Lợi nhuận bình quân và gi  cả sản xuất 
3  Sự phân chia gi  trị thặng dƣ giữa c c tập đoàn tƣ bản 

Chương 6: HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƢ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ 
 CHỦ NGHĨA TƢ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƢỚC           

 I. Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền 
1  Sự chuyển biến từ chủ ngh a tƣ bản tự do cạnh tranh sang chủ ngh a tƣ bản độc quyền  

2  N m đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ ngh a tƣ bản độc quyền 
3  Sự hoạt động của quy luật gi  trị và quy luật gi  trị thặng dƣ trong giai đoạn chủ ngh a 

tƣ bản độc quyền 
II. Chủ nghĩa tƣ bản độc quyền nhà nƣớc 

1  Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ ngh a tƣ bản độc quyền nhà nƣớc 
2  Những biểu hiện mới của chủ ngh a tƣ bản độc quyền nhà nƣớc 

III. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tƣ bản 

1  Vai trò của chủ ngh a tƣ bản đối với sự ph t triển của nền sản xuất xã hội  

2  Giới hạn lịch sử của chủ ngh a tƣ bản 
PHẦN THỨ 3 

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Chương 7: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA                                    

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

1  Giai cấp c ng nhân và sứ mệnh lịch sử của nó 
2  Điều kiện kh ch quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp c ng nhân 

3  Vai trò của ĐCS trong qu  trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp c ng nhân  
II. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

1  C ch mạng xã hội chủ ngh a và nguyên nhân của nó 
2  Mục tiêu, động lực và nội dung của c ch mạng xã hội chủ ngh a 

3  Liên minh giữa giai cấp c ng nhân với giai cấp n ng dân trong c ch mạng XHCN 
III. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

1  Xu thế tất yếu của sự ra đời hình th i kinh tế - xã hội cộng sản chủ ngh a  
2  C c giai đoạn ph t triển của hình th i kinh tế - xã hội cộng sản chủ ngh a  

Chương 8: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG  TIẾN 
TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA                   

I. Xây dựng nền dân chủ XHCN và nhà nƣớc XHCN  

1  Xây dựng nền dân chủ XHCN 

2  Xây dựng nhà nƣớc XHCN 
II. Xây dựng nền văn hoá XHCN 
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1  Kh i niệm nền v n hoá XHCN 
2  Nội dung và phƣơng thức xây dựng nền v n ho  XHCN 

III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 

1  Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ ngh a M c-Lênin trong việc giải quyết 

vấn đề dân tộc 
2  Vấn đề t n gi o và nguyên tắc cơ bản của chủ ngh a Mác-Lênin trong việc giải quyết 

vấn đề t n gi o 
Chương 9: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG   

I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực 

1  C ch mạng th ng Mƣời Nga và m  hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới  

2  Sự ra đời của hệ thống c c nƣớc XHCN và những thành tựu của nó 
II. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xô viết và nguyên nhân của nó  

1  Sự khủng hoảng và sụp đổ của m  hình CNXH X viết 
2  Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của m  hình CNXH X  Viết 

III. Triển vọng của CNXH 

1  Chủ ngh a tƣ bản kh ng phải là tƣơng lai của xã hội loài ngƣời 

2. CNXH - tƣơng lai của loài ngƣời 
4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết thảo luận, thực 
hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c bài kiểm tra giữa 

kỳ và thi kết thúc học phần  
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 

m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính:  

1  Bộ GD&ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2009  

2  Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (dùng cho khối ngành kh ng 
chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh), Nxb CTQG, Hà Nội, n m 2008  

3  Bộ GD&ĐT, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006   

9.2. Sách tham khảo:   

4  Bộ GD&ĐT, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, NXB ĐH Kinh tế quốc 
dân, Hà nội, 2008  

5  ĐH Quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề về Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin, NXB L  luận chính trị, Hà Nội, 2008  

6  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, 
Nxb Chính trị Quốc gia, HN 1986, 1991, 1996, 2001, 2006  
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3). ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

- Mã số học phần: 198025 
- Số tín chỉ: 3 (32, 26, 0) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Đƣờng lối c ch mạng của ĐCSVN, Khoa L  
luận chính trị, trƣờng Đại học Hồng Đức 

- Điều kiện tiên quyết: Những NLCB của chủ ngh a M c-Lênin 1 & 2 
 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung chủ yếu của m n học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản, có hệ 

thống về sự ra đời và trƣởng thành của Đảng Cộng Sản Việt Nam, về qu  trình Đảng lãnh đạo 
c ch mạng Việt Nam từ CMDTDCND  tiến lên CMXHCN, từ việc xây dựng, hoạch định chủ 

trƣơng đƣờng lối c ch mạng cho đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi đƣờng lối, từ đó rút ra 
những bài học kinh nghiệm qu  b u để chỉ đạo thực tiễn  Đặc biệt, m n học cung cấp cho sinh 

viên những hiểu biết sâu sắc về đƣờng lối chủ trƣơng của Đảng  trong thời kỳ đổi mới, c ng 
nghiệp ho , hiện đại ho   đất nƣớc trên một số l nh vực cơ bản nhƣ: chính trị,  kinh tế, v n hóa – 

xã hội,  đối ngoại   
2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức:  
Sinh viên nắm vững những nội dung cơ bản về  đƣờng lối c ch mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, từ c ch mạng DTDCND đến c ch mạng XHCN, đặc biệt là đƣờng lối đổi mới, c ng 
nghiệp ho , hiện đại ho  đất nƣớc  Từ đó, sinh viên nhận thức đƣợc đƣờng lối đúng đắn của 

Đảng là nhân tố đầu tiên quyết định mọi thắng lợi của c ch mạng Việt Nam: từ c ch mạng th ng 
T m n m 1945 đến kh ng chiến chống Ph p, kh ng chiến chống M  và nhất là thành tựu bƣớc 

đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nƣớc hiện nay   

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:   
Sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học để  giải quyết một c ch chủ động, tích cực 

những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra trong từng l nh vực cụ thể theo đƣờng lối, chính s ch 

của Đảng và ph p luật  Nhà nƣớc  
3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƢƠNG MỞ ĐẦU                          
ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƢỜNG LỐI CÁCH 

MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
I. Đối tƣợng và nhiệm vụ nghiên cứu 

1  Đối tƣợng nghiên cứu 
2  Nhiệm vụ nghiên cứu 

II. Phƣơng pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học 

1  Phƣơng ph p nghiên cứu 

2  Ý ngh a của học tập m n học  
Chương 1: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

VÀ CƢƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 
I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam  

1  Hoàn cảnh quốc tế cuối thế k  XIX, đầu thế k  XX 
a)  Sự chuyển biến của chủ ngh a tƣ bản và hậu quả của nó. 

b)  Chủ ngh a M c-Lênin  
c)  C ch mạng Th ng Mƣời Nga và Quốc tế Cộng sản 

2  Hoàn cảnh trong nƣớc 
a)  Xã hội Việt Nam dƣới sự thống trị của thực dân Ph p 

b)  Phong trào yêu nƣớc theo khuynh hƣớng phong kiến và tƣ sản cuối thế k  XIX, đầu 
thế k  XX 

c) Phong trào yêu nƣớc theo khuynh hƣớng v  sản 
II. Hội nghị thành lập Đảng và cƣơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng  
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1  Hội nghị thành lập Đảng 
a)  Hợp nhất c c tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam 

b)  Thảo luận x c định và th ng qua c c v n kiện của Đảng 
2  Cƣơng l nh chính trị đầu tiên của Đảng  

a) Phƣơng hƣớng chiến lƣợc và nhiệm vụ c ch mạng Việt Nam 
b) Lực lƣợng c ch mạng  

c) Lãnh đạo c ch mạng 
d) Quan hệ với phong trào c ch mạng thế giới 

3  Ý ngh a lịch sử sự ra đời ĐCS Việt Nam và Cƣơng l nh chính trị đầu tiên của Đảng 
Chương 2: ĐƢỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

I. Chủ trƣơng đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939 

1  Trong những n m 1930-1935 

a)  Luận cƣơng Chính trị th ng 10-1930              
b)  Chủ trƣơng kh i phục tổ chức Đảng và phong trào c ch mạng              

  2  Trong những n m 1936-1939 
a) Hoàn cảnh lịch sử            

b)  Chủ trƣơng và nhận thức mới của Đảng          
   II. Chủ trƣơng đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945 

1  Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hƣớng chỉ đạo chiến lƣợc của Đảng 
a) Tình hình  thế giới và trong nƣớc 

b) Nội dung chủ trƣơng chuyển hƣớng chỉ đạo chiến lƣợc  
c) Ý ngh a của sự chuyển hƣớng chỉ đạo chiến lƣợc  

2  Chủ trƣơng ph t động Tổng khởi ngh a giành chính quyền 
a)  Ph t động cao trào kh ng Nhật, cứu nƣớc và đẩy mạnh khởi ngh a từng phần 

b)  Chủ trƣơng ph t động Tổng khởi ngh a   
c)  Kết quả,   ngh a, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc CMTT 

Chương 3: 
ĐƢỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƢỢC (1945-1975) 
I. Đƣờng lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân pháp xâm lƣợc 

(1945-1954) 

1  Chủ trƣơng xây dựng và bảo vệ chính quyền c ch mạng (1945-1946) 

a)  Hoàn cảnh lịch sử nƣớc ta sau C ch mạng Th ng T m  
b)  Chủ trƣơng “kh ng chiến kiến quốc” của Đảng  

c)  Kết quả,   ngh a nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 
2  Đƣờng lối kh ng chiến chống thực dân Ph p xâm lƣợc và xây dựng chế độ dân chủ 

nhân dân (1946-1954)  
a) Hoàn cảnh lịch sử 

b)  Qu  trình hình thành và nội dung đƣờng lối 
3  Kết quả,   ngh a lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

a)  Kết quả và   ngh a thắng lợi của việc thực hiện đƣờng lối 
b)  Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

II. Đƣờng lối kháng chiến chống mỹ, thống nhất đất nƣớc (1954-1975) 

1  Giai đoạn 1954-1964 

a)  Hoàn  cảnh lịch sử  c ch mạng Việt Nam sau th ng 7- 1954 
b) Qu  trình hình thành, nội dung và   ngh a đƣờng lối  

2  Giai đoạn 1965-1975  
a)  Hoàn cảnh lịch sử 

b)  Qu  trình hình thành, nội dung và   ngh a đƣờng lối  
3  Kết quả,   ngh a lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm  

a)  Kết quả và   ngh a thắng lợi 
b)  Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 
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                           Chương 4: ĐƢỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ 
I. Công nghiệp hoá thời kỳ trƣớc đổi mới 

1  Chủ trƣơng của Đảng về c ng nghiệp ho  
a)  Mục tiêu và phƣơng hƣớng của c ng nghiệp ho  xã hội chủ ngh a 

b)  Đặc trƣng chủ yếu của c ng nghiệp ho  thời kỳ trƣớc đổi mới           
2  Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 

a)  Kết quả thực hiện chủ trƣơng và   ngh a 
b)  Hạn chế và nguyên nhân 

II. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới 

1  Qu  trình đổi mới tƣ duy về c ng nghiệp ho  

a)  Đại hội VI của Đảng phê ph n sai lầm trong nhận thức và chủ trƣơng c ng nghiệp ho  
thời kỳ 1960-1986 

b)  Qu  trình đổi mới tƣ duy về c ng nghiệp ho  từ Đại hội  VI đến Đại hội X 
2  Mục tiêu, quan điểm c ng nghiệp ho , hiện đại ho  

a)  Mục tiêu c ng nghiệp ho , hiện đại ho  
b)  Quan điểm c ng nghiệp ho , hiện đại ho       

3. Nội dung và định hƣớng CNH, HĐH gắn với ph t triển kinh tế tri thức 
a)  Nội dung  

b)  Định hƣớng ph t triển c c ngành và l nh vực kinh tế trong qu  trình đẩy mạnh c ng 
nghiệp ho , hiện đại ho  gắn với ph t triển kinh tế tri thức 

4  Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 
a)  Kết quả thực hiện đƣờng lối và   ngh a 

b)  Hạn chế và nguyên nhân         
Chương 5: ĐƢỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG  

ĐỊNH HƢỚNG XHCN 
I. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trƣờng  

1  Cơ chế quản l  kinh tế Việt Nam thời kỳ trƣớc đổi mới 
a)  Cơ chế kế hoạch ho  tập trung quan liêu, bao cấp          

b)  Nhu cầu đổi mới cơ chế quản l  kinh tế         
2  Sự hình thành tƣ duy của Đảng về kinh tế thị trƣờng thời kỳ đổi mới  

a)  Tƣ duy của Đảng về kinh tế thị trƣờng từ Đại hội VI đến Đại hội VIII 
b)  Tƣ duy của Đảng về kinh tế thị trƣờng từ Đại hội IX đến Đại hội X       

II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ở nƣớc ta 

1  Mục tiêu và quan điểm cơ bản  

a)  Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trƣờng  
b)  Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ ngh a  

c)  Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN 
2  Một số chủ trƣơng tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN 

3  Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 
a)  Kết quả và   ngh a 

b)  Hạn chế và nguyên nhân 
Chương 6: ĐƢỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

I. Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trƣớc đổi mới (1945-1985) 

1  Hoàn cảnh lịch sử và chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị 

a)  Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân  
b)  Hệ thống chuyên chính v  sản 

2. Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 
a)  Kết quả và   ngh a 

b)  Hạn chế và nguyên nhân 
II. Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 

1  Qu  trình hình thành đƣờng lối đổi mới hệ thống chính trị 
a)  Cơ sở hình thành đƣờng lối         
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b)  Qu  trình đổi mới tƣ duy về xây dựng hệ thống chính trị 
2  Mục tiêu, quan điểm và chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới  

a)  Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị 
b)  Chủ trƣơng xây dựng hệ thống chính trị       

3. Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 
a)  Kết quả thực hiện chủ trƣơng và   ngh a 

b)  Hạn chế và nguyên nhân 
Chương 7:  ĐƢỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ; 

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 
I. Quá trình nhận thức và nội dung đƣờng lối xây dựng và phát triển nền văn hoá 

1  Thời kỳ trƣớc đổi mới 
a)  Quan điểm, chủ trƣơng về xây dựng nền v n ho  mới 

b)  Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 
2  Trong thời kỳ đổi mới 

a) Qu   trình đổi mới tƣ duy về xây dựng và ph t triển nền v n ho               
b)  Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và ph t triển nền v n ho            

c)  Chủ trƣơng xây dựng và ph t triển nền v n ho  
d) Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 

II. Quá trình nhận thức và chủ trƣơng giải quyết các vấn đề xã hội 

1  Thời kỳ trƣớc đổi mới 

a)  Chủ trƣơng của Đảng về giải quyết c c vấn đề xã hội 
b)  Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân             

2  Trong thời kỳ đổi mới 
a)  Qu  trình đổi mới nhận thức về giải quyết c c vấn đề xã hội 

b)  Quan điểm về giải quyết c c vấn đề xã hội 
c) Chủ trƣơng giải quyết c c vấn đề xã hội    

d)  Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân                                           
                                   Chương 8: ĐƢỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI 

I. Đƣờng lối đối ngoại thời kỳ trƣớc đổi mới (1975-1985)  

1  Hoàn cảnh lịch sử 

a)  Tình hình thế giới 
b)  Tình hình trong nƣớc          

2  Chủ trƣơng đối ngoại của Đảng 
a)  Nhiệm vụ đối ngoại 

b) Chủ trƣơng đối ngoại với c c nƣớc 
3  Kết quả,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 

a)  Kết quả và   ngh a 
b)  Hạn chế và nguyên nhân 

II. Đƣờng lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.  

1  Hoàn cảnh lịch sử và qu  trình hình thành đƣờng lối  

a)  Hoàn cảnh lịch sử    
b)  C c giai đoạn hình thành, ph t triển đƣờng lối 

2  Nội dung đƣờng lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế  
a)  Mục tiêu, nhiệm vụ và tƣ tƣởng chỉ đạo 

b) Một số chủ trƣơng, chính s ch lớn về mở rộng QHĐN, hội nhập kinh tế quốc tế 
3 Thành tựu,   ngh a, hạn chế và nguyên nhân 

a)  Thành tựu và   ngh a        
b)  Hạn chế và nguyên nhân 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết thảo luận, thực hành 

(có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c bài kiểm tra giữa kỳ 
và thi kết thúc học phần  



 34 

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  
1  BGD&ĐT 2009, Giáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN, NXB CT Quốc gia  

2  BGD&ĐT, 2006, Giáo trình Lịch sử Đảng CSVN, NXB CT Quốc gia  

9.2. Sách tham khảo:   

3   BGD&ĐT, 2008, Đường lối cách mạng của ĐCSVN, NXB ĐH Kinh tế quốc dân   
4  Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2001, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB NXB CT Quốc gia  
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4). TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 

 

- Mã số học phần: 197035 
- Số tín chỉ: 2 (21, 18, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ m n Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và Pháp luật  
- Điều kiện tiên quyết:  Những NLCB của chủ ngh a M c-Lênin 1 & 2 

 
1. Mô tả học phần: 

Học phần Tƣ tƣởng HCM cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Kh i niệm 
Tƣ tƣởng HCM, bản chất, đặc điểm, đối tƣợng và   ngh a của việc nghiên cứu TTHCM;  qu  

trình hình thành, ph t triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh  C c nội dung chủ yếu của tƣ tƣởng HCM về 
vấn đề dân tộc và c ch mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và con đƣờng qu  độ lên CNXH ở 

Việt Nam; về Đảng Cộng sản VN; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và 
xây dựng nhà nƣớc của dân, do dân và vì dân; về v n hóa, đạo đức và xây dựng con ngƣời mới  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

+ Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, qu  trình hình thành, ph t triển tƣ 
tƣởng Hồ Chí Minh 

+ Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về những vấn đề cơ bản của đƣờng lối c ch 
mạng Việt Nam: Về dân tộc và c ch mạng giải phóng dân tộc, về xây dựng Đảng, Nhà nƣớc, về 

CNXH, và qu  độ lên CNXH, về đoàn kết dân tộc và quốc tế, về dân chủ  
+ Cung cấp những kiến thức về tƣ tƣởng, đạo đức, gi  trị v n hóa Hồ Chí Minh; xây 

dựng nền tảng đạo đức con ngƣời mới XHCN  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:   
+ Giúp ngƣời học nâng cao tƣ duy l  luận, phẩm chất chính trị, đạo đức c ch mạng, n ng 

lực tổ chức hoạt động thực tiễn, khả n ng vận dụng vào thực tiễn, giải quyết tốt những vấn đề 

biến đổi trong thực tiễn đặt ra  Lu n biết gắn l  luận với thực tiễn, học đi đ i với hành  
3. Nội dung chi tiết học phần 

Mở đầu: Đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập  

Môn Tƣ tƣởng Hồ Chí minh 

I. Đối tƣợng nghiên cứu  

1  Kh i niệm tƣ tƣởng và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh  

2  Đối tƣợng của m n học Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh  
           3  Mối quan hệ của m n học này với m n học Những nguyên l  cơ bản của chủ ngh a 

Mác-Lênin và m n Đƣờng lối c ch mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  
II. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

 1  Cơ sở phƣơng ph p luận  
 2  C c phƣơng ph p cụ thể  

III. ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên 

 1  Nâng cao n ng lực tƣ duy l  luận và phƣơng ph p học tập, c ng t c  

 2  Bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức c ch mạng và rèn luyện bản l nh chính trị  
Chương 1:  Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

I. Cơ sở hình thành tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

 1  Cơ sở kh ch quan 

 2  Nhân tố chủ quan 
II. Quá trình hình thành và phát triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

 1  Thời kỳ trƣớc n m 1911: Hình thành tƣ tƣởng yêu nƣớc và chí hƣớng cứu nƣớc 
 2  Thời kỳ từ n m 1911-1920: Tìm thấy con đƣờng cứu nƣớc giải phóng dân tộc 

 3  Thời kỳ từ n m 1921-1930: Hình thành cơ bản tƣ tƣởng về c ch mạng VN  
 4  Thời kỳ từ 1930 - 1945: Vƣợt qua thử th ch, kiên trì giữ vững lập trƣờng CM  

 5  Thời kỳ từ 1945 - 1969: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tiếp tục ph t triển, hoàn thiện  
III. Giá trị tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 
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 1  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh soi s ng con đƣờng giải phóng và ph t triển dân tộc  
 2  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đối với sự ph t triển thế giới  

Chương 2: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc  

và cách mạng giải phóng dân tộc 

I. Tƣ tƣởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc 

 1  Vấn đề dân tộc thuộc địa  

 2  Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp  
II. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 

 1  Mục tiêu của c ch mạng giải phóng dân tộc  
 2  C ch mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đƣờng CMVS 

 3  C ch mạng giải phóng DT trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo 
 4  Lực lƣợng của c ch mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc  

 5  C ch mạng giải phóng dân tộc cần đƣợc tiến hành chủ động s ng tạo và có khả n ng 
giành thắng lợi trƣớc c ch mạng v  sản ở chính quốc  

 6  C ch mạng giải phóng DT phải đƣợc tiến hành bằng con đƣờng c ch mạng bạo lực                                            
Chương 3:  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

và con đƣờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

I. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 1  Tính tất yếu của chủ ngh a xã hội ở Việt Nam  
 2  Đặc trƣng của CNXH ở Việt Nam  

 3  Quan điểm Hồ Chí Minh về động lực của CNXH ở Việt Nam  
II. Con đƣờng, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam  

 1  Con đƣờng  
 2  Biện ph p  

Chương 4: Tƣ tƣởng Hồ chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

I. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng CSVN 

 1  Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam  
 2  Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam  

 3  Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam  
 4  Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền  

II. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng CSVN trong sạch, vững mạnh 

 1  Xây dựng Đảng - Quy luật tồn tại và ph t triển của Đảng  

 2  Nội dung c ng t c xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam  
                                                  Chương 5:                               (2,4,12) 

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

I. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

 1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp c ch mạng  
 2  Nội dung của đại đoàn kết dân tộc  

 3  Hinh thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc   
           II. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. 

 1  Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế  
 2  Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế  

 3  Nguyên tắc đoàn kết quốc tế  
Chương 6: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nƣớc  

của dân, do dân, vì dân 

I. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

 1  Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ 
 2  Dân chủ trong c c l nh vực đời sống xã hội  

 3  Thực hành dân chủ   
II. Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nƣớc của dân, do dân, vì dân 

 1  Xây dựng Nhà nƣớc thể hiện quyền làm chủ của nhân dân  
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 2  Quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp c ng nhân với tính 
nhân dân và tính dân tộc của Nhà nƣớc  

 3  Xây dựng Nhà nƣớc có hiệu lực ph p l  mạnh mẽ  
 4  Xây dựng Nhà nƣớc trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả  

Chương 7: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức  

và xây dựng con ngƣời mới 

I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa 

 1  Kh i niệm v n hóa theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh  

 2  Quan điểm của Hồ Chí Minh về c c vấn đề chung của v n hóa  
 3  Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số l nh vực chính của v n hóa  

II. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

 1  Nội dung cơ bản của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đạo đức  

 2  Sinh viên học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh  
III. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về xây dựng con ngƣời mới 

 1  Quan niệm HCM về con ngƣời  
 2  Quan điểm của HCM về vai trò của con ngƣời và chiến lƣợc “trồng ngƣời”  

 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết thảo luận, thực 
hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c bài kiểm tra giữa 

kỳ và thi kết thúc học phần  
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, 
đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, 

vƣớng mắc của Sinh viên   
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  
1. Bộ Gi o dục & Đào tạo, Gi o trình Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 

Nội 2009  

9.2. Sách tham khảo:   

2  Hội đồng Trung ƣơng biên soạn, Gi o trình Tƣ tƣởng HCM, Nxb CTQG, Hà Nội 2003   
3  “Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh” Tài liệu phục vụ dạy và học, Nxb ĐHKTQT, Hà Nội 2008  

4  “Một số chuyên đề về tƣ tƣởng Hồ Chí Minh”, Nxb L  luận chính trị, Hà Nội 2008  
5  “Học tập tấm gƣơng đạo đức B c Hồ”, Nxb Thanh niên 2007  

6  “Dạy và học m n Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh”, Nxb Chính trị quốc gia 2005  
7  Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội  2002   

8  Đ a CDROM Hồ Chí Minh toàn tập 
9  V n kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của ĐCSVN lần thứ III, Nxb STHN 1960   

10  V n kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của ĐCSVN lần thứ VI, Nxb STN 1986   
11  V n kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của ĐCSVN lần thứ VII, Nxb STHN 1991 

12  V n kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của ĐCSVN lần thứ VIII, Nxb STHN 1996 
13  V n kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của ĐCSVN lần thứ IX, Nxb STHN 2001 

14  V n kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của ĐCSVN lần thứ X, Nxb STHN 1906 
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5). PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG 

 

- Mã số học phần: 197030 
- Số tín chỉ: 2 (18, 24, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ m n Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh-Pháp luật 
- Điều kiện tiên quyết: Kh ng 

 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm kiến thức về những vấn đề cơ bản và chung nhất Nhà nƣớc và Ph p luật: 
Nguồn gốc, bản chất, c c kiểu, chức n ng của nhà nƣớc và ph p luật  Hiện tƣợng ph p l  cơ bản 

nhƣ: quy phạm ph p luật, quan hệ ph p luật, vi phạm ph p luật, thực hiện ph p luật, tr ch nhiệm 
ph p l   C c quy định của Ph p luật về cơ cấu, tổ chức, vị trí, tính chất, chức n ng bộ m y Nhà 

nƣớc CHXHCN Việt Nam, c c quyền và ngh a vụ cơ bản của c ng dân trong c c l nh vực kinh tế 
- Chính trị - V n ho , gi o dục… Quyền và ngh a vụ của c n bộ c ng chức, quản l  hành chính, vi 

phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính, những quan hệ dân sự  Tội phạm và hình phạt 
theo quy định của Ph p luật Việt Nam  C c quy định của luật lao động  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Sinh viên nắm vững và phân tích đƣợc những vấn đề l  luận chung về Nhà nƣớc và Ph p 
luật  Đồng thời trang bị cho ngƣời học những nội dung cơ bản của một số ngành luật trong hệ 

thống ph p luật Việt Nam: Luật hiến ph p, luật hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, Luật 
hình sự, Luật dân sự, Luật h n nhân và gia đình, Luật lao động  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 
Biết vận dụng những kiến thức đã học trong việc giải quyết một c ch chủ động, tích cực 

những vấn đề liên quan đến ph p luật tại nơi học tập, làm việc, và trong cộng đồng dân cƣ  Biết 
phân biệt tính hợp ph p, kh ng hợp ph p của c c hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày  Có 

khả n ng tổ chức c c hoạt động góp phần thực hiện k  luật học đƣờng, k  cƣơng xã hội  
3. Nội dung chi tiết học phần: 

 

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƢỚC  (2,2,0) 

I. Nguồn gốc nhà nƣớc. 

1  Một số quan điểm phi M c-xít về nguồn gốc nhà nƣớc  
2  Quan điểm của học thuyết M c-Lênin về nguồn gốc nhà nƣớc  

II. Bản chất, các dấu hiệu cơ bản và chức năng của nhà nƣớc. 

1  Bản chất của nhà nƣớc  

a  Tính giai cấp 
b  Tính xã hội  

2  Kh i niệm và c c dấu hiệu cơ bản của nhà nƣớc  
a  Kh i niệm 

b  Những dấu hiệu cơ bản của nhà nƣớc  
3  Chức n ng của nhà nƣớc  

a  Kh i niệm 
b  C c chức n ng của nhà nƣớc 

III. Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam. 
1  Bản chất nhà nƣớc CHXHCN việt Nam  

a  Kh i niệm 
b  Bản chất của nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam 

2  Chức n ng của nhà nƣớc ta  
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT   (3,3,0) 

I. Nguồn gốc, bản chất của pháp luật. 

1  Nguồn gốc của ph p luật  



 39 

2. Bản chất của ph p luật  
a  Tính giai cấp 

b  Tính xã hội 
II. Khái niệm và những đặc trƣng cơ bản của pháp luật.  

1  Kh i niệm và đặc trƣng cơ bản của ph p luật 
2  Quan hệ giữa ph p luật với c c hiện tƣợng xã hội kh c  

III. Hình thức pháp luật. 

1  Kh i niệm 

2. C c hình thức ph p luật  
IV. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật xhcn. 

1  Quy phạm ph p luật  
a  Kh i niệm, đặc điểm của quy phạm ph p luật  

b  Cơ cấu của quy phạm ph p luật  
2  V n bản quy phạm ph p luật XHCN  

a  Kh i niệm, đặc điểm của v n bản quy phạm ph p luật  
b  Phân loại v n bản quy phạm ph p luật  

V. Quan hệ pháp luật. 

1  Kh i niệm  quan hệ ph p luật  

2  Thành phần của quan hệ ph p luật  
VI. Thực hiện pháp luật. Vi phạm pháp luật. Trách nhiệm pháp lý. 

1  Thực hiện ph p luật  
a. Khái niệm  

b  C c hình thức thực hiện ph p luật  
2  Vi phạm ph p luật  

a  Kh i niệm và c c dấu hiệu của vi phạm ph p luật  
b  C c yếu tố cấu thành vi phạm ph p luật  

c  C c loại vi phạm ph p luật  
3  Tr ch nhiệm ph p l   

a  Kh i niệm, đặc điểm của tr ch nhiệm ph p lý. ý 
b  C c loại tr ch nhiệm ph p l  

VII. Pháp chế XHCN. 

1  Kh i niệm  

2  Những yêu cầu cơ bản của ph p chế XHCN  
3  C c biện ph p t ng cƣờng ph p chế XHCN  

Chương 3: LUẬT HIẾN PHÁP    (2,4,0) 
I. Khái quát chung về luật hiến pháp. 

1  Định ngh a Luật hiến pháp. 
2  Đối tƣợng điều chỉnh, phƣơng ph p điều chỉnh 

II. Tổ chức bộ máy nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam. 

1  Kh i qu t về bộ m y nhà nƣớc chxhcn việt Nam  

a  Kh i niệm 
b  Phân loại hệ thống c c cơ quan nhà nƣớc 

2  C c nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ m y nhà nƣớc ta 
a  Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nƣớc thuộc về nhân dân 

b  Nguyên tắc Đảng lãnh đạo 
c  Nguyên tắc tập trung, dân chủ 

d  Nguyên tắc ph p chế XHCN 
e  Nguyên tắc đoàn kết, tƣơng trợ giữa c c dân tộc 

3  C c cơ quan trong bộ m y nhà nƣớc  
a  Vị trí, tính chất 

b  Chức n ng 
III. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
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1  C c quyền và ngh a vụ cơ bản về kinh tế - xã hội 
2  C c quyền và ngh a vụ cơ bản về chính trị 

3  C c quyền và ngh a vụ cơ bản về v n hóa, gi o dục 
4  C c quyền và ngh a vụ cơ bản về tự do dân chủ và tự do c  nhân 

Chương 4: LUẬT HÀNH CHÍNH  (2, 3,0) 

I. Khái quát chung về luật hành chính. 

1  Định ngh a Luật hành chính 
2   Đối tƣợng điều chỉnh phƣơng ph p điều chỉnh,  phƣơng ph p điều chỉnh  

II. Quan hệ pháp luật hành chính, trách nhiệm hành chính 

1  Quan hệ ph p luật hành chính 

2  Tr ch nhiệm hành chính  

II. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 

1  Định ngh a vi phạm hành chính 

2  Xử l  vi phạm hành chính 

a  Nguyên tắc xử l  vi phạm hành chính 
b  C c hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

c  Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
III. Cán bộ, công chức. Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ công chức. 

1  Kh i niệm c n bộ, c ng chức  
2  Ngh a vụ và quyền lợi của c n bộ, c ng chức  

Chương 5: LUẬT PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG  (2,3,0) 

I. Khái niệm, đặc điểm của tham nhũng 

1  Kh i niệm tham nhũng 
2  Đặc điểm của tham nhũng 

3  Những hành vi tham nhũng theo quy định của ph p luật hiện hành  
II. Nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tham nhũng 

1. Nguyên nhân khách quan 

2  Nguyên nhân chủ quan  

III. Tác hại của tham nhũng 

1  Chính trị 

2  Kinh tế 
3  Xã hội 

IV. Các biện pháp phòng chống tham nhũng 
1  Nhóm c c biện ph p phòng ngừa tham nhũng 

2  Nhóm c c biện ph p phòng chống tham nhũng 

Chương 6: LUẬT DÂN SỰ - LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  (3,3,0) 

A. Luật dân sự. 

I. Khái quát chung về luật dân sự. 

1   Định ngh a luật dân sự 
2   Đối tƣợng điều chỉnh, phƣơng ph p điều chỉnh 

II. Nội dung cơ bản của luật dân sự. 

1  Quyền sở hữu 

a  Kh i niệm quyền sở hữu 
b  Nội dung quyền sở hữu 

2  Thừa kế  
a  Kh i niệm thừa kế 

b. Ngƣời để lại di sản thừa kế 
c  Ngƣời hƣởng thừa kế 

d  Hình thức thừa kế 
3  Hợp đồng dân sự  

a  Kh i niệm hợp đồng dân sự 
b  Hình thức hợp đồng dân sự 
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c  Nội dung hợp đồng dân sự 
4  Tr ch nhiệm dân sự 

a  Kh i niệm tr ch nhiệm dân sự 
b  C c hình thức tr ch nhiệm dân sự 

B. Luật hôn nhân và gia đình 
I. Khái quát chung về luật hôn nhân và gia đình. 

1  Định ngh a luật h n nhân gia đình 
2  Đối tƣợng điều chỉnh,  phƣơng ph p điều chỉnh 

II. Nội dung cơ bản. 

1  Kết h n  

a  Kh i niệm kết h n 
b  Điều kiện kết h n 

2. Quyền và ngh a vụ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con  
a  Quyền và ngh a vụ giữa vợ và chồng 

b  Quyền và ngh a vụ giữa cha mẹ và con 
3  Chấm dứt h n nhân  

a  Kh i niệm 
b  C c trƣờng hợp chấm dứt h n nhân 

c  Hậu quả ph p l  của việc chấm dứt h n nhân 
Chương 7: LUẬT HÌNH SỰ  (2,3,0) 

I. Khái quát chung về luật hình sự. 

1  Định ngh a Luật hình sự 

2  Đối tƣợng điều chỉnh, phƣơng ph p điều chỉnh 
II. Tội phạm. 

1  Kh i niệm, đặc điểm của tội phạm  
a  Kh i niệm 

b  Đặc điểm  
2  Phân loại tội phạm  

III. Hình phạt và các biện pháp tƣ pháp. 

1  Hình phạt  

a  Kh i niệm 
b  C c loại hình phạt 

2  C c biện ph p tƣ ph p kh c 
Chương 8: LUẬT LAO ĐỘNG  (2,3,0) 

I. Khái quát chung về luật lao động. 

1  Định ngh a luật lao động 

2  Đối tƣợng điều chỉnh, phƣơng ph p điều chỉnh 
II. Những nội dung cơ bản. 

1  Hợp đồng lao động  
2  Quyền, ngh a vụ của ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động  

a  Quyền, ngh a vụ của ngƣời lao động 
b  Quyền, ngh a vụ của ngƣời sử dụng lao động  

3  C ng đoàn  
a  Kh i niệm 

b  Vị trí, tính chất, chức n ng của C ng đoàn 
4  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi  

a  Thời giờ làm việc 
b  Thời giờ nghỉ ngơi 

5  Tiền lƣơng và phụ cấp 
a  Tiền lƣơng 

b  Phụ cấp 
6  K  luật lao động  Tr ch nhiệm vật chất  
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a  K  luật lao động 
b  Tr ch nhiệm vật chất 

 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết thảo luận, thực 
hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c bài kiểm tra giữa 

kỳ và thi kết thúc học phần  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính:  
1. Lê Minh Tâm (chủ biên) (2008). Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB 

CAND.  
2  Lê Minh Toàn (chủ biên) (2009)  Giáo trình pháp luật đại cương, NXB CT Quốc gia  

3. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2008 (sửa đổi, bổ sung n m 2013) 

9.2. Giáo trình, sách tham khảo:   

4  Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên) (2009)  Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật. NXB 
Đại học Quốc gia Hà Nội  
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6). TIẾNG ANH 1 

 

- Mã số học phần: 133015 
- Số tín chỉ: 4 (36, 48, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Phát triển k  n ng tiếng Anh,  khoa Ngoại ngữ, 
trƣờng Đại học Hồng Đức. 

- Điều kiện tiên quyết: Không 
 

1. Mô tả học phần:  
Trong học phần này, ngƣời học đƣợc cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ ph p, từ vựng và 

c c k  n ng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo định hƣớng TOEIC đạt mức độ 
tƣơng đƣơng tiền trung cấp (Pre-intermediate)  Từ kiến thức đã học, ngƣời học có thể tự học và 

nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình, phục phụ cho c ng việc sau này  
2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 
Học xong học phần này, ngƣời học hệ thống và nắm vững kiến thức hơn về ngữ ph p 

tiếng Anh cơ bản: C c thì, thể của động từ; C c trợ động từ; C c cấu trúc câu; Câu bị động; câu 
bị động; điều kiện… Bên cạnh đó, ngƣời học còn  củng cố và đƣợc cung cấp thêm một lƣợng từ 

vựng rất cần  thiết dùng  trong giao tiếp hàng ngày ở m i trƣờng sống và làm việc: Những từ mà 
c c doanh nhân thƣờng dùng trong v n bản hợp đồng, tiếp thị, quảng c o, triển khai kế hoạch hội 

nghị, sử dụng m y tính, viết thƣ giao dịch, kiểm to n… 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:   
 Học xong phần này, ngƣời học cần đạt đƣợc những khả n ng về giao tiếp sau: Nghe hiểu  
đƣợc ng n ngữ nói ở mức độ chậm và đã đƣợc đơn giản ho  về những nhu cầu thiết yếu  Có khả 

n ng thể hiện những th ng tin đã học thuộc  Song, diễn đạt ng n ngữ ở mức độ còn rời rạc 
nhƣng có phần tự nhiên và linh hoạt  Đọc hiểu đƣợc những yết thị và k  hiệu,  những bài viết 

ngắn và đơn giản về những chủ đề quen thuộc trong sinh hoạt, lao động hàng ngày  Có khả n ng 
viết th ng b o, kể lại sự kiện đơn giản, mô tả ngƣời, địa điểm, c c vật thể  Có khả n ng làm việc 

theo nhóm và tự học  
3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Nội 

dung 1 

(0,6,19) 

 

Introduction  

1.Course  Introduction 

2.Orientation 
3.Diagnostic test 

4.Basic grammar review 

 

Nội 

dung 2 

(3,3,19) 

Unit 1:  

-Topics: works and leisure 

-Grammar: auxiliary verbs, so and neither 
-Listening: grammar focus on auxiliary verbs 

-Reading: grammar focus on auxiliary verbs 
-Speaking: making small talks, comparing stages of life 

-Writing: describing a stage of life 

Nội 

dung 3 

(3,3,19) 

Unit 2:  

-Topics: Language and senses 
-Grammar: Tenses, stative verbs,  

-Listening: grammar focus on tenses 
-Reading: grammar focus on tenses 

-Speaking: talking about favorite words, talking about sensations 
-Writing: describing one of the senses 
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Nội 

dung 4 

(3,3,19) 

Unit 3:  

-Topics: movies and television 

-Grammar: Infinitives and gerunds 
-Listening: grammar focus on infinitives and gerunds 

-Reading: grammar focus on infinitives and gerunds 
-Speaking: a survey on movies, opinions about TV 

-Writing: a movie review 

 

Nội 

dung 5 

(3,3,19) 

Unit 4:  

-Topics: memory 

-Grammar: participle and participle clauses 
-Listening: grammar focus on participle and participle clauses 

-Reading: grammar focus on participle and participle clauses 
-Speaking: describing your earliest memory 

-Writing: describing a place from memory 

 

Nội 

dung 6 

(3,3,19) 

Unit 5:  

-Topics: favorite objects and how things work 
-Grammar: negation and parallel structures 

-Listening: grammar focus on negation and parallel structures 
-Reading: grammar focus on negation and parallel structures 

-Speaking: describing favorite things, discussing useful inventions 
-Writing: describing a new invention 

 

Nội 

dung 7 

(3,3,19) 

Unit 6:  

-Topics: friends and other interesting people 
-Grammar: comparisons 

-Listening: grammar focus on comparisons 
-Reading: grammar focus on comparisons 

-Speaking: describing types of friends 
-Writing: describing an interesting or unusual person 

 

Nội 

dung 8 

(3,3,19) 

Unit 7:  

-Topics: using money and exchanging services 

-Grammar: tag questions, agreement 
-Listening: grammar focus on agreement 

-Reading: grammar focus on agreement 
-Speaking: sayings about money 

-Writing: barter notices 

 

Nội 

dung 9 

(3,3,19) 

Unit 8:  

-Topics: agriculture and industry, food preparation 

-Grammar: relative clauses 
-Listening: grammar focus on relative clauses 

-Reading: grammar focus on relative clauses 
-Speaking: discussing local products 

-Writing: a cooking show script 

 

Nội 

dung 10 

(3,3,19) 

Unit 9:  

-Topics: travel and exploration 
-Grammar: modification and word order 

-Listening: grammar focus on modification and word order 
-Reading: grammar focus on modification and word order 

-Speaking: discussing views on travelling 
-Writing: a personal travel story 
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Nội 

dung 11 

(3,3,25) 

Unit 10:  

-Topics: Belief and first expressions 

-Grammar: First conditional, indefinite pronouns 
-Listening: grammar focus on indefinite pronouns 

-Reading: grammar focus on indefinite pronouns 
-Speaking: discussing first impressions 

-Writing: personal stories of first impressions 

Nội 

dung 12 

(3,3,25) 

Unit 11:                                                                                                                   -

Topics: physical and animal worlds, geography 

-Grammar: Voice, reported requests with ask, tell, want 
-Listening & Reading : grammar focus on Voice 

-Speaking: comparing landscapes, choosing an appropriate pet 
-Writing: A story about a special characteristic of an animal 

 

Nội 

dung 13 

(3,3,25) 

Unit 12: 

-Topics: office life and social customs 

-Grammar: second condition, making indirect questions, conjunctions and 
prepositions 

-Listening & Reading: grammar focus on conjunctions and prepositions 
-Speaking: “The if …game”; -Writing: asking for and giving advice 

 

Nội 

dung 14 

(0,6,25) 

 

Closing the course 

1. Submission of assignments 
2. Grammar revision  

3. Listening skills revision 
4. Reading skills revision 

5. Instruction for final test  

 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết 
thảo luận, thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần  
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, 
đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, 

vƣớng mắc của Sinh viên   
7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, 

m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

1. Anne Taylor, Casev Malarcher (2007). Starter TOEIC (third edition). NXB trẻ 
2. Lin Lougheed. Longman Preparation Series for new TOEIC Test - Introductory 

Course (fourth edition).  
3. Therese Naber, Angela Blackwell, David McKeegan (2006). Know how. Oxford 

University  Press.  

9.2. Sách tham khảo:   

4. Anne Taylor, Garrett Byrne. Beginning TOEIC Test-taking skills: Very easy TOEIC 
(second edition) . Nhà xuất bản trẻ  

5. Anne Taylor. Target TOEIC (second edition). Nhà xuất bản trẻ  
6. Paul Edmund, Anne Taylor. Developing Skills for the TOEIC Test. NXB trẻ  



 46 

7). TIẾNG ANH 2 

 

- Mã số học phần: 133020 
- Số tín chỉ: 3 (27, 36, 0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Ph t triển k  n ng tiếng Anh. 
- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 

 

1. Mô tả học phần: 

M n học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: c c thời, thể ngữ ph p tiếng 
Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp nhƣ thời hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại 

hoàn thành, qu  khứ đơn, qu  khứ tiếp diễn, qu  khứ hoàn thành, c c động từ khuyết thiếu,    
Những từ vựng đƣợc sử dụng trong c c tình huống hàng ngày và để nói về c c chủ điểm quen 

thuộc nhƣ gia đình, sở thích, l nh vực quan tâm, c ng việc, du lịch, sự kiện đang diễn ra; Bên 
cạnh đó, sinh viên cũng đƣợc học c ch cấu tạo và sử dụng c c loại từ vựng nhƣ tính từ, trạng từ, 

đại từ, động từ tình th i, cụm động từ, c ch kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ    
2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 
Học xong học phần này, ngƣời học củng cố lại những kiến thức ngữ ph p tiếng Anh cơ 

bản đã học ở học phần Tiếng Anh 1 nhƣ: c c thì, thể của động từ; trợ động từ; câu bị động; câu 
điều kiện… đồng thời ngƣời học tiếp thu đƣợc c c kiến thức ngữ ph p mới nhƣ: mệnh đề quan 

hệ x c định-kh ng x c định, lời nói trực tiếp, gi n tiếp, câu h i đu i, đảo ngữ… Bên cạnh đó, 
ngƣời học nắm đƣợc một lƣợng từ vựng cần  thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở m i trƣờng 

làm việc nhƣ v n bản hợp đồng, tiếp thị, quảng c o, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng m y 
tính, viết thƣ giao dịch, kiểm to n… 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:   
 Kết thúc học phần này, ngƣời học cần đạt đƣợc những k  n ng giao tiếp sau :      

 - Hình thành những câu h i cần thiết trong giao tiếp; có khả n ng tạo ra và duy trì đƣợc 
những cuộc hội thoại đơn giản về c c chủ đề đã học trong c ng việc và cuộc sống thƣờng nhật  ở 

m i trƣờng thƣờng xuyên giao tiếp với ngƣời nƣớc ngoài. Ở trình độ này, ngƣời học còn mắc lỗi 
ngữ ph p, ph t âm và sử dụng từ, nhƣng kh ng cản trở nhiều đến nội dung th ng điệp                              

 - Nghe hiểu đƣợc những cuộc hội thoại đơn giản về những chủ đề đã học; hiểu đƣợc những 
th ng b o đơn giản                                                                                                                                       

 - Có thể đọc hiểu đƣợc những bài viết đơn giản phục vụ cho mục đích nắm bắt th ng tin 
hoặc mở rộng kiến thức: những sự kiện xã hội, quảng c o, những tiêu đề trên b o và những bài 

b o viết về những chủ đề quen thuộc; khả n ng ph n đo n ngh a từ, câu trong v n cảnh cụ thể         
 - Có khả n ng viết một đoạn v n khoảng 80 -100 từ về những chủ đề quen thuộc : m  tả địa 

điểm, kể về một kỳ nghỉ…(về những chủ đề đã học); có khả n ng viết một l  thƣ ngắn, kh ng 
nghi thức: ví dụ, viết thƣ cho bạn … hoặc viết một bƣu thiếp v v         

 -  Có khả n ng làm việc theo nhóm và tự học  
3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Nội 

dung 1 

(3,2,15) 

 

Introduction  

1. Course  Introduction 

2. Unit 1: From me to you 

-Topics: Means of communication 

-Grammar: review of present and past forms 
-Listening: Sounds 

-Reading: “In Touch” 
-Speaking: Discussing means of communication, choosing appropriate types of 

communication 
-Writing: describing communication references 
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Nội 

dung 2 

(2,3,10) 

Unit 1: From me to you (continued) 

-Grammar: tag questions 

-Listening: A sociologist talks about gossip, an informal phone conversation 
-Reading: “In Touch” 

-Speaking: Conversation strategies 
- Toeic Listening strategies: Part 1: Photos 

Nội 

dung 3 

(2,3,10) 

Unit 2: In the limelight 

-Topics: The performing arts 
-Grammar: review of present perfect continuous/present perfect simple 

-Listening: An opera singer 
-Reading: “Prince Eyango” 

-Speaking: Talking about musicians 
-Writing: describing a favorite musician 

 

Nội 

dung 4 

(2,3,10) 

Unit 2: In the limelight (Continued) 

-Grammar: questions with prepositions 

-Listening: A TV game show 
-Reading: “The Writing Life” 

-Speaking: Talking about hobbies and working styles 
- Toeic Listening strategies: Part 2: Question-response 

 

Nội 

dung 5 

(2,3,10) 

Unit 3: By coincidence 

-Topics: coincidence and connections 
-Grammar: Past perfect 

-Listening: “Table for Two” 
-Reading: The story of Deborah and Josep/“Six Degrees of Separation” 

-Speaking: Telling a story about a coincidence 
-Writing: a story about a coincidence 

 

Nội 

dung 6 

(2,3,10) 

Unit 3: By coincidence (Continued) 

-Grammar: Relative clauses (object) 

-Listening: Confirmation/Song 
-Speaking: Sending a package to people, Confirmation 

-Toeic Listening strategies: Part 3: Conversations 

 

Nội 

dung 7 

(2,3,10) 

Unit 4: A day’s work 

-Topics: Job and work experience 

-Grammar: Gerunds and infinitive 
-Listening: People talking about their job/Dangerous job 

-Reading: Extract from a book – “Tis” 
-Speaking: Discussing important features in a job 

-Writing: describing a job 

 

Nội 

dung 8 

(2,3,10) 

Unit 4: A day’s work (Continued) 

-Grammar: It… +infinitive 
-Reading: Extract from a book – “Tis” 

-Speaking: Talking about workplace problems 
- Toeic Listening strategies: Part 4: Talks 

 

Nội 

dung 9 

(2,3,10) 

Unit 5: The nature of things 

-Topics: Ecology and natural phenomena 
-Grammar: passive: continuous and perfect form 

-Listening: A park ranger 
-Reading: “Best-dressed penguins are wearing wool this year” 

-Speaking: Debating an environmental issue 
-Writing: A letter to a newspaper 
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Nội 

dung 10 

(2,3,10) 

Unit 5: The nature of things (Continued) 

-Grammar: Time clauses (future) 

-Listening: A news report about the weather 
-Reading: Volcano 

-Speaking: Discussing places to live 
- Toeic Reading Strategies: Part 5: Incomplete Sentences 

 

Nội 

dung 11 

(2,3,10) 

Unit 6: Make your mark 

-Topics: Heroes and fame 
-Grammar: Ability: Could and able to 

-Listening: Who do you admire 
-Reading: An article about folk tales 

-Speaking: describing someone you admire /Telling a folk tale 
-Writing: A folk tale 

- Toeic Reading Strategies: Part 6: Text completion 

 

Nội 

dung 12 

(2,3,10) 

Unit 6: Make your mark (Continued) 

-Grammar: First and second conditional 
-Listening: A survey about fame 

- Toeic Reading Strategies: Part 7: Reading comprehension 

 

Nội 

dung 13 

(2,1,10) 

*Review of Toeic listening Skills  
- Photo strategies 

- Question-response strategies 
- Conversation strategies 

- Talk strategies 
*Review of Toeic Reading Skills 

- Incomplete sentences strategies 
- Incomplete text strategies 

- Reading comprehension strategies 
*A real actual TOEIC test 

4. Yêu cầu của môn học: Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết 
thảo luận, thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần  
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, 
đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, 

vƣớng mắc của Sinh viên   
7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, 

m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

1. A. Blackwell, T. Naber, G.J. Manin (2006). English KnowHow 3. Oxford Uni. Press.  
2. Lin Lougheed (2006). Longman Preparation Series for new TOEIC Test-Pre- 

intermediate Course (fourth edition).  

9.2. Sách tham khảo:   

3. Murphy, R.(2005). Basic Grammar in Use. Cambridge University Press 
4. Anne Taylor (2009).TOEIC Analyst (second edition). Nhà xuất bản Trẻ  

5. Anne Taylor (2010).Target TOEIC (second edition). Nhà xuất bản Trẻ  
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8). TIẾNG ANH 3 

 

- Mã số học phần: 133021 
- Số tín chỉ: 3 (26, 39, 0) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Ph t triển k  n ng tiếng Anh, Khoa Ngoại 
Ngữ, Trƣờng đại học Hồng Đức  

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 & 2  
 

1. Mô tả học phần: 

 Trong học phần này, ngƣời học đƣợc cung cấp kiến thức về ngữ ph p, từ vựng và c c k  

n ng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo định hƣớng TOEIC  Ngƣời học có  khả  
n ng sử dụng ng n ngữ trong c c tình huống của cuộc sống hàng ngày cũng nhƣ trong c ng việc  

Với kiến thức đã học, ngƣời học có thể tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên m n 
của mình, phục vụ cho c ng việc sau này  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Học xong học phần này, ngƣời học củng cố lại những kiến thức ngữ ph p tiếng Anh đã 
học ở học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2, đồng thời mở rộng kiến thức ngữ ph p nâng cao. 

Bên cạnh đó, ngƣời học ph t triển vốn từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày ở m i 
trƣờng làm việc nhƣ v n bản hợp đồng, tiếp thị, quảng c o, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng 

m y tính, viết thƣ giao dịch, kiểm to n… 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:   
Kết thúc học phần này, ngƣời học cần đạt đƣợc những k  n ng giao tiếp sau :             
 - Có khả n ng giao tiếp trong những tình huống th ng thƣờng của cuộc sống cũng nhƣ 

trong m i trƣờng làm việc   
 - Có khả n ng nghe hiểu những cuộc hội thoại th ng thƣờng về những chủ đề đã học; hiểu 

đƣợc những th ng b o trong c ng việc                                                                                                                                                                    
 - Có khả n ng đọc hiểu những bài viết phục vụ cho mục đích nắm bắt th ng tin hoặc mở 

rộng kiến thức: những sự kiện xã hội, quảng c o, những tiêu đề trên b o và những bài b o viết về 
những chủ đề quen thuộc; Có khả n ng ph n đo n ngh a từ, câu trong v n cảnh cụ thể, có khả 

n ng suy luận         
 - Có khả n ng viết một đoạn v n khoảng 80 -100 từ về những chủ đề th ng thƣờng trong 

cuộc sống  Có khả n ng viết một l  thƣ ngắn, theo nghi thức  
 -  Có khả n ng nâng cao vai trò làm việc theo nhóm và tự học  

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Nội 

dung 1 

(2,3,10) 

 

Introduction  

1. Course  Introduction 

Unit 7: By design 

-Topics: Design in public spaces and cars, landmarks 
-Grammar: Passive form: modals 

-Listening: The Brooklyn Bridge 
-Reading: “Engineering Challenges” 

-Vocabulary: Landmarks 
-Speaking: Like and Dislike 

 

Nội 

dung 2 

(2,3,10) 

 

Unit 7: By design (continued) 

-Grammar: so/such…that 
-Listening: Features of cars 

-Reading:  Read the description of Plaza Olavide 
-Speaking: Planning a public park, Role-play: Buying/selling a car 

-Writing: Describing a public place 
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Nội 

dung 3 

(2,3,10) 

 

Unit 8: Special offer 

-Topics: Services and advertising 

-Grammar: have/get st done 
-Listening: An errand-running service 

-Vocabulary: damaged goods 
-Speaking: Creating a service 

-Writing: A formal letter 

 

Nội 

dung 4 

(2,3,10) 

 

Unit 8: Special offer (continued) 

-Grammar:Verb +object + infinitive 

-Listening: Radio commercials 
-Reading: “Motion Ads may make commute seem faster” 

-Speaking: planning a radio commercial 
-Writing: Write a radio commercial for a product 

 

Nội 

dung 5 

(2,3,10) 

 

Unit 9: Mysteries and science 

-Topics: Unsolved mysteries and scientific explanation 

-Grammar: Possibilities 
-Listening: A suprising story 

-Reading: “Mysteries of the Southwest” 
-Speaking: Talking about a frightening or surprising experience 

-Writing: Describing a frightening or surprising experience 

 

Nội 

dung 6 

(2,3,10) 

 

Unit 9: Mysteries and science (continued) 

-Grammar: Noun clauses 

-Listening: A radio program about science 
-Reading: “Unraveling the mysteries of fossils” 

-Speaking: “How much do you know about science” 
-Pronunciation: Vowel sounds 

 

Nội 

dung 7 

(2,3,10) 

 

Unit 10: Mind your manners 

-Topics: Misunderstanding and manners 

-Grammar: Reported speech 
-Listening: Soap operas 

-Vocabulary: speaking verbs 
-Speaking: Language in action: Misunderstandings 

-Writing: A scene from a soap opera 

 

Nội 

dung 8 

(2,3,10) 

 

Unit 10: Mind your manners (continued) 

-Grammar: would have, should have 

-Listening: Are manners going out of styles? 
-Reading: “The power of poetry” 

-Speaking: Discussing good and bad manners 
-Writing: writing a haiku 

 

Nội 

dung 9 

(2,3,10) 

 

Unit 11: Make or bread                                                                                                                   

-Topics: Justice and life decisions, crimes 

-Grammar: Third conditional 
-Listening: Unusual punishments 

- Reading: An article about a robbery 
-Speaking: Choosing and appropriate punishment 

-Pronunciation: Linking 

 

Nội 

dung 10 

(2,3,10) 

 

Unit 11: Make or bread (continued)                                                                                                                
-Grammar: whatever, wherever, whoever… 

-Listening: Good advice 
-Reading: “Point of view” 

-Speaking: Gratitude 
-Writing: Describing a life-changing experience 
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Nội 

dung 11 

(2,3,11) 

 

Unit 12: A laugh a day 

-Topics: Health and laughter, sickness and health 

-Grammar: Structure with there+be 
- Listening: A laughter club 

- Reading : “Musician on call” 
- Speaking: Discussing how lifestyle affects health 

 

Nội 

dung 12 

(2,3,12) 

 

Unit 12: A laugh a day (continued) 

-Grammar: Connectors 
- Listening: Jokes 

- Reading : “Why do we laugh?” 
- Speaking: Practice telling jokes 

- Writing: Learning English outside the classroom 

 

Nội 

dung 13 

(1,3,12) 

 

*Review of Toeic listening Skills  

- Photo strategies 
- Question-response strategies 

- Conversation strategies 
- Talk strategies 

*Review of Toeic Reading Skills 

- Incomplete sentences strategies 

- Incomplete text strategies 
- Reading comprehension strategies 

*A real actual TOEIC test 

 
4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết thảo luận, thực 
hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c bài kiểm tra giữa 

kỳ và thi kết thúc học phần  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  
1. Angela Blackwell, Therese Naber, Gregory J.Manin (2006). English KnowHow 3 

(Units 7-12). Oxford University Press.  
2. Anne Taylor (2009), Intensive TOEIC Reading  Nhà xuất bản trẻ  

9.2. Sách tham khảo:   
3. Lin Lougheed (2008). Longman Preparation Series for new TOEIC Test- Intermediate 

Course ( fourth  edition) 
4. Keil J.Anderson (2000). Active Skills for Reading/ Book 2 (second edition). 

5. Dorothy E.Zenmark & Lisa A. Rumisek (1998), From paragraph to essay.Nhà xuất bản 
Đaị học quốc gia 
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9). TIN HỌC  

 

- Mã số học phần: 173080 
- Số tín chỉ: 2 (10, 0, 40) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tin học ứng dụng, khoa Công nghệ thông tin 
& Truyền th ng, trƣờng Đại học Hồng Đức 

- Điều kiện tiên quyết: Kh ng 
 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung: tổng quan về tin học, m y tính, hệ điều hành Windows, mạng 

m y tính, Internet, c c phần mềm soạn thảo v n bản, xử l  bảng tính và trình chiếu  Học xong học 
phần ngƣời học sử dụng đƣợc m y tính đúng c ch, tổ chức dữ liệu trên m y tính một c ch khoa 

học, có hệ thống; khai th c c c tài nguyên trong m y tính và trên mạng Internet một c ch an toàn, 
hiệu quả; sử dụng thành thạo c c phần mềm soạn thảo v n bản, xử l  bảng tính, trình chiếu, dịch 

vụ Email để phục vụ việc học tập, nghiên cứu và làm việc  
2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 
Sinh viên nắm đƣợc c c kiến thức cơ bản nhất về c ng nghệ th ng tin (CNTT), máy tính; 

sử dụng m y tính với hệ điều hành Windows; c c kh i niệm cơ bản về mạng m y tính và 
Internet; c c phần mềm tiện ích th ng dụng; c c phần mềm soạn thảo v n bản, trình diễn v n bản 

và xử l  bảng tính  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

      Sinh viên phải rèn luyện đƣợc c c k  n ng sử dụng m y tính với hệ điều hành Windows; k  
n ng sử dụng thƣ điện tử, Website, c ch tím kiến, xử l  th ng tin trên Internet; k  n ng sử dụng 

c c phần mềm tiện ích th ng dụng, thiết thực; k  n ng sử dụng c c phần mềm soạn thảo v n bản, 
trình diễn v n bản và xử l  bảng tính để làm việc, học tập và nghiên cứu  

3. Nội dung chi tiết học phần: 

Mô đun A1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CNTT   

       1.1. Thông tin và dữ liệu 

           1 1 1  Kh i niệm th ng tin, dữ liệu 

           1 1 2  Xử l  th ng tin bằng m y tính 
           1 1 3  Kh i niệm phần cứng, phần mềm 

       1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính 

           1 2 1  Biểu diễn số trong c c hệ đếm 

1 2 2  Chuyển đổi số giữa c c hệ đếm 
           1 2 3  C c phép to n đối với số nhị phân 

           1 2 4  Biểu diễn th ng tin trong m y tính 
       1.3. Hệ thống máy tính 

           1 3 1  C c bộ phận cơ bản của m y tính 
           1 3 2  Bộ xử l  trung tâm - CPU 

           1 3 3  Bộ nhớ 
1 3 4  C c thiết bị nhập, xuất 

     1.3 5  Cấu hình cần biết khi mua m y tính 
       1.4. Phần mềm và thuật toán 

     1 4 1  Phần mềm 
     1 4 2  Thuật to n 

Mô đun A2: MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH    

    2.1. Các thao tác cơ bản 

        2 1 1  Khởi động m y tính 
        2 1 2  Màn hình nền (desktop) và nút Start 

        2 1 3  Sử dụng bàn phím và chuột 
        2 1 4  Cửa sổ và c c thao t c với cửa sổ 
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        2 1 5  Tắt m y đúng kiểu 
    2.2. Quản lý và khai thác máy tính 

        2 2 1  Tổ chức dữ liệu trên m y tính 
        2 2 2  Khai th c và sử dụng My Computer 

        2 2 3  Biểu tƣợng tệp tin, thƣ mục 
        2 2 4  C c thao t c cơ bản với tệp tin và thƣc mục 

        2 2 5  Sử dụng chƣơng trình Windows Explorer 
        2 2 6  Chạy một chƣơng trình ứng dụng 

    2.3. Sử dụng máy tính 

        2.3.1. Cài đặt m y in và in tài liệu 

        2 3 2  Tìm kiếm tệp tin, thƣ mục 
        2 3 3  Nén dữ liệu 

        2 3 4  Xem th ng tin về m y tính 
        2 3 5  Thiết lập Control Panel 

        2 3 6  Cài đặt, cập nhật, gỡ b  c c chƣơng trình ứng dụng 
        2.3.7  Một số phím tắt 

    2.4. Tiếng Việt trên máy tính 

        2 4 1  Vấn đề mã hóa tiếng Việt 

        2 4 2  Kiểu gõ Telex 
        2 4 3  C c bộ gõ th ng dụng 

        2 4 4  Chuyển đổi mã tiếng Việt 
        2 4 5  Cài đặt Unikey 

    2.5. Một số phần mềm tiện ích 

Mô đun A3: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET   

    3.1. Khái niệm mạng máy tính và Internet 

    3.2. Một số thuật ngữ tiếng Anh khi sử dụng Internet 

    3.3. Thƣ điện tử - Email 

3 3 1  Kh i niệm 

3 3 2  Tên hộp thƣ điện tử 
3 3 3  Thiết lập và sử dụng thƣ điện tử: gmail, yahoo 

     3.4. Website, Blog, diễn đàn 

3 4 1  Kh i niệm WWW, Website, Blog, diễn đàn 

3 4 2  Tên miền URL 
3 4 3  Trang chủ (Home page) 

3 4 4  Một số Website, Blog, diễn đàn th ng dụng 
      3.5. Tìm kiếm thông tin trên Internet 

3.5.1. Vai trò của th ng tin và tìm kiếm th ng tin 
3 5 2  K  n ng tìm kiếm th ng tin với Google Search 

      3.6. Các văn bản pháp luật quy định về sử dụng Internet 

      3.7. Thuê bao kết nối Internet 

Mô đun A4: PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN   

      4.1. Giới thiệu 

4.1.1. Khởi động 
4 1 2  Cửa sổ làm việc 

4 1 3  Hệ thống trình đơn và c c c ng cụ 
4 1 4  Tho t kh i 

     4.2. Các thao tác cơ bản 

4 2 1  Nhập và điều chỉnh v n bản 

4 2 2  Thao t c trên một khối v n bản 
4 2 3  C c thao t c cơ bản với file v n bản 

      4.3. Định dạng và in ấn văn bản 

4 3 1  Định dạng k  tự 
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4 3 2  Định dạng đoạn v n bản 

4 3 3  Một số định dạng kh c 

                     4 3 3 1  Định dạng cột b o 
                     4 3 3 2  Định dạng chữ c i to đầu đoạn 

                     4 3 3 3  Định dạng đƣờng viền 
                     4 3 3 4  Định dạng k  tự đầu dòng 

4 3 4  Định dạng trang in và in v n bản 
       4.4. Chèn đối tƣợng vào văn bản 

4 4 1  Chèn k  tự đặc biệt 
4 4 2  Chèn chữ nghệ thuật 

4.4.3. Chèn tranh 
4 4 4  Chèn c c hình ảnh đồ họa 

4.4.5. Chèn công thức to n học 
4 4 6  Chèn biểu đồ 

      4.5. Bảng biểu 

4 5 1  Tạo bảng mới 

4 5 2  Hiệu chỉnh và định dạng bảng 
4 5 3  Sắp xếp dữ liệu trong bảng 

       4.6. Một số xử lý khác 

4 6 1  Tìm kiếm và thay thế v n bản 

4 6 2  Tạo và sử dụng AutoCorrect 
4.6.3. Chèn số trang 

4.6.4. Chèn Header and Footer 
4 6 5  Trộn v n bản 

Mô đun A5: PHẦN MỀM TRÌNH DIỄN VĂN BẢN   

       5.1. Giới thiệu 

          5 1 1  Khởi động 
          5 1 2  Cửa sổ làm việc 

          5 1 3  Hệ thống trình đơn và c c c ng cụ 
          5.1.4. C c kiểu hiển thị một trình chiếu 

          5 1 5  C c hƣớng dẫn thực hiện từng bƣớc một 
          5 1 6  C c bƣớc tạo một minh hoạ 

          5 1 7  Tho t kh i 
      5.2. Các thao tác với file trình diễn và với Slide 

          5 2 1  C c kh i niệm cơ bản 
          5 2 2  Quy trình soạn thảo trình diễn 

          5 2 3  C c thao t c với file trình diễn 
       5.3. Các thao tác với slide 

          5 3 1  Định dạng slide 
          5 3 2  C c thao t c với slide: chèn, sao chép, di chuyển, xóa 

          5.3.3. Trình bày slide 
    5 4  Tạo hiệu ứng 

          5 4 1  Thiết lập template 
          5 4 2  Thiết lập hiệu ứng cho slide 

          5 4 3  Thiết lập hiệu ứng cho từng đối tƣợng 
      5.5. Trình chiếu slide và in ấn 

          5 5 1  Trình chiếu slide 
          5 5 2  Định dạng trang in và in file trình diễn 

Mô đun A6: PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH   

       6.1 Giới thiệu 

          6 1 1  Khởi động 
          6 1 2  Cửa sổ làm việc 
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          6 1 3  Hệ thống trình đơn và c c c ng cụ 
          6 1 5  C c thao t c với file bảng tính 

          6 1 6  Một số kh i niệm cơ bản 
6 1 7  Tho t kh i 

       6.2. Các thao tác với bảng tính 

             6 2 1  Nhập, sửa dữ liệu 

             6 2 2  C c thao t c với vùng dữ liệu 
       6.3. Định dạng bảng tính và in bảng tính 

             6 3 1  Định dạng dữ liệu 
                     6 3 1 1  C c kiểu dữ liệu 

                     6 3 1 2  Định dạng c c kiểu dữ liệu 
                     6 3 1 3  C n chỉnh dữ liệu 

                     6 3 1 4  Kẻ khung cho vùng dữ liệu 
             6 3 2  Định dạng trang in và in bảng tính 

        6.4. Các hàm thông dụng 

             6 4 1  Nguyên tắc sử dụng hàm 

            6 4 2  Một số hàm th ng dụng:  
        6.5. Biểu đồ 

             6 5 1  C c bƣớc xây dựng biểu đồ 
             6 5 2  Hiệu chỉnh biểu đồ 

        6.6. Quản trị dữ liệu bảng tính 

             6 6 1  C c kh i niệm cơ bản 

             6 6 2  Sắp xếp dữ liệu 
             6 6 3  Trích lọc dữ liệu: AutoFilter, Advanced Filter 

             6 6  4  Tổng hợp dữ liệu: Subtotal 
        6.7. Tính toán trên nhiều bảng tính 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ l  thuyết, dự c c tiết thảo luận, thực 

hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ c c bài kiểm tra giữa 
kỳ và thi kết thúc học phần  

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, 

đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, 
vƣớng mắc của Sinh viên   

7. Trang thiết bị: Giờ l  thuyết thực hiện tại phòng chức n ng có c c thiết bị: m y tính, m y 
chiếu Projector, loa, Micro  Giờ thực hành chia nhóm, mỗi nhóm thực hành kh ng qu  25 ngƣời 

đƣợc thực hiện tại phòng m y tính, mỗi ngƣời học đƣợc sử dụng một m y và mỗiphòng thực 
hành có tối thiểu 25 m y sẵn sàng hoạt động, có đầy đủ phần mềm cần thiết phục vụ cho nội 

dung thực hành  Bố trí lịch học đúng theo lịch trình cụ thể  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

1  Hồ S  Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phƣơng, 2010, GT tin học cơ sở, NXB ĐHSP  
2  Bùi Thế Tâm, 2010, Giáo trình tin học văn phòng, NXB Giao th ng vận tải  

9.2. Giáo trình, sách tham khảo:   
3  Phạm C ng Anh, Tin học cơ bản Microsoft Word, Excel, Powerpoint 2003, 2005, 

NXB V n hóa th ng tin  
4  Bộ KH&CN, 2008, Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở. 
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10). TOÁN CAO CẤP 

 

- Mã số học phần: 114099 
- Số tín chỉ: 04 (36,48,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ m n To n ứng dụng, Khoa Khoa học tự nhiên  
- Điều kiện tiên quyết: Không 

 
1. Mô tả học phần 

Học phần cung cấp c c kiến thức cơ bản về l  thuyết tập hợp và suy luận logic; c c nội 
dung cơ bản của đại số tuyến tính bao gồm ma trận, định thức và hệ phƣơng trình tuyến tính, 

kh ng gian vectơ và  nh xạ tuyến tính; phép tính vi phân và tích phân của hàm số một biến và 
hai biến bao gồm phép tính giới hạn, sự liên tục, đạo hàm và vi phân, nguyên hàm và tích phân, 

tích phân bội và cực trị của hàm hai biến  Học phần cũng giới thiệu sơ lƣợc về phƣơng trình vi 
phân cấp một và cấp hai  

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Về kiến thức 

- Sinh viên biết thực hiện c c phép to n trên ma trận, tính định thức, tìm ma trận nghịch 
đảo, tìm hạng của ma trận, phƣơng trình ma trận;  

- Sinh viên giải thành thạo hệ phƣơng trình tuyến tính (hệ phƣơng trình Crame, hệ tuyến 
tính tổng qu t, hệ tuyến tính thuần nhất), nắm vững điều kiện tồn tại nghiệm của hệ, giải và biện 

luận hệ phƣơng trình tuyến tính phụ thuộc tham số   - Sinh viên nắm vững c c kiến thức về phép 
tính vi phân và tích phân của hàm một biến và một số ứng dụng của chúng trong l nh vực chuyên 

ngành của mình   
- Sinh viên biết xét sự liên tục và tính giới hạn của hàm hai biến, tính thành thạo đạo hàm 

và vi phân, tìm cực trị của hàm hai biến, tính tích phân hai lớp  
- Phân loại và nắm vững đƣợc c ch giải một số dạng phƣơng trình vi phân cấp một cơ 

bản  

2.2. Về kỹ năng 

Sau khi học xong học phần, sinh viên phải có k  n ng phân tích, giải thích và lập luận để giải 
quyết c c bài to n, cũng nhƣ k  n ng tự đọc tài liệu theo hƣớng dẫn, gợi   của gi o viên  Đồng thời 

sinh viên phải có k  n ng làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vấn đề trong nhóm 
cũng nhƣ trƣớc lớp  

3. Nội dung chi tiết học phần   

 

Chƣơng I. MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC 

Cơ sở 

- C c kh i niệm cơ bản về tập hợp và c c phép to n trên tập hợp 
- Ánh xạ: c c kh i niệm, ảnh và tạo ảnh của một tập hợp, c c tính chất 

1. Ma trận và các phép toán trên ma trận 
1 1  C c kh i niệm cơ bản về ma trận 

1 2  C c dạng ma trận 
1 3  C c phép to n trên ma trận 

1 4  C c phép biến đổi ma trận 

2. Định thức 

2 1  Phép thế bậc n   
2 2  Định ngh a định thức cấp n 

2 3  Tính c c định thức cấp 1, 2, 3 
2 4  C c tính chất cơ bản của định thức 

3. Các phƣơng pháp tính định thức 
 3 1  Phƣơng ph p khai triển 

 3 2  Phƣơng ph p biến đổi về dạng tam gi c 

4. Ma trận nghịch đảo 
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 4 1  Ma trận khả nghịch 
 4 2  Điều kiện tồn tại và c ch tìm ma trận nghịch đảo 

5. Hạng của ma trận 
 5 1  Kh i niệm hạng của ma trận 

 5 2  C c phƣơng ph p tìm hạng của ma trận 
 

Chƣơng II. HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH  

1. Hệ phƣơng trình tuyến tính 

1 1  C c kh i niệm cơ bản 
1 2  Hệ phƣơng trình tuyến tính Crame 

1 3  Hệ phƣơng trình tuyến tính tổng qu t: Định l  Cronecker - Capeli về sự tồn tại 
nghiệm 

1 4  C ch giải hệ phƣơng trình tuyến tính: Phƣơng ph p dùng định thức (đƣa về dùng 
quy tắc Crame) và phƣơng ph p biến đổi sơ cấp (Gauss) 

2. Hệ phƣơng trình tuyến tính thuần nhất 
2 1  Hệ phƣơng trình tuyến tính thuần nhất (đẳng cấp)  

2 2  Mối liên hệ giữa nghiệm của một hệ phƣơng trình tuyến tính và nghiệm của hệ 
phƣơng trình tuyến tính thuần nhất liên kết với nó  

 

Chƣơng III. GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ 

1. Đại cƣơng về hàm số 
1.1. Khái niệm hàm số 

1.2. Phép toán trên các hàm số 
1.3. Hàm đơn điệu 

1.4. Hàm bị chặn và hàm không bị chặn  
1.5. Hàm số chẵn, hàm số lẻ 

1.6. Hàm số tuần hoàn  
1.7. Hàm số hợp 

1.8. Hàm số ngƣợc 
1.9. Các hàm số cơ cấp cơ bản 

2. Dãy số và giới hạn của dãy số 
2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.2. Phép toán trên các dãy hội tụ.  
2.3. Các tính chất về giới hạn dãy số 

2.4. Dấu hiệu hội tụ của dãy số 
2.5. Hai bổ đề quan trọng 

2.6. Giới hạn trên và giới hạn dƣới 

3. Giới hạn của hàm số 

 3.1. C c kh i niệm cơ bản 
 3 2  C c tính chất của giới hạn 

 3.3. Các phép toán 
 3 4  Mở rộng kh i niệm giới hạn của hàm số 

 3 5  Đại lƣợng v  cùng bé và đại lƣợng v  cùng lớn 

4. Hàm số liên tục 

 4 1  Sự liên tục của hàm số một biến số 
 4 2  Điểm gi n đoạn của hàm số 

 4 3  C c tính chất của hàm số liên tục 
 4 4  Liên tục đều 

 4 5  Tính liên tục của hàm số ngƣợc, hàm hợp, hàm sơ cấp cơ bản 
 4 6  Một vài giới hạn cơ bản 

 

Chƣơng IV. PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN CỦA HÀM MỘT BIẾN 
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1. Đạo hàm của hàm số 
 1.1. Khái niệm đạo hàm 

 1 2  Đạo hàm của c c hàm số sơ cấp cơ bản 
 1 3  C c tính chất và quy tắc tính đạo hàm 

 1 4  Đạo hàm cấp cao 

2. Vi phân của hàm số 

 2 1  Kh i niệm vi phân và liên hệ với đạo hàm 
 2 2  C c quy tắc tính vi phân 

 2 3  C c định l  về gi  trị trung bình 
 2 4  Vi phân cấp cao 

 2 5  C ng thức Laylor 

3. Ứng dụng 

 3 1  C c dạng v  định và quy tắc L’hospital 
 3 2  Chiều biến thiên 

 3 3  Cực trị, tính lồi lõm, tiệm cận của hàm số 
 3 4  Khảo s t hàm số 

4.  Nguyên hàm, tích phân không xác định 
4 1  Định ngh a và tính chất 

4 2  Phƣơng ph p đổi biến số 
4 2  Tích phân từng phần 

4 3  Tích phân hàm hữu tỉ 
 4 4  Tích phân của một số hàm v  tỉ và lƣợng gi c 

5. Tích phân xác định 
5 1   Kh i niệm tích phân x c định, định l  về sự tồn tại của tích phân x c định, c c tính 

chất của tích phân x c định, định l  về gi  trị trung bình  
5 2  C ch tính tích phân x c định: đạo hàm theo cận trên, c ng thức Newton – Leibnitz. 

5 3  C c phƣơng ph p tính tích phân x c định  
5 4  Ứng dụng của tích phân x c định: Tính độ dài cung, diện tích hình phẳng, thể tích 

vật thể bất kỳ, thể tích vật thể tròn xoay  

6. Tích phân suy rộng 

 6 1  Tích phân với cận v  tận: định ngh a, tính chất, điều kiện hội tụ 
 6 2  Tích phân của hàm số kh ng bị chặn: định ngh a, liên hệ giữa hai loại tích phân suy 

rộng, điều kiện hội tụ 
 

Chƣơng V. LÝ THUYẾT CHUỖI 

1. Chuỗi số 

 1 1  Kh i niệm cơ bản và tính chất đơn giản  
1 2  Chuỗi số dƣơng 

 1 3  Chuỗi với dấu bất kỳ 
 1 4  C c tính chất của chuỗi số  

2. Dãy hàm 
 2 1  Kh i niệm cơ bản  

 2 2  Hội tụ đều 
 2 3  Tính chất của giới hạn của dãy hàm  

3. Chuỗi hàm 
 3 1  Kh i niệm cơ bản  

 3 2  Hội tụ đều 
 3 3  Tính chất của tổng chuỗi hàm  

4. Chuỗi hàm lũy thừa 
 4 1  Kh i niệm cơ bản 

 4 2  Sự hội tụ đều của chuỗi hàm lũy thừa 
 4 3  Khai triển hàm số thành chuỗi hàm lũy thừa  
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5. Chuỗi Fourier 
 5 1  Hệ số Fourier 

 5 2  Xấp xỉ theo trung bình 
 5 3  Định l  Dirichlet - Lyapunov 

 5 4  Tính chất hội tụ của chuỗi Fourier 
 

Chƣơng VI. PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN CỦA HÀM HAI BIẾN 

1. Giới hạn của hàm hai biến 

 1 1  Kh i niệm miền trong mặt phẳng 
1 2  Giới hạn của dãy trong mặt phẳng 

1 3  Định ngh a hàm hai biến 
 1 2  Giới hạn của hàm hai biến 

2. Sự liên tục của hàm hai biến 
 2 1  Định ngh a 

 2 2  Tính chất 
 2 3  Liên tục đều 

3. Đạo hàm và vi phân 
 2 1  Đạo hàm riêng 

 2 2  Vi phân toàn phần 
2 3  Đạo hàm và vi phân cấp cao 

4. Cực trị của hàm hai biến 
 3 1  Cực trị của hàm hai biến 

 3 2  Gi  trị lớn nhất và bé nhất 
 3 3  Cực trị có điều kiện 

5. Tích phân hai lớp 
5 1  Định ngh a tích phân hai lớp 

5 2  C c tính chất của tích phân hai lớp 
5.3. C ch tính tích phân hai lớp  

 

Chƣơng VII. ĐẠI CƢƠNG VỀ PHƢƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT 

1. Đại cƣơng về phƣơng trình vi phân cấp 1 
 1 1  C c kh i niệm  

 1 2  Định l  tồn tại và duy nhất nghiệm 

2. Phƣơng trình khuyết 

2 1  Phƣơng trình khuyết y 
2 1  Phƣơng trình khuyết x 

3. Phƣơng trình tách biến (phân ly) 

4. Phƣơng trình thuần nhất (đẳng cấp) 

5. Phƣơng trình tuyến tính cấp 1 

6. Phƣơng trình Becnoulli 

7. Phƣơng trình vi phân toàn phần 
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  

- Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  
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7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 

m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên : Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ : Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 

[1]  Nguyễn Đình Trí, Tạ V n Đ nh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 1, Tập 
2, Tập 3, NXB Gi o dục 2013  

[2]  Nguyễn Đình Trí, Tạ V n Đ nh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Bài tập Toán học cao cấp, Tập 
1, Tập 2, Tập 3,  NXB Gi o dục 2013  

9.2. Tài liệu tham khảo 
[3]  Nguyễn Duy Thuận, Phí Mạnh Ban, N ng Quốc Chinh, Đại số tuyến tính, Nhà xuất 

bản Đại học Sƣ phạm, 2004  
[4]  Vũ Tuấn, Gi o trình giải tích to n học (tập 1), NXB Gi o dục Việt Nam, 2011  

[5]  Vũ Tuấn, Giáo trình giải tích toán học (tập 2), NXB Gi o dục Việt Nam, 2011  
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11). XÁC SUẤT THỐNG KÊ 

 

- Mã học phần: 114005 
- Số tín chỉ: 03 (27,36 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ m n To n ứng dụng, Khoa KHTN 
- Điều kiện tiên quyết: To n cao cấp 

 

1. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên c c kh i niệm : Biến cố ngẫu nhiên, biến cố sơ cấp, 
kh ng gian biến cố sơ cấp,  kh i niệm x c suất, c c tính chất của x c suất, biến ngẫu nhiên, hàm 

phân phối của biến ngẫu nhiên, c c tính chất của hàm phân phối, c c số đặc trƣng, luật số lơn, 
định l  giới hạn trung tâm, một số vấn đề thống kê to n học, mẫu ngẫu nhiên, ƣớc lƣợng tham 

số, kiểm định giả thuyết thống kê  Đây là học phần to n ứng dụng cung cấp những kiến thức cơ 
bản vể to n thống kê và quy luật ngẫu nhiên giúp cho sinh viên có khả n ng dạy tốt những phần 

thống kê và x c suất trong SGK phổ th ng và có khả n ng vận dụng phần thống kê vào c ng t c 
kiểm tra, đ nh gi  và nghiên cứu gi o dục    

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức 

- Nắm đƣợc c c kh i niệm cơ bản, c c định ngh a x c suất (định ngh a cổ điển, định ngh a 
thống kê) và c c c ng thức x c suất   

- Nắm đƣợc kh i niệm biến ngẫu nhiên, biến ngẫu  nhiên 2 chiều, c c số đặc trƣng của biến 
ngẫu nhiên   

- Nắm đƣợc kh i niệm của một số phân phối thƣờng dùng   
- Nắm đƣợc Luật số lớn và c c định l  giới hạn 

- Nắm đƣợc kh i niệm mẫu ngẫu nhiên, phân phối mẫu, và c c số đặc trƣng  mẫu   
- Nắm đƣợc kh i niệm ƣớc lƣợng điểm của kỳ vọng, ƣớc lƣợng khoảng của một số thống kê 

- Nắm đƣợc kh i niệm kiểm định giả thiết thống kê của  một số thống kê trong phân phối 
chuẩn và phân phối nhị thức  

- Nắm đƣợc kh i niệm về tƣơng quan hồi quy, hệ số tƣơng quan mẫu,đƣờng hồi quy tuyến 
tính thực nghiệm, t  số tƣơng quan, phƣơng ph p tìm hàm hồi quy tuyến tính    

2.2. Kỹ năng:  
- Tính đƣợc x c suất bằng định ngh a cổ điển   

- Vận dụng c c c ng thức x c suất để giải c c bài to n   
- Tính đƣợc c c gi  trị đặc trƣng của c c biến ngẫu nhiên  

- Vận dụng đƣợc c c định l  giới hạn để giải c c bài to n x c suất  
- Biết sắp xếp, xử l  số liệu thu đƣợc qua thực nghiệm  

- Biết ƣớc lƣợng và kiểm định c c tham số thống kê  
- Biết tính hệ số, t  số tƣơng quan của 2 biến ngẫu nhiên, tìm đƣợc hàm hồi quy tuyến tính 

thực nghiệm  
- Sử dụng đúng và thành thạo c c bảng số thƣờng dùng trong x c suất, thống kê   

 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng I: Xác suất 
                 1  Sơ lƣợc về giải tích tổ hợp  

                 2  Phép thử và biến cố ngẫu nhiên  
                 3  Định ngh a x c suất  

                 4  X c suất có điều kiện  Sự độc lập của c c biến cố  Dãy phép thử Bernoulli  
                 5  C ng  thức cộng x c suất  

                 6  C ng thức nhân x c suất  
                 7  C ng thức x c suất đầy đủ và c ng thức x c suất Bayes  

                 8  C ng thức x c suất nhị thức  
Chƣơng II:  Biến ngẫu nhiên. 
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                 1  Những kh i niệm cơ bản  
                 2  C c số đặc trƣng của biến ngẫu nhiên  

                     2 1 Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên  
                     2.2 Phƣơng sai của biến ngẫu nhiên 

                     2 3 C c số đặc trƣng kh c  
                 3  Một số phân phối thƣờng dùng  

                     3 1 Phân phối nhị thức  
                     3 2 Phân phối Poisson 

                     3 3 Phân phối siêu bội  
                     3 4 Phân phối đều  

                     3 5 Phân phối chuẩn  
                     3 6 Phân phối Student  

                     3 7 Phân phối khi bình phƣơng  
                     3 8 Phân phối Fisher 

                                  4. Luật số lớn  Một số định l  giới hạn  
                     4 1 Luật số lớn  

                     4 2 Định l  giới hạn địa phƣơng  
                     4 3 Định l  giới hạn trung tâm  

                     4 4 Định l  giới hạn Poisson  
Chƣơng III:  Thống kê toán học 

                 1  Mẫu ngẫu nhiên  
                 2  Ƣớc lƣợng tham số  

                     2 1 Ƣớc lƣợng x c suất trong phân phối nhị thức  
                     2 2 Ƣớc lƣợng hiệu 2 x c suất trong 2 phân phối nhị thức  

                     2 3 Ƣớc lƣợng kỳ vọng trong phân phối chuẩn  
                     2 4 Ƣớc lƣợng hiệu 2 kỳ vọng trong 2 phân phối chuẩn  

                     2 5 Ƣớc lƣợng phƣơng sai trong phân phối chuẩn  
                 3  Kiểm định giả thiết thống kê  

                     3 1 Kiểm định x c suất trong phân phối nhị thức  
                     3 1 So s nh 2 x c suất trong 2 phân phối nhị thức  

                     3 1 Kiểm định kỳ vọng trong phân phối chuẩn  
                     3 1 So s nh 2 kỳ vọng trong 2 phân phối chuẩn  

Chƣơng IV. Tƣơng quan và hồi quy 

                 1  Hệ số tƣơng quan mẫu  

                 2  Hàm hồi quy và phƣơng ph p bình phƣơng bé nhất  
                 3  T  số tƣơng quan và độ sai số dự b o  

 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ 
c c giờ học l  thuyết, c c tiết thảo luận và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài kiểm tra theo quy 

định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan  Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
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- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ:  Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu:  

9.1. Giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán. Nguyễn Cao V n, Trần Th i Ninh 

NXB THỐNG KÊ-HN 2005. 
[2]. Bài tập xác suất và thống kê toán. Nguyễn Cao V n, Trần Th i Ninh-NXBGD 2002. 

9.2. Tài liệu tham khảo 
[3]. Xác suất và thống kê toán học. Đào Hữu Hồ-NXBĐHQG HN 2001  

[4]. Giáo trình Xác suất và thống kê. Phạm V n Kiều-NXBGD HN 2000. 
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12). CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 

 

- Mã học phần: 121005 
- Số tín chỉ: 2 (18,24,0) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Việt Nam học-du lịch, Khoa KHXH  
- Điều kiện tiên quyết: kh ng  

 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung: L  luận về v n ho  học đại cƣơng; cấu trúc, đặc trƣng và 
chức n ng cơ bản của v n ho ; định vị v n ho  Việt Nam; tiến trình v n ho  Việt Nam; c c vùng 

v n ho  Việt Nam; v n ho  nhận thức và v n ho  tổ chức đời sống, v n ho  tín ngƣỡng, t n gi o; 
v n ho  ẩm thực, v n ho  mặc, ở và đi lại; v n ho   giao tiếp, nghệ thuật và phong tục cổ truyền   

Qua học phần sinh viên vận dụng đƣợc kiến thức về bản sắc v n hóa Việt Nam để nhận 
xét, phân tích, đ nh gi  c c hiện tƣợng v n hóa của dân tộc, ứng dụng đƣợc kiến thức vào nghiên 

cứu v n hóa, vào thực tiễn cuộc sống một c ch có hiệu quả nhất   
2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Về kiến thức: 
- Sinh viên nắm đƣợc những kh i niệm cơ bản về v n hóa học  Tiến trình, diễn trình 

VHVN.  
- Nắm đƣợc c c vùng v n hóa VN, c c thành tố VHVN   

- Biết giải mã c c biểu tƣợng v n ho  Việt Nam và nhận thức đƣợc bản sắc v n ho  Việt 
Nam và v n ho  Việt Nam trong sự giao lƣu tiếp biến  

2.2. Về kỹ năng:  
Từ nhận thức đúng đắn và cơ bản về v n ho  học, sinh viên có k  n ng tự đọc, tự nghiên 

cứu, tự nhận xét, phân tích đ nh gi  c c hiện tƣợng v n ho  của dân tộc mình cũng nhƣ có bản 
l nh trong qu  trình tiếp xúc với c c nền v n ho  kh c  Ngoài ra, sinh viên còn phải biết ứng 

dụng những kiến thức của m n học vào chuyên ngành, vào cuộc sống của mình một c ch hiệu 
quả nhất    

3. Nội dung chi tiết học phần 

A. Lí thuyết 

I. Văn hoá học 

1 1  V n ho  học với tƣ c ch là một chuyên ngành khoa học 

1 2  Những thuật ngữ thƣờng dùng trong bộ m n v n ho  học 
II. Văn hoá 

2 1  Vấn đề thuật ngữ v n ho  
2 2  V n ho  là gì? 

3  Con ngƣời - chủ thể s ng tạo v n ho  
4  Phân biệt v n ho  với v n minh, v n hiến, v n vật  

5. V n ho  với biểu tƣợng 
III. Cấu trúc, đặc trƣng và chức năng cơ bản của văn hoá    

III.1. Cấu trúc    

1  C c quan niệm về cấu trúc v n ho        

2  Một số c ch tiếp cận cấu trúc của v n ho     
3  V n ho  từ c i nhìn cấu trúc loại hình 

III.2. Đặc trƣng và chức năng của văn hoá  

1  Tính hệ thống và chức n ng tổ chức xã hội 

2  Tính gi  trị và chức n ng điều tiết xã hội 
3  Tính lịch sử gắn với chức n ng gi o dục 

4  Tính nhân bản gắn với chức n ng giao tiếp 
IV. Định vị văn hoá Việt Nam     

1  Kh ng gian v n ho  Việt Nam 
2  Thời gian v n ho  Việt Nam 
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3  Nguồn gốc dân tộc Việt - chủ thể v n ho  Việt Nam 
B. Thực hành, thảo luận 

1. Thuật ngữ v n ho , phân biệt c c kh i niệm liên quan đến v n ho  
2. Mối quan hệ giữa c c đặc trƣng và chức n ng của v n ho  

3. Con ngƣời có học vấn thì có v n ho  kh ng ?   
C. Tự học, tự nghiên cứu  

1. Mối quan hệ giữa con ngƣời với m i trƣờng và v n ho    
2. Qu  trình hình thành c c dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam 

3. Lựa chọn 9 biểu tƣợng v n ho  ứng xử với m i trƣờng tự nhiên;9 biểu tƣợng v n ho  ứng xử 
với m i trƣờng xã hội và phân tích những biểu tƣợng v n ho  ấy?  

V. Tiến trình văn hoá Việt Nam    

A. Lí thuyết 

1  V n ho  Việt Nam thời tiền sử 
2  V n ho  Việt Nam thời sơ sử 

3  Thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc 
4  Thời kỳ phong kiến too chủ (Đại Việt) 

5   V n ho  Việt Nam thời Ph p thuộc và chống Ph p thuộc 
6  V n ho  Việt Nam từ sau c ch mạng th ng T m 1945 

B. Thực hành, thảo luận   
1. Tại sao nói Việt Nam là một Đ ng Nam   thu nh ? Tại sao một nghìn n m Bắc thuộc Việt 

Nam kh ng bị đồng ho ? 
2. Tại sao giai đoạn V n Lang - Âu Lạc là đỉnh cao của v n ho  Việt Nam thời tiền sử và sơ sử?  

C. Tự học, tự nghiên cứu 

1. V n ho  Đại Việt - đỉnh cao của v n ho  Việt Nam thời độc lập tự chủ? 

2. C c đặc điểm của v n hóa Việt Nam khi giao lƣu tiếp xúc với v n hóa nhân loại thời hiện 
đại? 

VI. Các vùng văn hoá Việt Nam     

A. Lí thuyết 

1  Vấn đề phân vùng v n ho  và kh i niệm vùng v n ho  
1 1 Vấn đề phân vùng v n ho  ở Việt Nam 

1 2  Kh i niệm vùng v n ho  ? 
2  Đặc trƣng c c vùng v n ho  Việt Nam 

2 1  Vùng v n ho  Đồng bằng Bắc bộ 
2 2  Vùng v n ho  Việt Bắc 

2 3  Vùng v n ho  Tây Bắc và miền núi Bắc bộ 
2 4  Vùng v n ho  duyên hải Bắc Trung bộ 

2 5  Vùng v n ho  duyên hải Trung và Nam Trung bộ  
2 6  Vùng v n ho  Trƣờng Sơn - Tây Nguyên 

2 7  Vùng v n ho  Nam bộ 

B. Thực hành, thảo luận 

- Những đặc sắc của c c vùng v n ho  Việt Nam  
C. Tự học, tự nghiên cứu 

1. Trang phục của c c dân tộc Việt Nam ? 
2. Vấn đề m i trƣờng, con ngƣời và v n hóa ? 

 

VII. Văn hoá nhận thức  

A. Lí thuyết 

1  V n ho  Việt Nam với Đ ng Nam Á 

2  Triết lí âm dƣơng 
2. Tam tài- ngũ hành 

3  Lịch âm dƣơng và hệ đếm can chi  
B.Thực hành, thảo luận  



 66 

1. Ảnh hƣởng của thuyết Âm Dƣơng, Ngũ hành trong đời sống của con ngƣời Việt Nam ngày 
nay ?  

C. Tự học, tự nghiên cứu 
1. C ch chuyển đổi từ âm lịch sang dƣơng lịch và ngƣợc lại  

2. Tứ tƣợng, b t qu i – những ứng dụng trong đời sống con ngƣời ? 
 

VIII. Văn hoá tổ chức đời sống    

A. Lí thuyết 

1  Tổ chức n ng th n 
2  Tổ chức quốc gia  

3  Tổ chức đ  thị 
B.Thảo luận, thực hành  

Tại sao nắm đƣợc tổ chức n ng th n là nắm đƣợc chìa kho  để tìm hiểu v n ho  tổ chức cộng 
đồng ở Việt Nam ? 

Chế độ thi cử thời phong kiến? C c học vị? 
Tổ quốc trong tâm thức của ngƣời Việt Nam ? 

C. Tự nghiên cứu: 

Mối quan hệ giữa c c tổ chức: N ng th n - Quốc gia - Đ  thị ? 

Vị trí của ngƣời phụ nữ trong, gia đình và trong xã hội Việt Nam ? 
 

IX. Văn hoá tín ngƣỡng, tôn giáo   

A. Lí thuyết 

1.  Vấn đề tín ngƣỡng, tôn giáo                                             

2. Tín ngƣỡng 

2 1  Tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên 
2.2. Tín ngƣỡng thờ thần 

2 3  Tín ngƣỡng thờ Mẫu hay nguyên lí mẹ của v n ho  Việt Nam  
2 4  Tín ngƣỡng phồn thực 

3. Tôn giáo.  
3 1  Phật gi o và v n ho  Việt Nam  

3 2  Nho gi o và v n ho  Việt Nam  
3 3  Đạo gi o và v n ho  Việt Nam 

3 4  Thiên chúa gi o với v n ho  Việt Nam   
4  Đặc trƣng tín ngƣỡng Việt Nam   

5  Tích hợp v n ho  Đ ng - Tây: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
B. Thực hành, thảo luận 

2. Tại sao nói Nho gi o khi vào Việt Nam đã bị khúc xạ bởi v n ho  Việt Nam ? 
3. Những biểu hiện cụ thể của sự hoà đồng t n gi o ? 

4. Thế nào là tam gi o đồng qui ?  
5. Tại sao lại đồng nhất sự truyền gi o với qu  trình xâm lƣợc ? 

C. Tự học, tự nghiên cứu: 

1. Vai trò, vị trí của tín ngƣỡng, t n gi o trong xã hội ngày nay ? 

2. Cấu trúc của ng i chùa thờ Phật, nhà thờ Thiên chúa gi o? Đạo Tin lành? V n Miếu – Quốc 
tử gi m? 

3. Những biểu hiện về “sự khúc xạ” trong tiếp thu c c t n gi o ở Việt Nam (Đạo Phật, Đạo 
Nho, Đạo Lão, Đạo Thiên chúa gi o, Tin lành) 

X. Văn hoá ẩm thực, văn hoá mặc, ở và đi lại    

A. Lí thuyết 

X.I. Văn hoá ẩm thực 

1  Cơ cấu bữa  n 
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2  C ch chế biến món  n 
3  C ch  n 

4  Uống, hút  
X.II.Văn hoá mặc 

1  Chất liệu may mặc 
2  Trang phục qua c c thời đại và đặc trƣng trong c ch mặc 

X III  V n ho  ở và đi lại   
1  Đặc điểm ng i nhà Việt Nam 

2  Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tâm l  đi lại, phƣơng tiện đi lại  
B. Thực hành, thảo luận 

1  Tại sao  n uống đƣợc gọi là v n ho  ẩm thực ? v n ho  ẩm thực Việt Nam là gì ? 
2. Về một nét đẹp trong trang phục của ngƣời phụ nữ Việt Nam ? 

3  Con thuyền và biểu tƣợng con thuyền trong truyền thống v n ho  phƣơng Đ ng nói chung và 
Việt Nam nói riêng  

4. Lấy vợ hiền hoà, làm nhà hƣớng Nam hay Lấy vợ đàn bà làm nhà hƣớng Nam?  
C. Tự học, tự nghiên cứu: 

1. Vai trò của miếng trầu trong đời sống con ngƣời Việt Nam cổ truyền và hiện đại ? 
2. Thuật phong thu  trong đời sống con ngƣời cổ truyền và hiện đại ? 

 

XI. Văn hoá  giao tiếp, nghệ thuật và phong tục cổ truyền      

A. Lí thuyết 

XI.1. Văn hoá giao tiếp 

1  Cơ tầng v n ho  n ng nghiệp bản địa và sự thẩm thấu trong v n ho  giao tiếp  
2  Đặc điểm, c ch thức giao tiếp 

3  Nghệ thuật ng n từ 
XI. 2. Văn hoá nghệ thuật 

1  Nghệ thuật trình diễn 
2  Nghệ thuật sân khấu 

3  Nghệ thuật tạo hình 
4  Nghệ thuật kiến trúc 

XI. 3. Phong tục  

1  Phong tục h n nhân  

2  Phong tục tang ma  
3  Phong tục lễ tết, lễ hội  

B. Thực hành, thảo luận 

1  Về một loại hình nghệ thuật cổ truyền mà anh/ chị thích ?  

2  Về một lễ hội nơi quê hƣơng, c c bƣớc tiến hành một lễ hội cổ truyền ? 
3  Trọng tình và nuớc đ i trong giao tiếp của ngƣời Việt ? 

C. Tự học, tự nghiên cứu: 

1  C c loại hình nghệ thuật cổ truyền ?  

2  Phong tục hôn nhân, tang ma ? 
3  Phép xử thế của con ngƣời trong đời sống ? 

XII. Tổng kết  

A. Lí thuyết 

1  C c biểu tƣợng v n ho  Việt Nam 

2  Bảo tồn và ph t huy bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập và ph t triển  

3  Vấn đề nguồn lực con ngƣời 
B. Thực hành, thảo luận 

1  Theo anh/chị cần phải làm gì để bảo tồn và ph t huy bản sắc v n ho  dân tộc? 
C. Tự học, tự nghiên cứu 

1  Vai trò của v n ho  du lịch trong xã hội hiện đại 
2  Đƣợc và mất trong qu  trình toàn cầu hóa, có toàn cầu hóa v n hóa kh ng ?    
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4. Yêu cầu đối với môn học:  

 Sinh viên phải có mặt trên lớp 80% thời gian học l  thuyết và làm việc nhóm  Thực hiện 

đầy đủ c c bài tập đƣợc giao (c  nhân hay nhóm), đúng thời gian quy định  Chuẩn bị đầy đủ tài 
liệu chính, tài liệu tham khảo, tham gia đầy đủ c c giờ l  thuyết, c c tiết thảo luận và làm bài tập  

Làm đầy đủ c c bài kiểm tra theo quy định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu tham 
khảo liên quan  Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của Sinh 

viên.  
7. Trang thiết bị:  

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y 
tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ:  Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính 
1  Trần Ngọc Thêm  Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXBGD, 2000. 

2  Trần Quốc Vƣợng (chủ biên)  Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXBGD, 2001. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

1  Trần Quốc Vƣợng (chủ biên)  Văn hoá học đại cương và Cơ sở văn hoá Việt Nam. 
NXB KHXH, 1996 

2. Trần Ngọc Thêm  1997  Tìm về bản sắc v n hóa Việt Nam  NxbTPHCM 
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13). MÔI TRƢỜNG VÀ CON NGƢỜI 

 

- Mã học phần: 210001  
- Số tín chỉ: 02 (18,24,0) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Động vật, Khoa Khoa học tự nhiên 
- Điều kiện tiên quyết: Kh ng   

 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung về m i trƣờng, tài nguyên và con ngƣời; t c động của con 
ngƣời đến m i trƣờng: Lịch sử t c động của con ngƣời đến m i trƣờng, mối quan hệ giữa m i 

trƣờng và con ngƣời, ảnh hƣởng của ph t triển khoa học và c ng nghệ lên m i trƣờng, gia t ng 
dân số và hậu quả; vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên,   nhiễm m i trƣờng; những vấn đề 

m i trƣờng toàn cầu, ph t triển bền vững; gi o dục bảo vệ m i trƣờng   
Học xong học phần ngƣời học phân tích đƣợc c c vấn đề cơ bản về m i trƣờng sống, mối 

quan hệ qua lại giữa con ngƣời và m i trƣờng; giải thích đƣợc nguyên nhân gây ra c c vấn đề 
suy tho i m i trƣờng; ph t hiện và giải quyết tốt c c tình huống về m i trƣờng trong cuộc sống; 

vận dụng đƣợc kiến thức vào gi o dục bảo vệ m i trƣờng   
2. Mục tiêu học phần 

2.1. Kiến thức 
 - Đào tạo ngƣời học nắm vững kiến thức sâu rộng về khoa học m i trƣờng và mối quan 

hệ giữa con ngƣời với m i trƣờng, hoạt động của con ngƣời trong khai th c tài nguyên thiên 
nhiên, tr ch nhiệm của con ngƣời đối với m i trƣờng th ng qua gi o dục bảo vệ m i trƣờng  

 - Từ kiến thức của học phần, giúp ngƣời học nắm đƣợc kiến thức của c c ngành học 
kh c, từ đó hiểu và bổ sung cho ngành học và tiếp tục học, nghiên cứu ở bậc cao hơn  

 - Phân tích, tổng hợp, bình luận đƣợc về c c kiến thức liên quan đến vấn đề bức xúc hiện 
nay về m i trƣờng đang diễn ra trên bề mặt tr i đất  

3.2. Kỹ năng 
- Hình thành và rèn luyện k  n ng thực tiễn nghề nghiệp, nghiên cứu, thực hành quan s t, 

m  tả, phân tích c c vấn đề m i trƣờng, gi o dục bảo vệ m i trƣờng. 
- Nội dung và thời lƣợng thảo luận nhóm trên lớp có khả n ng hình thành cho ngƣời học k  

n ng làm việc theo nhóm  
- Bố cục nội dung hợp l , sắp xếp khoa học có khả n ng hình thành cho ngƣời học k  n ng 

ph t triển tƣ duy, ph t hiện, phân tích, giải quyết c c vấn đề liên quan đến m i trƣờng và ph t 
triển bền vững trên phạm vi toàn cầu  

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Chƣơng 1. Các vấn đề chung về môi trƣờng 
1 1  Kh i niệm, phân loại m i trƣờng 

1 1 1 Kh i niệm về m i trƣờng 
1 1 2  Phân loại m i trƣờng  

1 2  Đối tƣợng và nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học m i trƣờng 
1 2 1  Đối tƣợng 

1 2 2  Nhiệm vụ 
1 3  Chức n ng của m i trƣờng 

1 3 1  Chức n ng cung cấp kh ng gian sinh sống cho con ngƣời và sinh vật 
1 3 2  Chức n ng chứa đựng và cung cấp c c nguồn tài nguyên thiên nhiên 

1 3 3  Chức n ng chứa đựng và tự làm sạch c c phế thải của con ngƣời và sinh vật 
1 3 4  Chức n ng làm giảm nhẹ c c t c động có hại tới con ngƣời và sinh vật 

1 3 5  Chức n ng lƣu trữ và cung cấp c c nguồn th ng tin 
Chƣơng 2. Tác động của con ngƣời đối với môi trƣờng 

2 1  Lịch sử t c động của con ngƣời đến m i trƣờng 
      2 1 1  Thời kỳ h i lƣợm 
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      2 1 2  Thời kỳ s n bắt và đ nh c  
      2 1 3  Thời kỳ ch n thả 

      2 1 4  Thời kỳ n ng nghiệp 
      2 1 5  Thời kỳ c ng nghiệp ho  

      2 1 6  Thời kỳ đ  thị ho  
      2 1 7  Thời kỳ siêu c ng nghiệp ho  

2 2  T c động của con ngƣời đến c c thành phần m i trƣờng 
      2 2 1  T c động của con ngƣời đến đất - rừng trên lục địa 

      2 2 2  T c động của con ngƣời đến biển và đại dƣơng 
2 3  Mối quan hệ giữa con ngƣời và m i trƣờng 

     2 3 1  Vị trí của con ngƣời trong sinh quyển 
      2 3 2  T c động của con ngƣời đến m i trƣờng 

      2 3 3  T c động của m i trƣờng đến con ngƣời 
2 4  Ảnh hƣởng của khoa học và c ng nghệ lên m i trƣờng 

     2 4 1  Ảnh hƣởng của hoạt động c ng nghiệp đến m i trƣờng 
   - C ng nghiệp n ng lƣợng 

   - C ng nghiệp ho  chất 
   - C ng nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

   - C ng nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến N ng - Lâm - Thu  sản 
   - Các ngành công nghiệp kh c 

     2.4.2. ảnh hƣởng của sản xuất n ng nghiệp đến m i trƣờng 
   - C c cuộc c ch mạng trong n ng nghiệp 

   - Lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc kích thích t ng trƣởng 
   - C c hình thức canh t c, tƣới tiêu kh ng hợp l  

      2 4 3  ảnh hƣởng của c c hoạt động kinh tế kh c đến m i trƣờng 
Chƣơng 3. Dân số và vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

3 1  Gia t ng dân số 
       3 1 1  Kh i niệm 

       3 1 2  Gia t ng dân số trên thế giới 
 - Lịch sử gia t ng dân số và bùng nổ dân số 

 - Tình hình gia t ng dân số giữa c c nhóm nƣớc ph t triển và đang ph t triển 
 - Dự b o ph t triển dân số trên thế giới 

      3 1 3  Gia t ng dân số của Việt Nam 
      3 1 4  Hậu quả của gia t ng dân số nhanh 

3 2  Vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
      3.2.1. Khái niệm 

      3 2 2  Phân loại tài nguyên 
      3.2.3. Tình hình sử dụng tài nguyên thiên nhiên trên thế giới 

3 2 4  Tình hình sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam 
Chƣơng 4.  Ô nhiễm môi trƣờng 

4 1  Kh i qu t về   nhiễm m i trƣờng 
4 2  Ô nhiễm m i trƣờng nƣớc 

      4 2 1  Kh i niệm 
      4 2 2  C c nguồn và t c nhân gây   nhiễm m i trƣờng nƣớc 

      4 2 3  Hiện trạng   nhiễm m i trƣờng nƣớc trên thế giới 
     4 2 4  Hậu quả của   nhiễm m i trƣờng nƣớc và giải ph p khắc phục 

4 3  Ô nhiễm m i trƣờng kh ng khí 
      4 3 1  Kh i niệm  

      4 3 2  C c nguồn và t c nhân gây   nhiễm m i trƣờng kh ng khí 
      4 3 3  Hiện trạng   nhiễm m i trƣờng kh ng khí 

      4 3 4  Hậu quả   nhiễm m i trƣờng kh ng khí và giải ph p khắc phục 
4 4  Ô nhiễm m i trƣờng đất 



 71 

      4 4 1  Kh i niệm 
      4 4 2  C c t c nhân gây   nhiễm m i trƣờng đất 

      4 4 3  Hiện trạng   nhiễm m i trƣờng đất 
      4 4 4  Hậu quả   nhiễm m i trƣờng đất và giải ph p khắc phục 

4 5  C c   nhiễm kh c 
Chƣơng 5. Những vấn đề môi trƣờng toàn cầu và phát triển bền vững 

5 1  Những vấn đề m i trƣờng toàn cầu 
      5 1 1  Lắng đọng axít 

      5 1 2  Hiệu ứng nhà kính 
      5.1.3. Suy thoái tâng ôzôn 

5 2  Ph t triển bền vững 
      5 2 1  Kh i niệm và yêu cầu của PTBV 

      5 2 2  Nguyên tắc của PTBV 
      5 2 3  C c chỉ tiêu lƣợng ho  của PTBV 

Chƣơng 6. Giáo dục môi trƣờng 

6 1  C c vấn đề chung về gi o dục bảo vệ MT 

     6 1 1  Mục tiêu và đối tƣợng của GDMT 
     6 1 2  Nội dung của GDMT 

6 2  Phƣơng ph p và phƣơng thức gi o dục bảo vệ m i trƣờng 
     6.2.1. Phƣơng ph p tiếp cận trong gi o dục bảo vệ m i trƣờng 

     6 2 2  C c phƣơng thức gi o dục bảo vệ m i trƣờng 
     6 2 3  Thực trạng m i trƣờng và bảo vệ m i trƣờng ở Việt Nam 

 
4. Yêu cầu đối với học phần và yêu cầu của giảng viên:  

Nghe giảng, dự giờ giảng đầy đủ trên lớp  Chuẩn bị bài tập ở nhà  Seminar thảo luận  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan  Giao c c chủ đề thảo luận, xemina ở từng phần  Cuối học phần bố trí ít 

nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của Sinh viên   
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 
[1] Lê V n Khoa, Khoa học môi trường, Nxb Gi o dục, 2001. 

[2] Lê Thông, Dân số, môi trường, tài nguyên, Nxb Gi o dục, 2001  
[3] Trần Kiên, Sinh thái học và môi trường, Nxb Gi o dục, 1999  

9.2. Tài liệu tham khảo: 
[4] Lƣu Đức Hải, Cơ sở khoa học môi trường, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2000  

[5] Nguyễn V n Tuyên, Sinh thái học và môi trường, Nxb Gi o dục, 1998  
[6] Lê Thanh Vân, Con người và Môi trường, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2004  
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14). PPNC KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

 

- Mã học phần: 210002 

- Số tín chỉ: 02 (18,24,0)  

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Ho  học, Khoa Khoa học Tự Nhiên 
- Điều kiện tiên quyết: Gi o dục học  

 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung: tổng quan c c kh i niệm về khoa học và nghiên cứu kghoa 
học (khoa học, k  thuật, c ng nghệ, nghiên cứu khoa học… ); Phƣơng ph p nghiên cứu khoa học; 

vấn đề nghiên cứu khoa học; đề tài và c c loại đề tài nghiên cứu khoa học; phƣơng ph p thu thập 
tài liệu và đặt giả thuyết khoa học; kế hoạch logic và tiến trình nghiên cứu khoa học; Xây dựng 

đề cƣơng nghiên cứu; Phân tích và xử l  số liệu thực nghiệm  Viết và trình bày b o c o kết quả 
nghiên cứu khoa học (khóa luận, luận v n…)  

Học xong học phần sinh viên lập kế hoạch, tổ chức và tiến hành thực hiện đƣợc một đề 
tài khoa học dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên; vận dụng đƣợc c c phƣơng ph p và biện ph p k  

thuật phù hợp để thu thập và sử l  số liệu thu thập đƣợc  Viết và trình bày đƣợc một b o c o 
khoa học theo đúng trình tự quy định; diễn giải đƣợc một vấn đề khoa học của ngành đào tạo.  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

Sau khi học xong học phần này ngƣời học cần chiếm l nh đƣợc những kiến thức sau: Kiến thức 
cơ bản tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học; nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa 

học; phƣơng ph p nghiên cứu khoa học; logic tiến trình nghiên cứu và đề cƣơng nghiên cứu 
khoa học; viết và công bố kết quả nghiên cứu khoa học. 

2.2. Về kỹ năng 
- Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học, giới hạn vấn đề - phạm vi nghiên cứu, xây dựng 

đề cƣơng chi tiết, lập kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu  
- Thu thập và xử l  c c tài liệu tham khảo, c c th ng tin l  thuyết và thực tiển liên quan đến đề 

tài, c c c ch thức thiết kế nghiên cứu thu thập th ng tin sơ cấp   
- Viết, trình bày b o c o kết quả nghiên cứu, tiểu luận, đề  n và luận v n tốt nghiệp  

3. Nội dung chi tiết các học phần. 

CHƢƠNG I   

TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.1. Khoa học 

1.1.1. Kh i niệm về khoa học 
1.1.2. Sự ph t triển của khoa học 

1.1.3. Phân loại khoa học 
1.2. Kĩ thuật và công nghệ 

1.2.1. K  thuật 
1.2.2. C ng nghệ 

1.2.3. Phân biệt khoa học, k  thuật và c ng nghệ 
1.3. Nghiên cứu khoa học 

1.3.1. Kh i niệm về nghiên cứu khoa học 
1.3.2. C c loại hình nghiên cứu khoa học 

1.3.3. Tiềm lực khoa học 
1.4. Đề tài nghiên cứu khoa học 

1.4.1. Kh i niệm về đề tài nghiên cứu khoa học 
1.4.2. C c loại đề tài nghiên cứu khoa học 

1.4.3. Đối tƣợng và phậm vi nghiên cứu 
1.4.4. Nhiệm vụ nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu  

 

CHƢƠNG II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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2.1. Thiết lập sự kiện 

2 1 1  Kh i niệm về sự kiện nghiên cứu 

2 1 2  Ph t hiện vấn đề nghiên cứu 
2 1 3  Ý tƣởng nghiên cứu 

2.2. Xây dựng khái niệm 

2 2 1  Kh i niệm và cấu trúc của kh i niệm 

2 2 2  Định ngh a một kh i niệm 
2 2 3  C c khai th c trên một kh i niệm 

2.3. Xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu 

2 3 1  Kh i niệm về giả thuyết nghiên cứu 

2 3 2  Hình thức logic của giả thuyết nghiên cứu  
2 3 3  Nội dung khoa học của giả thuyết khoa học 

2 3 4  C ch xây dựng giả thuyết nghiên cứu 
2 3 5  C ch kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu 

 

CHƢƠNG III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

3.1. Cơ chế và kĩ năng sáng tạo khoa học 

3 1 1  Cơ chế s ng tạo khoa học 

3 1 2  K  n ng nghiên cứu khoa học 
3.2. Các quan điểm tiếp cận khoa học 

3 2 1  Phƣơng ph p luận 
3 2 2  C c quan điểm phƣơng ph p luận chung nhất trong nghiên cứu khoa học  

3.3. Khái niệm chung về nghiên cứu khoa học 

3 3 1  Phƣơng ph p nghiên cứu khoa học là gì 

3.3.2. Phân loại nghiên cứu khoa học 
3.4. Hệ thống các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

3 4 1  C c phƣơng ph p nghiên cứu lí thuyết 
3 4 2  C c phƣơng ph p nghiên cứu thực tiễn 

3 4 3  C c phƣơng ph p to n học trong nghiên cứu khoa học 
 

CHƢƠNG IV. LOGIC TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

4.1. Logic tiến trình 

4 1 1  Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu 

4 1 2  Giai đoạn triển khai nghiên cứu 
4 1 3  Giai đoạn viết c ng trình 

4 1 4  Giai đoạn nghiệm thu bảo vệ c ng trình 
4.2. Logic nội dung công trình khoa học 

4.2.1  Những vấn đề chung 
4 2 2  C c kết quả nghiên cứu 

4 2 3  Kết luận 
4 2 4  Phần phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo 

4.3. Đề cƣơng nghiên cứu khoa học 

4 3 1  Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài) 

4 3 2  Mục đích nghiên cứu 
4 3 3  Kh ch thể và đối tƣợng nghiên cứu 

4 3 4  Nhiệm vụ nghiên cứu 
4 3 5  Phƣơng ph p nghiên cứu 

4 3 6  Giả thuyết khoa học 
4 3 7  Giới hạn đề tài 

4 3 8  C i mới của đề tài 
4 3 9  Dàn   c ng trình nghiên cứu 
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4 3 10  Tài liệu tham khảo 
 

CHƢƠNG V. VIẾT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

5.1. Các sản phẩm khoa học và đề tài khoa học 

5.2. Viết luận văn khoa học 

5 2 1  Những vấn đề chung 

5 2 2  Trình tự chuẩn bị một luận v n 
5 2 3  Viết tóm tắt luận v n 

5.3. Đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học 

5 3 1  Đ nh gi  c ng trình nghiên cứu khoa học 

5 3 2  C c phƣơng ph p đ nh gi  c ng trình nghiên cứu khoa học 
5 3 3  Nhận xét phản biện khoa học 

 

4. Yêu cầu đối với học phần và yêu cầu của giảng viên:  

Nghe giảng, dự giờ giảng đầy đủ trên lớp  Chuẩn bị bài tập ở nhà  Seminar thảo luận. 
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan  Giao c c chủ đề thảo luận, xemina ở từng phần  Cuối học phần bố trí ít 

nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của Sinh viên   
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 
1  Vũ Cao Đàm  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB KH&KT 2004 

2  Phạm Viết Vƣợng  Phương pháp luận NCKH. NXB ĐHQG HN 2000.  
3  Lê Phƣớc Lộc. Phương pháp nghiên cứu khoa học. NXB ĐH Cần Thơ 2006  

9.2. Tài liệu tham khảo 
4. G.I. Ruzavin. Các phương pháp nghiên cứu khoa học. NXB KH&KT 1988 

5. Prikhodko. Tổ chức và phương pháp công tác nghiên cứu khoa học. NXB KH&KT 
1985 

6  Vƣơng Tấn Đạt  Logic học  NXB Gi o dục Hà Nội 2001  
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14*). ĐẠI CƢƠNG KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG  

 

- Mã học phần: 210049 

- Số tín chỉ: 02 (18,24,0)  

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Động vật, Khoa KHTN  
- Điều kiện tiên quyết: Tế bào học  

 
1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung: một số vấn đề cơ bản về m i trƣờng; cấu trúc, chức n ng, 
thành phần và vai trò của m i trƣờng; đặc điểm chung và phân loại tài nguyên thiên nhiên; vấn 

đề   nhiễm m i trƣờng; hiện trạng và những th ch thức m i trƣờng, mối quan hệ biện chứng 
giữa m i trƣờng và con ngƣời ảnh hƣởng của nó đến m i trƣờng và cuối cùng vì sự sống của con 

ngƣời mà phải bảo vệ m i trƣờng bằng chính khối tri thức khổng lồ của loài ngƣời đã tích lũy   
Học xong học phần ngƣời học vận dụng đƣợc những kiến thức về m i trƣờng vào thực 

tiễn hoạt động tuyên truyền bảo vệ m i trƣờng; vào nghiên cứu c c vấn đề về m i trƣờng, hệ 
sinh thái.  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Cung cấp những kiến thức cơ sở của khoa học m i trƣờng nhằm mục tiêu vận dụng vào 
nghiên cứu khoa học và thực tiễn cuộc sống  Nội dung học phần có tính chất giới thiệu kh i qu t 

c c vấn đề về khoa học m i trƣờng, từ đó hình thành thế giới quan khoa học và nhân sinh quan 
cho sinh viên về c c vấn đề liên quan đến m i trƣờng, tài nguyên, hệ sinh th i tự nhiên, hoạt 

động truyên tuyền bảo vệ m i trƣờng  

2.2. Về kỹ năng: 

- Rèn luyện k  n ng nắm bắt kiến thức chung về m i trƣờng  
- Có c c hoạt động truyên tuyền bảo vệ m i trƣờng  

- Học tập, nghiên cứu m i trƣờng, hệ sinh th i với tinh thần bảo vệ m i trƣờng  
3. Nội dung chi tiết học phần: 

Chƣơng 1: Một số vấn đề cơ bản về môi trƣờng 

1 1  Kh i niệm về m i trƣờng 

1 2  Phân loại m i trƣờng 
1 3 Quan hệ giữa m i trƣờng và ph t triển  

1 4  C c chức n ng chủ yếu của m i trƣờng 
1 5  Những vấn đề m i trƣờng th ch thức hiện nay trên thế giới 

1 6  Khoa học -C ng nghệ và Quản l  m i trƣờng 
Chƣơng 2: Các thành phần cơ bản của môi trƣờng 

2 1  Thạch quyển 
2 2  Thủy quyển 

2 3  Khí quyển 
2.4. Sinh quyển và hệ sinh th i 

Chƣơng 3: Tài nguyên thiên nhiên 

3 1  Đặc điểm chung của TNTN  

3 2  Pân loại tài nguyên 
Chƣơng 4: Ô nhiễm môi trƣờng 

4 1  Ô nhiễm nƣớc 
4 2  Ô nhiễm kh ng khí 

4 3  Ô nhiễmm i trƣờng đất 
Chƣơng 5: Các vấn đề về phát triển bền vững và bảo vệ môi trƣờng 

5 1  Vấn đề dân số 
5 2  Vấn đề lƣơng thực và thực phẩm của loài ngƣời 

5 3  C c c ng cụ quản l  m i trƣờng 
5 4  Ph t triển bền vững 
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5 5  Cơ sở khoa học của c ng t c quản l  m i trƣờng 
 

4. Yêu cầu đối với học phần và yêu cầu của giảng viên:  

Nghe giảng, dự giờ giảng đầy đủ trên lớp  Chuẩn bị đầy đủ bài tập ở nhà  Seminar thảo 

luận trên lớp  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan  Giao c c chủ đề thảo luận, xemina ở từng phần  Cuối học phần bố trí ít 

nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của Sinh viên   
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 
1  Đặng Kim Chi, 2001  Ho  học m i trƣờng  Nxb Khoa học và k  thuật  

2  Hoàng Hƣng, 2000  Con ngƣời và m i trƣờng, Nhà xuất bản Trẻ  
3  Lê V n Khoa (chủ biên), 2001  Khoa học M i trƣờng  Nhà xuất bản Gi o dục  

9.2. Tài liệu tham khảo 
4  Trần Kiên, 1999  Sinh th i học và m i trƣờng  Nhà xuất bản Gi o dục  

5  Lê Th ng, 2001  Dân số, m i trƣờng, tài nguyên  Nhà xuất bản Gi o dục  
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15). TÂM LÝ HỌC 

 

- Mã học phần: 181080 
- Số tín chỉ học tập: 04 (36,40,8) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Tâm l - Gi o dục   
- Điều kiện tiên quyết: Triết học 

 

1. Mô tả học phần:  

Học phần gồm c c nội dung: Bản chất, chức n ng của Tâm l  ngƣời; sự hình thành và ph t 
triển tâm l    thức; Hoạt động nhận thức (nhận thức cảm tính, nhận thức l  tính); Nhân c ch và 

sự ph t triển nhân c ch; L  luận về sự ph t triển trẻ em; Tâm l  học lứa tuổi học sinh trung học 
cơ sở; Tâm l  học lứa tuổi học sinh trung học phổ th ng; Hoạt động dạy học; Hành vi đạo đức; 

Nhân c ch của ngƣời thầy giáo.  
 Học xong học phần ngƣời học lựa chọn đƣợc c c phƣơng ph p phù hợp để nghiên cứu 

c c vấn đề tâm l  trong hoạt động sƣ phạm; Nhận diện, giải quyết c c tình huống liên quan đến 
tâm l  con ngƣời nói chung và tâm l  lứa tuổi nói riêng  Lựa chọn đƣợc phƣơng ph p dạy học, 

gi o dục phù hợp với đặc điểm ph t triểm tâm l ,   thức cho c c đối tƣợng học sinh kh c nhau; 
Lựa chọn đƣợc biện ph p phù hợp để hình thành, ph t triển nhân c ch ngƣời thầy gi o  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

 - Trình bày đƣợc đối tƣợng, nhiệm vụ, phƣơng ph p nghiên cứu tâm l  và vai trò của 
c c hiện tƣợng tâm l  trong hoạt động, trong đời sống  

 - Phân tích đƣợc c c vấn đề trong tâm l  học nhƣ: hoạt động, giao tiếp,   thức, nhân 
c ch, nhận thức, tình cảm,   chí, sự ph t triển tâm l , hoạt động học, sự ph t triển trí tuệ, hành 

vi đạo đức     
 - Giải thích đƣợc quan điểm của tâm l  học duy vật biện chứng về bản chất hiện tƣợng 

tâm l  ngƣời, về sự ph t triển tâm l  và cơ chế hình thành, ph t triển tâm l ,   thức nhân c ch 
qua các giai đoạn lứa tuổi  

. - Trình bày đƣợc cấu trúc của hoạt động, cấu trúc tâm l  của hành vi đạo đức, cấu trúc 
nhân c ch ngƣời thầy gi o    

2.2. Về kỹ năng: 
 - Lựa chọn đƣợc những phƣơng ph p nghiên cứu phù hợp để thực hiện c c nhiệm vụ 

nghiên cứu tâm l  c c đối tƣợng trong hoạt động sƣ phạm   
 - Giải thích đƣợc c c hiện tƣợng tâm l  ngƣời nói chung và tâm l  lứa tuổi học sinh 

trung học cơ sở, học sinh trung học phổ th ng nói riêng  
 - Vận dụng đƣợc kiến thức Tâm l  học để giải quyết c c nhiệm vụ học tập, c c bài tập 

trong chƣơng trình học và trong đời sống một c ch khoa học  
 - Vận dụng đƣợc kiến thức Tâm l  học vào việc hình thành, ph t triển tâm l ,   thức 

của bản thân cũng nhƣ việc tổ chức hoạt động sƣ phạm  
3. Nội dung chi tiết học phần: 

PHẦN I: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG 

Chƣơng 1: Tâm lý học là một khoa học.  

1  Đối tƣợng, nhiêm vụ của tâm l  học  
   1 1 Tâm l  học là gì ? 

   1 2  Đối tƣợng, nhiệm vụ của tâm l  học   
2  Bản chất, chức n ng, phân loại hiện tƣợng tâm l   

    2 1  Bản chất hiện tƣợng tâm l  ngƣời theo quan điểm TLH DVBC 
    2 2  Chức n ng của tâm l   

    2 3  Phân loại c c hiện tƣợng tâm l   
3  C c nguyên tắc và phƣơng ph p nghiên cứu tâm l   

    3 1  C c nguyên tắc phƣơng ph p luận chỉ đạo việc nghiên cứu tâm l   
   3 2  C c phƣơng ph p nghiên cứu tâm l  
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Chƣơng 2:  Sự  hình thành và phát triển tâm lý, ý thức 

1  Cơ sở tự nhiên của tâm l  ngƣời   

    1 1  Di truyền và tâm l   
    1.2. Não và tâm lý. 

2   Cơ sở xã hội của tâm l  ngƣời   
    2 1  Nền v n ho  xã hội và tâm l   

    2 2  Hoạt động và tâm lý .  
     2 2 1  Kh i niệm hoạt động  

 2 2 2  Đặc điểm của hoạt động 
      2 2 3  Cấu trúc của hoạt động  

     2 2 4  Vai trò của hoạt động đối với sự nảy sinh hình thành tâm l   
   2 3  Giao tiếp và tâm l     

      2 3 1  Kh i niệm giao tiếp  
      2.3.2  C c loại giao tiếp  

      2 3 3  Vai trò của giao tiếp với sự nảy sinh, hình thành tâm l   
3  Sự  nảy sinh và hình thành ph t triển tâm l ,   thức về phƣơng diện c  thể  

     3 1  Sự hình thành và ph t triển tâm l  về phƣơng diện c  thể       
      3.1.1  Quan điểm TLHDVBC về sự ph t triển tâm l   

      3 1 2  C c giai đoạn ph t triển tâm l   
    3 2  Sự hình thành ph t triển   thức    

      3 2 1  Kh i niệm chung về   thức  
          3 2 1 1  Ý thức là gì ? 

          3 2 1 2   Cấu trúc của   thức  
      3 2 2   C c cấp độ của   thức   

         3 2 3   Sự hình thành, ph t triển   thức c  nhân 
   4.Chú ý- Điều kiện của hoạt động có ýthức 

       4 1  Kh i niệm chú    
       4 2  C c thuộc tính của chú    

       4 3  C c loại chú    
Chƣơng 3:    Hoạt động nhận thức  

1  Nhận thức cảm tính  
   1 1  Kh i niệm chung về cảm gi c, tri gi c 

       1 1 1  Định ngh a cảm gi c, tri gi c  
       1 1 2  Đặc điểm cảm gi c, tri gi c  

      1 1 3  Đặc điểm nhận thức cảm tính  
 1 1 4  Phân loại cảm gi c, tri gi c 

    1.2. Các quy luật của cảm gi c, tri gi c   
2  Nhận thức l  tính  

    2 1  Tƣ duy  
        2 1 1  Kh i niệm chung về tƣ duy 

           2 1 1 1  Định ngh a tƣ duy 
            2 1 1 2  Đặc điểm của tƣ duy 

        2 1 2  C c giai đoạn của qu  trình tƣ duy  
        2.1 3  C c thao t c của tƣ duy 

 2 1 4  C c loại tƣ duy 
    2 2   Tƣởng tƣợng  

        2 2 1  Kh i niệm chung về tƣởng tƣợng 
            2 2 1 1  Định ngh a tƣởng tƣợng 

            2 2 1 2  Đặc điểm của tƣởng tƣợng   
        2 2 2  C c c ch s ng tạo hình ảnh mới trong tƣởng tƣợng  

3  Trí nhớ   
    3 1  Kh i niệm chung về trí nhớ  
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       3 1 1  Định ngh a  
       3 1 2  Đặc điểm trí nhớ  

   3 2  C c qu  trình cơ bản của trí nhớ 
       3 2 1  Qu  trình ghi nhớ  

       3 2 2  Qu  trình giữ gìn  
       3.2.3. Quá trình nhận lại và nhớ lại  

       3 2 4  Sự quên và c ch chống quên  
   3 3  C c biện ph p để rèn luyện trí nhớ   

4  Ng n ngữ  và nhận thức  
   4 1  Kh i niệm ng n ngữ  

   4 2  Chức n ng của ng n ngữ  
   4 3  C c dạng hoạt động ng n ngữ  

   4 4  Vai trò của ng n ngữ đối với hoạt động nhận thức  
Chƣơng 4:  Nhân cách và sự  hình thành phát triển nhân cách  

1  Kh i niệm chung về nhân c ch   
   1 1  Định ngh a  

   1 2  Đặc điểm của nhân c ch   
2  C c thuộc tính tâm l  của nhân c ch   

   2 1  Xu hƣớng   
       2 1 1  Kh i niệm xu hƣớng  

       2 2 2  C c mặt biểu hiện của xu hƣớng  
  2 2  N ng lực    

       2 2 1  N ng lực là gì? 
       2 2 2  C c mức độ của n ng lực  

       2 2 3  Phân loại n ng lực  
       2 2 4  Mối quan hệ giữa n ng lực và tƣ chất, thiên hƣớng và tri thức, KN, KX 

    2.3. Tính cách.  
        2.3.1. Tính cách là gì? 

        2 3 2  Cấu trúc của tính c ch  
    2 4  Khí chất    

        2 4 1  Khí chất là gì? 
        2 4 2  C c kiểu khí chất  

    2 5 Tình cảm,   chí  
        2 5 1  Tình cảm   

            2 5 1 1  Kh i niệm chung về tình cảm   
            2 5 1 2  Đặc điểm tình cảm 

            2 5 1 3  Vai trò của tình cảm  
  2 5 1 4  C c mức độ của đời sống tình cảm 

            2 5 1 5  C c qui luật của đời sống tình cảm  
         2.5.2. Ý chí.   

            2 5 2 1  Ý chí là gì? C c phẩm chí của   chí  
            2 5 2 2  Hành động   chí  

            2 5 2 3  Hành động tự động hóa   
3  Sự hình thành và ph t triển nhân c ch   

   3 1  Gi o dục và nhân c ch   
   3 2  Hoạt động và nhân c ch  

   3.3. Giao tiếp và nhân c ch  
   3 4  Sự tự hoàn thiện nhân c ch  

 
PHẦN II:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TLH LỨA TUỔI - SƢ PHẠM 

  Chƣơng 5: Nhập môn TLH lứa tuổi- TLH sƣ phạm.  
1   Kh i qu t về TLHLT và TLHSP  
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   1 1  Đối tƣợng, nhiệm vụ của TLHLT và TLHSP 
   1.2  Quan hệ giữa tâm l  học lứa tuổi và tâm l  học sƣ phạm  

2  L  luận về sự ph t triển tâm l  trẻ em 
   2 1  Quan niệm về trẻ em   

    2 2  Quan niệm về sự ph t triển tâm l  trẻ em  
      2 2 1  C c quan điểm sai lầm về sự ph t triển tâm l  trẻ em  

      2 2 2  Quan điểm TLH DVBC về sự ph t triển tâm l   
    2 3  Qui luật chung của sự ph t triển tâm l  trẻ em 

3  Sự phân chia c c giai đoạn ph t triển tâm l  trẻ em  
   3 1  Kh i niệm về giai đoạn ph t triển tâm l   

   3 2  Sự phân chia c c giai đoạn ph t triển tâm l  trẻ em 
Chƣơng 6: Tâm lý học tuổi học sinh THCS (Thiếu niên).  

1  Vị trí,   ngh a của giai đoạn ph t triển tâm l  lứa tuổi học sinh THCS 
 2  Những điều kiện của sự ph t triển tâm l  ở lứa tuổi học sinh THCS  

            2 1  Sự cải tổ về mặt cơ thể  
     2 2  Sự thay đổi điều kiện sống  

 3  Hoạt động học tập và sự ph t triển trí tuệ  
    3 1  Đặc điểm hoạt động học tập ở trƣờng THCS  

    3 2  Đặc điểm của sự ph t triển trí tuệ ở tuổi học sinh THCS  
  4  Hoạt động giao tiếp của học sinh THCS 

    4 1  Giao tiếp của thiếu niên với ngƣời lớn 
    4 2  Giao tiếp của thiếu niên với bạn cùng tuổi 

 5  Sự ph t triển nhân c ch của tuổi học sinh THCS   
    5 1  Sự hình thành tự   thức 

   5 2  Sự ph t triển tình cảm  
Chƣơng 7: Tâm lý học tuổi học sinh THPT   

1  Những yếu tố ảnh hƣởng đến sự ph t triển tâm l  tuổi học sinh THPT  
   1 1  Kh i niệm tuổi thanh xuân   

    1 2  Đặc điểm ph t triển cơ thể   
    1 3  Điều kiện xã hội của sự ph t triển  

2  Hoạt động học tập và sự ph t triển trí tuệ tuổi học sinh THPT.  
  2 1  Đặc điểm hoạt động học tập  

   2 2  Đặc điểm của sự ph t triển trí tuệ  
3  Những đặc điểm nhân c ch chủ yếu 

    3 1 Sự ph t triển của   thức  
    3 2  Sự hình thành thế giới quan 

    3 3  Giao tiếp và đời sống tình cảm 
4  Hoạt động lựa chọn nghề nghiệp 

5  Một số vấn đề gi o dục lứa tuổi học sinh THPT 
Chƣơng 8: Tâm lý học dạy học.  

1  Hoạt động dạy  
2  Hoạt động học  

   2 1  Kh i niệm hoạt động học 
   2 2  Đặc điểm hoạt động học 

   2 3  Hình thành hoạt động học  
      2 3 1  Hình thành động cơ học tập 

      2 3 2  Hình thành mục đích học tập 
       2 3 3  Hình thành c c hành động học 

3  Sự hình thành kh i niệm trong dạy học 
   3 1  Kh i niệm về kh i niệm 

   3 2  Bản chất tâm l  của qu  trình hình thành kh i niệm 
   3 3  Sự hình thành kh i niệm 
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       3 3 1  Một số nguyên tắc chung  
       3 3 2  Cấu trúc chung của qu  trình hình thành kh i niệm 

4  Sự hình thành k  n ng, k  xảo   
  4 1  Sự  hình thành k  n ng  

   4 2  Sự  hình thành k  xảo 
5  Dạy học và sự ph t triển trí tuệ  

   5 1  Kh i niệm về sự ph t triển trí tuệ 
   5 2  C c chỉ số của sự ph t triển trí tuệ 

     5 3  Quan hệ giữa dạy học và sự ph t triển trí tuệ  
6  T ng cƣờng việc dạy học và sự ph t triển trí tuệ   

   6 1  Hƣớng t ng cƣờng một c ch hợp l  hoạt động dạy  
   6 2  Hƣớng thay đổi một c ch cơ bản nội dung và phƣơng ph p của 

      hoạt động dạy học  
Chƣơng 9: Tâm lý học giáo dục.  

1  Đạo đức và hành vi đạo đức  
   1 1  Kh i niệm đạo đức  

   1 2  Hành vi đạo đức  
      1 2 1  Kh i niệm  

      1 2 2  Tiêu chuẩn đ nh gi  hành vi đạo đức  
2  Cấu trúc tâm l  của hành vi đạo đức 

    2 1  Tri thức và niềm tin đạo đức 
    2 2  Động cơ và tình cảm đạo đức 

    2 3    chí và thói quen đạo đức 
3  Con đƣờng gi o dục đạo đức cho học sinh  

     3 1  Tổ chức gi o dục của nhà trƣờng  
     3 2  Gi o dục đạo đức trong tập thể lớp học sinh  

     3 3 Gi o dục đạo đức trong gia đình 
     3 4  Sự tự tu dƣỡng là yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của mỗi học sinh  

Chƣơng 10: Tâm lý học nhân cách ngƣời thầy giáo 

  1  Đặc điểm lao động sƣ phạm của ngƣời thầy gi o  

        1  1  Nghề mà đối tƣợng quan hệ trực tiếp là con ngƣời  
      1 2  Nghề mà c ng cụ chủ yếu là nhân c ch của chính mình  

      1 3  Nghề t i sản xuất mở rộng sức lao động xã hội 
      1 4  Nghề đòi h i tính khoa học, tính nghệ thuật và tính s ng tạo  

      1 5  Nghề lao động trí óc chuyên nghiệp  
2  Cấu trúc nhân c ch của ngƣời thầy gi o  

2 1  Một số phẩm chất nhân c ch của ngƣời thầy gi o  
    2 2  N ng lực của ngƣời thầy gi o  

         2 2 1  N ng lực dạy học 
    2 2 2   N ng lực gi o dục 

   2 2 3   N ng lực tổ chức hoạt động sƣ phạm   
3  Giao tiếp sƣ phạm của ngƣời thầy gi o   

  3 1  Kh i niệm về giao tiếp sƣ phạm   
3 2  C c nguyên tắc giao tiếp sƣ phạm 

3 2 1  Nguyên tắc giao tiếp sƣ phạm là gì?  
3 2 2  C c nguyên tắc giao tiếp sƣ phạm 

4  Sự hình thành uy tín của ngƣời thầy gi o  
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ 

c c giờ học l  thuyết, c c tiết thảo luận và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài kiểm tra theo quy 
định  
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5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan  Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 

m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 

1  Nguyễn Xuân Thức (2008-chủ biên), GT  Tâm lý học đại cương, NXB ĐHSP 
2. Nguyễn Kế Hào (2005 - chủ biên), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, 

NXB ĐH Sƣ phạm   

9.2. Tài liệu tham khảo: 

3  Trần Trọng Thủy (2002 – chủ biên), Bài tập thực hành tâm lý học, NXB ĐHQG Hà Nội 
4. Nguyễn Quang Uẩn (2006 - chủ biên), Tâm lý học đại cương, NXB ĐHSP   



 83 

16). GIÁO DỤC HỌC 

 

- Mã học phần: 182005 
- Số tín chỉ: 04 (36,48,0) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ  m n Gi o dục học 
- Điều kiện tiên quyết: Tâm l  học  

 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung về phƣơng ph p nghiên cứu gi o dục học; c c kh i niệm của 
gi o dục học; vai trò của di truyền, m i trƣờng, gi o dục và hoạt động c  nhân đối với sự hình 

thành, ph t triển nhân c ch; mục tiêu gi o dục Việt Nam và những nhiệm vụ gi o dục trong nhà 
trƣờng; ngƣời gi o viên; những vấn đề cơ bản của l  luận dạy học: Kh i niệm, bản chất qu  trình 

dạy học, nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, phƣơng ph p và hình thức tổ chức dạy học… ; 
những vấn đề cơ bản của l  luận gi o dục: Kh i niệm và bản chất QTGD, nguyên tắc và nội dung 

gi o dục, phƣơng ph p và sự kết hợp c c lực lƣợng gi o dục… 
Học xong học phần ngƣời học phân tích tổng hợp đƣợc những tri thức về gi o dục học, tổ 

chức và thực hiện c c nhiệm vụ gi o dục trong nhà trƣờng, vận dụng đƣợc những kiến thức gi o 
dục học trong c ng t c dạy học và gi o dục cho học sinh ở  trƣờng phổ th ng  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức:  

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về c c kh i niệm, phạm trù của gi o dục 
học, c c yếu tố ảnh hƣởng đến sự hình thành và ph t triển nhân c ch ; mục đích và nhiệm vụ 

gi o dục  Cung cấp cho sinh viên những cơ sở l  luận khoa học cơ bản, hiện đại về qu  trình dạy 
học và gi o dục, vai trò và nhiệm vụ của ngƣời GV và ngƣời GV Chủ nhiệm lớp trong nhà 

trƣờng phổ th ng để từ đó vận dụng một c ch có hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp sau này  

2.2. Về kỹ năng: 

 - Sinh viên biết liên hệ với thực tiễn dạy học và gi o dục trong nhà trƣờng, giải thích 
đƣợc một số vấn đề về quan điểm, đƣờng lối, chủ trƣơng ph t triển gi o dục - đào tạo của đảng, 

nhà nƣớc ta hiện nay  
 - Hình thành k  n ng tổ chức c c hoạt động dạy học và gi o dục, k  n ng chủ nhiệm lớp, 

k  n ng thiết kế và lập kế hoạch chủ nhiệm, k  n ng xử l  c c tình huống sƣ phạm  
3. Nội dung chi tiết học  phần  

 

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HỌC 

CHƢƠNG I:   GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 

1  Gi o dục là một hiện tƣợng đặc trƣng của xã hội loài ngƣời  

2   Đối tƣợng, nhiệm vụ và phƣơng ph p nghiên cứu gi o dục học  
 2 1    Đối tƣợng của gi o dục học 

2 2  Nhiệm vụ của gi o dục học 
2 3 Phƣơng ph p nghiên cứu gi o dục học   

3   Một số kh i niệm cơ bản của gi o dục học  
4  Hệ thống c c khoa học về gi o dục và mối quan hệ của chúng với c c khoa học kh c  

 

CHƢƠNG II: GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 

1 Sự ph t triển nhân c ch của con ngƣời   
1 1    Kh i niệm con ngƣời, nhân cách  

1 2    Kh i niệm về sự ph t triển nhân c ch 
2 Vai trò của di truyền và m i trƣờng trong sự ph t triển nhân c ch  

3 Gi o dục và sự ph t triển nhân c ch  
3 1  Vai trò của gi o dục đối với sự hình thành và ph t triển nhân c ch 

3 2  Vai trò của hoạt đ ng c  nhân đối với hình thành và ph t triển nhân c ch 
3 3  Gi o dục và c c giai đoạn ph t triển nhân c ch của học sinh theo lứa tuổi 
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CHƢƠNG III:   MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 

1 Mục đích gi o dục  
1 1 Kh i niệm mục đích gi o dục, mục tiêu gi o dục 

1 2 Mục tiêu gi o dục Việt Nam 
1 4 Mục tiêu ở cấp độ tổng qu t 

1 5 Mục tiêu ở cấp độ hệ thống gi o dục 
1 6  Mục tiêu ở cấp độ chuyên biệt 

2 Hệ thống gi o dục quốc dân  
2 1 Kh i niệm hệ thống gi o dục quốc dân 

2 2 Hệ thống gi o dục quốc dân Việt Nam 
2 3 Định hƣớng hoàn thiện hệ thống gi o dục quốc dân 

3 Nguyên l  gi o dục 
3 1 Kh i niệm về nguyên l  gi o dục 

3 2 Nội dung nguyên l  gi o dục 
3 3 Phƣơng hƣớng qu n triệt nguyên l  gi o dục 

4 Những nhiệm vụ gi o dục của nhà trƣờng  
4 1 Gi o dục đạo đức và   thức c ng dân 

4 2 Gi o dục trí tuệ 
4 3 Gi o dục thể chất 

4 4 Gi o dục lao động và hƣớng nghiệp 
4 5 Gi o dục thẩm  m  

 

PHẦN 2: LÝ LUẬN DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC 

CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG LÍ LUẬN DẠY HỌC 

 1   Qu  trình dạy học  

1 1  Kh i niệm qu  trình dạy học  
1 2  Cấu trúc, bản chất của qu  trình dạy học 

1 3  Nhiệm vụ của qu  trình dạy học 
1 4  Động lực và l gíc của qu  trình dạy học 

2  Nguyên tắc và nội dung dạy học  
2 1  Nguyên tắc dạy học 

 2 1 1  Kh i niệm 
 2 1 2  Hệ thống c c nguyên tắc dạy học 

2 2  Nội dung dạy học  
 2 2 1 Kh i qu t về nội dung dạy học 

 2 2 2  Phƣơng hƣớng xây dựng nội dung dạy học  Xu thế đổi mới nội dung dạy học 
 2 2 3  Kế hoạch, chƣơng trình dạy học, SGK và c c tài liệu dạy học 

3  Phƣơng ph p dạy học  
3 1   Kh i qu t về phƣơng ph p dạy học  

3.2   Hệ thống phƣơng ph p dạy học 
3 3  C c phƣơng ph p dạy học theo hƣớng ph t huy tính tích cực nhận thức của học sinh  

3 4  Vấn đề đổi mới PPDH ở trƣờng ph  th ng 
3 5  Phƣơng tiện dạy học 

4  C c hình thức tổ chức dạy học  
4 1  Kh i niệm  

4 2  C c hình thức tổ chức dạy học 
5  Kiểm tra, đ nh gi  kết quả học tập của học sinh   

     5 1  Kh i niệm về kiểm tra, đ nh gi   
 5 2 Yêu cầu của việc kiểm tra, đ nh gi   

 5 3  C c phƣơng ph p kiểm tra, đ nh gi      
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CHƢƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN CỦA LÝ LUẬN GIÁO DỤC 

1. Qu  trình gi o dục  

1 1  Kh i niệm, bản chất của qu  trình gi o dục  
1 2  Cấu trúc, đặc điểm của qu  trình gi o dục  

1 3  Động lực, l gíc của qu  trình gi o dục 
 1 4   Tự gi o dục và gi o dục lại 

2  Nguyên tắc và nội dung gi o dục  
2 1  Nguyên tắc gi o dục 

 2 1 1  Kh i niệm 
 2 1 2  Hệ thống c c nguyên tắc gi o dục 

2 2  Nội dung gi o dục  
 2 2 1  Những nội dung gi o dục cơ bản trong nhà trƣờng phổ th ng 

 2 2 2  Một số nội dung gi o dục mới 
3  Phƣơng ph p gi o dục  

3 1  Kh i niệm 
3 2  Hệ thống c c phƣơng ph p gi o dục 

3 3  Lựa chọn và sử dụng có hiệu quả c c phƣơng ph p gi o dục 
 

PHẦN 3: NGƢỜI GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG 

 

CHƢƠNG 1: NGƢỜI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 

I  Vị trí, chức n ng của ngƣời gi o viên 

II  Đặc điểm của lao động sƣ phạm 

1  Mục đích của hoạt động lao động sƣ phạm 

2  Đối tƣợng của hoạt động lao động sƣ phạm 
3  Cong cụ của hoạt động lao động sƣ phạm  

4  Sản phẩm của hoạt động lao động sƣ phạm  
     5  Một số dặc điểm kh c  

III  Nhiệm vụ và quyền hạn của ngƣời gi o viên 
1  Những c n cứ để x c định Nhiệm vụ và quyền hạn của ngƣời gi o viên  

2  Nhiệm vụ  của ngƣời gi o viên 
3  C c quyền của nhà gi o  

IV  Những yêu cầu của ngƣời  GV trung học   
1  Phẩm chất sƣ phạm 

2  N ng lực sƣ phạm 
V  Ngƣời GV và vấn đề nâng cao trình độ  

 
CHƢƠNG 2: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA NGƢỜI GIÁO VIÊN Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

I  Chức n ng của ngƣời gi o viên chủ nhiệm lớp 

II  Nhiệm vụ của GV chủ nhiệm lớp 
III  Nội dung và phƣơng ph p c ng t c của GV chủ nhiệm lớp   

 
4. Yêu cầu đối với môn học 

- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ 
c c giờ học l  thuyết, c c tiết thảo luận và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài kiểm tra theo quy 

định  Có th i độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 
của CBGD…)    

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  

6. Kế hoạch tƣ vấn: 
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Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan  Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ:  Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính: 
[1]  Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên)  Gi o trình Gi o dục học  Tập 1,2  NXB ĐHSP, 2006  

[2]  Nguyễn Sinh Huy- Nguyễn V n Lê  Gi o dục học đại cƣơng  Tập 1,2  NXBGD, 1997  
[3]  Trần B  Hoành  Đ nh gi  trong gi o dục  NXBGD, 1997. 

[4]  Phạm Viết Vƣợng  Gi o dục học  NXBĐHQG 2008 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[5]  Phạm Viết Vƣợng  Bài tập Gi o dục học  NXBĐHQGHN, 2008  
[6]  Đỗ Thế Hƣng  Tình huống dạy học m n GDH  NXB ĐHSP 2007 

[7]  Luật gi o dục n m 2005 
[8]. http://WWW.edu.net.vn. 

[9] Chiến lƣợc học tập WWW.studygs.net. 
 

 

http://www.edu.net.vn/
http://www.studyg/
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17). QUẢN LÝ HCNN VÀ QLGD 

 

- Mã học phần: 198000 
- Số tín chỉ học tập: 02 (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học M c - Lênin, Tâm lý học, gi o dục học  
- Bộ m n phụ tr ch: Bộ  m n  Gi o dục học 

 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung: L  luận cơ bản về Nhà nƣớc và quản l  hành chính nhà 
nƣớc: Bản chất của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà 

nƣớc, Cơ cấu bộ m y Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam, quản l  Nhà nƣớc về Gi o dục& Đào tạo; 
Luật c n bộ, c ng chức; Quyền và ngh a vụ của CBCC, những điều c n bộ, c ng chức kh ng 

đƣợc làm    ; C c  quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về Gi o dục và đào tạo và c c giải ph p 
phát triển Gi o dục & Đào tạo giai đoạn 2011 - 2020; Luật gi o dục; Điều lệ trƣờng mầm non, 

tiểu học, THCS & THPT; Thực tiễn gi o dục ở địa phƣơng về nhu cầu ph t triển gi o dục & đào 
tạo trong giai đoạn hiện nay   

Học xong học phần ngƣời học đ nh gi  đƣợc c c điều luật, điều lệ gi o dục phổ th ng, 
điều hành, điều chỉnh toàn bộ c c hoạt động gi o dục nơi mình c ng t c sau này đúng định 

hƣớng chiến lƣợc GD của Đảng để thực hiện mục tiêu gi o dục nƣớc nhà  
2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 
  Trang bị cho sinh viên sƣ phạm những kiến thức cơ bản và mới nhất về quản l  nhà nƣớc 

và quản l  gi o dục và đào tạo cụ thể là : Một số vấn đề cơ bản về nhà nƣớc, quản l  hành chính 
nhà nƣớc, c ng vụ, c ng chức; Đƣờng lối quan điểm của Đảng, nhà nƣớc về gi o dục và đào tạo; 

Luật gi o dục; Điều lệ  trƣờng mầm non, tiểu học, THCS & THPT của bộ GD&ĐT và thực tiễn 
gi o dục địa phƣơng trong giai đoạn hiện nay  

2.2. Về kỹ năng: 
Hình thành ở ngƣời học một số k  n ng cơ bản: K  n ng phân tích đ nh gi , k  n ng  

vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp, k  n ng thích ứng với những điều kiện, thay đổi 
thực tế  Nhận biết đƣơc vai trò của gi o dục đối với sự vận động và ph t triển của đất nƣớc  

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƢƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƢỚC, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƢỚC VÀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC 

1 Một số vấn đề cơ bản về nhà nƣớc và nhà nƣớc XHCN 

1.1. Lí luận chung về nhà nƣớc 
1 1 1  Kh i niệm về nhà nƣớc 

1 1 2  Bản chất của nhà nƣớc 
1 1 3 Chức n ng của nhà nƣớc 

1 2  Nhà nƣớc XHCN Việt nam  
        1.2.1. Nhà nƣớc là trung tâm quyền lực trong hệ thống chính tri XHCN 

       1 2 2  Bản chất của nhà nƣớc cộng hòa XHCN Việt nam  
   1 2 3  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nƣớc  

     1 2 4  Cơ cấu tổ chức bộ m y nhà nƣớc cộng hòa XHCN Việt nam  
2  Một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính nhà nƣớc  

  2 1  Kh i niệm về quản lí hành chính nhà nƣớc 
  2 2  Tính chất chủ yếu của nền hành chính nhà nƣớc 

  2 3  Nội dung hoạt động chủ yếu của quản lí hành chính nhà nƣớc 
  2 4  Phƣơng ph p, hình thức, phƣơng tiện quản lí hành chính nhà nƣớc  

3  Quản l  nhà nƣớc về gi o dục và đào tạo 
   3 1   Kh i niệm quản l  nhà nƣớc về gi o dục và đào tạo 

   3 2  Nội dung quản l  nhà nƣớc về gi o dục và đào tạo 
   3 3  Hệ thống cơ quan quản l  nhà nƣớc về GD & ĐT  
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   3 4  Phƣơng hƣớng đổi mới quản l  nhà nƣớc về GD & ĐT 
  4   C ng vụ, c ng chức 

   4 1  C ng vụ 

     4.1.1. Kh i niệm c ng vụ 

     4 1 2  Nội dung của c ng vụ 
     4 1 3  C c nguyên tắc của c ng vụ 

   4 2  C ng chức 
      4 2 1  Kh i niệm 

    4 2 2  Ph p lệnh c n bộ c ng chức 
            4.2.3.  Ngh a vụ và quyền hạn c n bộ, c ng chức   

    4.2.4  Những việc c n bộ, c ng chức kh ng đƣợc làm  
    4 2 5  Khen thƣởng và xử l  vi phạm c n bộ, c ng chức  

CHƢƠNG II:  ĐƢỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO 

1. Thực trạng gi o dục Việt Nam hiện nay 
2  Bối cảnh, thời cơ, th ch thức đối với gi o dục nƣớc ta giai đoạn 2011- 2020. 

3  Những quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nƣớc về đổi mới sự nghiệp gi o dục & đào tạo 
4   Mục tiêu ph t triển gi o dục đến n m 2020 

5. Các giải ph p ph t triển gi o dục 2011 - 2020 

CHƢƠNG III: LUẬT GIÁO DỤC 

1. Kh i niệm luật gi o dục 
2  Nội dung cơ bản của Luật Gi o dục  

   2 1 Những quy định chung  
   2 2 Hệ thống gi o dục quốc dân  

   2 3  Nhà trƣờng và c c cơ sở gi o dục kh c  
   2.4 Nhà giáo  

   2 5  Ngƣời học  
   2 6  Nhà trƣờng , gia đình và xã hội  

   2 7 Quản l  nhà nƣớc về gi o dục  
   2 8 Khen thƣởng và xử l  vi phạm  

   2 9 Điều khoản thi hành  
3  Những điểm mới bổ sung trong luật GD 2011 

CHƢƠNG IV: ĐIỀU LỆ, QUY ĐỊNH, QUI CHẾ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO ĐỐI VỚI GIÁO DỤC  MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

1  Điều lệ nhà trƣờng 

  1 1  Kh i qu t về bố cục Điều lệ nhà trƣờng  

  1 2  Nội dung cơ bản của Điều lệ nhà trƣờng 
   1 2 1  Điều lệ trƣờng mầm non 

1 2 2  Điều lệ trƣờng tiểu học 
   1.2 3  Điều lệ trƣờng trung học  

2  Quy định của Bộ GD & ĐT đối với c c bậc học 
 2 1  Quy định về giảng dạy, chủ nhiệm, đ nh gi  học sinh 

    2 1 1  Trƣờng mầm non 
    2 1 2  Trƣờng Tiểu học 

    2 1 3  Trƣờng trung học 
2 2  Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua khen thƣởng đối với c  nhân, tập thể 

    2 2 1  Trƣờng mầm non 
    2 2 2  Trƣờng Tiểu học 

    2 2 3  Trƣờng trung học 
3  Quy chế về thanh tra, kiểm tra trong nhà trƣờng mầm non và trƣờng phổ th ng 

CHƢƠNG V : THỰC TIỄN GIÁO DỤC ĐỊA PHƢƠNG 

1  Những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thực tiễn gi o dục địa phƣơng   
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2  Những quy định và chỉ đạo của địa phƣơng về gi o dục và đào tạo hiện nay  
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ 

c c giờ học l  thuyết, c c tiết thảo luận và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài kiểm tra theo quy 
định  Có th i độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu 

của CBGD…)    
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan  Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 

m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9.1. Giáo trình: 

[1]  Phạm Viết Vƣợng  (Chủ biên) Quản l  hành chính nhà nƣớc và quản l  ngành Gi o 
dục & đào tạo  NXB Đại học sƣ phạm, n m 2006   

[2]  Luật C n bộ, c ng chức  Số 22/2008/QH12  ngày 13/ 11/ 2008  
[3]. Luật Gi o dục 2005, 2010 

9.2. Tài liệu tham khảo:  
[4]  Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 BCHTW khóa VIII - NXB CTQG, Hà nội 1997  

[5]  Chiến lƣợc ph t triển gi o dục 2011- 2020  Ban hành kèm theo quyết định 711/TTg 
ngày 13 th ng 6 n m 2012  

[6]  Điều lệ trƣờng mầm non (2015), (Ban hành kèmtheoV nbản hợp nhất 04/VBHN-
BGDĐT )  

[7]  Điều lệ trƣờng tiểu học 2017 
[8]  Điều lệ trƣờng THCS, THPT (Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
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18). NHẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

- Mã số m n học: 210003 
- Số tín chỉ: 02 (18,24,0)  

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: L , Hóa, Sinh 
- Điều kiện tiên quyết:  

 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung: Kiến thức đại cƣơng về c c ngành Khoa học Vật l , Hóa 
học, Sinh học; sự ph t triển của khoa học tự nhiên và những định hƣớng nghiên cứu khoa học tự 

nhiên trong giai đoạn hiện nay; những thành tựu và ứng dụng của c c ngành khoa học Vật l , 
Hóa học, Sinh học; c c phƣơng ph p học tập và nghiên cứu c c ngành Vật l , Hóa học, Sinh học   

Học xong học phần ngƣời học định hƣớng đƣợc nghề nghiệp cho một hƣớng nghiên cứu 
hoặc chuyên ngành cụ thể trong c c l nh vực khoa học tự nhiên   

2. Mục tiêu học phần  

2.1. Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên ngành những kh i niệm chung nhất về khoa học Vật l , Hóa học, Sinh 
học  Cập nhật c c thành tựu nổi bật của c c ngành khoa học tự nhiên và ứng dụng trong sản xuất, đời 

sống  M n học cũng cung cấp cho sinh viên c c phƣơng ph p học tập về l  thuyết và thực hành c c 
môn khoa học tự nhiên L , Hóa, Sinh   

2.2. Về kỹ năng:  
Rèn luyện cho sinh viên k  n ng tƣ duy logic, kh i qu t và c c biện ph p tƣ duy trong 

l nh vực Khoa học tự nhiên    
Xây dựng đƣợc định hƣớng nghề nghiệp cho một hƣớng nghiên cứu hoặc chuyên ngành 

cụ thể trong c c l nh vực khoa học tự nhiên   

2.3. Về thái độ:  

M n học này cung cấp cho sinh viên c c kiến thức nền tảng nhất và giúp sinh viên có 
đƣợc một c ch nhìn bao qu t nhất đối với ngành khoa học tự nhiên, từ đó nhận thức đƣợc tầm 

quan trọng của m n học đối với chƣơng trình đào tạo ngành khoa học tự nhiên   Rèn luyện cho 
sinh viên th i độ học tập, nghiên cứu, tƣ duy nghiêm túc  

3. Nội dung chi tiết môn học 
 

Chƣơng 1. Mở đầu 

1 1  Kh i niệm c c ngành khoa học tự nhiên L , Hóa, Sinh  

1 2  Vị trí, vai trò của khoa học tự nhiên trong sản xuất và đời sống 
1 3  C c l nh vực nghiên cứu và ứng dụng của khoa học tự nhiên  

 

Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên  

2 1  Tổng quan về phƣơng ph p luận nghiên cứu khoa học 
2 2  Phƣơng ph p cơ bản trong nghiên cứu khoa học tự nhiên  

2 3  Đề xuất dự  n nghiên cứu khoa học tự nhiên  
 

Chƣơng 3. Tổng quan về khoa học Vật lý 

3 1  Vị trí và tầm quan trọng của khoa học Vật l     

3 2  Gới thiệu c c kiến thức Vật l  cơ bản trong chƣơng trình SP KHTN  
3 3  Thành tựu và ứng dụng của khoa học Vật l  trong đời sống  

3 4  Phƣơng ph p học tập và nghiên cứu khoa học Vật l    
 

Chƣơng 4. Tổng quan về khoa học Hóa học 

4 1  Vị trí và tầm quan trọng của khoa học Hóa học   

4 2  Gới thiệu c c kiến thức Hóa học cơ bản trong chƣơng trình SP KHTN  
4 3  Thành tựu và ứng dụng của khoa học Hóa học trong đời sống và sản xuất  
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4 4  Phƣơng ph p học tập và nghiên cứu khoa học Hóa học  
 

Chƣơng 5. Tổng quan về khoa học Sinh học  

5 1  Vị trí và tầm quan trọng của khoa học Sinh học  

5 2  Gới thiệu c c kiến thức Sinh học cơ bản trong chƣơng trình SP KHTN  
5 3  Thành tựu và ứng dụng của khoa học Sinh học trong đời sống và sản xuất  

5 4  Phƣơng ph p học tập và nghiên cứu khoa học Sinh học  
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

 - Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp; tích cực tự học, tự 

nghiên cứu, làm c c bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của gi o viên; tích cực tham 
gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia   kiến xây dựng bài trên lớp  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận nhóm  Giảng dạy trên lớp kết hợp c c câu h i thảo luận theo chủ đề  

Hoạt động theo nhóm th ng qua thực hành chủ đề  Tự học, tự nghiên cứu th ng qua c c tài liệu tham 
khảo   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 

m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1  Phạm Thành Hổ, 2002, Sinh học Đại cƣơng: Tế bào học, Di truyền học và học thuyết 
tiến hóa, NXB ĐHQG TP  HCM   

9.2. Tài liệu tham khảo 
1  Phạm Thành Hổ, 2006, Nhập m n C ng nghệ sinh học, Nhà xuất bản gi o dục   

2  Vũ Cao Đàm, 2004  Phƣơng ph p luận nghiên cứu khoa học  NXB KH&KT  
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19). KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ SỰ SỐNG  

 

- Mã số học phần: 210004 
- Số tín chỉ: 02 (18,24,0)  

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Động vật  
- Điều kiện tiên quyết: Kh ng  

 
1. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức tổng qu t nhất về Tr i Đất, bao gồm  
những đặc điểm chung, c c quy luật vận động và phân hóa tự nhiên trên Tr i đất, lịch  

sử hình thành và ph t triển sự sống, đặc biệt là con ngƣời, t c động của con ngƣời đến  
Tr i đất, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ m i trƣờng  Ngƣời học sẽ đƣợc l nh 

hội những kiến thức cơ bản về vị trí của Tr i đất trong kh ng gian, cấu trúc và đặc điểm  
của c c quyển trên tr i đất: thạch quyển, thủy quyển, khí quyển, thổ quyển và sinh  

quyển, cũng nhƣ c c quy luật vận động của c c quyển trên và hệ quả của chúng là sự 
phân đới tự nhiên trên Tr i đất  Ngƣời học cũng đƣợc trang bị kiến thức về lịch sử hình  

thành và ph t triển sự sống cũng nhƣ t c động của con ngƣời lên Tr i đất và m i trƣờng 
sống, những vấn đề mới nhất về biến đổi khí hậu, c c tai biến thiên nhiên và c c giải 

ph p ứng phó, thích ứng    
2. Mục tiêu học phần 

2.1. Kiến thức 
Sinh viên nhớ và hiểu đƣợc c c nội dung cơ bản nhất về Tr i đất trong kh ng gian, c c 

chuyển động của Tr i đất và hệ quả của nó; đặc điểm chính của c c quyển (thạch quyển, khí 
quyển, thủy quyển, thổ quyển, sinh quyển);  

Nhớ và hiểu đƣợc c c tài nguyên chính của Tr i đất; c c đới tự nhiên và những quy luật 
địa l  chung của Tr i đất; lịch sử hình thành sự sống, sự xuất hiện con ngƣời và vai trò của Tr i 

đất đối với sự sống của con ngƣời;  
Hiểu và phân tích đƣợc t c động của con ngƣời lên Tr i đất, ảnh hƣởng của c c  

hoạt động này tới m i trƣờng; thực trạng m i trƣờng và tai biến thiên nhiên, nhận thức đƣợc 
tr ch nhiệm của con ngƣời trƣớc thiên nhiên và c c giải ph p bảo vệ, nâng cao chất lƣợng m i 

trƣờng sống   

2.2. Kỹ năng 

Nhận thức rõ vị trí của kiến thức Khoa học Tr i đất và Sự sống trong định hƣớng ph t 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ m i trƣờng của đất nƣớc; vai trò của nghiên cứu Tr i đất và sự sống 

liên quan tới việc sử dụng hợp l , hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; 
Vận dụng c c kiến thức Hóa học và Vật l  để giải thích c c cơ chế, qu  trình sinh học 

diễn ra trong sinh giới   
Vận dụng c c kiến thức đã đƣợc học cho việc giải quyết c c vấn đề cụ thể về sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ m i trƣờng; ph t huy c c nghiên cứu cơ bản và tuyên truyền, phổ 
biến cho xã hội hiểu đƣợc vai trò của nghiên cứu Tr i đất và sự sống tới bảo vệ Hành tinh Xanh 

nói chung và bảo vệ chính cuộc sống của mỗi con ngƣời   
3. Nội dung chi tiết học phần 

Mở đầu 
1. Tổng quan về Trái Đất 

1 1 Tr i Đất trong kh ng gian; 
1 2 C c giả thuyết về nguồn gốc Mặt Trời và c c hành tinh; 

1 3 Hình dạng, kích thƣớc của Tr i Đất và   ngh a của chúng; 
1 4 Chuyển động tự quay của Tr i Đất, chuyển động của Tr i Đất xung quanh Mặt  

Trời và những hệ quả địa l  của chúng; 
1 5 Đặc điểm chung về sự phân bố c c lục địa và đại dƣơng trên Tr i Đất; 

1 6 Kh i qu t c c quyển của Tr i Đất  
2. Thạch quyển và địa hình bề mặt Trái đất 
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2 1 Kh i niệm chung về thạch quyển 
2 2 Cấu trúc bên trong của Tr i Đất; 

2 3 Tính chất vật l , hóa học của Tr i Đất; 
2 4 Tinh thể và kho ng vật 

2 5 Thành phần thạch học của thạch quyển 
2 6 Hoạt động địa chất nội sinh 

2.7 Quá trình phong hóa  
2 8 Địa hình bề mặt Tr i đất 

2.8.1  Hình th i chung của bề mặt Tr i Đất; 
2 8 2  C c nhân tố thành tạo địa hình 

2 8 3 Kh i qu t c c dạng địa hình cơ bản và tài nguyên địa hình  
2 9 Tài nguyên địa chất và cảnh quan 

2 9 1  Tài nguyên trong lòng đất 
2 9 2  Tài nguyên địa mạo và cảnh quan 

3. Khí quyển  

3 1 Cấu tạo của khí quyển 

3 2 Cấu trúc thẳng đứng của khí quyển 
3 3 C c đặc trƣng cơ bản của trạng th i khí quyển 

3 4 Kh i niệm thời tiết và khí hậu 
3 5 Bức xạ mặt trời và c c mùa 

3 6 Nƣớc trong khí quyển 
3 7 Hoàn lƣu chung khí quyển 

4. Thủy quyển  

4 1  Kh i niệm về chế độ nƣớc lục địa và c c đơn vị đo dòng chảy 

4 2  Sự phân bố và tuần hoàn của nƣớc trên Tr i Đất 
4 3  C c tính chất vật l  cơ bản của nƣớc 

4 4  Nƣớc dƣới đất và nguồn gốc nƣớc dƣới đất 
4 5  Ảnh hƣởng của c c yếu tố khí hậu và mặt đệm tới dòng chảy 

4 6  Mạng lƣới thủy v n (s ng ngòi, ao hồ và đầm lầy) 
4 7  Đại dƣơng và Biển cả 

5. Thổ quyển  

5 1  Đất và c c yếu tố, c c qu  trình hình thành đất; 

5 2  Thành phần vật l , hóa học của đất; 
5 3  C c kiểu đất chính trên thế giới và Việt Nam  

6. Sinh quyển  

6 1  Thành phần, cấu trúc, vai trò và chức n ng của sinh quyển; 

6 2  C c yếu tố ảnh hƣởng đến sự phân bố sinh vật trên tr i đất; 
6 3  C c đới sinh vật; 

6 4  C c khu sinh học trên Tr i đất 
7. Các đới tự nhiên và các quy luật địa lý chung của Trái đất 

7 1  Tính hoàn chỉnh và thống nhất của lớp v  địa l ; 
7 2  Tuần hoàn vật chất và n ng lƣợng; 

7 3  Quy luật địa đới; 
7 4  Quy luật phi địa đới; 

7 5  Tính nhịp điệu; 
7 6  C c đới tự nhiên trên Tr i đất; 

8. Trái đất và Con ngƣời  

8 1  Lịch sử hình thành, xuất hiện sự sống 

8 2  Lịch sử xuất hiện và ph t triển của Loài ngƣời 
8 3  Vai trò của Tr i đất đối với cuộc sống Con ngƣời 

9. Môi trƣờng và bảo vệ môi trƣờng  

9 1  T c động của con ngƣời tới Tr i đất 
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9 2  Kh i niệm chung về m i trƣờng 
9 3  Biến đổi khí hậu và t c động của con ngƣời  

9 4  Tai biến thiên nhiên và suy tho i m i trƣờng 
9 5  Bảo vệ Tr i đất và Ph t triển bền vững  

 

4. Yêu cầu đối với môn học:  

Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp; tích cực tự học, tự 
nghiên cứu, làm c c bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của gi o viên; tích cực tham 

gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia   kiến xây dựng bài trên lớp  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận nhóm  Giảng dạy trên lớp kết hợp c c câu h i thảo luận theo chủ đề  
Hoạt động theo nhóm th ng qua thực hành chủ đề  Tự học, tự nghiên cứu th ng qua c c tài liệu tham 

khảo   
6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị:  

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 
1  Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trƣơng Quang Hải  Cơ sở Địa l  tự nhiên, NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005  
2  Lƣu Đức Hải, Trần Nghi  Gi o trình Khoa học Tr i đất  NXB Gi o dục, Hà Nội, 2009  

3  Nguyễn Nhƣ Hiền  Sinh học đại cƣơng  NxB ĐHQG Hà Nội, 2005    

9.2. Tài liệu tham khảo 
1  Tạ Hòa Phƣơng  Tr i đất và sự sống  NXB Khoa học và k  thuật, Hà nội, 1983   
2  Lê B  Thảo (chủ biên) và nnk ,  Cơ sở địa l  tự nhiên, tập 1, 2, 3  NXB Gi o dục, Hà 

Nội, 1987  
3  Kalexnic X V  Những quy luật địa l  chung của Tr i Đất  NXB Khoa học K  thuật, Hà 

Nội, 1973  
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20). LÝ LUẬN DẠY HỌC 

 

- Mã số học phần: 210007 
- Số tín chỉ: 2 (15,20,10) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Động vật học, Vật l , Hóa học - Khoa KHTN 
- Điều kiện tiên quyết: Gi o dục học   

 

1. Mô tả học phần  

Học phần gồm c c nội dung về L  luận dạy học KHTN: qu  trình dạy học và nguyên tắc 
dạy học; mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phƣơng ph p, phƣơng tiện, c c hình thức tổ chức dạy 

học, phƣơng ph p kiểm tra đ nh gi  kết quả m n KHTN ở trƣờng THCS; phƣơng ph p học và 
dạy c ch học cho học sinh qua m n KHTN; một số k  n ng vận dụng c c kiến thức l  luận nói 

trên vào hoạt động dạy học (x c định mục tiêu bài học, chƣơng, phần, lớp, cấp; x c định nội 
dung cơ bản của bài, chƣơng, phần, lớp, cấp và kiến thức trọng tâm; sử dụng PPDH, biện ph p 

DH, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung kiến thức cụ thể; xây dựng đƣợc hệ thống 
câu h i bài tập một bài học trong chƣơng trình và phƣơng  n trả lời hệ thống câu h i bài tập 

đó;…)  
Học xong học phần ngƣời học vận dụng đƣợc c c kiến thức l  luận dạy học vào hoạt đọng 

dạy học, phân tích nội dung, thiết kế gi o  n và tổ chức dạy học; ứng dụng đƣợc các kiến thức đã 
học về L  luận dạy học để giải quyết vấn đề thực tiễn. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức:  

Sinh viên nắm vững kiến thức LLDH nhƣ qu  trình dạy học và nguyên tắc dạy học; mục 
tiêu, nhiệm vụ, nội dung chƣơng trình, phƣơng ph p, phƣơng tiện, hình thức tổ chức dạy học,  

phƣơng ph p kiểm tra đ nh gi  m n KHTN ở trƣờng THCS; phƣơng ph p học và dạy c ch học 
cho học sinh qua m n KHTN; có k  n ng vận dụng c c kiến thức l  luận nói trên để x c định 

mục tiêu, thành phần kiến thức, phân tích nội dung chƣơng trình một bài và x c định phƣơng 
ph p, phƣơng tiện, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đ nh gi  phù hợp với mục tiêu, nội dung 

để thiết kế gi o  n và tổ chức dạy học, làm cơ sở để học tiếp phƣơng ph p dạy học KHTN ở 
trƣờng THCS  

2.2. Về kỹ năng:  
- Rèn luyện và ph t triển đƣợc k  n ng quan s t, phân tích, tổng hợp, so s nh, đối 

chiếu,   ; k  n ng tìm kiếm, khai th c, xử lí th ng tin và xây dựng sản phẩm về những kiến thức 
liên quan đến m n học; k  n ng tự học tự nghiên cứu, ph t hiện vấn đề và giải quyết vấn đề; k  

n ng làm việc theo nhóm, k  n ng giao tiếp, hợp t c, thuyết trình, phản biện; k  n ng vận dụng 
LLDH để x c định mục tiêu, thành phần kiến thức, phân tích nội dung chƣơng trình một bài và 

x c định phƣơng ph p, phƣơng tiện, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đ nh gi  phù hợp với 
mục tiêu, nội dung để thiết kế gi o  n và tổ chức dạy họctrong dạy học KHTN ở trƣờng THCS;  

- Rèn luyện, ph t triển đƣợc n ng lực dạy c ch học cho HS; 
- Rèn luyện và ph t triển đƣợc n ng lực NCKH gi o dục trong m n KHTN 

3. Nội dung chi tiết học phần  
 

A. LÍ THUYẾT, THẢO LUẬN        

Chƣơng 1. Đối tƣợng, nhiệm vụ của Lý luận dạy học KHTN     

1  Kh i niệm về lí luận dạy học, lí luận dạy học KHTN  
2  Đối tƣợng, nhiệm vụ nghiên cứu của LLDH  

3  Mối quan hệ giữa LLDH với c c khoa học kh c   
Chƣơng 2. Quá trình dạy học và nguyên tắc dạy học    

1  Qu  trình dạy học: Kh i niệm, quy luật, bản chất, c c yếu tố cấu thành, động lực, logic của 
qu  trình dạy học  

2  Nguyên tắc dạy học: Kh i niệm, cơ sở, đặc điểm và hệ thống c c nguyên tắc dạy học 
Chƣơng 3.  Nhiệm vụ dạy học KHTN ở trƣờng THCS    
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1  Vị trí của m n KHTN trong trƣờng THCS;  
2  C c nhiệm vụ dạy học KHTN trong trƣờng THCS; 

3. Vận dụng vào việc x c định mục tiêu bài học  
Chƣơng 4. Nội dung dạy học KHTN ở trƣờng THCS    

1  Cấu trúc nội dung dạy học và c c nguyên tắc cơ bản chỉ đạo việc xây dựng nội dung dạy học;  
2  Kế hoạch dạy học, chƣơng trình dạy học, s ch học, s ch gi o khoa và c c tài liệu dạy học kh c  

3  Cấu trúc nội dung chƣơng trình KHTN ở trƣờng THCS 
4  Tích hợp gi o bảo vệ đa dạng sinh học, gi o dục dân số, gi o dục bảo vệ m i trƣờng, gi o dục 

an toàn và vệ sinh lao động,… trong chƣơng trình KHTN ở trƣờng THCS  
5  Thành phần kiến thức cơ bản trong chƣơng trình KHTN ở trƣờng THCS 

6  Vận dụng vào việc phân tích c c kiến thức cơ bản trong một bài học   
Chƣơng 5. Phƣơng pháp dạy học KHTN ở trƣờng THCS     

1  Kh i niệm "Phƣơng ph p dạy học” 
2  Hệ thống c c PPDH 

3  C c biện ph p DH 
4  C c phƣơng ph p cụ thể 

4 1  Loại phƣơng ph p nghiên cứu nội dung mới   
4 2  Loại phƣơng ph p hoàn thiện kiến thức  

4 3  Loại phƣơng ph p kiểm tra đ nh gi   
5  Ph t triển c c phƣơng ph p tích cực trong dạy học KHTN  

6  Cơ sở lựa chọn PPDH  
Chƣơng 6. Phƣơng tiện dạy học KHTN ở trƣờng THCS    

1  Ý ngh a của phƣơng tiện dạy học  
2. C c phƣơng tiện dạy học phổ biến đƣợc sử dụng trong dạy học KHTN ở trƣờng THCS: Mẫu 

vật, m  hình và hình mẫu, góc sinh giới, vƣờn trƣờng; phƣơng tiện đồ họa hình vẽ, tranh ảnh, 
bảng vẽ, sơ đồ; thiết bị thí nghiệm, phƣơng tiện k  thuật dạy học  

Chƣơng 7. Các hình thức tổ chức dạy học KHTN ở trƣờng THCS   
1  Hệ thống c c hình thức tổ chức DHSH và mối liên hệ giữa chúng  

2  Bài lên lớp: dạy học bài mới,  n tập củng cố, kiểm tra đ nh gi   
3. Tham quan. 

4  Bài tập ở nhà  
5  Bài tập ngoài giờ  

6  Bài tập ngoại kho   
7  Lao động c ng ích   

Chƣơng 8. Học và dạy phƣơng pháp học qua môn KHTN  
1  Kh i niệm học  

2  Hoạt động học theo c ch tiếp cận của thuyết hành vi 
3  Hoạt động học theo c ch tiếp cận của lí thuyết th ng tin 

4. Hoạt động học theo c ch tiếp cận của thuyết kiến tạo 
5  Tự học và dạy PP tự học  

 
B. Thực hành (10 tiết)    

Bài 1. Tập x c định mục tiêu, thành phần kiến thức và kiến thức trọng tâm một bài, một chƣơng. 
Bài 2. Dự giờ hoặc xem b ng hình cho một tiết dạy 

Bài 3: Tập soạn gi o  n một bài và giảng tập. 

 

4. Yêu cầu đối với môn học:  
Sinh viên phải tham dự dầy đủ ít nhất 80% số tiết học l  thuyết và thảo luận; 100% số tiết 

thực hành  Hoàn thành bài tập và dự đầy đủ c c bài kiểm tra  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, vấn đ p, trực quan, thực hành, thảo luận theo nhóm, dạy học kh m ph , dạy học nêu 
vấn đề,    



 97 

6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình thực hiện chƣơng trình, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên 

nghiên cứu tài liệu, thực hiên c c k  n ng tự học tự nghiên cứu, k  n ng vận dụng lí luận vào 
thực tiễn dạy học KHTN    Sẵn sàng giải đ p c c thắc mắc cho sinh viên   

7. Trang thiết bị:  
Phòng thực hành có phƣơng tiện dạy học để sinh viên thực hành  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính  
1. Phạm Hoàng Hộ (2002), Lí luận dạy học, Nxb Giáo dục 

2. Trần Bá Hoành – Trịnh Nguyên Giao (2007). Đại cương phương pháp dạy học sinh 
học, NXB Giáo dục Hà Nội. 

3. Phạm Hữu Tòng. Lí luận dạy học vật lí ở trường phổ thông. NXB ĐHSP HN, 2005  

9.2. Tài liệu tham khảo 

1. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB. 
Đại học Sƣ phạm. Tp.HCM. 

2. Bernd Meier – Nguyễn V n Cƣờng (2016), Lí luận dạy học hiện đại (Cơ sở đổi mới 
mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học), Nxb ĐHSP Hà Nội  

3. Thái Duy Tuyên (2010), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXb GD Việt 
Nam. 

4   Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) (1997)  Quá trình dạy - tự học, NXB Gi o dục Hà Nội  
5   Nguyễn Cảnh Toàn (2002)  Học và dạy c ch học  NXB ĐHSP, Hà Nội  
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21). PPDH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

- Mã số học phần: 210008 
- Số tín chỉ: 2 (18,24,0) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Động vật học, Vật l , Hóa học - Khoa KHTN 
- Điều kiện tiên quyết: L  luận dạy học   

 
1. Mô tả học phần  

Học phần gồm c c nội dung về Quan điểm, nguyên tắc xây dựng nội dung chƣơng trình 
sách gi o khoa KHTN; phân tích hệ thống kiến thức cơ bản của chƣơng trình, s ch gi o khoa 

TNXH lớp 6,7,8,9, lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức, x c định đƣợc vị trí, nhiệm vụ, cấu trúc nội 
dung chƣơng trình cả cấp học, từng lớp học, từng phần, từng chƣơng, từng bài; lựa chọn và sử 

dụng c c phƣơng ph p, phƣơng tiện, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đ nh gi    phù hợp với 
mục tiêu, n i dung, đối tƣợng dạy học KHTN và định hƣớng dạy học hiện nay   

Học xong học phần ngƣời học phân tích đƣợc cấu trúc, nội dung chƣơng trình s ch gi o 
khoa c c cấp; vận dụng đƣợc c c phƣơng ph p dạy học, kiểm tra đ nh gi  phù hợp với mục tiêu, 

nội dung, đối tƣợng dạy học KHTN và định hƣớng dạy học hiện nay   
2. Mục tiêu của học phần 

2.1.. Về kiến thức:  
Trình bày đƣợc quan điểm, nguyên tắc xây dựng nội dung chƣơng trình s ch gi o khoa 

KHTN; Lập đƣợc sơ đồ hệ thống hóa kiến thức; x c định đƣợc vị trí, nhiệm vụ, cấu trúc nội 
dung chƣơng trình cả cấp học, từng lớp học, từng phần, từng chƣơng, từng bài; lựa chọn và sử 

dụng đƣợc c c phƣơng ph p, phƣơng tiện, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đ nh gi     phù 
hợp với mục tiêu, nội dung, đối tƣợng dạy học KHTN và định hƣớng dạy học hiện nay  

2.2. Về kỹ năng:  
- Rèn luyện và ph t triển đƣợc k  n ng quan s t, phân tích, tổng hợp, so s nh, đối chiếu, 

hệ thống hóa kiến thức,   ; k  n ng tìm kiếm, khai th c, xử lí th ng tin và xây dựng sản phẩm về 
những kiến thức liên quan đến m n học; k  n ng tự học tự nghiên cứu, ph t hiện vấn đề và giải 

quyết vấn đề; k  n ng làm việc theo nhóm, k  n ng giao tiếp, hợp t c, thuyết trình, phản biện; k  
n ng sử dụng c ng nghệ th ng tin;    

- Rèn luyện và ph t triển k  n ng vận dụng LL&PPDH và chiến lƣợc dạy học cho từng 
phần, từng nội dung của m n KHTN  

- Rèn luyện và ph t triển đƣợc k  n ng lập đƣợc sơ đồ hệ thống hóa kiến thức; x c định 
vị trí, nhiệm vụ, cấu trúc nội dung chƣơng trình   

- Thực hiện tốt quan điểm lấy dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm, định hƣớng ph t 
triển n ng lực trong qu  trình lập kế hoạch dạy học 

3. Nội dung chi tiết học phần  
 

A. LÍ THUYẾT, THẢO LUẬN  

Chƣơng 1: Mục tiêu, nội dung chƣơng trình, đặc điểm SGK, SGV môn KHTN  

1  Quan điểm và nguyên tắc xây dựng chƣơng trình KHTN ở THCS 
2  Mục tiêu, nhiệm vụ chung của chƣơng trình KHTN ở THCS 

3  Nội dung chƣơng trình KHTN ở THCS 
4  Đặc điểm chung của chƣơng trình m n KHTN ở THCS  

 

Chƣơng 2: Phƣơng pháp dạy học KHTN lớp 6    

1. Mục tiêu, nội dung chƣơng trình m n KHTN lớp 6 
2  Phƣơng ph p dạy học phần Vật lí lớp 6 

1 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 
1 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức ...; 

1 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     
3  Phƣơng ph p dạy học phần Hóa học lớp 6 
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3 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 
3 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 

3 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     
4  Phƣơng ph p dạy học phần Sinh học lớp 6 

4 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 
4 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 

4 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     
5  Tích hợp dạy học lí, hóa, sinh trong m n KHTN lớp 6 

6  Ma trận, c c loại đề kiểm tra m n KHTN lớp 6 
 

Chƣơng 3: Phƣơng pháp dạy học KHTN lớp 7     

1. Mục tiêu, nội dung chƣơng trình m n KHTN lớp 7 

2  Phƣơng ph p dạy học phần Vật lí lớp 7 
1 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 

1 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 
1 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     

3  Phƣơng ph p dạy học phần Hóa học lớp 7 
3 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 

3 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 
3 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     

4  Phƣơng ph p dạy học phần Sinh học lớp 7 
4 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 

4 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 
4 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     

5  Tích hợp dạy học lí, hóa, sinh trong m n KHTN lớp 7 
6  Ma trận, c c loại đề kiểm tra m n KHTN lớp7 

 
Chƣơng 4: Phƣơng pháp dạy học KHTN lớp 8   

1. Mục tiêu, nội dung chƣơng trình m n KHTN lớp 8 
2  Phƣơng ph p dạy học phần Vật lí lớp 8 

1 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 
1 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 

1 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     
3  Phƣơng ph p dạy học phần Hóa học lớp 8 

3 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 
3 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 

3 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     
4  Phƣơng ph p dạy học phần Sinh học lớp 8 

4 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 
4 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 

4 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     
5  Tích hợp dạy học lí, hóa, sinh trong m n KHTN lớp 8 

6  Ma trận, c c loại đề kiểm tra m n KHTN lớp 8 
 

Chƣơng 5: Phƣơng pháp dạy học KHTN lớp 9         

1. Mục tiêu, nội dung chƣơng trình m n KHTN lớp 9  

2  Phƣơng ph p dạy học phần Vật lí lớp 9 
1 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 

1 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 
1 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     

3. Phƣơng ph p dạy học phần Hóa học lớp 9 
3 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 
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3 2  Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 
3 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     

4  Phƣơng ph p dạy học phần Sinh học lớp 9 
4 1  Vị trí, nhiệm vụ    ; 

4.2. Cấu trúc nội dung chƣơng trình và thành phần kiến thức    ; 
4 3  Phƣơng ph p dạy học từng loại kiến thức     

5  Tích hợp dạy học lí, hóa, sinh trong m n KHTN lớp 9 
6  Ma trận, c c loại đề kiểm tra m n KHTN lớp9 

 
4. Yêu cầu môn học:  

Sinh viên phải tham dự dầy đủ ít nhất 80% số tiết học l  thuyết và thảo luận  Hoàn thành 
bài tập và dự đầy đủ c c bài kiểm tra  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, vấn đ p, thảo luận theo nhóm, dạy học kh m ph , dạy học nêu vấn đề, dạy học dự 

án... 
6. Kê hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình thực hiện chƣơng trình, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên 
nghiên cứu tài liệu, thực hiên c c k  n ng tự học tự nghiên cứu, k  n ng vận dụng lí luận vào 

thực tiễn dạy học KHTN    Sẵn sàng giải đ p c c thắc mắc cho sinh viên  
7. Trang thiết bị:  

Phòng học có đầy đủ phƣơng tiện dạy học  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

 - 1 điểm qu  trình, chuyên cần: n1 

 - 1 điểm kiểm tra giữa học phần/Tiểu luận: n2 

 - 1 điểm thi cuối học phần : n3 
 Điểm học phần: n1 x 0,3 + n2 x 0,2 + n3 x 0,5 

9. Học liệu 

9.1. Tài liệu bắt buộc 

1  Chƣơng trình, s ch gi o khoa, s ch gi o viên m n KHTN lớp 6,7,8.9 của Bộ GD & 
ĐT hiện hành.  

9.2. Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Cƣơng, Nguyễn Mạnh Dung, Nguyễn Thị Sửu (2000), Phƣơng ph p dạy học 

hóa học, tập 1 và 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.  
2. Nguyễn Đức Thành (chủ biên), Dạy học Sinh học ở trƣờng THPT (Tập 1,2), NXB 

Giáo dục, 2004. 
3. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế. Phƣơng ph p dạy học Vật 

lí ở trƣờng phổ thông. NXB ĐHSPHN, 2003  
4. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng  Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 

trong dạy học Vật lí ở trƣờng phổ thông. NXB ĐHSPHN, 2003  
5.  Phạm Hữu Tòng. Lí luận dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông. NXB ĐHSP HN, 2005  

6. Trần Bá Hoành – Trịnh Nguyên Giao (2007)  Đại cƣơng phƣơng ph p dạy học sinh 
học, NXB Giáo dục Hà Nội. 

7. Bernd Meier – Nguyễn V n Cƣờng (2016), Lí luận dạy học hiện đại (Cơ sở đổi mới 
mục tiêu, nội dung, phƣơng ph p dạy học), Nxb ĐHSP Hà Nội. 

8. Nguyễn Cƣơng, Phƣơng ph p dạy học Hóa học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001. 
9. Dạy và học tích cực (Một số phƣơng ph p và k  thuật dạy học). Sách dự án Việt-Bỉ 
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22). THỰC HÀNH PPDH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

- Mã số học phần: 210009 
- Số tín chỉ: 3 (9,12,60) 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Động vật học, Vật l , Hóa học - Khoa KHTN 
- Điều kiện tiên quyết: Phƣơng ph p dạy học KHTN  

 
1. Mô tả học phần  

Học phần gồm c c nội dung về xây dựng tiến trình và lập kế hoạch dạy học trong học kỳ 
và trong n m học; soạn gi o  n từng loại bài, từng loại kiến thức của từng phân m n của m n 

KHTN; tập giảng c c loại kiến thức, c c loại bài,… trong chƣơng trình KHTN ở THCS hiện 
hành; Thiết kế ma trận, c c loại đề kiểm tra   

Sau khi học xong ngƣời học lập đƣợc kế hoạch dạy học chƣơng trình KHTN; soạn và 
giảng dạy đƣợc c c bài học trong chƣơng trình khoa học tự nhiên hiện hành   

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức:  

Vận dụng đƣợc kiến thức về biện ph p và phƣơng ph p dạy học để thiết kế c c hoạt động 
dạy học m n KHTN trên lớp học, trong phòng thí nghiệm thực hành và hoạt động trải nghiệm 

s ng tạo; Vận dụng đƣợc c c phƣơng ph p dạy học tích cực vào qu  trình dạy học KHTN nhằm 
ph t huy n ng lực và tƣ duy s ng tạo của học sinh ở trƣờng THCS; Phân tích đƣợc cấu trúc nội 

dung và lập đƣợc kế hoạch dạy học m n KHTN theo từng chƣơng, bài dạy học cụ thể trong học 
kỳ và trong n m học; Giảng tập c c loại kiến thức, c c loại bài,… trong chƣơng trình KHTN ở 

THCS hiện hành; Thiết kế ma trận, c c loại đề kiểm tra  

2.2. Về kỹ năng:  

- Rèn luyện và ph t triển đƣợc k  n ng quan s t, phân tích, tổng hợp, so s nh, đối 
chiếu,   ; k  n ng tìm kiếm, khai th c, xử lí th ng tin và xây dựng sản phẩm về những kiến thức 

liên quan đến m n học; k  n ng tự học tự nghiên cứu, ph t hiện vấn đề và giải quyết vấn đề; k  
n ng làm việc theo nhóm, k  n ng giao tiếp, hợp t c, thuyết trình, phản biện; k  n ng sử dụng 

c ng nghệ th ng tin,    
- Rèn luyện và ph t triển đƣợc k  n ng tích hợp kiến thức c c chuyên ngành và c c ngành 

khoa học trong lập kế hoạch và giảng tập 
- Có khả n ng tổ chức bài thực hành nhằm tạo hứng thú học tập và lòng yêu khoa học, 

cung cấp kiến thức mới, minh họa kiến thức đã học, cũng nhƣ rèn luyện c c k  n ng thực hành 
cho học sinh  

- Có khả n ng thiết kế c c câu h i, bài tập và xây dựng đề thi m n KHTN phù hợp với 
mục đích của việc kiểm tra - đ nh gi   

- Có c c k  n ng sƣ phạm thiết yếu của một gi o viên trong việc thiết kế và thực hiện bài 
giảng (c ch soạn gi o  n, c ch viết bảng, thiết kế và sử dụng đồ dùng  dạy học, c ch đặt câu h i, 

c ch nêu vấn đề, c ch giao tiếp với ngƣời học   )  
- Thực hiện tốt quan điểm lấy dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm, định hƣớng ph t triển 

n ng lực trong qu  trình lập kế hoạch và giảng tập  
 

3. Nội dung chi tiết học phần  
THỰC HÀNH 90 TIẾT 

Chƣơng 1: Thiết kế tiến trình và lập kế hoạch dạy học môn KHTN lớp 6  

1  Lập kế hoạch dạy học cả n m học  

2  Lập kế hoạch dạy học một phân m n 
3  Lập kế hoạch dạy học một chƣơng  

4  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 
phần Vật lí ở lớp 6   

5  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 
phần Hóa học ở lớp 6   
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6  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 
phần Sinh học ở lớp 6   

7  Soạn gi o  n và giảng tập nội dung tích hợp kiến thức giữa c c phân m n trong m n KHTN 
lớp 6  

 
Chƣơng 2: Thiết kế tiến trình và lập kế hoạch dạy học môn KHTN lớp 7  

1  Lập kế hoạch dạy học cả n m học  
2  Lập kế hoạch dạy học một phân m n 

3  Lập kế hoạch dạy học một chƣơng  
4  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 

phần Vật lí ở lớp 7   
5  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 

phần Hóa học ở lớp 7   
6  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 

phần Sinh học ở lớp 7   
7  Soạn gi o  n và giảng tập nội dung tích hợp kiến thức giữa c c phân m n trong m n KHTN 

lớp 7  
 

Chƣơng 3: Thiết kế tiến trình và lập kế hoạch dạy học môn KHTN lớp 8  

1  Lập kế hoạch dạy học cả n m học  

2  Lập kế hoạch dạy học một phân m n 
3  Lập kế hoạch dạy học một chƣơng  

4  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 
phần Vật lí ở lớp 8   

5  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 
phần Hóa học ở lớp 8   

6  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 
phần Sinh học ở lớp 8   

7  Soạn gi o  n và giảng tập nội dung tích hợp kiến thức giữa c c phân m n trong m n KHTN 
lớp 8  

 
Chƣơng 4: Thiết kế tiến trình và lập kế hoạch dạy học môn KHTN lớp 9  

1  Lập kế hoạch dạy học cả n m học  
2  Lập kế hoạch dạy học một phân m n 

3  Lập kế hoạch dạy học một chƣơng  
4  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 

phần Vật lí ở lớp 9   
5  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 

phần Hóa học ở lớp 9   
6  Soạn gi o  n và giảng tập c c loại bài (bài mới,  n tập, chữa bài tập, thực hành thí nghiệm) 

phần Sinh học ở lớp 9   
7  Soạn gi o  n và giảng tập nội dung tích hợp kiến thức giữa c c phân m n trong m n KHTN 

lớp 9  
 

4. Yêu cầu môn học:  
Sinh viên phải tham dự dầy đủ 100% số tiết thực hành  Hoàn thành bài tập và dự đầy đủ 

c c bài kiểm tra  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Trực quan, thực hành, thảo luận theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn:  
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Trong qu  trình thực hiện chƣơng trình, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên 
nghiên cứu tài liệu, thực hiên c c k  n ng tự học tự nghiên cứu, k  n ng vận dụng lí luận vào  

thực tiễn dạy học KHTN    Sẵn sàng giải đ p c c thắc mắc cho sinh viên  
7. Trang thiết bị:  

Phòng thực hành có phƣơng tiện dạy học để sinh viên thực hành  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

 - 1 điểm qu  trình, chuyên cần: n1 

 - 1 điểm kiểm tra giữa học phần/Tiểu luận: n2 

 - 1 điểm thi cuối học phần : n3 
 Điểm học phần: n1 x 0,3 + n2 x 0,2 + n3 x 0,5 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính  

1  Chƣơng trình, s ch gi o khoa, s ch gi o viên m n KHTN lớp 6,7,8.9 của Bộ GD & 
ĐT hiện hành.  

9.2. Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Cƣơng, Nguyễn Mạnh Dung, Nguyễn Thị Sửu (2000), Phƣơng ph p dạy học 

hóa học, tập 1 và 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.  
2. Nguyễn Đức Thành (chủ biên), Dạy học Sinh học ở trƣờng THPT (Tập 1,2), NXB 

Giáo dục, 2004. 
3. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế. Phƣơng ph p dạy học Vật 

lí ở trƣờng phổ thông. NXB ĐHSPHN, 2003  
4. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng  Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 

trong dạy học Vật lí ở trƣờng phổ thông. NXB ĐHSPHN, 2003  
5. Phạm Hữu Tòng. Lí luận dạy học vật lí ở trƣờng phổ thông. NXB ĐHSP HN, 2005  

6. Trần Bá Hoành – Trịnh Nguyên Giao (2007)  Đại cƣơng phƣơng ph p dạy học sinh 
học, NXB Giáo dục Hà Nội. 

7. Bernd Meier – Nguyễn V n Cƣờng (2016), Lí luận dạy học hiện đại (Cơ sở đổi mới 
mục tiêu, nội dung, phƣơng ph p dạy học), Nxb ĐHSP Hà Nội. 

8. Nguyễn Cƣơng, Phƣơng ph p dạy học Hóa học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001. 
9. Dạy và học tích cực (Một số phƣơng ph p và k  thuật dạy học). Sách dự án Việt-Bỉ 
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23a). HÓA SINH HỌC 

 

- Mã số học phần: 210005 
- Số tín chỉ: 02 (18,24,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Thực vật, Khoa KHTN. 
- Điều kiện tiên quyết: Kh ng 

 
1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung về thành phần cấu tạo, cấu trúc phân tử, tính chất l  hóa, vai 
trò và chức n ng sinh học của c c nhóm chất điều hoà sinh học trong tế bào và cơ thể (protein, 

axit nucleic, gluxit, lipit, vitamin, enzim và hoocmon); c c qu  trình trao đổi chất và qu  trình 
trao đổi n ng lƣợng chủ yếu trong hệ thống sống: qu  trình trao đổi gluxit, lipit, protein, axit 

nucleic và mối quan hệ giữa c c qu  trình trao đổi chất đó   
Học xong học phần ngƣời học thực hiện đƣợc một số thí nghiệm định tính để nhận dạng 

một số hợp chất chủ yếu; giải thích, chứng minh kết quả thí nghiệm và làm báo cáo thực hành; 
ứng dụng đƣợc các kiến thức đã học về hóa sinh học để giải thích các hiện tƣợng liên quan.  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức:   
- Sinh viên x c định đƣợc c c thành phần hóa học, cấu trúc phân tử, tính chất l  hóa của 

c c chất sống chủ yếu; Phân tích đƣợc sự phù hợp giữa cấu tạo và chức n ng sinh học của c c 

chất sống; tính phong phú và đa dạng của sinh vật ở cấp độ phân tử  
- Biết đƣợc mối liên quan của chất sống trong cơ thể th ng qua c c qu  trình chuyển ho , 

trao đổi chất và n ng lƣợng, tính thống nhất giữa c c qu  trình trao đổi chất  Phân tích đƣợc vị trí 
và mối quan hệ của Ho  sinh học với c c m n sinh học kh c  

2.2. Về kỹ năng: 
- Hình thành đƣợc k  n ng tìm kiếm th ng tin và xử lí th ng tin về những kiến thức liên 

quan đến m n học; Có k  n ng làm việc và giải quyết vấn đề theo nhóm. 
- Có k  n ng sử dụng kiến thức ho  sinh để giải thích đƣợc cơ sở phân tử của c c qui 

luật, hiện tƣợng sinh học và ứng dụng trong cuộc sống  
3. Nội dung chi tiết học phần: 

 

MỞ ĐẦU     

1  Đối tƣợng, nhiệm vụ, lƣợc sử ph t triển của ho  sinh học 
2. Thành phần ho  học của tế bào và cơ thể sống 

CHƢƠNG 1: PROTEIN                                

1 1  Đặc tính chung và chức n ng sinh học của protein 

1.2. Axit amin- đơn phân cấu tạo của protein 
1 3  C c bậc cấu trúc của phân tử protein  

1 4  Tính chất của protein, axit amin. 
1 4 1 Tính chất l  học  

1 4 2  Tính chất ho  học 
1 5  Phân loại protein 

1 5 1  Protein đơn giản  
1 5 2  Protein phức tạp  

CHƢƠNG 2: AXIT NUCLEIC 

2 1  Đặc tính chung và chức n ng sinh học của axit nucleic 

2.2. Nucleotit- đơn phân cấu tạo của axit nucleic 
2 3  Cấu trúc của axit nucleic 

2 3 1  Cấu trúc chuỗi polinucleotit 
2 3 2  Phân loại và cấu trúc axit nucleic 

2 4  Tính chất ho  l  của axit nucleic 
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CHƢƠNG 3: XACARIT                                  
3 1  Đặc tính chung và chức n ng sinh học của xacarit 

3 2  Phân loại xacarit và một số xacarit phổ biến 
3.2.1. Monosacarit: Các phân nhóm trioz, tetroz, pentoz, hexoz 

3.2.2. Oligosacarit: Sacaroz, lactoz, mantoz 
3 2 3  Polixacarit: Tinh bột, glycozen, xenluloz   

CHƢƠNG 4: LIPIT 

4 1  Đặc tính chung và chức n ng sinh học lipit 

4 2  Phân loại và một số lipit phổ biến 
4 2 1  Lipit đơn giản 

4 2 2  Lipit phức tạp  
CHƢƠNG 5: VITAMIN 

5 1  Đặc tính chung và chức n ng sinh học của vitamin 
5 2  Phân loại vitamin và một số vitamin phổ biến 

5.2.1. Nhóm vitamin tan trong nƣớc (B1, B2, PP, B6, H, C, …) 
5 2 2  Nhóm vitamin tan trong chất béo (A, D, E, K, …) 

CHƢƠNG 6: ENZIM 

6 1  Đại cƣơng về enzim   

6 2  Cấu tạo ho  học của enzim 
6 3  Tính chất của enzim 

6 4  Cơ chế t c dụng của enzim 
6 5  C c yếu tố ảnh hƣởng đến vận tốc phản ứng enzim 

6 6  Danh ph p, phân loại enzim 
CHƢƠNG 7: HOOCMON 

7 1  Đại cƣơng về hoocmon 
7 2  Hoocmon động vật 

7.2.1. Các hoocmon steroit 
7 2 2  C c hoocmon là dẫn xuất của axit amin và c c hoocmon peptit 

7 3  Hoocmon thực vật (Phytohoocmon) 
CHƢƠNG 8: ĐẠI CƢƠNG VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƢỢNG 

8 1  Sự trao đổi chất 
8 2  Sự trao đổi n ng lƣợng 

8 2 1  Sự biến đổi n ng lƣợng tự do 
8 2 2  Liên kết cao n ng và vai trò của ATP trong qu  trình trao đổi n ng lƣợng 

8 2 3  Qu  trình h  hấp tế bào 
8 2 4  Qu  trình oxy ho  khử sinh học  

8 2 5  Chuỗi h  hấp và sự photphoril oxy ho   
CHƢƠNG 9: TRAO ĐỔI XACARIT 

9 1  Phân giải xacarit 
9 1 1  Phân giải polyxacarit và dixacarit  

9 1 2  Sự oxy hóa monoxacarit 
9 1 2 1  Qu  trình phân giải kị khí glucoz  Qu  trình đƣờng phân 

9 1 2 2  Sự phân giải h o khí glucoz  Chu trình Krebs 
9.1.2.3. Chu trình glyoxylic 

9.1.2.4. Chu trình pentozphotphat 
9 2  Tổng hợp xacarit 

CHƢƠNG 10:   TRAO ĐỔI LIPIT 

10.1. Phân giải lipit 

10 2  Tổng hợp lipit 
CHƢƠNG 11:  TRAO ĐỔI PROTEIN 

11 1   Sự phân giải protein và axit amin 
11 1 1  Thu  phân protein 
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11 1 2  Sự phân giải axit amin  
11 2  Sinh tổng hợp axit amin 

11 3  Sinh tổng hợp protein 
CHƢƠNG 12:  TRAO ĐỔI AXIT NUCLEIC 

12 1  Sự phân giải axit nucleic 
12 2  Tổng hợp axit nucleic  

12.3  Sinh tổng hợp ADN  
12 4  Sinh tổng hợp ARN  

CHƢƠNG 13:  MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC QUÁ  TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT   
13 1  Một số đặc điểm chung của qu  trình trao đổi chất  

13 1 1  Mối liên quan giữa c c qu  trình trao đổi axit nucleic, protein, gluxit, lipit  
13 1 2  Một số sản phẩm trao đổi trung gian quan trọng 

13 2  Qu  trình trao đổi chất ở một số sinh vật đặc thù 

 

4. Yêu cầu đối với môn học:  

Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp; tích cực tự học, tự 

nghiên cứu, làm c c bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của gi o viên; tích cực tham 
gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia   kiến xây dựng bài trên lớp   

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị:  

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y 

tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính: 

1  Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng: Hoá sinh học. NXBGD-2003. 
2  Phạm Thị Trân Châu, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Áng: Hoá sinh học. NXBGD, 

1996. 
3  Phạm Thị Trân Châu; Đỗ Ngọc Liên; Nguyễn Huỳnh Minh Quyên, Hóa sinh học các 

chất phân tử lớn trong hệ thống sống. NXBGD-2010. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

4  Lê Doãn Biên và cộng sự : Hoá sinh học  NXB N ng nghiệp, 1993  
5  Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thƣ: Hoá sinh học  NXBĐHSP-2004. 

6  Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên: Giáo trình sinh hoá hiện đại. NXBGD, 
1998. 
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23b. CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

 

- Mã số học phần: 118059 
- Số tín chỉ: 02 (18,24,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ m n Động vật, Khoa KHTN. 
- Điều kiện tiên quyết: Tế bào học 

 
1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung về kh i niệm, phân loại, sự ra đời và ph t triển CNSH; c ng 
nghệ gen: k  thuật DNA t i tổ hợp, t ch chiết nucleic acid, v c enzim th ng dụng, c c vector, hệ 

thống tế bào chủ, c c k  thuật và phƣơng ph p cơ bản trong c ng nghệ gen, phƣơng ph p 
PCR,…; c ng nghệ sinh học vi sinh vật; c ng nghệ sinh học thực vật và động vật; một số l nh 

vực ứng dụng của c ng nghệ sinh học; những vấn đề xã hội của c ng nghệ sinh học   
Học xong học phần ngƣời học vận dụng đƣợc c c kiến thức và phƣơng ph p k  thuật 

trong CNSH để giải quyết c c vấn đề thực tiễn trong c c l nh vực y dƣợc, thực phẩm, n ng 
lƣợng, n ng nghiệp, m i trƣờng,…  

2. Mục tiêu của học phần:  

2.1. Về kiến thức:   
Qua học phần C ng nghệ sinh học sinh viên phải có kiến thức cơ bản về c ng nghệ sinh 

học hiện đại với trung tâm là c ng nghệ gen (c c phƣơng ph p t ch chiết nucleic acid, các 

phƣơng ph p phân tích, định tính và định lƣợng cơ bản, c c enzim th ng dụng trong k  thuật di 
truyền, c c vectơ tạo dòng và sự tạo dòng, c c k  thuật sinh học phân tử hiện đại) và c ng nghệ 

sinh học truyền thống với trung tâm là c ng nghệ sinh học vi sinh và một số ứng dụng của c ng 
nghệ sinh học trong l nh vực y dƣợc, thực phẩm, n ng lƣợng, hóa học, n ng nghiệp, m i trƣờng  

2.2. Về kỹ năng: 
  Sinh viên vận dụng đƣợc kiến thức l  thuyết vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy và sản 

xuất  Có k  n ng tìm kiếm th ng tin trên wetsite, phân tích và xử l  th ng tin, giải quyết một 
c ch khoa học c c vấn đề có liên quan đến học phần. 

3. Nội dung chi tiết học phần: 
Chƣơng 1: Giới thiệu công nghệ sinh học                                                  

1 1  Kh i niệm C ng nghệ sinh học  
1 2  Phân loại C ng nghệ sinh học 

1 3  Sự ra đời và ph t triển của CNSH 
1 4  Lợi ích của CNSH 

1 5  C ng nghệ sinh học Việt nam- tình hình và triển vọng 
Chƣơng 2:  Công nghệ gen                                                                         

2 1  Kh i qu t k  thuật DNA t i tổ hợp 

2 2  T ch chiết nucleic acid, phƣơng ph p định tính và định lƣợng nucleic acid  

2 2 1  T ch chiết nucleic acid 
2 2 2  Phƣơng ph p định tính và định lƣợng nucleic acid 

2 3  C c enzim th ng dụng trong k  thuật gen 
2 3 1  Enzim giới hạn (Restriction enzim) 

2 3 2  C c enzim th ng dụng kh c (Phosphataza, ligaza, polymeraza) 
2.4. Các vector (Plasmid, Bacteriophage, Cosmid, YAC, Ti-plasmid) 

2 5  C c hệ thống tế bào chủ 
2 6  C c k  thuật và phƣơng ph p cơ bản trong c ng nghệ gen 

2 7  Phƣơng ph p PCR 
2 8  C c phƣơng ph p x c định trình tự nucleotit 

2 9  C c ứng dụng của c ng nghệ gen  
Chƣơng 3: Công nghệ sinh học vi sinh vật                                                

3 1  Cơ sở của c ng nghệ sinh học vi sinh vật 
3 2  C ng nghệ lên men 
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3 3  C c sản phẩm của c ng nghệ lên men 
Chƣơng 4: Công nghệ sinh học thực vật và động vật                             

4 1  C ng nghệ sinh học thực vật 
4 2  C ng nghệ sinh học động vật 

Chƣơng 5: Một số lĩnh vực ứng dụng của công nghệ sinh học                                                  
5 1  C ng nghệ sinh học y dƣợc 

5 2  C ng nghệ sinh học thực phẩm 
5 3  C ng nghệ sinh học n ng lƣợng 

5 4  C ng nghệ sinh học trong ho  học 
5 5  C ng nghệ sinh học n ng nghiệp 

5 6  C ng nghệ sinh học m i trƣờng 
Chƣơng 6: Những vấn đề xã hội của công nghệ sinh học                          

6 1  Đạo l  và an toàn sinh học 
6 2  Quản l  c c ứng dụng của c ng nghệ gen 

6 3  Cấp bằng s ng chế cho c c ph t minh c ng nghệ sinh học 
4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp; 

tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm c c bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của gi o 
viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia   kiến xây dựng bài trên lớp   

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận nhóm   
6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, 

đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, 
vƣớng mắc của Sinh viên   

7. Trang thiết bị: Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ phƣơng tiện: bảng, m y 
chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 
1  Phạm Thành Hổ (2006)  Nhập m n c ng nghệ sinh học, NXB Gi o dục  

9.2. Tài liệu tham khảo: 
2  Nguyễn V n Uyển và Nguyễn Tiến Thắng (1998)  Những kiến thức cơ bản về C ng 

nghệ sinh học, NXB Gi o dục  
3  Nguyễn Nhƣ Hiền (2009)  C ng nghệ sinh học  Tập 1  Sinh học phân tử và tế bào-cơ 

sở khoa học của c ng nghệ sinh học, NXB Gi o dục  
4  Vũ V n Vụ và CS (2009)  C ng nghệ sinh học  Tập 2  C ng nghệ sinh học tế bào, 

NXB Gi o dục  
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24a). LÍ SINH HỌC 

 
- Mã số m n học: 210006 

- Số tín chỉ: 02 (18/24/0)  
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Động vật học, Khoa Khoa học Tự nhiên  

- Điều kiện tiên quyết: Vật lí đại cƣơng; Tế bào học; Ho  học đại cƣơng 
 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung: c c định luật Nhiệt động học trong hệ thống sống; động 

học c c qu  trình sinh học: tốc độ phản ứng, sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nồng độ chất 
tham gia phản ứng, độ pH và nhiệt độ của m i trƣờng diễn ra phản ứng; tính thấm vật chất của tế 

bào và m : c c qui luật và con đƣờng thâm nhập của vật chất vào tế bào và m ; c c hiện tƣợng 
điện động học: bản chất của điện di, điện thẩm, điện chảy và điện lắng; điện thế sinh vật: nguồn gốc 

của điện thế t nh, điện thế tổn thƣơng và điện thế hoạt động   
Qua học phần ngƣời học vận dụng đƣợc c c ứng dụng của định luật nhiệt động học, c c 

con đƣờng và qui luật thâm nhập vật chất vào tế bào, c c đ p ứng của cơ thể với c c t c nhân 
hóa l  bên ngoài,  , theo c c nguyên l  vật l , hóa học, sinh học để giải quyết các vấn đề thực 

tiễn. 
2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức:  
Cung cấp cho ngƣời học một số kiến thức cơ bản nhất về cơ chế ho  lí của c c qu  trình 

sống từ mức độ phân tử, tế bào, cơ quan đến cơ thể  Ngoài ra còn giúp ngƣời học nắm đƣợc và 
giải thích đƣợc các quá trình sinh học bằng việc áp dụng các qui luật vật lí, hóa học và sinh học 

nhƣ định luật 1, 2 nhiệt động học; sự xâm nhập các chất qua màng bán thấm; động học các quá 
trình sinh học; bản chất của các hiện tƣợng điện động và điện sinh vật trong nghiên cứu Sinh học 

và Y học  

2.2. Về kĩ năng:  

Rèn luyện khả n ng phân tích, tổng hợp và kh i qu t hóa cho ngƣời học. Học phần này 
còn giúp sinh viên vận dụng các qui luật vật lí, hoá học để giải thích các qui luật sinh học một 

cách khoa học; thấy đƣợc mối quan hệ mật thiết giữa thế giới v  cơ với thế giới sống  Qua đó, 
học phần cũng góp phần củng cố quan điểm duy vật biện chứng cho ngƣời học. 

3. Nội dung chi tiết môn học:  
 

Chƣơng 1. NHIỆT ĐỘNG HỌC HỆ SINH VẬT 

1.1. Một số kh i niệm và đại lƣợng cơ bản của nhiệt động học 

1.1.1. Hệ, phân loại hệ thống  

1.1.2. Trạng th i của hệ, phƣơng trình trạng th i, trạng th i cân bằng nhiệt động 

1.1.3. Các thông số nhiệt động: Thông số trạng thái và thông số quá trình 

1.1.4. N ng lƣợng của hệ: Động n ng, thế n ng, nội n ng của hệ 

1.2. Nguyên lí I nhiệt động học đối với hệ sinh vật 

1.2.1. Nội dung Nguyên lí I Nhiệt động học: Phát biểu, biểu thức toán học 

1.2.2. Hệ quả Nguyên lí I nhiệt động học (Định luật Hexơ) 
1.2.3. C c dạng c ng và nhiệt trong cơ thể 

1.2.4. Áp dụng nguyên lí I nhiệt động học vào hệ thống sống (CM rằng hệ thống sống 
hoạt động tuân theo NLI NĐH) 

1.3. Một số dạng chuyển ho  n ng lƣợng thành c ng trong cơ thể ngƣời: C ng co cơ, 

c ng h  hấp và chuyển ho  n ng lƣợng ở hệ tim mạch  

1.4. Nguyên lí II Nhiệt động học đối với hệ sinh vật 

1.4.1. Những hạn chế của nguyên lí I Nhiệt động học  Kh i niệm về gradient 

1.4.2. Nội dung nguyên lí II nhiệt động học: Phát biểu, biểu thức toán học  
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1.4.3. Qu  trình thuận nghịch và bất thuận nghịch 

1.4.4. Động cơ nhiệt - chu trình Carnnot 

1.4.5. Entropy: Định ngh a entropy,   ngh a của entropy 

1.4.6. Biến thiên entropy trong quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch 

1.5. Biểu thức tổng qu t Nguyên lí I và II nhiệt động học đối với một hệ kín 

1.6. Entanpy và N ng lƣợng tự do của hệ 

1.7. Áp dụng nguyên lí II nhiệt động học vào hệ thống sống 

1.7.1. Phân biệt trạng th i cân bằng nhiệt động và trạng th i cân bằng dừng 

1.7.2. Cân bằng dừng bền và cân bằng dừng kh ng bền 

1.7.3. Biến đổi entropy và vai trò của entropy trong hệ thống sống  

Thảo luận: Qu  trình sinh học là qu  trình kh ng thuận nghịch 
Chƣơng 2. ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC 

2 1 Kh i niệm về động học c c qu  trình  Một số qu  trình sinh học 

2.2. Tốc độ và bậc của phản ứng: Định ngh a, ví dụ 

2.3. Sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nồng độ 

2.3.1. Động học c c phản ứng đơn giản (phản ứng bậc 1, 2 và 3) 

2.3.2. Động học c c phản ứng phức tạp (phản ứng thuận nghịch, nối tiếp, song song và 
phản ứng vòng) 

2.4. Sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nhiệt độ 

2.4.1. Quy luật phân bố phân tử theo tốc độ (phân bố 

Maxoen-Bonzơman) 

2.4.2. Ảnh hƣởng của nhiệt độ tới tốc độ phản ứng: 

- Phƣơng trình Arenius 

- Hệ số Van-hốp/Đại lƣợng Q10 

- N ng lƣợng hoạt hoá 

2.5. Phƣơng ph p phức hoạt hoá 

2.6. Phản ứng tự xúc t c và phản ứng dây chuyền 

2.7. Sự điều hoà tốc độ phản ứng trong cơ thể  

Thảo luận: Quan hệ c c phản ứng trong cơ thể 
Chƣơng 3. TÍNH THẤM CỦA TẾ BÀO VÀ MÔ 

3.1. Định ngh a tính thấm 

3.2. Một số phƣơng ph p nghiên cứu tính thấm: nêu nội dung 05 phƣơng ph p, ƣu 

nhƣợc điểm của mỗi phƣơng pháp 

3.3. Một số đặc điểm lí ho  đặc trƣng của màng tế bào và hệ đa màng: Phân  tích tính 

bền, tính bất đối xứng, tính linh động dựa trên m  hình cấu trúc khảm l ng của 
màng tế bào theo Singer và Nicolson. 

3.4. C c con đƣờng vận chuyển vật chất qua màng: qua siêu lỗ, qua lớp lypit kép, qua 

chất mang 

3.5. Quy luật vận chuyển vật chất qua màng: 

3.5.1. Quy luật vận chuyển thụ động: quy luật khuếch t n, hệ số khuếch t n, hệ số 
thấm, hệ số phân bố và   ngh a của nó. 

3.5.2. Quy luật vận chuyển tích cực: 

Cơ sở ho  lí của hiện tƣợng phân bố kh ng đồng đều c c chất trong tế bào và 

mô. 
Phân biệt c c "Bơm sinh học": vị trí phân bố, cơ chất do chúng vận chuyển  

3 5 3 Ẩm bào: cơ chế của hiện tƣợng phagocytose và pinocytose 

3.6. Vận chuyển nƣớc: Thẩm thấu và vai trò của  p suất thẩm thấu trong vận chuyển 

nƣớc  Hiện tƣợng siêu lọc 

3.7. Vận chuyển vật chất qua hệ đa màng 
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3.8. Tính thấm của tế bào và m  đối với axit và kiềm  

Chƣơng 4. CÁC HIỆN TƢỢNG ĐIỆN HỌC 

4.1. C c hiện tƣợng điện động học 

4.1.1. Phân loại c c hiện tƣợng điện động học 

4.1.2. Bản chất thế điện động 

- Nguồn gốc điện tích trên bề mặt tƣớng phân tán 

- Cấu trúc lớp điện kép 

4.1.3. C c yếu tố ảnh hƣởng đến thế điện động 

4.1.4. C c phƣơng ph p x c định thế điện động 

4.2. Ứng dụng c c hiện tƣợng điện động học trong nghiên cứu sinh học và y học 

Thảo luận: So s nh điện thế trong hệ hóa lí và trong hệ sinh vật 

Chƣơng 5. ĐIỆN THẾ SINH VẬT 

5.1. Nguồn gốc, bản chất một số loại điện thế trong hệ ho  lí 

5.2. Nguồn gốc, bản chất điện thế t nh và điện thế hoạt động ở hệ thống sống  
5.3. Cơ chế dẫn truyền xung hƣng phấn 

5.3.1. Dẫn truyền xung hƣng phấn trên dây thần kinh 
5.3.2. Dẫn truyền xung hƣng phấn từ thần kinh đến cơ 

Thảo luận: So s nh điện thế trong hệ hóa lí và trong hệ sinh vật 
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Đối với sinh viên: phải hiểu đƣợc nhiệt động học, động học c c qu  trình sinh học, tính 

thấm của tế bào và m , một số tích chất hóa lí của hệ keo sinh vật, độ dẫn điện của tế bào và m , 
điện thế sinh vật,  quang sinh vật, phóng xạ sinh vật  

Sinh viên phải nắm đƣợc c c chỉ số đặc trƣng về vật l  và ho  l  đối với tế bào, m , cơ 
quan, cơ thể có mối liên quan nhƣ thế nào trong hệ thống tiến ho  ? Vấn đề tự điều chỉnh c c qu  

trình sinh học của cơ thể sống trƣớc những thay đổi của yếu tố m i trƣờng  
Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết giảng lí thuyết; tham gia đầy đủ tất cả các buổi 

thảo luận, tích cực chuẩn bị nội dung thảo luận; hoàn thành bài kiểm tra.  
- Đối với giảng viên: đây là m n học mang tính liên ngành, đòi h i ngƣời dạy phải có kiến 

thức cơ sở về vật lí, hóa học và sinh học. Về phƣơng ph p giảng dạy, cần vận dụng linh hoạt 
nhiều phƣơng ph p nhằm giúp ngƣời học phát huy tính chủ động, sáng tạo và các khả n ng phân 

tích, tổng hợp các vấn đề cũng nhƣ phƣơng ph p thảo luận nhóm. 
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu: 

9.1. Tài liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn V n An, 2004  Lí sinh học  Nxb Đại học Sƣ phạm, 

Hà Nội. 

2. Nguyễn Thị Quỳ  L  sinh học (phần thực hành) NXBKH&KT, 2002. 
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9.2. Tài liệu tham khảo:  

3. Phan S  An, Nguyễn V n Thiện, Đoàn Gi ng Hƣơng, 1998  L  sinh Y học. Nxb Y học, 

Hà Nội. 

4. Nguyễn Đức, Nguyễn v nh Châu, L  sinh, NXB N ng nghiệp, 1993. 

5. Lodish H. et al Molecular cell biology, 4th ed. Freeman & company, 2000. 

6. Nguyễn Thị Kim Ngân. Lý sinh học, NXBĐHQG Hà nội, 2001. 

7. Nguyễn Kim Trinh. Thực hành l  sinh, ĐHKHTN Tp HCM, 2004  

8. Vasantha Pattabhi, N. Gautham. Biophysics, Kluwer Academic Publisher; NewYork, 

Boston, Dordrencht, London, Moscow; Nareosa Publishing house, Deli Chennai 
Mumbai, Kolkata, 2002 (eBook ISSN 0-306-475 20-0). 
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24b). KỸ THUẬT PHÕNG THÍ NGHIỆM 

 
- Mã số m n học: 118010 

- Số tín chỉ: 02 (12/16/10/90)  
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Động vật học, Khoa Khoa học Tự nhiên  

- Điều kiện tiên quyết: Kh ng  
 

1. Tóm tắt nội dung môn học: 

Học phần giới thiệu những quy định chung của phòng thí nghiệm sinh học; c c dụng cụ, 

thiết bị th ng thƣờng trong phòng thí nghiệm; k  thuật sử dụng và bảo quản một số thiết bị th ng 
thƣờng trong phòng thí nghiệm; k  thuật thanh trùng  (sterile technique); hóa chất và c c loại 

nồng độ dung dịch; đại cƣơng về m i trƣờng nu i cấy sinh vật; tiến hành thí nghiệm sinh học và 
phƣơng ph p tổ chức quản lí; phòng thí nghiệm  C c bài thực hành về k  thuật phòng thí 

nghiệm       
Học xong học phần ngƣời học sử dụng thành thạo c c dụng cụ, hóa chất và thiết bị thí 

nghiệm; hiểu và phân tích đƣợc cấu tạo, chức n ng cảu c c loại thiết bị thí nghiệm; vận dụng 
đƣợc vào c c bài thực hành của c c học phần tiếp theo   

2. Mục tiêu của môn học: 

2.1. Về kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những nguyên tắc làm việc trong 
phòng thí nghiệm, c c quy định chung liên quan đến hoạt động của phòng thí nghiệm, c c dụng 

cụ, thiết bị và c ch sử dụng, bảo quản c c dụng cụ này trong phòng thí nghiệm, c c loại ho  chất 
và c ch pha chế chúng theo c c đơn vị nồng độ thích hợp; c c bƣớc tiến hành một thí nghiệm 

sinh học; phƣơng ph p tổ chức quản lí phòng thí nghiệm và sử dụng thiết bị  

2.2. Về kỹ năng: 

- Có k  n ng tìm kiếm th ng tin, xử lí th ng tin về những kiến thức liên quan đến m n học 
- Có k  n ng làm việc theo nhóm  

- Có k  n ng thực hành thí nghiệm và sử dụng c c dụng cụ, ho  chất, thiết bị liên quan 
đến m n học  

- Định hƣớng và làm cơ sở cho việc học tập c c m n học kh c ở c c học kỳ sau (nhƣ: Di 
truyền học , Sinh lí học ngƣời và động vật,   )  

3. Nội dung chi tiết môn học: 

A. LÝ THUYẾT , THẢO LUẬN   

Chƣơng I: Những quy định chung của phòng thí nghiệm sinh học   

1  Những quy định chung. 

2. An toàn trong phòng thí nghiệm và thực hành phòng thí nghiệm tốt (Good Laboratory 
Practices =GLP)  

3  C ch sơ cứu chấn thƣơng và ngộ độc trong PTN 
4. Phân loại phòng thí nghiệm theo c c cấp độ an toàn sinh học (Biosafety Level =BSL) 

5.  C c hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (ISO) lên quan đến hoạt động của phòng thí nghiệm 
 

Chƣơng II: Các dụng cụ, thiết bị thông thƣờng trong phòng thí nghiệm sinh học    

I. Các dụng cụ thông thƣờng trong phòng thí nghiệm sinh học 

1  C c dụng cụ thu  tinh th ng thƣờng : cốc thu  tinh, bình tam gi c, pipet, buret, pipette, bình 
định mức, bình cầu đ y tròn, bình rửa, bình lọc hút, bình hút ẩm, ống sinh hàn, phễu chiết, ống 

nghiệm, đ a Petri, lam kính, lamen, quả bóp cao su, … (Mục đích, c ch sử dụng và bảo quản) 
2  C c dụng cụ bằng sứ: Chày, cối, thìa, b t, chén nung    

3  C c dụng cụ bằng sắt: Kim mũi nhọn, kim mũi m c, dao, kéo (mổ, cắt), que cấy vi sinh vật,… 
4  C c dụng cụ bằng gỗ: kẹp gỗ,… 

II. Kỹ thuật sử dụng và bảo quản một số thiết bị thông thƣờng trong phòng thí nghiệm 

1  Kính hiển vi  
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2. Kính lúp. 

3  M y đo pH  
4  C c loại cân 

5  Tủ ấm, tủ sấy 
6  Tủ lạnh 

7  Tủ hot  
8  Tủ hút ẩm 

III. Các thiết bị khác. 

C c thiết bị khử nhiệt, c c thiết bị gia nhiệt, c c thiết bị ổn nhiệt, M y điều khiển nhiệt theo chu 

trình (thermocycler , máy PCR); c c thiết bị khử trùng, tiệt trùng;…  
Chƣơng III: Kỹ thuật thanh trùng  (sterile technique)  

1.      Kh i niệm về c c mức độ thanh trùng dùng trong phòng thí nghiệm 
2.      C c phƣơng ph p khử trùng th ng dụng: khử trùng bằng ho  chất, khử trùng bằng nhiệt và 

khử trùng bằng tia  
3.      Khử trùng phòng  

4.      Khử trùng dụng cụ thí nghiệm 
5.      Khử trùng m i trƣờng  

6.      Khử trùng mẫu cấy 
Chƣơng IV: Hóa chất và các loại nồng độ dung dịch     

1.      Kh i niệm về hóa chất 
2.      Khái niệm nồng độ, c c loại nồng độ: 

 2 1  Kh i niệm nồng độ  
 2 1  C c loại nồng độ  

Nồng độ phần tr m; Nồng độ mol;Nồng độ đƣơng lƣợng; Nồng độ ppm…  
3  C ch pha c c loại nồng độ dung dịch 

4. C ch pha dung dịch chuẩn độ và c ch tính hệ số hiệu chỉnh 
5  Một số thao t c cơ bản (Hoà tan, lọc, lƣu trữ dung dịch,…)  

6  C ch pha một số hợp chất quan trong: nƣớc v i trong, hồ tinh bột, dung dịch 
phenolphthalein,.. 

Chƣơng V: Đại cƣơng về môi trƣờng nuôi cấy sinh vật    

I  Kh i niệm 

II  Phân loại m i trƣờng dinh dƣỡng 
III  Phƣơng ph p làm m i trƣờng nu i cấy: M , tế bào động vật; m , tế bào thực vật, nu i cấy vi 

sinh vật  
Chƣơng VI: Tiến hành thí nghiệm sinh học và phƣơng pháp tổ chức quản lí Phòng thí 

nghiệm      

1  Kh i niệm tiến hành thí nghiệm sinh học 

2  C c bƣớc cơ bản để tiến hành thí nghiệm sinh học 
3  Một số ví dụ  

4  Phƣơng ph p tổ chức quản lí phòng thí nghiệm và sử dụng thiết bị 
 

B. Phần thực hành 
Bài 1,2. Nội quy quy định của phòng thí nghiệm  C c dụng cụ, thiết bị sử dụng trong phòng thí 

nghiệm (Tên, cấu tạo, c ch sử dụng, c ch bảo quản, c ng dụng của c c dụng cụ, thiết bị)  Sử 
dụng c c dụng cụ cân đong   

Bài 3: Pha dung dịch theo nồng độ phần tr m và nồng độ mol 
Bài 4. Pha dung dịch theo nồng độ đƣơng lƣợng và chuẩn độ dung dịch  

Bài 5. C ch tiến hành rửa và khử trùng dụng cụ; khử trùng m i trƣờng nu i cấy 
Bài 6. C ch pha chế một số m i trƣờng nu i cấy sinh vật và tiến hành thí nghiệm nu i cấy vi 

sinh vật  
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Bài 7: C ch tiến hành một số thí nghiệm sinh học (tiếp theo) (nhuộm Gram, làm tiêu bản hiển vi 

quan sát NST qua quá trình phân bào nguyên phân)  
Bài 8. Th m quan, giới thiệu PTN nu i cấy m , tế bào   

 

4. Yêu cầu đối với môn học:  

Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp; tích cực tự học, tự 
nghiên cứu, làm c c bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của gi o viên; tích cực tham 

gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia   kiến xây dựng bài trên lớp   
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận nhóm   
6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị:  

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y 
tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 
1  ĐH C ng nghiệp Thành phố Hố Chí Minh, 2008  

Bài giảng thực hành ho  học đại cƣơng-phòng thí nghiệm khoa học thực phẩm  
2  Nguyễn Dƣơng Tuệ, K  thuật phòng thí nghiệm  

3  Th S Lê Xuân Phƣơng (chủ biên)  Thí nghiệm vi sinh vật học  

9.2. Tài liệu tham khảo: 

4  Lê Đình Trung (chủ biên)  Di truyền học - S ch CĐSP, NXBGD, 2000  
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25). CƠ HỌC VÀ NHIỆT HỌC 

 

- Mã học phần: 210030                              

- Số tín chỉ học tập: 3 (27/24/12)  
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Vật l , khoa KHTN. 

- Điều kiện tiên quyết: To n cao cấp 
 

1. Mô tả học phần  

Học phần gồm c c nội dung: C c đặc trƣng động học của chuyển động; mối quan hệ giữa 

lực và chuyển động; chuyển động trong hệ quy chiếu phi qu n tính; c c định luật biến thiên và 
bảo toàn động lƣợng, n ng lƣợng; chuyển động của vật rắn, của chất lƣu; chuyển động trong 

trƣờng hấp dẫn; Nhiệt độ, thuyết động học phân tử của khí lí tƣởng, nguyên lí I nhiệt động lực 
học, Entropi và nguyên lí II nhiệt động lực học  C c thí nghiệm cơ nhiệt  

Học xong học phần ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức vật l  chuyên sâu về cơ học, nhiệt 
học để giải quyết c c vấn đề thuộc vật l  phổ th ng và ph t triển nghề nghiệp. 

2. Mục tiêu học phần  

2.1. Về kiến thức: 

Học phần trang bị cho sinh viên c c kiến thức cơ bản về chuyển động cơ học nhƣ: c c 
đặc trƣng động học của chuyển động; mối quan hệ giữa lực và chuyển động; chuyển động trong 

hệ quy chiếu phi qu n tính; c c định luật biến thiên và bảo toàn động lƣợng, n ng lƣợng; chuyển 
động của vật rắn, của chất lƣu; chuyển động trong trƣờng hấp dẫn; Nhiệt độ, thuyết động học 

phân tử của khí lí tƣởng, nguyên lí I nhiệt động lực học, Entropi và nguyên lí II nhiệt động lực 
học  C c thí nghiệm cơ nhiệt  

2.2. Về kĩ năng 
Giải đƣợc c c bài tập liên quan đến c c nội dung đã học và phân tích đƣợc một hiện 

tƣợng vật lí phức tạp thành c c hiện tƣợng vật lí đơn giản hơn nhƣ; c c hiện tƣợng ném ngang, 
ném xiên,    

Biết c ch thu thập th ng tin từ c c tài liệu liên quan đến c c vấn đề đang nghiên cứu và 
biết trình bày vấn đề khoa học th ng qua c c hình thức nhƣ thảo luận nhóm, Seminar,… 

 
3. Nội dung chi tiết học phần  

 

CHƢƠNG I:  ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

1. Những kh i niệm cơ bản trong cơ học 
2. Vận tốc  Gia tốc  

3. C c dạng chuyển động đơn giản  
4. Định luật I Newto  Hệ qui chiếu qu n tính  Nguyên lí tƣơng đối  

5. Khối lƣợng  Xung lƣợng và lực  Định luật II Newton  Định luật III Newton  
6. Vận tốc và gia tốc của chuyển động tƣơng đối  Định lí cộng vận t  và gia tốc  

7. Phƣơng trình chuyển động của chất điểm đối với hệ qui chiếu kh ng qu n tính  C c lực 
qu n tính  

 

CHƢƠNG II:   ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 

1. C c phƣơng trình chuyển động của hệ chất điểm  Định lí biến thiên và định luật bảo toàn 
xung lƣợng của hệ chất điểm  

2. Khối tâm của hệ  Phƣơng trình chuyển động của khối tâm  
3. C ng và c ng suất  

4. Động n ng  Định lí biến thiên động n ng  Lực thế, thế n ng  
5. Cơ n ng  Định luật bảo toàn và biến thiên cơ n ng  Nội n ng  

6. Va chạm đàn hồi và va chạm kh ng đàn hồi  
7. Định lí biến thiên và định luật bảo toàn momen xung lƣợng của hệ  
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CHƢƠNG III: TRƢỜNG HẤP DẪN 

1. Định luật vạn vật hấp dẫn  

2. Cƣờng độ trƣờng hấp dẫn  Thế hấp dẫn  
3. Chuyển động trong trƣờng hấp dẫn  Ba định luật Keple  

4. Bài to n hai vật trong trƣờng hấp dẫn  
 

CHƢƠNG IV: ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 
1. Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của vật rắn  

2. Chuyển động song phẳng và chuyển động bất kì của vật rắn  
3. Phƣơng trình chuyển động của vật rắn  

4. N ng lƣợng vật rắn  
5. Biểu thức của momen qu n tính  Định lí Huyghen –Stenner 

6. Momen xung lƣợng của vật rắn  
7. Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định  Con quay. 

8. Hợp lực  Hệ lực cân bằng  
 

CHƢƠNG V:   CƠ HỌC CHẤT LƢU 
1. Áp suất  Đƣờng dòng và ống dòng  

2. Phƣơng trình liên tục  
3. Phƣơng trình chuyển động của chất lƣu lí tƣởng  

4. Phƣơng trình Bernoulli  
5. Phƣơng trình cân bằng  

 

CHƢƠNG VI:  THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CỦA KHÍ LÝ TƢỞNG 

1. C c kh i niệm cơ bản trong nhiệt học 
2. Phƣơng ph p cơ học và phƣơng ph p thống kê m  tả hệ  

3. Thuyết động học phân tử của vật chất,  Thuyết động học phân tử của khí l  tƣởng,  Mẫu 
cơ học của khí l  tƣởng  

4. C c định luật thực nghiệm của khí, phƣơng trình trạng th i của khí l  tƣởng  
5. Áp suất và nhiệt độ theo quan điểm của thuyết động học chất khí   

6. Sự phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell  
7. Sự phân bố mật độ phân tử khí đặt trong trƣờng lực  

8. Quãng đƣờng tự do trung bình của phân tử  
9. C c hiện tƣợng truyền trong kh ng khí  

10. Áp suất thấp  Sự thực hiện và đo  p suất thấp  
 

CHƢƠNG VII :  NGUYÊN LÝ I CỦA  NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC. 

1. Phƣơng ph p nhiệt động lực học và tầm quan trọng của nó  

2. Trạng th i cân bằng và c c qu  trình nhiệt động lực học  
3. N ng lƣợng chuyển động nhiệt và  nội n ng của khí l  tƣởng  

4. Sự liên quan giữa nhiệt lƣợng và c ng cơ học  Sự kh c biệt giữa n ng lƣợng với nhiệt 
lƣợng và c ng cơ học  

5. Nguyên l  I NĐLH  
6. Nhiệt dung của khí l  tƣởng  

7. Áp dụng nguyên l  I NĐLH cho một số qu  trình cụ thể  
 

CHƢƠNG VIII. ENTROPI VÀ NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC. 

1. Động cơ nhiệt và m y lạnh  Nguyên l  II nhiệt động lực học  

2. Chu trình Carnot với t c nhân là khí l  tƣởng   
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3. Hiệu suất của động cơ nhiệt và m y lạnh làm việc theo chu trình Carnot vớ i tác nhân là 

khí l  tƣởng  
4. Hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot với t c nhân bất kỳ  

5. Hiệu suất của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình bất kỳ  
6. Ph t biểu định lƣợng nguyên l  II NĐLH 

7. Bất đẳng thức Clausius, kh i niệm entropi 
8. Các tính chất và tầm quan trọng của kh i niệm entropi  

 
CÁC BÀI THỰC HÀNH: 

1. Làm quen với dụng cụ đo độ dài và khối lƣợng. 
2  X c định khối lƣợng riêng của vật rắn bằng cân phân tích và bình t  trọng. 

3  Khảo s t hệ vật chuyển động tịnh tiến quay  X c định momen qu n tính của b nh xe và lực 
ma s t ổ trục. 

4  Khảo s t c c định luật động lực học trên m y Atood. 
5  X c định vận tốc truyền âm trong kh ng khí. 

6  Con lắc thuận nghịch. 
7. Khảo s t hiện tƣợng nội ma s t  X c định hệ số nhớt của chất l ng theo phƣơng ph p 

stokes. 
8. Khảo s t c c qu  trình cân bằng nhiệt động  X c định t  số nhiệt dung phân tử Cp/Cv của 

chất khí  
9  Khảo s t qu  trình trao đổi nhiệt  X c định nhiệt dung riêng của vật rắn. 

10  Khảo s t qu  trình chuyển pha loại I  X c định nhiệt độ chuyển pha của thiếc kim loại. 
11  Khảo s t chuyển pha loại I của nƣớc. 

12  Khảo s t hiện tƣợng nhiệt điện lẫy mẫu nhiệt kế cặp nhiệt kim loại. 
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

 Sinh viên phải có đủ c c điều kiện sau mới đƣợc dự thi cuối kỳ và đƣợc đ nh gi  kết quả 

m n học: 
 - Chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu 80% số tiết học trên lớp   

 - Th i độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm c c bài tập đầy đủ 
và nộp đúng hạn theo yêu cầu của gi o viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia 

  kiến xây dựng bài trên lớp  
 - Điểm qu  trình: Phải có tối thiểu 7 con điểm thƣờng xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa 

kỳ (hoặc bài tiểu luận)  
 - Điểm thi kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều 

kiện dự thi  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị  

- Bố trí lịch học, thời gian học theo đúng lịch trình cụ thể (mục 7.2)  
- Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa   
- Giờ thảo luận theo nhóm, tùy thuộc từng nội dung để phân số lƣợng ngƣời trong mỗi 

nhóm, tuy nhiên mỗi nhóm kh ng qu  đ ng ngƣời   
- Giờ thực hành phải đủ thiết bị để sinh viên thực hành  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
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- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 

1. Hoàng Qu  – Nguyễn Hữu Mình – Đào V n Phúc  NXBGD - 1979   Gi o trình Cơ học  
2. Nguyễn Hữu Mình  Gi o trình cơ học  NXBGD – 2001 

3. Lƣơng Duyên Bình  Gi o trình Vật lí đại cƣơng tập 1  NXBGD – 1997. 
4. Lƣơng Duyên Bình- Bài tập vật lí đại cƣơng tập 1  NXBGD – 1997. 

5. Vũ Thanh Khiết- Bài tập vật lí đại cƣơng tập 1  NXBGD – 2000 
6. Lê V n (1978), Vật l  phân tử và nhiệt học  NXB Gi o dục  

7. Bùi Trong Tuân (1999), Vật l  phân tử và nhiệt học  NXB Gi o dục 

9.2. Tài liệu tham khảo 

8. Nguyễn V n Ánh – Hoàng V n Việt  Gi o trình Vật lí đại cƣơng  NXB ĐHSP – 2003 
9. David Halliday  Cơ sở vật l , Tập 1,2 NXBGD – 1998. 

10. Đàm Trung Đồn (1985), Nhiệt học   NXB Gi o dục  
11. Ng  Phú An, Lƣơng Duyên Bình…   ( 1985) , Cơ nhiệt   NXB ĐH và THCN   

12. Nguyễn Thị Bảo Ngọc  , Bài tập VLĐC Tập 2 , NXB ĐHSP 
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26). ĐIỆN TỪ HỌC 

 

- Mã học phần: 210031 

- Số tín chỉ:  3 (27/24/12)  
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Vật l , khoa KHTN   

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học và Nhiệt học   
 

1. Mô tả học phần 

         Học phần gồm c c nội dung về điện trƣờng, từ trƣờng, dòng điện trong kim loại, trong b n 

dẫn, chất l ng, chất khí; điện trƣờng, từ trƣờng trong vật chất; hiện tƣợng cảm ứng điện từ, c c 
cơ sở của l  thuyết Maxwell về điện từ trƣờng; chuyển động dao động và sóng điện từ  Dao động 

điều hòa, dao động tắt dần và dao động cƣỡng bức, hệ tự dao động, sóng cơ học, sóng điện từ 
chuyển động dao động và sóng điện từ   

 Học xong học phần ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức vật l  chuyên sâu về Nhiệt học, 
Điện và Từ, Dao động và sóng để giải quyết c c vấn đề thuộc vật l  phổ th ng; giải thích đƣợc 

c c hiện tƣợng điện từ, nguyên tắc của việc ứng dụng c c hiện tƣợng điện từ trong khoa học k  
thuật trong khoa học k  thuật cũng nhƣ trong đời sống   

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 

  Cung cấp cung cấp cho sinh viên c c kiến thức cơ bản về: điện trƣờng, từ trƣờng, dòng 
điện trong kim loại, trong b n dẫn, chất l ng, chất khí; điện trƣờng, từ trƣờng trong vật chất; hiện 

tƣợng cảm ứng điện từ, c c cơ sở của l  thuyết Maxwell về điện từ trƣờng; chuyển động dao 
động và sóng điện từ  Dao động điều hòa, dao động tắt dần và dao động cƣỡng bức, hệ tự dao 

động, sóng cơ học, sóng điện từ  Từ đó có thể  p dụng để giải thích đƣợc c c hiện tƣợng trong 
đời sống và k  thuật  C c thí nghiệm điện, dao động sóng 

Sau khi học xong phần này, sinh viên cần nắm đƣợc: 
C c loại trƣờng: Điện trƣờng, từ trƣờng; c c tính chất, c c đại lƣợng đặc trƣng (cƣờng 

độ, điện thế, từ th ng,  ) và c c định l , định luật liên quan  Ảnh hƣởng qua lại giữa trƣờng và 
chất  Quan hệ giữa từ trƣờng và điện trƣờng, trƣờng điện từ thống nhất  N ng lực vận dụng 

chuyên sâu về Điện và Từ  N ng lực vận dụng chuyên sâu về Dao động và sóng  Những cơ sở để 
học và nghiên cứu c c m n học kh c  rèn luyện k  n ng thực hành nghề nghiệp, nghiệp vụ sƣ 

phạm, khả n ng thích ứng trong qu  trình dạy học phổ th ng, có tiềm n ng vững vàng trong 
giảng dạy và thực hành thí nghiệm  Biết vận dụng l  thuyết điện từ và c c ứng dụng của m n học 

để giải thích c c hiện tƣợng trong tự nhiên, trong k  thuật và đời sống  

2.2. Về kỹ năng 

          Có phƣơng ph p và k  n ng giải c c bài tập về điện và từ, dao động và sóng cơ thành thạo  
 Rèn luyện phƣơng ph p suy luận khoa học, tƣ duy logic, phƣơng ph p nghiên cứu thực 

nghiệm, t c phong khoa học đối với ngƣời gi o viên trong tƣơng lai 
Biết vận dụng những quy luật điện và từ để giải thích c c hiện tƣợng vật l  có liên quan 

đến điện từ th ng dụng trong đời sống và trong k  thuật  giải quyết c c bài tập nhằm ứng dụng 
trong thực tế giảng dạy sau này   

 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1: Trƣờng tĩnh điện 

1  Những kh i niệm mở đầu  

2  Định luật coulomb  
3  Điện trƣờng, véc tơ cƣờng độ điện trƣờng  

4  Điện th ng, định l  Oxtrogratsky – Gauss. 
5  Điện thế, mặt đẳng thế  Liên hệ giữa véc tơ cƣờng độ điên trƣờng và điện thế  

6  Bài tập chƣơng 1 
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Chƣơng 2: Vật dẫn và điện môi 

1  Vật dẫn cân bằng t nh điện  Tính chất của vật dẫn mang điện 
2  Hiện tƣợng điện hƣởng  Điện dung của một vật dẫn c  lập  

2  Hệ vật dẫn tích điện cân bằng  Tụ điện   
3  N ng lƣợng điện trƣờng   

4  Sự phân cực của điện m i  Véc tơ phân cực điện m i  
5  Điện trƣờng tổng hợp trong điện m i  

6  Đƣờng sức điện trƣờng và đƣờng cảm ứng điện qua mặt phân c ch của hai m i trƣờng 
5  Bài tập chƣơng 

 

Chƣơng 3: Dòng điện không đổi 

1  Bản chất của dòng điện  
2  Định luật Ohm cho một đoạn mạch đồng chất  Điện trở và điện trở suất  Dạng vi phân của 

định luật Ohm cho đoạn mạch đồng chất  
3  Nguồn điện  Suất điện động của nguồn điện Định luật Ohm tổng qu t  

4  Định luật Jounle  C ng và c ng suất điện  
5  C c định luật Kirchhoff và ứng dụng  

6  C c dụng cụ đo điện  
7  Bài tập chƣơng  

 

Chƣơng 4:  Dòng điện trong các môi trƣờng 

1  Thuyết electron cổ điển về kim loại  
2  Hiện tƣợng điện ở chỗ tiếp xúc giữa c c kim loại  

3  C c hiện tƣợng nhiệt điện 
4  Quan niệm hiện đại về tính chất điện của vật rắn  Chất b n dẫn điện  

5  Dòng điện trong chất điện phân  
6  Dòng điện trong chân kh ng  

7  Dòng điện trong chất khí  
8  Chất siêu dẫn điện  

9  Bài tập 
Chƣơng 5:  Từ trƣờng không đổi 

1 Tƣơng t c từ của dòng điện  Định luật Ampe 
2  Kh i niệm từ trƣờng   Định l  Biot- Savart - laplace.  

3 Từ th ng định l  Gauss đối với từ trƣờng  Tính chất xo y của từ trƣờng  
4  Định l  Ampere về lƣu số của véctơ cảm ứng từ và  p dụng để tính cảm ứng từ  

5  T c dụng của từ trƣờng lên dòng điện   
6  C ng của lực từ  N ng lƣợng của mạch kín đặt trong từ trƣờng  

7  Lực Lorentz  Chuyển động của hạt mang điện chuyển động trong điện trƣờng, từ trƣờng và 
ứng dụng  

8  Hiệu ứng Hall và ứng dụng  
9  Bài tập chƣơng  

 

Chƣơng 6:  Hiện tƣợng cảm ứng điện từ 

1   Hiện tƣợng cảm ứng điện từ  C c định luật về hiện tƣợng cảm ứng điện từ  
2  Hiện tƣợng tự cảm  Độ tự cảm của mạch điện  Suất điện động tự cảm  Hiên tƣợng tự cảm khi 

đóng, ngắt mạch điện  
3  Hiện tƣợng hỗ cảm  Suất điện động hỗ cảm  Hệ số hỗ cảm  

4  Một số ứng dụng của cảm ứng điện từ  
5  Dòng điện Foucault  Hiện tƣợng bề mặt  

6  N ng lƣợng từ trƣờng của ống dây mang dòng điện  Mật độ n ng lƣợng từ trƣờng  
7  Bài tập chƣơng 
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Chƣơng 7: Dao động và sóng cơ 

1  Dao động cơ điều hòa  Dao động cơ tắt dần  Dao động cơ cƣỡng bức  
2  Dao động điện tử điều hòa  Dao động điện tử tắt dần  Dao động điện tử cƣỡng bức  

3  Hiện tƣợng cộng hƣởng  
4  Tổng hợp và phân tích c c dao động  

5  C c kh i niệm về sóng cơ  
6  Hàm sóng và n ng lƣợng của sóng cơ  

7  Hiện tƣợng giao thoa sóng cơ  
8  Sóng dừng  

9  Nguyên l  Huyghen và hiện tƣợng nhiễu xạ sóng cơ  
10. Sóng âm. 

11. Bài tập chƣơng 
 

Chƣơng 8:  Trƣờng điện từ- Sóng điện từ 

1 Điện trƣờng xo y  Phƣơng trình Maxwell - Faraday. 

2  Dòng điện dịch  Phƣơng trình Maxwell - Ampère. 
3  Trƣờng điên từ  Hệ phƣơng trình Maxwell  Gi  trị của thuyết Maxwell 

4  Sự tạo thành sóng điện từ  
5  Những tính chất của sóng điện từ  

6  Thang sóng điện từ 
 

CÁC BÀI THỰC HÀNH: 
1. Làm quen với dụng cụ đo điện. 

2. C c phƣơng ph p đo điện trở. 
3  Đo điện trở bằng mạch cầu Wheastone  Đo suất điện động bằng mạch xung đối. 

4  Khảo s t đặc tính của điode và transistor. 
5  Khảo s t mạch cộng hƣởng RLC dùng dao động k  điện tử hai kênh và m y ph t tín hiệu xoay 

chiều. 
6  Khảo s t hiện tƣợng cảm ứng điện từ  Nguyên l  m y biến  p. 

7  Khảo s t dao động k  điện tử hai kênh. 
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

 Sinh viên phải có đủ c c điều kiện sau mới đƣợc dự thi cuối kỳ và đƣợc đ nh gi  kết quả 

m n học: 
 - Chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu 80% số tiết học trên lớp  

 - Th i độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm c c bài tập đầy đủ 
và nộp đúng hạn theo yêu cầu của gi o viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia 

  kiến xây dựng bài trên lớp  
 - Điểm qu  trình: Phải có tối thiểu 7 con điểm thƣờng xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa 

kỳ (hoặc bài tiểu luận)  
 - Điểm thi kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều 

kiện dự thi  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
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đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  Giờ thực hành phải đủ thiết bị để sinh viên thực hành  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1  Lƣơng Duyên Bình (1997), Vật lý đại cương, Tập 2(1a). Bài tập Vật lý đại cương, Tập 
2 (1b) NXB Giáo dục      

2  Vũ Thanh Khiết ( 2001),  Điện học, NXBGD.  

9.2. Tài liệu tham khảo  

3  Nguyễn V n Ánh, (2003), Giáo trình Vật lý đại cương.NXB ĐHSP  
4  Nguyễn Ngọc Long (2001), Vật lý đại cương, Tập 2. NXBĐH Quốc gia Hà Nội  

5. David Halliday (1998), Cơ sở vật lý, Tập2,3,4,5, 6.  NXBGD.  
6. Douglas C. Giancoli. Physique générale (ElectricitÐ et MagnÐtisme), De Boeck 

UniversitÐ, 1992. 
 

 

 



 124 

27). QUANG HỌC VÀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 

 

- Mã học phần: 210032 

- Số tín chỉ: 03 (27/24/12)  
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Vật l , khoa KHTN  

- Điều kiện tiên quyết: Điện từ học  
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung về quang hình học và c c đại lƣợng trắc quang; sự giao thoa 

và nhiễu xạ của  nh s ng; sự phân cực  nh s ng, sự hấp thụ, t n sắc  nh s ng; bức xạ nhiệt; tính 
chất lƣợng tử  nh s ng; quang học phi tuyến; mẫu nguyên tử theo l  thuyết cổ điển và l  thuyết 

lƣợng tử; cấu trúc hạt nhân nguyên tử   
Học xong học phần ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức vật l  chuyên sâu về Quang học, 

về Hạt nhân nguyên tử và hạt cơ bản để giải quyết c c vấn đề thuộc vật l  phổ th ng. Giải thích 
đƣợc c c hiện tƣợng về quang học, nguyên tắc của việc ứng dụng c c hiện tƣợng về quang học 

trong khoa học k  thuật   
2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 
 Học phần này cung cấp đầy đủ c c kiến thức về Quang hình học, về Quang sóng, về kiến  

thức đại cƣơng Quang lƣợng tử và kiến thức ban đầu về Laser và Quang phi tuyến, lịch sử 
nghiên cứu về cấu trúc nguyên tử và cấu trúc hạt nhân; M  tả về cấu trúc nguyên tử, hạt nhân 

nguyên tử theo c c mẫu kh c nhau; đ nh gi  đƣợc ƣu điểm và nhƣợc điểm của từng mẫu, c c đặc 
tính lƣợng tử, từ tính của nguyên tử và hạt nhân nguyên tử  C c thí nghiệm quang       

Giúp cho sinh viên t ng cƣờng hiểu biết sâu và rộng hơn về quang học ở trình độ ĐH 
nhằm nâng cao tầm nhận thức về sự vận động của vật chất nói chung và sự vận động của c c 

hiện tƣợng về quang học  Sự truyền  nh s ng trong c c m i trƣờng vật chất; c c tính chất, c c 
đại lƣợng đặc trƣng, và c c định l , định luật liên quan về  nh s ng  Cung cấp cho SV những cơ 

sở để học và nghiên cứu c c m n học kh c  rèn luyện k  n ng thực hành nghề nghiệp, nghiệp vụ 
sƣ phạm, khả n ng thích ứng trong qu  trình dạy học phổ th ng, có tiềm n ng vững vàng trong 

giảng dạy và thực hành thí nghiệm  Biết vận dụng l  thuyết của quang học và c c ứng dụng của 
m n học để giải thích c c hiện tƣợng trong tự nhiên, trong k  thuật và đời sống  

- M  tả và nắm đƣợc cấu trúc nguyên tử, hạt nhân nguyên tử theo c c mẫu kh c nhau; đ nh 
gi  đƣợc ƣu điểm và nhƣợc điểm của từng mẫu 

- Trình bày và phân tích đƣợc c c đặc tính lƣợng tử, từ tính của nguyên tử và hạt nhân 
nguyên tử 

- Nhận biết và đ nh gi  đƣợc vai trò của phản ứng hạt nhân kích thích trong c ng nghiệp 
n ng lƣợng; nhận thức tổng qu t về cấu trúc lò phản ứng phân hạch hạt nhân, lò phản ứng nhiệt 

hạt nhân và nhà m y điện nguyên tử  
- Vận dụng giải đƣợc c c bài tập liên quan đến c c mẫu nguyên tử, cấu trúc và c c qu  

trình biến đổi của hạt nhân nguyên tử  

2.2. Về kỹ năng 

          Có phƣơng ph p và k  n ng giải c c bài tập về quang và hạt nhân nguyên tử thành thạo  
Rèn luyện phƣơng ph p suy luận khoa học, tƣ duy logic, phƣơng ph p nghiên cứu thực nghiệm, 

t c phong khoa học đối với ngƣời gi o viên trong tƣơng lai  Biết vận dụng những quy luật về sự 
truyền  nh s ng, bản chất c c hiện tƣợng quang học để giải thích c c hiện tƣợng vật l  có liên 

quan đến quang học th ng dụng trong đời sống và trong k  thuật  giải quyết c c bài tập nhằm 
ứng dụng trong thực tế giảng dạy sau này   

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1. Quang hình học và các đại lƣợng trắc quang 

     1-  C c đại lƣợng trắc quang  C c định luật cơ bản của quang hình học   
 Nguyên lý Fermat 
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2- Sự phản xạ qua gƣơng: gƣơng phẳng, gƣơng cầu  
3- Bản mặt song song, l ng kính 
4- Mặt cầu khúc xạ 

5- Thấu kính m ng  
6- Hệ quang học đồng trục  
7- Mắt và c c dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt 
8- Những sai sót của quang hệ  

9- Bài tập chƣơng 1 
 

Chƣơng 2.  Sự giao thoa và nhiễu xạ của ánh sáng 

1- Đại cƣơng về giao thoa  
2- Giao thoa với nguồn điểm 
3- Sự giao thoa đối với  bản m ng  

4- Ƣng dụng của giao thoa 
5 - Nguyên lý Huyghen- Fresnel; Phƣơng ph p đới cầu Fresnel;  

6- Nhiễu xạ của sóng cầu  
7- Nhiễu xạ của sóng phẳng; C ch tử  nhiễu xạ;  

8- Ƣng dụng của nhiễu xạ  
9- Bài tập chƣơng 2 

 

Chƣơng 3. Sự phân cực ánh sáng. Sự hấp thụ, tán sắc ánh sáng  

1- Anh s ng tự nhiên và  nh s ng phân cực; Định luật Maluyt; 
2- C c dụng cụ phân cực; Sự quay mặt phẳng phân cực ;  

3- Ƣng dụng của sự  phân cực   nh s ng 
4- Sự hấp thụ  nh s ng ; Định luật Bughe về sự hấp thụ 

5- Sự hấp thụ của dung dịch   ứng dụng 
6- M y quang phổ l ng kính và ứng dụng 

7- T n sắc thƣờng và t n sắc dị thƣờng Thuyết Electron về sự t n sắc 
8- T n xạ Tindan; T n xạ phân tử 

9-  Bài tập 
 

Chƣơng 4  Bức xạ nhiệt 

1- Định luật Kiêcs p về bức xạ nhiệt  

2- Bức xạ của vật đen tuyệt đối, c c định luật cổ điển   
3- Thuyết lƣợng tử n ng lƣợng và c ng thức Pl ng 

4- Bức xạ của vật thực, ứng dụng   
5-  Bài tập  

 

Chƣơng 5.  Tính chất  lƣợng tử ánh sáng 

1- Hiện tƣợng quang điện- Thuyết lƣợng tử  nh s ng 
2- Hiệu ứng quang điện trong, hiệu ứng Compton 

3- Lƣỡng tính sóng hạt của  nh s ng 
4- Áp suất  nh s ng 

     5-  Sự ph t quang  
     6-  Bài tập 

Chƣơng 6.  Quang học phi tuyến 

1- Hiện tƣợng tự hội tụ của chùm s ng. 

2- Độ phân cực tuyến tính và độ phân cực phi tuyến  
3- Hiện tƣợng hấp thụ nhiều ph t n 
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Chƣơng 7.  Mẫu nguyên tử theo lý thuyết cổ điển và lý thuyết lƣợng tử 

1- Mẫu nguyên tử Thomson Mẫu nguyên tử Rutherford 

2- Mẫu nguyên tử Bohr  Đ nh gi  thuyết Bohr  

3- Nguyên tử Hidro và c c ion  tƣơng tự  Mẫu nguyên tử theo l  thuyết lƣợng tử Nguyên 
tử phức tạp 

4- Bảng tuần hoàn c c nguyên tố hóa học  Tia Roentghen 
 

Chƣơng 8. Cấu trúc hạt nhân nguyên tử 

1- C c đặc trƣng cơ bản của hạt nhân.Thành phần hạt nhân  Độ hụt khối. Lực hạt nhân. Mẫu 

hạt nhân 
2- Đại cƣơng về phóng xạ  C c định luật bảo toàn. Qui tắc dịch chuyển. Phóng xạ  T c động 

của tia phóng xạ đối với m i trƣờng vật chất 
3- Đại cƣơng về phản ứng hạt nhân  C c định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.  

4- Ứng dụng c c đồng vị phóng xạ. Máy gia tốc 
5- Phân hạch. Lò phản ứng hạt nhân  Nhà m y điện nguyên tử. Phản ứng nhiệt  hạch 

 
CÁC BÀI THỰC HÀNH: 

1. Khảo s t giao thoa khe Young. 
2. Khảo s t giao thoa hệ vân tròn Newton. 

3  Khảo s t hiện tƣợng phân cực  nh s ng. 
4  X c định chiết suất của bản thủy tinh bằng kính hiển vi. 

5  Khảo s t hiện tƣợng bức xạ nhiệt  Nghiệm lại định luật Stefan – Boltzman. 
6  Khảo s t hiện tƣợng quang điện ngoài. 

7  Khảo s t chuyển động của electron trong điện trƣờng và từ trƣờng  X c định t  số e/m của 
electron. 

8  Pin quang điện 
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  

- Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa.  

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, 
m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện   

Giờ thực hành phải đủ thiết bị để sinh viên thực hành  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

 

 



 127 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 
1   Đặng Thị Mai ( 2001),  Quang học, NXBGD.  

2  Vũ Thanh Khiết ( 2001),  Quang học, NXBGD.  
3  Vật l  đại cƣơng tập 3, Phần một, Lƣơng Duyên Bình (chủ biên), NXB Gi o dục, 1997. 

4. Bài tập vật l  đại cƣơng tập 3, Lƣơng Duyên Bình (chủ biên), NXB Gi o dục, 1997  

9.2. Tài liệu tham khảo  

5  Lƣơng Duyên Bình (1997), Vật lý đại cương, Tập 2(1a). Bài tập Vật lý đại cương, Tập2 
(1b) NXB Gi o dục  

6  Nguyễn V n Ánh, (2003), Giáo trình Vật lý đại cương.NXB ĐHSP  
7. Nguyễn Ngọc Long (2001), Vật lý đại cương, Tập 2. NXBĐH Quốc gia Hà Nội  

8. DAVID HALLIDAY(1998), Cơ sở vật lý, Tập2,3,4,5, 6. NXBGD  
9. Douglas C. Giancoli. Physique générale (Electricity et Magnytisme), De Boeck Uni., 

1992. 
10  Gi o trình Vật l  nguyên tử và hạt nhân, Phạm Duy Hiển, NXBGD, 1994. 

11  Cơ sở vật l  tập 5- 6, D. Halliday, R.Resmick & J. Walker, NXBGD, 1998. 
12  Bài tập Vật l  đại cƣơng tập 2, Vũ Thanh Khiết (chủ biên), NXB Gi o dục, 2000  

 

 



 128 

28). HOÁ ĐẠI CƢƠNG  

 

- Mã số học phần: 210035 

- Số tín chỉ: 03 (27/36/0) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Hóa học, Khoa KHTN.  

- Điều kiện tiên quyết: Kh ng. 
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung: C c kh i niệm và định luật hóa học; cấu tạo nguyên tử theo 

quan điểm cơ lƣợng tử; đại cƣơng về cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học; c c quy luật chi phối 
c c qu  trình hóa học (nhiệt động lực học, động hóa học, điện hóa học, hóa học chất keo) gồm: 

nguyên lí I, nguyên lí II của nhiệt động lực học; cân bằng hóa học; tốc độ của phản ứng hóa học; 
xúc t c; dung dịch và c c thuộc tính vật lí; phản ứng oxi hóa khử và dòng điện  

Học xong học phần này ngƣời học trình bày đƣợc bản chất cấu tạo nguyên tử và phân tử, 
bản chất liên kết trong c c hợp chất v  cơ, hữu cơ; Chỉ ra đƣợc liên hệ giữa cấu tạo và tính chất của 

c c chất hóa học  Sử dụng l  thuyết hóa học vào giải thích c c qu  trình hóa học và ngƣợc lại  
2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 
- Ngƣời học nắm vững một c ch có hệ thống về cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn 

c c nguyên tố, c c kh i niệm cơ bản, làm s ng t  mối quan hệ giữa cấu trúc lớp v  electron và sự 
biến thiên tuần hoàn c c tính chất của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn  

- Ngƣời học hiểu bản chất của c c loại liên kết hóa học từ đó giải thích đƣợc cấu trúc phân tử 
và mối quan hệ giữa liên kết hóa học với tính chất của phân tử  

- Ngƣời học phải nắm vững đƣợc bản chất những kh i niệm  của c c nguyên l , c c quy 
luật cơ bản của hóa học   

- Làm đƣợc c c bài tập, đặc biệt là c c bài tập về nhiệt động ho  học, dung dịch, điện hoá. 

2.2. Về mặt kỹ năng 

- Ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức hiện đại của cơ học lƣợng tử để giải c c bài tập liên 
quan về nguyên tử  

- Vận dụng thuyết VB, MO giải thích sự hình thành liên kết trong c c phân tử   
- Vận dụng c c quy luật về nhiệt động lực học, động hóa học, điện hóa học để giải thích 

c c hiện tƣợng ho  học và vật l  trong qu  trình biến đổi chất  
-  Rèn luyện k  n ng giải c c bài tập hóa học  Giải thành thạo c c dạng bài tập về nhiệt 

hóa học, động hóa học, dung dịch và điện hóa học  
- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng về phân tích và tổng hợp tài liệu  K  n ng tự học, tƣ 

duy s ng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng s ng tạo kiến thức đã học để giải quyết vấn đề gặp 
phải trong thực tiễn và dạy học   

- Có k  n ng phân tích tổng hợp vấn đề; k  n ng giải bài tập ho  học; k  n ng trình bày 
vấn đề trƣớc đ ng ngƣời  

- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng làm việc nhóm, k  n ng giao tiếp, trình bày, thảo luận  
K  n ng lập kế hoạch m n học cũng nhƣ k  n ng chuẩn bị trƣớc khi lên lớp để trở thành gi o 

viên trong tƣơng lai  
 

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Chƣơng 1. Khái quát về nguyên tử, phân tử 

1  C c kh i niệm cơ bản  

2. Một số định luật cơ bản  
2 1  Định luật bảo toàn khối lƣợng  

2 2   Định luật đƣơng lƣợng  
2 3  Định luật thành phần kh ng đổi   
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2.4. Định luật tỉ lệ bội  

2 5  Định luật Avogađro Thể tích mol phân tử khí  
3   Một số phƣơng ph p x c định khối lƣợng mol phân tử của chất khí. 

3 1  Dựa vào t  khối hơi  
3 2  Dựa vào thể tích mol  

 

Chƣơng 2. Một số vấn đề cơ học lƣợng tử về cấu tạo chất.  

1    Lƣỡng tính sóng hạt của  nh s ng  C c hệ thức Anhstanh  
2   Thuyết lƣợng tử Pl ng  

3   Sóng vật chất Đơ Brơi  
4.  Nguyên l  bất định Haixenbec  

5  Tiên đề về hàm sóng  
6    Tiên đề về phƣơng trình sóng Scrođingơ  

7    Hệ đơn vị nguyên tử  
 

Chƣơng 3. Hệ một electron, một hạt nhân. 

1   Hệ một electron, một hạt nhân  

1 1  Kết quả giải bài to n hệ một electron, một hạt nhân  
1.2. Áp dụng giải thích quang phổ vạch của hiđro  

2  C c kh i niệm  
2 1  Obitan nguyên tử  

2 2  Hàm mật độ x c suất, mây electron  
2.3. Spin electron. Hàm obitan -spin. 

2 4  Bốn số lƣợng tử  
 

Chƣơng 4. Nguyên tử nhiều electron 

1    Những trạng th i chung của lớp v  electron  

2    M  hình c c hạt độc lập obitan nguyên tử  
3    Giản đồ c c mức n ng lƣợng trong nguyên tử  

4    Cấu tạo electron của nguyên tử   
5   Phƣơng ph p Slater x c định c c AO và n ng lƣợng của electron  

 

Chƣơng 5. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Cấu tạo và tính chất của các nguyên tố. 

1    Vài nét về lịch sử ph t minh ra bảng tuần hoàn  c c nguyên tố. 
2   Sắp xếp tuần hoàn c c nguyên tố theo cấu hình electron của chúng  

3   Sự  biến đổi tuần hoàn một số tính chất của c c nguyên tố  
3.1. Bán kính nguyên tử 

3 2  N ng lƣơng ion ho  
3 3  Ái lực electron  

3 4  Độ âm điện của c c nguyên tố 
 

Chƣơng 6 : Khái quát về phân tử và liên kết hóa học.  

1    Sự hình thành phân tử từ nguyên tử   Đặc trƣng của liên kết ho  học  

2   Thuyết electron về liên kết cộng ho  trị  
2 1  Sơ đồ cơ bản của kiên kết cộng ho  trị  

2 2   Quy tắc b t tử  
2 3  Biểu diễn liên kết cộng ho  trị bằng   lƣơng tử  Trạng th i ho  trị  

2 4  Thuyết Liuyxơ (Lewis) 
3    Liên kết ion  Thuyết Cot-xen (Cossel). 

4   Tƣơng t c Van Đec Van  
5.  Liên kết hiđro   
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Chƣơng 7. Thuyết liên kết hóa trị ( Thuyết VB) 

1  C c luận điểm cơ sở  
2  Phƣơng ph p Heitler - London và phân tử hiđro  

3    Sự lai ho  c c obitan nguyên tử  
4    Tính định hƣớng của liên kết cộng ho  trị  Nguyên l  xen phủ cực đại  

5. Liên kết  xichma (σ) và liên kết pi (π)   C ng thức vạch ho  trị  
6    Ho  trị của c c nguyên tố  Quy tắc ho  trị spin  

 

Chƣơng 8. Thuyết obitan phân tử ( thuyết MO). 

1    Luận điểm cơ bản của thuyết MO  
2   Thuyết MO - LCAO  

2.1.  Molecular Orbial- Linear Combination of atomic Orbitals 
2 2  Tổ hợp tuyến tính c c AO với ion H2

+
 

3   Cấu hình electron của phân tử hai nguyên tử đồng hạch A2.  
4   Cấu hình electron của phân tử hai nguyên tử dị hạch AB   

5   Thuyết MO và phân tử nhiều nguyên tử  M  hình liên kết định cƣ và kh ng định cƣ  

6  Phƣơng ph p MO - Huckel và electron  kh ng định cƣ  Sơ đồ electron  của phân tử  

 

Chƣơng 9.  Nguyên lý I và nguyên lý II của Nhiệt động học.  

1  Nguyên l  I của nhiệt động học  
1 1  Kh i niệm về nội n ng  

1 2  Ph t biểu nguyên l  I của nhiệt động học  
1 3  Nhiệt đẳng tích đẳng  p  

2  Áp dụng nguyên l  I của Nhiệt động học vào c c qu  trình hóa học  
2 1  Hiệu ứng nhiệt của c c qu  trình ho  học 

2 2  Định luật Hess và hệ quả  
2 3  N ng lƣợng liên kết, nhiệt chuyển pha, nhiệt hoà tan, nhiệt hiđrat hóa, n ng 

lƣợng mạng lƣới tinh thể  
 2 4  Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ  

3  Nguyên l  II của nhiệt động học  
3 1  Qu  trình thuận nghịch và qu  trình bất thuận nghịch  

3 2  Nguyên l  II của nhiệt động học  
3.3. Entropi.  

3.4  Thế đẳng  p - đẳng nhiệt  Chiều hƣớng diễn biến của qu  trình  
3.5. X c định khả n ng phản ứng của c c chất ở c c nồng độ và  p suất kh c nhau. 

 

Chƣơng 10.  Động hóa học 

1. Một số kh i niệm về tốc độ phản ứng 
2  Ảnh hƣởng của nồng độ c c chất phản ứng đến tốc độ phản ứng  

2 1  Định luật t c dụng khối lƣợng 
2 2  Bậc phản ứng, phân tử số và cơ chế phản ứng  

3  Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 
3 1  Quy tắc Van - Hốp  

3 2  Phƣơng trình Arêniut  
3 3  N ng lƣợng hoạt ho   

4  Thuyết va chạm hoạt động và  thuyết phức chất hoạt động  
5  Ảnh hƣởng của chất xúc t c đến tốc độ phản ứng 

6  C c loại phản ứng phức tạp 
 

Chƣơng 11: Cân bằng hóa học và sơ lƣợc về cân bằng pha. 

1  Phản ứng thuận nghịch và phản ứng kh ng thuận nghịch   
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2  Cân bằng hóa học  

 2 1  Hằng số cân bằng  Địnhluật t c dụng khối lƣợng  
 2 2  Quan hệ giữa biến thiên thể đẳng  p - đẳng nhiệt và hằng số cân bằng  

 2.3. C c yếu tố ảnh hƣởng đến cân bằng ho  học  Nguyên lý Le Chatelier. 
3  Cân bằng pha  

 

Chƣơng 12: Dung dịch 

1  Kh i niệm cơ bản về dung dịch   
2  Tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan kh ng điện li, kh ng bay hơi  

2 1  Áp suất hơi của chất l ng 
2 2  Áp suất hơi của dung dịch 

2 3  Sự t ng nhiệt độ s i và sự giảm nhiệt độ ho  rắn của dung dịch 
2 4  Áp suất thẩm thấu  

3  Dung dịch chất điện ly   
3 1  Thuyết điện li  

3 2  Độ điện ly và hằng số điện ly  
3 3  C c thuyết về Axit – Bazơ 

3 4  Cân bằng ion trong dung dịch axit bazơ  
3 5  Sự điện ly của nƣớc  Tích số ion của nƣớc  Kh i niệm pH, pOH, pK  

3 6  Chất chỉ thị màu axit-bazơ 
3.7. Dung dịch đệm  

3 8  Sự thu  phân của  muối  Độ thu  phân  Hằng số thu  phân   
3 9  Phản ứng trung hoà  Chuẩn độ axit-bazơ  Đƣờng cong chuẩn độ  

4  Cân bằng của chất ít tan 
 

Chƣơng 13. Quá trình điện hóa 

1  Phản ứng  xi ho  - khử  

2  Thế điện cực  
2 1  Điện cực, thế điện cực  

2 2  Pin ganvani  Suất điện động của pin  
2 3  Thế điện cực chuẩn    ngh a của thế điện cực chuẩn  

2 4  C c yếu tố ảnh hƣởng đến thế điện cực   
2 5  Chiều hƣớng và mức độ diễn biến của phản ứng  xi ho - khử  

3  Sự điện phân  
4  Sự  n mòn điện ho   C c phƣơng ph p chống  n mòn   

5  Một số nguồn điện ho  th ng dụng   
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  

- Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
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đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%. 
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 

1  Trần Thành Huế  Ho  học Đại cƣơng Tập một  NXB ĐHSP  2004  
2  Trần Hiệp Hải, Vũ Ngọc Ban, Trần Thành Huế  Ho  học Đại cƣơng Tập hai NXB 

ĐHSP  2004  
3  Đào Đình Thức  Bài tập Hóa học đại cƣơng  NXB Gi o dục  1999 
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3  Rene Didier, ngƣời dịch Nguyễn Đình Bảng, Vũ Đ ng Độ, Lê Chí Kiên, Trần Ngọc 
Mai, Phan V n Tƣờng  Hóa đại cƣơng Tập 2,3  NXB Gi o dục  1998 
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29). HÓA VÔ CƠ  

 
- Mã số học phần: 210036  

- Số tín chỉ: 03 (27/36/0) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Hóa học, Khoa KHTN.  

- Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cƣơng  
 

1. Mô tả học phần 

Học phần giới thiệu c c kiến thức cơ bản và có hệ thống về: vị trí, cấu tạo nguyên tử, trạng 

th i tự nhiên, tính chất vật l , tính chất ho  học của c c đơn chất và hợp chất của c c nguyên tố phi 
kim, kim loại: Hiđro, Oxi và nƣớc, c c nguyên tố phi kim nhóm Halogen(VII A), phân nhóm chính 

nhóm VI (A)- nhóm oxi-lƣu huỳnh, phân nhóm chính V (A) – nhóm nitơ phốt pho, phân nhóm 
chính IV (A) – các bon, silic, phân nhóm chính III A  Đại cƣơng về kim loại, c c nguyên tố kim 

loại kiềm, kim loại kiểm thổ, c c nguyên tố kim loại nhóm III A, IVA, V A, đại cƣơng c c nguyên 
tố chuyển tiếp  C c tính chất vật l , tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng  của c c đơn chất và 

hợp chất   
Sau khi học xong học phần ngƣời học sử dụng l  thuyết hóa học để giải thích đƣợc c c 

qu  trình hóa học, thí nghiệm Hóa học và ngƣợc lại từ thí nghiệm thực tế thu đƣợc chứng minh 
lại l  thuyết hóa đại cƣơng  Làm đƣợc c c bài thực hành thí nghiệm hóa đại cƣơng  

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 

- Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về thành phần, cấu  tạo phân 
tử, tính chất l  hóa học, phƣơng ph p điều chế và ứng dụng c c đơn chất và hợp chất tạo ra từ 

c c nguyên tố phi kim, kim loại phân bố trong bảng tuần hoàn  
- Sau khi học xong học phần này sinh viên phải biết vận dụng c c quy luật, c c tính chất 

vật lí, hóa học để giải thích c c hiện tƣợng ho  học và vật l  liên quan  
- Sinh viên phải nắm đƣợc tính chất lí, ho  của c c đơn chất và hợp chất tạo ra từ c c 

nguyên tố phi kim, từ đó biết tổng hợp so s nh tính chất của c c chất, c c dãy chất, rút ra quy 
luật biến đổi tính chất của c c chất  

- Giải đƣợc c c bài tập, đặc biệt là c c bài tập về tính chất ho  học của c c loại chất v  cơ 
th ng dụng  

2.2. Về mặt kỹ năng 
- Sinh viên sau khi học xong phải có: k  n ng phân tích tổng hợp vấn đề; k  n ng trình 

bày vấn đề trƣớc đ ng ngƣời  
- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng về phân tích và tổng hợp tài liệu  K  n ng lập kế 

hoạch m n học, cũng nhƣ k  n ng chuẩn bị trƣớc khi lên lớp để trở thành gi o viên trong tƣơng 
lai. 

- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng giải c c bài tập hóa học  Giải thành thạo c c dạng bài 
tập nhƣ bảo toàn khối lƣợng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn điện tích  

 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng I. HIĐRÔ , OXI VÀ NƢỚC. 

1. Hiđro. 

1.1. Vị trí, cấu tạo nguyên tử và ion  B n kính nguyên tử và ion   N ng lƣợng ion hóa,  i 
lực electron, độ âm điện  

1.2. Trạng th i tự nhiên  Phƣơng ph p điều chế  Thành phần c c đồng vị  
1.3. Tính chất lí, hóa học, ứng dụng của H2. 

1.4. C c Hiđrua (hiđrua cộng hóa trị; hiđrua ion; hiđrua tƣơng tự kim loại. 
1.5. Đơteri và hợp chất của đơteri  

2. Oxi. 
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2.1. Vị trí, cấu tạo nguyên tử và ion  B n kính nguyên tử và ion  N ng lƣợng ion hóa,  i 

lực electron, độ âm điện  
2.2. Trạng th i tự nhiên  Phƣơng ph p điều chế  

2.3. Cấu tạo phân tử  Tính chất lí, hóa học và ứng dụng của oxi  
2.4. Chu trình của oxi trong tự nhiên  

2.5. Cấu tạo phân tử  Tính chất lí, hóa học và ứng dụng của ozon  Phƣơng ph p điều chế 
ozon. 

2.6. Tầng ozon, vai trò của tầng ozon và bảo vệ tầng ozon  
3. Nƣớc. 

3.1. Cấu tạo phân tử  
3.2. Trạng th i tự nhiên  Phƣơng ph p điều chế  Tính chất lí, hóa học và ứng dụng  

3.3. Tính chất lí, hóa học  
3.4. Xự   nhiễm m i trƣờng nƣớc  Xử l  nƣớc thải  

3.5. Hiđro peoxit: Cấu tạo phân tử; Phƣơng ph p điều chế; Tính chất lí, hóa học và ứng 
dụng   

 

Chƣơng II. CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (HALOGEN)     

1.  Nhận xét chung: Về cấu tạo lớp v  electron, độ âm điện, thế điện cực chuẩn, trạng th i oxi 
hóa của c c halogen  

2. Trạng thái thiên nhiên và thành phần các đồng vị. 

3.  Phƣơng pháp điều chế halogen. 

4. Tính chất lí - hoá học và ứng dụng của các halogen. 

5. Các hiđro halogenua và các axit tƣơng ứng. Tính chất lí - hoá học và ứng dụng. 

6. Các oxit và oxit axit của các halogen. 

 6 1  Giới thiệu chung về c c oxit và oxi axit của c c halogen  

 6.2  Axit hipocloro và muối hipoclorit (tính chất, phƣơng ph p điều chế)  
 6 3  Nƣớc Giaven, bột tẩy  

           
Chƣơng III. CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VI A 

1.   Nhận xét chung: về cấu tạo lớp v  electron, b n kính nguyên tử, b n kính ion, n ng lƣợng 
ion hóa, độ âm điện, trạng th i oxi hóa của c c nguyên tố nhóm VIA (O, S, Se, Te, Po)  

2.    Lƣu huỳnh. 

 2 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị  

 2 2  C c dạng thù hình  Phƣơng ph p khai th c lƣu huỳnh  
 2 3  Tính chất lí - ho  học của lƣu huỳnh  

3.   Hiđrosunfua (H2S). 

 3 1  Cấu tạo phân tử của hiđro sunfua và c c sunfua  

 3 2  Điều chế và tính lí - ho  học của H2S. 
4.   Sunfuđioxit. Axit sunfurơ và muối sunfit. 

4 1  Đặc điểm cấu tạo phân tử của SO2, SO3
2-

. 
4 2  Phƣơng ph p điều chế SO2. 

4 3  Tính chất lí - hóa học của SO2. 
4 4  Tính chất dung dịch SO2 và c c muối Sunfit  

4 5  Ứng dụng của SO2   
5.  Sunfutrioxit - axit sunfuric và muối sunfat. 

          5 1   Cấu tạo phân tử của SO3, axit H2SO4 và ion SO4
2-
  C c dạng thù hình của SO3. 

 5 2  Phƣơng ph p điều chế SO3. 

 5 3  Tính chất lí - ho  học của SO3 . Oleum. 
 5 4  Tính chất lí - ho  học của H2SO4. 

 5 5  Phƣơng ph p điều chế H2SO4  C c muối sunfat và hiđrosunfat  
 5 6  Ứng dụng của SO3 và H2SO4. 
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 6.   Các oxi axit khác của lƣu huỳnh. 

          6.1. Axit thiosunfuric và muối thiosunfat  (Đặc điểm cấu tạo phân tử - Tính chất)  
6 2  Axit peoxi sunfuric và muối pesunfat (đặc điểm cấu tạo và tính chất)  

 7.   Hợp chất của lƣu huỳnh với halogen.  

 Tính chất của sunfuahalogen 

 8.   Các nguyên tố Se, Te, Po. 

 8.1. Trạng th i thiên nhiên - Thành phần đồng vị  

 8 2  Tính chất lí - ho  của Se, Te, Po 
 

Chƣơng IV. CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VA   

1.   Nhận xét chung: về cấu tạo v  electron, b n kính nguyên tử, b n kính ion, n ng lƣợng ion 

hóa, độ âm điện, trạng th i oxi hóa của c c nguyên tố nhóm VA (N, P, As, Sb, Bi)  
2.    Nitơ 

 2 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị  
 2 2  Tính chất lí - ho  học và phƣơng ph p điều chế N2. 

 3.     Amoniac và muối amoni. 

 3 1  Phƣơng ph p điều chế NH3  Tính chất lí ho  học của NH3. 

 3 2  C c muối amoni - Cấu tạo ion NH4
+
  Phản ứng thu  phân c c muối amoni  

 3 3  Ứng dụng  

 4.     Các hợp chất khác của nitơ với hiđro.  
          4 1  Hiđrazin (N2H4) : Cấu tạo phân tử  Phƣơng ph p điều chế  Tính chất lí-hóa học  

          4 2  Hiđroxil amin (NH2OH) : Cấu tạo phân tử  Phƣơng ph p điều chế  Tính chất lí hóa 
học  

 5.    Các oxit của nitơ. 

 5.1. N2O : Cấu tạo phân tử - Phƣơng ph p điều chế  Tính chất hóa học  

 5 2  NO : Cấu tạo phân tử  Phƣơng ph p điều chế  Tính chất lí - hóa học  
          5.3. NO2 và N2O4 : Cấu tạo phân tử  Phƣơng ph p điều chế  Tính chất lí-ho  học  

6.    Axit nitơ và muối nitrit. 

 6 1  Cấu tạo phân tử  Phƣơng ph p điều chế  

 6 2  Tính chất lí - hóa học của HNO2. 
7.     Axit nitric và muối nitrat. 

 7 1  Cấu tạo phân tử HNO3 và ion NO3
-
. 

 7 2  Phƣơng ph p điều chế HNO3 và c c muối nitrat  

          7 3  Tính chất lí - ho  học của HNO3  Phản ứng tự ion hóa ở trạng th i khan, ở trạng th i 
tan trong H2O, trong H2SO4  Nƣớc cƣờng thu   

 7 4  Tính chất của c c muối nitrat  (Thảo luận) 
 7 5  Ứng dụng của HNO3 và c c muối nitrat  (Thảo luận) 

8.   Photpho 

 8 1  Trạng th i thiên nhiên - Thành phần c c đồng vị  

 8 2  Tính chất lí học và c c dạng thù hình của photpho  
 8 3  Tính chất hóa học và phƣơng ph p điều chế  

9.  Photphin và điphotphin 

 Đặc điểm cấu tạo phân tử  Phƣơng ph p điều chế và tính chất  

10.   Các oxit P4O6 và P4O10. 

 10 1    Đặc điểm cấu tạo phân tử  Phƣơng ph p điều chế  

 10 2    Tính chất lí - ho  học 
11. Các axít của Photpho.  

 11 1   Đặc điểm cấu tạo phân tử của c c oxiaxit của photpho  
 11 2  Axit photphorơ (H3PO3) : Phƣơng ph p điều chế  Tính chất lí - hóa học  

          11.3. Axít photphoric (H3PO4): Phƣơng ph p điều chế  C c dạng axit photphoric và muối 
phophat  Ứng dụng 
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12. Các photpho halogenua. (Tự học) 

 Phƣơng ph p điều chế và tính chất của PCl3, PCl5.
 

13.    Các nguyên tố As, Sb, Bi (Tự học) 

 13 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị  
 13 2  Tính chất lí - ho  học của As, Sb, Bi 

 

Chƣơng V. CACBON VÀ SILIC (NHÓM IVA) 

1.  Nhận xét chung: đặc điểm cấu tạo nguyên tử, b n kính nguyên tử, b n kính ion, n ng lƣợng 
ion hóa độ âm điện     của c c nguyên tố nhóm IVA (C, Si, Ge, Sn, Pb)  

2.    Cacbon 

 2 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị  C c dạng thù hình của cacbon  

Phƣơng ph p điều chế  
 2.2.  Tính chất lí - ho  học của cacbon  

3.    Hợp chất cacbua. 

 3.1. Cacbua nhóm metanit; nhóm axetilenit. 

 3 2  Cabua cộng hóa trị  
4.    Cacbon oxit  

 4 1  Cấu tạo phân tử CO  Phƣơng ph p điều chế 
 4 2  Tính chất lí - ho  học của CO  Phản ứng sinh học của CO, ứng dụng của CO   

5.    Cacbon đioxit 

 5 1   Cấu tạo phân tử  Giản đồ trạng th i của CO2. 

 5 2  Tính chất lí - ho  học, phƣơng ph p điều chế và ứng dụng  
 5 3   Điều chế và tính chất muối cacbonnat và hiđro cacbonnat  

6.    Các hợp chất khác của cacbon. (Thảo luận và tự học) 

          Xian, axit xianhiđric và xiannua: Tính chất lí - ho  học và phƣơng ph p điều chế  

7.     Silic và hợp chất của Silic 

 7 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị  Phƣơng ph p điều chế  

 7 2 Tính chất lí - hóa học của silic. 
 7 3  Silic đioxit và c c silicat  

 

Chƣơng VI. BO VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 

1. Trạng thái thiên nhiên.Thành phần các đồng vị. Các dạng thù hình của Bo. Phƣơng 

pháp điều chế. 

2.  Tính chất lí - hoá học của bo. 

3.  Oxit boric: Tính chất lí - ho  học và phƣơng ph p điều chế  

4. Axit boric và muối borat. Tính chất lí - ho  học  Ứng dụng và phƣơng ph p điều chế  
  Chƣơng VII. ĐAỊ CƢƠNG VỀ KIM LOẠI 

1     Sự phân bố kim loại trong thiên nhiên  
2    Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn  

3    Đặc điểm cấu trúc lớp v  electron của nguyên tử kim loại   
4    Cấu tạo mạng tinh thể kim loại  Liên kết kim loại 

5    Tính chất lí học của kim loại  Thuyết vùng giải thích tính dẫn điện của kim loại  
6   Tính chất hóa học của kim loại 

7   Nguyên tắc điều chế kim loại  Tổng quan về c c phƣơng ph p điều chế kim loại  
Chƣơng VIII. KIM LOẠI KIỀM (NHÓM IA)  

1.   Nhận xét chung nhóm IA 

     Đặc diểm cấu tạo nguyên tử, b n kính nguyên tử, b n kính ion, thế ion hóa, thế điện cực 

chuẩn  
2.  Các kim loại kiềm 

 2 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị  
 2 2  Phƣơng ph p điều chế và ứng dụng  
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 2 3  Tính chất lí - ho  học của c c kim loại kiềm  

 3.  Các hợp chất của kim loại kiềm. 

           3 1  Nhận xét chung về tính chất lí - ho  và phƣơng ph p điều chế c c hiđroxit kim loại 

kiềm  
           3 2  NaOH : Tính chất, phƣơng ph p điều chế c c hợp chất hiđrua, oxit, supeoxit c c kim 

loại kiềm  
           3 3  Nhận xét chung về độ tan, n ng lƣợng mạng lƣới nhiệt hoà tan, tính chất và phƣơng 

ph p điều chế c c muối quan trọng nhƣ muối clorua, muối cacbonat, nitrat, sunfat   
Chƣơng IX. KIM LOẠI KIỀM THỔ (NHÓM IIA) 

1.  Nhận xét chung nhóm IIA  Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, b n kính nguyên tử, b n kính ion, 
thế ion hóa, thế điện cực chuẩn. 

2.  Các kim loại kiềm thổ  

 2 1  Trạng th i thiên nhiên, thành phần c c đồng vị 

 2 2   Phƣơng ph p điều chế  
 2 3  Tính chất lí - ho  học của c c kim loại kiềm thổ  

 3.  Các hợp chất của kim loại kiềm thổ.  

          3 1  Nhận xét chung về độ tan, tính chất lí - ho  học, phƣơng ph p điều chế, ứng dụng các 

hiđroxit của kim loại kiềm thổ  
          3 2  Tính chất lí - ho  học và phƣơng ph p điều chế c c hợp chất hiđrua, oxit, peoxit của 

c c kim loại kiềm thổ  
          3 3  Nhận xét chung về độ tan, n ng lƣợng mạng lƣới, tính chất, phƣơng ph p điều chế c c 

muối quan trọng nhƣ muối clorua, muối cacbonat, muối sunfat, muối nitrat của kim 
loại kiềm thổ   

Chƣơng X. CÁC NGUYÊN TỐ NHÓN IIIA  

1.   Nhận xét chung nhóm IIIA.  

       Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, b n kính nguyên tử, b n kính ion, thế ion ho , thế điện cực 
chuẩn của c c nguyên tố nhóm IIIA (Al, Ga, In, Tl)  

2.   Nhôm  

 2 1  Trạng th i thiên nhiên - Thành phần c c đồng vị 

 2 2   Luyện nh m 
          2 3  Tính chất lí - ho  học của nh m  Cơ sở lí thuyết của phƣơng ph p nhiệt nh m  

          2 4  Tính chất lí - ho  học, phƣơng ph p điều chế c c hợp chất của nh m: hiđrua, oxit, 
hiđroxit, muối halogenua, nitrat, sunfat  

 2 5  Phèn nh m : Đặc điểm cấu tạo tinh thể, phƣơng ph p điều chế  
Chƣơng XI.  CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP  

1    Vị trí của c c kim loại chuyển tiếp họ d trong bảng tuần hoàn  
2    Nhận xét chung về đặc điểm cấu tạo nguyên tử, cấu hình electron, b n kính nguyên tử, trạng 

th i oxi hóa của c c nguyên tố chuyển tiếp họ d   
3.  Đồng 

 3 1  Tính chất lí - ho  học của Cu  
 3 2  Luyện Cu  

          3.3. Tính chất c c hợp chất oxit, hiđroxit, muối halogenua, nitrat, sunfat     của Cu(I), 
Cu(II). 

4.  Bạc 

          4 1  Tính chất c c hợp chất của Ag (I) : C c hợp chất oxit, hiđroxit, muối halogenua, nitrat 

... 
      4 2  Khả n ng tạo phức của Ag (I) :Phức chất [Ag(NH3)2] 

+
 và [Ag(CN)2]

 +
. 

5.   Kẽm,  thuỷ ngân. 

 5 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị  

 5 2  Tính chất lí - ho  học  
 5 3  Hỗn hống   
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6.  Crôm. 

 6 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị 
 6 2  Tính chất lí - ho  học và ứng dụng của Cr m  

 6 3  Luyện Cr m 
 6 4  Tính chất c c hợp chất của Cr(III), Cr(VI)   

7.  Mangan 

 7 1  Trạng th i thiên nhiên  Thành phần c c đồng vị 

 7 2  Tính chất lí ho  học của mangan  
 7 3  Tính chất c c hợp chất của Mn(II), Mn(VII) 

8.  Sắt - Coban - Niken   

 8 1  Trạng th i thiên nhiên - Thành phần c c đồng vị  

 8 2  Tính chất lí - ho  học của Fe, Co, Ni 
 8 3  Luyện sắt, nguyên tắc luyện gang thép  

 8 4  Tính chất c c hợp chất Fe(II), Fe(III); C c oxit, hiđroxit, c c muối    
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

- Chuẩn bị đề cƣơng và thực hành đầy đủ c c bài theo qui định của m n học   
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 

đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 
đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 
1  Nguyễn Thế Ng n  Ho  học v  cơ tập 2  NXB Đại học Sƣ phạm – 2004. 

2  Hoàng Nhâm: Ho  học v  cơ tập 2, Nhà xuất bản Gi o dục - 2003. 
3  Nguyễn Thế Ngôn - Trần Thị Đà  Bài tập ho  học v  cơ  NXB Đại học sƣ phạm- 2007. 

9.2. Tài liệu tham khảo  
1  Nguyễn Đức Vận: Bài tập hóa học v  cơ, NXB Gi o dục Hà Nội - 1983. 

2  F Cotton: Cơ sở hóa học v  cơ tập 2 (bản dịch bằng Tiếng việt), NXB Gi o dục - Hà 
Nội 1983. 

3  Hoàng Thị Hƣơng Thủy, Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Vinh  Thực hành hóa học  
NXB Thanh Hóa – 2016. 

 



 139 

30). HÓA HỮU CƠ  

 

- Mã số học phần: 210037  

- Số tín chỉ: 03 (27/36/0) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Hóa học, Khoa KHTN.  

- Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cƣơng   
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung: Kh i niệm cơ bản về l  thuyết hóa hữu cơ, tính chất hóa học 

và phƣơng ph p điều chế c c hợp chất hữu cơ quan trọng: Hiđrocacbon no, Hiđrocacbon kh ng 
no, Hiđrocacbon thơm, Nguồn Hiđrocacbon trong thiên nhiên, Dẫn xuất halogen, Hợp chất 

hidroxi, Anđehit - Xeton; Axit cacbonxylic, Dẫn xuất của axit, lipit, Hợp chất chứa nitơ,  Hợp 
chất tạp chức và Hợp chất cao phân tử  

Sau khi học xong học phần ngƣời học nhận biết, phân loại so s nh và phân tích  đƣợc cấu 
tạo, tính chất và ứng dụng c c hợp chất hữu cơ  Giải thích đƣợc cơ chế và khả n ng phản ứng 

của c c hợp chất hữu cơ  Giải thích đƣợc cơ chế và khả n ng phản ứng của c c chất cơ bản  
2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 
Sau khi học sinh học xong học phần cần nắm vững:  

- Những kiến thức đại cƣơng về hóa học hữu cơ, bao gồm những kiến thức về chất hữu 
cơ và hóa học hữu cơ, cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, liên kết và c c hiệu ứng electron, một số 

phƣơng ph p nghiên cứu hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ  
- Tính chất, điều chế, ứng dụng của hiđrocacbon, dẫn xuất hiđrocacbon và c c hợp chất 

cao phân tử  
- Nắm chắc đƣợc c c kiến thức cơ bản nhất về hợp chất hữu cơ, bao gồm: Kiến thức về 

đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể, c c loại liên kết và c c loại hiệu ứng electron, phƣơng 
ph p t ch biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ  

2.2. Về mặt kỹ năng 
- Vận dụng l  thuyết để giải thích c c tính chất l , hóa học c c hợp chất hữu cơ  

- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng về phân tích và tổng hợp tài liệu  K  n ng lập kế 
hoạch m n học, cũng nhƣ k  n ng chuẩn bị trƣớc khi lên lớp để trở thành gi o viên trong tƣơng 

lai. 
- Vận dụng l  thuyết để làm tốt c c bài tập về đại cƣơng hữu cơ, hiđrocacbon dẫn xuất 

hiđrocacbon và c c hợp chất cao phân tử  
 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng I. ĐẠI CƢƠNG    

1.1.  Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ: 
 1 1 1  Định ngh a và đối tƣợng nghiên cứu của hóa học hữu cơ 

 1 1 2  Lịch sử ph t triển 
 1 1 3  Đặc điểm chung của c c hợp chất hữu cơ 

 1 1 4  Phân loại hợp chất hữu cơ 
 1 1 5  Phƣơng ph p t ch biệt và tinh chế chất hữu cơ 

1.2.  Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: 
 1 2 1  Thành phần nguyên tố và c ng thức phân tử 

1 2 2  C ng thức cấu tạo  Thuyết cấu tạo hóa học  
1 2 3   Kh i niệm đồng đẳng và đồng phân cấu tạo  

1.3.  Cấu trúc phân tử chất hữu cơ. Đồng phân lập thể: 
 1 3 1  Thuyết cacbon tứ diện 

 1 3 2  Đồng phân hình học 
 1 3 3  Đồng phân quang học 
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 1 3 4  Cấu dạng 

1.4.  Liên kết cộng hóa trị và các liên kết yếu: 
 1 4 1  Liên kết cộng hóa trị  C c trạng th i lai hóa của nguyên tử cacbon  

 1.4.2. Liên kết hiđro 
 1 4 3  Lực Van de Van 

1.5.   Hiệu ứng electron: 
 1 5 1  Ảnh hƣởng qua lại giữa c c nguyền tử trong phân tử 

 1 5 2  Hiệu ứng cảm ứng 
 1 5 3  Hiệu ứng liên hợp 

 1 5 4  Hiệu ứng siêu liên hợp 
 1 5 5  Thuyết cộng hƣởng 

1.6.  Phản ứng hữu cơ: 
 1.6.1. Phân loại c c phản ứng hữu cơ 

     1 6 2  C c sản phẩm trung gian trong phản ứng hữu cơ (Cacbocation, cacbanion, gốc tự 
do) 

 1 6 3  Cơ chế phản ứng 
 1 6 4  Hiệu ứng nhiệt của phản ứng 

 1.6.5. Xúc tác 

 

Chƣơng II. HIĐROCACBON NO 

2.1.   An kan: 

 2 1 1  Đồng phân và danh pháp 
 2 1 2  Tính chất vật l  

     2 1 3  Tính chất hóa học: Phản ứng thế và cơ chế phản ứng thế gốc, phản ứng t ch hiđro, 
phản ứng cr ckinh, c c phản ứng oxi hóa, phản ứng đồng  phân hóa mạch cacbon  

2 1 4  Điều chế: Từ nguồn hiđrocacbon thiên nhiên, từ an ken, từ dẫn xuất halogen, từ 
muối natri của axit cacboxylic 

 2 1 5  Ứng dụng 
 2 1 6  Giới thiệu riêng về metan 

2.2.   Xiclo ankan. 
 2 2 1  Phân loại 

 2 2 2  Danh ph p và đồng phân 
     2.2 3  Cấu trúc: C c thuyết về sức c ng , cấu trúc của c c vòng nh   

 2 2 4  Tính chất vật l  
     2 2 5  Tính chất hóa học: Phản ứng cộng mở vòng, phản ứng thế, phản ứng oxi hóa, phản 

ứng đồng hóa thay đổi số cạnh của vòng  
2 2 6  Điều chế: T ch từ dầu m , tổng hợp khép vòng  

 

Chƣơng III. HIĐROCACBON KHÔNG NO     

3.1.  An ken. 
3 1 1  Đồng phân và danh ph p 

 3 1 2  Tính chất vật l  
     3 1 3  Tính chất hóa học: Phản ứng cộng và cơ chế cộng electrophin  Phản ứng trùng hợp  

Phản ứng oxi hóa  
          3 1 4  Điều chế: Từ ankan và ankin, từ dẫn xuất monohalogen, 1, 2- đihalogen, từ ancol  

Qui tắc t ch  
 3 1 5  Ứng dụng 

 3 1 6  Giới thiệu riêng về etilen, propilen 

3.2. Polien. 

 3 2 1  Phân loại 
 3 2 2  Đồng phân và danh ph p 



 141 

 3 2 3  Cấu trúc của đien liên hợp và anlen 

 3 2 4  Tính chất vật l  của đien liên hợp 
     3 2 5  Tính chất hóa học của đien liên hợp: Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng 

cộng Đinxơ - Anđơ 
3 2 6  Điều chế But-1,3-đien   

3.3.   Ankin. 
 3 3 1  Đồng phân và danh ph p 

 3 3 2  Tính chất vật l  
         3 3 3  Tính chất hóa học: Phản ứng cộng  Phản ứng oligome hóa   C c phản  ứng oxi hóa  

phản ứng thế của nguyên tử hiđro linh động   
 3 3 4  Điều chế axetilen và c c chất đồng đẳng 

 3 3 5  Ứng dụng của axetilen 
 

Chƣơng IV. HIĐROCACBON THƠM     

 4 1  Cấu trúc của benzen 

 4 2  Đồng phân và danh ph p của c c chất đồng đẳng 
 4 3  Tính chất vật l  

    4 4  Tính chất hóa học: Phản ứng thế ở vòng thơm  và cơ chế thế electrophin  Ảnh hƣởng 
của nhóm thế có sẵn đến phản ứng thế electrophin   Phản ứng oxi hóa vòng thơm, 

phản ứng cộng vào vòng thơm   
 4 5  Điều chế benzen, toluen 

 4.6  Ứng dụng 
 

Chƣơng V. NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN 

5.1.  Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ. 

 5 1 1  Trạng th i thiên thiên 
 5 1 2  Thành phần 

 5 1 3  Ứng dụng 
5.2.  Dầu mỏ. 

 5 2 1  Trạng th i thiên thiên   
 5 2 2  Tính chất vật l  

 5 2 3  Nguồn gốc dầu m  
 5 2 4  Thành phần dầu m  

     5 2 5  Chƣng cất dầu m   C c sản phẩm chƣng cất dầu m   Chỉ số octan  
                Chất chống nổ sớm 

    5 2 6  Chế biến hóa học c c phân đoạn dầu m : cr ckinh, rifominh, 
                 hiđrocr ckinh 

5 2 7  Ứng dụng 

5.3. Than mỏ. 

 5 3 1  C c loại than m  
 5 3 2  C c sản phẩm thu đƣợc từ khí lò cốc 

 5 3 3  C c sản phẩm thu đƣợc từ nhựa than m  
 5 3 4  Sự chuyển hóa than m  thành nhiên liệu l ng 

 

CHƢƠNG VI. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON 

6.1.  Đồng phân - Danh pháp - Điều chề: 

6 1 1  Đồng phân cấu tạo và đồng phân quang học  

6 1 2  Danh ph p IUPAC và danh ph p th ng thƣờng  
6 1 3  Điều chế hiđrocacbon từ ancol, amin  

6.2. Tính chất vật lý: 

 Trạng th i, nhiệt độ s i, tỉ khối, độ tan  Hoạt tính sinh l  ( thuốc diệt c , chất độc đioxin). 
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6.3. Tính chất hoá học: 

6 3 1  Đặc điểm của liên kết C-Hal và khả n ng phản ứng  
6 3 2  Phản ứng thế nucleophin  

6 3 3  Phản ứng t ch  
6 3 4  Phản ứng với kim loại  

6.4. Giới thiệu: 

6 4 1  Etyl clorua, Vinyl clorua, Benzyl clorua: Điều chế, ứng dụng. 

6 4 2  Dẫn xuất Flo: Điều chế, ho  tính, ứng dụng  
 

CHƢƠNG VII. DẪN XUẤT HIDROXI CỦA HIDROCACBON  

7.1. Ancol: 

7 1 1  Đồng phân danh ph p  
7 1 2  Điều chế từ anken, dẫn xuất của halogen, hợp chất cacbonyl, este  

7 1 3  Tính chất vật l  
7 1 4  Tính chất ho  học: phản ứng của liên kết O - H ( tính axit, tạo este, ete ), phản ứng của 

liên kết C - OH ( thế OH, t ch HOH), c c phản ứng oxi ho   
7 1 5  Giới thiệu menol, eanol, một số ancol trong tinh dầu  

7.2.  Phenol: 
7 2 1  Đồng phân danh ph p  

7 2 2  Điều chế nhựa than đ , dẫn xuất halogen, cumen  
7 2 3  Tính chất vật l  và sinh l   

7 2 4  Tính chất ho  học: Phản ứng của liên kết OH ( tính axit, phản ứng tạo este, ete), phản 
ứng thế OH ( trong axit picric, triphenylphotphat), phản ứng khử, phản ứng thế nhân benzen. 

7 2 5  Giới thiệu phenol, eugenol   
7.3.  Ete:  

7 3 1  Đồng phân danh ph p  
7 3 2  Phƣơng ph p điều chế ( theo Uyliam - Son, cộng ancol vào anken, đề hiđrat ho  

ancol). 
7 3 3 Tính chất: Nhiệt độ s i thấp, dễ ch y nổ  Tính bazơ, phản ứng với HI   

7.3.4 Giới thiệu: Đietyete  
7.4.  Epoxit 

7 4 1   Đồng phân danh ph p  
7 4 2   Phƣơng ph p điều chế  

7 4 3   Tính chất:  
 

Chƣơng VIII. ANĐEHIT - XETON   

8 1   Danh ph p  Cấu tạo nhóm cacbonyl  

8 2  Tính chất vật l   
8 3  Tính chất hóa học: phản ứng cộng vào nhóm C=O; phản ứng thế nguyên tử oxi của 

nhóm C = O; c c phản ứng khử và oxi ho ; c c phản ứng ở gốc hiđrocacbon,  
8 4  C c phƣơng ph p điều chế chung; C c phƣơng ph p điều chế riêng anđêhit và xeton 

thơm  
8 5  Giới thiệu: Fomanđehit, axeton, campho  

 

Chƣơng IX. AXIT CACBOXYL VÀ DẪN XUẤT   

9.1.  Axit Cacboxylic 
 9 1 1  Đồng phân và danh ph p 

 9.1 2  Điều chế từ hiđrocacbon, rƣợu, anđêhit, CO2, CO 
 9 1 3  Tính chất vật l   
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     9 1 4  Tính chất hóa học: Đặc điểm cấu tạo của nhóm Cacboxyl  Phản ứng liên kết O - H: 

Tính axit  Phản ứng của liên kết C - OH tạo dẫn xuất của axit, cơ chế este hóa  Phản ứng 
đêcacboxyl hóa  Phản ứng của gốc hiđrocacbon  

      9 1 5  Giới thiệu: axit fomic, axit stearic, axit benzoic, axit 2 chức, oxalic 
                  và phtalic, axit không no. 

9.2.   Dẫn xuất của axit cacboxylic. 
 9 2 1  Định ngh a và danh ph p 

     9 2 2  Tính chất hóa học: Phản ứng axyl hóa, phản ứng khử  Phản ứng ở H. 
9 2 3  Giới thiệu: Đieste của axit malonic và axit phtalic 

9.3.  Lipit và xà phòng 
 9 3 1  Định ngh a và phân loại Lipit 

 9 3 2  Tính chất vật l  
     9 3 3  Tính chất hóa học: Sự  i mỡ, c c chỉ số hóa học, c c phản ứng thủy phân và hiđro 

hóa. 
9 3 4  Xà phòng và c c chất tẩy rửa tổng hợp, chất tẩy rửa thiên nhiên trong bồ kết, bồ 

hòn. 
Chƣơng X. MIN 

 10 1  Định ngh a 
10 2   Phân loại  Danh ph p  

10 3   Tính chất vật l   
10 4  Tính chất hóa học: Tính bazơ; Phản ứng tạo muối  phản ứng với axit nitrơ; Phản 

ứng thế vào nhân thơm của amin thơm  
10 5   C c phƣơng ph p điều chế  

 

Chƣơng XI  HỢP CHẤT TẠP CHỨC 

XI.1. HYĐROXO - CACBOHYĐRAT    

XI.1. 1.  Hyđroxo 

 1  Định ngh a 
 2. Danh pháp 

 3  Phƣơng ph p tổng hợp: Ngƣng tụ andol, axyloin, benzoin 
     4  Tính chất: Phản ứng đề hiđrat hóa, phản ứng với HIO4, phản ứng vòng      hóa 

XI.1.2.   Cacbohiđrat 
 1  Kh i niệm về cacbohiđrat 

 2  Phản ứng quang hóa 
 3  Monosaccarit:  Phân loại, Trạng th i tự nhiên, Cấu trúc phân tử, Tính chất vật l , Tính 

chất ho  học, Một số monosaccarit tiêu biểu: glucozơ, fructozơ,galactozơ…  
 4  Mantozơ:   Cấu trúc, tính chất 

 5  Saccarozơ: Cấu trúc, hiện tƣợng nghịch đảo đƣờng, tính chất 
 6  Lactozơ:    Cấu trúc, tính chất 

7  Xenlulozơ: Cấu trúc, chuyển hóa xenlulozơ  Tính chất vật l   Tính chất ho  học  
8  Tinh bột: Trạng th i tự nhiên  Cấu trúc  Tính chất vật l   Tính chất ho  học  

9    Qu  trình chuyển hóa sinh học của chất đƣờng 
XI.2 AMINOAXIT - PROTEIN    

XI.2.1.  Aminoaxit 

 1 1  Danh ph p  Cấu trúc  

     1 2  Phƣơng ph p tổng hợp  
1 3  Tính chất vật l   

 1 4  Tính chất hóa học: Tính axit bazơ  Tính chất của nhóm COOH  Tính chất của nhóm 
amin  Phản ứng màu của aminoaxit  

XI.2.2.  Peptit 

 2 1  Định ngh a  Danh ph p  Cấu trúc  
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 2 2   Tính chất vật l   

     2 3   Tính chất hóa học:  Tính axit bazơ Phản ứng thu  phân  Phản ứng màu biure  
     2 4   Phƣơng ph p tổng hợp: Nguyên tắc trùng ngƣng  C c chất bảo vệ 

                 nhóm chức  
          2 5  Phƣơng ph p x c định cấu trúc peptit  

XI.2.3.   Protein 

 3 1  Phân loại protein 

 3 2  Cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 
     3 3  Tính chất: Tính chất lƣỡng tính; phản ứng màu; sự biến tính protit; sự 

                 kết tủa protit; hoạt tính sinh l  

XI.2.4.    Nucleoprotit - Axit nucleic 

 4.1. Nucleoprotit 
 4.2. Nucleozit 

 4.3. Axit nucleic 
 4 4  Vai trò sinh học của axit nucleic 

 4.5. Enzym 
  4.6. Vitamin 

 

Chƣơng XII. HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ 

XII.1.  Khái niệm chung về hợp chất cao phân tử.   
XII.1.1.  Monome và hệ số trùng hợp  Phân loại monome  

XII.1.2.  Cấu trúc của polime  C c dạng cấu tạo của mạch phân tử  Cấu trúc điều hoà và 
kh ng điều hoà  

XII.1.3.  Tính chất vật l  và cơ tính  
XII.1.4.  Tính chất hóa học: C c phản ứng chuyển ho  giữ nguyên mạch phân tử  C c 

phản ứng cắt mạch phân tử  C c phản ứng khâu mạch phân tử  Sự lão ho  polime  
XII.1.5.  Phƣơng ph p tổng hợp polime: Trùng hợp   Phản ứng trùng ngƣng 

XII.2.  Chất dẻo. 
XII.2.1.  Kh i niệm  Thành phần của chất dẻo  

XII.2.2.  Tính chất và ứng dụng  
XII.2.3.  Một số polime tổng hợp dùng làm chất dẻo: polietylen, polipropilen, polistyren, 

polivinylclorua… 

XII.3.    Tơ sợi 

 XII  3 1    Kh i niệm phân loại tơ  
   XII 3 2    Tính chất chung của tơ tổng hợp và b n tổng hợp  

XII 3 3 Điều chế  

XII.4.Cao su. 

  XII 4 1  Cao su thiên nhiên: Cấu trúc  Tính chất vật l   Tính chất hóa học  
  XII 4 2   Cao su tổng hợp: Cao su Buna,  Cao su Buna-S, Cao su Buna-N Tính chất ứng 

dụng của tứng loại cao su  
     

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  
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7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 

đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 
đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 
1  Nguyễn Hữu Đ nh – Đỗ Đình Rãng  Hóa Hữu cơ 1  NXBGD  2005 

2  Đỗ Đình Rãng (chủ biên) và tập thể  Hóa học hữu cơ 2, 3  NXBGD 2005  
3  Nguyễn Hữu Đ nh (chủ biên)  Bài tập hóa học hữu cơ  NXBGD 2008  

9.2. Tài liệu tham khảo  
4. Thái Doãn T nh  Cơ sở lí thuyết hóa học hữu cơ  NXB KH và KT 2001 

5  Nguyễn V n Tòng, Bài tập ho  hữu cơ  NXB ĐHQG Hà Nội 1999  
6. Francis A. Carey. Organic Chemistry. University of Virginia.  McGraw-Hill Higher 

Education, USA, 2001. 
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31). THỰC HÀNH HÓA HỌC  

 

- Mã số học phần: 210038  

- Số tín chỉ: 02 (04/0/56) 
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Hóa học, Khoa KHTN.  

- Điều kiện tiên quyết: Hóa v  cơ-phi kim. 
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung: C c kh i niệm cơ bản về nội quy và quy tắc phòng thí 

nghiệm; một số bài l  thuyết thực hành của hóa đại cƣơng, hóa v  cơ, hóa hữu cơ; c c bài thực 
hành điển hình về hóa đại cƣơng, hóa v  cơ và hóa hữu cơ  

Sau khi học xong học phần, ngƣời học làm việc đƣợc trong phòng thí nghiệm hóa học, 
làm việc với c c chất độc, chất dễ ch y, dễ nổ,    Làm đƣợc c c bài thực hành về hóa đại cƣơng, 

hóa v  cơ, hóa hữu cơ  Có thể nhận biết, tinh chế, t ch c c chất ra kh i hỗn hợp chất  
2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 
 - Nhắm cung cấp cho ngƣời học những kiến thức về nội dung, phƣơng ph p thực hành 

ho  đại cƣơng, thực hành hóa v  cơ, thực hành hóa hữu cơ  
 - Giúp ngƣời học nắm vững kiến thức cơ bản  về c ng t c cơ bản trong phòng thí nghiệm 

ho  học nhƣ: Nội quy và quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa học, một số k  n ng 
trong phòng TN. 

- Giúp ngƣời học làm đƣợc c c bài thực hành ho  đại cƣơng, thực hành hóa v  cơ, thực 
hành hóa hữu cơ  

2.2. Về mặt kỹ năng 
- Làm việc với dụng cụ thí nghiệm và hóa chất   

- Có k  n ng làm việc với c c chất dễ ch y, dễ nổ, c c chất độc 
- Có k  n ng sơ cứu khi trúng độc hóa chất 

- Biểu diễn thí nghiệm về c c bài thực hành ho  đại cƣơng, thực hành hóa v  cơ, thực 
hành hóa hữu cơ  

- Vận dụng kiến thức l  thuyết để giải thích c c hiện tƣợng thực nghiệm và ngƣợc lại từ 
thực nghiệm chứng minh lại l  thuyết  

- Nhận biết, t ch c c hợp chất hữu cơ  
- Đƣa ra c i nhìn sâu và rộng về thí nghiệm hoas học ở chƣơng trình Hóa THCS  

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

PHẦN I. THỰC HÀNH HÓA ĐẠI CƢƠNG 

Bài 1.    Một số dụng cụ thí nghiệm và c c động t c thực hành cơ bản  K  thuật làm việc ở phòng 

thí nghiệm  Tinh chế chất rắn, khí  Sự kết tinh lại  Sự th ng hoa  X c định khối lƣợng mol một 
chất khí  

Bài 2.   X c định đƣơng lƣợng ho  học và khối lƣợng mol nguyên tử của một kim loại  X c định 
 p suất hơi bão hoà và nhiệt ho  hơi của nƣớc  

Bài 3.  X c định hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hoà  Cân bằng ho  học  Ảnh hƣởng của nhiệt 
độ và nồng độ  X c định hằng số tốc độ và bậc riêng phần đối với H2O2 trong sự oxi ho  bằng 

H2O2. 
Bài 4.  Pha chế dung dịch và chuẩn độ  

Bài 5.  Phản ứng oxy ho  - khử  Pin điện, dãy điện ho , điện phân, x c định pH của dung dịch 
axit bằng sự đo sức điện động  

 

PHẦN II. THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ 

Bài 1. Giới thiệu chung về phƣơng ph p thực nghiệm nghiên cứu c c phản ứng ho  học v  cơ  
Thực hành về: Hiđr , oxi, ozon, hiđropeoxit, halogen  
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1  Điều chế hiđro bằng c ch cho kimloại t c dụng với axit:  

2  Tính khử của hiđro (phản ứng với O2, CuO). 
3  Điều chế O2 bằng c ch nhiệt phân KClO3, KMnO4, CrO3. 

4  T c dụng của oxit với than, lƣu huỳnh, photpho, sắt  
5  Điều chế và tính chất của  O3 (phản ứng với Kl, PbS)  

6  Điều chế H2O2bằng c ch cho Na2O2+H2SO4 loãng, BaO2 + H2SO4 loãng. 
 7  Điều chế Cl2 bằng c ch cho HCl đặc t c dụng với c c chất oxi hóa (MnO2, , KMnO4). 

 8 T c dụng giữa Clo với kim loại, photpho, hiđro, hợp chất hữu cơ  
Bài 2. Lƣu huỳnh, hiđrosunfua , oxit và oxiaxit của lƣu huỳnh  

 1  Quan s t sự thay đổi mầu sắc, độ nhớt của lƣu huỳnh theo nhiệt độ  
 2  T c dụng của S với Fe, O2, axit (HNO3, H2SO4)  

 3  Điều chế H2S từ FeS với H2SO4 loãng và khả n ng hoà tan của H2S trong nƣớc  
 4  T c dụng của H2S với c c chất oxi hóa (H2O2, KMnO4, K2Cr2O7). 

 5  Điều chế khí SO2 từ Na2SO3 và H2SO4. 
 6  T c dụng của dung dịch Sunfuadioxit với dung dịch nƣớc brom, nƣớc iot, FeCl3, 

KMnO4  
 7  T c dụng của axit H2SO4 loãng với kimloại  

 8  T c dụng của axit H2SO4 đặc với kim loại, Cacbon, lƣu huỳnh  
Bài 3. Nitơ, hợp chất của nitơ, Photpho và Cacbon  

 1  Điều chế nitơ từ amoninitrit  
 2  Tính kh ng duy trì sự ch y và sự sống của nitơ  

 3  Điều chế NH3 bằng c c phƣơng ph p kh c nhau và tính tan của NH3 trong nƣớc  
 4  T c dụng của HNO3 với kim loại, lƣu huỳnh  

 5  Phản ứng của KNO3 nóng chảy với S, C 
 6  Quan s t sự biến đổi giữa phot pho trắng và photpho đ   

 7  Khả n ng hấp thụ của than hoạt tính  
 8  T c dụng của CO2 với dung dịch kiềm  

Bài 4. Kim loại kiềm, kiềm thổ, Nh m - Crôm   
 1  Màu ngọn lửa của c c kim loại kiểm, kiềm thổ  

 2  Điều chế NaOH từ Na2CO3. 

 3  Tính chất của c c muối Na2CO3, NaHCO3. 

 4  Điều chế và tính chất của Mg (OH)2 

 5  Khả n ng hấp thụ iot của Mg (OH)2 

 6 Tính chất ho  học của nh m :T c dụng với  xi,T c dụng với nƣớc, với dung dịch 
kiềm,T c dụng với c c axit  

7  Điều chế và tính lƣỡng tính của c c hiđroxit nh m và cr m :Điều chế c c 
hiđroxit,Hiđroxit phản ứng với axit,Hiđroxit phản ứng với dung dịch kiềm  

8  Tính chất của hợp chất Cr (VI) : Sự chuyển ho  cr mat - đicr mat  Tính  xi ho  của Cr 
(VI)  Điều chế chất màu vàng PbCrO4 

 Bài 5. Thiếc  -  Chì - Đồng - Bạc - Kẽm - Sắt     
1. Tính chất ho  học của thiếc chì : T c dụng với c c axit  

2. Điều chế và tính lƣỡng tính của hiđr xit của Sn (II) và Pb (II) 
3. C c muối khó tan của Pb 

4. Điều chế Sn và Pb từ oxy  
5  Điều chế Cu, Ag từ dung dịch muối :Dùng kim loại mạnh hơn làm chất khử, phản ứng 

tr ng gƣơng 
6  Điều chế và tính chất của Cu(OH)2. 

7. Tính ôxy ho  của Cu(II) : Oxy ho  iođua, Oxy ho  glucoza 
8  Khả n ng tạo phức của Cu

2+ 
và Ag

+
 : Tạo phức với xianua,Taọ phức với amonia 

9  Tính chất ho  học của kẽm  
10  Tính chất ho  học của Sắt  
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PHẦN III. THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ 

Bài 1. K  thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học hữu cơ  C c phƣơng ph p t ch biệt và 
tinh chế hợp chất hữu cơ  

Bài 2. Phân tích định tính nguyên tố trong hợp chất hƣu cơ, c c thí nghiệm về điều chế và tính 
chất của hiđrocacbon no, hidrocacbon không no, hidrocacbon thơm  

Bài 3. Các thí nghiệm về điều chế và tính chất của dẫn xuất halogen của hidrocacbon, ancol – 
phenol  - ete  

Bài 4. C c thí nghiệm về điều chế và tính chất của andehit – Xeton, axit cacboxylic – dẫn xuất 
của axit cacboxylic 

Bài 5.  C c thí nghiệm về điều chế và tính chất của hợp chất chứa Nito, gluxit (cacbonhidrat), 
aminoaxit – protein, hợp chất cao phân tử tổng hợp  

 
4. Yêu cầu đối với môn học:  

- Lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học: Lên lớp l  thuyết: 8 
tiết, yêu cầu tích cực tham gia thảo luận xây dựng bài và chuẩn bị đầy đủ kiến thức c c bài thực 

hành  Làm bài thực hành 33 tiết và bài tập 2 tiết, yêu cầu tích cực tham gia thực hành, làm đầy 
đủ c c bài thực hành trên lớp  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ  c c giờ học l  
thuyết, thực hành và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối mỗi buổi thực hành giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của Sinh viên   
7. Trang thiết bị:  

Phòng thực hành đầy đủ c c trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, dụng cụ hóa chất đầy đủ 
phục vụ cho c c bài thực hành. 

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50% (thi vấn đ p)   

Thang điểm: 10 
9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 
1  Bài giảng thực hành ho  Đại cƣơng  Tập thể bộ m n ho  v  cơ  ĐHQG Hà Nội 1996  

2  Nguyễn Thế Ng n  Thực hành ho  học v  cơ   NXB Đại học sƣ phạm- 2005 
3  Lê Thị Anh Đào (chủ biên) Thực hành hóa học hữu cơ NXB ĐHSP Hà Nội 2007  

9.2. Tài liệu tham khảo  
4  Nguyễn V n Tòng, Bài tập ho  hữu cơ  NXB ĐHQG Hà Nội 1999  

5  Hoàng Thị Hƣơng Thủy, Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Vinh  Thực hành    hóa 
học  NXB Thanh Hóa – 2016. 

6  Gi o trình thực tập Ho  Đại cƣơng  Bộ m n ho  v  cơ - ĐHQG Hà Nội 1995   
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32). ĐỘNG VẬT HỌC 

 
- Mã học phần: 210042 

- Số tín chỉ: 03 (18/24/30) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Động vật, Khoa KHTN 

- Điều kiên tiên quyết: Tế bào học  
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung: Đặc điểm hình th i, sơ đồ cấu trúc cơ thể động vật; cấu tạo 

và hoạt động sống, sinh sản, ph t triển và phân loại c c ngành, c c lớp động vật (động vật nguyên 
sinh, động vật từ cận đa bào đến có thể xoang, động vật có miệng nguyên sinh, động vật có 

miệng thứ sinh)  Chu kỳ ph t triển, đặc điểm sinh th i chung của c c động vật k  sinh hay m i 
giới truyền bệnh cho ngƣời và động vật nu i   

Học xong học phần ngƣời học kh i qu t hóa đƣợc kiến thức về hình th i, cấu tạo, sinh sản, 
ph t triển, hệ thống phân loại và sinh th i học của c c ngành, c c lớp động vật; thực hiện đƣợc 

c c bài thực hành quan s t hình th i, giải phẫu của c c đại diện; nhận dạng đƣợc c c nhóm động 
vật đại diện và phổ biến; ứng dụng các kiến thức đã học về động vật học để giải thích các hiện 

tƣợng liên quan. 
2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức 
- Trình bày đƣợc đặc điểm hình th i, cấu tạo, sinh sản, ph t triển, hệ thống phân loại, sinh 

th i học và nguồn gốc tiến hóa của c c nhóm động vật: Động vật nguyên sinh, động vật từ cận đa 
bào đến có thể xoang, động vật có miệng nguyên sinh, động vật có miệng thứ sinh  

- Phân tích đƣợc mối quan hệ giữa cấu tạo và chức n ng về hình th i cấu tạo cơ thể, c c 
cơ quan, c c hệ cơ quan trong cơ thể của đại diện c c ngành, c c lớp động vật thể hiện sự phù 

hợp m i trƣờng và tập tính sống  Đặc biệt là sự biến đổi thích ứng về hình th i cấu tạo của động 
vật có xƣơng sống khi sống trong m i trƣờng nƣớc (c  miệng tròn, c  sụn, c  xƣơng), động vật 

sống ở cả hai m i trƣờng (lƣỡng cƣ) và những động vật sống ở m i trƣờng trên cạn (bò s t, 
chim, thú).  

2.2. Về kỹ năng 
Thu mẫu và làm đƣợc tiêu bản quan s t một số loài động vật đại diện c c ngành 

động vật  Nhận biết và m  tả hình th i của một số loài động vật phổ biến, có gi  trị kinh tế: thân 
mềm, chân khớp, c , ếch, chim và thú  Giải phẫu, x c định vị trí c c cơ quan bên trong của c c loài 

đại diện cho c c ngành, c c lớp động vật  
3. Nội dung chi tiết học phần. 

A. LÝ THUYẾT 

MỞ ĐẦU 

1   Đối tƣợng và nhiệm vụ của động vật học  
2  Vị trí của giới  động vật trong sinh giới  

3  Hệ thống phân phân loại động vật  
Chƣơng 1:    ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (PROTOZOA) 

1.1. Đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh 

1 1 1  Đặc điểm hình th i cấu tạo  

1 1 2  Hoạt động sống 
1 1 2 1  Cơ quan tử vận chuyển 

1 1 2 2  Tính cảm ứng  
1 1 2 3   H  hấp 

1 1 2 4  Bài tiết và điều hòa  p suất thẩm thấu 
1 1 2 5  Dinh dƣỡng 

1 1 3  Sinh sản của động vật nguyên sinh  
1.1.4. Sự nang ho  (kết bào x c) 
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1.2. Phân loại Động vật nguyên sinh 

1.2.1. Ngành trùng roi - chân giả (Sarcomastigophora)  
1.2.2.1. Phân ngành trùng roi (Mastigophora). 

1 2 1 2  Phân ngành trùng chân giả (Sarcodina) 
1 2 2  Ngành bào tử trùng (Sporozoa) 

1.2.2.1. Đặc điểm chung  
1 2 2 2  Phân loại  

1 2 2 3  Một số bào tử trùng k  sinh ở ngƣời và gia súc 
1 2 3  Ngành Trùng l ng bơi (Ciliophora) 

1 2 3 1  Đặc điểm chung 
1 2 3 2  Phân loại  

Chƣơng 2: CÁC NGÀNH ĐỘNG VẬT TỪ CẬN ĐA BÀO ĐẾN CÓ THỂ XOANG 

 2.1. Nguồn gốc động vật đa bào  

2 1 1  Kh i niệm về động vật đa bào  
2 1 2  Nguồn gốc của động vật đa bào  

2 1 3  Phân loại động vật đa bào  
2.2. Ngành Thân lỗ (Porifera) 

2 2 1   Đặc điểm chung của thân lỗ 
2 2 1 1   Sơ đồ cấu tạo cơ thể Thân lỗ      

2 2 1 2  C c loại tế bào của cơ thể Thân lỗ và chức n ng của chúng                          
2 2 1 3  Sinh sản và ph t triển của Thân lỗ 

2 2 2  Phân loại và c c đại diện có   ngh a 
2 2 3  Sinh th i học Thân lỗ  

2.3. Ngành ruột khoang (Coelenterata) 

2 3 1  Đặc điểm chung của ruột khoang  

2 3 2  Cấu tạo cơ thể và hoạt động sống của c c lớp trong ngành ruột khoang 
2 3 3  Sinh sản và ph t triển của ruột khoang 

2 3 4  Phân loại ngành Ruột khoang 
2 3 5  Vai trò của Ruột khoang 

2 3 6  Nguồn gốc và tiến hóa của Ruột khoang 
2.4.  Ngành Giun dẹp (Plathelminthes) 

2 4 1  Sơ đồ cấu trúc cơ thể Giun dẹp 
2 4 2  Cấu tạo cơ thể và hoạt động sống của Giun dẹp 

2 4 3  Sinh sản và ph t triển của Giun dẹp 
2.4.4. Phân loại ngành giun dẹp 

2 4 4 1  Lớp s n l ng (Turbellaria) 
2 4 4 2  Lớp s n một chủ (Monogenoidea) 

2 4 4 3  Lớp s n l  hai vật chủ (Digenea)  
2 4 4 4  Lớp s n dây (Cestoda) 

2 4 5  Nguồn gốc và tiến hóa của giun dẹp 
2.5.  Ngành giun tròn (Nematoda)                            

2 5 1  Sơ đồ cấu trúc cơ thể giun tròn 
2 5 2  Cấu tạo và hoạt động sống của giun tròn  

2.5.3. Ph t triển của giun tròn 
2 5 4  Phân loại, sinh th i và tầm quan trọng 

Chƣơng 3: ĐỘNG VẬT CÓ MIỆNG NGUYÊN SINH 

3.2. Ngành giun đốt (Annelida) 

3 1 1  Sơ đồ cấu trúc cơ thể Giun đốt 
3 1 2  Cấu tạo cơ thể  và hoạt động sống của Giun đốt 

3.1.3. Sinh sản và ph t triển của Giun đốt 
3 1 4  Phân loại Giun đốt 
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3 1 4 1  Lớp giun nhiều tơ (Polychaeta) 

3 1 4 2  Lớp Echiurida 
3 1 4 3  Lớp giun ít tơ (Oligochaeta) 

3 1 4 4  Lớp đỉa (Hirudinea) 
3 2 5  Nguồn gốc tiến hóa của giun đốt 

3.2. Ngành chân khớp (Arthropoda) 

3 2 1  Sơ đồ cấu tạo cơ thể Chân khớp 

3 2 2  Cấu tạo cơ thể và hoạt động sống của Chân khớp 
3 2 3  Sinh sản và ph t triển của Chân khớp 

3 2 4  Phân loại ngành chân khớp 
3.2.4.1. Phân ngành trùng ba lá (Trilobitomorpha) 

3.2.4.2. Phân ngành có mang (Branchiata) 
3.2.4.3. Phân ngành có kìm (Chelicerata) 

3 2 4 4  Phân ngành có ống khí (Tracheata)  
3 2 5  Tầm quan trọng của chân khớp 

3 2 6  Nguồn gốc và tiến ho  của động vật Chân khớp 
3.3. Ngành Thân mềm (Molusca) 

3 3 1  Sơ đồ cấu trúc cơ thể Thân mềm  
3 3 2  Cấu tạo cơ thể và hoạt động sống của Thân mềm  

3 3 2 1  Đầu, chân, thân,  o 
3 3 2 2  Lƣỡi radula 

3 3 2 3  v  
3.3.3. Sinh sản và ph t triển của thân mềm 

3 3 4  Phân loại Thân mềm  
3 3 4 1  Lớp chân bụng (Gastropoda) 

3.3.4.2  Lớp v  hai mảnh- Bivalvia (chân rìu ) 
3.3.4.3. Lớp chân đầu (Cephalopoda) 

3 3 5  Gi  trị của thân mềm 
3 3 6   Nguồn gốc và tiến ho  của Thân mềm 

Chƣơng 4: ĐỘNG VẬT CÓ MIỆNG THỨ SINH 

4.1. Ngành Da gai (Echinodermata) 

4 1 1  Sơ đồ cấu trúc cơ thể của da gai 
4 1 2  Cấu tạo cơ thể và hoạt động sống của da gai 

4 1 3  Sinh sản và ph t triển của Da gai 
4.1.4  Phân loại  

4 1 5  Gi  trị của da gai 
4.2. Ngành nửa dây sống 

4 2 1  Sơ đồ cấu trúc của Nửa dây sống 
4 2 2  Cấu tạo cơ thể và hoạt động sống của nửa dây sống  

4 2 3  Sinh sản và ph t triển của Nửa dây sống  
4 2 4  Phân loại 

4.3. Ngành có dây sống (Chordata), phân ngành có bao, phân ngành đầu sống 

4 3 1  Sơ đồ cấu trúc cơ thể của Có dây sống 

4 3 2  Phân ngành đu i sống 
4.3.3. Phân ngành đầu sống (Cephalochordata) 

Chƣơng 5. PHÂN NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƢƠNG SỐNG 

5 1  Những đặc điểm cấu tạo thích nghi tiến ho  của Động vật Có xƣơng sống 

5 2  Sơ lƣợc phân loại ngành Động vật Có xƣơng sống 
5 3  Tổ tiên và hƣớng tiến ho  của động Động vật Có xƣơng sống 

Chƣơng 6. TỔNG LỚP CÁ (Pisces) 

6 1  Lớp c  miệng tròn (Cyclostamata) 
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6 1 1  Đặc điểm chung 

6 1 2  Hình th i, giải phẫu và thích nghi sinh th i 
6 1 3  Phân loại lớp c  miệng tròn 

6 1 4  Nguồn gốc và hƣớng tiên ho  của lớp c  miệng tròn 
6 2  Lớp c  sụn  

6 2 1  Đặc điểm chung 
6.2.2. Hình thái, giải phẫu và thích nghi sinh th i 

6 2 3  Phân loại lớp c  sụn (Chondrichthyes). 
6 2 4  Nguồn gốc và hƣớng tiên ho  của lớp c  sụn 

6 3  Lớp c  xƣơng (Osteichthyes) 
6 3 1  Đặc điểm chung 

6 3 2  Hình th i, giải phẫu và thích nghi sinh th i 
6 3 3  Phân loại lớp c  xƣơng 

6 3 4  Nguồn gốc và hƣớng tiên ho  của lớp c  xƣơng 
6 4  Một số đặc điểm sinh học và sinh th i học của c  

Chƣơng 7. LỚP LƢỠNG CƢ (AMPHIBIA) 

7 1  Đặc điểm chung 

7 2  Hình th i, giải phẫu và thích nghi sinh th i 
7 3  Phân loại lớp lƣỡng cƣ 

7 4  Nguồn gốc và hƣớng tiên ho  của lớp lƣỡng cƣ 
7 5  Một số đặc điểm sinh th i học của lƣỡng cƣ 

Chƣơng 8. LỚP BÕ SÁT (REPTILIA) 

8 1  Đặc điểm chung 

8 2  Hình th i, giải phẫu và thích nghi sinh th i 
8 3  Phân loại lớp bò s t 

8 4  Nguồn gốc và hƣớng tiên ho  của lớp bò sát 
8 5  Một số đặc điểm sinh th i học của bò s t 

Chƣơng 9. LỚP CHIM (AVES) 

9 1  Đặc điểm chung 

9 2  Hình th i, giải phẫu và thích nghi sinh th i 
9 3  Phân loại lớp chim 

9 4  Nguồn gốc và hƣớng tiên ho  của lớp chim 
9 5  Một số đặc điểm sinh th i học của chim 

Chƣơng 10. LỚP THÖ (MAMMALIA) 

10 1  Đặc điểm chung 

10 2  Hình th i, giải phẫu và thích nghi sinh th i 
10 3  Phân loại lớp thú 

10 4  Nguồn gốc và hƣớng tiên ho  của lớp thú 
10 5  Một số đặc điểm sinh th i học của thú 

 

B. THỰC HÀNH    

Bài 1  Phƣơng ph p thu mẫu và làm tiêu bản quan s t Động vật nguyên sinh (5 tiết) 
Bài 2. Hình th i, giải phẫu động vật ngành ruột khoang, giun dẹp, giun tròn (5 tiết) 

Bài 3. Hình th i, giải phẫu động vật có miệng nguyên sinh (5 tiết) 
Bài 4. Hình th i, giải phẫu động vật có miệng thứ sinh (5 tiết) 

Bài 5. Hình th i, giải phẫu lớp c  sụn, c  xƣơng, lƣỡng cƣ (5 tiết) 
Bài 6. Hình th i, giải phẫu lớp bò s t, chim và thú (5 tiết) 

 
4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo 

môn học  Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
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thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  Tham gia và hoàn 

thành đầy đủ c c bài thực hành, b o c o thực hành   
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, 
đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, 

vƣớng mắc của Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa 

n ng, m y vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm 
thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài 

liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
Phòng thực hành đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ thực hành thí nghiệm, mẫu vật, tranh ảnh 

phục vụ c c bài thực hành   
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%. 
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính:  

[1] Th i Trần B i, Nguyễn V n Khang, 2005  Động vật học không xương sống  NXB Đại 
học sƣ phạm  

[2] Trần Kiên, Trần Hồng Việt, 2005  Động vật học có xương sống  NXB ĐHSP  
[3] Đỗ V n Nhƣợng, 2004  Thực hành động vật không xương sống  Nxb ĐHSP  

[4] Trần Hồng Việt, Nguyễn Hữu Dực, Lê Nguyên Ngật, 2004  Thực hành động vật có 
xương sống   Nhà xuất bản  ĐHSP Hà Nội  

9.2. Tài liệu tham khảo:  
[5] Th i Trần B i, Nguyễn V n Khang, 2001  Động vật kh ng xƣơng sống  NXB Gi o Dục  

[6] Trần Kiên, Trần Hồng Việt, 2001  Động vật có xƣơng sống  NXB Gi o Dục 
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33). THỰC VẬT HỌC 

 
- Mã số học phần: 210043 

- Số tín chỉ: 3 (18,24,30) 
- C c học phần tiên quyết: Tế bào học 

- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Thực vật, Khoa KHTN   
 

1. Mô tả học phần 
Học phần gồm c c nội dung về Hình th i, giải phẫu thực vật và phân loại thực vật: vị trí và 

vai trò của thực vật trong sinh giới; cấu tạo và chức n ng của c c đơn vị tổ chức sống ở thực vật (tế 
bào, m , cơ quan sinh dƣỡng và cơ quan sinh sản); c c phƣơng thức sinh sản ở thực vật; hệ thống 

phân loại thực vật và đặc điểm chung của c c nhóm phân loại cơ bản   
Học xong học phần ngƣời học hiểu và vận dụng đƣợc vào thực tiễn những kiến thức cơ bản 

về hình th i, giải phẫu thực vật, phân loại thực vật; làm đƣợc thực hành, thí nghiệm: thu thập mẫu 
vật, sử dụng thành thạo c c thiết bị thí nghiệm, c c dụng cụ, ho  chất để làm c c bài thí nghiệm 

theo yêu cầu của m n học  Xử lí đƣợc th ng tin và tìm kiếm kiến thức liên quan đến m n học  
2.. Mục tiêu của học phần:  

2.1. Về kiến thức: 
Hiểu và vận dụng đƣợc vào thực tiễn những kiến thức cơ bản về hình th i, giải phẫu thực 

vật: Tế bào, m , c c cơ quan dinh dƣỡng, cơ quan sinh sản và c c hình thức sinh sản của thực 
vật, từ đó phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc và chức n ng của từng bộ phận, cơ quan  

Hiểu và vận dụng đƣợc vào thực tiễn những kiến thức cơ bản về phân loại thực vật: Hệ 
thống c c đơn vị phân loại cơ bản, đặc điểm chung của c c nhóm thực vật   . 

2.2. Về kĩ năng:  
 Có k  n ng làm thực hành, thí nghiêm: Biết thu thập mẫu vật, sử dụng thành thạo c c 

thiết bị thí nghiệm, c c dụng cụ, ho  chất để làm c c bài thí nghiệm theo yêu cầu của m n học  
Có k  n ng làm việc theo nhóm: Biết tổ chức, điều hành và tham gia trực tiếp vào c c hoạt động 

nhóm  Có k  n ng xử lí th ng tin và tìm kiếm kiến thức liên quan đến m n học  Biết vận dụng 
c c kiến thức của học phần để học c c học phần kế tiếp  

3. Nội dung chi tiết học phần  
A. LÍ THUYẾT, THẢO LUẬN, XEMINA 42 TIẾT  

PHẦN I: HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU THỰC VẬT 
MỞ ĐẦU 

I  Vai trò của thực vật trong thiên nhiên và đời sống con ngƣời  
II  Đối tƣợng và nhiệm vụ của  hình th i giải phẫu thực vật  

III  Lƣợc sử nghiên cứu hình th i giải phẫu thực vật  
IV  Mối quan hệ giữa hình th i giải phẫu thực vật với c c khoa học kh c  

V  Phƣơng ph p nghiên cứu  
CHƢƠNG I:   TẾ BÀO THỰC VẬT 

I. Hình dạng và kích thƣớc của tế bào  
II. Thành phần cấu tạo của tế bào  

1  Chất tế bào  
a Tính chất vật l  của tế bào. 

b. Thành phần ho  học của chất tế bào  
c. Cấu trúc siêu hiển vi của chất tế bào  

d. Tính chất sinh l  của chất tế bào  
e. Sự liên lạc giữa c c tế bào - sợi liên bào  

2  C c bào quan của tế bào  
a  Lạp thể  

b  Ty thể  
c  Bộ m y g ngi  
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d. Ri bôxôm.  

3. Nhân tế bào  
a  Số lƣợng, hình dạng, kích thƣớc của nhân  

b  Thành phần cấu tạo của nhân  
c  Tính chất l  ho  học của nhân  

d  Cấu trúc siêu hiển vi của c c thành phần nhân  
e  Vai trò của nhân trong đời sống tế bào  

4  Kh ng bào và dịch tế bào  
a. Không bào. 

b  Dịch tế bào  
5  C c thế ẩn nhập trong tế bào  

a  Hạt tinh bột  
b  Hạt alơr n  

c  Giọt dầu  
d  Tinh thể  

6  Mang tế bào  
a  Thành phần ho  học của màng tế bào  

b  Cấu tạo của màng  
c  Đƣờng liên th ng giữa c c tế bào-c c lỗ của màng tế bào  

d  Khoảng gian bào, ống gian bào, khoảng trống  
e  Những biến đổi hóa học của màng tế bào  

III  Sinh sản của tế bào  
1  Sự phân bào trực phân  

2  Sự phân bào gi n phân  
CHƢƠNG II:  MÔ 

I  Kh i niệm đại cƣơng về m -Lich sử nghiên cứu về m -C c c ch phân loại m   
II. Mô phân sinh. 

1  Đặc điểm chung  
2  C c loại m  phân sinh 

a  M  phân sinh ngọn  
b. Mô phân sinh bên. 

c. Mô phân sinh gióng. 
III  M  che chở  

1  Đặc điểm chung  
2  M  che chở sơ cấp-biểu bì  

 a  Tế bào biểu bì  
b  Lỗ khí  

c. Lông. 
3  M  che chở thứ cấp 

a. Lớp bần  
b  Tầng ph t sinh v   

c  Lớp v  lục  
d  Lỗ v   

IV  M  cơ (m  nâng đỡ)  
1  Kh i niệm, chức n ng, phân loại  

2  M  dày (hậu m )  
a. Mô dày góc. 

b  M  dày  phiến  
c  M  dày  xốp  

3  M  cứng  
a. Tế bào sợi. 
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b  Tế bào đ   

V  M  dẫn  
1  Kh i niệm  

2  Gỗ. 
a  C c yếu tố của gỗ  

b  Gỗ sơ cấp  
c  Gỗ thứ cấp  

3. Libe. 
a  C c yếu tố của libe  

b  Libe sơ cấp  
c  Libe thứ cấp  

4  C c bó dẫn  
VI  M  mềm  

Kh i niệm: Cấu tạo tế bào, chức n ng, phân loại  
M  mềm v   

M  mềm ruột  
M  mềm thịt l   

M  dự trữ  
VII. Mô tiết  

Kh i niệm  
L ng tiết  

Tuyến tiết  
CHƢƠNG III: CÁC CƠ QUAN DINH DƢỠNG 

I  Kh i niệm chung  
II  Rễ  

1  Hình th i ngoài của rễ  
a  C c bộ phận của rễ  

b  C c kiểu rễ  
c  Biến th i của rễ  

2  Cấu tạo giải phẫu của rễ  
a  Chóp rễ và m  phân sinh ngọn (miền sinh trƣởng)  

b  Cấu tạo sơ cấp của rễ  
c  Cấu tạo thứ cấp của rễ (miền trƣởng thành)  

d  Rễ bên  
III. Thân. 

1  Hình th i ngoài của thân  
a  C c bộ phận của thân  

b  C c dạng thân  
c  C c loại thân trong kh ng gian  

d  Biến th i của thân  
2  Cấu tạo giải phẫu của thân  

a  Đỉnh ngọn  
b  Cấu tạo sơ cấp của thân cây hai l  mầm  

c  Cấu tạo thứ cấp của thân cây hai l  mầm  
d  Cấu tạo của thân cây một l  mầm  

e  Sự chuyển tiếp cấu tạo từ rễ lên thân  
g  Sự tiến ho  của trụ dẫn  

IV. Lá. 
1. Hình dạng ngoài của l   

a. C c bộ phận của l   
b  C c dạng l   
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c  C c dạng biến đổi của l   

d  C ch mọc l   
2. Cấu tạo giải phẫu cả l   

a  Sự hình thành và ph t triển của l   
b  Cấu tạo l  cây hai l  mầm  

c  Cấu tạo l  cây một l  mầm  
d  Sự rụng l   

CHƢƠNG IV: SỰ SINH SẢN VÀ CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT 
I. Kh i niệm chung. 

II  C c hình thức sinh sản của thực vật  
1. Sinh sản dinh dƣỡng  

a  Sinh sản dinh dƣỡng tự nhiên  
b  Sinh sản dinh dƣỡng nhân tạo  

2. Sinh sản v  tính  
3. Sinh sản hữu tính  

a  Sinh sản hữu tính đẳng giao  
b  Sinh sản hữu tính dị giao  

c  Sinh sản hữu tính noãn giao  
d  Ý ngh a của qu  trình sinh sản hữu tính  

III  Sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình th i  
1. Sự xen kẽ hay giao thể hình th i đẳng hình ở tảo mạng  

2. Giao thể hình th i dị hình  
a  Sự sinh sản và giao thể hình th i ở rêu  

b  Sự sinh sản và giao thể hình th i ở quyết  
c  Sự sinh sản và xen kẽ thế hệ ở thực vật có hạt  

IV  Sự sinh sản và chu trình ph t triển của hạt trần (cây th ng)  
1. Nón đực  
2. Nón cái. 
3. Sự thụ phấn và sự thụ tinh  
4. Cấu tạo hạt th ng  
5. Ý ngh a sinh học của hạt  

V. Sinh sản ở thực vật hạt kín  
1. Hoa. 

a  Cấu tạo của hoa  
b  Sự sắp xếp c c bộ phận trong hoa-C c kiểu hoa  

c  C ch biểu diễn một hoa-hoa thức và hoa đồ  
d  Cụm hoa  

e  Sự thụ phấn và thụ tinh  
2  Hạt  

a  Hạt và cấu tạo của hạt  
b  C c kiểu hạt  

c  Ý ngh a của hạt  
3  Quả  

a  Quả và cấu tạo của quả  
b  Phân loại quả  

c   Sự ph t t n của quả và hạt  
4  Chu trình ph t triển của cây có hoa  

PHẦN II: PHÂN LOẠI THỰC VẬT 
CHƢƠNG V: ĐẠI CƢƠNG VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 

1  Lƣợc sử phân loại học thực vật   
a  Thời kỳ phân loại nhân tạo  
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b  Thời kỳ phân loại tự nhiên  

c  Thời kỳ phân loại tiến hóa  
2  C c phƣơng ph p phân loại   

a  Phƣơng ph p hình th i so s nh  
b  Phƣơng ph p cổthực vật học  

c  Phƣơng ph p địa l  thực vật học  
d  Phƣơng ph p hóa sinh học  

e  Phƣơng ph p c  thể ph t triển  
f  Phƣơng ph p miễn dịch  

g  Phƣơng ph p chẩn đo n huyết thanh  
3  Đơn vị phân loại và c c bậc phân loại   

4  C ch gọi tên c c bậc phân loại 
5  Sự phân chia sinh giới và c c nhóm thực vật chính  

CHƢƠNG VI: THỰC VẬT CÓ HOA 
I. Lớp Hai l  mầm (Dicotyledonae) hay lớp Ngọc lan (Magnoliópida)  

1  Phân lớp Ngọc lan (Magnoliidae)  
2  Phân lớp Mao lƣơng (Ranunculidae)  

3  Phân lớp Sau sau (Hamamelididae)  
4  Phân lớp Cẩm chƣớng (Caryophyllidae)  

5  Phân lớp Sổ(Dilleniidae)  
6  Phân lớp Hoa hồng (Rosidae)  

7  Phân lớp Cúc (Asteridae)  
II. Lớp Một l  mầm (Monocotyledonae) hay lớp Hành (Liliopsida)  

1  Phân lớp Trạch tả(Alismidae)  
2  Phân lớp Hành hay phân lớp Huệtây (Liliidae)  

3  Phân lớp Cau (Arecidae) 
 

B. THỰC HÀNH: 30 tiết                             

 Bài 1: Quan s t một số tế bào thực vật  

 Bài 2: Mô thực vật. 
Bài 3: Rễ cây  

Bài 4: Thân cây. 
Bài 5: Lá cây. 

Bài 6: Cơ quan sinh sản của thực vật. 
Bài 7: Thu và xử l  mẫu vật. 

Bài 8: Phân loại thực vật  
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

- Tham gia và hoàn thành đầy đủ c c bài thực hành, b o c o thực hành   
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
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đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
Phòng thực hành đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ thực hành thí nghiệm, mẫu vật, tranh ảnh 

phục vụ c c bài thực hành   
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Giáo trình chính 

1  Hoàng Thị Sản (chủ biên), Nguyễn Phƣơng Nga. Hình thái Giải phẫu học Thực vật 
(Q1). NXB Đại học Sƣ phạm 2006.  

2  Hoàng Thị Sản (chủ biên)  Phân loại học thực vật (Q2). NXB ĐHSP, 2005   
3  Hoàng Thị Sản  Thực hành phân loại thực vật (Q3). NXB GD, 2000.  

9.2. Tài liệu tham khảo:  
1  Vũ V n Chuyên  Bài giảng thực vật học  Nhà xuất bản Y học Hà nội  1991  

2. Katherine Esau. Giải phẫu thực vật. 
3  Nguyễn Tiến Bân  Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật Hạt kín ở Việt Nam. 

NXB NN Hà Nội 1997  
4   Phạm Hoàng Hộ  Cây cỏViệt Nam (tập 1,2,3)  NXB Trẻ 2003  

5. Nguyễn Nhƣ Hiền  Giáo trình Sinh học tế bào  NXB Gi o dục 2006 
6. Trang website: www.sinhhocvietnam.com; kienthucsinhhoc.com; www.vncreatures.net 

http://www.sinhhocvietnam.com/
http://www.vncreatures.net/
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34). DI TRUYỀN HỌC 

 
- Mã học phần: 210045 

- Số tín chỉ: 03 (27/20/26) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Động vật, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Tế bào học, Ho  sinh học, Động vật học, Thực vật học    
 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung về cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tƣợng di truyền ở cấp 

phân tử và cấp độ tế bào; bản chất ho  học của gen và cơ chế điều hoà hoạt động của nó; c c loại 
biến dị, nguyên nhân, cơ chế ph t sinh, tính chất biểu hiện và vai trò của mỗi loại biến dị trong 

chọn giống và tiến ho  ở c c đối tƣợng kh c nhau nhƣ vi sinh vật, động vật, thực vật  Vai trò của 
kiểu gen đối với sự kiểm so t qu  trình ph t triển c  thể tiến ho   C c kiến thức cơ bản về di 

truyền học Menden và bổ sung cho DTH Menden, di truyền học nhiễm sắc thể, sự di truyền tế 
bào chất, di truyền học vi sinh vật  Qu  trình di truyền trong quần thể, chủ yếu là quần thể giao 

phối và vai trò của c c nhân tố tiến ho   Sự hình thành đặc điểm thích nghi và hình thành loài 
mới  Con ngƣời cũng tuân theo c c quy luật di truyền và biến dị   

Học xong học phần ngƣời học giải đƣợc c c bài tập di truyền học; vận dụng đƣợc l  
thuyết để phân tích, biện luận c c kết quả thực nghiệm; lựa chọn đƣợc c ch giải nhanh gọn, hợp 

l  nhất; sử dụng đƣợc kính hiển vi, làm và quan s t c c tiêu bản,    
2. Mục tiêu học phần  

2.1. Về kiến thức 
- Sinh viên trình bày đƣợc: cấu trúc, chức n ng và cơ chế t c động của vật chất di truyền từ 

mức phân tử đến quần thể để thực hiện đƣợc việc truyền đạt kiến thức di truyền ở bậc phổ th ng, 
đồng thời làm cơ sở để học c c m n học kh c (nhƣ: Di truyền học phân tử, C ng nghệ sinh học, 

Học thuyết tiến ho    ) và ứng dụng vào thực tế cuộc sống   
- Sinh viên trình bày đƣợc những kiến thức di truyền liên quan trực tiếp đến con ngƣời (nh-

ƣ: Di truyền học ngƣời, Di truyền học tƣ vấn,   ) từ đó biết đƣợc tƣơng lai loài ngƣời để có c ch 
bảo vệ loài ngƣời  

2.2. Về kỹ năng 
Rèn c ch học cho sinh viên  Đặc biệt là phƣơng ph p đọc tài liệu, có k  n ng tìm kiếm 

th ng tin, xử lí th ng tin, lƣu trữ th ng tin về những kiến thức liên quan đến m n học   
Rèn k  n ng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; k  n ng tự học, tự nghiên cứu   

Có k  n ng làm việc theo nhóm, k  n ng thực hành làm c c bài tập di truyền, thí nghiệm 
và sử dụng c c dụng cụ, ho  chất, thiết bị liên quan đến m n học  

Định hƣớng và làm cơ sở cho việc học tập c c m n học kh c ở c c học kỳ sau (nhƣ:  Di 
truyền học phân tử, C ng nghệ sinh học, Học thuyết tiến ho    )   

3. Nội dung chi tiết môn học: 

A. LÝ THUYẾT , THẢO LUẬN TIẾT 63(27;36). 

Chƣơng I: Mở đầu 2 (2,0)                                

I  Đối tƣợng, nhiệm vụ, vị trí của Di truyền học (DTH) trong sinh học, đời sống và chọn 

giống  
II  Tóm tắt lịch sử c c giai đoạn ph t triển của DTH  

III  Một số phƣơng ph p nghiên cứu di truyền  
Chƣơng II: Vật chất di truyền  7(3,4)               

I  C c tiêu chuẩn của VCDT 
II  Chứng minh axít nucleic là vật mang TTDT  

III. Axít nucleic - Vật mang TTDT 
1  Cấu trúc ho  học và cấu trúc kh ng gian của ADN và ARN  

2  T i bản của axít nucleic  
a  T i bản ARN 



 161 

b  T i bản ADN 

- C c giả thuyết t i bản ADN 
- Tổng hợp thành c ng ADN nhân tạo  

- Tổng hợp ADN invivo: T i bản ở vi khuẩn, virut và Eucaryota  
3  Gen phân đoạn  

4  Khuyếch đại gen  
5  Yếu tố di truyền vận động  

IV  Nhiễm sắc thể: 
1  Kh i niệm và chức n ng của NST  

2  Cấu trúc VCDT ở virut, sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân chuẩn  
a  Cấu trúc VCDT ở virut  

b  Cấu trúc VCDT ở sinh vật Procaryota  
c  Cấu trúc VCDT ở sinh vật Eucaryota  

- Số lƣợng NST  
- Hình th i và c c loại NST  

- Cấu trúc phân tử (Cấu trúc siêu hiển vi) 
- Cơ chế ổn định của bộ NST. 

- Đặc thù trong hoạt động của NST  
Chƣơng III: Khái niệm và phân loại biến dị, đột biến 4(2,2) 

I  Kh i niệm và phân loại biến dị  
1  Kh i niệm  

2  Phân loại  
II  Kh i niệm và phân loại đột biến  

1  Kh i niệm  
2  Phân loại  

III  T c nhân gây đột biến: 
1  T c nhân vật l  gây đột biến: Phóng xạ, nhiệt độ,      

2  T c nhân ho  học gây đột biến: C c chất cơ bản nhƣ: 5 Br m Uraxyl, arridin, 
IV  Cơ chế sửa sai và sửa chữa ADN  

Chƣơng IV: Đột biến gen    3(1,2)              

I  Kh i niệm và phân loại  

II. Nguyên nhân và cơ chế ph t sinh đột biến gen  
III  Khả n ng biến đổi kiểu hình do đột biến gen  

IV  C c kiểu hình của đột biến gen  
V  Thể dột biến và sự hình thành dãy alen  

 
Chƣơng V: Đột biến cấu trúc NST   3(1,2)                  

I  Kh i niệm và phân loại đột biến cấu trúc NST  
II  C c giả thuyết về sự hình thành c c sai hình NST  

III  C c dạng đột biến NST: 
Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn (Định ngh a, c c loại, cơ chế hình  

thành, hậu quả, ứng dụng) 
Chƣơng VI: Đột biến số lƣợng NST    3(1,2)                  

I  Hiện tƣợng đa bội thể và thể đa bội  
1  Kh i niệm và phân loại hiện tƣợng đa bội thể  

2  Hiện tƣợng đa bội trong tự nhiên  
II  Thể đa bội cùng nguồn (đồng nguyên) 

1  Giảm phân và độ hữu thụ của c c thể cùng nguồn  
2. Phân tích di truyền của c c thể tứ bội cùng nguồn  

3  C c đặc trƣng, đặc tính chủ yếu của c c thể đa bội 
4  Cơ chế tế bào học hình thành c c thể đa bội cùng nguồn  
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5. Các phƣơng ph p gây đa bội thể cùng nguồn  

III  Thể đa bội kh c nguồn: Kh i niệm, sự hình thành và ứng dụng  
IV  Thể dị bội: 

1  Kh i niệm và cơ chế hình thành thể dị bội  
2  Phân tích di truyền thể dị bội  

3  Hậu quả và ứng dụng của thể dị bội  
V  Thể đơn bội: 

1  Kh i niệm và sự hình thành thể đơn bội  
2  Đặc điểm di truyền và ứng dụng của thể đơn bội  

Chƣơng VII: Thƣờng biến  2(1,1)        

I  Kh i niệm và phân loại  

II  Mức phản ứng  
III  Cơ chế hình thành thƣờng biến  

IV  Mối quan hệ giữa thƣờng biến và biến dị di truyền  Độ thâm nhập và độ biểu hiện  
V  Ý ngh a của thƣờng biến  

Chƣơng VIII: Sinh tổng hợp Protein     6(2,4)    

I  Cấu trúc và chức n ng của Protein  

II  Bản chất của gen  
III  Bản chất của mã di truyền 

1  Bằng chứng về vai trò của ARN trong di truyền  
2  Kh i niệm về mã di truyền  

3  Giải mã di truyền bằng thực nghiệm  
4  Đặc điểm của mã di truyền  

IV  Sự phiên mã: 
1  Đặc điểm chung của qu  trình phiên mã  

2  Cơ chế phiên mã ở sinh vật Procaryota  
3  Cơ chế phiên mã ở sinh vật Eucaryota  

V  Cơ chế dich mã  
1  Hoạt ho  c c amin  

2  Cơ chế dịch mã  
VI  Điều hoà sinh tổng hợp Protein ở sinh vật Procaryota, Eucaryota. 

Chƣơng IX: Tái tổ hợp vật chất di truyền    6(2,4)    

I  Vòng đời và c c qu  trình dẫn đến t i tổ hợp vật chất di truyền ở virut  

1  Chu kỳ sinh sản của vi rút gây độc và virut  n hoà  
2  T i tổ hợp VCDT ở phage và ứng dụng  

II  Phân tích di truyền ở vi khuẩn: 
1. Tiếp hợp: 

+ Định ngh a và phân biệt tế bào F
+
, Hfr, F

- 

+ Qu  trình di truyền VCDT từ thể cho sang thể nhận  

+ Lập bản đồ di truyền bằng tiếp hợp  
2. Biến nạp: 

+ Định ngh a và cơ chế  
+ X c định liên kết gen bằng biến nạp. 

3. Tải nạp: 
+ Định ngh a, c c loại cơ chế  

+ Ứng dụng  
III  Vòng đời và c c qu  trình dẫn đến t i tổ hợp VCDT ở vi nấm. 

1  Vòng đời của 1 số vi nấm  
2  Phân tích di truyền bằng giảm phân ở vi nấm  

IV  Cơ chế t i tổ hợp VCDT ở sinh vật Eucaryota  
1  Bằng chứng tế bào học của hiện tƣợng trao đổi chéo  
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2  C c giả thuyết về hiện tƣợng TĐC  

3  Cơ chế phân tử của TĐC  
4  Phân tích di truyền bằng nguyên nhân  

Chƣơng X: Cơ sở di truyền của sự phát triển cá thể   3(1,2) 

I  Cơ sở DTcủa sự phân ho , sự phân ho  sơ cấp và cơ chế DT của sự phân ho   

II  T c động của gen trong ph t triển c  thể  
III  Mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình trong qu  trình ph t triển c  thể  

IV  Cơ chế biểu hiện phân ho  gen  
Chƣơng XI: Các quy luật của hiện tƣợng di truyền    6(3,3)  

I. Một số khái niệm chung: 

1  Tính trạng và đặc tính  

2  Tính trạng tƣơng phản và tính trạng tƣơng ứng 
3  Tính trạng số lƣợng và tính trạng chất lƣợng 

4  Kiểu gen và kiểu hình 
5  Thể đồng hợp và thể dị hợp 

6  Alen và cặp alen  
II. Các kí hiệu thƣờng dùng 

III. Các quy luật di truyền do sự phân li của 1 cặp alen  

II.1. Định luật 1,2 Men đen (Định luật phân li) 

1  Thí nghiệm 
2  Giải thích 

3  Cơ chế phân tử của tính trội 
4. Lai phân tích: 

III.2. Bổ sung định luật 1,2 Menđen: 

1  Trội kh ng hoàn toàn  

2  Đồng trội  
3  Gen gây chết  

4  Mức ngoại hiệu của gen (Độ thâm nhập) 
5  Độ biểu hiện của gen  

6  Tính đa hiệu của gen  
IV. Các quy luật di truyền do sự phân li độc lập của các gen không alen.  

IV.1: Tỉ lệ phân li cổ điển với hai hay nhiều cặp gen (định luật MĐ3 hay định luật 

phân li độc lập của các cặp gen) 

1  Thí nghiệm, kết luận 
2  Giải thích bằng cơ sở tế bào học 

3  Điều kiện nghiệm đúng  
4  Ý ngh a định luật 3 Menđen 

IV.2. Những thay đổi tỷ lệ 9:3:3:1  

1  Trội kh ng hoàn toàn 

2  Át chế 
3  Tƣơng t c bổ trợ 

4  Hiện tƣợng đa phân 
5  Gen gây biến đổi 

Chƣơng XII: Di truyền học nhiễm sắc thể      7(3,4) 

A. Thuyết di truyền NST của Moogan: 

I  Gen liên kết  
II  Thí nghiệm chứng minh  

III  Kết luận - Nội dung thuyết di truyền NST của Moogan  
IV  Bản đồ di truyền  

B. Di truyền học giới tính và di truyền liên kết giới tính.  

I  Di truyền giới tính: 
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1  Kh i niệm về giới tính và phân ly theo giới tính  

2  Cơ chế x c định giới tính (Cơ chế NST và c c cơ chế kh c) 
3  Ý ngh a thực tiễn của NC di truyền giới tính  

II  Sự di truyền c c tính trạng liên kết với giới tính  
1  Kh i niệm và bản chất của hiện tƣợng di truyền liên kết giới tính  

2  Sự di truyền c c tính trạng liên kết với giới tính ở ngƣời, động, thực vật  
3  Tính trạng hạn chế và tính trạng ảnh hƣởng bởi giới tính. 

4  Ý ngh a thực tiễn của NC di truyền liên kết với giới tính  
Chƣơng XIII. Di truyền ngoài NST       2(1,1) 

I  C c vấn đề chung: 
1  Kh i niệm  

2  Đặc điểm di truyền ngoài NST  
II  Di truyền tính bất dục đực tế bào chất  

III  Di truyền lạp thể 
IV. Di truyền ty thể  

Chƣơng XIV: Di truyền học quần thể 4(2,2) 

I  Một số kh i niệm  

II  Cấu trúc di truyền của quần thể: 
1  Cấu trúc di truyền của quần thể nội phối  

2  Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối  
III  Sự di truyền trong quần thể  

1  Sự di truyền trong quần thể tự phối  
2  Sự di truyền trong quần thể giao phối  Định luật Hacdi - Vanbec. 

IV  Những nhân tố gây biến đổi tần số alen trong quần thể giao phối 
1  Kích cỡ quần thể 

2  Qu  trình đột biến 
3  Giao phối kh ng ngẫu nhiên 

4  Chọn lọc tự nhiên 
5. Du nhập gen 

6  Biến động di truyền 
Chƣơng XV: Di truyền học ngƣời   5(2,3) 

I  Đặc điểm và c c phƣơng ph p nghiên cứu của DT ngƣời  
II  Dự  n bộ gen ngƣời 

III  Một số bệnh di truyền ở ngƣời (Phân tử và NST) 
 

B. THỰC HÀNH VÀ CHỮA BÀI TẬP         30 tiết. 
Bài 1: Nghiên cứu hình th i và đếm số lƣợng NST thực vật ở nguyên phân trên tiêu bản 

tạm thời hoặc cố định (ở hành tây, hành ta,   ); Nghiên cứu hình th i và đếm số lƣợng NST thực 
vật ở giảm phân trên tiêu bản tạm thời hoặc cố định (ở hành tây, hành ta...) 

Bài 2: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và NST khổng lồ ở ruồi giấm  
Bài 3: Nghiên cứu NST và cơ chế NST x c định giới tính ở động vật (trên tiêu bản tạm 

thời hoặc cố định ở châu chấu, chuột, th    ); Nghiên cứu đột biến NST và một số đột biến hình 
thái (qua tiêu bản tạm thời, cố định hoặc ảnh chụp) 

Bài 4: Nghiên  cứu một số quy luật di truyền bằng phƣơng ph p lai hữu tính  
Bài 5: Chữa bài tập về vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào  

Bài 6: Chữa bài tập về đột biến  
Bài 7,8: Chữa bài tập về c c quy luật di truyền, di truyền học ngƣời  

 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  
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- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  

thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
- Phải tham gia và hoàn thành đầy đủ c c bài thực hành  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 

1  Phan cự Nhân ( chủ biên) (1999)  Di truyền học tập I, II, NXBGDHN. 
2  Phạm Thành Hổ (2002)  Di truyền học, NXBGD. 

3  Lê đình Trung (chủ biên) (2000)  Di truyền học - S ch CĐSP, NXBGD  
4 Vũ Đức Lƣu(chủ biên) (2007)  Di truyền học, NXB Đại học sƣ phạm  

9.2 Tài liệu tham khảo: 
5  Chu V n Mẫn (2002)  Di truyền học người, NXB KHKT. 

6  Lê Đình Lƣơng, Phan Cự Nhân (1997)  Cơ sở di truyền học, NXB GD. 
7  Hồ Huỳnh Thuỳ Dƣơng (1997)  Sinh học phân tử, NXBGD. 

8  Nguyễn Minh C ng (1997)  Bài tập di truyền, NXBGD. 
9  Lê Đức Trình (2001)  Sinh học phân tử của tế bào, NXBKH và KT. 

10. Helena Curtis - Phan Cự Nhân dịch (1995)  Sinh học (phần di truyền học), NXB GD  
11. Lê Duy Thành. Cơ sở di truyền chon giống thực vật, NXB KH & KT. 

- Các trang website liên quan: 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ditruyen  

http://Giasutamviet.com 
http://thuviensinhhoc.com 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ditruyen
http://giasutamviet.com/
http://thuviensinhhoc.com/
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35a). VẬT LÝ LÝ THUYẾT 

 
- Mã học phần: 210033 

- Số tín chỉ học tập:  4 (36/48/0)  
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Vật l , khoa KHTN  

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật l  3  
 

1. Mô tả học phần  

Học phần gồm c c nội dung về định luật cơ bản của cơ học chất điểm; c c định lí tổng 

qu t của động lực học và c c định luật bảo toàn; c c phƣơng trình Maxwell; trƣờng điện từ 
chuẩn dừng, cơ sở của vật l  thống kê cổ điển, cơ sở của vật l  thống kê lƣợng tử; c c tiên đề của 

cơ học lƣợng tử; phƣơng trình Schodinger kh ng phụ thuộc thời gian; phƣơng trình Schodinger 
phụ thuộc thời gian. 

Qua học phần ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức vật l  chuyên sâu về cơ học để giải 
quyết c c vấn đề thuộc vật l  phổ th ng  Sử dụng đƣợc c ng cụ to n học trong vật l   Giải thích 

đƣợc c c hiện tƣợng vật l  th ng dụng trong đời sống và trong k  thuật  
2. Mục tiêu học phần  

2.1. Về kiến thức 
 Học phần này cung cấp cung cấp cho sinh viên c c kiến thức cơ bản về vật l  l  thuyết: 

định luật cơ bản của cơ học chất điểm, C c định lí tổng qu t của động lực học và c c định luật 
bảo toàn, C c phƣơng trình Maxwell, Trƣờng điện từ chuẩn dừng, cơ sở của vật l  thống kê cổ 

điển, cơ sở của vật l  thống kê lƣợng tử, C c tiên đề của cơ học lƣợng tử, Phƣơng trình 
Schodinger kh ng phụ thuộc thời gian, Phƣơng trình Schodinger phụ thuộc thời gian . 

 2.2. Về kỹ năng 
          Có phƣơng ph p và k  n ng giải c c bài tập và giải thích c c hiện tƣợng vật l  về cơ l  

thuyết, hệ phƣơng trình Maxoen, thống kê cổ điển, thống kê lƣợng tử, phƣơng trình Schodinger 
kh ng phụ thuộc thời gian và Phƣơng trình Schodinger phụ thuộc thời gian thành thạo  Rèn 

luyện phƣơng ph p suy luận khoa học, tƣ duy logic, phƣơng ph p nghiên cứu thực nghiệm, t c 
phong khoa học đối với ngƣời gi o viên trong tƣơng lai  Biết vận dụng những quy luật vật l  l  

thuyết để giải thích c c hiện tƣợng vật l  th ng dụng trong đời sống và trong k  thuật   
3. Nội dung chi tiết học phần  

Phần 1: Cơ sở cơ lý thuyết 

Chƣơng I : Những khái niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm  

1. C c kh i niệm cơ bản mở đầu  
2. C c phƣơng trình chuyển động  C c véc tơ vận tốc và gia tốc  

3. Véc tơ vận tốc và gia tốc trong c c hệ quy chiếu kh c nhau  Định luật cộng vận tốc và 
gia tốc  

4. Nguyên l  tƣơng đối Galile  Ba định luật Newton  
5. Hai bài to n cơ bản của động lực học chất điểm  

6. C c trƣờng hợp riêng của bài to n ngƣợc và những đặc trƣng của lực  
7. Chuyển động của chất điểm trong trƣờng lực thế  

8. Chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu kh ng qu n tính  
Chƣơng II : Các định lí tổng quát của động lực học và các định luật bảo toàn. 

1. C c phƣơng trình chuyển động của hệ chất điểm   
2. Định l  biến thiên và bảo toàn xung lƣợng của hệ  

3. Khối tâm của hệ  Định l  chuyển động của khối tâm  
4. Bài toán Xiôncôpxki 

5. Định l  biến thiên và định luật bảo toàn momen xung lƣợng của hệ  
6. Định l  biến thiên động n ng và định luật bảo toàn cơ n ng của hệ  

Phần 2: Cơ sở điện động lực học 

Chƣơng III: C c phƣơng trình Maxwell 
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1. Điện tich và dòng điện  Điện từ trƣờng  

2. Dạng vi phân của định l  O – G. 
3. Định luật bảo toàn điện tích  Dòng điện dịch  Dòng điện toàn phần  

4. Dạng vi phân của định luật cảm ứng điện từ Faraday  
5.  Dạng vi phân của định luật Ohm, định luật Jun – Lenxo. 

6. Định luật bảo toàn n ng lƣợng của điện từ trƣờng  Xung lƣợng của điện từ trƣờng  
7. Điều kiện biên  

8. Hệ đủ phƣơng trình Maxwell  
Chƣơng IV: Trƣờng điện từ chuẩn dừng 

1. Điều kiện chuẩn dừng  
2. C c phƣơng trình của trƣờng chuẩn dừng  

3. Thế của trƣờng chuẩn dừng  
4. Định luât Ohm đối với trƣờng điện từ chuẩn dừng  

5. Dao động tự do trong mạch có tụ điện và cuộn cảm  
6. Dao động cƣỡng bức  Dòng điện xoay chiều  

7. N ng lƣợng của dòng điện xoay chiều  
8. Hiệu ứng da  

Phần 3: Cơ sở Vật lý thống kê 

Chƣơng V: Những cơ sở của vật lý thống kê cổ điển. 

1.  M  tả v  m  và vi m  một hệ ở trạng th i cân bằng  Qui luật tính động lực và qui luật 
tính thống kê   

2. Phƣơng ph p cơ bản của vật l  thống kê  Biểu diễn hệ trong kh ng gian pha  
3. C ch m  tả thống kê hệ nhiều hạt  

4. Định l  Liuvin  Cân bằng thống kê  
Chƣơng VI: Những cơ sở của vật lý thống kê lƣợng tử. 

1. C c hệ lƣợng tử và tính chất của chúng  
2. Ứng dụng phƣơng ph p thống kê cho hệ lƣợng tử  

3. Phƣơng ph p c c   của B nxơman  
4. C c phân bố m cxuen- B nxơman, B zơ-Anhstanh, Fecmi-Đir c  

Phần 4: Cơ sở cơ học lƣợng tử 
              Chƣơng VII:  Các tiên đề của cơ học lƣợng tử   

1. C c tiên đề của cơ học lƣợng tử  
2. Tính gi  trị trung bình của biến số động lực 

3. Tính hệ số khai triển  
4. To n tử có phổ liên tục  

5. To n tử toạ độ và to n tử xung lƣợng  
6. Nguyên l  tƣơng ứng và dạng của c c to n tử  

7. Sự đo đồng thời hai biến số động lực  
8. Hệ thức bất định Heisenberg                                       

Chƣơng VIII. Phƣơng trình trị riêng của năng lƣợng và ứng dụng   

1. Phƣơng trình Schodinger kh ng phụ thuộc thời gian  

2. Vài tính chất đ ng chú   của phƣơng trình Schodinger một chiều  
3. Hố thế có độ sâu v  hạn  

4. Hố thế có độ sâu hữu hạn  
5. Thế bậc thang      

6. Hàng rào thế       
7. Dao động tử điều hoà        

Chƣơng IX. Sự biến đổi trạng thái theo thời gian                               

1. Phƣơng trình Schodinger phụ thuộc thời gian  

2. Mật độ x c suất, mật độ dòng x c suất  Phƣơng trình liên tục  
3. Trạng th i dừng   
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4. Đạo hàm của to n tử theo thời gian  

5. Phƣơng trình chuyển động trong cơ học lƣợng tử  
6. Tích phân chuyển động   

 
4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  Chuẩn bị đầy 
đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  thuyết và làm bài tập  Làm 

đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  
6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 

đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 
đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu   

9.1. Giáo trình chính  
1. Nguyễn Hữu Mình: Cơ học l  thuyết  NXB ĐHQG Hà N i  1997  

2. Đào V n Phúc: Điện động lực, NXB Gi o dục, 2001. 
3. Vũ Thanh Khiết: Vật l  thống kê  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997  

4. Đỗ Đình Thanh, Phạm Qu  Tƣ: Cơ học lƣợng tử  NXB ĐHQG – 1998. 
5. Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, Lê Trọng Tƣờng: Bài tập  l  vật l  

thuyết  NXB ĐHQG Hà Nội  1996 

9.2. Tài liệu tham khảo  
6. Kompanheetx, Gi o trình Vật l  l  thuyết, tập 1, 2  NXB Mir, 1981. 
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35b). CƠ HỌC LÝ THUYẾT 

 
- Mã học phần: 210050 

- Số tín chỉ học tập:  4 (36/48/0)  
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Vật l , khoa KHTN  

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật l  3   
 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung về kh i niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm, c c 

định luật tổng qu t của động lực học cơ hệ, c c ĐLBT và ứng dụng của chúng vào bài to n 2 vật, 
chuyển động của vật rắn, phƣơng ph p biểu diễn véc tơ m  tả chuyển động cơ học và c c đại 

lƣợng định luật vật l   Cơ học cổ điển Niutown từ nguyên l  biến phân Haminton, phƣơng ph p 
hàm Lagrang và nguyên l  t c dụng tối thiểu để m  tả một hệ cơ… làm nền tảng để học tiếp c c 

m n vật l  thống kê, cơ học lƣợng tử  và vật l  chất rắn  
Qua học phần ngƣời học vận dụng đƣợc nguyên l  biến phân vào m n Cơ học cũng nhƣ 

trong nhiều l nh vực kh c nhau của Vật l ; ứng dụng vào giải thích c c hiện tƣợng liên quan 
trong thực tiễn và cuộc sống  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Sau khi học xong phần này, sinh viên cần nắm đƣợc:  
- Những kh i niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm  

-  C c định l  tổng qu t của động lực học và c c định luật bảo toàn  
-  C c bài to n chuyển động xuyên tâm  

-  Những cơ sở của cơ học giải tích        
-  Chuyển động của vật rắn  

-  C c dao động của hệ 
- Nắm đƣợc c c phƣơng ph p đặc thù của m n học, đó là phƣơng ph p xuất ph t từ c c 

định luật thực nghiệm của Newton và xuất ph t từ nguyên l  biến phân Hamilton  Phƣơng ph p 
thứ nhất cho thấy đƣợc vị trí và vai trò quan trọng của c c định luật Newton trong toàn bộ hệ 

thống c c kiến thức cơ bản của cơ học cổ điển  Phƣơng ph p thứ hai thừa nhận một tiên đề tổng 
qu t nhất của vật l  đó là thừa nhận nguyên l  biến phân Hamilton  Từ nguyên l  này và từ 

nguyên l  đối xứng của kh ng gian và thời gian, nguyên l  tƣơng đối sẽ tìm đƣợc toàn bộ hệ 
thống c c kiến thức cơ bản của Cơ học cổ điển Newton  

2.2. Về kỹ năng:  
Rèn luyện phƣơng ph p suy luận khoa học, tƣ duy logic, phƣơng ph p nghiên cứu thực 

nghiệm, t c phong khoa học đối với một cử nhân tƣơng lai  
Biết vận dụng  nguyên l  biến phân vào m n Cơ học cũng nhƣ trong nhiều l nh vực kh c 

nhau của Vật l   
3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chƣơng I : Những khái niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm  
1. C c kh i niệm cơ bản mở đầu  

2. C c phƣơng trình chuyển động  C c véc tơ vận tốc và gia tốc  
3. Véc tơ vận tốc và gia tốc trong c c hệ quy chiếu kh c nhau  Định luật cộng vận tốc và 

gia tốc  
4. Nguyên l  tƣơng đối Galile  Ba định luật Newton  

5. Hai bài to n cơ bản của động lực học chất điểm  
6. C c trƣờng hợp riêng của bài to n ngƣợc và những đặc trƣng của lực  

7. Chuyển động của chất điểm trong trƣờng lực thế  
8. Chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu kh ng qu n tính  

Chƣơng II : Các định lí tổng quát của động lực học và các định luật bảo toàn. 

1. C c phƣơng trình chuyển động của hệ chất điểm   
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2. Định l  biến thiên và bảo toàn xung lƣợng của hệ  

3. Khối tâm của hệ  Định l  chuyển động của khối tâm  
4. Bài toán Xiôncôpxki 

5. Định l  biến thiên và định luật bảo toàn momen xung lƣợng của hệ  
6. Định l  biến thiên động n ng và định luật bảo toàn cơ n ng của hệ  

Chƣơng III : Chuyển động xuyên tâm 

1. Bài to n hai vật 

2. Chuyển động trong trƣờng xuyên tâm 
3. Bài toán Keple 

4. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo Tr i đất và c c trạm vũ trụ  
5. Sự va chạm đàn hồi của hai vật  

6. Sự t n xạ đàn hồi của hai hạt  C ng thức Rowdepho                                                      
Chƣơng IV : Những cơ sở của cơ học giải tích 

1. Những kh i niệm về liên kết  Tọa độ suy rộng  
2. Nguyên l  Đal mbe – Lagr nggiơ  Phƣơng trình Lagr nggiơ  

3. Nguyên lý Hamilton 
4. Mối quan hệ giữa c c nguyên l  đối xứng của kh ng gian, thời gian và c c định luật 

bảo toàn  
5. C c phƣơng trình Hamilton. 

6. Móc Poátxông. 
7. C c phép biến đổi chính tắc và định lí Liuvin  

8. Phƣơng trình Hamilton - Jacôbi . 
 Chƣơng V : Dao động bé 

1. Dao động tự do của hệ bảo toàn có một bậc tự do  
2. Dao động tự do của hệ bảo toàn có hai bậc tự do  

3. Dao động tự do của hệ bảo toàn có nhiều bậc tự do  
4. Dao động tắt dần  

5. Dao động cƣỡng bức  
Chƣơng VI : Chuyển động của vật rắn 

1. Số bậc tự do của vật rắn  C c góc Ơle   
2. Vận tốc, gia tốc của một chất điểm thuộc vật rắn  Vận tốc và gia tốc góc  

3. Động n ng của vật rắn  Momen qu n tính. 
4. Momen xung lƣợng của vật rắn 

5. C c phƣơng trình chuyển động của vật rắn   
6. Chuyển động của vật rắn quanh một điểm cố định, c c phƣơng trình động lực học Ơle  

7. Con quay đối xứng 
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  Chuẩn bị đầy 

đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  thuyết và làm bài tập  Làm 
đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
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đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu:  

9.1. Giáo trình chính: 

1. Nguyễn Hữu Mình. Cơ học l  thuyết  NXB ĐHQG Hà N i  1997  
2. Đào Huy Bích, Phạm Huyễn.  Cơ học l  thuyết   NXB ĐHQG  1999  

3. Nguyễn Hữu Mình , Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh. Lê Trọng Tường  Bài tập  l  vật l  
thuyết  NXB ĐHQG Hà Nội  1996 

9.2. Tài liệu tham khảo  
4.  Đào Văn Dũng, Phạm Thị Oanh, Phạm Chí Vĩnh. Bài tập  l  vật l  thuyết  NXB 

ĐHQG Hà Nội  2000  
5.  O.V. Galubeva  Cơ học l  thuyết  NXBGD  1973 

6.  DAVID HALLIDAY. Cơ sở vật l , Tập 3. NXBGD. 1998. 
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36a). PHÁT TRIỂN BÀI TẬP VẬT LÝ SƠ CẤP 

 

- Mã học phần: 210034 

- Số tín chỉ: 2 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Vật l , khoa KHTN  

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật l  3 
 

1. Mô tả học phần 

 Học phần gồm c c nội dung về k  n ng giải quyết và ph t triển c c bài tập vật l  sơ cấp 

về Cơ học, Nhiệt học, Điện học, Từ học, Quang học, Vật l  hạt nhân và nguyên tử  C c kiểu 
hƣớng dẫn học sinh giải bài tập cũng nhƣ lựa chọn, sử dụng và ph t triển, s ng tạo c c bài toán 

mới trong dạy học. 
Học xong học phần ngƣời học giải đƣợc c c bài tập vật l  sơ cấp về Cơ học, Nhiệt học, 

Điện học, Từ học, Quang học, Vật l  hạt nhân và nguyên tử   
2. Mục tiêu học phần  

2.1. Về kiến thức 
Học phần đi sâu vào k  n ng giải quyết và ph t triển c c bài tập vật l  sơ cấp nhƣ: Cơ 

học, Nhiệt học, Điện học, Quang học, Vật l  hạt nhân và nguyên tử,     Từ đó đƣa ra c c kiểu 
hƣớng dẫn học sinh giải bài tập cũng nhƣ lựa chọn, sử dụng và ph t triển, s ng tạo c c bài toán 

mới trong dạy học. 

 2.2. Về kỹ năng 

Có phƣơng ph p và k  n ng giải c c bài tập và giải thích c c hiện tƣợng vật l  có trong 
đề thi học sinh gi i cấp quốc gia và quốc tế  

 Rèn luyện phƣơng ph p suy luận khoa học, tƣ duy logic, phƣơng ph p nghiên cứu thực 
nghiệm, t c phong khoa học đối với ngƣời gi o viên trong tƣơng lai 

Biết vận dụng những quy luật vật l  l  thuyết để giải thích c c hiện tƣợng vật l  th ng 
dụng trong đời sống và trong k  thuật   

3. Nội dung chi tiết học phần  

Chƣơng I : Phát triển bài tập về cơ học  

1. Ph t triển c c bài to n về Chuyển động của vật rắn  
2. Ph t triển c c bài to n về  vận dụng định l  Koenig trong c c bài to n cơ học vật rắn  

3. Ph t triển c c bài to n về cơ vật rắn thi học sinh gi i quốc gia và chọn quốc tế  
4. Ph t triển c c bài to n về tìm chu kì dao động của vật rắn bằng phƣơng ph p n ng 

lƣợng   
5. Ph t triển c c bài to n về vận dụng c c định luật bảo toàn trong một số bài tập cơ học 

vật rắn. 
6. Ph t triển c c bài to n về sự va chạm của vật rắn   

7. Ph t triển c c bài to n về dao động nhiễu loạn   
8. Ph t triển c c bài to n về lực hấp dẫn   

9. Ph t triển c c bài to n về vệ tinh   
10. Ph t triển c c bài to n về t nh học 

Chƣơng II : Phát triển bài tập về nhiệt học. 

1. Ph t triển c c bài to n về  p dụng phƣơng trình trạng th i học cho khí lí tƣởng   

2. Ph t triển c c bài to n về bài to n về khí thực  
3. Ph t triển c c bài to n về Nguyên l  thứ nhất (nguyên l  I) của nhiệt động lực học – 

áp dụng cho khí l  tƣởng  
Chƣơng III: Phát triển bài tập về điện học 

1. Ph t triển c c bài to n về t nh điện  
2. Ph t triển c c bài to n về Phƣơng ph p ảnh điện  

3. Ph t triển c c bài to n về lƣỡng cực điện  
4. Ph t triển c c bài to n về hệ thức liên hệ giữa cƣờng độ điện trƣờng – điện thế. 
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5. Ph t triển c c bài to n về Ứng dụng tích phân để giải bài tập t nh điện  

6. Ph t triển bài to n liên quan đến tụ điện, n ng lƣợng điện trƣờng   
7. Ph t triển c c bài to n về Ghép c c tụ điện đã tích điện điện lƣợng di chuyển trong 

một đoạn mạch 
8. Ph t triển c c bài to n về c c tính chất đối xứng trong bài to n t nh điện. 

9. Ph t triển c c bài to n về Chuyển động của điện tích (hệ điện tích) trong điện trƣờng   
10. Ph t triển c c bài to n về Chuyển động liên kết của c c hạt mang điện  

Chƣơng IV: Phát triển bài tập về từ học 
11. Ph t triển c c bài to n về từ trƣờng trong chân kh ng và trong từ m i   

12. Ph t triển c c bài to n về điện tích chuyển động trong từ trƣờng   
13. Ph t triển c c bài to n về cảm ứng điện từ  

Chƣơng V: Phát triển bài tập về quang học 
1. Ph t triển c c bài to n về phản xạ  nh s ng bồi dƣỡng học sinh gi i  

2. Ph t triển c c bài to n về khúc xạ  nh s ng bồi dƣỡng học sinh gi i  
3. Ph t triển c c bài to n về lƣỡng chất cầu 

4. Ph t triển c c bài to n về sự truyền  nh s ng trong m i trƣờng có chiết suất thay đổi.  
5. Ph t triển c c bài to n về vận dụng nguyên lí thuận nghịch  nh s ng trong  quang hệ 

ghép đồng trục  
6. Ph t triển c c bài to n về hệ trực tâm trong quang học. 

7. Sự nhìn, cảm gi c về màu sắc và c c màu cơ bản  
8. Xây dựng hệ thống bài tập thí nghiệm phần quang học.  

9. Ph t triển c c bài to n về sự t n sắc  nh s ng qua l ng kính   
10. Ph t triển c c bài to n về Giao thoa  nh s ng 

Chƣơng VI: Phát triển bài tập về vật lý nguyên tử hạt nhân và vật lý hiện đại. 
1. Ph t triển c c bài to n về về phản ứng hạt nhân. 

2. Ph t triển c c bài to n về phản ứng phân hạch, nguyên l  và ứng dụng   
3. Bản chất lƣợng tử của bức xạ điện từ  

4. Cơ sở của vật l  lƣợng tử  
5. Hiệu ứng Compton và hiệu ứng Doppler đối với sóng  nh s ng   

6. Sự tƣơng t c của photon và electron trong mạng tinh thể - hiệu ứng compton. 
7. Thuyết tƣơng đối hẹp  

8. Cơ học tƣơng đối tính  
9. Phép biến đổi Lorentz cho trƣờng điện từ   

10. Lƣỡng tính sóng – hạt của vật chất 
11. Cơ học lƣợng tử, nguyên tử theo cơ học lƣợng tử  

 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  

thuyết và làm bài tập  
- Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 

đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 
đủ ở thƣ viện  
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8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 

1. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Kh i, Bồi dƣỡng học sinh gi i Vật lí Trung học phổ th ng, 
tập 1, Nhà xuất bản gi o dục - 2009. 

2. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Kh i, Bồi dƣỡng học sinh gi i Vật lí Trung học phổ th ng 
- tập 2, Nhà xuất bản gi o dục - 2009. 

3. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Kh i, Bồi dƣỡng học sinh gi i Vật lí Trung học phổ th ng, 
tập 3, Nhà xuất bản gi o dục - 2009. 

4. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Kh i, Bồi dƣỡng học sinh gi i Vật lí Trung học phổ th ng, 
tập 4, Nhà xuất bản gi o dục - 2009. 

5. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Kh i, Bồi dƣỡng học sinh gi i Vật lí Trung học phổ th ng, 
tập 5, Nhà xuất bản gi o dục - 2009. 

6. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Kh i, Bồi dƣỡng học sinh gi i Vật lí Trung học phổ th ng, 
tập 6, Nhà xuất bản gi o dục - 2009. 

9.2. Tài liệu tham khảo  
7. Dƣơng Trọng B i, Tài liệu gi o khoa chuyên Vật lí 10  NXB Gi o dục  2000   

8. Dƣơng Trọng B i, Tài liệu gi o khoa chuyên Vật lí 11  NXB Gi o dục, 2000  
9. Dƣơng Trọng B i, Tài liệu gi o khoa chuyên Vật lí 12  NXB Gi o dục, 2000  

10. Vũ Thanh Khiết, C c đề thi học sinh gi i Vật lí  NXB Gi o dục, 2015. 
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36b). CƠ HỌC LƢỢNG TỬ  

 

- Mã học phần: 210051 

- Số tín chỉ: 2 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Vật l , khoa KHTN  

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở vật l  3 
 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung về l  thuyết biểu diễn, c c phƣơng ph p gần đúng, l  thuyết 

t n xạ lƣợng tử, cơ học tƣơng đối tính bao gồm một số phƣơng trình cơ bản: Phƣơng trình Klein-
Gordon, phƣơng trình Dirac, phƣơng trình Pau và một số kh i niệm cơ bản nhƣ: mật độ x c suất 

tƣơng đối tính, mật độ dòng x c suất tƣơng đối tính  Cấu trúc c c trạng th i nguyên tử, hiệu ứng 
Zeeman,…  

Qua học phần ngƣời học vận dụng đƣợc c c kiến thức cơ học lƣợng tử để nghiên cứu v  
m , cấu trúc vật chất trong nghien cứu; giải thích đƣợc c c hiện tƣợng liên quan trong thực tiễn 

và đời sống.  
2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 
Sau khi học xong phần này, sinh viên cần nắm đƣợc:  

-   L  thuyết biểu diễn c c trạng th i trạng th i lƣợng tử, c c to n tử… trong cơ học lƣợng 
tử  

- C c phƣơng ph p gần đúng để giải phƣơng trình Schrodinger thƣờng đƣợc sử dụng 
trong cơ học lƣợng tử  

- L  thuyết t n xạ lƣợng tử  
- Kh i qu t cơ học lƣợng tử tƣơng đối tính         

2.2. Về kỹ năng: 
Rèn luyện phƣơng ph p suy luận khoa học, tƣ duy logic, phƣơng ph p nghiên cứu thực 

nghiệm, t c phong khoa học đối với một cử nhân tƣơng lai  
Biết vận dụng kiến thức m n cơ học lƣợng tử để nghiên cứu hệ v  m , nghiên cứu cấu 

trúc của vật chất cũng nhƣ trong l nh vực hóa học và nhiều ngành k  thuật hiện đại  
3. Nội dung chi tiết học phần:  

Chƣơng I:   Lý  thuyết biểu diễn 

1  Biểu diễn c c trạng th i lƣợng tử             

2  Biểu diễn của to n tử 
3  Phƣơng trình Schodinger phụ thuộc thời gian và phƣơng trình Heisenberg viết dƣới 

dạng ma trận  
4  X c định trị riêng và hàm riêng của to n tử cho dƣới dạng ma trận  

5  Lí thuyết tổng qu t của phép biến đổi unita 
6  Biểu diễn Schodinger, Heisenberg và biểu diễn tƣơng t c      

Chƣơng II . Một số phƣơng pháp gần đúng trong cơ học lƣợng tử 

1  Bài to n nhiễu loạn dừng  

2  Nhiễu loạn khi kh ng có suy biến  
3  Nhiễu loạn khi có suy biến  

4  Sự t ch vạch quang phổ trong một điện trƣờng  
5  Sự t ch vạch quang phổ trong một từ trƣờng yếu  

6  Phƣơng ph p biến phân       
7  Nhiễu loạn phụ thuộc thời gian  

8  Sự chuyển dời lƣợng tử  
9  L  thuyết nhiễu loạn đối với phổ liên tục  

 Chƣơng III . Lý thuyết tán xạ 

1  Kh i niệm mở đầu 
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2  Tính biên độ t n xạ đàn hồi bằng phƣơng ph p gần đúng Born  

3  Phƣơng ph p sóng riêng phần  
4  Thí dụ về một vài qu  trình t n xạ             

Chƣơng IV : Cơ học lƣợng tử tƣơng đối tính                                                     

1  Phƣơng trình sóng tƣơng đối tính đối với hạt có spin kh ng                                  

2  Mật độ điện tích và mật độ dòng x c suất đối với hạt số spin kh ng            
3  Phƣơng trình Dirac          

4  Mật độ x c suất và mật độ dòng trong lí thuyết Dirac    
5  Nghiệm của phƣơng trình Dirac đối với hạt tự do  

6  Spin của hạt đƣợc m  tả bằng phƣơng trình Dirac   
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  

- Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm  

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu:   

9.1. Giáo trình chính: 

        1 Cơ học lƣợng tử - Đỗ Đình Thanh, Phạm Qu  Tƣ – NXB ĐHQG - 1998 
        2  Cơ học lƣợng tử - Nguyễn Xuân Hãn – NXB ĐHQG – 1998  

        3  Bài tập VLLT Tập 2 – Lê Trọng Tƣờng - NXB ĐHQG - 1998 

9.2. Tài liệu tham khảo  

4   Cơ học lƣợng tử - Vũ V n Hùng – NXB ĐHSP - 2006 
        5   Cơ học lƣợng tử - A.X ĐAVƢĐÔV – NXB ĐH &THCN - 1972 

 



 177 

37a). HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN  

 
- Mã học phần: 210039  

- Số tín chỉ: 02 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Hóa học, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Hóa hữu cơ  
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung: Phƣơng ph p nghiên cứu hợp chất thiên nhiên  Phân lập, 

x c định cấu trúc, tổng hợp và thử hoạt tính hợp chất thiên nhiên: carbohydrate, monosaccharide, 
oligosaccharide, polisaccharide; terpenoid, monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpenoid, 

serterterpenoid, triterpenoid, tetraterpenoid, politerpenoid; steroid, sterol, acid mật, hormon 
steroid, glucoside trợ tim…  

Qua học phần ngƣời học biết thu thập và xử lí đƣợc mẫu phân tích hợp chất thiên nhiên  
Có khả n ng nghiên cứu khoa học, c c k  n ng tƣ duy về c c hợp chất hữu cơ có trong tự 

nhiên Viết sơ đồ tổng hợp và chuyển hóa c c hợp chất thiên nhiên Vận dụng kiến thức hợp chất 
thiên nhiên để t ch chiết, phân lập c c chất có trong thiên nhiên ở mức chi tiết  

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Về kiến thức 

Trang bị cho sinh viên về phƣơng ph p điều chế c c hợp chất từ thiên nhiên, tính chất cơ 
bản của c c hợp chất thiên nhiên và ứng dụng của một số hợp chất thiên nhiên trong c c ngành 

c ng nghiệp dƣợc phẩm, m  phẩm, hƣơng liệu  
X c định đƣợc cấu trúc, phân loại, c c đồng phân, tính chất ho  học, tổng hợp và phân 

lập c c nhóm hợp chất thiên nhiên tiêu biểu: carbohydrate, terpenoid, steroid, flavonoid, 
alkaloid.  

Có kiến thức về l  thuyết đủ để thực hiện c c phƣơng ph p nghiên cứu hợp chất thiên 
nhiên trong phòng thí nghiệm cũng nhƣ kiến thức về sử dụng c c hợp chất thiên nhiên trong 

nghề nghiệp  
3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 

I  Đại cƣơng về hợp chất thiên nhiên 

II  Phƣơng ph p nghiên cứu c c hợp chất thiên nhiên 
2 1  Phân loại c c hợp chất thiên nhiên 

2 2  X c định cấu trúc c c hợp chất thiên nhiên 
2 3  Sinh tổng hợp c c hợp chất thiên nhiên 

2 4  Qui trình nghiên cứu c c hợp chất thiên nhiên 
 

Chƣơng II: CARBOHYDRATE  

I  Định ngh a và phân loại carbohydrate 

II. Monosaccharide 
2 1  Gọi tên 

2 2  Một số đồng phân của monosaccharide 
2 3  Phản ứng của monosaccharide 

2 4  Giới thiệu một số monosaccharide tiêu biểu 
III. Oligosaccharide 

3 1  Định ngh a 
3.2. Disaccharide 

3 3  C c phản ứng của oligosaccharide  
IV. Polisaccharide 

4 1  Định ngh a – Gọi tên 
4 2  Một số polisaccharide tiêu biểu 



 178 

Chƣơng III: TERPENOID  

I  Kh i niệm và phân loại 
II  Giới thiệu một số terpenoid cơ bản 

2.1. Monoterpenoid 
2.2. Sesquiterpenoid 

2.3. Diterpenoid 
2.4. Serterterpenoid 

2.5. Triterpenoid 
 

Chƣơng IV: STEROID  

I  Định ngh a và hóa lập thể của steroid 

II  Phân loại steroid 
2.1. Sterol 

2 2  Acid mật 
2.3. Hormon steroid 

 

Chƣơng V: FLAVONOID 

I  Kh i niệm và phân loại flavonoid 
1 1  Kh i niệm 

1 2  Phân loại c c nhóm flavonoid 
II  Sinh tổng hợp flavonoid 

III  Hoạt tính sinh học của flavonoid 
 

Chƣơng VI: ALKALOID  

I  Kh i niệm và phân loại alkaloid 

1 1  Kh i niệm 
1 2  Phân loại  

II  Hoạt tính sinh học của alkaloid 
III  Một số ankaloit tiêu biểu 

  
4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  

thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
- Chuẩn bị đề cƣơng và thực hành đầy đủ c c bài theo qui định của m n học   

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 
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9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 
1  Phan Quốc Kinh  Gi o trình c c hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học  Nxb Gi o 

dục Việt Nam, 2011  
2  Nguyễn V n Đàn, Ng  Ngọc Khuyến  Hợp chất thiên nhiên dùng làm thu c  Nxb Y 

học, 1999  
3  Trần Quốc Sơn, Đặng V n Liếu, Nguyễn V n Tòng  Gi o trình cơ sở hóa hữu cơ tập 3  

NXB ĐHSP, 2007  

9.2. Tài liệu tham khảo  
1. Natural Products. Drug Discovery and Therapeutic Medicine. 2005 Humana Press Inc. 
2. Satyajit D. Sarker, Lutfun Nahar. Chemistry for Pharmacy Students. John Wiley & 

Sons, England (2007). 
3. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford 

University Press, Oxford, 2000.  
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37b). HÓA LÝ  

 
- Mã học phần: 210040 

- Số tín chỉ: 02 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Hóa học, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Hóa hữu cơ  
 

1. Mô tả học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu cơ bản nhất về c c định luật 

quan trọng của nhiệt động học, định luật về hiệu ứng nhiệt của qu  trình Ho  học, c c qui luật về 
cân bằng Ho  học, c c tính chất của dung dịch, dung dịch chất điện ly; pin điện; thế điện cực; 

điện phân và ứng dụng của nó  Những quy luật biến thiên của phản ứng ho  học theo thời  gian 
và c c yếu tố ảnh hƣởng đến sự diễn biến đó   

Kết thúc học phần sinh viên cần phải chiếm l nh đƣợc những kiến thức cơ bản về nhiệt 
động học trong Ho  học  Tính đƣợc c c đại lƣợng Vật l  quan trọng của phản ứng ho  học nhƣ 

Entanpi, Entropi, hiệu ứng nhiệt, hằng số cân bằng ho  học và c c đại lƣợng liên quan kh c   Rèn 
luyện n ng lực so s nh, phân tích, đ nh gi  những kiến thức đã đƣợc học trong học phần  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức:   

Kết thúc học phần sinh viên cần phải chiếm l nh đƣợc những kiến thức cơ bản về nhiệt 
động học trong Ho  học  Tính đƣợc c c đại lƣợng Vật L  quan trọng của phản ứng ho  học nhƣ 

Entanpi, Entropi, hiệu ứng nhiệt, hằng số cân bằng ho  học và c c đại lƣợng liên quan kh c    

2.2. Về kỹ năng: 

         - Sinh viên sau khi học xong phải có: k  n ng phân tích tổng hợp vấn đề; k  n ng trình bày 
vấn đề trƣớc đ ng ngƣời, k  n ng giải bài tập về nhiệt động ho  học, dung dịch, cân bằng hóa học, 

k  n ng đọc s ch, tự học, tự nghiên cứu  
- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng về phân tích và tổng hợp tài liệu  K  n ng lập kế 

hoạch m n học, cũng nhƣ k  n ng chuẩn bị trƣớc khi lên lớp để trở thành gi o viên trong tƣơng 
lai. 

- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng giải c c bài tập hóa học  Giải thành thạo c c dạng bài 
tập nhƣ bảo toàn khối lƣợng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn điện tích  

 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng I. MỞ ĐẦU 

1  Đối tƣợng của nhiệt động học  

2  Bản chất của phƣơng ph p nhiệt động 
3  C c kh i niệm cơ bản: Nhiệt, c ng, nhiệt độ, n ng lƣợng, hệ, cấu tử, qu  trình, chu trình, tham 

số trạng th i, hàm trạng th i    
 

Chƣơng II. NGUYÊN LÝ THỨ NHÂT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

1     Nội dung và biểu thức To n học  

2  C c qu  trình đẳng tích và đẳng  p  
3.  Nhiệt và hiệu ứng nhiệt  

 3.1.  Nhiệt dung   
 3 2    Sự  phụ thuộc của nhiệt dung vào nhiệt độ  

3.   Áp dụng nguyên l  1 cho khí l  tƣởng  
4.  C c định luật về nhiệt ho  học và hệ quả  

5  C c tính to n về hiệu ứng nhiệt của phản ứng ho  học. 

 

Chƣơng III. NGUYÊN LÝ THỨ 2 CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

1   Nội dung của nguyên l  thứ II  
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1.1. Kh i niệm về entropy, tính chất của entropy  

1.2. Tính biến thiên entropy của một số qu  trình  
2. Thế đẳng  p và chiều xảy ra của qu  trình hóa học  

Chƣơng IV: DUNG DỊCH       

1   Kh i niệm cơ bản về dung dịch   

1 1   Kh i niệm cơ bản về dung dịch 
1 2   Nồng độ dung dịch  

2    Tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan kh ng điện li, kh ng bay hơi  
2 1    p suất hơi của chất l ng 

2 2    p suất hơi của dung dịch 
2 3  Sự t ng nhiệt độ s i và sự giảm nhiệt độ ho  rắn của dung dịch  

2 4   p suất thẩm thấu  
3   Dung dịch chất điện ly   

3 1  Dung dịch chất điện ly 
3 2  Độ điện ly và hằng số điện ly  

3 3  Kh i niệm hoạt độ   
Chƣơng V: ĐIỆN HÓA HỌC 

1   Thế điện cực  
2 1  Điện cực, thế điện cực  

2 3  Thế điện cực chuẩn    ngh a của thế điện cực chuẩn  
2 4  C c yếu tố ảnh hƣởng đến thế điện cực  Phƣơng trình Nernst  

   2  Pin điện  Suất điện động của pin  
1  Quy ƣớc Quốc tế về sơ đồ pin điện  

2  Suất điện động và quy ƣớc dấu về suất điện động  
3  Phƣơng trình Nernst về suất điện động  

3   Sự điện phân  
3 1  Điện phân muối nóng chảy 

3 2  Điện phân dung dịch muối 
3 3  Ứng dụng của điện phân. 

Chƣơng VI: ĐỘNG HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC  
1. Động hóa học. 

1.1. C c kh i niệm cơ bản: Tốc độ phản ứng  Hằng số tốc độ phản ứng  
1.2. C c yếu tố ảnh hƣởng đến tốc độ phản ứng: Nhiệt độ  N ng lƣợng hoạt hóa  Xúc 

tác 
2. Cân bằng hóa học. 

2.1. Phản ứng thuận nghịch, cân bằng hóa học  
2.2. Hằng số cân bằng  

2.3. Nguyên l  chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê  
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

- Chuẩn bị đề cƣơng và thực hành đầy đủ c c bài theo qui định của m n học   
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 
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Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 

1  Trần V n Nhân- Nguyễn Thạc Sửu- Nguyễn V n Tuế  Hóa l  tập 1,2,3,4  Nhà xuất 
bản Gi o dục  2001   

2  Nguyễn Đình Huề - Gi o Trình Hóa l  T1,2,3  Nhà xuất bản Gi o dục  2000    
3  Nguyễn V n Duệ - Trần Hiệp Hải   Bài Tập Hóa l  NXBGD, 2000 

9.2. Tài liệu tham khảo  
4  Nguyễn Hữu Phú, Hóa l  và hóa keo, NXB KH-KT, 2002  

5  Nguyễn V n Duệ - Nhiệt Động học NXBGD Hà Nội 1989   
6  Trần Thành Huế - Nhiệt động học NXBGD 2000  
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38a). HÓA CÔNG NGHỆ 

 
- Mã học phần: 210053 

- Số tín chỉ: 02 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Hóa học, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Hóa đại cƣơng   
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c kiến thức cơ bản về c ng nghệ ho  học; quy trình sản xuất một số chất 

cụ thể: sản xuất axit sunfuric; Tổng hợp amoniac; Sản xuất axit nitric; Điện phân dung dịch 
natriclorua; Sản xuất NaOH, Clo, HCl; Sản xuất phân bón; C ng nghệ silicat; Sản xuất gang 

thép; K  thuật nhiên liệu; Sản xuất hợp chất cao phân tử  
Qua học phần ngƣời học viết đƣợc sơ đồ và qúa trình sản xuất một số hợp chất điển hình 

dùng trong c ng nghiệp và cuộc sống hàng ngày.    
2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 
- Ngƣời học nắm vững c c kh i niệm cơ bản về m i trƣờng, độc học, thành phần tính 

chất của khí quyển, địa quyển, thủy quyển và c c loại phân bón hóa học  
- Ngƣời học nắm vững đƣợc cơ chế gây độc và t c dụng độc hại của c c chất độc  Nắm 

vững đƣợc c c chất gây   nhiễm m i trƣờng, nguồn ph t sinh gây   nhiễm m i trƣờng, c c hiện 
tƣợng khí hậu từ đó rút ra c c biện ph p bảo vệ m i trƣờng, chống và giảm thiểu   nhiễm m i 

trƣờng  
- Biết đƣợc vai trò,   ngh a của sự lồng ghép gi o dục m i trƣờng trong dạy học hóa học 

ở trƣờng phổ th ng  Vai trò và t c dụng của phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật  
- Nắm đƣợc c c quy trình sản xuất, nguyên tắc trong sản xuất, c c phản ứng hóa học xảy 

ra trong qu  trình sản xuất, sự gắn liền giảng dạy hóa học ở phổ th ng với sản xuất và đời sống  
- Có những hiểu biết cơ bản về hóa học bảo vệ thực vật và những nguyên tắc, phƣơng 

ph p sử dụng an toàn có hiệu lực cao c c thuốc hóa học trừ dịch hại đƣợc phép sử dụng  

2.2. Về mặt kỹ năng 

- Ngƣời học vận dụng đƣợc c c kiến thức về hóa học để giải thích hiện tƣợng   nhiễm 
m i trƣờng, sự biến đổi khí hậu…  

- Vận dụng c c kiến thức về hóa m i trƣờng để lồng ghép vào bài dạy ở trƣờng phổ th ng 
và tuyên truyền   thức bảo vệ m i trƣờng ở địa phƣơng, phù hợp với mục đích đào tạo ngƣời lao 

động có v n hóa, khoa học k  thuật phục vụ sản xuất và đời sống 
- Ngƣời học có khả n ng tiến hành một số qu  trình sản xuất ở trƣờng phổ th ng và ở địa 

phƣơng, có thể dạy nghề cho học sinh, phù hợp với mục đích đào tạo ngƣời lao động có v n hóa, 
khoa học k  thuật phục vụ sản xuất và đời sống  Tạo điều kiện tự học thêm để kh ng ngừng nâng 

cao trình độ  
- Ngƣời học có k  n ng  p dụng kiến thức hóa học, quy trình sản xuất để giải c c bài tập 

điều chế, hiệu xuất  
- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng về phân tích và tổng hợp tài liệu  K  n ng tự học, tƣ 

duy s ng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng s ng tạo kiến thức đã học để giải quyết vấn đề gặp 
phải trong thực tiễn và dạy học   

- Có k  n ng phân tích tổng hợp vấn đề; k  n ng giải bài tập ho  học; k  n ng trình bày 
vấn đề trƣớc đ ng ngƣời  

- Rèn luyện cho sinh viên k  n ng làm việc nhóm, k  n ng giao tiếp, trình bày, thảo luận  
K  n ng lập kế hoạch m n học cũng nhƣ k  n ng chuẩn bị trƣớc khi lên lớp để trở thành gi o 

viên trong tƣơng lai  
3. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN I. HÓA MÔI TRƢỜNG 

Chƣơng I. ĐẠI CƢƠNG VỀ HOÁ HỌC MÔI TRƢỜNG  
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1.   Một vài khái niệm cơ bản về môi trƣờng.  

 1  M i trƣờng và chức n ng của m i trƣờng  
 2. Tài nguyên. 

 3  Sự   nhiễm m i trƣờng, suy tho i m i trƣờng  
4  Bảo vệ m i trƣờng  

5  Ho  học m i trƣờng  
 2.   Những cơ sở hoá học của khoa học môi trƣờng.  

 1  Sinh th i học, hệ sinh th i, cân bằng sinh th i  
 2  Tính đa dạng sinh học  

 3  M i trƣờng ph t triển và ph t triển bền vững  
 4  Con ngƣời và m i trƣờng. 

 5  Quản l  m i trƣờng và đ nh gi  t c động m i trƣờng  
Chƣơng II. Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1.   Môi trƣờng khí quyển. 

1.1. Cấu trúc của khí quyển 

1.2. Thành phần của khí quyển  
1.3. C c phản ứng xảy ra trong khí quyển 

1.3.1. Phản ứng quang hóa 
1.3.2. Phản ứng hóa học 

1.4. C c hợp chất của một số nguyên tố chủ yếu trong khí quyển 
1.4.1. Oxi và c c hợp chất quan trọng của oxi 

1.4.2. Nitơ và c c hợp chất của nitơ 
1.4.3. C c hợp chất của cacbon trong khí quyển 

1.5. C c t c nhân gây   nhiễm kh ng khí  
1.5.1. Sự   nhiễm kh ng khí, phân loại  

1.5.2. Bụi và sol khí 
1.5.3. Khí SO2 và c c hợp chất của lƣu huỳnh 

1.5.4. Các oxit cacbon 
1.5.5. C c hợp nitơ 

1.5.6. C c hợp chất chứa halogen 
1.5.7. C c hợp chất hữu cơ 

1.5.8. Ôzon và khói quang hóa 
1.6. Một số ảnh hƣởng toàn cầu của   nhiễm khí quyển 

1.6.1. Mƣa axit 
1.6.2. Hiệu ứng nhà kính 

1.6.3. Tầng  zon và lỗ thủng tầng  zon 
1.6.4. Tiêu chuẩn chất lƣợng kh ng khí 

2. Môi trƣờng thuỷ quyển. 

2.1. Nƣớc và vòng tuần hoàn của nƣớc 

2.1.1. Nƣớc 
2.1.2. Vòng tuần hoàn của nƣớc 

2.2. C c loại nƣớc 
2.3. Thành phần ho  sinh và đặc tính của nƣớc liên quan đến m i trƣờng  

2.3.1. C c khí trong nƣớc 
2.3.2. C c vi sinh vật trong nƣớc 

2.4. Ô nhiễm nƣớc và nguồn gây   nhiễm 
2.5. C c chất gây   nhiễm m i trƣơng nƣớc 

2.5.1. Ô nhiễm do nƣớc thải 
2.5.2. Ô nhiễm bởi c c chất hữu cơ 

2.5.3. Ô nhiễm bởi c c chất v  cơ 
2.6. C c chỉ tiêu đ nh gi  chất lƣợng nƣớc và phƣơng ph p x c định  
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2.6.1. C c chỉ tiêu vật lí 

2.6.2. C c chỉ tiêu hóa học 
2.6.3. C c chỉ tiêu sinh học 

3. Môi trƣờng địa quyển. 

3.1. Cấc trúc và thành phần ho  học của địa quyển. 

3.2. Hóa học của qu  trình phong hóa  
3.2.1. Qu  trình phong hóa do thủy phân 

3.2.2. Phong hóa do kết tinh hòa tan 
3.2.3. Phong hóa do quá trình cacbonat hóa 

3.2.4. Phong hóa do qu  trình oxi hóa khử 
3.3. Thành phần chính của đất 

3.3.1. Thành phần v  cơ trong đất 
3.3.2. Nƣớc và khí trong đất 

3.3.3. Thành phần hữu cơ trong đất 
3.4. Sự   nhiễm m i trƣờng đất  

3.4.1. Kh i qu t chung về sự   nhiễm đất 
3.4.2. Ô nhiễm do phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật 

3.4.3. Ô nhiễm do chất thải c ng nghiệp và chất thải sinh hoạt 
3.4.4. Ô nhiễm do t c nhân sinh học 

3.4.5. Ô nhiễm do sự cố tràn dầu 
3.4.6. Ô nhiễm do chiến tranh, c c chất phóng xạ 

3.5. Biện ph p kiểm so t   nhiễm m i trƣờng  
Chƣơng III. ĐỘC HÓA HỌC 

 1. Mở đầu  

1.1. Định ngh a và phạm vi 

1.2. Các quan hệ số lƣợng trong độc học 
1.3. Các đặc điểm của phơi nhiễm 

1.4. Tính độc 
1.4.1. Tính độc cấp 

1.4.2. Tính độc mãn 
1.5. Cơ chế vận chuyển chất độc 

1.5.1. Sự khuếch tán thụ động 
1.5.2. Độc học bậc nhất 

1.5.3. Sự vận chuyển màng đƣợc điều chế bởi chất mang 
1.6. Cơ chế gây độc 

2. Các chất độc hóa học trong môi trƣờng 

2.1. C c chất độc chủ yếu có trong kh ng khí 

2.2. C c chất độc chủ yếu có trong nƣớc 
3. Tác động và cơ chế gây độc của một số chất 

3.1. Ảnh hƣởng của chất độc đến enzim 
3.2. T c dụng gây độc của Asen 

3.3. T c dụng gây độc của Cadimi 
3.4. T c dụng gây độc của Chì 

3.5. T c dụng gây độc của thủy ngân 
3.6. T c dụng gây độc của cacbon oxit 

3.7. T c dụng gây độc của khí sufurơ 
3.8. T c dụng gây độc của c c oxit nitơ 

3.9. T c dụng gây độc của ozon và PAN 
3.10. T c dụng gây độc của xianua 

3.11. T c dụng gây độc của c c loại thuốc trừ sâu 
3.12. T c dụng gây độc của c c chất gây ung thƣ 
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Chƣơng IV. GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG TRONG TRƢỜNG HỌC 

1   Ý ngh a mục đích đƣa gi o dục m i trƣờng vào trƣờng học   
2    Phƣơng thức đƣa gi o dục m i trƣờng vào m n Ho  học 

3    Phƣơng ph p gi o dục m i trƣờng qua m n Ho  học  
 

PHẦN II: HÓA CÔNG NGHỆ 

Chƣơng V. CÁC PHƢƠNG HƢỚNG CHÍNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HOÁ HỌC 

1. T ng tốc độ c c qúa trình ho  học  
2. T ng c ng suất của thiết bị  

3. Thực hiện c c qu  trình tuần hoàn kín  
4. Liên hợp giữa c c xí nghiệp  

5. Cơ khí ho  và tự động ho  c c qu  trình sản xuất  
6. Tận dụng phế thải, chống   nhiễm m i trƣờng  

7. Thực hiện c c biện ph p mới trong k  thuật hóa học  
Chƣơng VI. SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÔ CƠ 

1     Sản xuất Axit sunfuric   
1 1      Nguyên liệu sản xuất axit sunfuric  

1 2      Chế tạo hỗn hợp khí SO2. 
 1.3.  Tinh chế hỗn hợp khí SO2. 

1.4. Oxi hoá SO2 thành SO3. 
1.4.1. Phƣơng ph p nitro ho   

1.4.2. Phƣơng ph p tiếp xúc  
1.5. Hấp thụ SO3 thành H2SO4. 

1.6. Dây chuyền sản xuất H2SO4. 
2   Tổng hợp amoniac  

2.1.  Điều chế hiđro, nitơ và hỗn hợp H2 + N2. 
2.2. Tinh chế hỗn hợp khí nhiên liệu  

2.3. Nguyên tắc sản xuất NH3. 
2.4. Th p tổng hợp và dây chuyền sản xuất  

3. Sản xuất axit nitric  
3.1. Nguyên tắc sản xuất HNO3. 

3.2. Sản xuất HNO3 từ NH3. 
3.3. Dây chuyền c ng nghệ sản xuất HNO3 loãng. 

3.4. Sản xuất HNO3 đặc  
4. Sản xuất xút, clo, axit clohidric  

4.1. Vai trò của xút, clo, HCl  
4.2. Chế tạo dung dịch NaCl bão hoà  

4.3. Tinh chế dung dịch NaCl  
4 3 1  Phƣơng ph p x đa - kiềm 

4 3 2  Phƣơng ph p sữa v i - x đa 
4.4. Điện phân  

4.5. Phƣơng ph p catot rắn  
4.6. Phƣơng ph p catot thu  ngân  

4.7. Sản xuất khí hiđroclorua và axit clohiđric  
Chƣơng VII. SẢN XUẤT PHÂN BÓN HOÁ HỌC 

1. Sản xuất phân lân. 

1.1. Supe phot phat đơn  Supe phot phat kép  

1.2. Phân lân thu  tinh  
2. Sản xuất phân đạm  

2.1. Amoni nitrat. 
2.2. Amoni sunfat. 
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2.3. Ure. 

Chƣơng VIII. CÔNG NGHỆ SILICAT VÀ SẢN XUẤT GANG THÉP 

1    Sản xuất thu  tinh  

2    Sản xuất gốm sứ  
3. Sản xuất v i  

4. Sản xuất xi m ng  
5.  Luyện gang  

5.1. Nguyên liệu dùng để luyện gang 
5.2. Lò cao luyện gang  

5.3. Những biến đổi hóa  hóa lí xảy ra trong lò cao  
6  Luyện thép  

 6 1   Phƣơng ph p lò chuyển  
 6 2   Phƣơng ph p lò bằng  

 7 3   Phƣơng ph p lò hồ quang  
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

- Chuẩn bị đề cƣơng và thực hành đầy đủ c c bài theo qui định của m n học   
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 

đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 
đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 
1  Đặng Đình Bạch, Nguyễn V n Hải – Gi o trình Hóa học m i trƣờng – NXB Khoa học 

và K  thuật – Hà Nội - 2006. 
2  Phùng Tiến Đạt, Nguyễn V n Hải, Nguyễn V n Nội – Cơ sở hóa học m i trƣờng - 

NXB ĐH Sƣ Phạm - Hà nội 2005  
3. Lê Huy Bá - Độc học m i trƣờng cơ bản- ĐH QG TPHCM – 2008 

4  Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê Viết Phùng, Phạm V n Thƣởng  - Ho  c ng nghệ 
và m i trƣờng - NXB Gi o dục - Hà nội  2001  

9.2. Tài liệu tham khảo 
5  Đặng Kim Chi -  Hóa học m i trƣờng – NXB Khoa học và K  thuật – Hà Nội 2001  

6  Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính - Ho  k  thuật đại cƣơng - NXB ĐH Sƣ Phạm - Hà nội 
2005. 

7  Lê V n Khoa - M i trƣờng và   nhiễm - NXB Gi o Dục - 1995. 
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38b). HÓA PHÂN TÍCH  

 
- Mã học phần: 210054 

- Số tín chỉ: 02 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Hóa học, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Hóa đại cƣơng   
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung về định luật cơ bản của hóa học  p dụng cho c c hệ trong 

dung dịch chất điện ly; cân bằng axit – bazơ; cân bằng tạo phức trong dung dịch, cân bằng oxi 
hóa khử; cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan; cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung 

m i kh ng trộn lẫn  Phân loại c c phƣơng ph p phân tích định lƣợng; biểu diễn và đ nh gi  kết 
quả trong phân tích định lƣợng; phƣơng ph p phân tích khối lƣợng; phƣơng ph p phân tích thể 

tích (phƣơng ph p chuẩn độ axit – bazơ, phƣơng ph p chuẩn độ phức; phƣơng ph p chuẩn độ kết 
tủa; phƣơng ph p chuẩn độ  xy ho  - khử) 

Học xong học phần ngƣơi học có thể phân tích định tính và định lƣợng c c mẫu chất 
bằng c c phƣơng ph p phân kh c nhau   

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức 

- Nắm đƣợc quy luật phản ứng trong dung dịch c c chất điện ly ,từ đó có khả n ng dự 
đo n, đ nh gi  mức độ xảy ra của c c phản ứng trong dung dịch; cơ sở l  thuyết, nguyên tắc của 

c c phƣơng ph p định lƣợng ho  học đặc biệt là những phƣơng ph p chuẩn độ thể tích   
- Biết c ch biểu diễn trạng th i c c chất điện li trong dung dịch và dự đo n định tính 

chiều hƣớng phản ứng  Tính to n b n định lƣợng để giải đo n hiện tƣợng trong c c phản ứng 
thƣờng gặp  

- Tính to n định lƣợng đơn giản trong một vài trƣờng hợp kh ng phức tạp  
- L  giải và đề xuất đƣợc quy trình phân tích trong c c trƣờng hợp đơn giản bằng chuẩn 

độ thể tích để x c định nồng độ một số chất trong dung dịch  
- Thiết lập đƣợc phƣơng trình đƣờng cong chuẩn độ axit-bazơ, tạo phức, tạo kết tủa, oxi 

hóa khử  Thiết lập đƣợc biểu thức tính sai số chuẩn độ   

2.2. Về kỹ năng 

 - Vận dụng tốt c c phần l  thuyết đã học để giải đƣợc c c bài tập  
 - Sử dụng tốt c c thiết bị trong qu  trình thực hành cũng nhƣ trong nghiên cứu khoa học  

Có k  n ng thực hành về cân phân tích và chuẩn độ thể tích  Bƣớc đầu có t c phong làm việc 
khoa học cẩn thận, chính x c   Xây dựng đƣợc phong c ch tự học, tự nghiên cứu khoa học  

 - Có k  n ng thực hành về cân phân tích và chuẩn độ thể tích  Bƣớc đầu có t c phong làm 
việc khoa học cẩn thận, chính x c   Xây dựng đƣợc phong c ch tự học, tự nghiên cứu khoa học   

 - Sinh viên có k  n ng về phân tích và tổng hợp tài liệu  K  n ng lập kế hoạch m n học, 
cũng nhƣ k  n ng chuẩn bị trƣớc khi lên lớp để trở thành gi o viên trong tƣơng lai  

3. Nội dung chi tiết các học phần. 

 

 

Phần 1: Cân bằng trong dung dịch 

Chƣơng I 

CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG DUNG 

DỊCH CHẤT ĐIỆN LY 

1. Trạng thái các chất điện ly trong dung dịch 

1 1  Chất điện ly và sự điện li  
1 2  Độ điện li và hằng số điện li  

1 3  Phân loại c c chất điện li  
2  C c định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện ly. 
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2 1  Định luật hợp thức : toạ độ phản ứng, toạ độ cực đại, thành phần giới hạn  

2 2  Định luật bảo toàn vật chất: định luật bảo toàn nồng độ; định luật bảo toàn điện tích  
2 3  Định luật t c dụng khối lƣợng: Cân bằng và hoạt độ; hệ số hoạt độ; hằng số cân bằng nồng 

độ; biểu diễn định luật t c dụng khối kƣợng đối với một số cân bằng thƣờng gặp; tổ hợp cân 
bằng. 

3  Đ nh gi  gần đúng thành phần cân bằng trong dung dịch  
3 1  Nguyên tắc chung để tính cân bằng  

3 2  Tính gần đúng khi hệ chỉ có một cân bằng chủ yếu  
3 3  Trƣờng hợp tổng qu t khi hệ chứa cân bằng bất kỳ  

Chƣơng II.  

CÂN BẰNG  AXIT – BAZƠ VÀ PHƢƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ  

AXÍT – BAZƠ 

1. Các axit - bazơ  

1 1  Định ngh a  
1 2  Phản ứng axit - bazơ trong nƣớc  

2  Định luật bảo toàn proton (điều kiện proton, ĐKP)  
3  Dung dịch c c đơn axit và đơn bazơ  

3 1  Axit mạnh và bazơ mạnh  
3 2  Đơn axit yếu và đơn bazơ yếu  

4  Hỗn hợp c c đơn axit và đơn bazơ  
4 1  Hỗn hợp axit mạnh và đơn axit yếu  

4 2  Hỗn hợp bazơ mạnh và đơn bazơ yếu  
5  Đa axit và đa bazơ  

6  Dung dịch đệm  
6 1  Thành phần tính chất của dung dịch đệm  

6 2  Đệm n ng  
6 3  Ứng dụng của dung dịch đệm. 

Chƣơng III 

CÂN BẰNG OXI HOÁ - KHỬ 

1  C c kh i niệm về phản ứng oxi ho  - khử  
2  Cân bằng phản ứng oxi ho  - khử theo phƣơng ph p ion electron  

3  Thế điện cực  
3 1  Quy ƣớc IUPAC về thế điện cực  

3 2  Ý ngh a của thế điện cực: So s nh khả n ng phản ứng  Đ nh gi  chiều hƣớng phản ứng oxi 
hoá - khử  

4  Sự phụ thuộc của thế vào nồng độ  Phƣơng trình Nec  
5  Hằng số cân bằng của phản ứng oxi ho  - khử  

6  Tính cân bằng oxi ho  - khử, 
7  C c yếu tố ảnh hƣởng tới cân bằng oxi ho  - khử  

7 1   Ảnh hƣởng của pH  
7 2  Ảnh hƣởng của sự tạo phức  

7 3  Ảnh hƣởng của sự tạo thành hợp chất ít tan  
Chƣơng IV 

CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA  HỢP CHẤT ÍT TAN. 
1  Độ tan và tích số tan.  

1 1  Độ tan  
1 2  Tích số tan. 

1 3  Đ nh gi  độ tan và tích số tan: tính tích số tan từ độ tan; tính độ tan từ tích số tan  
1 4  Tích số tan điều kiện  

2  Sự kết tủa c c chất ít tan từ dung dịch qu  bão hoà  
2 1  Điều kiện xuất hiện kết tủa  



 190 

2 2  Điều kiện kết tủa hoàn toàn  

2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc làm kết tủa hoàn toàn  
3  Sự hoà tan c c kết tủa ít tan trong nƣớc  

3 1  Hoà tan kết tủa bằng axit và kiềm  
3 2  Hoà tan kết tủa bằng thuốc thử tạo phức  

3 3  Hoà tan kết tủa bằng thuốc thử có tính oxi ho  - khử  
3 4  Hoà tan kết tủa bằng c ch chuyển chúng sang hợp chất kh c dễ tan trong dung m i thích 

hợp   
 

PHẦN II: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG 

Chƣơng V.  MỞ ĐẦU 

1  Đối tƣợng, nhiệm vụ của phân tích định lƣợng, phƣơng ph p học tập bộ môn.  
2  Biểu diễn kết quả trong phân tích định lƣợng 

2 1  C ch biểu diễn kết quả phân tích : Biểu diễn ho  học, số học   
2 2  Biểu diễn nồng độ trong phân tích : Nồng độ %, Nồng độ mol/l, nồng độ đƣơng lƣợng, quy 

tắc đƣơng lƣợng, độ chuẩn   
3  Phân loại c c phƣơng ph p phân tích định lƣợng  

3.1. Phân tích thể tích và phân tích khối lƣợng  
3 2  Đại cƣơng về phân tích thể tích   

3 3  Phân loại c c phƣơng ph p phân tích thể tích  
3 4  Tính kết quả trong phân tích thể tích  

Chƣơng VI. PHƢƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXÍT – BAZƠ 

1  Nguyên tắc chuẩn độ axít – bazơ 

2  Chất chỉ thị trong chuẩn độ axít – bazơ 
3  Chuẩn độ axít mạnh bằng bazơ mạnh   

3 1  Chuẩn độ axít mạnh bằng bazơ mạnh  
3 2  Chuẩn độ bazơ mạnh bằng axít mạnh  

4  Chuẩn độ đơn axít và đơn bazơ yếu  
4 1  Chuẩn độ đơn axít yếu bằng bazơ mạnh  

4 2  Chuẩn độ đơn bazơ yếu bằng axít mạnh  
4 3  Chuẩn độ h n hợp c c đơn axít và đơn bazơ:  Hỗn hợp axít mạnh và đơn axít yếu; Hỗn hợp 

hai đơn axít yếu  
Chƣơng VII. CHUẨN ĐỘ OXI HOÁ - KHỬ 

1  Đƣờng chuẩn độ oxi ho  - khử   
1 1  Tính thế tại c c thời điểm và sai số chuẩn độ   

1.2. Dạng đƣờng chuẩn độ  
2  C c chất chỉ thị dùng trong chuẩn độ oxi ho  - khử  

3  Thuốc thử dùng trong chuẩn độ oxi ho  - khử  
3.1. Kali pemanganat. 

3 2  Đicromat  
3.3. Iot  

Chƣơng VIII. PHƢƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA 

1  Đƣờng chuẩn độ kết tủa   

1 1  Ví dụ   
1.2  Đƣờng chuẩn độ  

1 3  Nhận xét   
2  C c phƣơng ph p x c định điểm cuối chuẩn độ trong chuẩn độ đo bạc  

2.1. Phƣơng ph p Mohr  
2 2  Phƣơng ph p Volhard  

2.3. Phƣơng ph p Faijans  
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4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  

thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
- Chuẩn bị đề cƣơng và thực hành đầy đủ c c bài theo qui định của m n học   

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu  

9.1. Giáo trình chính 

1   Nguyễn Tinh Dung  Ho  học phân tích  Cân bằng ion trong dung dịch  NXB Đại học 
sƣ phạm - 2005. 

2  Nguyễn Tinh Dung  Bài tập Ho  học phân tích  NXB Đại học sƣ phạm - 2005 
3  Nguyễn Tinh Dung  Ho  học phân tích  Phần III  C c phƣơng ph p định lƣợng ho  

học  NXB Gi o dục Hà nội - 2002. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

4  Nguyễn Tinh Dung  Ho  học phân tích  Cân bằng ion trong dung dịch  NXB Gi o dục 
Hà nội  2000  

5   Đào Phƣơng Diệp – Đỗ V n Huề  Gi o trình hóa học phân tích  C c phƣơng ph p 
phân tích định lƣợng hóa học  NXB Đại học sƣ phạm – 2007.  

6   Nguyễn Thu Nga  Gi o trình hóa học phân tích- Hƣớng dẫn thực hành   NXB Đại học 
sƣ phạm- 2007. 
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39a). TẾ BÀO HỌC 

 
- Mã học phần: 210041 

- Số tín chỉ: 02 (12/16/20) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Thực vật, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Kh ng   
 

1. Mô tả học phần 
Học phần gồm c c nội dung về cấu tạo hóa học, tính  chất và vai trò c c thành phần ho  

học trong tế bào; cấu tạo chung của tế bào nhân sơ, tế bào nhân chuẩn; cấu trúc, chức n ng và cơ 
chế hoạt động sinh học của c c bào quan; sự phân chia tế bào sinh dƣỡng và tế bào sinh dục   

Qua học phần ngƣời học chứng minh đƣợc sự phù hợp giữa cấu trúc với chức n ng và 
thiết lập đƣợc mối quan hệ giữa c c bào quan trong qu  trình hoạt động chức n ng; phân tích 

đƣợc cấu tạo, cách sử dụng, bảo quản kính hiển vi quang học; làm đƣợc một số tiêu bản hiển vi 
thông dụng, và một số thí nghiệm Sinh học tế bào; ứng dụng đƣợc các kiến thức đã học về tế bào 

học để giải thích các hiện tƣợng liên quan. 
2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức 
Sinh viên phải có kiến thức cơ bản về thành phần ho  học cấu tạo nên tế bào, tính chất 

vật l , vai trò và mối quan hệ giữa chúng với nhau; cấu tạo của tế bào sinh vật nhân sơ, tế bào 
sinh vật nhân chuẩn; cấu trúc, chức n ng, nguồn gốc c c bào quan; rút ra điểm giống và kh c về 

cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn; bƣớc đầu nắm đƣợc một số qu  trình sinh học 
xảy ra trong tế bào; qu  trình phân bào gi n phân, phân bào trực phân   

2.2. Về kỹ năng 
- Sinh viên hình thành đƣợc k  n ng tìm kiếm th ng tin và xử lí th ng tin về những kiến 

thức liên quan đến m n học; k  n ng làm việc và giải quyết vấn đề theo nhóm  
- Sinh viên hình thành đƣợc k  n ng làm thí nghiệm và sử dụng c c dụng cụ, ho  chất, 

thiết bị liên quan đến m n học, từ đó dịnh hƣớng và làm cơ sở cho việc học tập c c m n học 
kh c ở c c học kỳ sau   

3. Nội dung chi tiết học phần 
A.  LÝ THUYẾT, THẢO LUẬN, XÊMINA    

Mở đầu     

I  Đối tƣợng, nhiệm vụ của m n tế bào học 

II  Lịch sử nghiên cứu tế bào học 
III. Phƣơng ph p nghiên cứu tế bào học 

1  Phƣơng ph p kính hiển vi 
2  Ho  học tế bào 

3  Phƣơng ph p quang phổ 
4  Nguyên tử đ nh dấu 

5. Ly tâm và các phƣơng ph p kh c 

Chƣơng 1: Thành phần hoá học của tế bào  

1.1. Thành phần nguyên tố của tế bào 
1 2  Thành phần hợp chất của tế bào 

1 2 1  C c chất v  cơ (nƣớc, muối kho ng)  
1 2 2  C c chất hữu cơ (gluxit, lipit, protein, vitamin,   ): Cấu tạo, tính chất và vai trò sinh học 

của c c hợp chất 
1 3  Liên kết ho  học trong c c hợp chất sống 

Chƣơng 2: Tế bào nhân sơ (Prokaryote)     

2 1  Đại cƣơng về tế bào nhân sơ 

2 2  Hình th i của tế bào nhân sơ 
2 3  Cấu tạo tế bào nhân sơ 
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2.3.1. Nhân (vùng nhân: nucleic) 

2 3 2  Sinh chất của tế bào nhân sơ 
2 3 3  Màng tế bào  

2 3 4  Thành tế bào nhân sơ (Cell wall) 
2.3.5. Roi và lông 

2 4  Sinh sản của tế bào nhân sơ 
2 5  Ý ngh a thực tiễn của tế bào nhân sơ 

Chƣơng 3: Tế bào nhân chuẩn (Eukaryote)       

3 1  Đại cƣơng về tế bào nhân chuẩn 

3 2  Cấu tạo tế bào nhân chuẩn 
3 2 1  Màng sinh chất 

3 2 2  Tế bào chất 
3 2 2 1  Chất nền 

3.2.2.2. Các bào quan: Lƣới nội chất, phức hệ golgi, Lyzosome, peroxysome, ribosome, ty thể, 
lạp thể, trung thể, kh ng bào (hình dạng, thành phần ho  học, cấu tạo, chức n ng, cấu tạo phù 

hợp với chức n ng) 
3 2 2 3  Thể vùi 

3.2.2.4. Khung xƣơng tế bào 
3.2.3. Nhân 

3 2 4  Cấu trúc bên ngoài màng sinh chất 
3 2 4 1  Thành tế bào (Cell wall) Thành phần ho  học, cấu tạo, chức n ng 

3 2 4 2  Chất nền ngoại bào 
Chƣơng 4: Sự phân chia tế bào      

4 1  Chu kỳ sống của tế bào 
4.2. C c hình thức phân bào 

4 2 1  Phân bào trực phân  
4.2.2. Phân bào gián phân 

4 2 2 1  Phân chia  nguyên nhiễm 
4 2 2 2  Phân chia giảm nhiễm  

B.   THỰC HÀNH         

Bài 1: Kính hiển vi quang học, kính lúp, c ch làm tiêu bản hiển vi th ng dụng 

Bài 2,3: Phát hiện một số chất trong tế bào (tinh bột, lipit, protein, amino axit, c c chất kho ng ở 
tế bào động thực vật) 

Bài 4: Quan s t tế bào Prokaryote 
Bài  5: Quan s t tế bào Eukaryote, một số bào quan và sự chuyển động của tế bào chất 

Bài 6: Quan s t NST và sự phân chia tế bào Eukaryote 
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
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đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 

1. Thái Duy Ninh. Tế bào học (t i bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung)  NXBGD Hà 
Nội, 2006 

2  Nguyễn Nhƣ Hiền và cs  Tế bào học  NXBĐHQG Hà Nội, 1998 
3. Thái Duy Ninh. Thực hành tế bào học  NXBGD Hà Nội, 2002 

9.2. Tài liệu tham khảo: 
4. Hoàng Đức Cự  Sinh học tế bào.  NXBĐHQG Hà Nội, 2007 
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39b). SINH HỌC PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG THỰC VẬT  

 
- Mã học phần: 118050 

- Số tín chỉ: 02 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Động vật, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Động vật hoc, Thực vật học   
 

1. Mô tả học phần 
Học phần gồm c c nội dung về sinh học ph t triển c  thể động vật: c c vấn đề chung và 

cơ sở của sự ph t triển; c c hình thực sinh sản của sinh vaajtl sự ph t triển của sinh vật bậc thấp; 
sự tạo giao tử, thụ tinh và ph t triển ph i sớm; sƣ lƣợc ph t triển c  thể động vật đa bào và cơ 

chế; kh i niệm và cơ sở ph t triển ở thực vật; chu trình sống của tế bào thực vật; c c trạng th i 
sinh trƣởng và ph t triển; sự ph t triển cơ quan dinh dƣỡng và sinh sản; c c yếu tố ảnh hƣởng 

đến sinh trƣởng và ph t triển thực vật   
Học xong học phần ngƣời học trình bày đƣợc đầy đủ, sâu sắc về cơ chế thụ tinh, sự biệt 

ho  của tế bào và m  thành c c cơ quan của một số cơ thể động vật và thực vật  Vận dụng kiến 
thức vào nghiên cứu ứng dụng trong sinh học ph t triển, góp phần tạo ra những giống vật nu i 

theo mong muốn của con ngƣời   
2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức 
Sinh học ph t triển là nơi tích hợp nhiều kiến thức của nhiều l nh vực sinh học: ph i sinh 

học, ho  sinh học, tế bào học, m  học, di truyền học phân tử,… ngƣời ta có thể nghiên cứu trên 
bất kỳ đối tƣợng nào từ phân tử đến loài  Sinh học ph t triển c  thể động thực vật nhằm giúp 

ngƣời học trình bày đầy đủ, sâu sắc về cơ chế thụ tinh, sự biệt ho  của tế bào và m  thành c c cơ 
quan của một số cơ thể động vật và thực vật  Đồng thời, gợi ra một số hƣớng nghiên cứu ứng 

dụng trong sinh học ph t triển, góp phần tạo ra những giống vật nu i theo mong muốn của con 
ngƣời     

2.2. Về kỹ năng 
Ngƣời học có k  n ng thu thập th ng tin, phƣơng ph p nghiên cứu sinh học ph t triển  

Giúp cho ngƣời gi o viên sinh học tƣơng lai dạy c c kiến thức về động thực vật sinh động hơn   
3. Nội dung chi tiết học phần 

A- PHẦN I: SINH HỌC PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT 

CHƢƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VÀ CƠ SỞ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN   

1  C c vấn đề chung 

1 1  Lịch sử nghiên cứu về sự ph t triển c  thể động vật  

1 2  Kh i niệm ph t triển 
1 3  Đối tƣợng m n học 

1 4  Nội dung m n học 
2  Cơ sở của sự ph t triển 

2 1  Cơ sở phân tử 
2 2  Cơ sở tế bào 

CHƢƠNG 2: CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN CỦA SINH VẬT    

1  Sinh sản v  tính 

2  Sinh sản hữu tính 
3  C c kiếu sinh sản đặc biệt 

CHƢƠNG 3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT BẬC THẤP 
1. Virus 

2  Sinh vật bậc thấp có sự ph t triển đồng ngh a với sinh trƣởng 
3  Sinh vật bậc thấp có vòng ph t triển phức tạp 

CHƢƠNG 4. TẠO GIAO TỬ, THỤ TINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI SỚM 

1  Tạo giao tử 
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1 1  C c tế bào mầm    

1 2  Sự sinh tinh (Spermatogenese) 
1 3  Sự sinh trứng (Oogenesis) 

2  Sự thụ tinh 
2.1. Sự vận chuyển của tinh trùng 

2 2  Sự tiếp xúc giữa tinh trùng với trứng 
2 3  Cơ chế ng n cản tinh trùng xâm nhập trứng sau thụ tinh 

2 4  Sự kết hợp vật liệu di truyền 
3  Sự ph t triển ph i sớm 

  3 1  Qu  trình phân cắt và tạo ph i nang 
  3 2  Sự tạo ph i vị  

  3.3. Phát triển ph i sớm ở một số động vật 
CHƢƠNG 5. SƠ LƢỢC SỰ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT ĐA BÀO VÀ CƠ CHẾ 

CỦA SỰ PHÁT TRIỂN   

1  Sự ph t triển c  thể động vật đa bào 

     1 1  C c giai đoạn chủ yếu trong ph t triển c  thể động vật 
    1 2  Mối quan hệ giữa sự ph t triển c  thể và sự ph t sinh loài  

2. Cơ chế của sự ph t triển  

     2.1. Biểu hiện gen của qu  trình ph t sinh hình th i 

    2.2  Chu kỳ sinh hình của nhân trong ph t triển ph i sớm 
    2 3  Sự biệt ho  

            2 4  Sự bền vững của trạng th i biệt hoá - Di truyền siêu gen    

PHẦN B: SINH HỌC PHÁT TRIỂN CÁ THỂ THỰC VẬT 

CHƢƠNG 6: KHÁI NIỆM CHUNG VÀ CƠ SỞ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT  

1  Kh i niệm chung 

1 1  Kh i niệm 
1 2  Mối tƣơng quan giữa sinh trƣởng và ph t triển 

2  Cơ sở của sự sinh trƣởng và ph t triển ở thực vật 
2 1  Cở sở phân tử 

2 2  Cơ sở tế bào 
CHƢƠNG 7: CHU TRÌNH SỐNG CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT  

1. Khái quát chung 
2. Pha phân chia 

3. Pha kéo dài 
4. Pha phân hóa 

5  Tính toàn n ng và nu i cấy m  tế bào thực vật 
6  Sự già và chết 

CHƢƠNG 8: CÁC TRẠNG THÁI SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT  

1  Trạng th i tiềm ẩn 

1 1  Đặc trƣng của cuộc sống tiềm ẩn 
1 2  Trạng th i ngủ nghỉ của hạt 

1 3  Trạng th i ngủ của chồi 
1 4  Khắc phục, loại b  sự ngủ nghỉ 

2  Trạng th i hoạt động 
2 1  Sƣ nảy chồi, nảy mầm 

2.2. Sinh trƣởng của thực vật 
2 3  Giai đoạn già và chết của cơ thể thực vật 

2 4  Sinh sản ở thực vật 
CHƢƠNG 9: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ QUAN DINH DƢỠNG VÀ CƠ QUAN SINH 

SẢN  

1  Ph t triển của l  
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2  Ph t triển của thân 

3  Ph t triển của rễ 
4  Ph t triển của hoa 

5. Phát triển quả và hạt 
CHƢƠNG 10: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG VÀ SỰ ĐIỀU TIẾT SINH TRƢỞNG VÀ 

PHÁT TRIỂN THỰC VẬT 

1  C c yếu tố ảnh hƣởng đến sinh trƣởng và ph t triển ở thực vật 

1 1  C c yếu tố bên ngoài 
1 2  C c yếu tố bên trong 

2  Điều tiết sự sinh trƣởng ph t triển của thực vật 
 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 

1  Mai V n Hƣng, 2003  Sinh học phát triển cá thể động vật, NXB ĐHSP HN 
2. Nguyễn Nhƣ Khanh, 2002: Sinh học phát triển thực vật, Nhà xuất bản Gi o dục, Hà Nội  

 



 198 

40a). SINH THÁI HỌC  

 
- Mã học phần: 210044 

- Số tín chỉ: 02 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Thực vật, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Động vật học, Thực vật học   
 

1. Mô tả học phần 
Nội dung học phần gồm những vấn đề chung về sinh th i học: định ngh a, nội dung cơ bản 

của sinh th i học; quan hệ của sinh th i học với c c m n khoa học; c c phân m n của sinh th i 
học; phƣơng ph p nghiên cứu sinh th i học  Mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật và giữa sinh 

vật với m i trƣờng của c c cấp độ tổ chức sống: sinh th i học c  thể, quần thể, quần xã, hệ sinh 
th i; c c hệ sinh th i chính trên tr i đất   

Học xong học phần ngƣời học hiểu và vận dụng đƣợc c c quy luật sinh th i cơ bản, c c 
mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật và giữa sinh vật với m i trƣờng trong dạy học; phân loại 

và hƣớng dẫn giải đƣợc các c c bài tập sinh th i học phù hợp cho c c mức độ nhận thức của học 
sinh; có khả n ng ứng dụng các kiến thức đã học về sinh thái học để giải thích các hiện tƣợng 

liên quan.  
2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức:  
Hiểu đƣợc những nội dung cơ bản của sinh th i học: C c nhân tố sinh th i và sự thích nghi 

của sinh vật, c c quy luật sinh th i, quần thể, quần xã, hệ sinh th i, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
và m i trƣờng… Từ đó hiểu đƣợc hững điều kiện tồn tại của sinh vật, mối quan hệ có tính quy 

luật giữa sinh vật với m i trƣờng sống, giữa sinh vật với sinh vật, là cơ sở của c c biện ph p k  
thuật trồng trọt và ch n nu i, là cơ sở của ngành   nhiễm học và bảo vệ m i trƣờng  

2.2. Về kĩ năng:  
 Có k  n ng làm việc theo nhóm: Biết tổ chức, điều hành và tham gia trực tiếp vào c c 

hoạt động nhóm  
Có k  n ng giải quyết c c vấn đề sinh th i, m i trƣờng ph t sinh và đƣa ra c c quyết định, 

c c phƣơng ph p hành động phù hợp với tự nhiên  
3. Nội dung chi tiết học phần  

CHƢƠNG I:  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG   

I  Định ngh a sinh th i học và nội dung cơ bản của sinh th i học  

II  Quan hệ của sinh th i học với c c m n khoa học kh c  
III  C c phân m n của sinh th i học  

1  Sinh th i học c  thể 
2  Sinh th i học quần thể 

3  Sinh th i học Quần xã 
4. Hệ sinh th i 

IV  Phƣơng ph p nghiên cứu sinh th i học 
CHƢƠNG II: SINH THÁI HỌC CÁ THỂ 

I  M i trƣờng và c c nhân tố sinh th i 
1  Kh i niệm m i trƣờng 

2  Kh i niệm c c nhân tố sinh th i 
II  Một số quy luật cơ bản của sinh th i hoc 

1  Quy luật t c động tổng hợp của c c nhân tố sinh th i 
2  Quy luật giới hạn sinh th i 

3  Quy luật t c động kh ng đồng đều của c c nhân tố sinh th i 
4  Quy luật t c động qua lại giữa sinh vật và m i trƣờng 

III  T c động  của c c nhân tố sinh th i lên sinh vật và sự thích nghi của chúng 
1  Ánh  s ng là nhân tố sinh th i  
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2  Nhiệt độ là nhân tố sinh th i  

3  Nƣớc là nhân tố sinh th i  
4  Đất là nhân tố sinh th i  

5. Không khí là nhân tố sinh th i  
IV  Nhịp điệu sinh học  

1  Kh i niệm nhịp điệu sinh học  
2  C c loại nhịp điệu sinh học thích ứng  

3  Nhịp thu  triều  
4  Nhịp điệu tuần tr ng  

5  Nhịp điệu n m  
6  Hiện tƣợng quay chu kỳ  

7  Hiện tƣợng học  
CHƢƠNG III:  QUẦN THỂ (POPULATION) 

I  Đại cƣơng  
1  Kh i niệm quần thể 

2  Phân loại quần thể 
II  Mối quan hệ giữa c c c  thể trong quần thể  

1  Quan hệ hỗ trợ  
2  Quan hệ đấu tranh  

3  Mối liên hệ giao tiếp giữa c c c  thể trong quần thể  
III  Những đặc trƣng cơ bản của quần thể 

1  Cấu trúc thành phần giới tính hay t  lệ đực c i  
2  Cấu trúc thành phần c c nhóm (lứa) tuổi  

3  Sự phân bố c  thể trong quần thể  
4  Mật độ quần thể  

5  Sự sinh trƣởng của quần thể  
6  Sự sinh sản của quần thể  

7  Sự tử vong củaquần thể  
8  Sự ph t t n 

IV  Sự biến động số lƣợng của quần thể  
1  C c dạng biến động số lƣợng c  thể của quần thể  

2  Trạng th i cân bằng của quần thể  
3  Nguyên nhân sự biến động số lƣợng của quần thể  

4  Quần thể ngƣời và dân số  
5  Đặc điểm của quần thể ngƣời  

6  Những đặc trƣng cơ bản của quần thể ngƣời  
            CHƢƠNG IV:  QUẦN XÃ  (BIOSENOSE)                      

I  Đại cƣơng  
II  Mối quan hệ sinh th i giữa c c loài trong quần xã  

1. Quan hệ giữa thực vậy và động vật  
2. Quan hệ cạnh tranh  
3. Quan hệ vật  n thịt- con mồi  
4. Quan hệ k  sinh- vật chủ  

5. Quan hệ cộng sinh  
6. Quan hệ hợp t c  
7. Quan hệ hội sinh  
8. Quan hệ ức chế – cảm nhiễm  

III. Phân loại quần xã  
1. Phân loại quần xã theo lãnh thổ và phân bố  
2. Vùng chuyển tiếp  
3. Giới hạn của quần xã  
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IV  Những tính chất cơ bản của quần xã  

1. Thành phần loài của quần xã  
2. Những tính chất về cấu trúc của sự phân bố c  thể và sự biến đổi theo chu kỳ của quần 

xã. 
V  Sự biến động của quần xã (Sự diễn thế)  

1. Đại cƣơng về sự diễn thế  
2. Những ví dụ về sự diễn thế  
3. Nguyên nhân của sự diễn thế  

      CHƢƠNG V:  HỆ SINH THÁI  (ECOSYSTEM)                     

I  Đại cƣơng  
II  Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh th i  

1. Chuỗi và lƣới thức  n  
2. Kh i niệm về bậc dinh dƣỡng và những hình th p sinh th i học  

3. Chu trình sinh địa ho   
III  Sự chuyển ho  n ng lƣợng trong hệ sinh th i và n ng suất sinh học  

1. Kh i niệm về dòng n ng lƣợng  
2. Kh i niệm về hiệu suất sinh th i  

3. Sản lƣợng ban đầu. 
4. Sản lƣợng thứ sinh  
5. Những nhận xét rút ra sau khi nghiên cứu hệ sinh th i  

CHƢƠNG VI. CÁC VÙNG SINH THÁI CHÍNH TRÊN TRÁI ĐẤT                   
I  C c miền địa l  sinh vật lớn  
II  C c hệ sinh th i trên cạn  

1. Rừng nhiệt đới  
2. Xa van hay rừng c  đới nóng  
3. Hoang mạc  
4. Thảo nguyên  
5. Rừng l   n đới  
6. Rừng th ng phƣơng bắc  
7. Đài nguyên  

III  C c hệ sinh th i nƣớc mặn  

IV  C c hệ sinh th i nƣớc ngọt  
1. Hệ sinh th i nƣớc đứng  
2. Hệ sinh th i nƣớc chảy  

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  

thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.  
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 

đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 
đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
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- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính  

1  Trần Kiên (chủ biên)  Sinh thái học và môi trường  NXB Gi o dực 2002  
2. Đỗ V n Nhƣợng. Sinh thái học  NXB Gi o dục 2013 

9.2. Tài liệu tham khảo:  
1  Phan Nguyên Hồng  Sinh thái học thực vật  NXB Gi o dục 1976 

2  Trần Kiên  Sinh thái học động vật  NXB Gi o dục 1979. 
3  Trần Kiên, Phan Nguyên Hồng  Sinh thái học đại cương  NXB Gi o dục 1990  

4  Cao Liêm, Trần Đức Viêm  Sinh Thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường. NXB 
Đại học và Trung học chuyên nghiệp  1990  

5  Trần Đức Viêm (chủ biên)  Sinh thái học nông nghiệp  NXB ĐHSP, 2003   
6. Odum E.P. Cơ sở sinh thái học (bản dịch từ tiếng nga), 1971  

7  Dƣơng Hữu Thời  Cơ sở sinh thái học  NXB ĐHQG Hà Nội, 2001   
8  Lê V n Khoa (chủ biên)  Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường  NXB Gi o dục, 

2009. 
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40b). TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT  VÀ VẬT NUÔI  

 
- Mã học phần: 117090 

- Số tín chỉ: 02 (12/16/10) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Thực vật, Khoa KHTN  

- Học phần tiên quyết: Động vật học, Thực vật học   
 

1. Mô tả học phần 
Nội dung học phần gồm lịch sử nghiên cứu tập tính động vật; kh i niệm, phana loại tập 

tính học động vật; đối tƣợng, nhiệm vụ và phƣơng ph p nghiên cứu tập tính học động vật; mối 
quan hệ tiếp xúc giữa động vật và ngoại cảnh; cơ sở sinh học và sự hình thành tập tính ở động 

vật; một số biểu hiện tập tính; nghiên cứu ứng dụng tập tính học động vật  C c bài thực hành 
quan s t tập tính động vật   

Học xong học phần này ngƣời học giải thích đƣợc cơ chế một số hoạt động tập tính của 
động vật;  p dụng đƣợc một số tập tính phục vụ thực tiễn đời sống   

2. Mục tiêu của học phần.  

2.1. Về kiến thức: 

Ngƣời học trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản về tập tính học động vật: lịch sử ph t 
triển chuyên ngành tập tính động vật, kh i niệm tập tính động vật, cơ sở sinh học và cơ chế hìnhg 

thành tập tính động vật  M  tả đƣợc một số tập tính của động vật qua đại diện một số loài: s n 
mồi, sinh sản, tự vệ   

Trình bày đƣợc cơ sở khoa học của việc điều khiển tập tính động vật vào phục vụ lợi ích 
của con ngƣời  Và triển vọng  p dụng kết quả nghiên cứu tập tính vào thực tiễn sản suất và đời 

sống    

3.2. Kỹ năng: 

Có k  n ng quan s t và nghiên cứu tập tính của động vật  Nắm đƣợc c c nguyên tắc 
nghiên cứu tập tính động vật  Áp dụng vào việc giảng dạy động vật học và sinh l  ngƣời và động 

vật trong nhà trƣờng, nghiên cứu và ứng dụng tập tính động vật vào thực tiễn cuộc sống   
3. Nội dung chi tiết học phần: 

A-PHẦN LÝ THUYẾT  

CHƢƠNG I.  MỞ ĐẦU     

I  Lịch sử nghiên cứu tập tính động vật 
II  Kh i niệm về tập tính học động vật  

III  Phân loại tập tính động vật  
IV  Đối tƣợng, nhiệm vụ và phƣơng ph p nghiên cứu tập tính học động vật   

CHƢƠNG II. MỐI QUAN HỆ TIẾP XÖC GIỮA ĐỘNG VẬT VÀ NGOẠI CẢNH   

I  Kh i qu t về cơ quan thụ cảm 

II  Một số CQTC chính: 
III  Phƣơng ph p nghiên cứu chức n ng của ĐV  

CHƢƠNG III.  CƠ SỞ SINH HỌC VÀ SỰ HÌNH THÀNH TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT  

I. Cơ sở sinh học của tập tính động vật  

II. Kh i niệm và   ngh a của hƣớng động và định hƣớng  
III. Cơ chế hình thành tập tính 

IV. C c nhân tố ảnh hƣởng đến hình thành tập tính động vật  
CHƢƠNG IV. MỘT SỐ BIỂU HIỆN TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT  

I  C c dạng tập tính; 
1  Tập tính c  thể 

2  Tập tính xã hội 
II  Một số tập tính ở ĐV 

1  Tập tính nhịp  
2  Tập tính sinh sản; ch m sóc trứng và con non  
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3  Tập tính s n mồi  

4  Tập tính nhóm và bầy đàn  
CHƢƠNG V:  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẬP TÍNH HỌC ĐỘNG VẬT         

I. Cơ sở khoa học của việc ứng dụng tập tính học  
II. Ứng dụng tập tính học động vật trong đời sống và sản xuất  

1  Qui trình thiết lập tập tính động vật 
2  Áp dụng l  thuyết tạo dựng tập tính cho động vật n ng nghiệp 

3  Áp dụng tạo dựng tập tính ĐV theo c c mục tiêu kh c  
4  Áp dụng tạo dựng tập tính cho động vật hoang dã 

B-PHẦN THỰC HÀNH                         
 Bài 1: Quan s t tập tính  n mồi của thạch sùng (Hemidactylus sp)  

 Bài 2: Quan s t tập tính  n mồi của gà nhà (Galus galus)  
 Bài 3: Quan s t tập tính sinh sản của gà nhà (Galus galus). 

 Bài 4  Quan s t tập tính hoạt động ngày đêm của thạch sùng  
 

4. Yêu cầu đối với môn học: Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo 
m n học  Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  

thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
5. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm   

6. Kế hoạch tƣ vấn: Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, 
đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, 

vƣớng mắc của Sinh viên   
7. Trang thiết bị: Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa 

n ng, m y vi tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia nhóm 
thảo luận, có đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài 

liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 

1   Đào V n Tiến  Tập tính học là gì? Nhà xuất bản KH & KT  Hà nội, 1987  
2  Vũ Quang Mạnh   Tập tính học động vật  Nhà xuất bản GD  Hà nội, 2000 

9.2. Tài liệu tham khảo 
3  Vanediktova T N, Kolobeva N G … Những hiểu biết về tập tính vật nu i  Nhà xuất 

bản Koloxi, 1978 (Tiếng Nga) 
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41a). VI SINH HỌC 

 
- Mã học phần: 210046 

- Số tín chỉ: 02 (15/20/10) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Bộ m n Thực vật, Khoa KHTN  

- Điều kiện tiên quyết: Hóa sinh học, Thực vật học, Động vật học   
 

1. Mô tả học phần:  
Học phần gồm c c nội dung về hình th i, cấu trúc, phƣơng thức sinh sản của c c nhóm vi 

sinh vật nhân sơ (Prokaryote) bao gồm vi khuẩn (Bacteria) và vi sinh vật cổ (Archaea);  Vi sinh 
vật nhân chuẩn (Eukaryote) bao gồm nấm men và nấm sợi; Vi sinh vật v  bào (Akaryote) bao 

gồm virus  Đặc điểm dinh dƣỡng, sinh trƣởng, ph t triển của vi sinh vật, cơ chế của qu  trình 
chuyển hóa c c chất trong tự nhiên nhờ vi sinh vật, cơ chế di truyền và biến dị ở vi sinh vật, đại 

cƣơng về qu  trình nhiễm khuẩn và miễn dịch  Vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và ứng dụng 
chúng trong c ng nghệ sinh học nói riêng và trong cuộc sống nói chung   

Học xong học phần ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức để giải quyết các bài tập vi sinh 
vật; nêu đƣợc ứng dụng của vi sinh vật trong công nghiệp, y học và nông lâm nghiệp; thực hiện 

đƣợc c c thí nghiệm, phân tích, giải thích, chứng minh kết quả thí nghiệm và làm báo cáo thực 
hành; ứng dụng các kiến thức đã học về Vi sinh vật học để giải thích các hiện tƣợng liên quan,…  

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức 
Qua học phần Vi sinh vật học, sinh viên phải có kiến thức cơ bản về cấu tạo và c c quy 

luật hoạt động sống của c c nhóm vi sinh vật, x c định đƣợc tính đa dạng về cơ chế trao đổi chất 

trong cơ thể vi sinh vật  Đồng thời thấy đƣợc cơ sở khoa học của việc ứng dụng vi sinh vật trong 
thực tiễn cuộc sống  

2.2. Về kỹ năng 
- Sinh viên có k  n ng thực hành, ứng dụng những quy luật hoạt động của vi sinh vật vào 

thực tiễn đời sống và sản xuất góp phần hƣớng nghiệp cho học sinh, có thể tích hợp giảng dạy 
c c phần có liên quan trong chƣơng trình Sinh học ở Trung học cơ sở  

- Sinh viên hình thành đƣợc k  n ng làm thí nghiệm và sử dụng c c dụng cụ, ho  chất, 
thiết bị liên quan đến m n học, từ đó định hƣớng và làm cơ sở cho việc học tập c c m n học 

khác. 
3. Nội dung chi tiết học phần: 

A.  LÝ THUYẾT, THẢO LUẬN, XÊMINA 

Chƣơng 1: Đối tƣợng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển của Vi sinh vật học 

1 1  Đối tƣợng, nhiệm vụ của Vi sinh vật học 
1 2  Lịch sử ph t triển của Vi sinh vật học 

1 3  Đặc điểm chung của vi sinh vật 
1 4  Vị trí của vi sinh vật trong hệ thống sinh giới 

Chƣơng 2:  C c nhóm vi sinh vật chính 

2 1  Vi sinh vật nhân sơ (Prokaryote) 

2.1.1. Hình thái 
2 1 2  Cấu tạo  

2 1 3  Sinh sản  
2 1 4  Ý ngh a   

2 2  Vi sinh vật nhân chuẩn (Eukaryote) 
2 2 1  Đặc điểm chung và phân loại giới nấm 

2.2.2. Hình th i, cấu tạo và   ngh a của vi nấm 
2 2 3  Đại cƣơng về vi tảo, nguyên sinh động vật 

2 3  Vi sinh vật v  bào (Akaryote) 
2 3 1  Sự ph t hiện ra virus 
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2 3 2  Cấu trúc, phân loại và sinh sản của virus 

Chƣơng 3: Sinh lý học vi sinh vật 

3 1  Dinh dƣỡng và sinh trƣởng, ph t triển của vi sinh vật 

3.1.1. Nhu cầu dinh dƣỡng của vi sinh vật 
3.1.2. C c nhân tố ảnh hƣởng đến sinh trƣởng và ph t triển của vi sinh vật 

3.1.3. C c th ng số sinh trƣởng của vi sinh vật và đồ thị sinh trƣởng 
3.1.4. Phân lập vi sinh vật và nu i cấy thuần chủng 

3 2  H  hấp và quá trình lên men 
3.2.1. H  hấp ở vi sinh vật 

3.2.2. C c qu  trình lên men ở vi sinh vật 
3 3  Chu trình tuần hoàn C trong tự nhiên và vi khuẩn quang hợp 

3.3.1. Chu trình tuần hoàn C 
3.3.2. Vi khuẩn quang hợp 

3 4  Chu trình tuần hoàn N trong tự nhiên và vikhuẩn cố định nitơ phân tử 
3.4.1. Chu trình tuần hoàn N  

3.4.2. Vi khuẩn cố định N2 
Chƣơng 4: Di truyền và biến dị ở vi sinh vật 

4 1  Vật chất và cơ chế di truyền của virus (Vira) và cơ thể  nhân sơ (Prokaryote) 
4 2  Vật chất và cơ chế di truyền ở cơ thể nhân chuẩn (Eukaryote), nhiễm sắc thể (Chromosomes) 

và các gen ngoài nhân 
4 3  Đột biến ở vi sinh vật 

4 4  Giới tính ở vi sinh vật 
Chƣơng 5: Đại cƣơng về truyền nhiễm và miễn dịch  

5 1  C c mối quan hệ giữa cơ thể và sinh vật 
5 2  Cơ sở sinh ho  của qu  trình gây bệnh và truyền nhiễm  

5 3  Cơ chế đề kh ng của cơ thể chủ, c c loại miễn dịch 
5 4  Kh ng nguyên và kh ng thể  

B  THỰC HÀNH: 3 bài ≈ 10 tiết 
Bài 1: Pha chế môi trƣờng đơn giản, nuôi cấy một số nhóm vi sinh vật  

Bài 2: Quan s t và nghiên cứu một số cấu tạo tế bào vi sinh vật 
Bài 3: Các quá trình lên men  

 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học  
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  

thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của c n bộ giảng 

dạy  
- Phải tham gia và hoàn thành đầy đủ c c bài thực hành  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 
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- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 
1. Nguyễn Thành Đạt. Cơ sở sinh học Vi sinh vật  NXB Gi o dục Hà Nội, Tập I (1999), 

Tập II (2001) 
2  Nguyễn Thành Đạt (chủ biên), Mai Thị Hằng  Sinh học vi sinh vật. Nhà xuất bản Gi o 

dục 2000  

9.2. Tài liệu tham khảo: 

3  Kiều Hữu Ảnh  Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp. NXB Khoa học và k  thuật 
1999 

4  Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm V n Ty.Vi sinh vật học. NXB Giáo 
dục 2000 

5  Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Nhƣ Thành, Dƣơng Đức Tiến. Vi sinh vật học nông 
nghiệp  NXB Đại học Sƣ phạm, 2004 
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41b). SINH LÝ HỌC NGƢỜI VÀ ĐỘNG VẬT  

 
- Mã số học phần: 210052 

- Số tín chỉ: 2 (18/24/0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Động vật, Khoa KHTN  

- Điều kiện tiên quyết: Động vật học   
 

1. Mô tả học phần: 

Học phần gồm c c nội dung: kh i niệm, nhiệm vụ và đối tƣợng của sinh l  học ngƣời và 

động vật; c c phƣơng ph p nghiên cứu m n sinh l  học ngƣời và động vật; sinh l  c c hệ cơ 
quan: sinh l  m u, tuần hoàn, tiêu hóa, h  hấp, bài tiết, nội tiết; trao đổi chất và n ng lƣợng; sinh 

l  cơ, thần kinh, c c cơ quan cảm gi c,…  
Học xong học phần này ngƣời học m  tả đƣợc đặc điểm sinh l  học cơ thể ngƣời và động 

vật; giải thích đƣợc c c cơ chế điều hòa và tự điều hòa trong c c qu  trình sống; vận dụng đƣợc 
kiến thức sinh l  ngƣời và động vật để giải thích c c vấn đề thực tiễn   

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức:  

- Trang bị cho sinh viên c c kiến thức cơ bản nhất về đặc điểm sinh l  cơ thể ngƣời và 
động vật nhằm tìm hiểu cấu trúc và chức n ng để giải thích đƣợc những cơ chế điều hòa và tự 

điều hòa trong c c qu  trình sống của động vật và con ngƣời  Ứng dụng c c kiến thức đó vào 
cuộc sống hàng ngày nhƣ rèn luyện sức kh e, phòng ngừa c c loại bệnh tật và nu i động vật có 

hiệu quả cao    

2.2. Về kỹ năng: 

- Có k  n ng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt  Có 
k  n ng làm việc theo nhóm, có k  n ng phân tích, tổng hợp, m  tả    

3. Nội dung chi tiết môn học 

Chƣơng 1. Những vấn đề chung về sinh lý học ngƣời và động vật 

I  Kh i niệm, nhiệm vụ và đối tƣợng của sinh l  học ngƣời và động vật 
II  Vị trí của m n sinh l  học ngƣời và động vật 

III  C c phƣơng ph p nghiên cứu m n sinh l  học ngƣời và động vật 
IV  Lịch sử ph t triển của m n sinh l  học ngƣời và động vật 

Chƣơng 2. Sinh lý máu 

I  Kh i niệm về m u 

II  Chức n ng của m u 
III  Khối vƣợng và tính chất l  - hóa của m u 

IV  C c thành phần của m u 
V. Nhóm máu 

VI  Đ ng m u 
VII  Bạch huyết 

VIII  Sự miễn dịch 
IX. HIV/AIDS 

Chƣơng 3. Sinh lý tuần hoàn  

I  Ý ngh a sinh l  và sự tiến hóa của hệ tuần hoàn m u 

II  Cấu tạo hệ tuần hoàn của ngƣời và động vật 
III  Chức n ng sinh l  chủ yếu của tim 

IV  Sinh l  của hệ mạch 
V  Điều hòa hoạt động của tim – mạch 

VI  Tuần hoàn bạch huyết 
Chƣơng 4. Sinh lý tiêu hoá  

I  Ý ngh a của sinh l  tiêu hóa thức  n và sự tiến hóa của hệ tiêu hóa 
II  Cấu tạo ống tiêu hóa ở ngƣời và động vật 
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III  Tiêu hóa thức  n ở khoang miệng 

IV  Tiêu hóa thức  n ở dạ dày 
V  Tiêu hóa thức  n ở ruột 

VI  Qu  trình hấp thu c c chất dinh dƣỡng ở tiểu tràng 
VII  Sự thải phân 

Chƣơng 5. Sinh lý hô hấp  

I  Ý ngh a của h  hấp và sự tiến hóa của hệ h  hấp 

II  Sơ lƣợc cấu tạo của hệ h  hấp ở ngƣời và động vật 
III  Chức n ng sinh l  h  hấp 

IV  Sự điều hòa h  hấp 
V  Vệ sinh h  hấp 

VI  H  hấp nhân tạo 
VII  Phòng ngừa một số bệnh chủ yếu về h  hấp 

Chƣơng 6. Trao đổi chất và năng lƣợng 

I  Kh i niệm và   ngh a sinh học của trao đổi chất và trao đổi n ng lƣợng trong cơ 

thể 
II  Sự trao đổi c c chất chủ yếu trong cơ thể 

III  Trao đổi n ng lƣợng 
IV  Ăn uống của động vật và ngƣời 

Chƣơng 7. Sinh lý thân nhiệt 

I  Ý ngh a sinh l  của nhiệt độ cơ thể 

II  Thân nhiệt của động vật và ngƣời 
III  Qu  trình sinh nhiệt của cơ thể 

IV  Qu  trình t a nhiệt của cơ thể 
V  Cơ chế điều hòa thân nhiệt 

Chƣơng 8. Sinh lý bài tiết  

I  Ý ngh a của sinh l  bài tiết và sự tiến hóa của hệ bài tiết 

II  Sơ lƣợc cấu tạo hệ bài tiết nƣớc tiểu ở ngƣời và động vật 
III  Sinh l  c c qu  trình tạo thành nƣớc tiểu 

IV  Tính chất l  – hóa và thành phần của nƣớc tiểu 
V  Sự điều hòa hoạt động của thận 

VI  Sự thải nƣớc tiểu 
VII  Sự điều tiết của thận đối với m u 

VIII  Một số dạng bài tiết kh c của cơ thể 
IX  Nhân tạo thận 

Chƣơng 9. Sinh lý nội tiết 

I  Đại cƣơng về tuyến nội tiết và hormon 

II  Sinh l  c c tuyến nội tiết 
Chƣơng 10. Sinh lý sinh sản 

I  Ý ngh a của sinh l  sinh sản 
II  C c hình thức sinh ản chủ yếu ở động vật 

III  Sinh l  sinh dục đực 
IV  Sinh l  sinh dục c i 

Chƣơng 11. Sinh lý cơ 

I  Sự tiến hóa của cơ 

II  C c loại cơ 
III  Sơ lƣợc cấu tạo và chức n ng chủ yếu của cơ vân 

Chƣơng 12. Sinh lý hƣng phấn 

I  Kh i niệm về hƣng phấn, sự kích thích, t c nhân kích thích và tính cảm thụ 

II  Bản chất hiện tƣợng điện sinh học của hƣng phấn 
III  Sự dẫn truyền hƣng phấn 
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V  Sự dẫn truyền hƣng phấn qua Synap 

Chƣơng 13. Sinh lý thần kinh trung ƣơng 

I  Chức n ng sinh l  và sự tiến hóa của hệ thần kinh 

II  C c nguyên tắc hoạt động cơ bản của hệ thần kinh 
III  Đặc tính của c c trung khu thần kinh 

IV  Cấu tạo và chức n ng sinh l  của hệ thần kinh ngƣời 
Chƣơng 14. Sinh lý các cơ quan cảm giác 

I  Đại cƣơng về c c cơ quan cảm gi c 
II  C c chức n ng cơ bản của cơ quan cảm gi c 

III  Sinh l  c c cơ quan cảm gi c 
A  Thị gi c – mắt 

B. Thính gi c và th ng bằng – Tai và tiền đình 
C. Xúc giác – da 

D  Khứu gi c – mũi 
E  Vị gi c – lƣỡi 

 

4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học   
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  

thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  
- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của c n bộ giảng 

dạy  
5. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành   
6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 
tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 

Sinh viên.  
7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 
tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa  Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 

đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 
đủ ở thƣ viện  

8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  

- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 
- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  

Thang điểm: 10 
9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính: 
1  Nguyễn Quang Mai (chủ biên), Mai V n Hƣng, Trần Thi Loan  Sinh l  ngƣời và động 

vật  NXB Khoa học K  thuật, 2004   

9.2. Tài liệu tham khảo: 

2  Mai V n Hƣng  Phƣơng ph p và k  thuật nghiên cứu sinh l  học  Nxb  Khoa học k  
thuật, 2004  
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42). DẠY HỌC TÍCH HỢP LÝ HÓA SINH 

 

Mã số học phần: 210047 

Số tín chỉ: 3 (21,28,24) 
Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Động vật học, Vật l , Hóa học - Khoa KHTN 

Điều kiện tiên quyết: Lí luận dạy học KHTN  
 

1. Mô tả học phần  

Học phần gồm c c nội dung về khái niệm, c c dạng dạy học tích hợp, dấu hiệu cơ bản của 

dạy học tích hợp, tầm quan trọng của tích hợp trong dạy học, cơ sở của dạy học tích hợp-dạy học 
định hƣớng đầu ra hay định hƣớng ph t triển n ng lực; nội dung, phƣơng ph p, soạn gi o  n 

trong dạy học tích hợp; x c định và xây dựng đƣợc nội dung, phƣơng ph p dạy học tích hợp 
trong dạy học m n KHTN; soạn gi o  n dạy học tích hợp trong dạy học m n KHTN  C c bài 

thực hành về giảng dạy tích hợp trong dạy học m n KHTN   
Học xong học phần ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức về lí luận dạy học tích hợp trong 

dạy học m n KHTN  Vận dụng đƣợc kiến thức về lí luận dạy học tích hợp trong dạy học m n 
KHTN; soạn đƣợc c c gi o  n về bài tích hợp m n KHTN; thực hiện tốt quan điểm gi o dục 

định hƣớng ph t triển n ng lực trong qu  trình học tập và soạn gi o  n   
2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về kiến thức:  
- Trình bày đƣợc kh i niệm, c c dạng dạy học tích hợp, dấu hiệu cơ bản của dạy học tích 

hợp, tầm quan trọng của tích hợp trong dạy học, cơ sở của dạy học tích hợp – dạy học định 
hƣớng đầu ra hay định hƣớng ph t triển n ng lực; nội dung, phƣơng ph p, soạn gi o  n trong dạy 

học tích hợp;  
- X c định và xây dựng đƣợc nội dung, phƣơng ph p dạy học tích hợp trong dạy học m n 

KHTN; soạn đƣợc gi o  n dạy học tích hợp trong dạy học m n KHTN nhằm tích cực hóa hoạt 
động học tập của HS, giúp học sinh nắm vững hệ thống kiến thức trong từng phân m n (lí hóa, 

sinh), trong nội m n KHTN cũng nhƣ liên m n kh c; đồng thời ph t triển đƣợc n ng lực, đặc 
biệt là n ng lực giải quyết vấn đề và n ng lực vận dụng kiến thức nội m n, liên m n giải quyết 

c c vấn đề phức hợp   

2.2. Về kỹ năng:  

- Rèn luyện và ph t triển đƣợc k  n ng quan s t, phân tích, tổng hợp, so s nh, đối chiếu, 
hệ thống hóa kiến thức,   ; k  n ng tìm kiếm, khai th c, xử lí th ng tin và xây dựng sản phẩm về 

những kiến thức liên quan đến m n học; k  n ng tự học tự nghiên cứu, ph t hiện vấn đề và giải 
quyết vấn đề; k  n ng làm việc theo nhóm, k  n ng giao tiếp, hợp t c, thuyết trình, phản biện; k  

n ng sử dụng c ng nghệ th ng tin;    
- Rèn luyện và ph t triển k  n ng vận dụng lí luận dạy học tích hợp trong dạy học m n 

KHTN. 
- Thực hiện tốt quan điểm gi o dục định hƣớng ph t triển n ng lực trong qu  trình học 

tập và soạn gi o  n   
 

3. Nội dung chi tiết học phần  
 

LÍ THUYẾT, THẢO LUẬN (21, 28) 

Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của dạy học tích hợp 

1  Kh i niệm, c c dạng dạy học tích hợp, dấu hiệu cơ bản của dạy học tích hợp, tầm quan trọng 
của tích hợp trong dạy học; 

2. Cơ sở chung cho việc dạy học tích hợp; 
2.1. Các quan điểm về giáo dục: GD định hƣớng nội dung dạy học, GD định hƣớng kết quả đầu 

ra – định hƣớng phát triển n ng lực; 
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2 2  Đào tạo theo n ng lực trong việc ph t triển nguồn nhân lực, đặc điểm của đào tạo dựa trên 

n ng lực  
3  Dạy học tích hợp 

3 1  Dạy học tích hợp nội dung kiến thức nội m n, liên m n, đa m n, xuyên m n 
3 2  Dạy học tích hợp ph t triển n ng lực  

3 3 Gi o  n trong dạy học tích hợp 
 

Chƣơng 2.  Dạy học tích hợp trong dạy học môn KHTN ở THCS 
1  Xây dựng c c chủ đề dạy học tích hợp trong dạy học m n KHTN 

2  Phƣơng ph p dạy học tích hợp trong dạy học m n KHTN; 
3  Soạn gi o  n dạy học tích hợp trong dạy học m n KHTN; 

THỰC HÀNH 20 TIẾT 
Giảng tập dạy học tích hợp trong dạy học m n KHTN ở THCS 

 

4. Yêu cầu đối với môn học:  

Sinh viên phải tham dự dầy đủ ít nhất 80% số tiết học l  thuyết và thảo luận; 100% số tiết 
học thực hành  Hoàn thành bài tập và dự đầy đủ c c bài kiểm tra  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, vấn đ p, thảo luận theo nhóm, dạy học kh m ph , dạy học nêu vấn đề, dạy 

học dự  n    
6. Kế hoạch tƣ vấn:  

Trong quá trình thực hiện chƣơng trình, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên 
nghiên cứu tài liệu, thực hiên c c k  n ng tự học tự nghiên cứu, k  n ng vận dụng lí luận vào 

thực tiễn dạy học KHTN    Sẵn sàng giải đ p c c thắc mắc cho sinh viên   
7. Trang thiết bị:  

Phòng học có đầy đủ phƣơng tiện dạy học  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

 - 1 điểm qu  trình, chuyên cần: n1 

 - 1 điểm kiểm tra giữa học phần/Tiểu luận: n2 

 - 1 điểm thi cuối học phần : n3 
 Điểm học phần: n1 x 0,3 + n2 x 0,2 + n3 x 0,5 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính  

1  Chƣơng trình, s ch gi o khoa, s ch gi o viên m n KHTN lớp 6,7,8.9 của Bộ GD & 
ĐT hiện hành.  

2  Nguyễn V n Tuấn (2010), Tài liệu học tập về phương pháp dạy học theo hướng tích 
hợp (chuyên đề bồi dưỡng sư phạm), Trƣờng ĐHSP k  thuật thành phố Hồ Chí 

Minh. 
3. Handbook for the Teaching of  Integrated Science (2012) 

 

9.2. Tài liệu tham khảo 

1. Bernd Meier, Nguyễn V n Cƣờng (2016), Lí luận dạy học hiện đại (Cơ sở đổi mới 
mục tiêu, nội dung, phƣơng ph p dạy học), Nxb ĐHSP Hà Nội. 

2. Dạy và học tích cực. Sách dự án Việt-Bỉ.  
3. Các trang website tìm kiếm qua google. 
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43). SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRONG DẠY HỌC LÝ HÓA SINH 

 
- Mã số học phần: 210048 

- Số tín chỉ: 3 (27,36,0) 
- Bộ m n phụ tr ch giảng dạy: Động vật, Vật l , Hóa học - Khoa KHTN. 

- Điều kiện tiên quyết: PPDH Khoa học tự nhiên   
 

1. Mô tả học phần 

Học phần gồm c c nội dung sử dụng phần mềm trong dạy học L -Hóa-Sinh ở trƣờng phổ 

th ng nhƣ: PowerPoint, phần mềm MacromidaFlash, phần mềm Mathlab, phần mềm Crocodile, 
phần mềm CHEMIX School, CHEMDRAW ULTRA 8.0, The Digital Frog 2, ActivInspire. Cách 

cài đặt, sử dụng và vận dụng c c phần mềm vào qu  trình thiếtkế bài giảng   
Học xong học phần ngƣời học sử dụng thành thạo c c phần mềm trong qu  trình thiết kế 

bài giảng và dạy học; trình bày đƣợc vấn đề khoa học th ng qua c c hình thức nhƣ thảo luận 
nhóm, Seminar.  

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Về kiến thức: 

Học phần trang bị cho sinh viên c c kiến thức cơ bản về: PowerPoint, phần mềm 
MacromidaFlash, phần mềm Crocodile,  phần mềm CHEMIX School, The Digital Frog 2, 

ActivInspire. 

2.2. Về kĩ năng:  

+ Biết sử dụng thành thạo c c phần mềm để hỗ trợ trong qu  trình dạy học L -Hóa-Sinh 
ở trƣờng phổ th ng. 

+ Biết c ch thu thập th ng tin từ c c tài liệu liên quan đến c c vấn đề đang nghiên cứu và 
biết trình bày vấn đề khoa học th ng qua c c hình thức nhƣ thảo luận nhóm, Seminar,… 

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

CHƢƠNG I: Phần mềm PowerPoint 
1. C ch cài đặt phần mềm 

2. C ch sử dụng phần mềm. 
3. C ch vận dụng phần mềm vào qu  trình thiết kế bài giảng  

CHƢƠNG II:  Phần mềm MacromidaFlash, Mathlab 
1. C ch cài đặt phần mềm 

2. C ch sử dụng phần mềm. 
3. C ch vận dụng phần mềm vào qu  trình thiết kế bài giảng  

CHƢƠNG III: Phần mềm Crocodile 
1. C ch cài đặt phần mềm 

2. C ch sử dụng phần mềm. 
3. C ch vận dụng phần mềm vào qu  trình thiết kế bài giảng  

CHƢƠNG IV:  Phần mềm CHEMIX School, CHEMDRAW ULTRA 8.0 
1. C ch cài đặt phần mềm 

2. C ch sử dụng phần mềm. 
3. C ch vận dụng phần mềm vào qu  trình thiết kế bài giảng  

CHƢƠNG V: Phần mềm The Digital Frog 2 
1. C ch cài đặt phần mềm 

2. C ch sử dụng phần mềm. 
3. C ch vận dụng phần mềm vào qu  trình thiết kế bài giảng  

CHƢƠNG VI: Phần mềm ActivInspire 
1. C ch cài đặt phần mềm 

2. C ch sử dụng phần mềm. 
3. C ch vận dụng phần mềm vào qu  trình thiết kế bài giảng  
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4. Yêu cầu đối với môn học 

- Sinh viên lên lớp tối thiểu 80% số tiết của chƣơng trình đào tạo m n học   

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia đầy đủ c c giờ học l  
thuyết và làm bài tập  Làm đầy đủ c c bài tập và bài kiểm tra theo quy định  

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của c n bộ giảng 
dạy  

5. Phƣơng pháp giảng dạy:  
Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm trên lớp và phòng thực hành   

6. Kế hoạch tƣ vấn: 

Trong qu  trình dạy, giảng viên có tr ch nhiệm hƣớng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đ p những câu h i, vƣớng mắc của 
Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ l  thuyết đƣợc bố trí học tại  phòng  học chức n ng (có m y chiếu đa n ng, m y vi 

tính), nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có 
đầy đủ c c phƣơng tiện: bảng, m y chiếu, m y tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy 

đủ ở thƣ viện  
8. Phƣơng pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đ nh gi  thƣờng xuyên:  Trọng số 30%  
- Kiểm tra, đ nh gi  giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đ nh gi  cuối kỳ:  Trọng số 50%  
Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1  Đình Hậu (dịch). Gi o trình tự học powerpoint 2013 bản tiếng Việt, NXBGD - 2014. 
2. Nguyễn Chính Cƣơng - Nguyễn Trọng Dũng, Mô phỏng bằng ngôn ngữ Mathlab, Bài 

giảng về Tin học ứng dụng, 2009. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

1. Kopchenova N. V. and Maron I. A, Mir Publisher, Computational mathematics, 
Moscow, 1987. 

2. Steven E. Koonin, Drawn C. Meredith, Computational Physics, Addison – Wesly 
Publislung Company, 1990. 

3. Adrian Biran, Moshe Breiner, Matlab for engineers, Addison – Wesley Publishing 
Company, 1996. 

4. G. Lindfield, J. Penny, Numerical methods using Matlab, Ellis Horwood, 1995. 
  
 


