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1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung  

Đào tạo Cử nhân đại học ngành Sư phạm Hóa học đạt được các tiêu chuẩn năng 

lực của giáo viên ngành  Hóa  học THPT; có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản 

và khoa học giáo dục; có kiến thức cơ bản và sâu về Hóa học, có năng lực sư phạm; có 

trình độ lý luận chính trị; có đầy đủ kiến thức cơ bản về văn hóa, môi trường và con 

người, kiến thức quốc phòng - an ninh và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo quy định hiện hành; có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả 

năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn giáo dục đặt ra và đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay; có khả năng học sau đại học về chuyên ngành 

Hóa học. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức 

M1: Về chuyên môn Hóa học: kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu về hóa 

học để vận dụng các kiến thức lý thuyết này vào quá trình dạy học Hoá học ở trường 

phổ thông; có được lí luận phương pháp dạy học Hóa học hiện đại để vận dụng vào 

phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, giúp học sinh biết cách tự học môn Hóa 

học; thực hiện được các bài  thực hành Hóa học và vận hành được các thiết bị, máy móc 

hiện đại dùng trong thực hành Hóa học. 

M2: Về nghiên cứu khoa học: có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và 

hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học Hóa học, có thể nghiên cứu tiếp ở bậc học sau 

đại học. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC 
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M3: Về kiến thức ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống: Nắm vững kiến thức Hóa học 

cơ bản về môi trường, về Hóa sinh, về Hóa nông nghiệp, về Hóa công nghiệp, về Hóa 

dược… 

M4: Có được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, triết học, văn hóa, tâm 

lý học, giáo dục học,  pháp luật, kiến thức quản lý, điều hành để thực hiện được công 

tác dạy học, quản lý của một giáo viên, một cán bộ quản lý giáo dục. 

M5: Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; có trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo Quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông trong dạy 

học Hóa học ở trường phổ thông. 

1.2.2. Về kỹ năng 

M6: Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực hành vào dạy học Hóa học ở trường phổ 

thông và vào thực tiễn; vận hành được các thiết bị máy móc hiện đại trong thực hành Hóa 

học; thiết kế và sử dụng phương tiện và kỹ thuật hiện đại trong dạy học Hóa học; tổ chức 

hoạt động ngoại khóa Hóa học; đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát 

triển năng lực; phát triển chương trình môn học; tìm hiểu đối tượng giáo dục và môi trường 

giáo dục; 

M7: Xây dựng và triển khai được kế hoạch dạy học, tổ chức tốt mọi hoạt động trong 

công tác dạy học, xây dựng và quản lý hồ sơ sổ sách, làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

M8: Lập luận, phân tích và giải quyết được các vấn đề trong dạy học nói chung 

và dạy học Hoá học nói riêng.Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ 

thông  nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

M9: Có thể đề nghị và xây dựng các câu lạc hóa học vui, tìm hiểu hóa học với 

môi trường và con người. 

M10: Vận dụng kiến thức nghiên cứu khoa học đề xuất và thực hiện các đề tài 

nghiên cứu về  đổi  mới  phương pháp dạy học Hóa học, đề tài hóa môi trường, hóa hợp 

chất thiên nhiên, hóa phân tích…. 

1.2.3. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm  

Có năng lực định hướng trong quá trình dạy và học Hóa học; có sáng kiến trong 

quá trình dạy học Hóa học; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường 

làm việc khác nhau trong giáo dục; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề 

liên quan đến Hóa học thông thường và một số vấn đề phức tạp về Hóa học và dạy học 

Hóa học hiện đại; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong nhà 

trường và trong lớp học; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục ở quy 

mô trung bình. 

1.2.4. Về thái độ 
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-  Đạo đức, tư cách nhà giáo, năng động sáng tạo và nghiêm túc trong công việc, 

tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi làm việc với dụng cụ hóa chất. 

- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin, yêu cầu về đổi 

mới phương pháp dạy học Hóa học.    

- Thái độ nghiêm túc, chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với 

môi trường đổi mới giáo dục. 

- Thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì môi trường xanh, hoạt 

động văn hoá, xã hội, từ thiện. 

2. Chuẩn đầu ra 
Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học Sư phạm Hóa học phải đạt được 

các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây: 

2.1. Về kiến thức 

 * Kiến thức chung: 

C1: Hiểu và trình bày được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, triết học, 

Tâm lý học, Giáo dục học,  pháp luật, khoa học tự nhiên, văn hóa và con người, kiến thức 

quản lý, điều hành để thực hiện được công tác dạy học, quản lý của một giáo viên Hóa 

học phổ thông, một cán bộ quản lý giáo dục.  

* Kiến thức chuyên môn: 

C2: Hiểu và trình bày được kiến thức lý thuyết chuyên sâu về hóa học để vận 

dụng tốt các kiến thức lý thuyết này vào quá trình dạy học Hoá học ở trường phổ thông; 

thực hiện được các bài  thực hành Hóa học và vận hành được các thiết bị, máy móc hiện 

đại dùng trong thực hành Hóa học. 

C3: Hiểu và trình bày được lí luận và  phương pháp dạy học Hóa học hiện đại để 

vận dụng vào phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, xây dựng kế hoạch và quản 

lí quá trình dạy học và giáo dục ở trường phổ thông. 

 C4: Hiểu và trình bày được kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và hướng dẫn 

học sinh nghiên cứu khoa học Hóa học, có thể nghiên cứu tiếp ở bậc học sau đại học; Đưa ra 

kiến thức Hóa học cơ bản về môi trường, về Hóa sinh, về Hóa nông nghiệp, về Hóa 

công nghiệp, về Hóa dược… 

2.2. Về kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng chung 

C5: Sử dụng tin học cơ bản, sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office 

World, Excel, Powerpoints. 

C6: Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở mức cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của công 

việc. 

C7: Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo 

kiến thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải. 

C8: Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người 

khác. Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập để hoàn thành công việc. 
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2.2.2. Kỹ năng chuyên môn 

C9: Vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực hành vào dạy học Hóa học ở trường 

phổ thông và vào thực tiễn; vận hành được các thiết bị máy móc hiện đại trong thực hành 

Hóa học; thiết kế và sử dụng phương tiện trong dạy học Hóa học; tổ chức hoạt động ngoại 

khóa Hóa học; đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực; 

phát triển chương trình môn học; tìm hiểu đối tượng giáo dục và môi trường giáo dục; 

C10: Xây dựng và triển khai được kế hoạch dạy học, tổ chức tốt mọi hoạt động 

trong công tác dạy học, xây dựng và quản lý hồ sơ sổ sách, làm công tác giáo viên chủ 

nhiệm lớp. 

C11: Lập luận, phân tích và giải quyết được vấn đề trong dạy học nói chung và 

dạy học Hoá học nói riêng. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ 

thông  nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

C12: Vận dụng được kiến thức nghiên cứu khoa học đề xuất và thực hiện các đề 

tài nghiên cứu về  đổi  mới  phương pháp dạy học Hóa học, đề tài hóa môi trường, hóa 

hợp chất thiên nhiên, hóa phân tích…. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

C13: Tự định hướng được trong quá trình dạy và học Hóa học, đưa ra sáng kiến 

trong quá trình dạy học Hóa học. Lập được kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể 

trong nhà trường và trong lớp học. Đánh giá và cải tiến được các hoạt động giáo dục ở 

quy mô trung bình, định hướng, thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau 

trong giáo dục. 

C14: Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề liên quan đến Hóa học 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về Hóa học và dạy học Hóa học hiện đại. 

2.4. Về thái độ 

-  Đạo đức, tư cách nhà giáo, năng động sáng tạo và nghiêm túc trong công việc, 

tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi làm việc với dụng cụ hóa chất, cực tham gia các 

hoạt động Hóa học vì môi trường xanh, hoạt động văn hoá, xã hội, từ thiện. 

- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin, yêu cầu về đổi 

mới phương pháp dạy học Hóa học, có khả năng thích nghi với môi trường đổi mới 

giáo dục. 

2.5. Tiếng Anh 

Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; có trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo Quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông trong dạy học 

Hóa học ở trường phổ thông. 

2.6. Công nghệ thông tin 
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Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành 

về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành. 

3. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng). 

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá:121 tín chỉ (không bao gồm giáo dục thể chất 

và Giáo dục quốc phòng). 

5. Đối tượng tuyển sinh:  Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, 

cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Kiểm tra, đánh giá và thang điểm: Theo Quy chế đào tạo và quy định hiện 

hành. 

8. Nội dung chương trình:  

8.1. Kế hoạch giảng dạy chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kiến thức giáo dục đại cương 38 TC 

I Lý luận chính trị 13TC 

II Ngoại ngữ 10 TC 

III Khối kiến thức TN-XH 15TC 

IV Giáo dục thể chất 4 TC 

V Giáo dục Quốc phòng 165 tiết 

B Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83TC 

I Kiến thức chung cho khối ngành 10 

II Kiến thức ngành 60TC 

 + Bắt buộc  46 

  + Tự chọn 14 

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 7 

IV Khoá luận tốt nghiệp 6 

 + Bắt buộc  0 

  + Tự chọn 6 

 Tổng 121TC 
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8.2. Kế hoạch giảng dạy  

S
T

T
 Mã học 

phần 

 

 

Tên học phần 

 

 

 

S
ố
 t

ín
 c

h
ỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Đ
.k

iệ
n

 t
iê

n
 q

u
y
ết

 

     

H
ọ
c 

k
ỳ

 

  
B

ộ
 m

ô
n

  

q
u

ả
n

 l
ý
 h

ọ
c 

p
h

ầ
n

 

    

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

  
B

à
i 

tậ
p

, 
T

L
 

    

T
h

ự
c 

h
à
n

h
 

    

T
ự

 h
ọ
c 

    

A 
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 

CƯƠNG 
38        

I Kiến thức lí luận chính  trị 13        

1 196055 Triết học Mác-Lênin 3 32 26  135 1 1 
Nguyênl

ý 

2 196060 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 21 18  90 2 2 
Nguyên 

lý 

3 196065 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 21 18  90 3 4 
Nguyên 

lý 

4 198030 
Lịch sử đảng cộng sản Việt 

Nam 
2 21 18  90 4 3 

Đường 

lối 

5 197035 Tư tưởng HCM 2 21 18  90 4 2 Tư tưởng 

6 197030 Pháp luật đại cương 2 18 12 12 90 3 3 Pháp luật 

II Ngoại ngữ 10        

7 133031 Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180 0 1 
N. Ngữ 

KC 

8 133032 Tiếng Anh 2 3 27 18 18 135 6 2 
N. Ngữ 

KC 

9 133033 Tiếng Anh 3 3 27 18 18 135 7 4 
N. Ngữ 

KC 

III Khoa học Tự nhiên – Xã hội 15        

10 173080 Tin học 2 10 0 40 90 0 1 
TH ứng 

D 

11 114099 Toán cao cấp 4 36 48 0 180 0 1 Toán ƯD 

12 
114005 

 
Xác suất thống kê 3 27 36 0 135 10 2 Toán ƯD 

13 121005 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 18 24 0 90  1 
VNH và 

DL 

14 125105 Môi trường và con người 2 18 24 0 90  1 Sinh học 

15 116140 
PPNC Khoa học  ngành hóa 

học 
2 18 24 0 90 16 5 Hoá học 

IV Giáo dục thể chất 4        
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191004 

Giáo dục thể chất 1 (bắt 

buộc) 
2 10 0  40 90  1 GDTC 

 
 

Giáo dục thể chất 2 (tự 

chọn) 
2 0 0 60 180 9 2 GDTC 

  Chọn 1 trong 5 học phần         

a 191031 Bóng chuyền  2 0 0 60 90 9 2 
Điền 

kinh- TD 

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

kinh- TD 

c 191033 Bóng đá 2 2 0 30 90 9 2 Bóng 

d 191034 Bóng rổ 2 2 0 30 90 9 2 Bóng 

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

IV Giáo dục quốc phòng      3   

 
 

Giáo dục Quốc phòng 165t      
1-

3 
GDQP 

B 
KIẾN THỨC GD CHUYÊN 

NGHIỆP 
83        

I Kiến thức chung cho khối ngành 10        

16 181080 Tâm lý học 4 36 48 0 180 2 2 Tâm lý 

17 182005 Giáo dục học 4 36 48 0 180 15 3 
Giáo dục 

học 

18 198000 Quản lý HC NN và QLGD 2 18 24 0 90 16 8 
Giáo dục 

học 

II Kiến thức ngành 60        

19 116023 Hoá đại cương 1 3 27 36 0 135 0 2 Hoá học 

20 116109 Hoá đại cương 2 3 18 24 30 135 18 3 Hoá học 

21 116046 Hoá vô cơ –phi kim 3 27 36 0 135 19 3 Hoá học 

22 116096 Hoá vô cơ – kim loại 3 27 36 0 135 20 4 Hoá học 

23 116115 Thực hành hoá vô cơ 2 0 0 60 180 21 5 Hoá học 

24 
116116 

Đại cương hữu cơ và 

hiđrocacbon 
3 27 36 0 135 19 4 

Hoá học 

25 116117 Dẫn xuất hiđrocacbon 2 18 24 0 90 23 5 Hoá học 

26 
116118 

Amin, dị vòng, hợp chất tạp 

chức, hợp chất cao phân tử 
2 18 24 0 90 24 5 

Hoá học 

27 116119 Thực hành hoá hữu cơ 2 10 0 40 180 25 6 Hoá học 

28 116120 
Hóa học phân  tích định  

tính 
2 18 24 0 90 19 5 

Hoá học 

29 116121 
Hóa học phân tích định  

lượng 
2 18 24 0 90 27 6 

Hoá học 

30 116122 Thực hành hóa học  phân 2 0 0 60 180 28 7 Hoá học 
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tích 

31 116123 Lý luận dạy học hoá học 3 27 36 0 135 19 4 Hoá học 

32 116124 
Phương pháp dạy học hoá 

học 
2 18 24 0 90 30 5 

Hoá học 

33 116091 
Thực hành phương pháp 

dạy học hoá học 
2 0 0 60 180 31 6 

Hoá học 

34 116126 Hoá Công nghệ 3 18 24 30 135 13 6 Hoá học 

35 116127 Nhiệt động hóa học 2 18 24 0 90 19 5 Hoá học 

36 116128 Điện hóa học 2 18 24 0 90 34 6 Hoá học 

37 
116129 Động hóa học và thực hành 

hóa lí 
3 18 24 30 135 35 7 

Hoá học 

38 Chọn 1 trong 2 học phần         

 

116130 
Bồi dưỡng học sinh giỏi môn 

hoá học ở trường phổ thông 
2 18 24 0 90 31 6 Hoá học 

116136 Phương pháp dạy học hóa 

học tích cực  
2 18 24 0 90 26 6 Hoá học 

39 Chọn 1 trong 2 học phần         

 

116132 Phân tích  hóa lí 2 18 24 0 90 29 7 Hoá học 

116134 
Phức chất và ứng dụng 

trong hoá học phân tích 
2 18 24 0 90 29 7 

Hoá học 

40 Chọn 1 trong 2 học phần          

 

116057 Các phương pháp phổ ứng 

dụng  vào hoá học 
2 18 24 0 90 0 7 Hoá học 

116134 Hóa lượng tử 2 18 24 0 90 36 7 Hoá học 

41 Chọn 1 trong 2 học phần          

 

116135 

GD môi trường thông qua 

dạy học hoá học ở phổ 

thông 

2 18 24 0 90 13 7 

Hoá học 

116012 Tin học ứng dụng trong hoá 

học 
2 18 24 0 90 32 7 

Hoá học 

42 Chọn 1 trong 2 học phần          

 
116000 

Bài tập Hoá học ở trường 

PT 
2 18 24 0 90 32 7 

Hoá học 

116139 Hoá học dị vòng 2 18 24 0 90 26 7 Hoá học 

43 Chọn 1 trong 2 học phần         

 
116058 

Hoá học các hợp chất thiên 

nhiên 
2 18 24 0 90 26 

7 Hoá học 

116131 Hoá học lập thể 2 18 24 0 90 26 7 Hoá học 

44 Chọn 1 trong 2 học phần         

 116062 Danh pháp hóa hữu cơ 2 18 24 0 90 26 8 Hoá học 
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116063 Tổng hợp hữu cơ 2 18 24 0 90 26 8 Hoá học 

III Kiến tập, thực tập 7        

45 132005 Kiến tập sư phạm 2 0 0 60 0 16 6 TLGD 

46 116067 Thực tập sư phạm 5 0 0 
15

0 
0 33 8 P. QLĐT 

IV Khoá luận tốt nghiệp 6      8  

 Học phần thay thế KLTN         

47 
Chọn 1 trong 2 học phần         

116064 Cơ sở lý thuyết hoá học vô cơ 3 27 36 0 135 22 8 Hoá học 

  
Hóa vô cơ trong giảng dạy 

hóa học ở trường phổ thông 
3 27 36 0 135 26 8 

Hoá học 

48 Chọn 1 trong 2 học phần         

 

116066 Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ 3 27 36 0 135 26 8 Hoá học 

 
Hóa hữu cơ trong giảng dạy 

hóa học ở trường phổ thông 
3 27 36 0 135 26 8 

 

Hoá học 

Tổng số tín chỉ 121  
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8.3. Trình tự nội dung chương trình dạy học 

Năm thứ nhất Năm thứ hai 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 

Triết học Mác-Lênin (3 

TC) 

Kinh tế chính trị Mác-

Lênin  (2 TC) 

Lịch sử đảng cộng sản 

Việt Nam (2 TC) 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học (2 TC) 

Tiếng Anh 1 (4 TC) Tư tưởng HCM (2 TC) 
Pháp luật đại cương (2 

TC) 

Tiếng Anh 3 (4 TC) 

Tin học (2 TC) Tiếng Anh 2 (3 TC) 
Giáo dục học (4 TC) Hoá vô cơ – kim loại 

(3 TC) 

Toán cao cấp (4 TC) 
Xác suất thống kê (3 

TC) 

Hoá đại cương 2 (3 

TC) 

Đại cương hữu cơ và 

hiđrocacbon (3 TC) 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 

(2 TC) 

Giáo dục thể chất 2 (tự 

chọn) (2 TC) 

Hoá vô cơ –phi kim (3 

TC) 

Lý luận dạy học hoá 

học (3 TC) 

Môi trường và con người 

(2 TC) 
Tâm lý học (4 TC) 

 
 

Giáo dục thể chất 1 (bắt 

buộc) (2 TC) 
Hoá đại cương 1 (3 TC) 

 
 

Số TC: 19 Số TC: 19 Số TC: 14 Số TC: 14 

Năm thứ ba Năm thứ tư 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 

PPNC Khoa học  ngành 

hóa học (2 TC) 

Thực hành hoá hữu cơ 

(2 TC) 

Thực hành hóa học  

phân tích (2 TC)  

Quản lý HC NN và 

QLGD (2 TC) 

Thực hành hoá vô cơ (2 

TC) 

Hóa học phân tích định  

lượng (2 TC) 

Động hóa học và thực 

hành hóa lí (3 TC) 

Danh pháp hóa hữu 

cơ (2 TC) 

Dẫn xuất hiđrocacbon (2 

TC) 

Thực hành phương 

pháp dạy học hoá học 

(2 TC) 

Phân tích  hóa lí (2 

TC) 

Thực tập sư phạm (5 

TC) 

Amin, dị vòng, hợp chất 

tạp chức, hợp chất cao 

phân tử (2 TC) 

Hoá Công nghệ (3 TC) 

Các phương pháp phổ 

ứng dụng  vào hoá học 

(2 TC) 

Cơ sở lý thuyết hoá 

học vô cơ (3 TC) 

Hóa học phân  tích định  

tính (2 TC) Điện hóa học (2 TC) 

GD môi trường thông 

qua dạy học hoá học ở 

phổ thông (2 TC) 

Cơ sở lý thuyết hoá 

học hữu cơ (3 TC) 

Phương pháp dạy học 

hoá học (2 TC) 

Bồi dưỡng học sinh giỏi 

môn hoá học ở trường 

phổ thông (2 TC) 

Bài tập Hoá học ở 

trường PT (2 TC)  

Nhiệt động hóa học (2 

TC) 

Kiến tập sư phạm (2 

TC) 

Hoá học các hợp chất 

thiên nhiên (2 TC) 
 

    

Số TC: 14 Số TC: 15 Số TC: 15 Số TC: 15 
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9. Nội dung đề cương chi tiết học phần 
9.1. TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN / PHILOSOPHY OF MAXISM  

- Mã số học phần: 196055 

- Số tín chỉ: 3 (32, 26, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Nguyên lý  

- Điều kiện tiên quyết:  Không 

1. Mô tả học phần: 

 Nội dung học phần: Học phần Triết học Mác – Lênin bao gồm 3 chương. 

Chương 1: Trình bày khái quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự hình thành, phát 

triển của triết học Mác – Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Chương 2: 

Trình bày quan điểm của triết học Mác – Lênin về vật chất, ý thức; các nguyên lý, các 

quy luật, các cặp phạm trù; lý luận nhận thức. Chương 3: Trình bày quan điểm duy vật 

lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh tế -xã hội, giai cấp, dân 

tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và triết học về con người. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được lý luận triết học Mác – Lênin, xác lập 

được thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học; sinh viên có khả năng 

vận dụng được lý luận để nhận thức và cải tạo thế giới; sinh viên có được các phẩm 

chất đạo đức cách mạng, lập trường chính trị vững vàng 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Khái quát về nguồn gốc, bản chất của triết học; sự hình thành, phát triểnvà vai 

trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Quan điểm duy vật biện chứng về 

vật chất, ý thức; các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù; bản chất của nhận thức, 

thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Quan điểm duy vật lịch sử về sự tồn 

tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử; về nguồn gốc, 

bản chất giai cấp, đấu tranh giai cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội 

và con người. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các hiện tượng của tự nhiên, 

xã hội và tư duy trên lập trường DVBC và phương pháp luận biện chứng duy vật.  

- Biết vận dụng kiến thức lý luận của môn học vào việc tiếp cận các môn khoa học 

chuyên ngành, vào hoạt động thực tiễn của bản thân một cách năng động và  sáng tạo. 

- Biết vận dụng những vấn đề lý luận để hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 - Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường, tư tưởng chính trị 

vững vàng. 
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- Nhìn nhận một cách khách quanvề vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin trong đời 

sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

CHƯƠNG 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI 

SỐNG XÃ HỘI 

1.1. TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC  

1.1.1. Khái lược về triết học 

1.1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 

1.1.3. Biện chứng và siêu hình 

1.2. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – 

LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI  

1.2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mac – Lênin 

1.2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mac – Lênin 

1.2.3. Vai trò của triết học Mac – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp 

đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

 

CHƯƠNG 2: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

2.1. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

2.1.1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất 

2.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 

2.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

2.2.  PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

2.2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật 

2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 

2.3. LÝ LUẬN NHẬN THỨC 

2.3.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng 

2.3.2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức 

2.3.3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 

2.3.4. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức 

2.3.5. Tính chất của chân lý 

CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ 

3.1. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 

3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 

3.1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

3.1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 

3.1.4. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự 

nhiên 
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3.2. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC 

3.2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 

3.2.2. Dân tộc 

3.2.3. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại 

3.3. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI 

3.3.1. Nhà nước 

3.3.2. Cách mạng xã hội 

3.4. Ý THỨC XÃ HỘI 

3.4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 

3.4.2. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội 

3.5. TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI 

3.5.1. Khái niệm con người và bản chất con người 

3.5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người 

3.5.3. Quan hệ cá nhân và xã hội; vai trò cảu quần chúng nhân dân và lãnh tụ 

trong lịch sử 

3.5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

- TL1: Bộ Giáo dục & ĐT, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 2019. 

9.2. Tài liệu tham khảo 



 

 14 

- TL 2: Bộ Giáo dục & ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2013. 

TL3: Bộ Giáo dục & ĐT, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 2007. 

- TL 4: Nguyễn Hữu Vui, Lịch sử triết học,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2003. 

- TL 5: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, 

VII, VIII, IX, X; XI, XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1986; 1991; 1996; 2001; 

2006; 2011, 2016. 
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9.2. KINH TẾ CHÍNH TRỊ - MÁC LÊNIN / POLITICAL ECONOMY OF 

MAXISM  

- Mã số học phần: 196060 

- Số tín chỉ: 2 (21, 21, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Nguyên lý  

- Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác – Lê Nin. 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin: hàng 

hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; sản xuất giá trị 

thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế; 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được hệ thống kiến thức kinh tế chính 

trị của chủ nghĩa Mác – Lênin; có khả năng tư duy, phân tích và nhận diện được bản 

chất của các quan hệ kinh tế, xử lý các quan hệ lợi ích trong bối cảnh nền kinh tế Việt 

Nam đang hội nhập sâu rộng vào các quá trình kinh tế quốc tế; sinh viên có lập trường, 

tư tưởng chính trị vững vàng. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Khái quát lịch sử hình thành, đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế 

chính trị Mác – Lênin. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về hàng hóa, tiền tệ, thị 

trường, các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa; Giá trị thặnng dư trong nền 

kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị 

trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế trong nền kinh tế thị 

trường hiện nay 

- Biết vận dụng kiến thức của môn học vào việc tiếp cận các môn khoa học 

chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một cách năng động, sáng tạo. 

- Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, 

đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 - Xây dựng và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức hệ của chủ nghĩa 

Mác – Lênin đối với người học.  

- Người học nhận thức rõ hơn về con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay. 
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3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC 

NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN 

1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.1.1. Chủ nghĩa trọng thương 

1.1.2. Chủ nghĩa trọng nông 

1.1.3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh 

1.1.4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1.3.1. Chức năng nhận thức 

1.3.2. Chức năng thực tiễn 

1.3.3. Chức năng tư tưởng 

1.3.4. Chức năng phương pháp luận 

 

Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ 

THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

2.1. Lý luận của C.Mác về hàng hóa 

 2.1.1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá 

 2.1.2. Hàng hoá  

2.1. 3. Tiền tệ 

2.2. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường 

2.2.1. Thị trường 

2.2.2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường 

 

Chương 3: GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

3.1. Nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư.  

3.1.1. Công thức chung của tư bản 

3.1.2. Hàng hoá sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản 

3.1.3. Sản xuất giá trị thặng dư 

3.1.4. Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

3.1.5. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư 

3.1.6. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư 

bản chủ nghĩa 

3.2. Tuần hoàn và chu chuyển tư bản. Tư bản cố định và tư bản lưu động 

3.2.1. Tuần hoàn của tư bản 
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3.2.2. Chu chuyển của tư bản 

3.2.3. Tư bản cố định và tư bản lưu động 

3.3. Tích luỹ tư bản 

3.3.1. Thực chất của tích luỹ tư bản và các nhân tố quyết định quy mô tích lũy tư 

bản 

3.3.2. Quy luật chung của tích lũy tư bản 

3.4. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 

3.4.1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 

3.4. 2. Lợi nhuận bình quân  

3.4.3. Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng 

 

Chương 4: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG 

4.1. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường 

4.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 

4.2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

4.2.2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

4.3. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

4.3.1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

4.3.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

4.4. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

4.4.1. Vai trò tích cực của chủ nghĩa tư bản  

4.4.2. Giới hạn phát triển của chủ nghĩa tư bản 

4.4.3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 

 

Chương 5: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

5.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

5.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 
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5.3. Các quan hệ lợi ích ở Việt nam 

5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

5.3. 2. Vai trò nhà nước trong đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích 

Chương 6: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH 

TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

6.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa 

6.1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

6.2.1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế 

6.2.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam 

6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển 

của Việt Nam 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

- HL1: Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại 

học - không chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2019. 

- HL2: Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho các 

khối ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao 

đẳng), Nxb CTQG, Hà Nội, năm 2006. 

- HL3: Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho các khối 

ngành kinh tế - quản trị kinh doanh), Nxb CTQG, Hà Nội, năm 2006. 
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9.2. Học liệu tham khảo: 

- HL4:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, 

VII, VIII, IX, X, XI, XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1986, 1991, 1996, 2001, 

2006, 2011, 2016.  

- HL5: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị Mác- Lênin, 

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nxb Giáo dục, 1999.   

- HL6: C.Mác – Ph.Ănghen: Toàn tập, tập 20, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 1994.  
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9.3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC / SCIENCE SOCIALISM 

- Mã số học phần: 196065 

- Số tín chỉ: 2 (21, 21, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Nguyên lý  

- Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

1. Mô tả học phần: 

 - Nội dung học phần: Những tri thức cơ bản, cốt lõi lý luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội khoa học: đối tượng, mục đích, yêu cầu, phương pháp 

học tập, nghiên cứu môn học; quá trình hình thành, phát triển CNXHKH; sứ mệnh lịch 

sử của giai cấp công nhân; CNXHvà các vấn đề văn hóa, xã hội, giai cấp, dân tộc, tôn 

giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH.  

- Năng lực đạt được: Hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức về 

chủ nghĩa xã hội vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất 

nước liên quan đến CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Sinh viên lý giải và 

có thái độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Sinh viên có được kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời, các giai đoạn phát 

triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu CNXHKH, một 

trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Sinh viên có khả năng luận chứng được khách thể và đối tượng nghiên cứu của 

một khoa học và của một vấn đề nghiên cứu, phân biệt được những vấn đề chính trị - xã 

hội trong đời sống hiện thực. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

Sinh viên có thái độ tích cực với việc học tập các môm LLCT; có niềm tin và mục 

tiêu và sự thành công của công cuộc đổi mới do ĐCS Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

1.1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học 

1.2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH 

1.3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH 

CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

2.1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ 

mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân 

2.1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sửa của giai cấp công nhân 

2.1.3. Những điều kiện và quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
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2.2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

hiện nay. 

2.2.1. Giai cấp công nhân hiện nay. 

2.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới hiện nay 

2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 

2.3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 

2.3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. 

2.3.3. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng giai cấp công 

nhân Việt Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ  THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH 

3.1. Chủ nghĩa xã hội 

3.1.1. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái KT-XH cộng sản chủ nghĩa. 

3.1.2. Điều kiện ra đời của CNXH 

3.1.3. Những đặc trưng cơ bản của CNXH 

3.2. Thời kỳ quá độ lên CNXH 

3.2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH 

3.2.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH 

3.3. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

3.3.1.  Quá độ lện CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

3.3.2. Những đặc trưng của CNXH và phương hướng xây dựng CNXH ở Việt 

Nam hiện nay. 

CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA 

4.1. Dân chủ và dân chủ XHCN 

4.1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ 

4.1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

4.2.  Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

4.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước XHCN. 

4.2.2. Mối quan hệ giữa XHCN và nhà nước XHCN 

4.3. Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 

4.3.1. Dân chủ XHCN ở Việt Nam 

4.3.2. Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam 

4.3.3. Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt 

Nam hiện nay 

CHƯƠNG 5: CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, 

TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN XHCN 

5.1.  Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên XHCN 

5.1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội 



 

 22 

5.1.2. Sự biến đổi có tính qui luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá 

độ lên XHCN 

5.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên XHCN 

5.3. Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên XHCN ở Việt Nam 

5.3.1. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam 

5.3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá đọ lên XHCN ở Việt Nam 

CHƯƠNG 6: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN XHCN 

6.1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH  

6.1.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc  

6.1.2. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam 

6.2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

6.2.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo 

6.2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước hiện nay 

6.3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

6.3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam 

6.3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 

CNXH 

7.1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình 

7.1.1. Khái niệm gia đình 

7.1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội 

7.1.3 Chức năng cơ bản của gia đình 

7.2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

7.2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội 

7.2.2. Cơ sở  chính trị - xã hội 

7.2.3. Cơ sở văn hóa 

7.2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ 

7.3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH  

7.3.1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ kên CNXH 

7.3.2. Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời 

kỳ quá độ lên CNXH 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 
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6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

1. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo biên 

soạn, NXB Chính trị quốc gia xuất bản., 2019. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

2. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học(2018) do Hội đồng Trung ương chỉ đạo 

biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

chỉ đạo biên soạn. 

3. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học(2018) NXB Chính trị quốc gia.  
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9.4. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM / HISTORY OF THE 

COMMUNIST PARTY OF VIET NAM    

- Mã số học phần: 198030 

- Số tín chỉ: 2 (21, 18, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Đường lối cách mạng của ĐCSVN 

- Điều kiện tiên quyết:  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

1. Mô tả học phần: 

- Nội dung học phần: Những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt 

Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 

đổi mới (1975- 2018). 

- Năng lực đạt được: Sinh viên có phương pháp tư duy khoa học về lịch sử;có 

nhận thức, niềm tin đối với sự lãnh đạo ĐảngCộng sản Việt Nam, phát huy được truyền 

thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh viên vận dụng được kiến thức đã học 

vào hoạt động thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 

thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975- 2018). 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học, qua đó giúp sinh viên nâng cao nhận thức, 

niềm tin đối với sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy truyền thống tốt đẹp 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã 

học vào hoạt động thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

Giáo dục, bồi dưỡng niềm tin cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc 

đổi mới, CNH, HĐH đất nước; giáo dục ý thức, trách nhiệm của SV đối với quê hương, đất 

nước, định hướng phấn đấu cho sinh viên theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.  
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3. Nội dung chi tiết học phần 

Chươngnhậpmôn 

ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬPLỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

I. ĐốitượngnghiêncứucủamônhọcLịchsửĐảngCộngsảnViệt Nam  

- Đối tượng nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu 

II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng  

- Nhiệm vụ của môn học  

III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

- Phương pháp luận  

- Các phương pháp cụ thể  

 

Chương 1: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO 

ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 

 

1.1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

(tháng 2-1930) 

1.1.1. Bối cảnh lịch sử   

1.1.2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng  

1.1.3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng 

1.1.4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  

1.2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 

1.2.1. Phong trào cách mạng 1930-1931 và khôi phục phong trào 1932- 1935 

1.2.2. Phong trào dân chủ 1936-1939 

1.2.3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 

1.2.4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

Chương 2: ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN, HOÀN 

THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945 - 1975) 

2.1. Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) 

2.1.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945-1946 

2.1.2. Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và quá 

trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950. 

2.1.3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp 

Mỹ đến thắng lợi 1951-1954 
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2.1.4. Ý nghĩalịchsửvàkinhnghiệmcủaĐảngtronglãnh đạokháng chiến chống thực 

dân Pháp và can thiệp Mỹ 

2.2. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975) 

2.2.1. Lãnh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 1954-1965 

2.2.2. Lãnh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965-1975 

2.2.3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước 1954- 1975. 

Chương 3: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1975 - 2018) 

3.1. Đảng lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-

1986) 

3.1.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1975-1981. 

3.1.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp 

tục đổi mới kinh tế 1982- 1986 

3.2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế (1986-2018) 

3.2.1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội 1986-1996 

3.2.2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 

hội nhập quốc tế 1996-2018 

3.2.3. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới 

KẾT LUẬN 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

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

9.1. Giáo trình chính:  

Q1. Hội đồngTrung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa 

học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(tái bản có sửa chữa, bổ sung). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2018 

Q 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trinh Lịch sử Đảng Cộngsản Việt Nam, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tái bản 2010. 

9.2. Họcliệuthamkhảo: 

Q 3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng. Lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2018 

Q 4. Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện Lịch 

sử Đảng. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập II. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 

Hà Nội,1995 

Q 5. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1 đến tập 65. Nhà 

xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995- 2018. 
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9.5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH/HO CHI MINH’S IDEOLOGY  
- Mã số học phần: 197035 

- Số tín chỉ: 2 (21, 18, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh  

- Điều kiện tiên quyết:  Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 & 2 

1. Mô tả học phần: 

 Nội dung học phần: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất, đặc điểm, đối 

tượng và ý nghĩa của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành, phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh; các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 

dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và con đường quá 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 nước của dân, do dân và vì dân; về văn hóa, đạo đức và xây dựng 

con người mới. 

           Năng lực đạt được: Sinh viên nâng cao được tư duy lý luận, phẩm chất chính trị, 

đạo đức cách mạng, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn; vận dụng được kiến thức đã 

học để lý giải, đánh giá đúng đắn các hiện tượng xã hội và các vấn đề đặt ra trong cuộc 

sống; biết vận dụng lý luận vào thực tiễn để rèn luyện và hoàn thiện bản thân theo 

phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

+ Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

+ Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về những vấn đề cơ bản của đường 

lối cách mạng Việt Nam: Về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về xây dựng 

Đảng, Nhà nước, về CNXH, và quá độ lên CNXH, về đoàn kết dân tộc và quốc tế, về 

dân chủ. 

+ Cung cấp những kiến thức về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; 

xây dựng nền tảng đạo đức con người mới XHCN. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Giúp người học nâng cao tư duy lý luận, phẩm chất chính trị, đạo đức cách 

mạng, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, khả năng vận dụng vào thực tiễn, giải 

quyết tốt những vấn đề biến đổi trong thực tiễn đặt ra. Luôn biết gắn lý luận với thực 

tiễn, học đi đôi với hành. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên nhận thức đúng những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc 

tế hiện nay; thêm tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập 
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Môn Tư tưởng Hồ Chí minh 

I. Đối tượng nghiên cứu  

1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

           3. Mối quan hệ của môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

II. Phương pháp nghiên cứu: 

 1. Cơ sở phương pháp luận. 

 2. Các phương pháp cụ thể. 

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

 1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp học tập, công tác. 

 2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. 

Chương 1.  Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

 1.1.1. Cơ sở khách quan 

 1.1.2. Nhân tố chủ quan 

1.2.  Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

 1.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu 

nước 

 1.2.2. Thời kỳ từ năm 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân 

tộc 

 1.2.3. Thời kỳ từ năm 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng VN. 

 1.2.4. Thời kỳ từ 1930 - 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường CM. 

 1.2.5. Thời kỳ từ 1945 - 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện. 

1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 

 1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc. 

 1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới. 

Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc  

và cách mạng giải phóng dân tộc 

2.1.Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc 

 2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa. 

 2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 

 2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc. 

 2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường 

CMVS 

 2.2.3. Cách mạng giải phóng DT trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo 

 2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc. 
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 2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có 

khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. 

 2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách 

mạng bạo lực. 

Chương 3.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 

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

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

 3.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 3.1.2. Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam. 

 3.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về động lực của CNXH ở Việt Nam. 

3.2.  Con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam  

 3.2.1. Con đường. 

 3.2.2. Biện pháp. 

Chương 4. Tư tưởng Hồ chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 

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

 4.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 4.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 4.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. 

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng CSVN trong sạch, vững mạnh 

 4.2.1. Xây dựng Đảng - Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. 

 4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chương 5.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

 5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. 

 5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. 

 5.1.3. Hinh thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc.  

 5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. 

 5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế. 

 5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế. 

 5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế. 

Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước  

của dân, do dân, vì dân 

6.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

 6.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

 6.1.2. Dân chủ trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

 6.1.3. Thực hành dân chủ.  

6.2.  Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 
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 6.2.1. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. 

 6.2.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công 

nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước. 

 6.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. 

 6.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. 

Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức  

và xây dựng con người mới 

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

 7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa. 

 7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa. 

7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 

 7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. 

 7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

7.3.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới 

 7.3.1. Quan niệm HCM về con người. 

 7.3.2. Quan điểm của HCM về vai trò của con người và chiến lược “trồng 

người”. 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học 

viên tìm, đọc tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp 

những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

        1.Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội 2009. 
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9.2. Sách tham khảo:   

1. Hội đồng Trung ương biên soạn, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb 

CTQG, Hà Nội 2003.  

2. “Tư tưởng Hồ Chí Minh” Tài liệu phục vụ dạy và học, Nxb ĐHKTQT, Hà Nội 

2008. 

.3. “Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh”, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội 2008. 

4. Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ”, Nxb Thanh niên 2007. 

5. Dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Nxb Chính trị quốc gia 2005. 

6. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội  2002.  

.7. Đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập 

T Các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của ĐCSVN lần thứ III, Nxb STHN 1960, 1906.  
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9.6. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG/ GENERAL LAW 

- Mã số học phần: 197030 

- Số tín chỉ: 2 (18, 24, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh-Pháp luật 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà nước và pháp 

luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; Luật hiến pháp, luật hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, Luật hình 

sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động. 

          Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được kiến thức đã học vào việc xử lý 

các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư; phân 

biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng 

ngày; có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ 

cương xã hội. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Sinh viên nắm vững và phân tích được những vấn đề lý luận chung về Nhà nước 

và Pháp luật. Đồng thời trang bị cho người học những nội dung cơ bản của một số 

ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp, luật hành chính, Luật 

phòng chống tham nhũng, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật 

lao động. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

Sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học trong việc giải quyết một cách 

chủ động, tích cực những vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi học tập, làm việc, và 

trong cộng đồng dân cư. Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi 

biểu hiện trong đời sống hàng ngày. Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực 

hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên có thái độ ứng xử đúng đắn về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân trong các lĩnh vực kinh tế - Chính trị - Văn hoá, giáo dục… 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

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

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

1.1. Nguồn gốc nhà nước. 

1.1.1. Một số quan điểm phi Mác-xít về nguồn gốc nhà nước. 

1.1.2. Quan điểm của học thuyết Mác-Lênin về nguồn gốc nhà nước. 

1.2.  Bản chất, các dấu hiệu cơ bản và chức năng của nhà nước. 
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1.2.1. Bản chất của nhà nước. 

a. Tính giai cấp 

b. Tính xã hội. 

1.2.2. Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của nhà nước. 

a. Khái niệm 

b. Những dấu hiệu cơ bản của nhà nước. 

1.2.3. Chức năng của nhà nước. 

a. Khái niệm 

b. Các chức năng của nhà nước 

1.3. Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

1.3.1. Bản chất nhà nước CHXHCN việt Nam. 

a. Khái niệm 

b. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam 

1.3.2. Chức năng của nhà nước ta. 

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT   (3,3,0) 

2.1.  Nguồn gốc, bản chất của pháp luật. 

2.1.1. Nguồn gốc của pháp luật. 

2.1.2. Bản chất của pháp luật. 

a. Tính giai cấp 

b. Tính xã hội 

2.2. Khái niệm và những đặc trưng cơ bản của pháp luật. 

2.2.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của pháp luật 

2.2.2. Quan hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác. 

2.3. Hình thức pháp luật. 

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Các hình thức pháp luật. 

2.4. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật xhcn. 

2.4.1. Quy phạm pháp luật. 

a. Khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật. 

b. Cơ cấu của quy phạm pháp luật. 

2.4.2. Văn bản quy phạm pháp luật XHCN. 

a. Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật. 

b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật. 

2.5. Quan hệ pháp luật. 

2.5.1. Khái niệm  quan hệ pháp luật. 

2.5.2. Thành phần của quan hệ pháp luật. 

2.6. Thực hiện pháp luật. Vi phạm pháp luật. Trách nhiệm pháp lý. 

2.6.1. Thực hiện pháp luật. 
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a. Khái niệm. 

b. Các hình thức thực hiện pháp luật. 

2.6.2. Vi phạm pháp luật. 

a. Khái niệm và các dấu hiệu của vi phạm pháp luật. 

b. Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật. 

c. Các loại vi phạm pháp luật. 

2.6.3. Trách nhiệm pháp lý. 

a. Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý.ý 

b. Các loại trách nhiệm pháp lý 

2.7. Pháp chế XHCN. 

2.7.1. Khái niệm. 

2.7.2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN. 

2.7.3. Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN. 

Chương 3: LUẬT HIẾN PHÁP    (2,4,0) 

3.1. Khái quát chung về luật hiến pháp. 

3.1.1. Định nghĩa Luật hiến pháp. 

3.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

3.2. Tổ chức bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

3.2.1. Khái quát về bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam  

a. Khái niệm 

b. Phân loại hệ thống các cơ quan nhà nước 

3.2.2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta 

a. Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

b. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo 

c. Nguyên tắc tập trung, dân chủ 

d. Nguyên tắc pháp chế XHCN 

e. Nguyên tắc đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc 

3.2.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước  

a. Vị trí, tính chất 

b. Chức năng 

3.3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

3.3.1. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về kinh tế - xã hội 

3.3.2. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về chính trị 

3.3.3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về văn hóa, giáo dục 

3.3.4. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về tự do dân chủ và tự do cá nhân 

Chương 4: LUẬT HÀNH CHÍNH  (2, 3,0) 

4.1.  Khái quát chung về luật hành chính. 

4.1.1. Định nghĩa Luật hành chính 
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4.1.2.  Đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh,  phương pháp điều chỉnh 

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

4.2.1. Quan hệ pháp luật hành chính 

4.2.2. Trách nhiệm hành chính 

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

4.3.1. Định nghĩa vi phạm hành chính 

4.3.2. Xử lý vi phạm hành chính 

a. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính 

b. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

c. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

4.4.   Cán bộ, công chức. Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ công chức. 

4.4.1. Khái niệm cán bộ, công chức  

4.4.2. Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức. 

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

5.1.   Khái niệm, đặc điểm của tham nhũng 

5.1.1. Khái niệm tham nhũng 

5.1.2. Đặc điểm của tham nhũng 

5.1.3. Những hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành  

5.2.   Nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tham nhũng 

5.2.1. Nguyên nhân khách quan 

5.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

5.3.    Tác hại của tham nhũng 

5.3.1. Chính trị 

5.3.2. Kinh tế 

5.3.3. Xã hội 

5.4. Các biện pháp phòng chống tham nhũng 

5.4.1. Nhóm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

5.4.2. Nhóm các biện pháp phòng chống tham nhũng 

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

A. Luật dân sự. 

6.1. Khái quát chung về luật dân sự. 

6.1.1.  Định nghĩa luật dân sự 

6.1.2.  Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

6.2. Nội dung cơ bản của luật dân sự. 

6.2.1. Quyền sở hữu 

a. Khái niệm quyền sở hữu 

b. Nội dung quyền sở hữu 

6.2.2. Thừa kế. 
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a. Khái niệm thừa kế 

b. Người để lại di sản thừa kế 

c. Người hưởng thừa kế 

d. Hình thức thừa kế 

6.2.3. Hợp đồng dân sự. 

a. Khái niệm hợp đồng dân sự 

b. Hình thức hợp đồng dân sự 

c. Nội dung hợp đồng dân sự 

6.2.4. Trách nhiệm dân sự 

a. Khái niệm trách nhiệm dân sự 

b. Các hình thức trách nhiệm dân sự 

B. Luật hôn nhân và gia đình 

6.3.  Khái quát chung về luật hôn nhân và gia đình. 

6.3.1. Định nghĩa luật hôn nhân gia đình 

6.3.2. Đối tượng điều chỉnh,  phương pháp điều chỉnh 

6.4. Nội dung cơ bản. 

6.4.1. Kết hôn. 

a. Khái niệm kết hôn 

b. Điều kiện kết hôn 

6.4.2. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con. 

a. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng 

b. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con 

6.4.3. Chấm dứt hôn nhân. 

a. Khái niệm 

b. Các trường hợp chấm dứt hôn nhân 

c. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hôn nhân 

Chương 7: LUẬT HÌNH SỰ  (2,3,0) 

7.1. Khái quát chung về luật hình sự. 

7.1.1. Định nghĩa Luật hình sự 

7.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

7.2.  Tội phạm. 

7.2.1. Khái niệm, đặc điểm của tội phạm. 

a. Khái niệm 

b. Đặc điểm  

7.2.2. Phân loại tội phạm. 

7.3.  Hình phạt và các biện pháp tư pháp. 

7.3.1. Hình phạt. 

a. Khái niệm 
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b. Các loại hình phạt 

7.3.2. Các biện pháp tư pháp khác 

Chương 8: LUẬT LAO ĐỘNG  (2,3,0) 

8.1.  Khái quát chung về luật lao động. 

8.1.1. Định nghĩa luật lao động 

8.1.2. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh 

8.2.  Những nội dung cơ bản. 

8.2.1. Hợp đồng lao động. 

8.2.2. Quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. 

a. Quyền, nghĩa vụ của người lao động 

b. Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động. 

8.2.3. Công đoàn. 

a. Khái niệm 

b. Vị trí, tính chất, chức năng của Công đoàn 

8.2.4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

a. Thời giờ làm việc 

b. Thời giờ nghỉ ngơi 

8.2.5. Tiền lương và phụ cấp 

a. Tiền lương 

b. Phụ cấp 

8.2.6. Kỷ luật lao động. Trách nhiệm vật chất. 

a. Kỷ luật lao động 

b. Trách nhiệm vật chất 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 
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- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá 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 Chính trị 

Quốc gia. 

3. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 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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9.7. TIẾNG ANH 1 / ENGLISH 1  

- Mã số học phần: 133015 

- Số tín chỉ: 4 (36, 48, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Phát triển kỹ năng tiếng Anh,  khoa Ngoại ngữ, 

trường Đại học Hồng Đức. 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản.  

Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực Bậc 2.2 theo KNLNNVN; có khả năng 

hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp 

với những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày ( như thông tin về gia đình, bản thân, hỏi 

đường, việc làm ...); có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những 

vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu; có khả năng tự học, xây dựng kế hoạch và làm việc nhóm; 

biết khai thác thông tin trên Internet để phục vụ công việc học tập. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Học xong học phần này, người học hệ thống và nắm vững kiến thức hơn  về     

ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: Các thì, thể của động từ; Các trợ động từ; Các cấu trúc câu; 

Câu bị động; câu bị động; điều kiện… Bên cạnh đó, người học còn  củng cố và được 

cung cấp thêm  một lượng từ vựng rất cần  thiết dùng  trong giao tiếp hàng ngày ở môi 

trường sống và làm việc: Những từ mà các doanh nhân thường dùng trong văn bản hợp 

đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển khai kế hoạch hội nghị, sử dụng máy tính, viết thư giao 

dịch, kiểm toán… 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

 Học xong phần này, người học cần đạt được những khả năng về giao tiếp sau :             

- Nghe hiểu  được ngôn ngữ nói ở mức độ chậm và đã được đơn giản hoá về 

những nhu cầu thiết yếu. 

- Có khả năng thể hiện những thông tin đã học thuộc. Song, diễn đạt ngôn ngữ ở 

mức độ còn rời rạc nhưng có phần tự nhiên và linh hoạt.  

- Đọc hiểu được những yết thị và ký hiệu,  những bài viết ngắn và đơn giản về 

những chủ đề quen thuộc trong sinh hoạt, lao động hàng ngày.  

- Có khả năng viết thông báo, kể lại sự kiện đơn giản, miêu tả người, địa điểm, 

các vật thể…  

-  Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 
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 Sinh viên chủ động tích cực tự học, sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp 

đời sống. 

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 

 

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 
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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: friend 

s 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 



 

 43 

 

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 lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn:  

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 
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Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

1-Clive Oxenden, Christina Latham – Koenig and Paul Seligson, New English File. 

Elementary, Oxford. 

2- Nguyễn Thị Quyết, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản – trình độ A, quyển 1, NXB Thanh 

Hóa, 2016. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

1- Raymond Murphy,Essential Grammar In Use, NXB Thời đại 

2- Cambridge Key (KET), English Test, Cambridge 2004 

3- Longman, KET, Practice Test, Cambridge 2004. 
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9.8. TIẾNG ANH 2 / ENGLISH 2 

- Mã số học phần: 133020 

- Số tín chỉ: 3 (27, 36, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Phát triển kỹ năng tiếng Anh . 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Ôn luyện và phát triển kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng 

và các kỹ năng ngôn ngữ.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực Bậc 3.1 theo KNLNNVN; Có khả năng 

hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các 

chủ đề quen thuộc; có thể xử lý một số tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng 

ngôn ngữ đó; có khả năng viết đoạn văn đơn giản với các chủ đề quen thuộc hoặc cá 

nhân quan tâm; khả năng tổ chức và tham gia các hoạt động nhóm; thực hiện các bài 

thuyết trình đơn giản; khả năng xây dựng kế hoạch, khai thác và sử dụng hiệu quả 

thông tin trên Internet cho học tập. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Học xong học phần này, người học củng cố lại những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh 

cơ bản đã học ở học phần Tiếng Anh 1 như: các thì, thể của động từ; trợ động từ; câu bị 

động; câu điều kiện… đồng thời người học tiếp thu được các kiến thức ngữ pháp mới như: 

mệnh đề quan hệ xác định-không xác định, lời nói trực tiếp, gián tiếp, câu hỏi đuôi, đảo 

ngữ….Bên cạnh đó, người học nắm được một lượng từ vựng cần  thiết dùng trong giao tiếp 

hàng ngày ở môi trường làm việc như văn bản hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển khai kế 

hoạch hội nghị, sử dụng máy tính, viết thư giao dịch, kiểm toán… 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

 Kết thúc học phần này, người học cần đạt được những kỹ năng giao tiếp sau :      

 - Hình thành những câu hỏi cần thiết trong giao tiếp; có khả năng tạo ra và duy trì 

được những cuộc hội thoại đơn giản về các chủ đề đã học trong công việc và cuộc sống 

thường nhật  ở môi trường thường xuyên giao tiếp vớingười nước ngoài. Ở trình độ 

này, người học còn mắc lỗi ngữ pháp, phát âm và sử dụng từ, nhưng không cản trở 

nhiều đến nội dung thông điệp.                               

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

được những thông báo đơn giản.    

- Có thể đọc hiểu được những bài viết đơn giản phục vụ cho mục đích nắm bắt 

thông tin hoặc mở rộng kiến thức: những sự kiện xã hội, quảng cáo, những tiêu đề trên 

báo và những bài báo viết về những chủ đề quen thuộc; Có khả năng phán đoán nghĩa 

từ, câu trong văn cảnh cụ thể. 
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 - Có khả năng viết một đoạn văn khoảng 80 -100 từ về những chủ đề quen thuộc : 

mô tả địa điểm, kể về một kỳ nghỉ…(về những chủ đề đã học); có khả năng viết một lá 

thư ngắn, không nghi thức: ví dụ, viết thư cho bạn … hoặc viết một bưu thiếp v.v...      

 -  Có khả năng làm việc theo nhóm và tự học. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên hứng thú tham gia các hoạt động nhóm; thực hiện các bài thuyết trình, 

xây dựng kế hoạch, khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên Internet cho học tập. 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 
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- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

1- Clive Oxenden, Christina Latham – Koenig and Paul Seligson, New English File. 

Pre-intermediate, Oxford. 

2- Nguyễn Thị Quyết, Ngữ pháp tiếng Anh căn bản – trình độ B, quyển 2, NXB Thanh 

Hóa, 2016. 

Tài liệu tham khảo: 

1- Raymond Murphy,Essential Grammar In Use, NXB Thời đại. 

2- Cambridge PET, Cambridge 2004. 
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9.9. TIẾNG ANH 3 / ENGLISH 3 

- Mã số học phần: 133021 

- Số tín chỉ: 3 (26, 39, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Phát triển kỹ năng tiếng Anh, Khoa 

Ngoại Ngữ, Trường đại học Hồng Đức. 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 & 2. 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Củng cố và nâng cao kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ 

vựng cùng các kỹ năng ngôn ngữ.  

Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực Bậc 3.2 theo KNLNNVN; Có khả 

năng hiểu được các ý chính của một đoạn văn hoặc bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về 

các chủ đề quen thuộc; có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử 

dụng ngôn ngữ đó; có thể viết đoạn văn mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện …Có 

khả năng xây dựng kế hoạch tự học và làm việc nhóm tốt hơn; thực hiện các bài thuyết 

trình đơn giản rõ ràng và chuẩn mực hơn; độc lập và sáng tạo trong tư duy. 

2. Mục tiêu học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

Học xong học phần này, người học củng cố lại những kiến thức ngữ pháp tiếng 

Anh đã học ở học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2, đồng thời mở rộng kiến thức ngữ 

pháp nâng cao. Bên cạnh đó, người học phát triển vốn từ vựng cần thiết dùng trong giao 

tiếp hàng ngày ở môi trường làm việc như văn bản hợp đồng, tiếp thị, quảng cáo, triển 

khai kế hoạch hội nghị, sử dụng máy tính, viết thư giao dịch, kiểm toán… 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

Kết thúc học phần này, người học cần đạt được những kỹ năng giao tiếp sau :             

- Có khả năng giao tiếp trong những tình huống thông thường của cuộc sống 

cũng như trong môi trường làm việc.  

- Có khả năng nghe hiểu những cuộc hội thoại thông thường về những chủ đề đã 

học; hiểu được những thông báo trong công việc.    

- Có khả năng đọc hiểu những bài viết phục vụ cho mục đích nắm bắt thông tin 

hoặc mở rộng kiến thức: những sự kiện xã hội, quảng cáo, những tiêu đề trên báo và 

những bài báo viết về những chủ đề quen thuộc; Có khả năng phán đoán nghĩa từ, câu 

trong văn cảnh cụ thể, có khả năng suy luận. 

- Có khả năng viết một đoạn văn khoảng 80 -100 từ về những chủ đề thông 

thường trong cuộc sống. Có khả năng viết một lá thư ngắn, theo nghi thức. 

-  Có khả năng nâng cao vai trò làm việc theo nhóm và tự học. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên tự học và làm việc nhóm tốt hơn; thực hiện các bài thuyết trình 

đơn giản rõ ràng và chuẩn mực hơn; độc lập và sáng tạo trong tư duy. 
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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 

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 
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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 lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 
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- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

1- Sue Ireland, Joanna Kosta, Target PET, Richmond. 

2- Trịnh Thị Thơm, Rèn luyện kỹ năng Viết (Bổ trợ cho bài thi B1 KNLNN Việt Nam), 

NXB Thanh Hóa, 2016. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

1- Cambridge PET, Cambridge 2004. 

2- Malcom Mann & Steve Taylore-Knowles, Destination B1-Grammar and 

Vocabulary, MacMilan, 2008. 
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9.10. TIN HỌC / INFORMATICS Informatics  

- 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 thông, trường Đại học Hồng Đức 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Tổng quan về tin học, máy tính, hệ điều hành Windows, mạng 

máy tính, Internet, các phần mềm soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và trình chiếu.  

Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng được máy tính đúng cách, tổ chức dữ liệu 

trên máy tính một cách khoa học, có hệ thống; khai thác các tài nguyên trong máy tính 

và trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm 

soạn thảo văn bản, xử lý 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 được các kiến thức cơ bản nhất về công nghệ thông tin (CNTT), 

máy tính; sử dụng máy tính với hệ điều hành Windows; các khái niệm cơ bản về mạng 

máy tính và Internet; các phần mềm tiện ích thông dụng; các phần mềm soạn thảo văn 

bản, trình diễn văn bản và xử lý bảng tính. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

      Sinh viên phải rèn luyện được các kỹ năng sử dụng máy tính với hệ điều 

hành Windows; kỹ năng sử dụng thư điện tử, Website, cách tím kiến, xử lý thông tin 

trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm tiện ích thông dụng, thiết thực; kỹ năng 

sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, trình diễn văn bản và xử lý bảng tính để làm 

việc, học tập và nghiên cứu. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên tích cực khai thác các tài nguyên trong máy tính và trên mạng 

Internet một cách an toàn, hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo văn 

bản, xử lý bảng tính, trình chiếu, dịch vụ Email để phục vụ việc học tập, nghiên cứu và 

làm việc. 

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. Khái niệm thông tin, dữ liệu 

1.1.2. Xử lý thông tin bằng máy tính 

1.1.3. Khái niệm phần cứng, phần mềm 

1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính 
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1.2.1. Biểu diễn số trong các hệ đếm 

1.2.2. Chuyển đổi số giữa các hệ đếm 

1.2.3. Các phép toán đối với số nhị phân 

1.2.4. Biểu diễn thông tin trong máy tính 

1.3. Hệ thống máy tính 

1.3.1. Các bộ phận cơ bản của máy tính 

1.3.2. Bộ xử lý trung tâm - CPU 

1.3.3. Bộ nhớ 

1.3.4. Các thiết bị nhập, xuất 

1.3.5. Cấu hình cần biết khi mua máy tính 

1.4. Phần mềm và thuật toán 

 1.4.1. Phần mềm 

 1.4.2. Thuật toán 

Mô đun A2:MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH    

 2.1. Các thao tác cơ bản 

        2.1.1. Khởi động máy 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 các thao tác với cửa sổ 

        2.1.5. Tắt máy đúng kiểu 

    2.2. Quản lý và khai thác máy tính 

        2.2.1. Tổ chức dữ liệu trên máy tính 

        2.2.2. Khai thác và sử dụng My Computer 

        2.2.3. Biểu tượng tệp tin, thư mục 

        2.2.4. Các thao tác cơ bản với tệp tin và thưc mục 

        2.2.5. Sử dụng chương trình Windows Explorer 

        2.2.6. Chạy một chương trình ứng dụng 

    2.3. Sử dụng máy tính 

        2.3.1. Cài đặt máy in và in tài liệu 

        2.3.2. Tìm kiếm tệp tin, thư mục 

        2.3.3. Nén dữ liệu 

        2.3.4. Xem thông tin về máy tính 

        2.3.5. Thiết lập Control Panel 

        2.3.6. Cài đặt, cập nhật, gỡ bỏ các chương 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 
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        2.4.3. Các bộ gõ thông 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. Thư điện tử - Email 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Tên hộp thư điện tử 

3.3.3. Thiết lập và sử dụng thư điện tử: gmail, yahoo 

     3.4. Website, Blog, diễn đàn 

3.4.1. Khái 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 thông dụng 

      3.5. Tìm kiếm thông tin trên Internet 

3.5.1. Vai trò của thông tin và tìm kiếm thông tin 

3.5.2. Kỹ năng tìm kiếm thông 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 các công cụ 

4.1.4. Thoát khỏi 

4.2. Các thao tác cơ bản 

4.2.1. Nhập và điều chỉnh văn bản 

4.2.2. Thao tác trên một khối văn bản 

4.2.3. Các thao tác cơ bản với file văn bản 

4.3. Định dạng và in ấn văn bản 

4.3.1. Định dạng ký tự 

4.3.2. Định dạng đoạn văn bản 

4.3.3. Một số định dạng khác 

4.3.3.1. Định dạng cột báo 

           4.3.3.2. Định dạng chữ cái to đầu đoạn 

           4.3.3.3. Định dạng đường viền 
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                     4.3.3.4. Định dạng ký tự đầu dòng 

4.3.4. Định dạng trang in và in văn bản 

4.4. Chèn đối tượng vào văn bản 

4.4.1. Chèn ký tự đặc biệt 

4.4.2. Chèn chữ nghệ thuật 

4.4.3. Chèn tranh 

4.4.4. Chèn các hình ảnh đồ họa 

4.4.5. Chèn công thức toán 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 văn 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 văn 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 các công cụ 

 5.1.4. Các kiểu hiển thị một trình chiếu 

 5.1.5. Các hướng dẫn thực hiện từng bước một 

 5.1.6. Các bước tạo một minh hoạ 

 5.1.7. Thoát khỏi 

5.2. Các thao tác với file trình diễn và với Slide 

  5.2.1. Các khái niệm cơ bản 

  5.2.2. Quy trình soạn thảo trình diễn 

  5.2.3. Các thao tác với file trình diễn 

5.3. Các thao tác với slide 

5.3.1. Định dạng slide 

5.3.2. Các thao tác 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 
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 5.4.2. Thiết lập hiệu ứng cho slide 

 5.4.3. Thiết lập hiệu ứng cho từng đối tượng 

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 

6.1.3. Hệ thống trình đơn và các công cụ 

6.1.5. Các thao tác với file bảng tính 

6.1.6. Một số khái niệm cơ bản 

6.1.7. Thoát khỏi 

 6.2. Các thao tác với bảng tính 

6.2.1. Nhập, sửa dữ liệu 

6.2.2. Các thao tác 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. Các kiểu dữ liệu 

6.3.1.2. Định dạng các kiểu dữ liệu 

6.3.1.3. Căn 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 thông dụng:  

6.5. Biểu đồ 

6.5.1. Các bước xây dựng biểu đồ 

6.5.2. Hiệu chỉnh biểu đồ 

6.6. Quản trị dữ liệu bảng tính 

6.6.1. Các khái 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: 



 

 60 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết thực hiện tại phòng chức năng có các thiết bị: máy tính, máy chiếu 

Projector, loa, Micro. Giờ thực hành chia nhóm, mỗi nhóm thực hành không quá 25 

người được thực hiện tại phòng máy tính, mỗi người học được sử dụng một máy và 

mỗiphòng thực hành có tối thiểu 25 máy 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. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính:  

B.1. Hồ Sĩ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương, 2010, GT tin học cơ sở, Nxb ĐHSP. 

B.2. Bùi Thế Tâm, 2010, Giáo trình tin học văn phòng, NXB Giao thông vận tải. 

9.2. Giáo trình, sách tham khảo:   

T.3. Phạm Công Anh, Tin học cơ bản Microsoft Word, Excel, Powerpoint 2003, 

2005, NXB Văn hóa thông tin. 

T.4. Bộ KH&CN, 2008, Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở. 
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9.11. TOÁN CAO CẤP / ADVANCED MATH  

- Mã số học phần: 114099 

- Số tín chỉ: 2 (10, 0, 40) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Đại số - hình học 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần:  Bao gồm các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như: 

ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, 

chéo hóa ma trận, không gian Euclide, dạng toàn phương;  Các kiến thức về phép tính 

vi phân, tích phân hàm một biến, tích phân suy rộng và chuỗi; Phép tính vi phân hàm 

nhiều biến, tích phân bội, tích phân nhiều lớp, tích phân đường, tích phân mặt; Giới 

thiệu về phương trình vi phân.  

- Năng lực đạt được: Học xong học phần, người học phải biết vận dụng các kiến 

thức cơ bản đại số tuyến tính và phép tính vi phân, tích phân vào giải quyết các bài toán 

chuyên ngành. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu về kiến thức 

- Sinh viên biết thực hiện các phép toán trên ma trận, tính định thức, tìm ma trận 

nghịch đảo, tìm hạng của ma trận, phương trình ma trận, 

- Sinh viên giải thành thạo hệ phương trình tuyến tính (hệ phương trình Crame, 

hệ tuyến tính tổng quát, hệ tuyến tính thuần nhất), nắm vững điều kiện tồn tại nghiệm 

của hệ, giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính phụ thuộc tham số.  - Sinh viên 

nắm vững các kiến thức về phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến và một số 

ứng dụng của chúng trong lĩnh 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 

- Sinh viên phân loại và nắm vững được cách giải một số dạng phương trình vi 

phân cấp một cơ bản. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng 

 Sau khi học xong học phần, người học biết cách giải các bài toán liên quan các 

ma trận; hệ phương trình tuyến tính, các phép tính vi phân và tích phân trong các bài 

toán chuên ngành, … Áp dụng thành thạo  vào việc giải các bài toán thực tiễn liên quan 

đến chuyên ngành của mình. Có kỹ năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các 

bài toán, cũng như kỹ năng tự đọc tài liệu theo hướng dẫn, gợi ý của giáo viên. Đồng thời 

sinh viên phải có kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết trình giải thích vấn đề 

trong nhóm cũng như trước lớp. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 
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Có thái độ làm việc chăm chỉ, cẩn thận, chính xác. Bước đầu xây dựng được thói 

quen tự học và tự giải quyết vấn đề. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: 

MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC 18(8;10;0) 

Cơ sở 

0.1. Các khái niệm cơ bản về tập hợp và các phép toán trên tập hợp 

0.2. Ánh xạ: các khái niệm, ảnh và tạo ảnh của một tập hợp, các tính chất 

1.1. Ma trận và các phép toán trên ma trận 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản về ma trận 

1.1.2. Các dạng ma trận 

1.1.3. Các phép toán trên ma trận 

1.1.4. Các phép biến đổi ma trận 

1.2. Định thức 

1.2.1. Phép thế bậc n  

1.2.2. Định nghĩa định thức cấp n 

1.2.3. Tính các định thức cấp 1, 2, 3 

1.2.4. Các tính chất cơ bản của định thức 

1.3. Các phương pháp tính định thức 

1.3.1. Phương pháp khai triển 

1.3.2. Phương pháp biến đổi về dạng tam giác 

1.4. Ma trận nghịch đảo 

1.4.1. Ma trận khả nghịch 

1.4.2. Điều kiện tồn tại và cách tìm ma trận nghịch đảo 

1.5. Hạng của ma trận 

1.5.1. Khái niệm hạng của ma trận 

1.5.2. Các phương pháp tìm hạng của ma trận 

Chương II: 

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH   12(6;6;0) 

2.1. Hệ phương trình tuyến tính 

2.1.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.2. Hệ phương trình tuyến tính Crame 

2.1.3. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát: Định lý Cronecker - Capeli về sự 

tồn tại nghiệm 

2.1.4. Cách giải hệ phương trình tuyến tính: Phương pháp dùng định thức (đưa 

về dùng quy tắc Crame) và phương pháp biến đổi sơ cấp (Gauss) 

2.2. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 

2.2.1. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (đẳng cấp)  
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2.2.2. Mối liên hệ giữa nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính và nghiệm 

của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất liên kết với nó. 

Chương III: 

GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ  

3.1. Đại cương về hàm số 

3.1.1. Kháiniệmhàmsố 

3.1.2.Phéptoántrên cáchàmsố 

3.1.3.Hàmđơnđiệu 

3.1.4.Hàmbịchặnvàhàmkhôngbịchặn  

3.1.5.Hàmsốchẵn,hàmsốlẻ 

3.1.6.Hàmsốtuầnhoàn  

3.1.7.Hàmsốhợp  

3.1.8.Hàmsốngược 

3.1.9.Cáchàmsố cơcấpcơ bản 

3.2. Dãy số và giới hạn của dãy số 

3.2.1.Cáckháiniệmcơbản 

3.2.2.Phéptoántrêncácdãyhộitụ. 

3.2.3.Cáctínhchấtvềgiớihạndãysố 

3.2.4.Dấuhiệuhộitụcủadãysố 

3.2.5.Haibổđềquantrọng 

3.2.6.Giớihạntrênvàgiớihạndưới 

3.3. Giới hạn của hàm số 

3.3.1. Các khái niệm cơ bản 

3.3.2. Các tính chất của giới hạn 

3.3.3. Các phép toán 

3.3.4. Mở rộng khái niệm giới hạn của hàm số 

3.3.5. Đại lượng vô cùng bé và đại lượng vô cùng lớn 

3.4. Hàm số liên tục 

3.4.1. Sự liên tục của hàm số một biến số 

3.4.2. Điểm gián đoạn của hàm số 

3.4.3. Các tính chất của hàm số liên tục 

3.4.4. Liên tục đều 

3.4.5. Tính liên tục của hàm số ngược, hàm hợp, hàm sơ cấp cơ bản 

3.4.6. Một vài giới hạn cơ bản 

Chương IV: 

PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN CỦA HÀM MỘT BIẾN

 6(2;4;0) 

4.1. Đạo hàm của hàm số 
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4.1.1. Khái niệm đạo hàm 

4.1.2. Đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản 

4.1.3. Các tính chất và quy tắc tính đạo hàm 

4.1.4. Đạo hàm cấp cao 

4.2. Vi phân của hàm số 

4.2.1. Khái niệm vi phân và liên hệ với đạo hàm 

4.2.2. Các quy tắc tính vi phân 

4.2.3. Các định lý về giá trị trung bình 

4.2.4. Vi phân cấp cao 

4.2.5. Công thức Laylor 

4.3. Ứng dụng 

4.3.1. Các dạng vô định và quy tắc L’hospital 

4.3.2. Chiều biến thiên 

4.3.3. Cực trị, tính lồi lõm, tiệm cận của hàm số 

4.3.4. Khảo sát hàm số 

4.4.  Nguyên hàm, tích phân không xác định 

4.4.1. Định nghĩa và tính chất 

4.4.2. Phương pháp đổi biến số 

4.4.2. Tích phân từng phần 

4.4.3. Tích phân hàm hữu tỉ 

4. 4.4. Tích phân của một số hàm vô tỉ và lượng giác 

4.5. Tích phân xác định 

4.5.1.  Khái niệm tích phân xác định, định lý về sự tồn tại của tích phân xác định, 

các tính chất của tích phân xác định, định lý về giá trị trung bình. 

4.5.2. Cách tính tích phân xác định: đạo hàm theo cận trên, công thức Newton – 

Leibnitz. 

4.5.3. Các phương pháp tính tích phân xác định. 

4.5.4. Ứng dụng của tích phân xác định: Tính độ dài cung, diện tích hình phẳng, 

thể tích vật thể bất kỳ, thể tích vật thể tròn xoay. 

4.6. Tích phân suy rộng 

4.6.1. Tích phân với cận vô tận: định nghĩa, tính chất, điều kiện hội tụ 

4.6.2. Tích phân của hàm số không bị chặn: định nghĩa, liên hệ giữa hai loại tích 

phân suy rộng, điều kiện hội tụ 

Chương V: LÝ THUYẾT CHUỖI  12(5;7;0) 

5.1. Chuỗi số 

5.1.1. Khái niệm cơ bản và tính chất đơn giản  

5.1.2. Chuỗi số dương 

5.1.3. Chuỗi với dấu bất kỳ 
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5.1.4. Các tính chất của chuỗi số  

5.2. Dãy hàm 

5.2.1. Khái niệm cơ bản  

5.2.2. Hội tụ đều 

5.2.3. Tính chất của giới hạn của dãy hàm  

5.3. Chuỗi hàm 

5.3.1. Khái niệm cơ bản  

5.3.2. Hội tụ đều 

5.3.3. Tính chất của tổng chuỗi hàm  

5.4. Chuỗi hàm lũy thừa 

5.4.1. Khái niệm cơ bản 

5.4.2. Sự hội tụ đều của chuỗi hàm lũy thừa 

5.4.3. Khai triển hàm số thành chuỗi hàm lũy thừa  

5.5. Chuỗi Fourier 

5.5.1. Hệ số Fourier 

5.5.2. Xấp xỉ theo trung bình 

5.5.3. Định lý Dirichlet - Lyapunov 

5.5.4. Tính chất hội tụ của chuỗi Fourier 

Chương VI: 

PHÉP TÍNH VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN CỦA HÀM HAI BIẾN 

 18(8;10;0) 

6.1. Giới hạn của hàm hai biến 

6.1.1. Khái niệm miền trong mặt phẳng 

6.1.2. Giới hạn của dãy trong mặt phẳng 

6.1.3. Định nghĩa hàm hai biến 

6.1.2. Giới hạn của hàm hai biến 

6.2. Sự liên tục của hàm hai biến 

6.2.1. Định nghĩa 

6.2.2. Tính chất 

6.2.3. Liên tục đều 

6.3. Đạo hàm và vi phân 

6.2.1. Đạo hàm riêng 

6.2.2. Vi phân toàn phần 

6.2.3. Đạo hàm và vi phân cấp cao 

6.4. Cực trị của hàm hai biến 

6.3.1. Cực trị của hàm hai biến 

6.3.2. Giá trị lớn nhất và bé nhất 

6.3.3. Cực trị có điều kiện 
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6.5. Tích phân hai lớp 

6.5.1. Định nghĩa tích phân hai lớp 

6.5.2. Các tính chất của tích phân hai lớp 

6.5.3. Cách tính tích phân hai lớp  

Chương VII: 

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT 12(5;7;0) 

7.1. Đại cương về phương trình vi phân cấp 1 

7.1.1. Các khái niệm  

7.1.2. Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm 

7.2. Phương trình khuyết 

7.2.1. Phương trình khuyết y 

7.2.1. Phương trình khuyết x 

7.3. Phương trình tách biến (phân ly) 

7.4. Phương trình thuần nhất (đẳng cấp) 

7.5. Phương trình tuyến tính cấp 1 

7.6. Phương trình Becnoulli 

7.7. Phương trình vi phân toàn phần 

 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Giờ lý thuyết thực hiện tại phòng chức năng có các thiết bị: máy tính, máy chiếu 

Projector, loa, Micro. Giờ thực hành chia nhóm, mỗi nhóm thực hành không quá 25 

người được thực hiện tại phòng máy tính, mỗi người học được sử dụng một máy và 

mỗiphòng thực hành có tối thiểu 25 máy 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. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

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

9.1. Giáo trình chính:  

 [1]. Nguyễn Đình Trí - Tạ Văn Đĩnh - Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, 

Tập 1,Tập 2,Tập 3, NXB Giáo dục 2013. 

 [2]. Nguyễn Đình Trí - Tạ Văn Đĩnh - Nguyễn Hồ Quỳnh, Bài tậpToán học cao 

cấp, Tập 1, Tập 2,Tập 3, NXB Giáo dục 2013. 

9.2. Học liệu tham khảo 

[3]. Nguyễn Duy Thuận – Phí Mạnh Ban – Nông Quốc Chinh, Đại số tuyến tính, 

Nhà xuất bản Đại học sư phạm, 2004. 

[4]. Vũ Tuấn, Giáo trình giải tích toán học, tập 1,  NXB Giáo dục Việt Nam, 2011. 

[5]. Vũ Tuấn, Giáo trình giải tích toán học, tập 2,  NXB Giáo dục Việt Nam, 2011. 
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9.12. XÁC XUẤT – THỐNG KÊ / PROBABILITY THEORY AND 

MATHEMATICAL STATISTICS    

- Mã số học phần: 114005 

- Số tín chỉ: 02 (18, 18, 6) 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Việt Nam học – Du lịch, Khoa Khoa học xã hội  

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp  

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần: Học phần trang bị cho người học các khái niệm cơ bản của 

xác suất và các công thức tính xác suất; biến ngẫu nhiên, hàm phân phối và các đặc 

trưng của biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên hai chiều; các kiến thức về thống kê toán 

học: mẫu ngẫu nhiên và các số đặc trưng mẫu, ước lượng và kiểm định giả thiết thống 

kê; tương quan và hồi quy.  

- Năng lực đạt được: Học xong học phần, người học phải biết vận dụng các quy 

luật xác suất vào giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình và tính 

toán thành thạo các số liệu thống kê. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu về kiến thức 

- Hiểu được bản chất xác suất và cách tính xác suất bằng định nghĩa (Ðịnh nghĩa 

cổ điển , hình học) và bằng các công thức xác suất (Cộng, Nhân, Xác suất toàn phần và 

công thức Bayer, Phép thử lặp -công thức Bernoulli, Các định lý giới hạn Moivre-

Laplace và Poison) 

- Lập được dãy phân phối xác suất, tìm được kỳ vọng số, phương sai, Số trội, số 

trung vị của một tập hợp số liệu quan sát. 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng 

- Biết sắp xếp số liệu thu được qua thực nghiệm để xử lý thống kê 

- Hiểu được bản chất các lọai số trung bình thường gặp (Trung bình cộng, trung 

bình nhân, trung bình các bình phương) và tính được chúng 

- Biết ước lượng và kiểm định các tham số thống kê (Trung bình cộng, phân 

suất), so sánh phân phối 

- Biết cách tìm hệ số tương quan về số lượng cũng như chất lượng của hai tập 

hợp; lập được phương trình hồi quy một tham số và đa tham số  

Sử dụng đúng và thành thạo các bảng số thường dùng trong xác suất và thống kê 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

- Nhìn thấy được giá trị chuyên môn và giá trị xã hội của học phần đang học. 

- Tự nghiên cứu trước ở nhà, trước mỗi giờ lên lớp. 

- Dự lớp để nắm vững các nội dung quan trọng của từng chương. 

Làm việc theo nhóm để giải quyết các bài tập trong các giờ bài tập. 
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3. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN I: XÁC SUẤT 

CHƯƠNG I: XÁC SUẤT 

1. Sơ lược về giải tích tổ hợp 

2. Phép thử và sự kiện ngẫu nhiên 

3. Định nghĩa xác suất. 

4. Xác suất có điều kiện. Sự độc lập của các sự kiện. Dãy phép thử 

Bernoulli. 

5. Xác suất của tích các sự kiện. 

6. Xác suất của tổng các sự kiện. 

7. Xác suất toàn phần (xác suất đầy đủ) và công thức Bayer. 

8. Phép thử lặp. 

CHƯƠNG II: ÐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN     

1. Những khái niệm cơ bản. 

2. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. 

3. Một số phân phối xác suất thường 69ung. 

4. Một số định lý giới hạn. Xấp xỉ một số phân phối xác suất. 

PHẦN II: THỐNG KÊ 

CHƯƠNG I: TẬP HỢP MẪU VÀ TÍNH ÐẠI DIỆN CỦA NÓ 

1.1. Tập hợp mẫu và bảng biến thiên. 

1.1.  Tập hợp tổng quát và tập hợp mẫu. 

1.2.  Thu thập số liệu. 

1.3.  Bảng biến thiên. 

2. Số trung vị và số trội. 

3. Các loại số trung bình. 

3.1.  Công thức tổng quát của số trung bình. 

3.2.  Sử dụng số trung bình. 

1.4. Trung bình cộng. 

4.1.  Sự tương quan giữa số trung bình cộng và kỳ vọng số. 

4.2.  Tính chất của số trung bình cộng: 

4.3.  Cách tính số trung bình cộng: 

5. Sự biến thiên của tập hợp 

5.1. Phương sai: 

5.2. Sai số trung bình cộng và sai số cho phép:  

5.3. Hệ số biến thiên và biến chuẩn hóa: 

6. Các loại phân bố của tập hợp 

6.1. Phân bố chuẩn. 

6.2. Phân phối Poisson. 
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6.3. Phân phối bất đối xứng. 

CHƯƠNG II : ƯỚC LƯỢNG 

1. Các loại ước lượng 

2. Ước lượng khoảng tin cậy  

2.1.  Ðịnh nghĩa. 

2.2.  Ước lượng khoảng tin cậy của trung bình tổng quát. 

2.3.  Ước lượng khoảng tin cậy phương sai tổng quát của phân phối chuẩn. 

2.4.  Ước lượng khoảng tin cậy của phân suất (tỉ lệ). 

CHƯƠNG III : KIỂM ÐỊNH 

1. Tổng quát về kiểm định. 

2. Kiểm định số trung bình cộng. 

2.1. So sánh kỳ vọng số của hai mẫu độc lập. 

2.2. So sánh trung bình mẫu với trung bình lý thuyết. 

3. Kiểm định phân suất. 

3.1. So sánh hai phân phối xác suất độc lập. 

3.2. So sánh phân phối xác suất mẫu với phân phối xác suất lý thuyết. 

3.3. So sánh hai phân phối xác suất trong trường hợp mẫu rất lớn. 

4. Kiểm định hai phân phối. 

4.1. So sánh hai phân phối xác suất độc lập. 

4.2. So sánh phân phối xác suất mẫu với phân phối xác suất lý thuyết. 

CHƯƠNG IV: BÀI TOÁN TƯƠNG QUAN HỒI QUY 

1. Phân tích tương quan. 

2. Hàm hồi quy và phương pháp bình phương bé nhất. 

3. Tỷ số tương quan và độ sai số dự báo 

4. Yêu cầu của môn học: 

 Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có h¬ướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

 Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

 Giờ lý thuyết thực hiện tại phòng chức năng có các thiết bị: máy tính, máy chiếu 

Projector, loa, Micro. Giờ thực hành chia nhóm, mỗi nhóm thực hành không quá 25 

người được thực hiện tại phòng máy tính, mỗi người học được sử dụng một máy và 
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mỗiphòng thực hành có tối thiểu 25 máy 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. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 

9.1. Giáo trình chính: 

 [1].  Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán, 

NXB Thống kê, 2005. 

[2].  Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Bài tập xác suất và thống kê toán, NXB Giáo 

dục, 2002. 

9.2. Học liệu tham khảo 

[3]. Đào Hữu Hồ, Xác suất và thống kê toán học, NXB ĐHQG HN, 2001. 

[4]. Phạm Văn Kiều, Giáo trình xác suất và thống kê, NXB Giáo dục, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 72 

9.13. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM/ VIETNAM CULTURAL BASE  

- Số tín chỉ: 02 (18, 18, 6) 

- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Việt Nam học – Du lịch, Khoa Khoa học xã hội  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

1. Mô tả học phần 

Nội dung học phần gồm: Những tri thức liên quan đến văn hoá Việt Nam; phân            

vùng văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam từ cội nguồn cho đến hiện đại; các 

thành tố của văn hóa Việt Nam; bản sắc văn hóa Việt Nam; các giá trị văn hoá truyền 

thống của dân tộc Việt Nam. 

Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được những thành tố cơ bản của văn hóa; 

nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những 

đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc; vận dụng vào việc phân tích, giải thích các hiện 

tượng văn hóa trong đời sống hiện nay. 

2. Mục tiêu của học phần  

2.1. Mục tiêu về kiến thức 

 -Nắm được một số khái niệm về văn hoá và những kiến thức cơ bản làm nền cho 

việc tiếp nhận những tri thức liên quan đến văn hoá Việt Nam. 

 -Trình bày được những vấn đề mấu chốt liên quan đến tiến trình văn hoá Việt 

Nam từ cội nguồn cho đến hiện đại.  

2.2. Mục tiêu về kỹ năng 

 - Xây dựng được những kiến thức chung nhất về văn hoá Việt Nam, những tiền 

đề cơ bản của văn hoá cũng như bản sắc văn hoá.  

 - Vận dụng được những vấn đề về lý thuyết và phương pháp luận để tiếp cận 

nghiên cứu văn hoá Việt Nam,  

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên nhận thức rõ bản sắc văn hoá dân tộc, bản lĩnh của dân tộc, tin tưởng 

vào sự phát triển và sự trường tồn của văn hoá Việt Nam. Góp phần vào việc bảo tồn và 

kế thừa các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. 

3. Nội dung học phần 

3.1. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: VĂN HOÁ - NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN     (4, 4) 

1.1. Văn hoá học với tư cách là một chuyên ngành khoa học 

 1.1.1.Khoa học về văn hoá có nhiều ngành 

  1.1.2. Văn hoá học ra đời phân ra các ngành: Lịch sử văn hoá, Lý luận văn hoá, 

Địa lý văn hoá, Cơ sở văn hoá, Văn hoá ứng dụng và phát triển… 

 1.1.3.Những thuật ngữ thường dùng trong bộ môn văn hoá học 

1.2. Văn hoá 

 1.2.1. Vấn đề thuật ngữ văn hoá 
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 1.2.2. Con người - chủ thể sáng tạo văn hoá 

 1.2.3. Phân biệt văn hoá với văn minh, văn hiến, văn vật. 

 1.2.4. Văn hoá với biểu tượng 

1.3. Cấu trúc, đặc trưng và chức năng cơ bản của văn hoá 

 1.3.1. Cấu trúc 

 1.3.2. Đặc trưng và chức năng của văn hoá  

1.4. Định vị văn hoá Việt Nam 

 1.4.1. Không gian văn hoá Việt Nam 

 1.4.2. Thời gian văn hoá Việt Nam 

 1.4.3. Nguồn gốc dân tộc Việt - chủ thể văn hoá Việt Nam 

Chương II: TIẾN TRÌNH VĂN HOÁ VIỆT NAM      (2, 2) 

2.1.Tiến trình văn hoá Việt Nam 

 2.1.1. Văn hoá Việt Nam thời tiền sử 

 2.1.2. Văn hoá Việt Nam thời sơ sử 

 2.1.3. Thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc 

 2.1.4. Thời kỳ phong kiến too chủ (Đại Việt) 

 2.1.5.Văn hoá Việt Nam thời Pháp thuộc và chống Pháp thuộc 

 2.1.6. Văn hoá Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 1945 

2.2. Các đặc điểm của văn hóa Việt Nam khi giao lưu tiếp xúc với văn hóa nhân 

loại thời hiện đại? 

Chương III: CÁC VÙNG VĂN HOÁ VIỆT NAM      (2, 2) 

3.1. Các vùng văn hóa Việt Nam 

 3.1.1. Vấn đề phân vùng văn hoá và khái niệm vùng văn hoá 

 3.1.2. Vấn đề phân vùng văn hoá ở Việt Nam 

3.2.Khái niệm vùng văn hoá  

3.2.1.Đặc trưng các vùng văn hoá Việt Nam 

 3.2.2. Vùng văn hoá Đồng bằng Bắc bộ 

 3.2.3. Vùng văn hoá Việt Bắc 

3.3.Vùng văn hoá Tây Bắc và miền núi Bắc bộ 

3.4.Vùng văn hoá duyên hải Bắc Trung bộ 

3.5.Vùng văn hoá duyên hải Trung và Nam Trung bộ  

3.6.Vùng văn hoá Trường Sơn - Tây Nguyên 

3.7.Vùng văn hoá Nam bộ 

Chương IV: VĂN HOÁ NHẬN THỨC       (2, 2) 

4.1.Văn hoá Việt Nam với Đông Nam Á 

4.2.Triết lí âm dương 

 4.2.1.Nguyên lý âm dương 

 4.2.2. Sự thẩm thấu của triết lý âm dương trong văn hoá Việt Nam 
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4.3. Tam tài - ngũ hành 

4.4. Lịch âm dương và hệ đếm can chi  

Chương V: VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG     (2, 2) 

5.1. Tổ chức nông thôn 

 5.1.1. Các hình thức tổ chức nông thôn 

 5.1.2 . Đặc điểm của làng Việt  

5.2. Tổ chức quốc gia  

 5.2.1. Từ làng đến nước và việc quản lý xã hội 

 5.2.2. Bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam và luật nước 

 5.2.3. Các tầng lớp trong xã hội Việt Nam truyền thống 

5.3. Tổ chức đô thị 

 5.3.1.Đô thị Việt Nam trong quan hệ với quốc gia 

 5.3.2.Đô thị Việt Nam trong quan hệ với nông thôn 

 5.3.3.Quy luật chung của tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống 

Chương VI: VĂN HOÁ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO     (2, 2, 2) 

6.1.Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo 

6.2. Tín ngưỡng 

 6.2.1. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

 6.2.2. Tín ngưỡng thờ thần 

 6.2.3. Tín ngưỡng thờ Mẫu hay nguyên lí mẹ của văn hoá Việt Nam  

 6.2.4. Tín ngưỡng phồn thực 

6.3. Tôn giáo.  

 6.3.1. Phật giáo và văn hoá Việt Nam  

 6.3.2. Nho giáo và văn hoá Việt Nam  

 6.3.3. Đạo giáo và văn hoá Việt Nam 

 6.3.4. Thiên chúa giáo với văn hoá Việt Nam 

6.4. Đặc trưng tín ngưỡng Việt Nam 

Chương VII: VĂN HOÁ ẨM THỰC, VĂN HOÁ MẶC, Ở VÀ ĐI LẠI (2, 2, 2) 

7.1. Văn hoá ẩm thực 

 7.1.1.Cơ cấu bữa ăn 

7.1.2. Cách chế biến món ăn 

7.1.3. Cách ăn 

7.1.4. Uống, hút 

7.2. Văn hoá mặc 

 7.2.1. Chất liệu may mặc 

 7.2.2. Trang phục qua các thời đại và đặc trưng trong cách mặc 

7.3. Văn hoá ở và đi lại 

7.3.1. Đặc điểm ngôi nhà Việt Nam 
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7.3.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tâm lý đi lại, phương tiện đi lại  

Chương VIII: VĂN HOÁ GIÁO TIẾP, NGHỆ THUẬT VÀ PHONG TỤC CỔ 

TRUYỀN (2, 2, 2) 

8.1. Văn hoá giao tiếp 

 8.1.1. Cơ tầng văn hoá nông nghiệp bản địa và sự thẩm thấu trong văn hoá giao tiếp 

 8.1.2. Đặc điểm, cách thức giao tiếp 

 8.1.3. Nghệ thuật ngôn từ 

8.2. Văn hoá nghệ thuật 

8.2.1. Nghệ thuật trình diễn 

8.2.2. Nghệ thuật sân khấu 

8.2.3. Nghệ thuật tạo hình 

8.2.4. Nghệ thuật kiến trúc 

8.3. Phong tục  

8.3.1. Phong tục hôn nhân  

8.3.2. Phong tục tang ma. 

8.3.3. Phong tục lễ tết, lễ hội. 

Chương IX : TỔNG KẾT         (2, 2) 

9.1. Các biểu tượng văn hoá Việt Nam 

9.2. Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập và phát triển. 

9.3. Vấn đề nguồn lực con người 

4. Yêu cầu của môn học: 

Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận, 

thực hành (có hướng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các 

bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy 

chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên : Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ : Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ : Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Tài liệu tham khảo chính: 
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9.1. Giáo trình chính:  

1. Trần Ngọc Thêm (2006), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

2. Trần Quốc Vượng (2005), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

 9.2. Sách tham khảo: 

3. Phan Kế Bính (1985), Việt Nam phong tục, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.   

4.  Nguyễn Văn Huyên (2005), Văn minh Việt Nam, NXB Hội nhà văn, Hà Nội. 

5. Trần Ngọc Thêm (1997), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

6. Phan Ngọc (2006), Bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

7. Trần Quốc Vượng (Chủ biên) (1998), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.  
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9.14. MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI / ENVIRONMENT AND HUMAN 

- Mã học phần: 210001  

- Số tín chỉ: 02 (18,24,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Động vật, Khoa Khoa học tự nhiên 

- Điều kiện tiên quyết: Không.  

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần:Khái niệm, phân loại môi trường; các vấn đề về tài nguyên 

thiên nhiên, các nguyên lý sinh thái học cơ bản trong khoa học môi trường; vị trí của 

con người trong hệ sinh thái; mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên thiên nhiên với 

sự phát triển kinh tế - xã hội; tác động của con người đến môi trường;thực trang, 

nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước,… trên thế giới cũng 

như ở Việt Nam; các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;các vấn đề về 

an toàn lao động trong sản xuất và cuộc sống. 

Năng lực đạt được: Sinh viênbiếtphát hiện và giải quyết tốt các tình huống sinh 

thái, môi trường trong cuộc sống; tính toán, phân tích được mối quan hệ giữa dân số, tài 

nguyên và môi trường, từ đó đánh giá một cách định tính và định lượng các yếu tố này 

trong việc sử dụng tài nguyên và BVMT; xây dựng được kế hoạch và thực hiện tốt các 

kỹ năng về vệ sinh và an toàn lao động. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Kiến thức 

 - Đào tạo người học nắm vững kiến thức sâu rộng về khoa học môi trường và 

mối quan hệ giữa con người với môi trường, hoạt động của con người trong khai thác 

tài nguyên thiên nhiên, trách nhiệm của con người đối với môi trường thông qua giáo 

dục bảo vệ môi trường. 

 - Từ kiến thức của học phần, giúp người học nắm được kiến thức của các ngành học 

khác, từ đó hiểu và bổ sung cho ngành học và tiếp tục học, nghiên cứu ở bậc cao hơn. 

 - Trên cơ sở kiến thức đã học, người học có khả năng phân tích, tổng hợp, bình 

luận về các kiến thức liên quan đến vấn đề bức xúc hiện nay về môi trường đang diễn ra 

trên bề mặt trái đất. 

3.2. Kỹ năng 

- Hình thành và rèn luyện kỹ năng thực tiễn nghề nghiệp, nghiên cứu, thực hành 

quan sát, mô tả, phân tích các vấn đề môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường. 

- Nội dung và thời lượng thảo luận nhóm trên lớp có khả năng hình thành cho 

người học kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Bố cục nội dung hợp lý, sắp xếp khoa học có khả năng hình thành cho người học 

kỹ năng phát triển tư duy, phát hiện, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi 

trường và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

 Sinh viên có ý thức tốt trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
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3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I.  Các vấn đề chung về môi trường 

1.1. Khái niệm, phân loại môi trường 

1.1.1.Khái niệm về môi trường 

1.1.2. Phân loại môi trường  

1.2. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học môi trường 

1.2.1. Đối tượng 

1.2.2. Nhiệm vụ 

1.3. Chức năng của môi trường 

1.3.1. Chức năng cung cấp không gian sinh sống cho con người và sinh vật 

1.3.2. Chức năng chứa đựng và cung cấp các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

1.3.3. Chức năng chứa đựng và tự làm sạch các phế thải của con người và sinh vật 

1.3.4. Chức năng làm giảm nhẹ các tác động có hại tới con người và sinh vật 

1.3.5. Chức năng lưu trữ và cung cấp các nguồn thông tin 

Chương II.  Tác động của con người đối với môi trường 

2.1. Lịch sử tác động của con người đến môi trường 

    2.1.1. Thời kỳ hái lượm 

    2.1.2. Thời kỳ săn bắt và đánh cá 

    2.1.3. Thời kỳ chăn thả 

    2.1.4. Thời kỳ nông nghiệp 

    2.1.5. Thời kỳ công nghiệp hoá 

    2.1.6. Thời kỳ đô thị hoá 

    2.1.7. Thời kỳ siêu công nghiệp hoá 

2.2. Tác động của con người đến các thành phần môi trường 

    2.2.1. Tác động của con người đến đất - rừng trên lục địa 

   2.2.2. Tác động của con người đến biển và đại dương 

2.3. Mối quan hệ giữa con người và môi trường 

2.3.1. Vị trí của con người trong sinh quyển 

      2.3.2. Tác động của con người đến môi trường 

      2.3.3. Tác động của môi trường đến con người 

2.4. Ảnh hưởng của khoa học và công nghệ lên môi trường 

     2.4.1. Ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp đến môi trường 

- Công nghiệp năng lượng 

- Công nghiệp hoá chất 

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến Nông - Lâm - Thuỷ sản 

- Các ngành công nghiệp khác 

     2.4.2. ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp đến môi trường 

   - Các cuộc cách mạng trong nông nghiệp 
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   - Lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng 

   - Các hình thức canh tác, tưới tiêu không hợp lý 

      2.4.3. ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế khác đến môi trường 

Chương III.   Dân số và vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

3.1. Gia tăng dân số 

       3.1.1. Khái niệm 

       3.1.2. Gia tăng dân số trên thế giới 

- Lịch sử gia tăng dân số và bùng nổ dân số 

- Tình hình gia tăng dân số giữa các nhóm nước phát triển và đang phát triển 

 - Dự báo phát triển dân số trên thế giới 

      3.1.3. Gia tăng dân số của Việt Nam 

       3.1.4. Hậu quả của gia tăng 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 

         Chương IV.  Ô nhiễm môi trường 

4.1. Khái quát về ô nhiễm môi trường 

4.2. Ô nhiễm môi trường nước 

4.2.1. Khái niệm 

      4.2.2. Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước 

      4.2.3. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước trên thế giới 

      4.2.4. Hậu quả của ô nhiễm môi trường nước và giải pháp khắc phục 

4.3. Ô nhiễm môi trường không khí 

 4.3.1. Khái niệm  

      4.3.2. Các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí 

      4.3.3. Hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí 

      4.3.4. Hậu quả ô nhiễm môi trường không khí và giải pháp khắc phục 

4.4. Ô nhiễm môi trường đất 

4.4.1. Khái niệm 

      4.4.2. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất 

      4.4.3. Hiện trạng ô nhiễm môi trường đất 

      4.4.4. Hậu quả ô nhiễm môi trường đất và giải pháp khắc phục 

 4.5. Các ô nhiễm khác 

Chương V.  Những vấn đề môi trường toàn cầu và phát triển bền vững 

5.1. Những vấn đề môi trường toàn cầu 

       5.1.1. Lắng đọng axít 

       5.1.2. Hiệu ứng nhà kính 
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       5.1.3. Suy thoái tâng ôzôn 

     5.2. Phát triển bền vững 

       5.2.1. Khái niệm và yêu cầu của PTBV 

       5.2.2. Nguyên tắc của PTBV 

       5.2.3. Các chỉ tiêu lượng hoá của PTBV 

Chương VI. Giáo dục môi trường 

6.1. Các vấn đề chung về giáo dục bảo vệ MT 

      6.1.1. Mục tiêu và đối tượng của GDMT 

      6.1.2. Nội dung của GDMT 

6.2. Phương pháp và phương thức giáo dục bảo vệ môi trường 

       6.2.1. Phương pháp tiếp cận trong giáo dục bảo vệ môi trường 

       6.2.2. Các phương thức giáo dục bảo vệ môi trường 

           6.2.3. Thực trạng môi trường và bảo vệ môi trường 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 trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Giao các chủ đề thảo luận, xemina ở từng phần. Cuối học 

phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 

[1] Lê Văn Khoa, Khoa học môi trường, Nxb Giáo dục, 2001. 

[2] Lê Thông, Dân số, môi trường, tài nguyên, Nxb Giáo dục, 2001. 

[3] Trần Kiên, Sinh thái học và môi trường, Nxb Giáo dục, 1999. 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

[4] Lưu Đức Hải, Cơ sở khoa học môi trường, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2000. 

[5] Nguyễn Văn Tuyên, Sinh thái học và môi trường, Nxb Giáo dục, 1998. 

[6] Lê Thanh Vân, Con người và Môi trường, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2004. 
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9.15.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÓA HỌC / SCIENTIFIC 

RESEARCH METHODOLOGY IN CHEMISTRY  

- Mã học phần: 116140 

- Số tín chỉ: 02 (18,24,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa học 

- Điều kiện tiên quyết: Không.  

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học; phương 

pháp nghiên cứu khoa học và hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học; vấn đề 

nghiên cứu khoa học; đề tài và các loại đề tài nghiên cứu khoa học; các phương pháp thu 

thập tài liệu và đặt giả thuyết; kế hoạch và logic tiến trình nghiên cứu khoa học; xây dựng 

đề cương nghiên cứu; phân tích và xử lí các số liệu thực nghiệm; viết và trình bày báo cáo 

kết quả nghiên cứu khoa học nói chung và Hóa học nói  riêng (Khóa luận, luận văn ....). 

Năng lực đạt được: Xây dựng được đề cương và tổ chức thực hiện được 1 đề tài 

NCKH về lĩnh vực Hoá học. 

2. Mục tiêu học phần 

2.1. Kiến thức 

 -  Sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản nhất về nghiên cứu khoa học 

nói chung và nghiên cứu khoa học ngành Hóa học nói riêng. 

- Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về cách thức tổ chức hoạt động 

nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực hóa học, bao gồm cách hoàn chỉnh đề cương nghiên 

cứu khoa học, cách thức tra cứu và tổng hợp tài liệu, cách thu thập và xử lý số liệu, cách 

viết báo cáo và trình bày một báo cáo khoa học, cách hoàn thành luận văn tốt nghiệp. 

-  Sinh viên biết vận dụng các lý thuyết đã học vào thực tiễn, có thể trình bày một 

báo cáo khoa học, nắm được các bước cần thiết để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. 

- Sinh viên hiểu được quy trình nghiên cứu khoa học giáo dục. 

3.2. Kỹ năng 

- Sinh viên vận dụng được kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ năng lập đề cương; 

kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người; kỹ năng trình bày một báo cáo khoa học. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu, kỹ năng viết 

bài báo, viết khóa luận tốt nghiệp. Kỹ năng lập kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng 

chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên trong tương lai. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng học tập và nghiên cứu khoa học. 

- Sinh viên rèn luyện kỹ năng so sánh, phân tích, đánh giá những kiến thức đã 

được học trong học phần. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 

- Sinh viên biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 
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- Sinh viên có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết 

trong nghiên cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

-  Rèn luyện cho sinh viên tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. 

Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

          - Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I 

ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.1.  Khái niệm nghiên cứu khoa học 

1.2. Các đặc trưng của hoạt động nghiên cứu khoa học 

1.2.1. Tính mới 

1.2.2. Tính khái quát 

1.2.3. Tính tin cậy 

1.2.4. Tính rủi ro 

1.2.5. Tính kế thừa 

1.2.6. Tính cá nhân 

1.2.7. Tính phi kinh tế 

1.3. Động cơ nghiên cứu khoa học 

1.4. Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học. 

1.5. Các dạng nghiên cứu khoa học 

1.5.1. Theo quan điểm ứng dụng 

1.5.2. Theo chức năng nghiên cứu 

1.6. Các công cụ nghiên cứu 

1.6.1. Thư viện 

1.6.2. Máy tính và các phần mềm 

1.6.3. Kỹ thuật, dụng cụ thí nghiệm 

1.6.4. Thống kê 

1.6.5. Tư duy con người 

1.6.6. Ngôn ngữ 

Chương II 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÓA HỌC 

2.1. Các khái niệm 

2.2. Tìm kiếm vấn đề nghiên cứu hóa học 

2.2.1. Tìm kiếm chủ đề nghiên cứu hóa học 

2.2.2. Xác định vấn đề nghiên cứu hóa học 

2.2.3. Đánh giá ý nghĩa và tính khả thi của vấn đề nghiên cứu hóa học 
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2.3. Phát triển giả thuyết nghiên cứu hóa học 

2.4. Đặt tên cho đề tài khóa hóa học 

2.5. Một số đề tài hóa học đã và đang được nghiên cứu 

Chương III 

THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN KHOA HỌC HÓA HỌC 

3.1. Khái niệm 

3.2. Đại cương về thu thập thông tin khoa học hóa học 

3.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu khoa học hóa học 

3.4. Phương pháp thực nghiệm hóa học 

3.5. Phỏng vấn 

3.6. Hội nghị khoa học hóa học 

Chương IV 

TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC HÓA HỌC 

4.1. Lựa chọn đề tài khoa học hóa học 

4.2. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học hóa học 

4.3. Tổ chức nhóm nghiên cứu đề tài khoa học hóa học 

4.4. Thu thập và xử lý thông tin đề tài khoa học hóa học 

4.5. Viết báo cáo tổng kết đề tài khoa học hóa học 

4.6. Đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học hóa học 

4.7. Công bố kết quả nghiên cứu đề tài khoa học hóa học 

Chương V  

VIẾT KHOA HỌC HÓA HỌC 

5.1. Cấu trúc văn bản khoa học hóa học 

5.1.1. Tiêu đề 

5.1.2. Phần tóm tắt 

5.1.3. Phần giới thiệu 

5.1.4. Phần thông tin tổng quan tài liệu 

5.1.5. Phần phương pháp và thiết kế nghiên cứu 

5.1.6. Phần kết quả nghiên cứu 

5.1.7. Phần thảo luận –Phan tích kết quả 

5.1.8. Phần kết luận của báo cáo 

5.1.9. Phần cảm ơn 

5.1.10. Tài liệu tham khảo  

5.2. Một số kỹ thuật viết báo cáo khoa học hóa học 

5.2.1. Trình bày bố cục 

5.2.2. Văn phong  khoa học 

5.2.3. Cách trích dẫn thông tin 

5.2.4. Trình bày dữ liệu 
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Chương VI 

MỘT SỐ DẠNG TÀI LIỆU KHOA HỌC HÓA HỌC 

6.1. Đề cương nghiên cứu khoa học hóa học 

6.1.1. Mục đích, chức năng của đề cương khoa học hóa học 

6.1.2. Cấu trúc của đề cương khoa học hóa học 

6.2. Bài báo khoa học hóa học 

6.2.1. Cách gửi đăng bài báo khoa học hóa học 

6.2.2. Các nội dung chính của bài báo khoa học hóa học 

6.3. Luận văn tốt nghiệp ngành Hóa học 

6.4. Trình diễn báo cáo khoa học hóa học 

6.4.1. Chuẩn bị tập tin trình chiếu 

6.4.2. Kỹ thuật thuyết trình cơ bản 

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 trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy:  

Thuyết trình, thảo luận theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan. Giao các chủ đề thảo luận, xemina ở từng phần. Cuối học phần bố trí ít 

nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy 

chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu: 

9.1. Giáo trình chính: 

 1. Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự. Phương pháp nghiên cứu khoa học. 

NXB Khoa học và Kỹ thuật – 2010. 

 2. Vũ Cao Đàm. Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB 

GDVN - 2015. 

          3. Phạm Viết Vượng. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB ĐHQGHN – 2000. 

9.2. Học liệu tham khảo 

 1. Lê Phước Lộc. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB ĐH Cần Thơ – 2006. 

2. Prikhodko. Tổ chức và các phương pháp nghiên cứu khoa học. NXB KH và 

KT – 1985. 
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          3. N.A. Budureiko. Những vấn đề triết học của hoá học. NXB GD – 1993. 

 

Giáo dục thể chất / Physical education 4 TC 

   a. Giáo dục thể chất 1 

 Physical education 1 (10,0,40) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: Giáo dục thể chất trong trường đại học; lịch sử hình thành 

và phát triển, lợi ích, tác dụng, một số điều luật cơ bản, phương pháp tập luyện và tổ 

chức tập luyện thi đấu, hoạt động ngoại khóa môn bóng chuyền, Thể dục Aerobic, 

Bóng đá, Bóng rổ, Vovinam - Việt võ đạo, chạy cự ly ngắn và nhảy xa ưỡn thân; bài tập 

thể dục tay không 9 động tác. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của bài tập 

thể dục tay không 9 động tác, chạy cự ly ngắn và môn nhảy xa ưỡn thân; tự rèn luyện 

nâng cao thể chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài của các môn chạy cự ly 

ngắn và môn nhảy xa ưỡn thân ở các giải phong trào… 

b. Giáo dục thể chất 2 

 Physical education 2 (0,0,60) 

Chọn 1 trong 5 học phần 

Bóng chuyền  

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 

- Nội dung học phần:Các kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền (Tư thế chuẩn bị, 

các kỹ thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát bóng cao tay và thấp tay 

trước mặt) 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn bóng 

chuyền (Tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát 

bóng cao tay trước mặt); có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài môn bóng chuyền ở 

các giải phong trào. 

Aerobic Dansports 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 

- Nội dung học phần:Các tư thế cơ bản của tay, các bước cơ bản của chân, nhóm 

độ khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic Dansports, bài liên kết Aerobic 

Dansports không có nhạc. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các tư thế cơ bản của tay, các 

bước cơ bản của chân, nhóm độ khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic 

Dansports, bài liên kết Aerobic Dansports không có nhạc và có nhạc. 

Bóng đá 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 
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- Nội dung học phần:Các bài tập chiến thuật tấn công, phòng thủ trong thi đấu 

Bóng đá, luật bóng đá (Sân 11 người, 7 người, 5 người). Phương pháp tổ chức tập 

luyện, thi đấu và trọng tài. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn 

Bóng đá (Đá bóng bằng lòng bàn chân, mu trong, mu ngoài, mu chính diện, mu lai 

má..); Tổ chức tập luyện, hình thức tập luyện, các bài tập chiến thuật áp dụng vào tập 

luyện và thi đấu; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng đá phong trào. 

Bóng rổ 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 

- Nội dung học phần:Các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ (Các kỹ thuật di chuyển, 

kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng bằng 1 tay, 2 tay). Các kỹ thuật tại chỗ ném rổ tựa 

bảng bằng 1 tay trên cao, kỹ thuật di chuyển 2 bước bật nhảy ném rổ bằng 1 tay trên 

cao; kỹ thuật móc xuôi, móc ngược trong bóng rổ. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn bóng 

rổ; kỹ thuật dẫn bóng nhanh bằng 1 tay, 2 tay; kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng 1 tay trên 

cao; kỹ thuật di chuyển 2 bước bật nhảy ném rổ tựa bảng bằng 1 tay trên cao; có khả 

năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng rổ phong trào. 

Võ Vovinam 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 

- Nội dung học phần:Các đòn đấm và đòn đá, các bài tập thể lực trong Vovinam, 

từ đó tập luyện về quyền pháp (long hổ quyền); Các nguyên lý cơ bản, nguyên lý kỹ 

thuật; phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài của môn 

vovinam. 

- Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn võ 

Vovinam (Tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật động tác cơ bản về trung bình tấn; chảo mã tấn; 

đinh tấn và hạc tấn cũng như các đòn đấm và đòn đá; quyền pháp; các bài tập thể lực 

trong Vovinam); có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải Vovinam  phong trào. 

Giáo dục quốc phòng 

 Military education  165 tiết 

   a. Đường lối quân sự của Đảng 

 Party’s military policies 45 tiết 

- Điều kiện tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 - Nội dung học phần: Quan điểm Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân; chiến 

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp kinh tế 

- xã hội với quốc phòng - an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

- Năng lực đạt được: Phân tích được nguồn gốc, bản chất chiến tranh, tính tất yếu 

và mục tiêu bảo vệ Tổ quốc để nhận thức đúng quan điểm của Đảng về xây dựng nền 
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quốc phòng, an ninh, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ 

trang nhân dân, kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; vận dụng nghệ thuật 

quân sự trong bảo vệ Tổ quốc. 

b. Công tác quốc phòng an ninh 

 Security and defense work  45 tiết 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: Phòng chống "diễn biến hòa bình"; xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia; một số nội 

dung về dân tộc, tôn giáo và phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo; bảo 

vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội. 

 - Năng lực đạt được: Nhận thức được âm mưu, thủ đoạn và tham gia đấu tranh, 

phòng chống  "diễn biến hòa bình"; vận dụng kiến thức tham gia xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an 

ninh và giữ gìn trật tự xã hội; bảo vệ  chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.  

c.  Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) 

 Military and Strategy, AK fire technique  30 tiết 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

 - Nội dung học phần: Điều lệnh đội ngũ và ba môn quân sự phối hợp; bản đồ 

quân sự; một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp 

cứu ban đầu vết thương chiến tranh; từng người trong chiến đấu tiến công và phòng 

ngự, các tư thế vận động trong chiến đấu; tính năng, tác dụng và kỹ thuật bắn súng AK 

(CKC) với mục tiêu cố định ban ngày. 

  - Năng lực đạt được: Thực hiện được các bước, động tác đội ngũ đơn vị; sử dụng 

được một số loại phương tiện, vũ khí, bản đồ địa hình; vận dụng kiến thức chiến thuật 

bộ binh; biết phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn; thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển 

thương; biết bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK. 
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9.16.   TÂM LÝ HỌC/ PSYCHOLOGY    

- Mã học phần: 181080 

- Số tín chỉ học tập: 04 (36,40,8) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tâm lý- Giáo dục. 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học 

1. Mô tả học phần: 
Nội dung học phần: Bản chất, chức năng của tâm lý người; sự hình thành và phát 

triển tâm lý ý thức; hoạt động nhận thức (nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính); 

nhân cách và sự phát triển nhân cách; lý luận về sự phát triển trẻ em; tâm lý học lứa 

tuổi học sinh THCS và THPT ; hoạt động dạy học; hành vi đạo đức; nhân cách của 

người thầy giáo... 

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận diện được các đặc điểm tâm lư con người nói 

chung và đặc điểm tâm lý học sinh THCS và THPT nói riêng; giải quyết được các tình 

huống nảy sinh trong hoạt động sư phạm, hình thành các phẩm chất và năng lực của 

người giáo viên trong tương lai... 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Mục tiêu về kiến thức: 

- Trình bày được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tâm lý và vai 

trò của các hiện tượng tâm lý trong hoạt động, trong đời sống. 

- Phân tích được các vấn đề trong tâm lý học như: hoạt động, giao tiếp, ý thức, 

nhân cách, nhận thức, tình cảm, ý chí, sự phát triển tâm lý, hoạt động học, sự phát 

triển trí tuệ, hành vi đạo đức... 

- Giải thích được quan điểm của tâm lý học duy vật biện chứng về bản chất 

hiện tượng tâm lý người, về sự phát triển tâm lý và cơ chế hình thành, phát triển tâm 

lý, ý thức nhân cách qua các giai đoạn lứa tuổi. 

- Trình bày được cấu trúc của hoạt động, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức, 

cấu trúc nhân cách người thầy giáo... 

2.2. Mục tiêu về kỹ năng: 

- Lựa chọn được những phương pháp nghiên cứu phù hợp để thực hiện các 

nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý các đối tượng trong hoạt động sư phạm..  

- Giải thích được các hiện tượng tâm lý người nói chung và tâm lý lứa tuổi học 

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

- Vận dụng được kiến thức Tâm lý học để giải quyết các nhiệm vụ học tập, các 

bài tập trong chương trình học và trong đời sống một cách khoa học. 

- Vận dụng được kiến thức Tâm lý học vào việc hình thành, phát triển tâm lý, ý 

thức của bản thân cũng như việc tổ chức hoạt động sư phạm. 

2.3. Mục tiêu về thái dộ người học 
Sinh viên có ý thức vận dụng kiến thức về tâm lí học vào giải quyết được các 

tình huống nảy sinh trong hoạt động sư phạm, hình thành các phẩm chất và năng lực 

của người giáo viên trong tương lai... 

3. Nội dung chi tiết học phần: 

PHẦN I: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Chương 1: Tâm lý học là một khoa học. 

1.1. Đối tượng, nhiêm vụ của tâm lý học  

1.1.1Tâm lý học là gì ? 

1.1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học.  

1.2. Bản chất, chức năng, phân loại hiện tượng tâm lý  

1.2.1. Bản chất hiện tượng tâm lý người theo quan điểm TLH DVBC 
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1.1.2. Chức năng của tâm lý. 

1.1.3. Phân loại các hiện tượng tâm lý. 

1.3 Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý. 

1. 3.1. Các nguyên tắc phương pháp luận chỉ đạo việc nghiên cứu tâm lý. 

1.3.2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý 

Chương 2: Sự  hình thành và phát triển tâm lý, ý thức 

2.1. Cơ sở tự nhiên của tâm lý người.  

2.1.1. Di truyền và tâm lý. 

2.1.2. Não và tâm lý. 

2.2.  Cơ sở xã hội của tâm lý người.  

2.2.1. Nền văn hoá xã hội và tâm lý. 

2.2.2. Hoạt động và tâm lý .  

  a. Khái niệm hoạt động. 

  b. Đặc điểm của hoạt động 

  c. Cấu trúc của hoạt động. 

d. Vai trò của hoạt động đối với sự nảy sinh hình thành tâm lý. 

2.2.3. Giao tiếp và tâm lý .  

a. Khái niệm giao tiếp. 

  b. Các loại giao tiếp. 

c. Vai trò của giao tiếp với sự nảy sinh, hình thành tâm lý. 

2.3. Sự  nảy sinh và hình thành phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá thể. 

2.3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lý về phương diện cá thể .     

a. Quan điểm TLHDVBC về sự phát triển tâm lý. 

b. Các giai đoạn phát triển tâm lý. 

2.3.2. Sự hình thành phát triển ý thức .  

a. Khái niệm chung về ý thức. 

 a.1. Ý thức là gì ? 

 a.2.  Cấu trúc của ý thức  

 b.  Các cấp độ của ý thức.  

 c.  Sự hình thành, phát triển ý thức cá nhân 

2.4. Chú ý- Điều kiện của hoạt động có ýthức 

2.4.1. Khái niệm chú ý. 

2.4.2. Các thuộc tính của chú ý. 

2.4.3. Các loại chú ý. 

Chương 3:    Hoạt động nhận thức 

3.1. Nhận thức cảm tính. 

3.1.1. Khái niệm chung về cảm giác, tri giác 

 a. Định nghĩa cảm giác, tri giác. 

 b. Đặc điểm cảm giác, tri giác. 

 c. Đặc điểm nhận thức cảm tính. 

 d. Phân loại cảm giác, tri giác 

3.1.2. Các quy luật của cảm giác, tri giác.  

3.2. Nhận thức lý tính. 

3.2.1. Tư duy. 

 a. Khái niệm chung về tư duy 

  a.1. Định nghĩa tư duy 

  a.2. Đặc điểm của tư duy 

 b. Các giai đoạn của quá trình tư duy. 

 c. Các thao tác của tư duy 
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 d. Các loại tư duy 

3.2.2.  Tưởng tượng. 

 a. Khái niệm chung về tưởng tượng 

  a.1. Định nghĩa tưởng tượng 

  a.2. Đặc điểm của tưởng tượng.  

 b. Các cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng. 

3.3. Trí nhớ.  

3.3.1. Khái niệm chung về trí nhớ. 

 a. Định nghĩa. 

 b. Đặc điểm trí nhớ. 

3. 3.2. Các quá trình cơ bản của trí nhớ 

 a. Quá trình ghi nhớ. 

 b. Quá trình giữ gìn. 

 c. Quá trình nhận lại và nhớ lại. 

 d. Sự quên và cách chống quên. 

3. 3.3. Các biện pháp để rèn luyện trí nhớ.  

3.4. Ngôn ngữ  và nhận thức. 

3. 4.1. Khái niệm ngôn ngữ. 

3.4.2. Chức năng của ngôn ngữ. 

3. 4.3. Các dạng hoạt động ngôn ngữ. 

3. 4.4. Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức. 

Chương 4:  Nhân cách và sự  hình thành phát triển nhân cách 
4.1. Khái niệm chung về nhân cách.  

4.1.1. Định nghĩa. 

4.1.2. Đặc điểm của nhân cách . 

4.2. Các thuộc tính tâm lý của nhân cách.  

4.2.1. Xu hướng.  

 a. Khái niệm xu hướng. 

 b. Các mặt biểu hiện của xu hướng. 

4.2.2. Năng lực.   

 a. Năng lực là gì? 

 b. Các mức độ của năng lực. 

 c. Phân loại năng lực. 

 d. Mối quan hệ giữa năng lực và tư chất, thiên hướng và tri thức, KN, KX 

4.2.3. Tính cách.  

 2.3.1. Tính cách là gì? 

 2.3.2. Cấu trúc của tính cách. 

4. 2.4. Khí chất.   

 a. Khí chất là gì? 

 b. Các kiểu khí chất. 

4.2.5. Tình cảm, ý chí. 

 a. Tình cảm.  

  a.1. Khái niệm chung về tình cảm . 

  a.2. Đặc điểm tình cảm 

  a.3. Vai trò của tình cảm. 

  a.4. Các mức độ của đời sống tình cảm 

  a.5. Các qui luật của đời sống tình cảm. 

         b. Ý chí.   

  b.1. Ý chí là gì? Các phẩm chí của ý chí. 



 

 91 

  b.2. Hành động ý chí. 

  b.3. Hành động tự động hóa.  

4.2.6. Sự hình thành và phát triển nhân cách.  

   a. Giáo dục và nhân cách.. 

   b. Hoạt động và nhân cách. 

   c. Giao tiếp và nhân cách  

   d. Sự tự hoàn thiện nhân cách. 

 

PHẦN II:. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TLH LỨA TUỔI - SƯ PHẠM 

Chương 5: Nhập môn TLH lứa tuổi- TLH sư phạm.  

5.1.  Khái quát về TLHLT và TLHSP. 

5.1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của TLHLT và TLHSP 

5.1.2. Quan hệ giữa tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. 

5.2. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em 

5.2.1. Quan niệm về trẻ em.  

5. 2.2. Quan niệm về sự phát triển tâm lý trẻ em. 

   a. Các quan điểm sai lầm về sự phát triển tâm lý trẻ em. 

   b. Quan điểm TLH DVBC về sự phát triển tâm lý. 

   5. 2.3. Qui luật chung của sự phát triển tâm lý trẻ em 

5.3. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em. 

5.3.1. Khái niệm về giai đoạn phát triển tâm lý. 

5.3.2. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em 

Chương 6: Tâm lý học tuổi học sinh THCS (Thiếu niên).  

6.1. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THCS 

6. 2. Những điều kiện của sự phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh THCS  

6.  2.1. Sự cải tổ về mặt cơ thể. 

6.2.2. Sự thay đổi điều kiện sống. 

6. 3. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ. 

6.3.1. Đặc điểm hoạt động học tập ở trường THCS. 

6.3.2. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ ở tuổi học sinh THCS. 

 6.4. Hoạt động giao tiếp của học sinh THCS 

6.4.1. Giao tiếp của thiếu niên với người lớn 

6.4.2. Giao tiếp của thiếu niên với bạn cùng tuổi 

6.5. Sự phát triển nhân cách của tuổi học sinh THCS.  

6.5.1. Sự hình thành tự ý thức 

6.5.2. Sự phát triển tình cảm 

Chương 7: Tâm lý học tuổi học sinh THPT 

7.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý tuổi học sinh THPT. 

7.1.1. Khái niệm tuổi thanh xuân.  

7.1.2. Đặc điểm phát triển cơ thể.  

7.1.3. Điều kiện xã hội của sự phát triển. 

7.2. Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ tuổi học sinh THPT.  

7.2.1. Đặc điểm hoạt động học tập. 

7.2.2. Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ. 

7.3. Những đặc điểm nhân cách chủ yếu 

7.3.1 Sự phát triển của ý thức. 

7.3.2. Sự hình thành thế giới quan 

7.3.3. Giao tiếp và đời sống tình cảm 

7.4. Hoạt động lựa chọn nghề nghiệp 
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7.5. Một số vấn đề giáo dục lứa tuổi học sinh THPT 

Chương 8: Tâm lý học dạy học 

8.1. Hoạt động dạy  

8.2. Hoạt động học. 

8.2.1. Khái niệm hoạt động học 

8.2.2. Đặc điểm hoạt động học 

8.2.3. Hình thành hoạt động học. 

  a. Hình thành động cơ học tập 

  b. Hình thành mục đích học tập 

  c. Hình thành các hành động học 

8.3. Sự hình thành khái niệm trong dạy học 

8.3.1. Khái niệm về khái niệm 

8.3.2. Bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm 

8.3.3. Sự hình thành khái niệm 

  a. Một số nguyên tắc chung. 

  b. Cấu trúc chung của quá trình hình thành khái niệm 

8.4. Sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo.  

8.4.1. Sự  hình thành kỹ năng  

8.4.2. Sự  hình thành kỹ xảo 

8.5. Dạy học và sự phát triển trí tuệ  

8.5.1. Khái niệm về sự phát triển trí tuệ 

8.5.2. Các chỉ số của sự phát triển trí tuệ 

8.5.3. Quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ  

8.6. Tăng cường việc dạy học và sự phát triển trí tuệ.  

8.6.1. Hướng tăng cường một cách hợp lý hoạt động dạy. 

8.6.2. Hướng thay đổi một cách cơ bản nội dung và phương pháp của 

      hoạt động dạy học. 

Chương 9: Tâm lý học giáo dục. 
9.1. Đạo đức và hành vi đạo đức  

9.1.1. Khái niệm đạo đức. 

9.1.2. Hành vi đạo đức. 

  a. Khái niệm. 

  b. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức. 

9.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức 

9.2.1. Tri thức và niềm tin đạo đức 

9.2.2. Động cơ và tình cảm đạo đức 

9.2.3. ý chí và thói quen đạo đức 

9.3. Con đường giáo dục đạo đức cho học sinh  

9.3.1. Tổ chức giáo dục của nhà trường. 

9.3.2. Giáo dục đạo đức trong tập thể lớp học sinh. 

9.3.3.Giáo dục đạo đức trong gia đình 

9.3.4. Sự tự tu dưỡng là yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của mỗi học sinh. 

Chương 10:Tâm lý học nhân cách người thầy giáo 

10. 1. Đặc điểm lao động sư phạm của người thầy giáo  

10.1. 1. Nghề mà đối tượng quan hệ trực tiếp là con người. 

10.1.2. Nghề mà công cụ chủ yếu là nhân cách của chính mình. 

10.1.3. Nghề tái sản xuất mở rộng sức lao động xã hội 

10.1.4. Nghề đòi hỏi tính khoa học, tính nghệ thuật và tính sáng tạo. 

10.1.5. Nghề lao động trí óc chuyên nghiệp. 
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10.2. Cấu trúc nhân cách của người thầy giáo. 

10.2.1. Một số phẩm chất nhân cách của người thầy giáo  

10.2.2. Năng lực của người thầy giáo  

  a. Năng lực dạy học 

  b.  Năng lực giáo dục 

  c. Năng lực tổ chức hoạt động sư phạm.  

10.3. Giao tiếp sư phạm của người thầy giáo.  

10.3.1. Khái niệm về giao tiếp sư phạm.  

10.3.2. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm 

a. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm là gì?  

b. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm 

10.4. Sự hình thành uy tín của người thầy giáo. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. 

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá 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 Sư 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.  
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9.17. GIÁO DỤC HỌC/ PEDAGOGICS 

- Mã học phần: 182005 

- Số tín chỉ: 04 (36,48,0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ  môn Giáo dục học 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học  

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản và hệ thống các 

phương pháp nghiên cứu giáo dục học; vai trò của yếu tố di truyền, môi trường, giáo 

dục trong sự hình thành và phát triển nhân cách, các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường 

phổ thông; những vấn đề cơ bản của lí luận dạy học, giáo dục và chức năng nhiệm vụ 

của người  giáo viên chủ nhiệm lớp . 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân tích, tổng hợp được những tri thức về giáo 

dục học; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường; vận dụng được kiến 

thức giáo dục học trong công tác dạy học và giáo dục ở trường phổ thông. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức:  

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các khái niệm, phạm trù của 

giáo dục học, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách ; mục 

đích và nhiệm vụ giáo dục. Cung cấp cho sinh viên những cơ sở lý luận khoa học cơ 

bản, hiện đại về quá trình dạy học và giáo dục, vai trò và nhiệm vụ của người GV và 

người GV Chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông để từ đó vận dụng một cách 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 giáo dục trong nhà 

trường, giải thích được một số vấn đề về quan điểm, đường lối, chủ trương phát triển 

giáo dục - đào tạo của đảng, nhà nước ta hiện nay. 

 - Hình thành kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục, kỹ năng 

chủ nhiệm lớp, kỹ năng thiết kế và lập kế hoạch chủ nhiệm, kỹ năng xử lý các tình 

huống sư phạm. 

2.3. Mục tiêu về thái độ 
          Sinh viên tích cực vận dụng kiến thức giáo dục học trong công tác dạy học 

và giáo dục ở trường phổ thông. 

3. Nội dung chi tiết học  phần  

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HỌC 

CHƯƠNG I:   GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC 

1.1. Giáo dục là một hiện tượng đặc trưng của xã hội loài người  

1.2.  Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu giáo dục học  

1.2.1.   Đối tượng của giáo dục học 

1.2.2. Nhiệm vụ của giáo dục học 

1.2.3.Phương pháp nghiên cứu giáo dục học   

1.3.  Một số khái niệm cơ bản của giáo dục học  

1.4. Hệ thống các khoa học về giáo dục và mối quan hệ của chúng với các khoa học khác  

CHƯƠNG II: GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 

2.1.Sự phát triển nhân cách của con người   

2.1.1.   Khái niệm con người, nhân cách  

2.1.2    Khái niệm về sự phát triển nhân cách 

2.2.Vai trò của di truyền và môi trường trong sự phát triển nhân cách  

2.3.Giáo dục và sự phát triển nhân cách  
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2.3.1. Vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách 

2.3.2. Vai trò của hoạt đông cá nhân đối với hình thành và phát triển nhân cách 

23.3. Giáo dục và các giai đoạn phát triển nhân cách của học sinh theo lứa tuổi 

CHƯƠNG III:   MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 

3.1.Mục đích giáo dục  

3.1.1.Khái niệm mục đích giáo dục, mục tiêu giáo dục 

3.1.2.Mục tiêu giáo dục Việt Nam 

3.1.4.Mục tiêu ở cấp độ tổng quát 

3.1.5.Mục tiêu ở cấp độ hệ thống giáo dục 

3.1.6. Mục tiêu ở cấp độ chuyên biệt 

3.2.Hệ thống giáo dục quốc dân  

3.2.1.Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân 

3.2.2.Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam 

3.2.3.Định hướng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân 

3.3.Nguyên lý giáo dục 

3.3.1.Khái niệm về nguyên lý giáo dục 

3.3.2.Nội dung nguyên lý giáo dục 

3.3.3.Phương hướng quán triệt nguyên lý giáo dục 

3.4 Những nhiệm vụ giáo dục của nhà trường  

3.4.1.Giáo dục đạo đức và ý thức công dân 

3.4.2.Giáo dục trí tuệ 

3.4.3.Giáo dục thể chất 

3.4.4.Giáo dục lao động và hướng nghiệp 

3.4.5.Giáo dục thẩm  mỹ 

PHẦN 2: LÝ LUẬN DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC 

CHƯƠNG IV: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG LÍ LUẬN DẠY HỌC 

4. 1.  Quá trình dạy học  

4.1.1. Khái niệm quá trình dạy học  

4.1.2. Cấu trúc, bản chất của quá trình dạy học 

4.1.3. Nhiệm vụ của quá trình dạy học 

4.1.4. Động lực và lôgíc của quá trình dạy học 

4.2. Nguyên tắc và nội dung dạy học  

4.2.1. Nguyên tắc dạy học 

  a. Khái niệm 

  b. Hệ thống các nguyên tắc dạy học 

4.2.2. Nội dung dạy học  

  a. Khái quát về nội dung dạy học 

  b. Phương hướng xây dựng nội dung dạy học. Xu thế đổi mới nội 

dung dạy học 

  c. Kế hoạch, chương trình dạy học, SGK và các tài liệu dạy học 

4.3. Phương pháp dạy học  

4.3.1.  Khái quát về phương pháp dạy học  

4.3.2.  Hệ thống phương pháp dạy học 

4.3.3. Các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức 

của học sinh 

4.3.4. Vấn đề đổi mới PPDH ở trường phỏ thông 

4.3.5. Phương tiện dạy học 

4.4. Các hình thức tổ chức dạy học  

4.4.1. Khái niệm  
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4.4.2. Các hình thức tổ chức dạy học 

4.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh   

4.5.1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá  

4.5.2.Yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá  

4.5.3. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá     

CHƯƠNG V: NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN CỦA LÝ LUẬN GIÁO DỤC 

5.1. Quá trình giáo dục  

5.1.1. Khái niệm, bản chất của quá trình giáo dục  

5.1.2. Cấu trúc, đặc điểm của quá trình giáo dục  

5.1.3. Động lực, lôgíc của quá trình giáo dục 

5.1.4.  Tự giáo dục và giáo dục lại 

5.2. Nguyên tắc và nội dung giáo dục  

5.2.1. Nguyên tắc giáo dục 

  a. Khái niệm 

  b. Hệ thống các nguyên tắc giáo dục 

5.2.2. Nội dung giáo dục  

  a. Những nội dung giáo dục cơ bản trong nhà trường phổ thông 

  b. Một số nội dung giáo dục mới 

5.3. Phương pháp giáo dục  

5.3.1. Khái niệm 

5.3.2. Hệ thống các phương pháp giáo dục 

5.3.3. Lựa chọn và sử dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục 

PHẦN 3: NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

CHƯƠNG VI: NGƯỜI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 

6.1. Vị trí, chức năng của người giáo viên 

6.2. Đặc điểm của lao động sư phạm 

 6.2.1. Mục đích của hoạt động lao động sư phạm 

 6.2.2. Đối tượng của hoạt động lao động sư phạm 

 6.2.3. Cong cụ của hoạt động lao động sư phạm  

6.2.4. Sản phẩm của hoạt động lao động sư phạm  

6.2.5. Một số dặc điểm khác  

6.3.  Nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên 

 6.3.1. Những căn cứ để xác định Nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên 

 6.3.2. Nhiệm vụ  của người giáo viên 

 6.3.3. Các quyền của nhà giáo  

6.4. Những yêu cầu của người  GV trung học. 

 

6.4.1. Phẩm chất sư phạm 

6.4.2. Năng lực sư phạm 

 

6.5. Người GV và vấn đề nâng cao trình độ. 

 

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA NGƯỜI GIÁO 

VIÊN 

Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

7.1.  Chức năng của người giáo viên chủ nhiệm lớp 

7.2.  Nhiệm vụ của GV chủ nhiệm lớp 

7.3.  Nội dung và phương pháp công tác của GV chủ nhiệm lớp   
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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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính: 

1. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên). Giáo trình Giáo dục học. Tập 1,2. NXB 

ĐHSP, 2006. 

2. Nguyễn Sinh Huy- Nguyễn Văn Lê. Giáo dục học đại cương. Tập 1,2. 

NXBGD, 1997. 

3. Trần Bá Hoành. Đánh giá trong giáo dục. NXBGD, 1997. 

4. Phạm Viết Vượng. Giáo dục học. NXBĐHQG 2008 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

5. Phạm Viết Vượng. Bài tập Giáo dục học. NXBĐHQGHN, 2008. 

6. Đỗ Thế Hưng. Tình huống dạy học môn GDH. NXB ĐHSP 2007 

7. Luật giáo dục năm 2005 

8. http://WWW.edu.net.vn. 

9.Chiến lược học tập WWW.studygs.net. 
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9.18. QUẢN LÝ HCNN VÀ QLGD/ ADMINISTRATIVE AND 

EDUCATIONAL MANAGEMENT  

- Mã học phần: 198000 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin, Tâm lý học, giáo dục học. 

- Bộ môn phụ trách: Bộ  môn  Giáo dục học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Hệ thống lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của Nhà 

nước; Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và đào tạo từ năm 

2011 đến năm 2020, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020; Luật công 

chức; Luật giáo dục; Điều lệ trường THCS & THPT theo quy định của Bộ Giáo dục & 

đào tạo đối với bậc học; Thực tiễn giáo dục ở địa phương về nhu cầu phát triển giáo dục 

& đào tạo trong giai đoạn hiện nay.  

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện và đánh giá được các điều luật, điều lệ 

giáo dục phổ thông, điều hành, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục nơi mình 

công tác sau này đúng định hướng chiến lược GD của Đảng để thực hiện mục tiêu giáo 

dục nước nhà. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên sư phạm những kiến thức cơ bản và mới nhất về quản lý 

nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo cụ thể là : Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản 

lý hành chính nhà nước, công vụ, công chức; Đường lối quan điểm của Đảng, nhà nước về 

giáo dục và đào tạo; Luật giáo dục; Điều lệ  trường mầm non, tiểu học, THCS & THPT của 

bộ GD&ĐT và thực tiễn giáo dục địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

2.2. Về kỹ năng: 

Hình thành ở người học một số kỷ năng cơ bản: Kỹ năng phân tích đánh giá, kỹ 

năng  vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp, kỹ năng thích ứng với những điều 

kiện, thay đổi thực tế. Nhận biết đươc vai trò của giáo dục đối với sự vận động và phát 

triển của đất nước. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 
Sinh viên có ý thức nghiêm túc trong thực hiện và đánh giá, điều hành, điều 

chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục đúng định hướng chiến lược GD của Đảng. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC 

1.1.Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và nhà nước XHCN 

1.1.1. Lí luận chung về nhà nước 

a. Khái niệm về nhà nước 

b. Bản chất của nhà nước 

c.Chức năng của nhà nước 

1.1.2. Nhà nước XHCN Việt nam  

 a. Nhà nước là trung tâm quyền lực trong hệ thống chính tri XHCN 

 b. Bản chất của nhà nước cộng hòa XHCN Việt nam  

 c. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước  

 d. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước cộng hòa XHCN Việt nam  

1.2. Một số vấn đề cơ bản về quản lí hành chính nhà nước  

1.2.1. Khái niệm về quản lí hành chính nhà nước 

1.2.2. Tính chất chủ yếu của nền hành chính nhà nước 
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 1.2.3. Nội dung hoạt động chủ yếu của quản lí hành chính nhà nước 

 1 2.4. Phương pháp, hình thức, phương tiện quản lí hành chính nhà nước. 

1.3. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 

  1. 3.1.  Khái niệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 

  1.3.2  Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 

  1. 3.3. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về GD & ĐT  

   1.3.4. Phương hướng đổi mới quản lý nhà nước về GD & ĐT 

1.4.  Công vụ, công chức 

 1.4.1. Công vụ 

 a. Khái niệm công vụ 

 b. Nội dung của công vụ 

 c. Các nguyên tắc của công vụ 

1. 4.2. Công chức 

 a. Khái niệm 

 b. Pháp lệnh cán bộ công chức 

   c.  Nghĩa vụ và quyền hạn cán bộ, công chức.  

 d. Những việc cán bộ, công chức không được làm. 

  e. Khen thưởng và xử lý vi phạm cán bộ, công chức. 

CHƯƠNG II:  ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

2.1. Thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay 

2.2. Bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta giai đoạn 2011- 2020. 

2.3. Những quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước về đổi mới sự nghiệp giáo dục & đào tạo 

2.4.  Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020 

2.5. Các giải pháp phát triển giáo dục 2011 - 2020 

CHƯƠNG III: LUẬT GIÁO DỤC 

3.1. Khái niệm luật giáo dục 

3.2. Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục  

3.2.1 Những quy định chung  

3.2.2 Hệ thống giáo dục quốc dân  

3.2.3  Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác  

3.2.4 Nhà giáo  

3.2.5  Người học  

3.2.6  Nhà trường , gia đình và xã hội  

3.2.7 Quản lý nhà nước về giáo dục  

3. 2.8. Khen thưởng và xử lý vi phạm  

3.2.9. Điều khoản thi hành  

3.3. Những điểm mới bổ sung trong luật GD 2011 

CHƯƠNG 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 

4.1. Điều lệ nhà trường 

4.1.1. Khái quát về bố cục Điều lệ nhà trường  

4.1.2. Nội dung cơ bản của Điều lệ nhà trường 

a. Điều lệ trường mầm non 

b. Điều lệ trường tiểu học 

c. Điều lệ trường trung học  

4.2. Quy định của Bộ GD & ĐT đối với các bậc học 

4.2.1. Quy định về giảng dạy, chủ nhiệm, đánh giá học sinh 

a. Trường mầm non 
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      b. Trường Tiểu học 

      c. Trường trung học 

4.2.2. Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể 

      a. Trường mầm non 

       b. Trường Tiểu học 

       c. Trường trung học 

4.3. Quy chế về thanh tra, kiểm tra trong nhà trường mầm non và trường phổ thông 

CHƯƠNG V : THỰC TIỄN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

5.1. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thực tiễn giáo dục địa phương . 

5.2. Những quy định và chỉ đạo của địa phương về giáo 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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9.1. Giáo trình: 

[1]. Phạm Viết Vượng. (Chủ biên) Quản lý hành chính nhà nước và quản lý 

ngành Giáo dục & đào tạo. NXB Đại học sư phạm, năm 2006 . 

[2]. Luật Cán bộ, công chức. Số 22/2008/QH12  ngày 13/ 11/ 2008. 

[3]. Luật Giáo 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 lược phát triển giáo dục 2011- 2020. Ban hành kèm theo quyết định 

711/TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012. 

[6]. Điều lệ trường mầm non (2015), (Ban hành kèmtheoVănbản hợp nhất 

04/VBHN-BGDĐT ). 

[7]. Điều lệ trường tiểu học 2017 

[8]. Điều lệ trường 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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9.19. HÓA ĐẠI CƯƠNG 1 /GENERAL CHEMISTRY 1 

- Mã học phần: 116023 

- Số tín chỉ học tập: 03 (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin, Tâm lý học, giáo dục học. 

- Bộ môn phụ trách: Không 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các khái niệm và định luật Hoá học; Đại cương về hoá học 

Hạt nhân; Một số cơ sở để khảo sát hệ vi mô; Cấu tạo nguyên tử theo quan điểm cơ 

lượng tử; Đại cương về cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học; Đại cương về hoá học 

tinh thể. 

Năng lực đạt được:Trình bày được bản chất cấu tạo nguyên tử và phân tử; bản 

chất liên kết trong các hợp chất vô cơ, hữu cơ. Chỉ ra được liên hệ giữa cấu tạo và tính 

chất các chất hóa học. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

-  Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống về cấu tạo nguyên tử, hệ thống 

tuần hoàn các nguyên tố, các khái niệm cơ bản, làm sang tỏ mối quan hệ giữa cấu trúc 

lớp vỏ electron và sự biến thiên tuần hoàn các tính chất của nguyên tố trong bảng hệ 

thống tuần hoàn. 

 -  Sinh viên nắm vững bản chất của các loại liên kết hóa học từ đó giải thích được 

cấu trúc phân tử và mối quan hệ giữa liên kết hóa học với tính chất của phân tử. 

 - Biết được khái niệm về các hệ ngưng tụ, mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất 

của các hệ ngưng tụ.  

2.2. Về kỹ năng: 

- Vận dụng kiến thức hiện đại của cơ học lượng tử để giải các bài tập liên quan về 

nguyên tử. 

- Vận dụng thuyết VB, MO giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử.  

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

3. Nội dung chi tiết học phần 
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PHẦN 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC 

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC  

Chương 1. Khái quát về nguyên tử, phân tử 

1.1. Các khái niệm cơ bản. 

1.1.1. Nguyên tử. Sơ lược về cấu tạo hạt nhân. 

1.1.2. Chất: Đơn chất ; hợp chất. Phân tử. 

1.1.3. Hệ đơn vị SI. Mol. 

1.1.4. Nguyên tử khối. Mol nguyên tử. 

1.1.5.  Phân tử khối. Mol phân tử. 

1.1.6.  Số Avogađro. 

1.1.7.  Đương lượng. 

1.2. Một số định luật cơ bản. 

1.2.1. Định luật bảo toàn khối lượng. 

1.2.2.  Định luật đương lượng. 

1.2.3. Định luật thành phần không đổi. 

1.2.4. Định luật tỉ lệ bội. 

1.2.5. Định luật Avogađro.Thể tích mol phân tử khí. 

1.3. Một số phương pháp xác định khối lượng mol phân tử của chất khí. 

1.3.1. Dựa vào tỷ khối hơi. 

1.3.2. Dựa vào thể tích mol. 

Chương 2. Đại cương về hạt nhân nguyên tử 

2.1. Khái quát về hạt nhân. 

2.2. Lực liên kết và năng lượng hạt nhân. 

2.3. Hiện tượng phóng xạ tự nhiên. 

2.4. Động học các quá trình phòng xạ. 

2.5. Hiện tượng phóng xạ nhân tạo. Phản ứng hạt nhân. 

2.6. Một vài ứng dụng của đồng vị phóng xạ. 

Chương 3. Một số vấn đề cơ học lượng tử về cấu tạo chất. 

3.1.   Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng. Các hệ thức Anhstanh. 

3.2.  Thuyết lượng tử Plăng. 

3.3.  Sóng vật chất Đơ Brơi. 

3.4.   Nguyên lý bất định Haixenbec. 

3.5.   Tiên đề về hàm sóng. 

3.6.   Tiên đề về phương trình sóng Scrođingơ. 

3.7.   Hệ đơn vị nguyên tử. 

Chương 4. Hệ một electron, một hạt nhân. 

4.1.  Hệ một electron, một hạt nhân. 

4.1.1. Kết quả giải bài toán hệ một electron, một hạt nhân. 
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4.1.2. Áp dụng giải thích quang phổ vạch của hiđro. 

4.2. Các khái niệm. 

4.2.1. Obitan nguyên tử. 

4.2.2. Hàm mật độ xác suất, mây electron. 

4.2.3. Spin electron. Hàm obitan -spin. 

4.2.4. Bốn số lượng tử. 

Chương 5. Nguyên tử nhiều electron 

5.1.   Những trạng thái chung của lớp vỏ electron. 

5.2.   Mô hình các hạt độc lập obitan nguyên tử. 

5.3.   Giản đồ các mức năng lượng trong nguyên tử  

5.4.   Cấu tạo electron của nguyên tử.  

5.4.1. Nguyên lí vững bền,  

5.4.2. Nguyên lý loại trừ Pauli. 

5.4.3.  Quy tắc Hund.     

5.5.  Phương pháp Slater xác định các AO và năng lượng của electron  

Chương 6. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Cấu tạo và tính chất của các nguyên 

tố. 

6.1.   Vài nét về lịch sử phát minh ra bảng tuần hoàn  các nguyên tố. 

6.2.  Sắp xếp tuần hoàn các nguyên tố theo cấu hình electron của chúng. 

6.3.  Sự  biến đổi tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố  

6.3.1. Bán kính nguyên tử 

6.3.2. Năng lương ion hoá 

6.3.3. Ái lực electron  

6.3.4. Độ âm điện của các nguyên tố 

PHẦN 2. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC 

Chương 7 : Khái quát về phân tử và liên kết hóa học. 

7.1.   Sự hình thành phân tử từ nguyên tử.  Đặc trưng của liên kết hoá học. 

7.2.  Thuyết electron về liên kết cộng hoá trị. 

7.2.1. Sơ đồ cơ bản của kiên kết cộng hoá trị  

7.2.2.  Quy tắc bát tử. 

7.2.3. Biểu diễn liên kết cộng hoá trị bằng ô lương tử. Trạng thái hoá trị. 

7.2.4. Thuyết Liuyxơ(Lewis) 

7.3.   Liên kết ion. Thuyết Cot-xen(Cossel). 

7.4.  Tương tác Van Đec Van. 

7.5.    Liên kết hiđro. 

 

Chương 8. Thuyết liên kết hóa trị ( Thuyết VB) 

8.1.    Các luận điểm cơ sở. 
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8.2.    Phương pháp Heitler - London và phân tử hiđro. 

8.3.   Sự lai hoá các obitan nguyên tử. 

8.4.   Tính định hướng của liên kết cộng hoá trị. Nguyên lý xen phủ cực đại. 

8.5.     Liên kết và liên kết . Công thức vạch hoá trị. 

8.6.   Hoá trị của các nguyên tố. Quy tắc hoá trị spin. 

Chương 9. Thuyết obitan phân tử ( thuyết MO). 

9.1.   Luận điểm cơ bản của thuyết MO. 

9.2.  Thuyết MO - LCAO  

  9.2.1.  Molecular Orbial- Linear Combination of atomic Orbitals 

   9.2.2.  Tổ hợp tuyến tính các AO với ion H2
+ 

9.3.  Cấu hình electron của phân tử hai nguyên tử đồng hạch A2.  

9.4.  Cấu hình electron của phân tử hai nguyên tử dị hạch AB. 

9.5.  Thuyết MO và phân tử nhiều nguyên tử. Mô hình liên kết định cư và không định 

cư. 

9.6.   Phương pháp MO - Huckel và electron  không định cư. Sơ đồ electron  của 

phân tử. 

Chương 10. Liên kết trong phức chất. 

10.1.   Đại cương về phức chất. 

10.2.   Thuyết VB trong phức chất 

10.3.  Thuyết trường phối tử (hay thuyết trường tinh thể). 

10.4.  Thuyết MO áp dụng cho phức chất. 

PHẦN 3. TRẠNG THÁI NGƯNG TỤ CỦA CÁC CHẤT. 

Chương 11. Các hệ ngưng tụ, lien kết và cấu trúc tinh thể. 

11.1. Mở đầu. 

11.2. Các căn cứ để phân loại trạng thái.  

11.3. Trạng thái rắn. 

11.4. Liên kết hóa học trong tinh thể. 

11.5. Hiện tượng đồng hình và đa hình. 

11.6. Một số trạn thái khác. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc 

1. Trần Thành Huế- Hoá học Đại cương.Tập 1, 2 - NXB Giáo dục 2000. 

2. Lâm Ngọc Thiềm - Trần Hiệp Hải.  Bài tập Hóa học Đại cương-  NXB ĐHQG 

Hà nội 2004.  

9.2. Học liệu tham khảo 

3. Đào Đình Thức. Hóa học đại cương. NXB ĐHQG HN, 1999 

4. Vũ Đăng Độ. Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học.,  Nhà xuất bản Giáo dục - 1998. 
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9.20. HÓA ĐẠI CƯƠNG 2 /GENERAL CHEMISTRY 2 

- Mã học phần: 116109 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18,24,30) 

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học đại cương 1 

- Bộ môn phụ trách: Không 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Cácquy luật chi phối các quá trình Hoá học (nhiệt động lực 

học, động hoá học, điện hoá học,hoá học chất keo) gồm: nguyên lý 1, nguyên lý 2 của 

nhiệt động lực học; cân bằng hoá học; tốc độ của phản ứng hoá học; xúc tác: dung dịch 

và các thuộc tính vật lý; phản ứng oxi hoá khử và dòng điện; đại cương về hoá học chất 

keo. Các bài thí nghiệm hành Hoá học đại cương. 

Năng lực đạt được: Sử dụnglý thuyết hóa học vào giải thích các quá trình hóa 

học, thí nghiệm Hóa học và ngược lại từ thí nghiệm thực tế thu được chứng minh lại lý 

thuyết hóa đại cương. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

 -  Sinh viên phải trình bày một cách có hệ thống được bản chất những khái niệm  

của các nguyên lý, các quy luật cơ bản của hóa học.  

-  Làm được các bài tập đặc biệt là các bài tập về nhiệt động hoá học, dung dịch, 

điện hoá. 

          Qua các bài thực hành nhằm giúp cho sinh viên cũng cố được những nội dung lý 

thuyết về nhiệt động lực học, động hóa học, dung dịch và điện hóa học.  Bước đầu làm 

quen với các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hoá học.  

 - Sinh viên cần biết được cấu tạo, cách sử dụng các loại dụng cụ phục vụ cho 

thực hành hoá học đại cương. 

 - Trước khi thực hành phải nắm vững lý thuyết liên quan đến bài thực hành, dự 

kiến hiện tượng và giải thích nó. 

      - Sau khi thực hành phải tường trình đầy đủ, trung thực quá trình tiến hành, kết quả thu 

được và giải thích .  

2.2. Về kỹ năng: 

- Vận dụng các quy luật về nhiệt động lực học, động hóa học, điện hóa học để 

giải thích các hiện tượng hoá học và vật lý trong quá trình biến đổi chất. 

- Vận dụng lý thuyết để giải thích các hiện tượng thí nghiệm. 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học, các thao tác thí nghiệm. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 
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- Vận dụng lý thuyết để làm tốt các bài tập về nhiệt hóa học, động hóa học, dung 

dịch và điện hóa học. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch, 

sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1.  Nguyên lý I và nguyên lý II của Nhiệt động học. 

1.1. Nguyên lý I của nhiệt động học. 

1.1.1. Khái niệm về nội năng. 

1.1.2. Phát biểu nguyên lý I của nhiệt động học  

1.1.3. Nhiệt đẳng tích đẳng áp. 

1.2. Áp dụng nguyên lý I của Nhiệt động lực học vào các quá trình hóa học. 

1.2.1. Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hoá học 

1.2.2. Định luật Hess và hệ quả. 

1.2.3.  Năng lượng liên kết, nhiệt chuyển pha, nhiệt hoà tan, nhiệt hiđrat hóa, 

năng lượng mạng lưới tinh thể. 

1.2.4.  Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ. 

1.3. Nguyên lý II của nhiệt động học. 

1.3.1. Quá trình thuận nghịch và quá trình bất thuận nghịch. 

1.3.2.  Nguyên lý II của nhiệt động học. 

1.3.3. Entropi.  

1.3.4. Thế đẳng áp - đẳng nhiệt. Chiều hướng diễn biến của quá trình. 

1.3.5. Xác định khả năng phản ứng của các chất ở các nồng độ và áp suất khác nhau. 

Chương 2.  Động hóa học 

2.1. Một số khái niệm về tốc độ phản ứng 

2.2. Ảnh hưởng của nồng độ các chất phản ứng đến tốc độ phản ứng. 

2.2.1. Định luật tác dụng khối lượng 

2.2.2. Bậc phản ứng, phân tử số và cơ chế phản ứng. 

2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 

2.3.1. Quy tắc Van - Hốp. 

2.3.2. Phương trình Arêniut. 

2.3.3. Năng lượng hoạt hoá. 

2.4. Thuyết va chạm hoạt động và  thuyết phức chất hoạt động. 
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2.5. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng 

2.5.1. Một số khái niệm và đặc điểm quan trọng của chất xúc tác. 

2.5.2. Cơ chế xúc tác 

2.6. Các loại phản ứng phức tạp 

2.6.1. Phản ứng dây chuyền. 

2.6.2.  Phản ứng quang hoá. 

Chương 3: Cân bằng hóa học và sơ lược về cân bằng pha. 

3.1. Phản ứng thuận nghịch và phản ứng không thuận nghịch.  

3.2. Cân bằng hóa học. 

3.2.1.  Hằng số cân bằng. Địnhluật tác dụng khối lượng. 

3.2.2.  Quan hệ giữa biến thiên thể đẳng áp - đẳng nhiệt và hằng số cân bằng. 

3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học. Nguyên lý Le Chatelier. 

3.3. Cân bằng pha. 

3.3.1. Một số khái niệm cơ bản. 

3.3.2. Qui tắc pha. 

3.3.3. Áp dụng qui tắc pha để xét giản đồ trạng thái của hệ một cấu tử. 

Chương 4: Dung dịch 

4.1. Khái niệm cơ bản về dung dịch. 

4.1.1. Hệ phân tán. 

4.1.2. Nồng độ dung dịch 

4.1.3. Sự hình thành các loại dung dịch. 

4.2. Tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan không điện li, không bay hơi. 

4.2.1. Áp suất hơi của chất lỏng 

4.2.2. Áp suất hơi của dung dịch 

4.2.3. Sự tăng nhiệt độ sôi và sự giảm nhiệt độ hoá rắn của dung dịch 

4.2.4. Áp suất thẩm thấu. 

4.3. Dung dịch chất điện ly. 

4.3.1. Thuyết điện li. 

4.3.2. Độ điện ly và hằng số điện ly. 

4.3.3. Các thuyết về Axit – Bazơ 

4.3.4. Cân bằng ion trong dung dịch axit bazơ. 

4.3.5. Sự điện ly của nước. Tích số ion của nước. Khái niệm pH, pOH, pK. 

4.3.6. Chất chỉ thị màu axit-bazơ 

4.3.7. Dung dịch đệm. 

4.3.8. Sự thuỷ phân của  muối. Độ thuỷ phân. Hằng số thuỷ phân. 

4.3.9. Phản ứng trung hoà. Chuẩn độ axit-bazơ. Đường cong chuẩn độ. 

4.4. Cân bằng của chất ít tan 
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Chương 5. Quá trình điện hóa  

5.1. Phản ứng ôxi hoá - khử. 

5.1.1. Khái niệm về phản ứng oxi hóa – khử. 

5.1.2. Số oxi hóa. 

5.1.3. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử 

5.2. Thế điện cực. 

5.2.1. Điện cực, thế điện cực. 

5.2.2. Pin ganvani. Suất điện động của pin. 

5.2.3. Thế điện cực chuẩn. ý nghĩa của thế điện cực chuẩn. 

5.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thế điện cực.  

5.2.5. Chiều hướng và mức độ diễn biến của phản ứng ôxi hoá- khử. 

5.3. Sự điện phân. 

5.3.1. Sự điện phân. Thế phân huỷ. Quá thế. 

5.3.2.  Điện phân muối nóng chảy 

5.3.3. Điện phân dung dịch muối 

5.3.4. Các định luạt về sự điện phân 

5.4. Sự ăn mòn điện hoá. Các phương pháp chống ăn mòn. 

5.5. Một số nguồn điện hoá thông dụng. 

Phần Thực hành 

Bài 1.    Một số dụng cụ thí nghiệm và các động tác thực hành cơ bản. Kỹ thuật 

làm việc ở phòng thí nghiệm. 

Bài 2.   Tinh chế chất rắn, khí. Sự kết tinh lại. Sự thăng hoa. Xác định khối 

lượng mol một chất khí. 

Bài 3.   Xác định đương lượng hoá học và khối lượng mol nguyên tử của một 

kim loại. Xác định áp suất hơi bão hoà và nhiệt hoá hơi của nước. 

Bài 4.  Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hoà. Cân bằng hoá học. Ảnh 

hưởng của nhiệt độ và nồng độ. 

Bài 5.  Xác định hằng số tốc độ và bậc riêng phần đối với H2O2 trong sự oxi hoá 

I bằng H2O2. 

Bài 6.  Pha chế dung dịch và chuẩn độ. 

Bài 7.  Phản ứng oxy hoá - khử. Pin điện, dãy điện hoá, điện phân. 

Bài 8. Xác định pH của dung dịch axit bằng sự đo sức điện động. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

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

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc 

1.Trần Thành Huế- Hoá học Đại cương.Tập hai - NXB Giáo dục 2000. 

2. Bài giảng thực hành hoá Đại cương. Tập thể bộ môn hoá vô cơ. ĐHQG Hà 

Nội.1996. 

3. Lâm Ngọc Thiềm - Trần Hiệp Hải.  Bài tập Hóa học Đại cương-  NXB ĐHQG 

Hà nội 2004. 

9.2 Học liệu tham khảo 

1. Đào Đình Thức: Hoá học Đại cương. Tập II-NXB. ĐHQG Hà Nội 2001 
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9.21. HÓA HỌC VÔ CƠ – PHI KIM/ INORGANIC – NONMETAL  

- Mã học phần: 116046 

- Số tín chỉ học tập: 03 (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học đại cương 2 

- Bộ môn phụ trách: Không 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần:Vị trí, cấu tạo nguyên tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, 

tính chât hoá học của các nguyên tố phi kim: Hiđro, Oxi và nước, các nguyên tố phi 

kim nhóm Halogen (VII A), phân nhóm chính nhóm VI (A)- nhóm oxi-lưu huỳnh, phân 

nhóm chính V (A) – nhóm nitơ phốt pho, phân nhóm chính IV (A) – các bon, silic, 

phân nhóm chính III A.  

Năng lực đạt được: So sánh đượccấu tạo và tính chất của các phi kim trong các 

nhóm để rút ra quy luật; liên hệ được các ứng dụng thực tế của các đơn chất và hợp chất 

của các phi kim; chỉ ra được quan hệ giữa cấu trúc phân tử và tính chất của các chất 

chứa các nguyên tố phi kim. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

 -  Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về thành phần, cấu  

tạo phân tử, tính chất lý hóa học, phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và 

hợp chất tạo ra từ các nguyên tố phi kim phân bố trong bảng tuần hoàn. 

-  Sau khi học xong học phần này sinh viên phải biết vận dụng các quy luật, các 

tính chất vật lí, hóa học để giải thích các hiện tượng hoá học và vật lý liên quan. 

- Sinh viên phải nắm được tính chất lí, hoá của các đơn chất và hợp chất tạo ra từ 

các nguyên tố phi kim, từ đó biết tổng hợp so sánh tính chất của các chất, các dãy chất, 

rút ra quy luật biến đổi tính chất của các chất. 

- Giải được các bài tập, đặc biệt là các bài tập về tính chất hoá học của các loại 

chất vô cơ thông dụng. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Sinh viên sau khi học xong phải có: kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ 

năng giải bài tập hoá học; kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải các bài tập hóa học. Giải thành thạo các 

dạng bài tập như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn 

điện tích. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 
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- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

-  Rèn luyện cho sinh viên tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. 

Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

          - Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I 

HIĐRÔ , OXI VÀ NƯỚC. 

1.1. Hiđro. 

1.1.1. Vị trí, cấu tạo nguyên tử và ion. Bán kính nguyên tử và ion.  Năng lượng 

ion hóa, ái lực electron, độ âm điện. 

1.1.2. Trạng thái tự nhiên. Phương pháp điều chế. Thành phần các đồng vị. 

1.1.3. Tính chất lí, hóa học, ứng dụng của H2. 

1.1.4. Các Hiđrua (hiđrua cộng hóa trị; hiđrua ion; hiđrua tương tự kim loại. 

1.1.5. Đơteri và hợp chất của đơteri. 

1.2. Oxi. 

1.2.1. Vị trí, cấu tạo nguyên tử và ion. Bán kính nguyên tử và ion. Năng lượng 

ion hóa, ái lực electron, độ âm điện. 

1.2.2. Trạng thái tự nhiên. Phương pháp điều chế. 

1.2.3. Cấu tạo phân tử. Tính chất lí, hóa học và ứng dụng của oxi. 

1.2.4. Chu trình của oxi trong tự nhiên. 

1.2.5. Cấu tạo phân tử. Tính chất lí, hóa học và ứng dụng của ozon. Phương pháp 

điều chế ozon. 

1.2.6. Tầng ozon, vai trò của tầng ozon và bảo vệ tầng ozon. 

1.3. Nước. 

1.31. Cấu tạo phân tử. 

1.3.2. Trạng thái tự nhiên. Phương pháp điều chế. Tính chất lí, hóa học và ứng 

dụng. 

1.3.3. Tính chất lí, hóa học. 

1.3.4.  Xự ô nhiễm môi trường nước. Xử lý nước thải. 

1.3.5.  Hiđro peoxit: Cấu tạo phân tử; Phương pháp điều chế; Tính chất lí, hóa 

học và ứng dụng. 

ChươngII 

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (HALOGEN)     

2.1.  Nhận xét chung: Về cấu tạo lớp vỏ electron, độ âm điện, thế điện cực chuẩn, 

trạng thái oxi hóa của các halogen. 
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2.2. Trạng thái thiên nhiên và thành phần các đồng vị. 

2.3.  Phương pháp điều chế halogen. 

2.4. Tính chất lí - hoá học và ứng dụng của các halogen. 

2.5. Các hiđro halogenua và các axit tương ứng. Tính chất lí - hoá học và ứng 

dụng. 

2.6. Các oxit và oxit axit của các halogen. 

 2.6.1. Giới thiệu chung về các oxit và oxi axit của các halogen. 

 2.6.2. Axit hipocloro và muối hipoclorit (tính chất, phương pháp điều chế). 

 2.6.3. Nước Giaven, bột tẩy. 

            2.6.4. Điều chế và tính chất của axit cloro, muối clorit, axit cloric, muối clorat, 

axit pecloric và muối peclorat. 

 2.6.5. Ứng dụng.  

Chương III 

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VI A 

3.1.   Nhận xét chung: về cấu tạo lớp vỏ electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, 

năng lượng ion hóa, độ âm điện, trạng thái oxi hóa của các nguyên tố nhóm VIA 

(O, S, Se, Te, Po). 

3.2.    Lưu huỳnh. 

 3.2.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. 

 3.2.2. Các dạng thù hình. Phương pháp khai thác lưu huỳnh. 

 3.2.3. Tính chất lí - hoá học của lưu huỳnh. 

3.3.Hiđrosunfua (H2S). 

 3.3.1. Cấu tạo phân tử của hiđro sunfua và các sunfua. 

 3.3.2. Điều chế và tính lí - hoá học của H2S. 

3.4.Sunfuđioxit. Axit sunfurơ và muối sunfit. 

3.4.1. Đặc điểm cấu tạo phân tử của SO2, SO3
2-. 

3.4.2. Phương pháp điều chế SO2. 

3.4.3. Tính chất lí - hóa học của SO2. 

3.4.4. Tính chất dung dịch SO2 và các muối Sunfit. 

3.4.5. Ứng dụng của SO2  

3.5.Sunfutrioxit - axit sunfuric và muối sunfat. 

         3.5.1.  Cấu tạo phân tử của SO3, axit H2SO4 và ion SO4
2-. Các dạng thù hình của 

SO3. 

 3.5.2. Phương pháp điều chế SO3. 

 3.5.3. Tính chất lí - hoá học của SO3 .Oleum. 

 3.5.4. Tính chất lí - hoá học của H2SO4. 

 3.5.5. Phương pháp điều chế H2SO4. Các muối sunfat và hiđrosunfat. 

 3.5.6. Ứng dụng của SO3 và H2SO4. 
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3.6.Các oxi axit khác của lưu huỳnh. 

3.6.1. Axit thiosunfuric và muối thiosunfat. (Đặc điểm cấu tạo phân tử - Tính 

chất). 

3.6.2. Axit peoxi sunfuric và muối pesunfat (đặc điểm cấu tạo và tính chất). 

3.6.3. Axit thionơ và axit thionic. 

3.7.Hợp chất của lưu huỳnh với halogen. 

 3.7.1. Tính chất của sunfuahalogen 

 3.7.2. Tính chất của thionyl halogen và sunfuryl halogenua. 

 3.7.3. Tính chất của axit closunfuric. 

3.8.Các nguyên tố Se, Te, Po. 

 3.8.1. Trạng thái thiên nhiên - Thành phần đồng vị. 

 3.8.2. Tính chất lí - hoá của Se, Te, Po 

 3.8.3. Tính chất lí - hóa học của các hợp chất với hiđro. 

            3.8.4.Tính chất lí - hoá học của các oxit và oxi axit của Se, Te, Po ứng với số  

oxi hoá + 4, +6. 

Chương IV 

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VA   

4.1.   Nhận xét chung: về cấu tạo vỏ electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng 

lượng ion hóa, độ âm điện, trạng thái oxi hóa của các nguyên tố nhóm VA (N, P, 

As, Sb, Bi). 

4.2.    Nitơ 

 4.2.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. 

 4.2.2. Tính chất lí - hoá học và phương pháp điều chế N2. 

 4.2.3. Các hợp chất nitrua : nitrua ion và nitrua cộng hóa trị. 

4.3.     Amoniac và muối amoni. 

 4.3.1. Phương pháp điều chế NH3. Tính chất lí hoá học của NH3. 

 4.3.2. Các muối amoni - Cấu tạo ion NH4
+. Phản ứng thuỷ phân các muối amoni. 

 4.3.3. Ứng dụng. 

4.4.     Các hợp chất khác của nitơ với hiđro. 

         4. 4.1. Hiđrazin (N2H4) : Cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế. Tính chất lí-hóa 

học. 

          4.4.2. Hiđroxil amin (NH2OH) : Cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế. Tính 

chất lí hóa học. 

4.5.    Các oxit của nitơ. 

 4.5.1.  N2O : Cấu tạo phân tử - Phương pháp điều chế. Tính chất hóa học. 

 4.5.2.  NO : Cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế. Tính chất lí - hóa học. 

           4.5.3.  NO2 và N2O4 : Cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế. Tính chất lí-hoá 

học. 
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 4.5.4. Các oxit N2O3 và N2O5. 

4.6.    Axit nitơ và muối nitrit. 

 4.6.1. Cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế. 

 4.6.2. Tính chất lí - hóa học của HNO2. 

4.7.     Axit nitric và muối nitrat. 

 4.7.1. Cấu tạo phân tử HNO3 và ion NO3
-. 

 4.7.2. Phương pháp điều chế HNO3 và các muối nitrat. 

          4.7.3. Tính chất lí - hoá học của HNO3. Phản ứng tự ion hóa ở trạng thái khan, ở 

trạng thái tan trong H2O, trong H2SO4. Nước cường thuỷ. 

 4.7.4. Tính chất của các muối nitrat. (Thảo luận) 

 4.7.5. Ứng dụng của HNO3 và các muối nitrat. (Thảo luận) 

4.8.   Photpho 

 4.8.1. Trạng thái thiên nhiên - Thành phần các đồng vị. 

 4.8.2. Tính chất lí học và các dạng thù hình của photpho. 

 4.8.3. Tính chất hóa học và phương pháp điều chế. 

4.9.  Photphin và điphotphin 

 Đặc điểm cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế và tính chất. 

4.10.   Các oxit P4O6 và P4O10. 

 4.10.1.   Đặc điểm cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế. 

 4.10.2.   Tính chất lí - hoá học 

4.11. Các axít của Photpho.  

 4.11.1.  Đặc điểm cấu tạo phân tử của các oxiaxit của photpho. 

           4. 11.2.  Axit hipophotphorơ (H3PO2): Phương pháp điều chế. Tính chất lí - hoá 

học. Khả năng phản ứng với Hg2+, Cu2+, Ag+ ... 

 4.11.3. Axit photphorơ (H3PO3) : Phương pháp điều chế. Tính chất lí - hóa học. 

          4.11.4. Axít photphoric (H3PO4): Phương pháp điều chế. Các dạng axit 

photphoric và muối phophat. Ứng dụng 

4.12. Các photpho halogenua. (Tự học) 

 Phương pháp điều chế và tính chất của PCl3, PCl5.
 

4.13.    Các nguyên tố As, Sb, Bi (Tự học) 

 4.13.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. 

 4.13.2. Tính chất lí - hoá học của As, Sb, Bi 

           4. 13.3. Tính chất lí - hoá học các hợp chất với hiđro, các oxit, hiđroxit của As, 

Sb, Bi. 

Chương V  

CACBON VÀ SILIC (NHÓM IVA) 
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5.1.  Nhận xét chung: đặc điểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, 

năng lượng ion hóa độ âm điện ... của các nguyên tố nhóm IVA (C, Si, Ge, Sn, 

Pb). 

5.2.    Cacbon 

 5.2.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. Các dạng thù hình của 

cacbon. Phương pháp điều chế. 

 5.2.2.  Tính chất lí - hoá học của cacbon. 

5.3.    Hợp chất cacbua. 

 5.3.1. Cacbua nhóm metanit; nhóm axetilenit. 

 5.3.2. Cabua cộng hóa trị. 

 5.3.3. Cac bua thâm nhập. 

5.4.    Cacbon oxit  

 5.4.1. Cấu tạo phân tử CO. Phương pháp điều chế 

 5.4.2. Tính chất lí - hoá học của CO. Phản ứng sinh học của CO, ứng dụng của CO.  

5.5.    Cacbon đioxit 

 5.5.1.  Cấu tạo phân tử. Giản đồ trạng thái của CO2. 

 5.5.2. Tính chất lí - hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng. 

 5.5.3.  Điều chế và tính chất muối cacbonnat và hiđro cacbonnat. 

5.6.    Các hợp chất khác của cacbon. (Thảo luận và tự học) 

          5.6.1.  Xian, axit xianhiđric và xiannua: Tính chất lí - hoá học và phương pháp 

điều chế. 

          5.6.2. Axit xianic (HNCO) và axit thioxianic (HNCS): Tính chất lí - hoá học và 

phương pháp điều chế. 

5.7.     Silic và hợp chất của Silic 

 5.7.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. Phương pháp điều chế. 

 5.7.2.Tính chất lí - hóa học của silic. 

 5.7.3. Các silan. 

 5.7.4. Silic đioxit và các silicat. 

Chương VI 

BO VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG 

6.1.   Trạng thái thiên nhiên.Thành phần các đồng vị. Các dạng thù hình của Bo. 

Phương pháp điều chế. 

6.2.  Tính chất lí - hoá học của bo. 

6.3.  Oxit boric: Tính chất lí - hoá học và phương pháp điều chế. 

6.4.Axit boric và muối borat. Tính chất lí - hoá học. Ứng dụng và phương pháp điều 

chế. 

4. Yêu cầu đối với môn học 
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- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia 

đầy đủ các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập 1. NXB Đại học Sư phạm – 2004. 

2. Nguyễn Thế Ngôn - Trần Thị Đà. Bài tập hoá học vô cơ. NXB Đại học sư 

phạm- 2007. 

3. Hoàng Nhâm: Hoá học vô cơ tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục - 2003. 

9.2. Học liệu tham khảo 

1. Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà. Giáo trình bài tập hóa học vô cơ. NXB 

ĐHSP -2007. 

2. Nguyễn Đức Vận: Bài tập hóa học vô cơ, NXB Giáo dục Hà Nội - 1983. 

3. F.Cotton: Cơ sở hóa học vô cơ tập 2 (bản dịch bằng Tiếng việt), NXB Giáo dục - Hà 

Nội 1983. 
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9.22. HÓA VÔ CƠ – KIM LOẠI / INORGANIC CHEMISTRY – METAL    

- Mã học phần: 116096 

- Số tín chỉ học tập: 03 (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học vô cơ – phi kim 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần:Đại cương về kim loại, các nguyên tố kim loại kiềm, kim 

loại kiểm thổ, các nguyên tố kim loại nhóm III A, IVA, V A, đại cương các nguyên tố 

chuyển tiếp, các nguyên tố nhóm VIB, VIIB, VIIIB, IB, IIB, Lantan và các nguyên tố 

họ Lantan, giới thiệu Actinit và các nguyên tố họ Actinit. Các tính chất vật lý, tính chất 

hóa học, điều chế và ứng dụng  của các đơn chất và hợp chất. 

Năng lực đạt được: So sánh được cấu tạo và tính chất của các nhóm kim loại 

trong các nhóm để rút ra quy luật; liên hệ được các ứng dụng thực tế của các đơn chất 

và hợp chất các kim loại; làm rõ được quan hệ giữa cấu trúc phân tử và tính chất của 

các chất chứa các nguyên tố kim loại; nhận biết được các kim loại và hợp chất của 

chúng. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

-  Người học nắm vững được phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chất và 

hợp chất tạo ra từ các nguyên tố kim loại. 

- Người học nắm vững được tính chất lí, hoá của các đơn chất và hợp chất tạo ra 

từ các nguyên tố kim loại, từ đó biết tổng hợp so sánh tính chất của các chất, các dãy 

chất, rút ra quy luật biến đổi tính chất của các chất. 

- Làm được các bài tập, đặc biệt là các bài tập về tính chất hoá học của các loại 

chất vô cơ thông dụng. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Người học vận dụng được các quy luật, các tính chất vật lí, hóa học để giải 

thích các hiện tượng hoá học và vật lý liên quan. 

- Rèn luyện kỹ năng giải các bài tập hóa học. Giải thành thạo các dạng bài tập 

như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn điện tích. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng tự 

học, tư duy sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải 

quyết vấn đề gặp phải trong thực tiễn và dạy học.  

- Có kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ năng giải bài tập hoá học; kỹ năng 

trình bày vấn đề trước đông người. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, trình bày, 

thảo luận. Kỹ năng lập kế hoạch môn học cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp 

để trở thành giáo viên trong tương lai. 
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2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

-  Rèn luyện cho sinh viên tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. 

Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

          - Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì 

môi trường xanh. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I 

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 

1.1.    Sự phân bố kim loại trong thiên nhiên. 

1.2.   Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. 

1.3.   Đặc điểm cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử kim loại.  

1.4.   Cấu tạo mạng tinh thể kim loại. Liên kết kim loại. 

1.5.   Tính chất lí học của kim loại. Thuyết vùng giải thích tính dẫn điện của kim loại. 

1.6.  Tính chất hóa học của kim loại 

1.7.  Nguyên tắc điều chế kim loại. Tổng quan về các phương pháp điều chế kim 

loại. 

Chương II 

KIM LOẠI NHÓM IA 

2.1.   Nhận xét chung nhóm IA 

 Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, thế ion hóa, thế 

điện cực chuẩn. 

2.2.  Các kim loại kiềm 

2.2.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

2.2.2. Phương pháp điều chế và ứng dụng. 

2.2.3. Tính chất lí - hoá học của các kim loại kiềm. 

 2.3.  Các hợp chất của kim loại kiềm. 

2.3.1. Tính chất lí - hoá và phương pháp điều chế các hiđroxit kim loại kiềm. 

2.3.2. Tính chất, phương pháp điều chế các hợp chất hiđrua, oxit, supeoxit các 

kim loại kiềm. 

2.3.3. Nhận xét chung về độ tan, năng lượng mạng lưới, nhiệt hoà tan, tính chất 

và phương pháp điều chế các muối quan trọng như muối clorua, muối cacbonat, muối 

nitrat, muối sunfat.  
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Chương III 

KIM LOẠI NHÓM IIA 

3.1.  Nhận xét chung nhóm IIA 

Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, thế ion hóa, thế 

điện cực chuẩn. 

3.2.  Các kim loại kiềm thổ  

3.2.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

3.2.2.  Phương pháp điều chế và ứng dụng. 

3.2.3. Tính chất lí - hoá học của các kim loại kiềm thổ. 

 3.3.  Các hợp chất của kim loại kiềm thổ. 

3.3.1. Nhận xét chung về độ tan, tính chất lí - hoá học, phương pháp điều chế, 

ứng dụng các hiđroxit của kim loại kiềm thổ. 

3.3.2. Tính chất lí - hoá học và phương pháp điều chế các hợp chất hiđrua, oxit, 

peoxit của các kim loại kiềm thổ. 

3.3.3. Nhận xét chung về độ tan, năng lượng mạng lưới, tính chất, phương pháp 

điều chế các muối quan trọng như muối clorua, muối cacbonat, muối sunfat, muối nitrat 

của kim loại kiềm thổ.  

Chương IV 

CÁC NGUYÊN TỐ KIM LOẠI  NHÓM IIIA 

4.1.   Nhận xét chung nhóm IIIA.  

Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, thế ion hoá, thế 

điện cực chuẩn của các nguyên tố nhóm IIIA (Al, Ga, In, Tl). 

4.2.   Nhôm  

4.2.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

42.2.  Luyện nhôm. 

4.2.3. Tính chất lí - hoá học của nhôm. Cơ sở lí thuyết của phương pháp nhiệt 

nhôm. 

4. 2.4. Tính chất lí - hoá học, phương pháp điều chế các hợp chất của nhôm: 

hiđrua, oxit, hiđroxit, muối halogenua, muối nitrat, muối sunfat. 

4.2.5. Phèn nhôm : Đặc điểm cấu tạo tinh thể, phương pháp điều chế. 

Chương V 

CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP 

5.1. Vị trí của các kim loại chuyển tiếp họ d trong bảng tuần hoàn. 

5.2. Nhận xét chung về các nguyên tố chuyển tiếp 

Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, cấu hình electron, bán kính nguyên tử, trạng thái 

oxi hóa của các nguyên tố chuyển tiếp họ d  

5.3. Đồng 

5.3.1. Tính chất lí - hoá học của đồng 
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5.3.2. Luyện đồng 

5.3.3. Tính chất các hợp chất oxit, hiđroxit, muối halogenua, muối nitrat, muối 

sunfat ... của Cu(I), Cu(II). 

5.4.  Bạc 

5.4.1. Tính chất các hợp chất của Ag (I) : Các hợp chất oxit, hiđroxit, muối 

halogenua, nitrat ... 

5.4.2. Khả năng tạo phức của Ag (I). 

5.5.   Kẽm,  thuỷ ngân 

5.5.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

5.5.2. Tính chất lí - hoá học. 

5.5.3. Hỗn hống.  

5.5.4. Luyện kẽm.  

5.5.5. Tính chất của hợp chất oxit, hiđroxit, các muối halogenua, muối nitrat, 

muối sunfat của kẽm. 

5.6.  Crôm 

5.6.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

5.6.2. Tính chất lí - hoá học và ứng dụng của crôm. 

5.6.3. Luyện crôm 

5.6.4. Tính chất các hợp chất của Cr(III), Cr(VI).  

5.6.5. Phức chất của Cr (0) và Cr (III).  

5.7.  Mangan 

5.7.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

 5.7.2. Tính chất lí hoá học của mangan. 

 5.7.3. Tính chất các hợp chất của Mn(II), Mn(VII). 

 5.7.4. Tính chất các hợp chất của Mn(III), Mn(IV), Mn(VI)  

5.8.  Sắt - Coban - Niken   

 5.8.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

 5.8.2. Tính chất lí - hoá học của Fe, Co, Ni. 

 5.8.3. Luyện sắt, nguyên tắc luyện gang thép. 

 5.8.4. Tính chất các hợp chất của Fe(II), Fe(III): các oxit, hiđroxit, các muối... 

5.8.5. Khả năng tạo phức của Fe(0), Fe(II), Fe(III).  

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc 

 1. Trần Thị Đà, Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập 2. NXB Đại học Sư phạm 

– 2005. 

 2. Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà. Bài tập hoá học vô cơ. NXB Đại học Sư 

phạm – 2007. 

9.2. Học liệu tham khảo 

3. Sách giáo khoa các lớp 10, 11,12 - Dùng cho HS các trường PTTH, NXB 

Giáo dục. 

4. Hoàng Nhâm: Hoá học vô cơ tập 2, 3. NXB Giáo dục - 2005. 

5. R.A. Lindin, V.A. Molosco, L.l. Andreeva , người dịch: Lê Kim Long, Hoàng 

Nhuận. Tính chất lí hóa học các chất vô cơ. NXB Khoa học và kỹ thuật – 2001 
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9.23. THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ / PRACTICE OF INORGANIC CHEMISTRY  

- Mã học phần: 116115 

- Số tín chỉ học tập: 02 (0,0,60) 

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học vô cơ – phi kim và kim loại  

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Lý thuyết thực hành về tính chất lý - hoá học của các đơn 

chất, hợp chất hoá học vô cơ; các thí nghiệm về tính chất lý hoá học của đơn chất – hợp 

chất của phi kim và kim loại. 

Năng lực đạt được: Biểu diễn được các thí nghiệm hoá học, liên hệ giữa kiến 

thức lý thuyết và thực hành hoá vô cơ. Báo cáo kết quả thí nghiệm và giải thích. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Người học hiểu và làm được thí nghiệm cơ bản nhằm chứng minh những tính 

chất và phương pháp điều chế các đơn chất và hợp chất vô cơ chủ yếu. 

Ngoài phần thực hành nhằm minh họa các tính chất, mỗi chương còn có phần thí 

nghiệm chứng minh và thí nhiệm tổng hợp, Phần thí nghiệm tổng hợp gồm những thí 

nghiệm điều chế các hợp chất và thực hiện một số phản ứng chứng minh tính chất của 

sản phẩm thu được như khả năng oxi hóa khử, khả năng tạo phức căn cứ vào sự thay 

đổi màu sắc, khả năng hoà tan trong một dung dịch nào đó. Sau mỗi bài thí nghiệm tổng 

hợp có thể đánh giá sơ bộ về hiệu suất của quá trình điều chế và tiến hành tinh chế sản 

phẩm thu được. 

Thông qua các bài thí nghiệm hóa nguyên tố người học phải tổng hợp được kiến 

thức không những về nội dung lí thuyết cơ bản mà cả về kỷ năng thực hành cơ bản. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc với dụng cụ thí nghiệm và hóa chất. 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc với các chất dễ cháy, dễ nổ, các chất độc. 

- Sinh viên có kĩ năng sơ cứu khi trúng độc hóa chất. 

- Sinh viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn thí nghiệm về các hợp chất vô cơ. 

- Sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng thực 

nghiệm và ngược lại từ thực nghiệm chứng minh lại lý thuyết. 

- Sinh viên rèn luyện kỹ năng nhận biết, tách các hợp chất vô cơ. 

- Sinh viên hiểu sâu và rộng về thí nghiệm các hợp chất vô cơ ở chương trình 

Hóa phổ thông. 

 - Rèn luyện cho sinh viên năng lực ph©n tÝch, tæng hợp và giải quyết vÊn ®Ò. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Sinh viên đánh giá được chính xác kết quả học tập của bản thân. 
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- Sinh viên có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết 

trong nghiên cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Sinh viên có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Sinh viên lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

- Sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân 

và tập thể. 

- Sinh viên có ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường 

- Sinh viên có thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì môi trường xanh. 

  - Sinh viên yêu nghề dạy học, đặc biệt là DH Hóa học THCS và THPT. 

- Sinh viên có ý thức thường xuyên nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Bài 1:   Giới thiệu chung về phương pháp thực nghiệm nghiên cứu các phản ứng hoá 

học vô cơ.  Các động tác cơ bản, thuốc thử, phương pháp tiến hành thí 

nghiệm; Các biện pháp an toàn khi tiến hành thí nghiệm, chuẩn bị đề cương 

thực nghiệm, cách viết tường trình thí nghiệm. ( 4 tiết) 

Bài 2: Hiđrô, oxi, ozon, hiđropeoxit (4 tiết) 

1. Điều chế hiđro bằng cách cho kimloại tác dụng với axit: Al + dung dịch kiềm. 

K, Ca + H2O. 

2. Tính khử của hiđro (phản ứng với O2, CuO). 

3. So sánh tính chất khử của hidro phân tử và hiđro nguyên tử. 

4. Điều chế O2 bằng cách nhiệt phân KClO3, KMnO4. 

5. Tác dụng của oxit với than, lưu huỳnh, photpho, sắt. 

6. Điều chế và tính chất của  O3 (phản ứng với KI, PbS). 

7. Điều chế H2O2 bằng cách cho Na2O2 + H2SO4 loãng, BaO2 + H2SO4 loãng. 

8. Tác dụng của H2O2 với dung dịch FeSO4, KMnO4,K4[Fe(CN)6], AgNO3. 

 9. Tính bền của dung dịch H2O2. 

Bài 3 : Các halogen (4 tiết) 

 1. Điều chế Cl2 bằng cách cho HCl đặc tác dụng với các chất oxi hóa (MnO2, 

K2Cr2O7, KMnO4). 

 Cách nhận biết sản phẩm. 

 2. Điều chế Br2, I2 bằng cách cho KBr, KI tác dụng với hỗn hợp MnO2 + H2SO4. 

Cách nhận biết Br2, I2. 

 3.Tác dụng giữa Clo với kim loại, hiđro, hợp chất hữu cơ. 

4.Tác dụng giữa Br2, I2 với kim loại. 

5. Khả năng hoà tan Br2, I2 trong dung môi hữu cơ. 

 6. So sánh khả năng hoạt động hóa học của Cl2,Br2, I2. 
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 7. Tác dụng giữa Iot với hồ tinh bột. 

Bài 4 : Hợp chất của halogen (4 tiết) 

 1. Điều chế hiđro clorua bằng cách cho H2SO4 đặc tác dụng với NaCl. 

 2. Khả năng hoà tan của khí HCl trong nước. 

 3. Tính axit của dung dịch HCl trong nước. 

 4. So sánh tính khử của các ion halogenua. 

 5. Thuốc thử của các ion halogenua. 

 6. Điều chế và tính chất của nước Clo, nước zaven, clorua vôi. 

 7. Tính chất của KClO3 (phản ứng với H2SO4 đặc, HCl đặc) 

 8. Phản ứng khắc thuỷ tinh. 

Bài 5: Lưu huỳnh và hiđrosunfua (4 tiết) 

 1.Quan sát tinh thể lưu huỳnh qua kính hiển vi. 

 2. Quan sát sự thay đổi mầu sắc, độ nhớt của lưu huỳnh theo nhiệt độ. 

 3. Quan sát S dẻo và S hình kim. 

 4. Tác dụng của S với Fe, O2, axit (HNO3, H2SO4) và các thí nghiệm chứng minh 

các sản phẩm của các phản ứng trên. 

 5. Điều chế H2S từ FeS+ H2SO4 và khả năng hoà tan của H2S trong nước. 

 6. Điều chế, quan sát mầu sắc, khả năng hoà tan của các sunfua ít tan. Thuốc thử 

ion sunfua. 

 7. Tác dụng của H2S với các chất oxi hóa (H2O2, KMnO4, K2Cr2O7). 

 8. Đốt cháy H2S. 

Bài 6: Oxit và Oxiaxit của lưu huỳnh (4 tiết) 

 1. Điều chế khí SO2 từ Na2SO3 và H2SO4. 

 2. Tác dụng của dung dịch Sunfuadioxit với dung dịch nước brom, nước iot, 

FeCl3, KMnO4, K2Cr2O7, H2S. 

 3. Tính chất của natrisunfit. 

 4. Tính tan của axit sunfuaric đặc trong nước. 

 5. Tác dụng của axit H2SO4 loãng với kimloại. 

 6. Tác dụng của axit H2SO4 đặc với kim loại., cacbon, lưu huỳnh. 

 7. Tác dụng của Na2S2O3 với HCl, Cl2, Br2, I2. 

 8. Tác dụng của H2SO4 đặc với đường kính. 

Bài 7 : Nitơ và hợp chất của nitơ (4 tiết) 

 1. Điều chế nitơ từ amoninitrit, từ (NH4)2Cr2O7. 

 2. Tính không duy trì sự cháy và sự sống của nitơ. 

 3. Điều chế NH3 bằng các phương pháp khác nhau và tính tan của NH3 trong nước. 

 4. Sự chuyển dịch cân bằng trong dung dịch NH3. 

 5. Tác dụng giữa NH3 với CuO, Br2. 

 6. Phản ứng nhiệt phân các muối amoni. 
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 7. Tác dụng của KNO2 với dung dịch KI, KMnO4, K2Cr2O7. 

 8. Tác dụng của HNO3 với kim loại, lưu huỳnh. 

 9. Phản ứng của KNO3 nóng chảy với S, C 

Bài 8: Photpho và Cacbon (2 tiết) 

 1. Quan sát sự biến đổi giữa phot pho trắng và photpho đỏ. 

 2. Hoà tan photpho trắng trong CS2 và quan sát khả năng phản ứng của photpho 

trắng với oxi không khí. 

 3. Khả năng hấp thụ của than hoạt tính. 

 4. So sánh khả năng hấp thụ của than hoạt tính và than thường. 

 5. Tác dụng của các bon với CuO, HNO3. 

 6. Điều chế và tính chất của CO2, của dung dịch CO2. 

 7. Tác dụng của CO2 với dung dịch kiềm. 

 8.Tác dụng của CO2 với Mg. 

Bài 9.Kim loại kiềm, kiềm thổ (4 tiết) 

 1. Tác dụng của kim loại kiềm với oxi và nước. 

 2. Màu ngọn lửa của các kim loại kiểm, kiềm thổ. 

 3. Điều chế NaOH từ Na2CO3. 

 4. Điều chế NaOH từ Na2CO3. 

 5. Tính chất của các muối Na2CO3, NaHCO3. 

 6. Điều chế muối ít tan của kim loại kiềm. 

 7. Tác dụng của Mg, Ca với nước. 

 8.Tác dụng của Mg với oxi, axit và dung dịch NH4Cl. 

 9. Điều chế và tính chất của Mg(OH)2 

 10. Khả năng hấp thụ iot của Mg(OH)2 

Bài 10:  Nhôm - Crôm  (4 tiết) 

 1.Tính chất hoá học của nhôm : Tác dụng với ôxi, tác dụng với nước, với dung 

dịch kiềm, tác dụng với các axit. 

2. Điều chế và tính lưỡng tính của các hiđroxit nhôm và crôm : Điều chế các 

hiđroxit, hiđroxit phản ứng với axit, hiđroxit phản ứng với dung dịch kiềm.  

3. Sự thuỷ phân của muối  Al(III) và Cr(III) 

4. Tính khử của hợp chất Cr(III) 

5. Điều chế và tính khử hợp chất Cr(II) 

6. Tính chất của hợp chất Cr(VI) : Sự chuyển hoá crômat - đicrômat. Tính ôxi 

hoá của Cr(VI). Điều chế chất màu vàng PbCrO4. 

 

Bài 11: Thiếc  -  Chì   4 (tiết)  

1. Tính chất hoá học của thiếc chì : Tác dụng với các axit  

2. Điều chế và tính lưỡng tính của hiđrôxit của Sn(II) và Pb(II) 
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3. Tính khử của hợp chất Sn(II) và Pb(II)  

4. Tính chất của hợp chất Sn(IV) và Pb(IV) :Tính chất oxy hoá của Sn(IV). 

Tính oxy hoá mạnh của Pb (IV) 

5. Điều chế các muối khó tan của Pb. 

6. Phản ứng của Sn và Pb với O2. 

Bài 12: Đồng - Bạc (4 tiết) 

1. Tác dụng với oxi 

2. Tác dụng với axit. 

3. Điều chế Cu, Ag từ dung dịch muối : Dùng kim loại mạnh hơn làm chất khử, 

phản ứng tráng gương. 

4. Điều chế và tính chất của Cu(OH)2. 

5. Tính ôxi hoá của Cu(II) : Oxi hoá iođua, Oxy hoá glucoza. 

6. Khả năng tạo phức của Cu2+ và Ag+ : Tạo phức với xianua, tạo  phức với 

amoniac. 

Bài 13: Kẽm - Cadmi - Thuỷ ngân   4 (tiết) 

 1. Tác dụng của Zn với dung dịch axit và kiềm : Tác dụng với dung dịch axit, 

Tác dụng với dung dịch kiềm. 

 2. Điều chế và các tính chất của các hyđroxit. 

 3. Điều chế và các tính chất của các sunfua của Zn2+, Cd2+, Hg2+ 

 4. Khả năng tạo phức của Zn2+, Cd2+, Hg2+ : Phức với xianua, Phức với NH3 

 5. Tính oxy hoá của Hg (II) : Phản ứng với SnCl2. 

Bài 14: Mangan  4 (tiết) 

 1. Tính chất của hợp chất Mn(II) : Điều chế và tính khử của Mn(OH)2, tính khử 

của Mn2+. 

 2. Tính chất của hợp chất Mn(IV) : Tính oxi hoá của MnO2, tính khử của MnO2 - 

Điều chế hợp chất Mn(VI). 

 3. Tính oxy hoá và khử của hợp chất Mn(VI) : Sự chuyển dịch, cân bằng tự oxi 

hoá khử của dung dịch manganat, tác dụng với nước clo, tác dụng với Na2SO3 

 4. Hoạt tính oxi hoá của pemanganat trong các môi trường. 

Bài 15 : Sắt  - Coban - Niken  (4 tiết) 

 1. Tác dụng của sắt với các axit. 

 2. Hoạt tính khử của Fe: tác dụng với các dung dịch muối kim loại khác. 

 3. Tính khử của Fe(II) 

4. Tính oxy hoá của Fe(III) 

5. Điều chế các hyđroxit Fe(II) và Fe(III). 

6. Khả năng tạo phức tạo phức của Fe2+ và Fe3+ : Tạo phức với xianua, tạo phức 

với o- phenantrolin. 

7. Nhận biết Fe2+ và Fe3+ 
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8. Sunfua của Fe2+, Co2+, Ni2+ 

9. Nhận biết ion Co2+ và Ni2+. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm tra 

theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập đầy 

đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài liệu 

tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, vướng 

mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, máy 

chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

 1. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập1. NXB Đại học sư phạm- 2004 

 2. Nguyễn Thế Ngôn. Thực hành hoá học vô cơ . NXB Đại học sư phạm- 2005. 

 3. Hoàng Thị Hương Thủy, Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Vinh. Thực hành 

hóa học. NXB Thanh Hóa – 2016. 

9.2. Học liệu tham khảo 

          4. Hoàng Nhâm. Hoá học vô cơ tập 2 ,  Nhà xuất bản Giáo dục - 1999. 

 5. Nguyễn Đức Vận. Bài tập hóa học vô cơ, NXB Giáo dục Hà Nội - 1983. 

          6. F.Cotton . Cơ sở hóa học vô cơ tập 2 (bản dịch bằng Tiếng việt), NXB Giáo 

dục - Hà Nội 1983. 
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9.24. ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON / ORGANIC GENERAL 

AND HYDROCARBON  

- Mã học phần: 116116 

- Số tín chỉ học tập: 03 (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học đại cương 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các khái niệm cơ bản về lý thuyết hóa hữu cơ, tính chất hóa 

học và phương pháp điều chế các hợp chất hữu cơ quan trọng: Hyđrocacbon: 

hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, Hiđrocacbon thơm, Nguồn Hiđrocacbon trong 

thiên nhiên. 

Năng lực đạt được: Nhận biết, phân loại và phân tích được cấu tạo, tính chất và 

ứng dụng các hidrocacbon. Giải thích được cơ chế và khả năng phản ứng. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học nắm vững những kiến thức đại cương 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 các hiệu ứng electron, một số phương pháp nghiên cứu hợp chất hữu cơ, hóa 

học hữu cơ. 

- Người học nắm vững được tính chất, điều chế và ứng dụng của hiđrocacbon. 

- Nắm chắc được các kiến thức cơ bản nhất về hợp chất hữu cơ, bao gồm: Kiến thức 

về đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể, các loại liên kết và các loại hiệu ứng 

electron, phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ, ứng dụng một số 

phương pháp phổ để xác định cấu trúc phân tử. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Người học vận dụng được các kiến thức về đại cương hữu cơ để giải thích các 

tính chất lý, hóa học các hợp chất hữu cơ. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

- Vận dụng lý thuyết để làm tốt các bài tập về đại cương hữu cơ và hiđrocacbon. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 
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 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch, 

sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I 

ĐẠI CƯƠNG    

1.1.  Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ: 

 1.1.1. Định nghĩa và đối tượng nghiên cứu của hóa học hữu cơ 

1.1.2. Lịch sử phát triển 

1.1.3. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ 

1.1.4. Phân loại hợp chất hữu cơ 

1.1.5. Phương pháp tách 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 công thức phân tử 

1.2.2. Công thức cấu tạo. Thuyết cấu tạo hóa học. 

1.2.3.  Khái 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 

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. Các trạng thái 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 hưởng qua lại giữa các 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 hưởng 

1.6. Ứng dụng một số phương pháp phổ để xác định để xác định cấu trúc phân tử 

hợp chất hữu cơ: 

1.6.1. Phương pháp phổ electron 

1.6.2. Phương pháp phổ hồng ngoại 

1.6.3. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

1.6.4. Phương pháp khối phổ 

1.7.  Phản ứng hữu cơ: 

1.7.1. Phân loại các phản ứng hữu cơ 
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    1. 7.2. Các sản phẩm trung gian trong phản ứng hữu cơ (Cacbocation, cacbanion, 

gốc tự do) 

1.7.3. Cơ chế phản ứng 

1.7.4. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng 

1.7.5. Xúc tác 

  Chương II  

HIĐROCACBON NO    

2.1.   An kan: 

2.1.1. Đồng phân và danh pháp 

2.1.2. Tính chất vật lý 

2.1.3. Tính chất hóa học: Phản ứng thế và cơ chế phản ứng thế gốc, phản ứng 

tách hiđro, phản ứng crăckinh, các 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 pháp và đồng phân 

2. 2.3. Cấu trúc: Các thuyết về sức căng , cấu trúc của các vòng nhỏ. 

2.2.4. Tính chất vật lý 

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: Tách từ dầu mỏ, tổng hợp khép vòng (từ dẫn xuất đihalogen, từ 

muối canxi của axit đicacboxylic, từ anken và đihalogencacben) 

Chương III  

HIĐROCACBON KHÔNG NO     

3.1.  An ken. 

3.1.1. Đồng phân và danh pháp 

3.1.2. Tính chất vật lý 

3.1.3. Tính chất hóa học: Phản ứng cộng và cơ chế cộng electrophin, cơ chế  

cộng gốc. 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 tách. 

3.1.5. Ứng dụng 

3.1.6. Giới thiệu riêng về etilen, propilen 

3.2. Polien. 
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3.2.1. Phân loại 

3.2.2. Đồng phân và danh pháp 

3.2.3. Cấu trúc của đien liên hợp và anlen 

3.2.4. Tính chất vật lý 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.  Tecpen. 

3.3.1. Khái niệm chung 

3.3.2. Monotecpen, Secquitecpen, Đitecpen, Tetratecpen (caroten, licopen) 

3.4.   Ankin. 

3.4.1. Đồng phân và danh pháp 

3.4.2. Tính chất vật lý 

3.4.3. Tính chất hóa học: Phản ứng cộng. Phản ứng oligome hóa.  Các phản  ứng 

oxi hóa. phản ứng thế của nguyên tử hiđro linh động.  

3.4.4. Điều chế axetilen và các chất đồng đẳng 

3.4.5. Ứng dụng của axetilen 

Chương IV  

HIĐROCACBON THƠM     

4.1.   Benzen và các chất đồng đẳng. 

4.1.1. Cấu trúc của benzen 

4.1.2. Đồng phân và danh pháp của các chất đồng đẳng 

4.1.3. Tính chất vật lý 

4.1.4. Tính chất hóa học: Phản ứng thế ở vòng thơm  và cơ chế thế electrophin. 

Ảnh hưởng của nhóm thế có sẵn đến phản ứng thế electrophin.  Phản ứng oxi hóa vòng 

thơm, phản ứng cộng vào vòng thơm . 

4.1.5. Điều chế benzen, toluen 

4.1.6. Ứng dụng 

4.2.   Các hợp chất thơm có vòng benzen. 

4.2.1.  Ankenylbenzen và ankylbenzen 

4. 2.2.  Hiđrocacbon thơm chứa nhiều vòng benzen riêng rẽ (điphenylmetan, 

triphenylmetan). Tính chất vật lý và tính chất hóa học 

4.2.3. Hiđrocacbon thơm chứa nhiều vòng benzen giáp nhau (naphtalen, 

antraxen, phenantren...). Cấu trúc. Tính chất hóa học (phản ứng thế, phản ứng cộng, 

phản ứng oxi hóa vòng thơm). 

4.3.  Hợp chất thơm không có vòng benzen. 

4.3.1. Tính thơm và đặc điểm cấu trúc của vòng thơm 

4.3.2. Các hợp chất thơm không có vòng benzen 
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Chương V 

NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN 

5.1.  Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ. 

5.1.1. Trạng thái thiên thiên 

5.1.2. Thành phần 

5.1.3. Ứng dụng 

5.2.  Dầu mỏ. 

5.2.1. Trạng thái thiên thiên.  

5.2.2. Tính chất vật lý 

5.2.3. Nguồn gốc dầu mỏ 

5.2.4. Thành phần dầu mỏ 

5.2.5. Chưng cất dầu mỏ. Các sản phẩm chưng cất dầu mỏ. Chỉ số octan. 

                Chất chống nổ sớm 

5.2.6. Chế biến hóa học các phân đoạn dầu mỏ: crăckinh, rifominh, 

                 hiđrocrăckinh 

 5.2.7. Ứng dụng 

5.3. Than mỏ. 

5.3.1. Các loại than mỏ 

5.3.2. Các sản phẩm thu được từ khí lò cốc 

5.3.3. Các sản phẩm thu được từ nhựa than mỏ 

5.3.4. Sự chuyển hóa than mỏ thành nhiên liệu lỏng 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 
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Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1. Nguyễn Hữu Đĩnh – Đỗ Đình Rãng. Hóa Hữu cơ 1. NXB GD. 2005 

2. Trần Quốc Sơn - Đặng Văn Liếu. Giáo trình cơ sở Hoá học hữu cơ.  

Tập 1. NXB ĐHSP, 2005. 

3. Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên). Bài tập hóa học hữu cơ. NXBGD 2008. 

9.2. Học liệu tham khảo 

4. Nguyễn Văn Tòng, Bài tập hoá hữu cơ. NXB ĐHQG Hà Nội 1999. 

5. Thái Doãn Tĩnh,Cơ sở Hóa học hữu cơ tập I. NXB KH&KT 2001. 

6. Thái Doãn Tĩnh, Bài tập hoá hữu cơ tập I. NXB KH và KT 2005. 
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9.25. DẪN XUẤT HIĐROCACBON / HYDROCARBON DERIVATIVES   

- Mã học phần: 116117 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Đại cương hữu cơ và hiđrocacbon 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Khái niệm, danh pháp, tính chất lí - hóa học, ứng dụng và 

điều chế của cácdẫn xuất hiđrocacbon như: dẫn xuất halogen, hợp chất cơ nguyên tố, 

hợp chất hidroxi, anđehit- xeton; axit cacbonxylic, dẫn xuất của axit, lipit.  

Năng lực đạt được: Nhận biết được các ancol-phenol, andehit, axit, este có trong 

thực tiễn. Sử dụng các chất hóa học để nhận biết các hợp chất chứa nhóm chức. Giải 

thích được cơ chế và khả năng phản ứng. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học trình bày được hệ thống những kiến thức cơ bản về hoá học các hợp 

chất cụ thể chứa nhóm chức như: Các hợp chất dẫn xuất halogen, hợp chất cơ kim, các 

hợp chất hidroxi, oxo (hợp chất có chứa nhóm cacbonyl), hợp chất có chứa nhóm 

cacboxyl và dẫn xuất của chúng. 

- Người học trình bày được các phương pháp nhận biết các dẫn xuất quan trọng, 

cơ chế của các phản ứng đặc trưng của mỗi loại dẫn xuất. 

- Người học nêu được tính chất vật lý, hóa học và phương pháp điều chế của một 

số dẫn xuất quan trọng. 

- Người học trình bày được tác dụng và ứng dụng của một số chất trong nông-

lâm nghiệp như các chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, trừ nấm. 

- Người học trình bày được cấu trúc của các chất trong tự nhiên, các ứng dụng 

của chúng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Người học nhận biết được các ancol-phenol, andehit, axit, este có trong thực 

tiễn. Sử dụng các chất hóa học để nhận biết các hợp chất chứa nhóm chức. Giải thích 

được cơ chế và khả năng phản ứng. 

- Người học vận dụng được các kiến thức về danh pháp, cấu tạo, điều chế, tính 

chất để làm tốt các bài tập liên quan. 

- Vận dụng các kiến thức về dẫn xuất của hiđrocacbon để học các học phần tiếp 

theo về chuyên ngành như Amin,dị vòng, hợp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử..., 

phù hợp với mục đích đào tạo người lao động có văn hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ 

sản xuất và đời sống 
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- Sinh viên có kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng tự học, tư duy 

sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải quyết vấn đề 

gặp phải trong thực tiễn và dạy học.  

- Có kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ năng giải bài tập hoá học; kỹ năng 

trình bày vấn đề trước đông người. 

- Người học có kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, trình bày, thảo luận. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Sinh viên đánh giá được chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Sinh viên có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Sinh viên lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

- Sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân 

và tập thể. 

- Sinh viên có ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường 

- Sinh viên có thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì môi trường 

xanh. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I  

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon  

 

1.1. Đồng phân - Danh pháp - Điều chề: 

1.1.1. Đồng phân cấu tạo và đồng phân quang học. 

1.1.2. Danh pháp IUPAC và danh pháp thông thường. 

1.1.3. Điều chế hiđrocacbon từ ancol, amin. 

1.2. Tính chất vật lý: 

 Trạng thái, nhiệt độ sôi, tỉ khối, độ tan. Hoạt tính sinh lý ( thuốc diệt cỏ, chất độc 

đioxin). 

1.3. Tính chất hoá học: 

1.3.1.Đặc điểm của liên kết C-Hal và khả năng phản ứng. 

1.3.2. Phản ứng thế nucleophin, cơ chế SN1, SN2, và aryn. So sánh khả năng 

phản ứng của các loại dẫn xuất halogen. 

1.3.3. Phản ứng tách, cơ chế E1, E2. Quan hệ giữa phản ứng thế và phản ứng 

tách. Quy tắc Jaixep.  

1.3.4. Phản ứng với kim loại. 

1.4. Giới thiệu: 

1.4.1. Etyl clorua, Vinyl clorua, Benzyl clorua: Điều chế, ứng dụng. 
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1.4.2. Dẫn xuất polihalogen: Điều chế, hoá tính, ứng dụng. 

1.4.3. Dẫn xuất Flo: Điều chế, hoá tính, ứng dụng. 

CHƯƠNG II  

Hợp chất cơ nguyên tố  

 

2.1. Hợp chất cơ kim: 

2.1.1.  Tính chất ứng dụng của hợp chất cơ kim. 

2.1.2. Hợp chất magie: điều chế, cấu tạo, hoá tính. Các phản ứng thế nhóm 

MgHal với RX, RZH, HC(OC2H5)3, phản ứng cộng vào liên kết bội C=O, C N, C=C, 

phản ứng với ,một số phi kim và kim loại halogen. 

2.2. Hợp chất cơ photpho.  

2.2.1. Các hợp chất có liên kết C - P: Photphin, Photphin oxit, axit photphinic và 

este. 

2.2.2. Các hợp chất có liên kết C - O - P: este của axit photphoric và dẫ xuất. 

2.2.3. Hoạt tính sinh lý: Thuốc bảo vệ thực vật, chất độc chiến tranh. 

 

CHƯƠNG III. 

Dẫn xuất của Hidroxi của hidrocacbon 

 

3.1.  Monoancol: 

3.1.1. Đồng phân danh pháp. 

3.1.2. Điều chế từ anken, dẫ xuất của halogen, hợp chất cacbonyl, este. 

3.1.3. Tính chất vật lý: Các tính chất thông thường và phổ IR, ảnh hưởng của 

liên kết hiđro. 

3.1.4. Tính chất hoá học: phản ứng của liên kết O - H ( tính axit, tạo este, ete ), 

phản ứng của liên kết C - OH ( thế OH, tách HOH), các phản ứng oxi hoá. 

3.1.5. Giới thiệu mêtanol, êtanol, một số ancol trong tinh dầu. (thảo luận) 

3.2. Poliancol ( Vicial):  

      Danh pháp, điều chế, lý tính, hoá tính: Những phản ứng của OH, những phản 

ứng của Vic - polio. 

3.3. Phenol: 

3.3.1. Đồng phân danh pháp. 

3.3.2. Điều chế nhựa than đá, dẫn xuất halogen, cumen. 

3.3.3. Tính chất vật lý và sinh lý. 

3.3.4. Tính chất hoá 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. 

3.3.5. Giới thiệu phenol, eugenol.  
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3.4. Ete:  

3.4.1. Đồng phân danh pháp. 

3.4.2. Phương pháp điều chế ( theo Uyliam - Son, cộng ancol vào anken, đề 

hiđrat hoá ancol). 

3.4.3. Tính chất: Nhiệt độ sôi thấp, dễ cháy nổ. Tính bazơ, phản ứng với HI.  

3.4.4. Giới thiệu: Đietyete, metylegenol, anetol.  

3.5. Epoxit 

3.5.1. Đồng phân danh pháp. 

3.5.2. Phương pháp điều chế  

3.5.3. Tính chất:  

3.5.4. Ete Crao  

Chương IV 

Anđehit - Xeton 

4.1.  Monoanđehit và monoxeton. 

4.1.1. Danh pháp. Cấu tạo nhóm cacbonyl. 

4.1.2. Tính chất vật lý. 

4.1.3. Tính chất hóa học: phản ứng cộng vào nhóm C=O và cơ chế cộng; phản 

ứng thế nguyên tử oxi của nhóm C = O; các phản ứng khử và oxi hoá; các phản ứng ở 

gốc hiđrocacbon, 

4.1.4. Các phương pháp điều chế chung; Các phương pháp điều chế riêng 

anđêhit và xeton thơm. 

4.1.5. Giới thiệu: Fomanđehit, axeton, campho, xitral, xitronenlal 

4. 2.Hợp chất policacbonyl: Các hợp chất 1,2- và 1,3- đicacbonyl, cấu tạo, hóa tính, 

ứng dụng. 

Chương V   

Axit cacboxylic và dẫn xuất 

5. 1.  Axit Cacboxylic 

5.1.1. Đồng phân và danh pháp 

5.1.2. Điều chế từ hiđrocacbon, rượu, anđêhit, CO2, CO 

5.1.3. Tính chất vật lý. 

5.1.4. 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. 

5.1. 5. Giới thiệu: axit fomic, axit stearic, axit benzoic, axit 2 chức, oxalic 

và phtalic, axit không no 

5.2.   Dẫn xuất của axit cacboxylic. 

 5.2.1. Định nghĩa và danh pháp 

 5.2.2. Tính chất hóa học: Phản ứng axyl hóa, phản ứng khử. Phản ứng ở H. 
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 5.2.3. Giới thiệu: Đieste của axit malonic và axit phtalic 

5.3.  Lipit và xà phòng 

 5.3.1. Định nghĩa và phân loại Lipit 

 5.3.2. Tính chất vật lý 

 5.3.3. Tính chất hóa học: Sự ôi mỡ, các chỉ số hóa học, các phản ứng thủy phân 

và hiđro hóa 

 5.3.4. Xà phòng và các chất tẩy rửa tổng hợp, chất tẩy rửa thiên nhiên trong bồ 

kết, bồ hòn 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1. Đỗ Đình Rãng (chủ biên) và tập thể, Hóa học hữu cơ tập II. NXBGD 2005. 

2. Nguyễn Văn Tòng, Bài tập hoá hữu cơ. NXB ĐHQG Hà Nội 1999. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

3. Nguyễn Hữu Đĩnh, Bài tập hoá hữu cơ. NXB GD 2008. 

4. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. Giáo trình cơ sở Hoá học hữu cơ. Tập 2. 

ĐHSP HN. 2005.  

5. Thái Doãn Tĩnh, Hóa học hữu cơ tập II. NXB KH&KT 2003. 
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9.26. AMIN, DỊ VÒNG, HỢP CHẤT TẠP CHỨC, HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ / 

AMINE, HETEROCYCLIC, COMPLEX COMPOUNDS, POLYMERIC 

COMPOUNDS 

- Mã học phần: 116118 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Dẫn xuất hiđrocacbon 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần:Khái niệm, danh pháp, tính chất lí - hóa học, ứng dụng và 

điều chế của các chất hữu cơ đơn chức, đa chức và tạp chức như: Hợp chất chứa nitơ, 

hợp chất dị vòng, amino axit-protein, cacbonhiđrat, hợp chất cao phân tử. 

Năng lực đạt được: Nhận biết, phân loại và phân tích cấu tạo, tính chất và ứng 

dụng các hợp chất tạp chức. Giải thích được cơ chế và khả năng phản ứng. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học nắm vững những kiến thức về danh pháp, tính chất, điều chế và ứng 

dụng của các hợp chất amin, dị vòng, cacbonhidrat, protit-protein- axit nucleic và hợp 

chất cao phân tử  

- Người học hệ thống hóa được kiến thức về các loại phản ứng của nhóm chức, 

các loại phổ của từng loại chức, các loại cơ chế phản ứng chung, phân loại nhóm chức 

và tạp chức; vai trò của hóa học hữu cơ trong thực tiễn cuộc sống.  

- Người học cần nắm vững kiến thức về cấu trúc của một số chất trong tự nhiên, 

các quá trình chuyển hóa sinh học của chúng trong các cơ thể sống và các sự vật. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng được các kiến thức về dị vòng, amin, hợp chất tạp 

chức, hợp chất cao phân tử để nhận dạng, phân loại một số hợp chất hóa học có trong 

tự nhiên như: protein, tơ, sợi …; so sánh biến đổi tính chất, khả năng phản ứng các 

amin, dị vòng và aminoaxit. 

- Liên hệ với thực tiễn về ứng dụng của các chất, đặc biệt là các dị vòng (tác 

dụng làm thuốc chữa bệnh). 

- Làm việc nhóm, tra cứu tài liệu ứng dụng thực tế các chất.. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch, 

sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc. 
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3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I   

HỢP CHẤT NITƠ   

1.1.   Amin 

1.1.1.  Định nghĩa 

1.1.2. Phân loại. Danh pháp. 

1.1.3. Tính chất vật lý. 

1.1.4. Tính chất hóa học: Tính bazơ; Phản ứng tạo muối; Phản ứng với axit nitrơ; 

Phản ứng thế vào nhân thơm của amin thơm. 

1.1.5. Các phương pháp điều chế. 

1.2.  Hợp chất amoni bậc bốn 

 1.2.1. Cấu trúc của muối amoni bậc bốn 

 1.2.2. Tính chất: Phản ứng tách nhiệt: Cơ chế, qui tắc tách, đặc tính lập thể 

1.3.  Muối điazoni 

1.3.1. Cấu trúc Cation điazoni. Khả năng phân ly của muối điazoni 

1.3.2. Cân bằng axit bazơ của muối điazoni 

 1.3.3. Tính chất hoá học: Phản ứng tách N2; Phản ứng tiếp vĩ. Phản ứng với 

phenol và amin thơm 

1.4.  Chất màu azo và phẩm nhuộm. 

 1.4.1. Quan niệm về màu sắc 

 1.4.2. Cấu trúc chất màu 

 1.4.3. Chất màu azo 

Chương II  

HỢP CHẤT DỊ VÒNG   

2.1.  Định nghĩa hợp chất dị vòng 

2.2.   Dị vòng không thơm 

2.2.1. Danh pháp 

2.2.2. Phương pháp tổng hợp (anken với peaxit, vòng hóa của halogenamin hay 

halogenancol) 

2.2.3. Tính chất: Tính bền, phản ứng mở vòng 

2.3.    Dị vòng thơm 

 2.3.1. Phương pháp tổng hợp: Phương pháp Paal Knorr 

 2.3.2. Tính chất vật lý 

 2.3.3. Dị vòng 5 cạnh. 

 2.3.4. Dị vòng 5 cạnh ngưng tụ. 

 2.3.5. Dị vòng 6 cạnh 

2.3.6. Dị vòng 6 cạnh hai dị tố. 

2.4. Ankaloit 

Khái niệm về ankaloit. Cấu trúc và tính chất của một số ankaloit đơn giản 

2.5. Chất kháng sinh 

Khái niệm về chất kháng sinh 

 

Chương III  

HYĐROXO - CACBOHYĐRAT    

3.1.  Hyđroxo 

 3.1.1. Định nghĩa 

 3.1.2. Danh pháp 
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 3.1.3. Phương pháp tổng hợp: Ngưng tụ andol, axyloin, benzoin 

3.1.4. Tính chất: Phản ứng đề hiđrat hóa, phản ứng với HIO4, phản ứng vòng hóa 

3.2.   Cacbohiđrat 

 3.2.1. Khái niệm về cacbohiđrat 

 3.2.2. Phản ứng quang hóa 

 3.2.3. Monosaccarit 

3.3.  Oligosaccarit 

 3.3.1. Mantozơ:   Cấu trúc, tính chất 

 3.3.2. Saccarozơ: Cấu trúc, hiện tượng nghịch đảo đường, tính chất 

 3.3.3. Lactozơ:    Cấu trúc, tính chất 

3.4.  Polisaccarit 

3.4.1. Xenlulozơ: Cấu trúc, chuyển hóa xenlulozơ. Tính chất vật lý. Tính chất 

hoá học. 

3.4.2. Tinh bột: Trạng thái tự nhiên. Cấu trúc. Tính chất vật lý. Tính chất hoá 

học. 

3.4.3. Glicogen. 

3.4.4. Sơ lược về một số polisaccarit khác. 

3.5.   Quá trình chuyển hóa sinh học của chất đường 

Chương IV    

AMINOAXIT - PROTEIN    

4.1.  Aminoaxit 

 4.1.1. Danh pháp. Cấu trúc. 

4.1.2. Phương pháp tổng hợp. 

4.1.3. Tính chất vật lý. 

4.1.4. Tính chất hóa học: Tính axit bazơ. Tính chất của nhóm COOH. Tính chất 

của nhóm amin. Phản ứng màu của aminoaxit. 

4.2.  Peptit 

4.2.1. Định nghĩa. Danh pháp. Cấu trúc. 

4.2.2. Tính chất vật lý. 

 4. 2.3. Tính chất hóa học:  Tính axit bazơ.Phản ứng thuỷ phân. Phản ứng màu 

biure. 

 4.2.4. Phương pháp tổng hợp: Nguyên tắc trùng ngưng. Các chất bảo vệ nhóm 

chức. 

4.2.5. Phương pháp xác định cấu trúc peptit. 

4.3.   Protein 

 4.3.1. Phân loại protein 

 4.3.2. Cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 

4.3.3. Tính chất: Tính chất lưỡng tính; phản ứng màu; sự biến tính protit; sự kết 

tủa  protit; hoạt tính sinh lý 

4.4.    Nucleoprotit - Axit nucleic 

 4.4.1. Nucleoprotit 

 4.4.2. Nucleozit 

 4.4.3. Axit nucleic 

 4.4.4. Vai trò sinh học của axit nucleic 

 4.4.5. Enzym 

4.4.6. Vitamin 

Chương V   

HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ 
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5.1.  Khái niệm chung về hợp chất cao phân tử.   

5.1.1.Monome và hệ số trùng hợp. Phân loại monome. 

5.1.2. Cấu trúc của polime. Các dạng cấu tạo của mạch phân tử. Cấu trúc điều 

hoà và không điều hoà. 

5.1.3. Tính chất vật lý và cơ tính. 

5.1.4. Tính chất hóa học: Các phản ứng chuyển hoá giữ nguyên mạch phân tử. 

Các phản ứng cắt mạch phân tử. Các phản ứng khâu mạch phân tử. Sự lão hoá polime. 

5.1.5. Phương pháp tổng hợp polime: Trùng hợp. Phản ứng trùng ngưng 

5.2. Chất dẻo. 

5.2.1. Khái niệm. Thành phần của chất dẻo. 

5.2.2. Tính chất và ứng dụng. 

5.2.3. Một số polime tổng hợp dùng làm chất dẻo: polietylen, polipropilen, 

polistyren, polivinylclorua… 

5.3.    Tơ sợi 

5.3.1.   Khái niệm phân loại tơ. 

5.3.2.   Tính chất chung của tơ tổng hợp và bán tổng hợp. 

5.3.3. Điều chế. 

5.4. Cao su. 

  5. 4.1. Cao su thiên nhiên: Cấu trúc. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học. 

  5. 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 

- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia 

đầy đủ các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1. Đỗ Đình Rãng (chủ biên), Hóa học hữu cơ tập III. NXBGD 2005. 
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2. Nguyễn Hữu Đĩnh, Bài tập hoá hữu cơ. NXB GD 2008.  

9.2. Học liệu tham khảo 

3. Trần Quốc Sơn (chủ biên), Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ tập hai. NXB 

ĐHSP 2005. 

4. Trần Quốc Sơn (chủ biên), Giáo trình Cơ sở hóa học hữu cơ tập ba. NXB 

ĐHSP 2007. 

5. Nguyễn Văn Tòng, Bài tập hoá hữu cơ. NXB ĐHQG Hà Nội 1999. 

6. Thái Doãn Tĩnh, Cơ sở Hóa học hữu cơ tập III. NXB KH&KT 2003 
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9.27. THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ / PRACTICE OF ORGANIC CHEMISTRY  

- Mã học phần: 116119 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Dị vòng, gluxit, aminoaxit, hợp chất cao phân tử 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần:  Lý thuyết thực hành về kĩ thuật cơ bản của thực hành hoá 

học hữu cơ, tính chất lý - hoá học của các hợp chất hoá học hữu cơ; các thí nghiệm về 

phân tích định tính nguyên tố và nhóm chức, tổng hợp một số hợp chất hữu cơ cơ bản, 

tính chất lý hoá học của hợp chất hữu cơ. 

Năng lực đạt được: Làm việc được với các chất dễ cháy, dễ nổ, các chất độc; Có 

khả năng sơ cứu khi trúng độc hóa chất; Sử dụng được các thiết bị thí nghiệm hiện đại; 

báo cáo kết quả thu được và giải thích. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học hệ thống hóa kiến thức cơ bản thực hành hóa học hữu cơ và cũng cố 

lại kiến thức lý thuyết đã học. Hệ thống hóa kiến thức về phân loại thực hành phản ứng 

điều chế và tính chất của từng loại chất.  

- Người học nắm vững nội quy và quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa 

hữu cơ, một số kỹ năng trong phòng TN. 

- Người học nắm vững và biết vận dụng những kiến thức về thực hành hóa hữu 

cơ của các hợp chất hữu cơ để thực hiện các thí nghiệm. Vai trò của thực hóa học hữu 

cơ trong nghiên cứu lý thuyêt cũng như trong thực tiễn cuộc sống. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Có kĩ năng làm việc với dụng cụ thí nghiệm và hóa chất, 

- Có kĩ năng làm việc với các chất dễ cháy, dễ nổ, các chất độc, 

- Có kĩ năng sơ cứu khi trúng độc hóa chất, 

- Biểu diễn thí nghiệm về các hợp chất hữu cơ, 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng thực nghiệm và 

ngược lại từ thực nghiệm chứng minh lại lý thuyết, 

- Nhận biết, tách các hợp chất hữu cơ, 

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về thí nghiệm các hợp chất hữu cơ ở chương trình 

Hóa phổ thông. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Người học biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 
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- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn 

gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Bài 1 

KĨ THUẬT CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC HỮU CƠ 

1. Nội quy và quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa học hữu cơ: 

Nội quy; Chuẩn bị cho các bài thí nghiệm, viết đề cương và viết tường trình TN; 

Cách sơ cứu; Quy tắc làm việc với chất độc, chất dễ cháy, dễ nổ; Các chất độc, chất dễ 

cháy, dễ nổ, dễ bắt lửa. 

2. Một số kỹ năng đơn giản trong phòng thí nghiệm: 

Rửa và làm khô dụng cụ; Đun nóng; Làm lạnh; Đo và điều hòa nhiệt độ; Khuấy, 

trộn, lắc; Làm khô và cất làm khô; Lọc, gạn, ép, li tâm; Dung môi và tinh chế dung 

môi; Phương pháp làm bay dung môi; Dụng cụ thường dùng và cách sử dụng; Xác định 

các hằng số vật lý của các hợp chất hữu cơ. 

 

Bài 2 

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 

1. Phương pháp chiết 

2. Phương pháp kết tinh lại 

3. Phương pháp thăng hoa 

4. Phương pháp chưng cất 

5. Phương pháp sắc kí 

 

MỘT SỐ THÍ NGHIỆM LƯỢNG NHỎ CÁC THÍ NGHIỆM HỮU CƠ 

Bài 3 

Phân tích định tính nguyên tố trong hợp chất hưu cơ 

 

1.  Xác định cacbon bằng phương pháp cacbon hóa 

2.  Xác định cacbon và hidro bằng phương pháp oxi hóa 

3.  Xác định Nito 

4.  Xác định Lưu huỳnh 

5.  Xác định halogen 

Bài 4 

Những thí nghiệm về hiđrocacbon  

1.  Điều chế và đốt cháy metan 

2. Phản ứng brom hóa hidrocacbon no 
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3. Điều chế và tính chất của etilen 

4. Điều chế và tính chất của axetilen 

5. Phản ứng điều chế axetilen 

6. Phản ứng oxi hoá benzen và toluen 

7. Phản ứng brom hóa benzen và toluen. Ảnh hưởng của xúc tác đến phản ứng 

brom hóa hidrocacbon thơm 

Bài 5 

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon 

Điều chế Etyl bromua từ ancol etylic 

1. Điều chế Etyl clorua từ ancol etylic 

3.  Điều chế Iodofom từ ancol etylic và axeton 

4.  Phản ứng thủy phân của dẫn xuất halogen  

 

Bài 6 

Ancol – phenol  - ete 

1. Nhận biết định tính ancol (phản ứng Xanhtogenat) 

2. Nhận biết nước có lẫn trong ancol  

3. Tính chất của ancol etylic 

4. Phản ứng của etylenglicol và glixerol với Cu(OH)2 

5. Phản ứng đehidrat hóa glixerol  

6. Phản ứng của phenol với NaOH, NaHCO3, Na2CO3 

7. Phản ứng của phenol với FeCl3. 

8. Điều chế axit picric 

9. Điều chế đietyl ete 

Bài 7 

Andehit – Xeton 

1. Điều chế axetandehit từ axetilen 

2. Điều chế axeton từ canxi axetat 

3. Phản ứng màu của andehit với axit Fucsinsunfuro 

4. Phản ứng oxi hóa andehit bằng hợp chất phức bạc (thuốc thử Tolen) và bằng 

Cu(OH)2 

5. Phản ứng của axeton và anđehit benzoic với NaHSO3 

6. Phản ứng hình thành 2,4-đinitrophenylhidrazon của benzandehit và axeton 

7. Phản ứng của anđehit benzoic với dd kiềm 

Bài 8 

Axit cacboxylic – dẫn xuất của axit cacboxylic 

1. Tính chất của axit cacboxylic 

2. Phản ứng oxi hóa axit fomic và phản ứng oxi hóa axit oxalic  
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3. Điều chế este etyl axetat và isoamyl axetat 

4. Phản ứng thủy phân etyl axetat 

5. Phản ứng của anhidrit axetic với nước, ancol 

6. Phản ứng thủy phân chất béo bằng dd kiềm 

7. Tách hỗn hợp axit béo cao từ xà phòng natri 

8. Xác định mức độ không no của chất béo bằng chỉ số iot 

9. Xác định chỉ số axit của chất béo 

Bài 9 

Hợp chất chứa Nito 

1. Điều chế metylamin, etylamin từ axetamit 

2. Điều chế anilin từ nitrobenzen 

3. Tính chất của amin mạch hở 

4. Tính chất của anilin 

5. Phản ứng điazo hóa anilin 

6. Điều chế hợp chất màu azo 

7. Điều chế phenol từ phenyldiazoni clorua 

Bài 10 

Gluxit (cacbonhidrat) 

1. Phản ứng của nhóm hidroxyl trong phân tử glucozo và fructozo, saccarozo 

2. Phản ứng oxi hóa monosaccaric bằng phức AgNO3/NH3, Cu(OH)2, nước Br2 

3. Phản ứng monosaccarit với α-naphtol 

4. Phản ứng thủy phân saccarozo, tinh bột và xenlulozo trong môi trường axit 

5. Phản ứng của tinh bột với iot 

6. Điều chế nitrat xenlulozo 

Bài 11 

Aminoaxit – protein  

1. Phản ứng của glyxin với: các chất chỉ thị màu, Cu(OH)2 , axit nitrơ 

2. Tính chất đệm của dung dịch protein 

3. Các phản ứng màu của protein 

4. Kết tủa thuận nghịch và bất thuận nghịch của protein 

5. Phản ứng thủy phân protein bằng kiềm 

 

Bài 12 

Aminoaxit – protein và Hợp chất cao phân tử tổng hợp 

 

1. Phản ứng đề polime hóa polistiren 

2. Trùng hợp stiren 

3. Điều chế nhựa phenolfomandehit 
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4. Điều chế nhựa gliphtalic 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1. Lê Thị Anh Đào (chủ biên) Thực hành hóa học hữu cơ.  NXB ĐHSP Hà Nội 2007. 

2.Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên), Hóa học hữu cơ tập I. NXBGD 2005. 

3. Đỗ Đình Rãng (chủ biên), Hóa học hữu cơ tập II. NXBGD 2005. 

9.2. Học liệu tham khảo 

4. Đỗ Đình Rãng (chủ biên), Hóa học hữu cơ tập III. NXBGD 2005. 

5.Ngô thị Thuận, Thực hành  hoá hữu cơ. NXB KHKT 2003. 

6.Thái Doãn Tĩnh, Thực hành  hoá hữu cơ, Tập 1, NXBGD. 2012 
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9.28. HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH / QUALITATIVE CHEMICAL 

ANALYSIS  

- Mã học phần: 116120 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hóa  học đại cương  và hóa vô cơ. 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Lý thuyết cân bằng ion về các phản ứng xảy ra trong dung 

dịch gồm: Các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho hệ cơ bản chất điện li; Cân 

bằng axit - bazơ; Cân bằng tạo phức trong dung dịch; Cân bằng oxi hoá - khử; Cân 

bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan.  

Năng lực đạt được:  Dự đoán và đánh giá mức độ xảy ra của các phản ứng trong 

dung dịch. Phân tích được hiện tượng, suy luận logic không máy móc. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

-  Thiết lập được các biểu thức tính nồng độ của các cấu tử trong dung dịch các 

chất điện ly. 

-  Sinh viên phải trình bày được quy luật phản ứng trong dung dịch các chất điện ly 

từ đó có khả năng dự đoán, đánh giá mức độ xảy ra của các phản ứng trong dung dịch.  

-  Biết cách biểu diễn trạng thái các chất điện li trong dung dịch và dự đoán định 

tính chiều hướng phản ứng. 

-  Tính toán bán định lượng để dự đoán hiện tượng trong các phản ứng thường gặp. 

-  Có thể tính toán định lượng đơn giản trong một vài trường hợp không phức tạp. 

2.2. Về kỹ năng: 

-  Vận dụng tốt các phần lý thuyết về cân bằng ion trong dung dịch để giải được các 

bài tập. 

 -  Sử dụng tốt các thiết bị trong quá trình thực hành cũng như trong nghiên cứu 

khoa học. 

-  Sinh viên có kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập kế hoạch 

môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên trong 

tương lai. 

-  Kỹ năng sử dụng các thiết bị, máy móc phân tích hiện đại. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 
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3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I 

CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC ÁP DỤNG CHO CÁC HỆ TRONG 

DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY. 

1. 1.Trạng thái các chất điện ly trong dung dịch 

1.1.1. Chất điện ly và sự điện li. 

1.1.2. Độ điện li và hằng số điện li. 

1.1.3. Phân loại các chất điện li. 

1.2. Các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất 

điện ly. 

1.2.1. Định luật hợp thức : toạ độ phản ứng, toạ độ cực đại, thành phần giới hạn. 

1.2.2. Định luật bảo toàn vật chất: định luật bảo toàn nồng độ; định luật bảo toàn 

điện tích. 

1.2.3. Định luật tác dụng khối lượng: Cân bằng và hoạt độ; hệ số hoạt độ; hằng 

số cân bằng nồng độ; biểu diễn định luật tác dụng khối kượng đối với một số cân bằng 

thường gặp; tổ hợp cân bằng. 

1.3. Đánh giá gần đúng thành phần cân bằng trong dung dịch. 

1.3.1. Nguyên tắc chung để tính cân bằng. 

1.3.2. Tính gần đúng khi hệ chỉ có một cân bằng chủ yếu. 

1.3.3. Trương hợp tổng quát khi hệ chứa cân bằnd bất kỳ. 

 

Chương II 

CÂN BẰNG  AXIT - BAZƠ. 

2. 1.   Các axit - bazơ. 

2.1.1. Định nghĩa. 

2.1.2. Phản ứng axit - bazơ trong nước. 

2.2. Định luật bảo toàn proton (điều kiện proton, ĐKP). 

2.3. Dung dịch các đơn axit và đơn bazơ. 

2.3.1. Axit mạnh và bazơ mạnh. 

2.3.2. Đơn axit yếu và đơn bazơ yếu. 

2.4. Hỗn hợp các đơn axit và đơn bazơ. 

2.4.1. Hỗn hợp axit mạnh và đơn axit yếu. 

2.4.2. Hỗn hợp bazơ mạnh và đơn bazơ yếu. 

2.4.3. Hỗn hợp các đơn axit yếu. 

2.4.4. Hỗn hợp các đơn bazơ yếu. 

2.4.5. Hỗn hợp các axit yếu và bazơ liên hợp. 

2.5. Đa axit và đa bazơ. 

2.6. Các chất điện li lưỡng tính. 
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2.7. Dung dịch đệm. 

2.7.1. Thành phần tính chất của dung dịch đệm. 

2.7.2. Đệm năng. 

2.7.3. Ứng dụng của dung dịch đệm. 

2.8. Cân bằng tạo phức hiđroxo của các ion kim loại. 

 

Chương III. 

CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH 

3.1.   Một số khái niệm chung về phức chất. 

3.2.   Đánh giá cân bằng tạo phức trong dung dịch. 

       3.2.1. Tính gần đúng cân bằng tạo phức trong dung dịch. 

        3.2.2. Hằng số cân bằng điều kiện. 

3.3.   Ảnh hưởng của pH tới sự tạo phức. 

       3.3.1. Vai trò của pH đối với quá trình tạo phức. 

3.3.2. Sự tạo phức hiđroxo. 

3.2.3. Sự proton hoá của phối tử. 

3.4. Ứng dụng của phức chất trong hoá phân tích. 

       3.4.1.  Xác định định tính các chất. 

3.4.2. Xác định định lượng các ion kim loại. 

3.4.3. Hoà tan kết tủa, tách các ion. 

3.4.4. Che các ion cản trở. 

3.4.5. Sự phân huỷ phức chất. 

3.5. Chuẩn độ phức chất. 

       3. 5.1.  Nguyên tắc chuẩn độ phức chất. 

3.5.2. Chất chỉ thị kim loại. 

3.5.3. Các trường hợp chuẩn độ. 

 

Chương IV 

CÂN BẰNG OXI HOÁ - KHỬ 

4.1.    Các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử. 

4.2.    Cân bằng phản ứng oxi hoá - khử theo phương pháp ion electron. 

4.3.    Thế điện cực. 

 4.3.1.    Quy ước IUPAC về thế điện cực. 

4.3.2. Ý nghĩa của thế điện cực: So sánh khả năng phản ứng. Đánh giá chiều 

hướng phản ứng oxi hoá - khử. 

4.4. Sự phụ thuộc của thế vào nồng độ. Phương trình Nec. 

4.5. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá - khử. 

4.6. Tính cân bằng oxi hoá - khử, 
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4.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng oxi hoá - khử. 

  4.7.1.    Ảnh hưởng của pH. 

4.7.2. Ảnh hưởng của sự tạo phức. 

4.7.3. Ảnh hưởng của sự tạo thành hợp chất ít tan. 

 

Chương V 

CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHỨA  HỢP CHẤT ÍT TAN. 

5. 1.   Độ tan và tích số tan. 

5.1.1. Độ tan. 

5.1.2. Tích số tan. 

5.1.3. Đánh giá độ tan và tích số tan: tính tích số tan từ độ tan; tính độ tan từ tích 

số tan. 

5.1.4. Tích số tan điều kiện. 

5.2. Sự kết tủa các chất ít tan từ dung dịch quá bão hoà. 

5.2.1. Điều kiện xuất hiện kết tủa. 

5.2.2. Điều kiện kết tủa hoàn toàn. 

5.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm kết tủa hoàn toàn. 

5.3. Sự hoà tan các kết tủa ít tan trong nước. 

5.3.1. Hoà tan kết tủa bằng axit và kiềm. 

5.3.2. Hoà tan kết tủa bằng thuốc thử tạo phức. 

5.3.3. Hoà tan kết tủa bằng thuốc thử có tính oxi hoá - khử. 

5.3.4. Hoà tan kết tủa bằng cách chuyển chúng sang hợp chất khác dễ tan trong 

dung môi thích hợp. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 
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- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

 1.  Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Cân bằng ion trong dung dịch. NXB 

Đại học sư phạm - 2005. 

2. Nguyễn Tinh Dung – Đào Phương Diệp. Bài tập Hoá học phân tích. NXB Đại 

học sư phạm. 2005. 

9.2. Học liệu tham khảo. 

3. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Cân bằng ion trong dung dịch. NXB 

Giáo dục Hà nội. 2000. 

4. Nguyễn Tinh Dung. Bài tập Hoá học phân tích. NXB Giáo dục Hà nội. 2000. 

5. Nguyễn Tinh Dung. Bài tập Hoá học phân tích. NXB Giáo dục Hà nội. 1982. 
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9.29. HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG / QUANTITATIVE CHEMICAL 

ANALYSIS  

- Mã học phần: 116121 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phân tích định tính  

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các phương pháp định lượng hoá học, phân loại các phương 

pháp phân tích định lượng; biểu diễn và đánh giá kết quả trong phân tích định lượng; 

phương pháp phân tích khối lượng; phương pháp phân tích thể tích: chuẩn độ axit – 

bazơ, chuẩn độ phức chất, chuẩn độ oxi hóa – khử, chuẩn độ kết tủa. 

Năng lực đạt được: Phân loai và giải các bài tập định lượng. Sử dụngcác kiến 

thức phân tích định lượng vào việc giảng dạy hoá học ở trường phổ thông.    

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

 Người học nắm vững được cơ sở lý thuyết  về phương pháp định lượng hoá học 

đặc biệt là những phương pháp chuẩn độ thể tích; Lý giải và đề xuất được quy trình 

phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định nồng độ 

một số chất trong dung dịch. Có thể vận dụng trong học tập các bộ môn khác (hoá lý, 

hoá công nghệ môi trường ...) cũng như tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học và 

vận dụng trong giảng dạy hoá học ở phổ thông trung học. 

2.2. Về kỹ năng: 

-  Vận dụng tốt các phần lý thuyết đã học để giải được các bài tập. 

 -  Sử dụng tốt các thiết bị trong quá trình thực hành cũng như trong nghiên cứu 

khoa học. 

-  Người học rèn luyện kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập kế 

hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

-  Sử dụng được các thiết bị, máy móc phân tích hiện đại. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

3. Nội dung chi tiết học phần 
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Chương I.   

MỞ ĐẦU 

1.1.  Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng, phương pháp học tập bộ môn.  

1.2.   Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng 

1.2.1.  Cách biểu diễn kết quả phân tích : Biểu diễn hoá học, số học.  

          1.2.2.  Biểu diễn nồng độ trong phân tích : Nồng độ %, Nồng độ mol/l, nồng độ 

đương lượng, quy tắc đương lượng, độ chuẩn.  

1.3.  Sai số trong phân tích định lượng  

    1.3.1. Độ đúng, độ chính xác, sai số hệ thống sai số ngẫu nhiên.  

    1.3.2. Biểu diễn sai số trong các phép đo trực tiếp: Giá trị trung bình cộng, 

phương sai, độ chính xác của phép đo, độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn của các giá trị 

trung bình, độ tin cậy. 

1.4. Số có nghĩa và cách biểu diễn. 

1.5. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng. 

1.6. Các phép đo chính xác trong phân tích định lượng. 

Chương II. 

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG 

2.1.   Nguyên tắc chung.   

2.2. Dạng kết tủa và dạng cân.  

2.3.  Kỹ thuật phân tích khối lượng.  

 2.3.1. Cân mẫu và chuyển mẫu vào dung dịch. 

 2.3.2. Làm kết tủa. 

 2.3.3.  Lọc và rửa kết tủa. 

 2.3.4. Chuyển dạng kết tủa thành dạng cân. 

2.4. Cách tính kết quả trong phân tích khối lượng. 

 

Chương III. 

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXÍT – BAZƠ 

3.1.    Nguyên tắc chuẩn độ axít - bazơ 

3.2.    Chất chỉ thị trong chuẩn độ axít - bazơ 

3.3.   Chuẩn độ axít mạnh bằng bazơ mạnh.  

 3.3.1. Chuẩn độ axít mạnh bằng bazơ mạnh. 

3.3.2. Chuẩn độ bazơ mạnh bằng axít mạnh. 

3.4. 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 hôn hợp các đơn axít và đơn bazơ:  Hỗn hợp axít mạnh và đơn 

axít yếu; Hỗn hợp hai đơn axít yếu. 
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3.5. Chuẩn độ đa axít và đa bazơ. 

3.5.1. Chuẩn độ đa axít bằng bazơ mạnh. 

4.4. Chuẩn độ đa bazơ bằng axít mạnh. 

3.5.3. Chuẩn độ hỗn hợp axít mạnh và đa axít. 

3.5.4. Chuẩn độ hỗn hợp bazơ mạnh và đa bazơ. 

Chương IV. 

CHUẨN ĐỘ PHỨC CHẤT 

4. 1.   Sự tạo phức của axít etylen điamin tetra axetic (EDTA) với các ion kim loại.  

4.1.1. Phản ứng tạo phức.  

4.1.2.  Độ bền phức chất hằng số bền điều kiện.  

4.2. Đường chuẩn độ ion kim loại bằng EDTA.  

4.2.1.  Tính nồng độ ion kim loại và sai số tại các thời điểm chuẩn độ. 

4.2.2.   Dạng đường chuẩn độ.  

4.3. Các chất chỉ thị trong chuẩn độ complexon.  

1.1.   Phân loại các chất chỉ thị kim loại. 

1.2.   Sự chuyển màu và độ nhạy của chất chỉ thị kim loại. 

1.3.   Các chất chỉ thị kim loại phổ biến: eriocromđenT, Murexit.  

4.4. Các phương pháp chuẩn độ Complexon.  

4.4.1.   Chuẩn độ trực tiếp. 

4.4.2.   Chuẩn độ ngược.  

4.4.3.   Chuẩn độ thế.  

4.5. Các phương pháp chuẩn độ phức chất khác.  

4.5.1. Chuẩn độ xyanua. 

4.5.2. Chuẩn độ thuỷ ngân.  

Chương V. 

CHUẨN ĐỘ OXI HOÁ - KHỬ 

5. 1.    Đường chuẩn độ oxi hoá - khử.  

5. 1.1. Tính thế tại các thời điểm và sai số chuẩn độ.  

5.1.2. Dạng đường chuẩn độ. 

5.2. Các chất chỉ thị dùng trong chuẩn độ oxi hoá - khử. 

5.3. Thuốc thử dùng trong chuẩn độ oxi hoá - khử. 

3.1. Kali pemanganat. 

3.2. Đicromat. 

3.3. Iot  

 

 

Chương VI. 

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA 
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6. 1.  Đường chuẩn độ kết tủa.  

1.1.   Ví dụ . 

1.2.   Đường chuẩn độ. 

1.3.   Nhận xét.  

6.2. Các phương pháp xác định điểm cuối chuẩn độ trong chuẩn độ đo bạc. 

6.2.1. Phương pháp Mohr. 

6.2.2.  Phương pháp Volhard. 

6.2.3. Phương pháp Faijans. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Phần III. Các phương pháp định 

lượng hoá học. NXB Giáo dục Hà nội. 2002. 

  2. Nguyễn Tinh Dung. Bài tập Hoá học phân tích. NXB Giáo dục Hà nội. 2000. 

9.2. Học liệu tham khảo 

3. Đào Phương Diệp, Đỗ Văn Huề. Giáo trình hóa học phân tích. Các phương 

pháp phân tích định lượng hóa học. NXB DDH sư phạm Hà Nội. 2007. 

4. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Cân bằng ion trong dung dịch. NXB 

Giáo dục Hà nội. 2000 
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9. 30. THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH / CHEMICAL ANALYSIS PRACTICE  

- Mã học phần: 116122 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phân tích định 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các thí nghiệm về phân tích định tính và phân tích định 

lượng như: Thí nghiệm về tính chất của từng ion, phân tích hỗn hợp các ion, nhận biết 

các chất trong các lọ riêng biệt và nhận biết các ion trong dung dịch; một số thí nghiệm 

về cân bằng ion trong dung dịch(cân bằng axít – bazơ; cân bằng tạo phức; cân bằng oxi 

hóa - khử; cân bằng tạo hợp chất ít tan);  phần thực hành phân tích định lượng: các kỹ 

năng cơ bản về pha chế dung dịch các loại nồng độ, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo 

thể tích  chính xác và các kỹ năng chuẩn độ , kỹ năng sử dụng các loại cân phân tích. 

Năng lực đạt được: Hoàn thiện kỹ năng thực hành ở trình độ tay nghề cao hơn. 

Giải thích được các hiện tượng thí nghiệm và tính toán kết quả thực nghiệm. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Phân loại và tách các cation theo từng nhóm và tách các ion trong trong cùng 

một nhóm. 

- Lập sơ đồ phân tích hỗn hợp các cation. 

- Nhận biết các chất. 

- Vận dụng tính chất hóa học để giải thích hiện tượng của các phản ứng. 

- Bằng thực nghiệm giải thích được các qui luật về tương tác ion trong dung dịch.  

2.2. Về kỹ năng: 

-  Sử dụng tốt các thiết bị trong quá trình thực hành cũng như trong nghiên cứu 

khoa học. 

-  Sinh viên có kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu.  

- Kỹ năng lập kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để 

trở thành giáo viên trong tương lai. 

-  Kỹ năng sử dụng các thiết bị, máy móc phân tích hiện đại. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học 

3. Nội dung chi tiết học phần 
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PHẦN I: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH. 

Bài 1: Giới thiệu chung về phương pháp thực nghiệm nghiên cứu phản ứng ion trong 

dung dịch.  Các động tác cơ bản, thuốc thử, phương pháp dự đoán phản ứng ion, chuẩn 

bị đề cương thực nghiệm. 

- Nghiên cứu tính chất của ion kim loại kiềm Na+, K+, 

4NH  (Nhóm 1). 

Bài 2: Tính chất của ion nhóm II: Ca2+,Ba2+,Sr2+. 

1 - Tính chất các ion. 

- Phản ứng của ion Ca2+. 

- Phản ứng của ion Ba2+. 

- Phản ứng của ion Sr2+. 

2 - Phân tích hỗn hợp cat ion nhóm II. 

3 – Nhận biết các dung dịch mất nhãn. 

- Trường hợp chỉ dùng thuốc thử hạn chế.  

- Trường hợp tổng quát. 

Bài 3: Tính chất các cation nhóm III: Ag+,Pb2+, 
2

2Hg  

1 - Tính chất các ion. 

- Phản ứng của ion Ag+. 

- Phản ứng của ion Pb2+. 

- Phản ứng của ion 
2

2Hg  

 2 - Phân tích hỗn hợp cat ion nhóm III.  

3 – Nhận biết các dung dịch mất nhãn. 

- Trường hợp chỉ dùng thuốc thử hạn chế.  

- Trường hợp tổng quát. 

Bài 4: Tính chất các cation nhóm IV: Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+, Sn4+.  

 1 - Tính chất chung của nhóm.  

  2 - Tính chất của từng ion.  

- Phản ứng của ion Al3+ 

- Phản ứng của ion Cr3+ 

- Phản ứng của ion Zn2+ 

- Phản ứng của ion Sn2+ 

- Phản ứng của ion Sn4+ 

3. Phân tích  cation nhóm IV. 

 - Phân tích hỗn hợp  nhóm .  

- Nhận biết các dung dịch mất nhãn  

- Trường hợp chỉ dùng thuốc thử hạn chế.  

- Trường hợp tổng quát. 

Bài 5: Tính chất của cation nhóm V: Cu2+, Ni2+, Hg2+, Co2+, Cd2+.  

      1 - Tính chất chung của nhóm.  



 

 161 

      2 - Tính chất của từng ion.  

- Phản ứng của ion Cu2+ 

- Phản ứng của ion Ni2+ 

- Phản ứng của ion Hg2+ 

- Phản ứng của ion Co2+ 

- Phản ứng của ion Cd2+ 

      3.  Phân tích hỗn hợp cation nhóm V.  

- Phân tích hỗn hợp  nhóm .  

- Nhận biết các dung dịch mất nhãn  

- Trường hợp chỉ dùng thuốc thử hạn chế.  

- Trường hợp tổng quát. 

Bài 6: Tính chất của ion nhóm VI: Mn2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Bi3+.  

 1 - Tính chất chung của nhóm.  

 2 - Tính chất của từng ion 

- Phản ứng của ion Mn2+ 

- Phản ứng của ion Mg2+ 

- Phản ứng của ion Fe2+ 

- Phản ứng của ion Fe3+ 
- Phản ứng của ion Bi3+ 

Bài 7: Tính chất một số anion: 
 COOCH,NO,SO,I,Br,Cl 33

2
4 . 

1 - Tính chất các ion. 

 2 - Phân tích hỗn hợp  nhóm .  

3 – Nhận biết các dung dịch mất nhãn. 

- Trường hợp chỉ dùng thuốc thử hạn chế.  

- Trường hợp tổng quát. 

PHẦN II:  PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG. 

Bài 8: Chuẩn độ đơn axít và đơn bazơ. 

  - Chuẩn độ  CH3COOH  bằng NaOH dùng các chỉ thị khác nhau.. 

  - Chuẩn độ  NH3 bằng HCl dùng các chỉ thị khác nhau. 

Bài 9: Chuẩn độ đa axít và đa bazơ. 

 - Chuẩn độ H3PO4 bằng NaOH. 

  - Chuẩn độ hỗn hợp HCl + H3PO4 bằng NaOH. 

 - Chuẩn độ Na2CO3 bằng HCl. 

   - Chuẩn độ hỗn hợp NaOH + Na2CO3 bằng HCl. 

Bài 10: Chuẩn độ phức chất. 

 - Chuẩn độ dung dịch CuSO4 bằng dung dịch EDTA (H2Y2-) dùng chỉ thị 

Murexit. 

  -  Xác định độ cứng của nước (Ca2+, Mg2+) bằng phương pháp chuẩn độ 

Complexon dùng chỉ thị eriocromđenT. 
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Bài 11: Chuẩn độ oxi hoá - khử 

  -  Xác định nồng độ KMnO4 bằng cách chuẩn độ nó với dung dịch 

chuẩnH2C2O4.2H2O. 

 -   Định lượng FeSO4 bằng thuốc thử KMnO4. 

Bài 12: Chuẩn độ kết tủa 

 - Chuẩn độ dung dịch CuSO4 bằng phương pháp iot. 

 -  Chuẩn độ dung dịch NaCl bằng AgNO3 theo phương pháp Mohr và Volhard. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1. Nguyễn Thị Thu Nga. Giáo trình hóa học phân tích- Hướng dẫn thực hành.  

NXB Đại học sư phạm- 2007. 

2. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Phần III. Các phương pháp định 

lượng hoá học. NXB Giáo dục Hà nội. 2002. 

3. Đào Phương Diệp – Đỗ Văn Huề. Giáo trình hóa học phân tích. Các phương 

pháp phân tích định lượng hóa học. NXB Đại học sư phạm – 2007.  

9.2. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Tinh Dung. Hóa học phân tích, Cân bằng ion trong dung dịch. NXB 

Đại học sư phạm năm 5005   

2. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích. Cân bằng ion trong dung dịch. NXB 

Giáo dục Hà nội. 2000. 

3. Nguyễn Tinh Dung. Bài tập Hoá học phân tích. NXB Giáo dục Hà nội. 2000. 
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9.31. LÍ LUẬN DẠY HỌC HÓA HỌC / THE TEACHING THEORIES OF 

CHEMISTRY  

- Mã học phần: 116123 

- Số tín chỉ học tập: 03 (27,36, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học và giáo dục học. 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các khái niệm cơ bản về lí luận dạy học; Nhiệm vụ dạy học 

ở trường THPT và THSC ; nội dung dạy học ở trường THPT và THSC; phương pháp 

dạy học ở trường THPT và THSC; hình thức tổ chức dạy học ở trường THPT và THSC; 

bước đầu hình thành phương pháp dạy học các chương, bài cụ thể trong chương trình 

sách giáo khoa ở trường THPT và THSC 

Năng lực đạt được: Vận dụng được kiến thức lí luận dạy học hoá học vào xây 

dựng kế hoạch, nhiệm vụ và tổ chức dạy học, hình thành phương pháp dạy học hoá học.  

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Sinh viên nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về đối tượng nghiên 

cứu và nhiệm vụ của môn học lí luận dạy học hóa học (LLDHHH), về phương pháp học 

tập bộ môn và phương pháp nghiên cứu khoa học về bộ môn. 

- Sinh viên nắm vững được hệ thống kiến thức về những nguyên tắc cơ bản trong 

xây dựng chương trình Hóa học ở trường phổ thông, về nội dung và cấu trúc của 

chương trình và sách giáo khoa Hóa học ở trường THCS và THPT ở Việt Nam. 

- Sinh viên nắm vững định nghĩa phương pháp dạy học, cơ sở phân loại chúng, 

hệ thống các phương pháp dạy học. Sinh viên hiểu được thực trạng dạy học Hóa học ở 

trường phổ thông hiện nay và các phương hướng đổi mới phương pháp dạy và học Hóa 

học. 

-  Sinh viên hiểu rõ mục đích, chức năng của việc kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập Hóa học của học sinh, những yêu cầu sư phạm đối với kiểm tra đánh giá, trong đó 

có trắc nghiệm khách quan. 

- SV hiểu rõ vị trí của bài học trong các hình thức tổ chức dạy học; những thành 

tố cơ bản của bài học và mối liên hệ giữa các thành tố đó - mục đích, nội dung, phương 

pháp, kết quả dạy học; các bước lập kế hoạch và nội dung kế hoạch dạy học một bài 

học; nhiệm vụ và các hình thức tổ chức cơ bản công tác ngoạikhoá. 

2.2. Về kỹ năng: 

+ Kỹ năng đọc sách, phân tích tổng hợp vấn đề. 

+ Kỹ năng vận dụng LLDHHH vào giảng dạy một số nội dung cụ thể của hóa 

học phổ thông qua việc tập soạn giáo án, tập giảng. 
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+ Kỹ năng giải bài tập hoá học; kỹ năng trình bày vấn đề trước số đông người.

  

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

 - Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Hình thành lòng yêu nghề thực sự, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực sử 

dụng các phương pháp dạy học tích cực, thích hợp. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I   

LÝ LUẬN DẠY HỌC HOÁ HỌC - MỘT BỘ PHẬN CỦA KHOA HỌC GIÁO 

DỤC  

1.1.  Đối tượng và nhiệm vụ của môn học lý luận dạy học hóa học (LLDHHH) 

1.1.1. Đối tượng của LLDHHH 

1.1.2. Những nhiệm vụ cơ bản của LLDHHH 

1.1.3. Mối quan hệ của LLDHHH với các môn khoa học khác và vị trí của nó 

trong hệ thống các môn khoa học giáo dục 

1.2. Sự phát triển của chuyên ngành LLDHHH và sự nghiên cứu môn học này 

1.2.1. Lịch sử phát triển của khoa học LLDHHH 

1.2.2. Những vấn đề thời sự của LLDHHH ở nước ta và xu hướng phát triển thế 

giới 

1.2.3. Vai trò, nội dung, cấu trúc của giáo trình LLDHHH trong chương trình 

đào tạo giáo viên ở trường ĐHSP 

1.2.4. Phương pháp dạy và học môn học 

1.3. Phương pháp nghiên cứu khoa học áp dụng trong LLDHHH 

1.3.1. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa học về LLDHHH 

1.3.2. Các giai đoạn của việc nghiên cứu một đề tài khoa học về LLDHHH 

1.3.3. Các phương pháp nghiên cứu khoa học thường được sử dụng 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

2.1.  Khái niệm chung về nhiệm vụ của môn hoá học và việc dạy học hóa học 

1.1. Vị trí, vai trò của môn hoá học trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của 

trường THPT 

1.2. Những nhiệm vụ cơ bản của việc dạy hoá học ở trường THPT 
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2. Vai trò của hoá học trong việc hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và 

nhân sinh quan xã hội chủ nghĩa 

2.1. Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng: thế giới vật chất, khả năng 

nhận thức được thế giới và những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

2.2. Giáo dục quan điểm vô thần khoa học 

2.3. Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần quốc tế và các phẩm chất đạo đức 

3. Phát triển những năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học hoá học 

3.1. Vai trò của hoá học trong phát triển năng lực nhận thức của học sinh 

3.2. Nội dung, biện pháp phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy 

học hóa học 

3.3. Những yêu cầu mới đối với cấu trúc nhân cách của thanh niên nước ta 

trong thời kỳ mới và khả năng đóng góp của việc dạy học hoá học 

4. Thực hiện nguyên lý giáo dục trong dạy học hóa học ở trường phổ thông 

4.1. Trong hoạt động học tập nội khóa 

4.2. Trong hoạt động ngoại khóa 

 

CHƯƠNG III 

NỘI DUNG DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

3.1.  Những nguyên tắc lựa chọn nội dung và cấu trúc giáo trình hoá học của 

trường phổ thông 

 3.1.1.  Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 

 3.1.2.  Nguyên tắc đảm bảo tính tư tưởng 

 3.1.3.  Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và giáo dục kỹ thuật tổng hợp 

3.1.4..  Nguyên tắc đảm bảo tính sư phạm 

3.1.5.  Nguyên tắc đảm bảo tính đặc trưng của bộ môn  

3.2.   Những cơ sở của hoá học là nội dung chủ yếu của giáo trình hoá học của 

trường phổ thông 

2.1. Những kiến thức cơ bản về hoá học 

2.2. Tinh thần chủ đạo về mặt khoa học của chương trình hoá học trường phổ 

thông 

2.3. Nguyên tắc lựa chọn hệ thống kiến thức về các chất và về các phản ứng hoá 

học 

2.4. Trình tự, trình bày các cơ sở hoá học trong giáo trình hoá học trường THPT 

3.3. Cấu trúc của giáo trình hoá học trường phổ thông 

3.3.1. Vị trí của định luật và bảng tuần hoàn, cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa 

học 

3.3.2. Sơ đồ quá trình hình thành một số khái niệm cơ bản nhất về hoá học 

3.3.3. Cấu trúc của giáo trình hoá học ở trường phổ thông Việt Nam 
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3.3.4. Nguyên tắc đồng tâm và nguyên tắc đường thẳng trong cấu tạo chương 

trình 

3.4.  Mối liên hệ của hóa học với các môn học khác. Vấn đề tích hợp các môn học 

3.4.1.  Mối liên hệ của hóa học với vật lý, sinh học và các môn học khác 

3.4.2. Vấn đề tích hợp các môn học vật lý, hóa học và sinh học thành môn học 

mới: “Khoa học tự nhiên” ở trường THPT 

3.5.  Tích hợp một số nội dung giáo dục khác vào chương trình hoá học 

5.1. Nhiệm vụ của giáo dục bảo vệ môi trường  

5.2. Xu hướng giáo dục bảo vệ môi trường ở trường phổ thông 

5.3. Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua dạy học hóa học ở 

trường phổ thông  

6.   Mối quan hệ giữa chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập cho học sinh, sách 

hướng dẫn cho giáo viên, các tài liệu tham luận 

 

CHƯƠNG IV:  

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Ở  TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

 

4.1.  Định nghĩa và phân loại các phương pháp dạy học 

4.1.1.    Định nghĩa phương pháp dạy học 

1.2. Phân loại các phương pháp dạy học 

1.3. Hệ thống các phương pháp dạy học hóa học 

1.4. Những yêu cầu chung đối với các PPDHHH 

1.5. Thực trạng PPDHHH ở nước ta và nhu cầu, phương hướng đổi mới 

PPDHHH ở nước ta 

1.6. Các phương tiện dạy học trong hóa học 

4.2. Các phương pháp dạy học cơ bản khi truyền thụ kiến thức mới 

2.1. Các phương pháp trực quan 

2.2. Các phương pháp thực hành 

2.3. Các phương pháp dùng lời 

3. Các PPDHHH khi hoàn thiện kiến thức cho học sinh 

3.1. Định nghĩa, đặc điểm hoàn thiện kiến thức kỹ năng, kỹ xảo 

3.2. Biểu diễn thí nghiệm và phương tiện trực quan khi ôn tập 

3.3. Thí nghiệm thực hành về hoá học. Những yêu cầu sư phạm và các bước 

tiến hành trong giờ thực hành TN. Phát triển kỹ năng, kỹ xảo thực hành 

hoá học cho học sinh 

3.4. Bài tập hoá học (BTHH): Tác dụng của BTHH; Phân loại BTHH; Chọn, 

chữa BTHH và xây dựng đề BTHH mới 

4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập hoá học của học sinh. 
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4.1. Mục đích, ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng về hoá 

học 

4.2. Những yêu cầu sư phạm đối với kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng 

hóa học 

4.3. Các phương pháp kiểm tra đánh giá: Kiểm tra nói, Kiểm tra viết  

4.4. Dùng phương pháp trắc nghiệm (test) trong giờ kiểm tra, đánh giá 

5. Đổi mới phương pháp dạy học hoá học 

5.1. Sự cần thiết và phương hướng cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học hóa 

học 

5.2. Phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nâng cao hiệu quả dạy học 

hóa học 

5.3. Áp dụng dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học hoá học 

5.4. Áp dụng dạy học chương trình hoá trong dạy học hoá học 

5.5. Dạy học theo nhóm và dạy học cá biệt hoá trong dạy học hoá học 

5.6. Sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học đặc biệt là công nghệ thông tin 

và truyền thông trong dạy học hóa học 

 

CHƯƠNG V:  

NHỮNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC HOÁ HỌC                                         

Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

5.1. Bài lên lớp về hoá học 

1.1. Định nghĩa bài lên lớp về hóa học 

1.2. Các kiểu bài lên lớp về hóa học 

1.3. Cấu trúc của các kiểu bài lên lớp về hoá học 

1.4. Mối liên hệ giữa mục đích, nội dung, phương pháp trong bài lên lớp 

1.5. Xác định nhiệm vụ trí dục, đức dục và lựa chọn loại bài lên lớp tuỳ theo 

nội dung tài liệu giáo khoa 

2. Lập kế hoạch dạy học. 

2.1. Lập kế hoạch năm học 

2.2. Kế hoạch dạy học 1 chương  

2.3. Soạn giáo án lên lớp 

3. Cách quan sát ghi chép biên bản, phân tích đánh giá một giờ lên lớp 

4. Công tác ngoại khoá về hoá học 

4.1. Nhiệm vụ cơ bản của hoạt động ngoại khóa hóa học 

4.2. Nguyên tắc hoạt động ngoại khóa hóa học 

4.3. Các hình thức tổ chức cơ bản 

4. Yêu cầu đối với môn học 
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- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu chính, tài liệu tham khảo và tham gia 

đầy đủ các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

 1. Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Cương, Dương Xuân Trinh. Lý luận dạy học 

hoá học. Tập I. NXB Giáo dục. Hà nội. 1982. 

2. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập 1. 

NXB Đại học sư phạm. 2005. 

3. Nguyễn Xuân Trường. Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông. 

NXB Giáo dục. Hà nội. 2005. 

4. Bộ giáo dục và đạo tạo, Sách giáo khoa hoá học lớp 8,9 và 10,11,12 (theo 

chương trình chuẩn và nâng cao), NXB Giáo dục. 

9.2. Học liệu tham khảo 

5. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung, Nguyễn Thị Sửu. Phương pháp dạy học 

hoá học. Tập I. NXB Giáo dục. Hà nội. 2000. 

6. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập II 

và III. NXB Giáo dục. Hà nội. 2001 
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9.32. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC / MTHODS OF TEACHING 

CHEMISTRY   

- Mã học phần: 116124 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Lý luận dạy học hoá học 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Phân tích sách giáo khoa phổ thông; các vấn đề đổi mới 

phương pháp dạy học hoá học ở phổ thông; soạn giáo án và giảng dạy các bài cụ thể 

trong chương trình THCS và THPT. 

Năng lực đạt được: Thiết kế được giáo án dạy học hoá học, áp dụng các đổi mới 

phương pháp dạy học hoá học vào bài giảng. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

           1.  Sinh viên hiểu rõ các kiến thức cơ bản và hiện đại về nhiệm vụ, nội dung, 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy hoá học ở trường trung học cơ sở và trung học 

phổ thông, nhằm đảm bảo tính giáo dục và tính phát triển của việc dạy hoá học ở 

trường  THCS và THPT. 

2. Sinh viên phải vận dụng các kiến thức về LLDHHH vào việc nghiên cứu phương 

pháp dạy học một số chương, mục quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông. 

+ Giúp sinh viên nghiên cứu, nắm vững chương trình hoá học phổ thông, phân 

tích nội dung và hiểu được sự hình thành, phát triển của một số khái niệm hoá học cơ 

bản: Chất, nguyên tố hoá học, phản ứng hoá học... Từ đó hiểu được các nguyên tắc và 

lựa chọn các phương pháp dạy học có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể. 

+ Trên cơ sở LLDHHH, sinh viên được vận dụng trong việc lựa chọn kiến thức, 

thí nghiệm, xây dựng giáo án một số buổi dạy cụ thể để chuẩn bị tốt cho các đợt thực 

tập sư phạm và hoạt động có hiệu quả ở trường phổ thông khi ra trường. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Kỹ năng phân tích tài liệu 

- Kỹ năng lựa chọn và vận dụng các PP và kỹ thuật dạy học hóa học phù hợp 

với nội dung bài học ở trường THCS và THPT 

- Kỹ năng soạn và thiết kế bài giảng môn hóa học 

- Kỹ năng tổ chức dạy học trên lớp và ngoài giờ lên lớp 

- Kỹ năng phân tích và giải bài tập Hóa học ở trường THCS và THPT 

- Kỹ năng lựa chọn hình thức và thiết kế bài kiểm tra kết quả phù hợp với đối 

tượng và nội dung từng phần học cụ thể.  

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 
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- Yêu nghề dạy học, đặc biệt là DH Hóa học THCS và THPT. 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có ý thức thường xuyên nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm. 

- Có kế hoạch thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, bồi dưỡng lí luận để có tiềm 

lực thích ứng lâu dài theo yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung và PPDH 

môn Hóa THCS và THPT. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: 

 PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH – SÁCH 

GIÁO KHOA HOÁ HỌC PHỔ THÔNG 5(3,2) 

1. Nguyên tắc xây dựng và cấu trúc chương trình hóa học phổ thông 

1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, cơ bản, hiện đại 

1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính tư tưởng 

1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiến và giáo dục kỹ thuật tổng hợp 

1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính sư phạm 

1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính đặc trưng môn hóa học 

2. Phân tích nội dung và cấu trúc chương trình hóa học Trung học cơ sở 

2.1. Những quan điểm – định hướng xây dựng chương trình 

2.2. Phân tích nội dung và cấu trúc chương trình hóa học Trung học cơ sở 

2.3. Nhận xét đánh giá chung về chương trình hóa học Trung học cơ sở 

3. Phân tích nội dung và cấu trúc chương trình hóa học Trung học phổ thông 

3.1. Những quan điểm – định hướng xây dựng và phát triển chương trình 

chuẩn môn Hóa học THPT 

3.2. Những quan điểm – định hướng xây dựng và phát triển chương trình nâng 

cao môn Hóa học THPT 

3.3. Nội dung và cấu trúc chương trình hóa học Trung học phổ thông và kế 

hoạch dạy học 

3.4. Nhận xét đánh giá chung về cấu trúc chương trình hóa học PT 

4. Đánh giá về sách giáo khoa hóa học phổ thông 

4.1. Vai trò của sách giáo khoa 

4.2. Những đổi mới của sách giáo khoa 

Nội dung tự học và thảo luận: 

1. Nghiên cứu văn bản của 1 số chương trình hoá học trường THCS và THPT ở 

nước ta (Chương trình trước cải cách giáo dục, chương trình hiện hành và 

chương trình phân ban đang thực nghiệm). Nêu ra những điểm khác nhau. Nhận 

xét về những điểm sửa đổi đó. 

2. Nhận xét về ưu, nhược điểm của chương trình hoá học hiện hành. 
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3. Tập xác định những kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm trong một bài của 

sách giáo khoa. 

CHƯƠNG II:  

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHỮNG KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ HÓA 

HỌC  

8(4,4) 

1. Nội dung các khái niệm mở đầu 

1.1. Ý nghĩa – tầm quan trọng của vệc hình thành các khái niệm hóa học 

mở đầu 

1.2. Đặc điểm các khái niệm mở đầu trong chương trình hóa học ở THCS 

1.3. Nội dung khái niệm chất và phản ứng hóa học trong chương trình 

THCS 

2. Những điểm cơ bản về nguyên tắc và phương pháp hình thành các khái 

niệm hóa học mở đầu 

2.1. Các nguyên tắc cơ bản cần đảm bảo khi hình thành các khái niệm hóa 

học mở đầu 

2.2. Các phương pháp dạy học cơ bản được sử dụng khi hình thành các 

khái niệm hóa học mở đầu  

3. Sự hình thành một số khái niệm hóa học cơ bản ban đầu 

3.1. Khái niệm chất 

3.2. Khái niệm nguyên tử 

3.3. Khái niệm nguyên tố hóa học 

3.4. Khái niệm đơn chất – Hợp chất – Phân tử 

3.5. Khái niệm phản ứng hóa học 

Nội dung tự học và thảo luận: 

1. Nghiên cứu chương trình hoá học THCS 

2. Nghiên cứu sự hình thành phát triển của khái niệm chất, phản ứng hoá 

học trong giáo trình hoá học  THCS. 

3. Xây dựng giáo án, bài dạy chất – sự biến đổi chất (hoặc 1 bài khác). 

CHƯƠNG III: 

 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC THUYẾT VÀ ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC 

CƠ BẢN  TRONG CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 

PHỔ THÔNG 

 13(8,5) 

1. Một số nguyên tắc chung cần đảm bảo khi giảng dạy các thuyết và định luật 

hóa học 

1.1. Vị trí và ý nghĩa của các học thuyết quan trọng trong chương trình hoá học 

phổ thông. 
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1.2. Vị trí và ý nghĩa các định luật hóa học trong chương trình hoá học phổ 

thông 

1.3. Một số nguyên tắc chung cần đảm bảo khi giảng dạy các thuyết và định 

luật hóa học 

2. Nội dung và phương pháp dạy chương “Cấu tạo nguyên tử” Lớp 10 PTTH. 

2.1. Mục tiêu của chương 

2.2. Nội dung kiến thức trong chương 

2.3. Những điểm cần lưu ý về phương pháp giảng dạy 

2.4. Một số nội dung cơ bản và khó cần được lưu ý: Thành phần nguyên tử, 

Nguyên tố - đồng vị, Sự chuyển động của electrong trong nguyên tử - 

Obitan nguyên tử, lớp và phân lớp electron, cấu hình electron nguyên tử 

2.5. Thực hành: Xây dựng giáo án bài dạy: Có thể chọn 1 số bài tiêu biểu như 

obitan nguyên tử, lớp-phân lớp electron, hệ thống tuần hoàn... 

3. Nội dung và phương pháp giảng dạy chương “Bảng tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học và Định luật tuần hoàn” - Lớp 10 PTTH. 

3.1. Mục tiêu của chương 

3.2. Nội dung kiến thức trong chương 

3.3. Những điểm cần lưu ý về phương pháp giảng dạy 

3.4. Thực hành: Xây dựng giáo án bài dạy: Có thể chọn 1 số bài tiêu biểu như 

obitan nguyên tử, lớp-phân lớp electron, hệ thống tuần hoàn... 

4. Nội dung và phương pháp dạy chương “Liên kết hóa học” Lớp 10 PTTH. 

4.1. Mục tiêu của chương 

4.2. Nội dung kiến thức trong chương 

4.3. Những điểm cần lưu ý về phương pháp giảng dạy 

4.4. Một số nội dung cơ bản và khó cần được lưu ý: Khái niệm về liên kết hóa 

học và quy tắc bát tử, liên kết ion, liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, sự lai 

hóa các obitan nguyên tử, độ âm điện và liên kết hóa học, Khái niệm hóa trị 

và số oxi hóa 

4.5. Thực hành: Xây dựng giáo án bài dạy: Có thể chọn 1 số bài tiêu biểu như 

liên kết ion – tinh thể ion, liên kết cộng hóa trị.... 

5. Nội dung và phương pháp dạy chương “Phản ứng oxi hóa – khử” Lớp 10 

PTTH. 

5.1. Mục tiêu của chương 

5.2. Nội dung kiến thức trong chương 

5.3. Những điểm cần lưu ý về phương pháp giảng dạy 

5.4. Thực hành: Xây dựng giáo án bài dạy: Phản ứng oxi hóa – khử 

6. Nội dung và phương pháp dạy chương “Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa 

học” Lớp 10 PTTH. 
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6.1. Mục tiêu của chương 

6.2. Nội dung kiến thức trong chương 

6.3. Những điểm cần lưu ý về phương pháp giảng dạy 

6.4. Thực hành: Xây dựng giáo án bài dạy: Có thể chọn 1 số bài tiêu biểu như 

tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học... 

7. Nội dung và phương pháp dạy chương “Sự điện li” - Lớp 11 PTTH. 

7.1. Mục tiêu của chương 

7.2. Nội dung kiến thức trong chương 

7.3. Những điểm cần lưu ý về phương pháp giảng dạy 

7.4. Một số nội dung cơ bản và khó cần được lưu ý: Sự điện li, cơ chế của quá 

trình điện li, phân loại chất điện li, khía niệm axit-bazơ, pH, chất chỉ thị 

axit – bazơ, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li 

7.5. Thực hành: Xây dựng giáo án bài dạy: Có thể chọn 1 số bài tiêu biểu như 

Sự điện li, axit, bazơ và muối.... 

Nội dung tự học và thảo luận: 

1. Soạn giáo án và dạy thử 1 tiết học nghiên cứu tài liệu mới. 

2. Ghi biên bản và thảo luận phân tích đánh giá tiết dạy thử của sinh viên hay 

giáo viên phổ thông để chuẩn bị cho thực tập sư phạm. 

CHƯƠNG IV:  

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY DẠNG BÀI  VỀ NGUYÊN TỐ VÀ CÁC 

CHẤT HOÁ HỌC 

14(6,8) 

1. Vị trí và nhiệm vụ chung của các bài dạy về chất – nguyên tố hóa học trong 

chương trình hóa học phổ thông 

1.1. Nhiệm vụ của các bài giảng về chất – nguyên tố hóa học 

1.2. Sự lựa chọn và sắp xếp các bài về chất trong chương trình hóa học phổ 

thông 

2. Các nguyên tắc chung cần đảm bảo khi giảng dạy các nguyên tố - chất hóa 

học 

3. Giảng dạy các chất hóa học trước khi nghiên cứu lý thuyết chủ đạo 

3.1. Nhiệm vụ cảu các bài dạy về chất trước lý thuyết chủ đạo ở THCS 

3.2. Phương pháp giảng dạy 

4. Giảng dạy các nhóm nguyên tố - chất sau khi nghiên cứu lý thuyết chủ đạo 

4.1. Nhiệm vụ các bài giảng về chất ở THPT 

4.2. Phương pháp giảng dạy 

5. Giảng dạy các nội dung sản xuất hóa học 

5.1. Ý nghĩa của các kiến thức về sản xuất hóa học 

5.2. Những chú ý về nội dung và phương pháp giảng dạy 
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6. Giảng dạy về phi kim 

6.1. Mục tiêu chung của các chương phi kim 

6.2. Một số điểm cần lưu ý về phương pháp giảng dạy 

6.3. Một số nội dung cơ bản và khó cần lưu ý 

7. Giảng dạy phần kim loại 

7.1. Nội dung kiến thức phần kim loại trong chương trình hóa học phổ thông 

7.2. Những nội dung kiến thức cần được chú trọng 

Nội dung thực hành: 

Sinh viên lựa chọn một số bài tiêu biểu, soạn giáo án và dạy thử. 

CHƯƠNG V:  

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ  

7(4, 3) 

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng và đặc điểm phần hóa học hữu cơ trong chương 

trình hóa học phổ thông 

1.1. Ý nghĩa tầm quan trọng của phần hóa học hữu cơ trong chương trình hóa 

học phổ thông 

1.2. Đặc điểm về nội dung kiến thức và cấu trúc phần hóa hữu cơ trong chương 

trình hóa học phổ thông 

2. Hệ thống kiến thức phần hóa hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông 

2.1. Hệ thống kiến thức hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học THCS 

2.2. Hệ thống kiến thức hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học THPT 

3. Các nguyên tắc sư phạm và phương pháp giảng dạy chủ yếu được sử dụng 

trong giảng dạy các hợp chất hữu cơ 

3.1. Các nguyên tắc sư phạm cần đảm bảo khi giảng dạy phần hóa học hữu cơ 

3.2. Các phương pháp dạy học được sử dụng trong giảng dạy phần hóa hữu cơ 

4. Giảng dạy một số nội dung quan trọng của phần hóa hữu cơ trong chương 

trình hóa học THPT 

4.1. Giảng dạy chương đại cương về hóa học hữu cơ 

4.2. Giảng dạy về hidrocacbon 

4.3. Giảng dạy về dẫn xuất của hidrocacbon 

4.4. Giảng dạy về polime và vật liệu polime 

Thực hành: 

Xây dựng và trình bày giáo án chi tiết về bài dạy về hidrocacbon, hợp chất có 

nhóm chức. 

CHƯƠNG VI:  

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP VÀ THỰC 

HÀNH HÓA HỌC 

 6(2,4) 

1. Giảng dạy các bài luyện tập, ôn tập 

1.1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của các bài luyện tập, ôn tập 
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1.2. Hệ thống các bài luyện tập, ôn tập trong chương trình hóa học phổ thông 

1.3. Chuẩn bị cho bài dạy luyện tập, ôn tập 

1.4. Các phương pháp dạy học được sử dụng trong giờ luyện tập, ôn tập 

2. Giảng dạy các bài thực hành hóa học 

2.1. Ý nghĩa của các bài thực hành hóa học 

2.2. Những nguyên tắc sư phạm cần đảm bảo khi tiến hành dạy bài thực hành 

hóa học 

2.3. Chuẩn bị cho bài thực hành hóa học 

Nội dung tự học và thảo luận: 

Soạn bài và dạy thử một bài dạy luyện tập hoặc ôn tập, tổng kết. Rút kinh 

nghiệm về phương pháp dạy học một bài luyện tập hoặc ôn tập tổng kết. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

[1]. Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm. Phương pháp dạy học hóa học – Học phần 

phương pháp dạy học hóa học 2- Giảng dạy những nội dung quan trọng của chương trình 

và sách giáo khoa Hóa học phổ thông. NXB KH&KT Hà Nội, 2009. 

[2]. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Giáo trình phương pháp dạy học hoá 

học - Tập 2. NXB Đại học sư phạm. 2008 

[3]. Bộ giáo dục và đạo tạo, Sách giáo khoa hoá học lớp 8,9 và 10,11,12 (theo 

chương trình chuẩn và nâng cao), NXB Giáo dục. 

9.2. Học liệu tham khảo 

[4]. Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm. Phương pháp dạy học môn hóa học ở trường 

phổ thông. NXB ĐHSP, 2014. 
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[5]. Nguyễn Xuân Trường. Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông. 

NXB Giáo dục. Hà nội. 2005. 

9.3. Một số trang web tham khảo 

[6]. https://violet.vn 

 [7]. http://baigiang.violet.vn 

 [8]. http://giaoan.violet.vn 

 

 9.33. THỰC HÀNH PHƯƠNG DẠY HỌC HÓA HỌC / PRACTICAL 

METHODS OF TEACHING CHEMISSTRY  

- Mã học phần: 116091 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học hoá học 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các bài thí nghiệm hoá học quan trọng và các bài tập hoá 

học, các giáo án điển hình trong chương trìnhdạy học Hoá học ở bặc trung học phổ 

thông. 

Năng lực đạt được: Biểu diễn mẫu thí nghiệm hoá học phổ thông và hướng dẫn 

người học thực hành các thí nghiệm và viết tường trình; xây dựng và dạy được các tiết 

học cụ thể ở bậc THPT. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học trình bày được phương pháp soạn giáo án một số mục, bài điển hình 

trong chương trình hóa học phổ thông 

- Người học có kiến thức về công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hoá học. 

- Người học hệ thống hóa được các thí nghiệm hóa học trong chương trình phổ 

thông. Trình bày được kỹ thuật tiến hành các thí nghiệm, nguyên tắc và an toàn thí 

nghiệm. 

- Người học xác định được mục đích đức, trí, dục của từng thí nghiệm và sử 

dụng chúng vào trong các bài dạy hóa học cụ thể. 

- Người học biết cách vận dụng các phương tiện giáo dục phù hợp với từng nội 

dung bài học. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng sư phạm: soạn giáo án, viết bảng, trình bày bảng, giao tiếp với học 

sinh, xử lý các tình huống sư phạm, … 

- Có kỹ năng biểu diễn thí nghiệm, biết thực hành thành thạo, nhanh chóng, khéo 

léo các thí nghiệm trong chương trình Hóa học phổ thông.  Có kĩ năng làm việc với các 

chất dễ cháy, dễ nổ, các chất độc. Có kĩ năng sơ cứu khi trúng độc hóa chất. Có kỹ năng 

https://violet.vn/
http://baigiang.violet.vn/
http://giaoan.violet.vn/
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đong, đo, pha chế các mẫu chất thí nghiệm. Kỹ năng hướng dẫn học sinh quan sát và 

vận dụng lý thuyết để giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. 

- Có  kỹ năng sử dụng sự hỗ trợ tin học (dùng Internet, phần mềm hóa học, băng 

đĩa…) trong dạy thí nghiệm ảo trong dạy thực hành Hóa 

- Có kĩ năng vận hành được các thiết bị máy móc hiện đại trong thực hành Hóa 

học;thiết kế và sử dụng phương tiện trong dạy học Hóa học; tổ chức hoạt động ngoại khóa 

Hóa học. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học, tổ chức tốt mọi hoạt động trong công 

tác dạy học, xây dựng và quản lý hồ sơ sổ sách, làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Có kỹ năng đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng 

lực. 

- Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập để hoàn thành công 

việc. Khả năng kiếm thông tin, xử lí thông tin và đưa ra nhận xét phù hợp về thông tin 

cần tìm.   

2.3. Mục tiêu về thái độ người học 

-  Tu dưỡng đạo đức, tư cách nhà giáo, năng động sáng tạo và nghiêm túc trong 

công việc, tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi làm việc với dụng cụ hóa chất. 

- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin, yêu cầu về đổi mới 

phương pháp dạy học Hóa học. Hình thành lòng yêu nghề thực sự, tư tưởng không ngừng 

học hỏi, tích cực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, thích hợp 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Bài 1: Thực hành các thí nghiệm hóa học trong chương trình phổ thông: các thí nghiệm 

về phi kim và hợp chất của nó.  

1. Điều chế và thu khí clo, tính chất của khí clo 

2. Điều chế và thử tính tan của hiđro clorua. Tính chất của HCl 

3. Điều chế NH3 và thử tính chất của NH3 

4. Tính chất của HNO3 

5. Tính chất của H2SO4 

Bài 2: Thực hành các thí nghiệm hóa học trong chương trình phổ thông: các thí  

 nghiệm về kim loại và hợp chất của nó 

1. Xác định ion kim loại kiềm, kiềm thổ dựa vào màu ngọn lửa 

2. Phản ứng của Na và Mg với O2 

3. Tính chất của dung dịch kiềm 

4. Tính chất của sắt và hợp chất của sắt 

5. Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm 

Bài 3: Thực hành các thí nghiệm hóa học trong chương trình phổ thông: các thí nghiệm 

tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 

1. Tốc độ phản ứng  
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2. Cân bằng hóa học 

Bài 4: Thực hành các thí nghiệm hóa học trong chương trình phổ thông: các thí  

nghiệm về hợp chất hữu cơ 

1. Điều chế và tính chất của hiđrocacbon 

2. Tính chất của ancol, phenol 

3. Tính chất của anđehit, xeton  

Bài 5: Thực hành các thí nghiệm hóa học trong chương trình phổ thông: các thí  

nghiệm về hợp chất hữu cơ (tiếp) 

1. Tính chất của axit cacboxylic 

2. Tính chất của amin 

4. Tính chất của cacbohiđrat (thí nghiệm thử tính chất của glucozơ và tinh bột) 

5. Tính chất của protetin 

Bài 6: Thí nghiệm hóa học vui  

1. Không có lửa cũng có khói 

2. Mưa lửa 

3. Cắt chảy máu tay 

4. Lột da bàn tay 

5. Đốt cháy bàn tay 

6. Đốt khăn không cháy 

7. Châm lửa không cần diêm 

8. Mực bí mật 

9. Tạo ra màu hồng bằng nước 

10. Đốt cháy bằng nước 

11. Thuốc pha màu vạn năng 

12. Pháo dây nhiều màu 

13. Pháo hoa trên mặt bàn 

14. Trứng chui vào bình 

15. Thu khí và tàn thuốc lá 

Bài 7: Sử dụng các phương tiện dạy học trực quan trong dạy học Hóa học ở trường phổ 

thông 

Bài 8: Soạn giáo án, thực hành giảng dạy các tiết học có nội dung là các khái niệm mở 

đầu, định luật hóa học, hiện tượng hóa học. Luyện tập các dạng bài hóa học cơ bản. 

- Bài: Nguyên tố hóa học. Sách giáo khoa Hóa học 8 

- Bài: Hóa trị. Sách giáo khoa Hóa học 8 

- Bài: Thành phần nguyên tử. Sách giáo khoa Hóa học 10 

- Bài: Liên kết cộng hóa trị. Sách giáo khoa Hóa học 10 

- Bài: Sự điện li. Sách giáo khoa Hóa học 11 

- Bài: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Sách giáo khoa Hóa học 11 
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Bài 9: Soạn giáo án, thực hành giảng dạy các tiết học có nội dung là các đơn chất. 

Luyện tập các dạng bài hóa học cơ bản. 

- Bài: Oxi, ozon. Sách giáo khoa Hóa học 10 

- Bài: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (phần kim loại 

kiềm). Sách giáo khoa Hóa học 12 

- Bài: Sắt. Sách giáo khoa Hóa học 12 

Bài 10: Soạn giáo án, thực hành giảng dạy các tiết học có nội dung là các hợp chất vô 

cơ và hữu cơ. Luyện tập các dạng bài hóa học cơ bản. 

- Bài: Hiđroclorua, axit clohiđric và muối clorua. Sách giáo khoa Hóa học 10 

- Bài: Nhôm và hợp chất của nhôm. Sách giáo khoa Hóa học 12 

- Bài: Hợp kim của sắt. Sách giáo khoa Hóa học 12 

- Bài: Anken. Sách giáo khoa Hóa học 11 

- Bài:  Axit cacboxylic. Sách giáo khoa Hóa học 11 

- Bài: Glucozơ. Sách giáo khoa Hóa học 12 

Bài 11: Soạn giáo án, thực hành giảng dạy các tiết học có nội dung luyện tập và thực 

hành. Luyện tập các dạng bài hóa học cơ bản. 

- Bài: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron 

nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học. Sách giáo khoa Hóa học 10 

- Bài: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Sách giáo khoa Hóa học 

10 

- Bài: Luyện tập: Nhận biết một số  chất vô cơ. Sách giáo khoa Hóa học 12 

- Bài: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử. Sách giáo khoa Hóa học 10 

- Bài: Bài thực hành 2: Tính chất của một số  hợp chất nitơ, photpho. Sách giáo 

khoa Hóa học 11 

- Bài: Bài thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este, cacbohiđrat. Sách 

giáo khoa Hóa học 12 

Bài 12: Soạn giáo án, thực hành giảng dạy các tiết học có nội dung gắn với thực tiễn 

- Bài: Phân bón hóa học. Sách giáo khoa Hóa học 11 

- Bài: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp. Sách giáo khoa Hóa học 

12 

- Bài: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế. Sách giáo khoa Hóa học 12 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

 1. Nguyễn Cương (chủ biên) Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá 

học. NXB ĐHP HN, 2006 

2. Nguyễn Xuân Trường. Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông. 

NXB GD, 2005 

7.2. Học liệu tham khảo 

3. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập II 

và III. NXB GD, 2001 

4. Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Cương, Dương Xuân Trinh. Lý luận dạy học 

hoá học. Tập I, II. NXB GD, 1992 
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9.34. HÓA CÔNG NGHỆ / TECHNOLOGICAL CHEMISTRY  

- Mã học phần: 116126 

- Số tín chỉ học tập: 03 (18, 24,30) 

- Điều kiện tiên quyết: Môi trường và con người 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Kiến thức cơ bản về công nghệ hoá 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; Công nghệ 

silicat; Sản xuất gang thép; Kỹ thuật nhiên liệu; Sản xuất hợp chất cao phân tử. Thực 

tập giáo trình tại các cơ sở sản xuất: nhà máy hóa chất Việt trì, Nhà máy phân lân Văn 

điển, nhà máy cao su, xà phòng tại Hà nội. 

Năng lực đạt được: Lập được các sơ đồ điều chế các chất trong quy trình sản xuất. 

Vận dụng kiến thức hoá học vào việc giải thích các hiện tượng và các quá trình xảy ra trong 

sản xuất, đời sống, gắn liền giảng dạy hóa học ở phổ thông với sản xuất và đời sống. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học trình bày được hệ thống những kiến thức cơ bản về sản xuất một số 

chất vô cơ và hữu cơ quan trọng: 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; Công nghệ silicat; Sản xuất gang thép; Kỹ thuật nhiên liệu; sản xuất các hợp chất 

cao phân tử. 

- Người học trình bày được quy trình, nguyên tắc trong sản xuất. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Người học vận dụng được các kiến thức về hóa công nghệ để làm tốt các bài 

tập liên quan tới điều chế, sơ đồ tổng hợp, hiệu suất phản ứng. 

- Vận dụng các kiến thức về hóa công nghệ để  giải thích các hiện tượng và các 

quá trình xảy ra trong sản xuất, đời sống, gắn liền giảng dạy hóa học ở phổ thông với 

sản xuất và đời sống. 

- Sau khi học xong hóa kỹ thuật người học phải có khả năng tiến hành một số 

quá trình sản xuất ở trường phổ thông và ở địa phương, có thể dạy nghề cho học sinh. 

- Sinh viên có kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng tự học, tư duy 

sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải quyết vấn đề 

gặp phải trong thực tiễn và dạy học.  

- Sinh viên có kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ năng giải bài tập hoá học; 

kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người. 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, trình bày, thảo luận. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 
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- Sinh viên đánh giá được chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Sinh viên có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Sinh viên lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

- Sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân 

và tập thể. 

- Sinh viên có ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường 

- Sinh viên có thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì môi trường 

xanh. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN I. LÝ THUYẾT 

Chương I 

NGUYÊN TẮC CỦA NỀN SẢN XUẤT HOÁ HỌC 

1.1. Khái niệm 

 1.1.1. Khái niệm 

 1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của hóa công nghệ 

 1.1.3. Vài nét về công nghiệp hóa chất Việt Nam 

1.2. Nguyên tắc sản xuất 

1.2.1. Tăng tốc độ các qúa trình hoá học. 

1.2.2. Tăng công suất của thiết bị. 

1.2.3. Thực hiện các quá trình tuần hoàn kín. 

1.2.4. Liên hợp giữa các xí nghiệp. 

1.2.5. Cơ khí hoá và tự động hoá các quá trình sản xuất. 

1.2.6. Tận dụng phế thải, chống ô nhiễm môi trường. 

1.2.7. Thực hiện các biện pháp mới trong kỹ thuật hóa học. 

Chương II 

SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC, AMONIAC VÀ AXIT NITRIC 

2.1. Sản xuất  Axit sunfuric 

2.1.1. Axit sunfuric trong công nghệ hoá học. 

2.1.2. Nguyên liệu sản xuất axit sunfuric. 

2.1.3. Chế tạo hỗn hợp khí SO2. 

2.1.4. Tinh chế hỗn hợp khí SO2. 

2.1.5. Oxi hoá SO2 thành SO3. 

2.1.6. Hấp thụ SO3 thành H2SO4. 

2.1.7. Dây chuyền sản xuất H2SO4. 

2.2. Tổng hợp amoniac. 
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2.2.1. Điều chế hiđro, nitơ và hỗn hợp H2 + N2. 

2.2.2. Tinh chế hỗn hợp khí nhiên liệu. 

2.2.3. Nguyên tắc sản xuất NH3. 

2.2.4. Tháp tổng hợp và dây chuyền sản xuất. 

2.3. Sản xuất axit nitric. 

2.3.1. Nguyên tắc sản xuất HNO3. 

2.3.2. Sản xuất HNO3 từ NH3. 

2.3.3. Dây chuyền công nghệ sản xuất HNO3 loãng. 

2.3.4. Sản xuất HNO3 đặc. 

Chương III 

ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH NaCl. SẢN XUẤT NaOH 

CLO, HCl VÀ PHÂN BÓN HOÁ HỌC 

3.1. Sản xuất NaOH, Cl2, HCl. 

3.1.1. Vai trò của xút, clo, HCl. 

3.1.2. Chế tạo dung dịch NaCl bão hoà. 

3.1.3. Tinh chế dung dịch NaCl. 

3.1.4. Điện phân. 

3.1.5. Sản xuất khí hiđroclorua và axit clohiđric. 

3.2. Sản xuất phân bón hóa học 

3.2.1. Sản xuất phân lân. 

3.2.2. Sản xuất phân đạm. 

3.2.3. Phân kali 

Chương IV 

CÔNG NGHỆ SILICAT VÀ SẢN XUẤT GANG THÉP 

4.1. Công nghệ Silicat 

4.1.1. Sản xuất thuỷ tinh. 

4.1.2. Sản xuất gốm sứ. 

4.1.3. Sản xuất vôi. 

4.1.4. Sản xuất xi măng. 

4.2. Sản xuất gang thép 

4.2.1. Khái niệm về gang thép. 

4.2.2.  Luyện gang. 

4.2.3. Luyện thép. 

Chương V 

KỸ THUẬT NHIÊN LIỆU 

5.1. Sản xuất các loại khí than. 

 5.1.1. Ý nghĩa kinh tế của khí than 

 5.1.2. Cơ sở hóa lí của quá trình sản xuất khí than. 
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 5.1.3. Các phương pháp sản xuất khí than. 

 5.1.4. Thiết bị hóa khí. 

5.2. Kỹ thuật luyện than cốc. 

 5.2.1. Ý nghĩa kinh tế của kĩ thuật cốc hóa. 

 5.2.2. Cơ sở hóa lí của quá trình cốc hóa than. 

 5.2.3. Kĩ thuật luyện cốc. 

5.3.  Kĩ thuật chế biến dầu mỏ. 

 5.3.1. Nguồn gốc, thành phần và ý nghĩa của quá trình chế biến dầu mỏ. 

 5.3.2. Chế biến dầu mỏ 

 

Chương VI 

TỔNG HỢP MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ 

6.1.  Tổng hợp hữu cơ cơ bản 

 6.1.1. Sản xuất etylen, axetylen, butađien. 

 6.1.2. Sản xuất metanol và etanol 

 6.1.3. Sản xuất fomanđehit và axetanđêhit 

 6.1.4. Sản xuất axit axetic 

 6.1.5. Sản xuất vinyl clorua. 

6.1.6. Tổng hợp hữu cơ tinh 

6.2.  Sản xuất  các hợp chất cao phân tử 

6.2.1. polivinyl clorua 

6.2.2. Nhựa phenol fomanđehit 

6.2.3.  Cao su 

6.2.4. Sợi hóa học 

PHẦN II. HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Thực tập giáo trình tại các cơ sở sản xuất: nhà máy hóa chất Việt trì, Nhà máy 

Phân Lân Lâm Thao, Nhà máy pin Văn điển, nhà máy cao su, xà phòng tại Hà nội, mỏ 

than Quảng Ninh. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  
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7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1.  Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt - Hoá kỹ thuật đại cương - NXB Giáo dục - Hà 

nội. 1998. 

2. Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê Viết Phùng, Phạm Văn Thưởng  - Hoá công 

nghệ và môi trường - NXB Giáo dục - Hà nội. 2001. 

9.2.Học liệu tham khảo 

     3. Phạm Hùng Việt, Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội: Hóa học môi trường cơ sở, 

ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội - 2001. 

     4. Nguyễn Thạc Cán: Cơ sở khoa học môi trường, Viện Đại học mở Hà Nội - 1995. 

 5. Lê Văn Khoa - Môi trường và ô nhiễm - NXB Giáo Dục - 1995. 

 

9.35. NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC / CHEMICAL THERMODYNAMICS  

- Mã học phần: 116127 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học đại cương. 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các định luật quan trọng của nhiệt động học, định luật về 

hiệu ứng nhiệt của quá trình Hoá học, các qui luật về cân bằng Hoá học, cân bằng pha, 

các khái niệm quan trọng về dung dịch và các tính chất của dung dịch theo quan điểm 

của nhiệt động học. 

Năng lực đạt được: Giải thích được các hiện tượng hoá học và thực tế. Thiết lập 

được các cân bằng hóa học 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

-  Học phần này giúp  sinh viên nắm vững được nội dung, xây dựng được các biểu 

thức toán học các nguyên lý của nhiệt động lực học và áp dụng các biểu thức đó để tính 

toán trong Hoá học. Thiết lập biểu thức và tính toán được biến thiên của các hàm nhiệt 

động quan trọng như Entanpi, Entropi, hiệu ứng nhiệt của các quá trình chuyển hóa hoá 
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học, hằng số cân bằng của phản ứng hoá học và các đại lượng liên quan khác.  Sinh 

viên nắm vững được kiến thức về những khái niệm, nguyên  lý, quy luật cơ bản của các 

quá trình hoá học. 

2.2. Về kỹ năng: 

-  SV vận dụng được các quy luật để giải thích các hiện tượng hoá học và vật lý 

liên quan. Thiết lập được các cân bằng hóa học 

 - Làm được các bài tập đặc biệt là các bài tập về nhiệt động hoá học, dung dịch, cân 

bằng hóa học. 

- Kỹ năng đọc sách, tự học tự nghiên cứu. 

- Phân tích tổng hợp vấn đề;  

- Kỹ năng giải bài tập hoá học;  

- Kỹ năng trình bày vấn đề trước số đông người. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

-  Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng 

được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học.  

 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch, 

sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I.  

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1. Mục tiêu, đối tượng của nhiệt động học 

1.2. Bản chất của phương pháp nhiệt động hóa học 

1.3. Các khái niệm cơ bản: Hệ và môi trường; trạng thái nhiệt động, thông số 

trạng thái, hàm trạng thái; quá trình, hàm quá trình; năng lượng, nhiệt và công 

 

Chương II.  

HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 

2.1. Nội dung và biểu thức Toán của nguyên lý I 

2.2. Các quá trình đẳng tích, đẳng áp 

2.3. Hiệu ứng nhiệt của các phản ứng hóa học 

2.4. Phương trình nhiệt hóa học 

2.5. Các định luật nhiệt hoá học và hệ quả 

2. 6. Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng Hoá học  

Chương III.  

CHIỀU DIỄN BIẾN CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 

3.1. Khái niệm về entropy  

3.2. Ý nghĩa vật lí của entropy 

3.3. Tính biến thiên entropy của một số quá trình 
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3.4. Thế đẳng áp và chiều xảy ra của quá trình hóa học 

Chương IV. 

 DUNG DỊCH CHẤT KHÔNG ĐIỆN LI 

4.1.  Một số khái niệm chung về dung dịch 

4.2.  Dung dịch lỏng vô cùng loãng 

4.3.  Dung dịch lý tưởng.  Dung dịch thực                               

Chương V.  

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

5.1.  Khái niệm về cân bằng hóa học  

5.2.  Định luật tác dụng khối lượng  

5.3.  Phương trình đẳng nhiệt của phản ứng hoá học 

5.4.  Phương trình đẳng áp và đẳng tích của phản ứng hoá học. Sự phụ thuộc của 

hằng số cân bằng vào nhiệt độ và áp suất 

5.5.  Tính hằng số cân bằng khi thay đổi nhiệt độ của phản ứng 

Chương VI. 

 NGUYÊN LÝ THỨ III CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC 

6.1. Nội dung nguyên lí 

6.2. Sự biến thiên Entropi trong các phản ứng hoá học 

6.3. Biến thiên Entanpi tự do G trong các phản ứng hoá học. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến biến thiên Entanpi tự do 

 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 
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Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1. Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (2001), Hóa lýTập 1, 

NXB Giáo dục, Hà Nội.  

2. Nguyễn Đình Huề (2000), Giáo Trình Hóa lý T1,2, NXB Giáo dục, Hà Nội.  

3. Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải (2000), Bài Tập Hóa lý, NXB Giáo dục, Hà 

Nội. 

9.2. Học liệu tham khảo 

4. Nguyễn Hữu Phú (2002), Hóa lý và hóa keo, NXB KH kĩ thuật, Hà Nội.  

5. Lâm Ngọc Thiềm (2003), Bài tập hoá lí cơ sở, NXB K kĩ thuật, Hà Nội.  

6. Nguyễn Văn Duệ (1989), Nhiệt Động học, NXB Giáo dục, Hà Nội.  
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9.36. ĐIIỆN HÓA HỌC / ELECTROCHEMISTRY  

- Mã học phần: 116128 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Nhiệt động hóa học. 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Cáctính chất của dung dịch chất điện ly dựa theo các đại 

lượng nhiệt động học: Các thuyết về điện ly; Độ dẫn điện của dung dịch điện ly. Các 

đại lượng đặc trưng cho sự chuyển động của các ion trong dung dịch dưới tác dụng của 

điện trường. Các quá trình điện cực, thế điện cực và ứng dụng của nó: pin điện; thế điện 

cực; động học các quá trình ở điện cực; điện phân. 

Năng lực đạt được:Biểu diễn được trạng thái các chất điện li trong dung dịch và 

dự đoán định tính chiều hướng phản ứng. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học trình bày được kiến thức  lý thuyết hóa học về chất điện ly, cơ sở 

nhiệt động lực về pin điện, thế điện cực, pin điện, động học các quá trình điện cực, ứng 

dụng của động học điện hóa. 

- Người học trình bày được các kiến thức ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống liên 

quan đến học phần như: pin điện và ứng dụng của pin điện, dung dịch chất điện ly và 

ứng dụng trong cuộc sống, … 

2.2. Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng vận dụng được các nguyên lý (động học, nhiệt động học, nhiệt động 

lực học…) để giải thích các hiện tượng, quá trình hoá học và vật lý liên quan các chất. 

- Có kỹ năng biểu diễn được trạng thái các chất điện li trong dung dịch và dự 

đoán định tính chiều hướng phản ứng. Hiểu được bản chất của quá trình điện cực, thế 

điện cực và ứng dụng của nó. 

- Có kỹ năng vận dụng lí thuyết điện hóa học  để giải các bài tập của chúng. 

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực hành vào dạy học Hóa học ở 

trường phổ thông; 

- Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập để hoàn thành công 

việc. Khả năng kiếm thông tin, xử lí thông tin và đưa ra nhận xét phù hợp về thông tin 

cần tìm.   

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

-  Tu dưỡng đạo đức, tư cách nhà giáo, năng động sáng tạo và nghiêm túc trong 

học tập. 

- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin,. Hình thành lòng yêu 

nghề thực sự, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực sử dụng các phương pháp dạy học 

tích cực, thích hợp 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1:  
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CÁC THUYẾT VỀ CHẤT ĐIỆN LY     

1.1.  Những bằng chứng về sự tồn tại của ion trong dung dịch 

1.2. Solvat và hydrat hoá ion trong dung dịch. 

1.3. Thuyết điện ly Arrhenius. 

1.3.1. Những tiền đề cho sự ra đời của thuyết điện ly. 

1.3.2. Nội dung thuyết điện ly. 

1.3.3. Ưu và nhược điểm của thuyết điện ly 

1.4. Thuyết Debye - Huckel  

1.4.1. Mẫu dung dịch Debye – Huckel và thuyết tương tác ion 

1.4.2. Hoạt độ và hệ số hoạt độ 

1.4.3. Ứng dụng thuyết Debye – Huckel cho các chất điện li yếu 

1.4.4. Ứng dụng thuyết Debye – Huckel để tính độ hòa tan 

 

CHƯƠNG 2: 

CÁC HIỆN TƯỢNG BẤT THUẬN NGHỊCH TRONG DUNG DỊCH 

CHẤT ĐIỆN LY 

2.1.  Độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly 

2.1.1. Độ dẫn điện riêng 

2.1.2. Độ dẫn điện mol 

2.2. Tốc độ chuyển động tuyệt đối và linh độ ion 

2.3. Phương pháp đo độ dẫn điện và ứng dụng của nó 

2.3.1. Xác định độ phân li biểu kiến của chất điện li yếu. 

2.3.2. Xác định  độ tan của hợp chất khó tan.  

2.4. Thuyết Debye – Huckel – Onsager về độ dẫn điện của chất điện ly 

2.5. Số tải và các phương pháp xác định 

2.5.1. Số tải.  

2.5.2. Xác định số tải bằng phương pháp Hittorf và phương pháp ranh giới di động  

CHƯƠNG 3:  

CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC VỀ PIN ĐIỆN 

3.1. Bản chất của thế điện hoá  

3.2. Hiệu thế tiếp xúc và nguyên nhân xuất hiện suất điện động của pin 

ganvani  

3.3.  Cân bằng trên ranh giới điện cực – dung dịch và trong hệ điện hóa 

3.4. Pin điện và suất điện động. 

3.4.1. Quy ước Quốc tế về sơ đồ pin điện. 

3.4.2. Suất điện động và quy ước dấu về suất điện động. 

3.4.3. Phương trình Nernst về suất điện động. 

CHƯƠNG 4:  

CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC VỀ THẾ ĐIỆN CỰC 

4.1. Khái quát về thế điện cực. 

4.1.1. Khái niệm thế điện cực, lớp điện kép. 
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4.1.2. Sự đo thế điện cực. Điện cực chuẩn hiđro 

4.1.3. Quy ước về sơ đồ điện cực, phản ứng điện cực, dấu của thế điện cực. 

4.1.4. Phương trình Nernst về thế điện cực. 

4.1.5. Bảng các giá trị thế điện cực chuẩn. 

4.2. Sự phân loại điện cực. 

4.2.1. Điện cực loại một. 

4.2.2. Điện cực loại hai. 

4.2.3. Điện cực oxi hoá- khử. 

CHƯƠNG 5:  

SỰ PHÂN LOẠI PIN ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG CỦA SỰ ĐO  

SUẤT  ĐIỆN ĐỘNG     

5.1. Phân loại pin điện. 

5.1.1. Pin hóa học. 

5.1.2. Pin nồng độ. 

5.2. Ứng dụng của phép đo suất điện động. 

5.2.1. Xác định pH. 

5.2.2. Xác định hệ số hoạt độ ion trung bình. 

5.2.3. Xác định độ tan. 

5.2.4. Xác định số tải. 

5.2.5. Chuẩn độ oxi hoá - khử. 

CHƯƠNG 6:  

ĐỘNG HỌC CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN CỰC    

6.1. Khái quát về động học điện hoá. 

6.1. 1. Những đặc trưng của quá trình không cân bằng trên điện cực. 

6.1. 2. Sự phân cực. 

6.1. 3. Quá thế. 

6.1. 4. Cơ chế và tốc độ phản ứng điện hoá. 

6.2.  Phương trình Voimer Butler.   

6.3. Lý thuyết quá thế Hiđro  

6.3. 1. Thuyết xúc tác của Tafel 

6.3. 2. Thuyết Frunmkil. 

6.4. Điện phân                 

6.4. 1. Thế phân huỷ và quá thế trong điện phân 

6.4. 2. Điện phân dung dịch nước  

6.4. 3. Điện phân nóng chảy 

6.4. 4. Ứng dụng của điện phân: Tinh chế đồng; Điều chế nhôm; Mạ điện 

CHƯƠNG 7: 

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG HỌC ĐIỆN HOÁ  

7.1. Ăn mòn điện hoá học 

7.1. 1. Nhiệt động lực về ăn mòn điện hoá 

7.1. 2. Động học điện hoá về ăn mòn 
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7.1. 3. Chống ăn mòn: Phương pháp che phủ bề mặt; Phương pháp điện hoá. 

7.2. Nguồn điện hoá học 

7.2. 1. Nguồn điện sơ cấp  

7.2. 2. Nguồn điện thứ cấp 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

1. Nguyễn Văn Tuế - Hóa lý, Tập 4. NXB Giáo Dục, 1999. 

2. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý. NXBGD, 2000. 

9.2. Học liệu tham khảo 

3. Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh – Giáo trình Hóa lý, Tập 3. NXB Giáo Dục, 

1983. 

4. Trần Hiệp Hải – Phản ứng điện hóa và ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2002 

5. Allen J. Bard, Larry R. Faulkner – Electrochemical methods. Department of 

Chemistry and Biochemistry University of Texas at Austin, 2000. 
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9.37. ĐỘNG HỌC VÀ THỰC HÀNH HÓA LÝ  / DYNAMIC CHEMISTRY ANH 

PRATICE OF PHYSICAL CHEMISTRY  

- Mã học phần: 116129 

- Số tín chỉ học tập: 03 (18, 24, 30) 

- Điều kiện tiên quyết: Điện Hóa học. 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các quy luật biến thiên của phản ứng hoá học theo thời  gian 

và các yếu tố ảnh hưởng đến sự diễn biến đó; mối quan hệ giữa cấu tạo chất và khă 

năng phản ứng; vai trò của các tiểu phân trung gian hoạt động, các giai đoạn cơ bản và 

tập hợp của chúng tạo thành phản ứng tổng.Thực hành gồm: 5 bài thực hành về Nhiệt 

động Hoá học; 4 bài thực hành về Điện hoá học 3 bài thực hành  Động hoá học. 

Năng lực đạt được:Vận dụng được các nguyên lý (động học, nhiệt động học, cân 

bằng …) vào thực hành hoá lý để giải thích các hiện tượng hoá học và vật lý liên quan 

các chất. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học trình bày được kiến thức  lý thuyết hóa học về các quy luật biến 

thiên của phản ứng hoá học theo thời  gian và các yếu tố ảnh hưởng đến sự diễn biến 

đó; mối quan hệ giữa cấu tạo chất và khả năng phản ứng; vai trò của các tiểu phân trung 

gian hoạt động, các giai đoạn cơ bản và tập hợp của chúng tạo thành phản ứng tổng. 

- Người học trình bày được các kiến thức ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống liên 

quan đến học phần như: tốc độ phản ứng của các quá trình hóa học đơn giản trong tự 

nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng,… 

- Người học trình bày được kỹ thuật tiến hành các thí nghiệm về nhiệt động hóa 

học, điện hóa học, động hóa học, nguyên tắc và an toàn thí nghiệm. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng vận dụng được các nguyên lý (động học, nhiệt động học, nhiệt động 

lực học…) để giải thích các hiện tượng, quá trình hoá học và vật lý liên quan các chất. 

- Có kỹ năng biểu diễn được các phương trình động học của các phản ứng đơn giản. 

- Có kỹ năng xác định bậc phản ứng của các phản ứng đơn giản. 

- Có kỹ năng vận dụng lí thuyết động hóa học  để giải các bài tập của chúng. 

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực hành vào dạy học Hóa học ở 

trường phổ thông; 

- Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập để hoàn thành công việc. 

Khả năng tìm kiếm thông tin, xử lí thông tin và đưa ra nhận xét phù hợp về thông tin 

cần tìm.   
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2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

-  Tu dưỡng đạo đức, tư cách nhà giáo, năng động sáng tạo và nghiêm túc trong học tập. 

- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin,. Hình thành lòng yêu 

nghề thực sự, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực sử dụng các phương pháp dạy học 

tích cực, thích hợp 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1.  Đối tượng nghiên cứu và vai trò của động học hóa học  

1.2. Các điều kiện xảy ra phản ứng hoá học 

1.2.1. Điều kiện nhiệt động học 

1.2.2. Điều kiện động học. 

1.3. Tốc độ phản ứng hoá học.  

1.3.1. Định nghĩa tốc độ phản ứng hoá học 

1.3.2. Tốc độ trung bình             

1.3.3. Tốc độ tức thời 

1.4. Phân loại động học các phản ứng hoá học. 

1.4.1. Phân tử số và bậc phản ứng.  

1.4.2. Phân loại theo phân tử số. 

1.4.3. Phân loại theo bậc động học của phản ứng   

1.5. Phương trình động học và hằng số tốc độ.  

 

CHƯƠNG 2: ĐỘNG HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG  HÓA HỌC 

2.1. Phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp 

2.2. Các quy luật động học của phản ứng đơn giản. 

2.2.1. Phản ứng bậc 1. 

2.2.2. Phản ứng bậc 2. 

a. Hai chất có nồng độ bằng nhau. 

b. Hai chất có nồng độ không bằng nhau. 

2.2.3. Phản ứng bậc 3 

a. Cả 3 chất có nồng độ bằng nhau 

b. Hai chất có nồng độ bằng nhau 

c. Cả ba chất có nồng độ không bằng nhau 

2.2.4. Phản ứng bậc 0 

2.2.5. Phản ứng bậc n 

2.3. Các quy luật động học của phản ứng phức tạp 

2.3.1. Phản ứng thuận nghịch 

a. Phản ứng thuận nghịch bậc 1 

b. Phản ứng thuận nghịch bậc 2 
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2.3.2. Phản ứng song song  

a.  Phản ứng song song hai hướng bậc 1. 

b.  Phản ứng song song hai hướng bậc 2. 

2.3.3. Phản ứng nối tiếp hai giai đoạn bậc 1  

a. Các ví dụ 

b. Thiết lập phương trình tốc độ đối với mỗi chất; nồng độ cực đại 

của sản phẩm trung gian. 

2.3.4. Phản ứng liên hợp 

a. Phản ứng liên hợp được mô tả bằng sơ đồ 

b. Hệ số cảm ứng 

c. Phân loại 

d. Phản ưng tự cảm ứng 

2.4. Các phương pháp thực nghiệm đo tốc độ phản ứng, xác định bậc phản 

ứng và hằng số tốc độ phản ứng 

2.4.1. Phương pháp đo tốc độ phản ứng 

2.4.2. Các phương pháp xác định bậc phản ứng 

a.  Phương pháp thế 

b.  Phương pháp đồ thị  

c.  Phương pháp thời gian nửa phản ứng. 

d.  Phương pháp tốc độ đầu. 

e . Phương pháp cô lập 

2.4.3. Các phương pháp xác định hằng số tốc độ phản ứng 

a. Phương pháp đồ thị  

b. Phương pháp đại số 

c. Phương pháp vật lí 

d. Phương pháp Guggenhein 

 

CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 

 

3.1. Mở đầu 

3.2. Môt số quy tắc kinh nghiệm 

3.2.1. Hệ số nhiệt độ 

3.2.2. Phương trình VantHoff 

3.2.3. Phương pháp kinh nghiệm 

3.3. Phương trình Arrhenius 

3.3.1. Phương trình thực nghiệm và cơ sở lý thuyết của Arrhenius 

3.3.2. Thiết lập phương trình Arrhenius 

3.4. Năng lượng hoạt động hoá 
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CHƯƠNG 4: THUYẾT VA CHẠM HOẠT ĐỘNG VÀ THUYẾT PHỨC 

HOẠT ĐỘNG     

4.1. Thuyết va chạm hoạt động     

4.1.1. Một số khái niệm. 

4.1.2. Những luận điểm của thuyết va chạm hoạt động. 

4.1.3. Tính số va chạm 

4.1.4. Va chạm hiệu quả 

4.1.5. Tính hằng số tốc độ phản ứng 

4.1.6. Sự đưa thừa số không gian vào biểu thức của k 

4.1.7. So sánh biểu thức của hằng số tốc độ theo thuyết Arrhenius và thuyết va 

chạm. 

4.2. Thuyết phức chất hoạt động       

4.2.1. Một số khái niệm 

4.2.2. Nội dung của thuyết phức chất hoạt động 

4.2.3. Bề mặt thế năng và đường phản ứng 

4.2.4. Những hệ thức định lượng của thuyết phức chất hoạt động 

4.2.5. So sánh thuyết phức chất hoạt động và thuyết va chạm 

CHƯƠNG 5: ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 

 

5.1. Mở đầu 

5.2. Ảnh hưởng của áp suất đến tốc độ phản ứng trong dung dịch, thể tích hoạt 

động 

5.3. Thể tích hoạt động và cơ chế phản ứng 

 

CHƯƠNG 6: ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 

6.1. Áp dụng các quy luật của thuyết va chạm hoạt động và thuyết phưc chất hoạt 

động cho phản ứng trong dung dịch. 

6.2. Sự sonvat hóa 

6.2.1. Lực giữa các phân tử 

6.2.2. Cấu trúc chất lỏng 

6.2.3. Sự sonvat hóa phân tử trung hòa và ion 

6.2.4. Mẫu sonvat hóa tĩnh điện 

6.3. Phản ứng của phân tử trung hòa diễn ra trong trạng thái chuyển tiếp  không 

phân cực 

6.4. Ảnh hưởng của độ phân cực đến tốc độ phản ứng phân cực 

6.4.1. Phản ứng của phân tử trung hòa 

6.4.2. Phản ứng giữa các ion 

6.4.3. Phản ứng giữa ion và phân tử trung hòa 
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6.5. Ảnh hưởng của sự sonvat riêng đến tốc độ phản ứng 

 

CHƯƠNG 7: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT XÚC TÁC ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 

 

7.1. Những khái niệm cơ bản 

7.1.1. Hiện tượng xúc tác, chất xúc tác 

7.1.2. Những đặc điểm của hiện  tượng xúc tác 

a. Tính chọn lọc 

b. Quan hệ giữa hiện tượng xúc tác và cân bằng hóa học 

c. Quan hệ giữa hiện tượng xúc tác và điều kiện xảy ra phản ứng 

7.1.3. Hằng số xúc tác 

7.2. Xúc tác đồng thể 

7.2.1. Thuyết xúc tác đồng thể 

7.2.2. Động hóa học của các phản ứng xúc tác đồng thể trong dung dịch 

7.2.3. Tác dụng hoạt hóa của chất xúc tác 

7.2.4. Xúc tác axit – bazơ 

7.2.5. Một số xúc tác khác 

7.3. Xúc tác dị thể 

7.3.1. Khái niệm và đặc điểm 

7.3.2. Các giai đoạn của quá trình xúc tác dị thể 

7.3.3. Quá trình hoạt động hóa trong xúc tác dị thể 

7.3.4. Hấp phụ và xúc tác 

7.3.5. Động học của xúc tác dị thể 

7.4. Một số thuyết về xúc tác 

7.4.1. Thuyết hợp chất trung gian 

7.4.2. Thuyết hợp chất bề mặt 

7.4.3. Thuyết trung tâm hoạt động 

7.4.4. Thuyết đa vị 

7.4.5. Thuyết tập hợp hoạt động 

7.4.6. Thuyết điện tử 

7.5. Phương pháp thực nghiệm nghiên cứu hấp phụ và xúc tác 

 

CHƯƠNG 8: PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN VÀ QUANG HÓA 

 

8.1. Phản ứng dây chuyền 

8.1.1. Các đặc điểm của phản ứng dây chuyền 

8.1.2. Cơ chế của phản ứng dây chuyền 

8.1.3.  Phân loại phản ứng dây chuyền 
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8.1.4. Thuyết xác xuất về phản ứng dây chuyền 

a.  Độ dài mạch trung bình và xác suất đứt mạch 

b. Tốc độ mất đi tiểu phân hoạt động 

c.  Lý thuyết về cắt mạch 

d.  Tốc độ phản ứng dây chuyền 

8.1.5. Sự nổ nhiệt 

8.1.6. Phương pháp thực nghiệm nghiên cứu phản ứng dây chuyền 

8.2. Phản ứng quang hóa 

8.2.1. Một số khái niệm và định luật cơ bản 

8.2.2. Sự kích thích e và các quá trình giải hoạt 

8.2.3. Sự chuyển dời e 

8.2.4. Nghiên cứu động học các quá trình quang hóa 

a. Xác định thời gian sống của trạng thái kích thích 

b. Xác định hằng số tốc độ của các quá trình giải hoạt 

c. Xây dựng biểu đồ các mức năng lượng 

d. Phương pháp xung ánh sáng 

 

PHẦN THỰC HÀNH 

Bài 1: Nhiệt hoà tan và nhiệt hiđrat hóa của các muối.  

Bài 2: Áp suất hơi bão hoà của chất lỏng nguyên chất. 

Bài 3: Cân bằng đồng thể trong pha lỏng giữa I2 và KI  

Bài 4: Hấp phụ CH3COOH trên than hoạt tính từ dung dịch 

Bài 5: Sức căng bề mặt của chất lỏng  

Bài 6: Đo suất điện động của pin Daniell 

Bài 7: Đo suất điện động pin nồng độ  

Bài 8: Xác định số tải của ion hiđro 

Bài 9: Xác định tích số tan của  muối bạc bằng pin không tải. 

Bài 10: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

Bài 11: Tốc độ của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit  

Bài 12: Tốc độ của phản ứng iod hoá axeton. Năng lượng hoạt hoá  

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1. Học liệu bắt buộc                

1. Trần Văn Nhân - Hóa lý, Tập III. NXB Giáo Dục, 1999. 

2. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Thực hành Hóa lý. NXBGD, 1994. 

3. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý. NXBGD, 2000. 

9.2. Học liệu tham khảo 

4. Trần Hiệp Hải, Trần Kim Thanh - Giáo trình Hóa lý, Tập 3. NXB Giáo Dục, 1983. 

5. Nguyễn Đình Huề, Trần Kim Thanh- Động Hoá học và Xúc tác. NXB Giáo Dục, 

1990 

6. Lâm Ngọc Thiềm,  Bài tập hoá lí cơ sở. NXB KH và KT, 2003 
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9.38. Chọn 1 trong 2 học phần sau 

1. BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG / 

FOSTERING GOOD CHEMISTRY STUDENTS IN HIGH SCHOOL  

- Mã học phần: 116130 

- Số tín chỉ học tập: 03 (18, 24, 30) 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học hoá học 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các lý thuyết chuyên đề nâng cao và khó về hoá ở phổ 

thông, làm cơ sở để giải các bài tập khó, bồi dưỡng học sinh giỏi bậc trung học. Xây 

dựng hệ thống bài tập hệ thống bài tập dành cho học sinh chuyên hoá học, chuẩn bị cho 

các kỳ thi olympic hoá học.  

Năng lực đạt được:Đưa ra được phương pháp giải một số bài tập Hóa học chọn 

lọc bồi dưỡng cho học sinh giỏi Hóa học trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhận 

dạng nhanh các dạng bài toán hoá khó và tìm lời giải cho các bài toán bằng các phương 

pháp khác nhau. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học trình bày được hệ thống những kiến thức nâng cao và khó về cấu tạo 

nguyên tử, cấu tạo phân tử và cấu trúc mạng tinh thể. Các vấn đề khó trong hóa vô cơ và 

hữu cơ. 

- Người học trình bày được các tính chất vật lý, hóa học và phương pháp điều 

chế riêng của một số hợp chất vô cơ quan trọng. 

- Người học trình bày được một số cơ chế phản ứng hữu cơ quan trọng, các phản 

ứng chuyển vị thường gặp. 

- Người học trình bày được hệ thống các dạng bài tập ôn thi học sinh giỏi trong 

chương trình hóa học phổ thông. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Người học vận dụng được các kiến thức nâng cao và khó về hóa học đại cương, 

vô cơ, hóa học hữu cơ để làm tốt các bài tập liên quan đến các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, 

quốc gia... 

- Người học hệ thống hóa được các dạng bài tập ôn thi HSG, phân loại và giải 

được các dạng bài tập này. 

- Vận dụng các kiến thức về bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học để phát hiện, lựa chọn, 

bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phù hợp với mục đích đào tạo nhân tài cho đất nước, đào 

tạo người lao động có văn hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống 

- Người học có kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng tự học, tư duy 

sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải quyết vấn đề 

gặp phải trong thực tiễn và dạy học.  
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- Có kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ năng giải bài tập hoá học hay và 

khó; kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người; kỹ năng lựa chọn và bồi dưỡng học 

sinh giỏi PTTH. 

- Người học có kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, trình bày, thảo luận, 

kỹ năng trình bày và hướng dẫn học sinh giải bài tập khó. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

- Sinh viên đánh giá được chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học, tư duy các vấn đề và bài tập khó, biết cách tạo 

được nhiệt huyết trong nghiên cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm 

học sinh giỏi sau này. 

- Sinh viên có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Sinh viên lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

- Sinh viên có thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân và 

tập thể. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I. Tổng quan về bồi dưỡng hóa học ở trường phổ thông 2(2,0) 

1.1. Quan niệm về học sinh giỏi 

1.1.1. Ở một số nước trên thế giới 

1.1.2. Tại Việt Nam 

1.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi với việc đào tạo nhân tài cho đất nước 

1.2.1. Chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục 

1.2.2. Đào tạo nhân tài cho đất nước – Trách nhiệm và lợi ích quốc gia 

1.3. Mục tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi 

1.4. Giáo dục học sinh giỏi 

1.5. Những phẩm chất và năng lực tư duy của một học sinh giỏi hóa học 

1.6. Biện pháp tổ chức học bồi dưỡng sinh giỏi hóa học 

1.6.1. Quán triệt nhận thức tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

1.6.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 

1.6.3. Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 

Chương II.    Nguyên tử - Phân tử và Cấu trúc tinh thể 8(4,4) 

2.1. Cấu tạo nguyên tử 

2.1.1. Hàm sóng và biểu thức năng lượng của hệ một e một hạt nhân. 

2.1.2. Hệ nhiều e – Phương pháp gần đúng một e 

2.2. Hóa học hạt nhân 

2.2.1. Một số công thức cơ bản 

2.2.2. Định luật chuyển dịch phóng xạ 

2.2.3. Phân rã phóng xạ và phản ứng hạt nhân 

2.2.4. Động học phóng xạ 
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2.3. Liên kết hóa học 

2.3.1. Sự tạo thành liên kết hóa học và phân loại liên kết hóa học 

2.3.2. Thuyết VB và thuyết lai hóa AO 

2.3.3. Thuyết MO 

2.3.4. Dạng hình học của phân tử, thuyết sức đẩy giữa các cặp e hóa trị, dự đoán 

kiểu lai hóa. 

2.4. Cấu trúc tinh thể 

2.4.1. Mạng tinh thể và các loại cấu trúc tinh thể 

2.4.2. Ô mạng cơ sở, số đơn vị cấu trúc và khối lượng riêng 

2.4.3. Cấu trúc mạng tinh thể kim loại 

2.4.4. Mạng tinh thể ion 

2.5. Một số dạng bài tập nâng cao và khó 

Chương III. Lý thuyết các quá trình hóa học 8(4,4) 

3.1. Nhiệt động học và cân bằng hóa học 

 3.1.1. Nguyên lý I của nhiệt động học 

 3.1.2. Nguyên lý II của nhiệt động học 

 3.1.3. Cân bằng hóa học 

3.2. Điện hóa học 

 3.2.1. Thế điện cực và pin điện 

 3.2.2. Chiều hướng và hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa khử 

 3.2.3. Mối quan hệ giữa thế của pin, sự biến đổi năng lượng tự do và hằng số 

cân bằng của phản ứng oxi hóa khử làm cơ sở cho pin 

 3.2.4. Giản đồ Latimer 

 3.2.5. Điện phân 

3.3. Động hóa học 

3.3.1. Điều kiện xảy ra phản ứng hóa học 

3.3.2. Đường cong động học và tốc độ phản ứng 

3.3.3. Các quy luật động học đơn giản 

3.3.4. Phản ứng phức tạp  

3.4. Một số dạng bài tập nâng cao và khó 

Chương IV. Hóa học vô cơ 9(4,5) 

4.1. Một số kiến thức lý thuyết cần chú ý về các chất vô cơ. 

 4.1.1. Đơn chất phi kim và hợp chất 

 4.1.2. Đơn chất kim loại và hợp chất  

 4.1.3. Phức chất 

4.2. Một số dạng bài tập lý thuyết vô cơ nâng cao trong ôn thi HSG 

4.3. Một số dạng bài tập định lượng nâng cao vô cơ trong ôn thi HSG 

Chương V. Cơ chế phản ứng và tổng hợp hóa học hữu cơ 9(4,5) 

5.1. Một số vấn đề về đại cương hữu cơ 
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5.2. Phân loại phản ứng hữu cơ 

5.2.1. Phân loại theo sự phân cắt liên kết 

5.2.2. Phân loại theo thành phần và cấu trúc sản phẩm 

5.3. Cơ chế phản ứng hóa hữu cơ 

5.3.1. Cơ chế phản ứng thế SN, SE, SR 

5.3.2. Cơ chế phản ứng cộng AE, AR, AN. 

5.3.3. Cơ chế phản ứng tách E1, E2 

5.4. Một số phản ứng chuyển vị 

5.5. Tổng hợp cơ bản trong hóa học hữu cơ 

5.6. Một số dạng bài tập trong đề thi học sinh giỏi 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1.Học liệu bắt buộc                

[1]. Cao Cự Giác,  Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học. NXB ĐHQG HN, 2011. 

[2]. Cao Cự Giác,  Những viên kim cương trong hoá học. ĐHSP HN, 2010. 

9.2. Học liệu tham khảo 

[3]. Cao Cự Giác,  Tuyển tập các bài giảng hoá học Vô cơ. NXB ĐHSP HN, 2005. 

[4]. Cao Cự Giác,  Tuyển tập các bài giảng hoá học Hữu cơ. NXB ĐHQG HN, 2001. 

[5]. David E. Goldberg, Ph.D. 3000 Solved proplems in chemistry. McGRAW-

HILL.INC, 1994. 
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2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC TÍCH CỰC / POSITIVE METHODS 

OF TEACHING CHEMISTRY  

- Mã học phần: 116136 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học hoá học 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các phương pháp dạy học hiện đại, dạy học tích cực, các 

hình thức và kỉ thuật tổ chức trong quá trình dạy học. Sự kết hợp các hình thức và 

phương pháp dạy học. 

 Năng lực đạt được: Sử dụngcác phương pháp dạy học hiện đại, dạy học tích 

cực vào trong quá trình dạy học hoá học, đề nghị được phương pháp dạy học mới. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học hiểu rõ các phương pháp dạy học hóa học tích cực, biết vận dụng 

các phương pháp dạy học tích cực vào dạy hoá học ở trường trung học cơ sở và trung 

học phổ thông, nhằm đảm bảo tính giáo dục và tính phát triển của việc dạy hoá học ở 

trường  THCS và THPT. 

- Người học phải vận dụng các kiến thức về LLDHHH, các phương pháp dạy 

học Hóa học tích cực vào việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương, mục 

quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông, phân tích nội dung và hiểu được sự hình 

thành, phát triển của một số khái niệm hoá học cơ bản: Chất, nguyên tố hoá học, phản 

ứng hoá học... Từ đó hiểu được các nguyên tắc và lựa chọn các phương pháp dạy học 

có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể. 

- Người học vận dụng LLDHHH, các phương pháp dạy học hóa học tích cực lựa 

chọn kiến thức, thí nghiệm, xây dựng giáo án một số buổi dạy cụ thể để chuẩn bị tốt 

cho các đợt thực tập sư phạm và hoạt động có hiệu quả ở trường phổ thông khi ra 

trường. 

2.2. Về kỹ năng: 

Rèn luyện kỹ năng phân tích tài liệu, kỹ năng lựa chọn và vận dụng các PP và kỹ 

thuật dạy học hóa học tích cực phù hợp với nội dung bài học ở trường THCS và THPT, 

kỹ năng soạn và thiết kế bài giảng môn hóa học, kỹ năng tổ chức dạy học trên lớp và 

ngoài giờ lên lớp, kỹ năng phân tích và giải bài tập Hóa học ở trường THCS và THPT, 

kỹ năng lựa chọn hình thức và thiết kế bài kiểm tra kết quả phù hợp với đối tượng và 

nội dung từng phần học cụ thể vào giảng dạy các bài giảng trong chương trình THCS, 

THPT. 

- Làm việc nhóm, tra cứu tài liệu ứng dụng thực tế các chất.. 
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- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch, 

sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC TÍCH CỰC 

1.1. Phương pháp nêu vấn đề 

1.1.1. Những khái niệm chung về phương pháp nêu vấn đề 

1.1.2. Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào dạy học Hóa học 

1.1.3.Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy một số chương, 

bài cụ thể trong chương trình Hóa học ở bậc THCS và THPT 

1.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.2.1. Những khái niệm chung về phương pháp nghiên cứu 

1.2.2. Vận dụng phương pháp nghiên cứu vào dạy học Hóa học 

1.2.3. Vận dụng phương pháp nghiên cứu vào giảng dạy một số chương, 

bài cụ thể trong chương trình Hóa học ở bậc THCS và THPT 

1.3. Phương pháp thảo luận nhóm 

1.3.1.  Những khái niệm chung về phương pháp thảo luận nhóm 

1.3.2. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào dạy học Hóa học 

1.3.3. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào giảng dạy một số 

chương, bài cụ thể trong chương trình Hóa học ở bậc THCS và THPT 

1.4. Phương pháp vấn đáp 

1.4.1. Những khái niệm chung về phương pháp vấn đáp 

1.4.2. Vận dụng phương pháp vấn đáp vào dạy học Hóa học 

1.4.3. Vận dụng phương pháp vấn đáp vào giảng dạy một số chương, bài 

cụ thể trong chương trình Hóa học ở bậc THCS và THPT 

1.5. Phương pháp động não 

1.5.1. Những khái niệm chung về phương pháp động não 

1.5.2. Vận dụng phương pháp động não dạy học Hóa học 

1.5.3. Vận dụng phương pháp động não vào giảng dạy một số chương, 

bài cụ thể trong chương trình Hóa học ở bậc THCS và THPT 

1.6. Kỹ thuật “khăn trải bàn” 
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1.6.1. Những khái niệm chung về kỹ thuật “khăn trải bàn” 

1.6.2. Vận dụng kỹ thuật “khăn trải bàn” vào dạy học Hóa học 

1.6.3. Vận dụng kỹ thuật “khăn trải bàn” vào giảng dạy một số chương, 

bài cụ thể trong chương trình Hóa học ở bậc THCS và THPT 

Nội dung tự học và thảo luận: 

Ưu nhược điểm của các phương pháp giảng dạy hiện nay, cách vận dụng linh 

hoạt các phương pháp giảng dạy Hóa học tích cực vào các chương, bài cụ thể. 

CHƯƠNG II: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO 

DẠY NHỮNG KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC  

2.1. Nội dung các khái niệm mở đầu 

2.1.1. Ý nghĩa – tầm quan trọng của vệc hình thành các khái niệm hóa học mở 

đầu 

2.1.2. Đặc điểm các khái niệm mở đầu trong chương trình hóa học ở THCS 

2.1.3. Sự hình thành một số khái niệm hóa học cơ bản ban đầu 

- Khái niệm chất 

- Khái niệm nguyên tử 

- Khái niệm nguyên tố hóa học 

- Khái niệm đơn chất – Hợp chất – Phân tử 

- Khái niệm phản ứng hóa học 

2.2. Các phương pháp dạy học cơ bản được sử dụng khi hình thành các khái niệm 

hóa học mở đầu  

2.2.1. Phương pháp nêu vấn đề 

2.2.2. Phương pháp thảo luận nhóm 

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nội dung tự học và thảo luận: 

1. Nghiên cứu sự hình thành phát triển của khái niệm chất, phản ứng hoá học 

trong giáo trình hoá học THCS. 

2. Vận dụng các phương pháp dạy học Hóa học tích cực xây dựng giáo án, bài 

dạy chất – sự biến đổi chất (hoặc 1 bài khác). 

CHƯƠNG III: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO 

DẠY CÁC THUYẾT VÀ ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC CƠ BẢN TRONG 

CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC PHỔ THÔNG 

3.1. Một số nguyên tắc chung cần đảm bảo khi giảng dạy các thuyết và định luật 

hóa học 

3.1.1. Vị trí và ý nghĩa của các học thuyết quan trọng trong chương trình hoá 

học phổ thông. 

3.1.2. Vị trí và ý nghĩa các định luật hóa học trong chương trình hoá học phổ 

thông 
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3.1.3. Một số nguyên tắc chung cần đảm bảo khi giảng dạy các thuyết và định 

luật hóa học 

3.2. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy chương “Bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn” - Lớp 10 PTTH. 

3.2.1. Mục tiêu của chương 

3.2.2. Nội dung kiến thức trong chương 

3.2.3. Những điểm cần lưu ý về vận dụng phương pháp thảo luận nhóm để 

giảng dạy chương “Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn” - 

Lớp 10 PTTH. 

3.2.4. Thực hành: Xây dựng giáo án bài dạy: Có thể chọn 1 số bài tiêu biểu như 

obitan nguyên tử, lớp-phân lớp electron, hệ thống tuần hoàn... 

3.3. Vận dụng phương pháp nêu vấn đề chương “Sự điện li” - Lớp 11 PTTH. 

3.3.1. Mục tiêu của chương 

3.3.2. Nội dung kiến thức trong chương 

3.3.3. Những điểm cần lưu ý về vận dụng phương pháp nêu vấn đề giảng dạy 

chương “Sự điện li”. 

3.3.4. Thực hành: Xây dựng giáo án bài dạy: Có thể chọn 1 số bài tiêu biểu như 

Sự điện li, axit, bazơ và muối.... 

Nội dung tự học và thảo luận: 

1. Soạn giáo án và dạy thử 1 tiết học nghiên cứu tài liệu mới. 

2. Ghi biên bản và thảo luận phân tích đánh giá tiết dạy thử của sinh viên hay 

giáo viên phổ thông để chuẩn bị cho thực tập sư phạm. 

CHƯƠNG IV: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO 

DẠY CÁC DẠNG BÀI  VỀ NGUYÊN TỐ VÀ CÁC CHẤT HOÁ HỌC 

4.1. Vị trí và nhiệm vụ chung của các bài dạy về chất – nguyên tố hóa học 

trong chương trình hóa học phổ thông 

4.1.1. Nhiệm vụ của các bài giảng về chất – nguyên tố hóa học 

4.1.2. Sự lựa chọn và sắp xếp các bài về chất trong chương trình hóa học phổ 

thông 

4.2. Các nguyên tắc chung cần đảm bảo khi giảng dạy các nguyên tố - chất 

hóa học 

4.3. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực giảng dạy về phi kim 

4.3.1. Mục tiêu chung của các chương phi kim 

4.3.2. Một số phương pháp dạy học tích cực để dạy các bài về phi kim 

4.3.3. Một số nội dung cơ bản và khó cần lưu ý 

4.4. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực giảng dạy về kim loại 

4.4.1. Mục tiêu chung của các chương kim loại 

4.4.2. Một số phương pháp dạy học tích cực để dạy các bài về kim loại 

4.4.3. Một số nội dung cơ bản và khó cần lưu ý 
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Nội dung thực hành: 

Sinh viên lựa chọn một số bài tiêu biểu, soạn giáo án và dạy thử. 

CHƯƠNG V: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO  

DẠY HÓA HỌC HỮU CƠ  

5.1. Ý nghĩa, tầm quan trọng và đặc điểm phần hóa học hữu cơ trong chương 

trình hóa học phổ thông 

5.1.1. Ý nghĩa tầm quan trọng của phần hóa học hữu cơ trong chương trình hóa 

học phổ thông 

5.1.2. Đặc điểm về nội dung kiến thức và cấu trúc phần hóa hữu cơ trong 

chương trình hóa học phổ thông 

5.2. Hệ thống kiến thức phần hóa hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông 

5.2.1. Hệ thống kiến thức hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học THCS 

5.2.2. Hệ thống kiến thức hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học THPT 

5.3. Các nguyên tắc sư phạm và phương pháp dạy học tích cực chủ yếu được sử 

dụng trong giảng dạy các hợp chất hữu cơ 

5.3.1. Các nguyên tắc sư phạm cần đảm bảo khi giảng dạy phần hóa học hữu cơ 

5.3.2. Các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong giảng dạy phần 

hóa hữu cơ 

5.3.3. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào dạy một số bài hữu cơ 

cụ thể trong chương trình THCS và THPT. 

Thực hành: 

Xây dựng và trình bày giáo án chi tiết về bài dạy về hidrocacbon, hợp chất có 

nhóm chức. 

CHƯƠNG VI: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO 

DẠY CÁC BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH HÓA HỌC 

6.1. Giảng dạy các bài luyện tập, ôn tập 

6.1.1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của các bài luyện tập, ôn tập 

6.1.2. Hệ thống các bài luyện tập, ôn tập trong chương trình hóa học phổ thông 

6.1.3. Chuẩn bị cho bài dạy luyện tập, ôn tập 

6.1.4. Các phương pháp dạy học được sử dụng trong giờ luyện tập, ôn tập 

6.2. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào dạy các bài thực hành hóa 

học trong chương trình THCS và THPT 

6.2.1. Ý nghĩa và chuẩn bị của các bài thực hành hóa học 

6.2.2. Những nguyên tắc sư phạm cần đảm bảo khi tiến hành dạy bài thực hành 

hóa học. 

6.2.3. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào dạy các bài thực hành 

hóa học trong chương trình THCS và THPT 

a) Phương pháp nghiên cứu 

b) Phương pháp động não 
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c) Phương pháp nêu vấn đề 

Nội dung tự học và thảo luận: 

Soạn bài và dạy thử một bài dạy luyện tập hoặc ôn tập, tổng kết. Rút kinh 

nghiệm về phương pháp dạy học một bài luyện tập hoặc ôn tập tổng kết. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1. Học liệu bắt buộc                

 [1]. Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm. Phương pháp dạy học hóa học – Học phần 

phương pháp dạy học hóa học 2- Giảng dạy những nội dung quan trọng của 

chương trình và sách giáo khoa Hóa học phổ thông. NXB KH&KT Hà Nội, 

2009. 

 [2]. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Giáo trình phương pháp dạy học hoá 

học - Tập 2. NXB Đại học sư phạm. 2008 

 [3]. Bộ giáo dục và đạo tạo, Sách giáo khoa hoá học lớp 8,9 và 10,11,12 (theo 

chương trình chuẩn và nâng cao), NXB Giáo dục. 

9.2. Học liệu tham khảo 

 [4]. Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm. Phương pháp dạy học môn hóa học ở trường 

phổ thông. NXB ĐHSP, 2014. 

[5]. Nguyễn Xuân Trường. Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông. 

NXB Giáo dục. Hà nội. 2005. 

Một số trang web tham khảo 

  [6]. http://baigiang.violet.vn 

 [7]. http://giaoan.violet.vn 

http://baigiang.violet.vn/
http://giaoan.violet.vn/
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9.39. Chọn 1 trong 2 học phần 

1. PHÂN TÍCH HÓA LÝ / ANALYSIS Ò PHYSICOCHEMICAL  

- Mã học phần: 116132 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phân tích định lượng 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Các phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến thông 

dụng, phù hợp với trang thiết bị hiện có ở phòng thí nghiệm và bước đấu giúp sinh viên 

có những kiến thức về các phương pháp phân tích hiện đại: phân tích quang học; phân 

tích điện hoá; phương pháp tách và phân chia. Các bài thực hành nhằm minh hoạ cho 

phần lý thuyết đã học, phù hợp với trang bị máy móc, phương tiện của phòng thí 

nghiệm. 

Năng lực đạt được: Sử dụng được kiến thức lý thuyết về phân tích hoá lý vào 

các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

 -  Thiết lập được biểu thức của các định luật đo quang. 

- Trình bày được các phương pháp chuẩn độ điện thế và cách xác định điểm 

tương đương bằng phương pháp đồ thị hoặc phương pháp giải tích.  

-  Nêu được hiện tượng điện phân xảy ra như thế nào, thứ tự điện phân và điều 

kiện để xảy ra quá trình điện phân.  

-  Nêu được nguyên tắc cơ bản của phương phân tích cực phổ. 

- Thiết lập được phương trình sóng cực phổ thuận nghịch trong các trường hợp 

và phân tích được đường chuẩn độ ampe. 

- Trình bày được bản chất của các phương pháp sắc ký. 

-  Làm được các bài tập đặc biệt là các bài tập phân tích trắc quang, phân tích điện 

thế, phân tích điện phân 

2.2. Về kỹ năng: 

 -  Vận dụng tốt các phần lý thuyết đã học để giải được các bài tập. 

 -  Sử dụng tốt các thiết bị trong quá trình thực hành cũng như trong nghiên cứu 

khoa học. 

- Sinh viên có kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập kế hoạch 

môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên trong 

tương lai. 

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị, máy móc phân tích hiện đại. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 
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- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch, 

sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

 

Phần thứ nhất:   CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG HỌC 

Chương I. MỞ ĐẦU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG HỌC 

1.1. Bốn hiện tượng cơ bản trong đo quang  

1.1.1.  Hấp thụ. 

1.1.2.  Phát xạ. 

1.1.3. Phát quang. 

1.1.4. Tán xạ, bức xạ điện từ. 

1.2. Chức năng và phân loại các phương pháp phân tích trắc quang 

1.2.1.  Chức năng của phương pháp phân tích trắc quang. 

1.2.2.  Phân loại phương pháp phân tích trắc quang. 

a) Phương pháp so màu bằng mắt. 

b) Phương pháp so màu quang điện. 

c) Phương pháp so màu quang phổ. 

1.3. Các định luật đo quang. 

1.3.1.  Định luật Buge - lambe. 

1.3.2.  Định luật Bia. 

1.3.3.  Định luật Buge - lambe - Bia. 

1.3.4.  Định luật cộng tính. 

1.3.5. Các điều kiện áp dụng các định luật, các nguyên nhân sai lệch định luật.  

 

Chương II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ 

 

2.1. Phổ hấp thụ và các phản ứng tạo thành hợp chất màu. 

2.1.1. Cách biểu diễn một phổ hấp thụ. 

2.1.2. Sự xen kẻ hai phổ hấp thụ và điểm đẳng quang. 

2.1.3. Đo mật độ quang khi hệ có hai cấu tử màu. 

2.1.4. Các tiêu chuẩn của một thuốc thử hữu cơ dùng trong phân tích trắc quang. 

2.1.5. Các phản ứng tạo phức màu. 

2.2. Các phương pháp đo cường độ màu của dung dịch. 
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2.2.1. Các phương pháp so màu bằng mắt. 

2.2.2. Phương pháp pha loãng. 

2.2.3. Phương pháp chuẩn độ so màu. 

2.2.4. Phương pháp dãy tiêu chuẩn. 

2.2.5. Phương pháp cân bằng. 

2.3. Các phương pháp so màu quang điện và quang phổ. 

3.3.5. Hiệu ứng quang điện. 

3.3.6. Các điều kiện khi làm việc với máy so màu quang điện. 

3.3.7. Ưu điểm của các phương pháp so màu quang điện và quang phổ. 

3.4. Phương pháp quang phổ vi sai 

3.5. Ứng dụng của phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử. 

3.5.1. Ứng dụng trong phân tích định tính. 

3.5.2. Ứng dụng trong phân tích định lượng. 

3.5.3. Xác định thành phần của phức chất. 

3.5.4. Xác định hệ số hấp thụ phân tử của phức chất. 

3.5.5. Xác định hằng số bền của phức chất. 

 

Chương III. PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ 

 

3.1. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử .  

3.1.1. Sự tạo thành quang phổ  nguyên tử  

3.1.2. Các thiết bị chính trong máy đo quang phổ phát xạ nguyên tử. 

3.1.3. Ứng dụng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử trong phân tích. 

a) Phân tích định tính 

b) Phân tích định lượng 

3.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. 

3.2.1. Sự tạo thành phổ hấp thụ  nguyên tử. 

3.2.2. Các bộ phận chính của máy quang phổ  hấp thụ nguyên tử 

3.3. Phân tích định lượng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ  nguyên tử  

3.3.1. Phương pháp so sánh 

3.3.2. Phương pháp  đồ thị chuẩ 

3.3.3. Phương pháp  thêm 

3.4. Những ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của phép đo phổ hấp thụ  nguyên tử  

Phần thứ hai: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HOÁ 

Chương I. MỞ ĐẦU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ 

1.1. Một số khái niệm cơ bản. 

1.1.1.     Phản ứng hoá học và phản ứng điện hoá  

1.1.2. Thế điện cực  
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1.1.3. Sự phụ thuộc giữa thế và hoạt độ (phương trình Nernst). 

1.2.  Các loại điện cực. 

1.2.1.  Các điện cực so sánh. 

1.2.2.  Các điện cực so sánh 

Chương II. PHÂN TÍCH ĐIỆN THẾ 

2.1. Các điều kiện ứng dụng của phương pháp điện thế 

2.2. Chuẩn độ kết tủa 

2.3. Chuẩn độ oxi hoá - khử 

2.4. Chuẩn độ axít – bazơ 

2.5. Xác định pH. 

2.5.1. Dùng điện cực hiđrô. 

2.5.2. Dùng điện cực quinhicđron. 

2.5.3. Dùng điện cực thuỷ tinh 

2.6. Điện cực màng chọn lọc 

Chương III.  PHÂN TÍCH ĐIỆN PHÂN 

3.1. Các quá trình xảy ra trong quá trình điện phân 

3.1.1. Hiện tượng điện phân. 

3.1.2.  Các giai đoạn của quá trình điện phân 

3.1.  Lý thuyết đơn giản về điện phân. 

3.1.1.   Quá trình điện phân. 

3.1.2.   Các giai đoạn của quá trình điện phân. 

3.1.3.   Các định luật thứ nhất và thứ hai về điện phân 

3.2. Quá thế. 

3.2.1.   Định nghĩa quá thế. 

3.2.2.  Các loại quá thế. 

3.2.3.   Sự phụ thuộc quá thế vào mật độ dòng, nhiệt độ.  

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện phân 

3.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo dạng kết tủa 

3.3.2. Các quá trình cản trở đến điện phân 

3.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ, tốc độ khuấy trộn 

3.3.4. Ảnh hưởng của chất tạo phức 

3.4. Điện phân khi cường độ dòng điện không đổi và điện phân khi thế không đổi. 

3.5. Phân tích điện lượng (Culông) 

Chương IV.  PHÂN TÍCH CỰC PHỔ 

4.1. Nguyên tắc của phương pháp 

4.1.1. Bản chất của phương pháp 

4.1.2. Cực phổ đồ 

4.2. Dòng khuyếch tán 
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4.2.1. Hằng số mao quản của điện cực 

4.2.2. Dòng dư 

4.2.3. Thành phần và hoá chất điện ly trơ 

4.2.4. Các phản ứng điện cực cản trở 

4.2.5. Các cực đại và cách khắc phục 

4.3. Phương trình sóng cực phổ thuận nghịch - Phương trình Incovich 

4.3.1. Trường hợp khử ion kim loại đến kim loại tan trong thuỷ ngân 

4.3.2. Trường hợp khử ion kim loại thành kim loại không tan trong thuỷ ngân 

4.3.3. Trường hợp ion kim loại bị khử xuống ion kim loại hoá trị thấp hơn 

4.4. Ứng dụng phân tích cực phổ  

4.4.1. Phân tích định tính 

4.4.2. Phân tích định lượng 

4.5. Phương pháp mẫu tiêu chuẩn 

4.6. Phương pháp đường chuẩn 

4.7. Phương pháp thêm 

4.8. Chuẩn độ ampe 

4.9. Giới thiệu các loại cực phổ khác: Xoay chiều, xung vi phân, von ampe, hoà tan.  

Phần thứ ba: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH VÀ PHÂN CHIA 

Chương 1. TÁCH BẰNG CÁCH CHIẾT BỞI DUNG MÔI HỮU CƠ 

1.1. Định luật phân bố 

1.2. Các kiểu quá trình chiết: Chiết đơn giản, chiết ngược dòng, chiết trao đổi ion 

1.3. Ứng dụng các phương pháp chiết 

1.3.1. Ví dụ phân chia các hợp chất vô cơ 

1.3.2. Chiết các chelat 

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TÁCH SẮC KÝ 

2.1. Giới thiệu phương pháp. 

2.1.1. Định nghĩa sắc ký. 

2.1.2. Phân loại. 

2.2. Cơ sở lý thuyết chung của phương pháp sắc ký. 

2.2.1. Quá trình sắc ký. 

2.2.2. Các phương pháp tiến hành sắc ký. 

a) Phương pháp rửa giải. 

b) Phương pháp tiền lưu. 

c) Phương pháp thế đẩy. 

2.2.3. Đặc tính sắc kí của chất tan. 

a) Tính chất lưu giữ. 

b) Hệ số phân bố. 

c) Hệ số dung lượng. 
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d) Hệ số chọn lọc. 

e) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lưu giữ. 

2.3. Sự doãn rộng của pic và hiệu lực tách. 

2.3.1. Mở đầu. 

2.3.2. Sự khuếch tán. 

2.3.3. Chiều cao đĩa lý thuyết H. 

2.3.4. Số đĩa lý thuyết N. 

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực tách của cột. 

2.4.1. Ảnh hưởng của tốc độ pha động. 

2.4.2. Lý thuyết về sự doãng rộng pic. 

2.5. Độ phân giải của cột. 

2.5.1. Định nghĩa.  

2.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ phân giải. 

Chương 3. SẮC KÍ KHÍ. 

3.1. Mở đầu. 

3.2. Thiết bị. 

3.2.1. Giới thiệu. 

3.2.2. Hệ thống cung cấp khí nang. 

3.2.3. Hệ thống tiêm mẫu. 

3.3. Cột sắc kí. 

3.4. Detector. 

3.5. Phát triển một số phương pháp phân tích bằng sắc ký. 

3.6. Phân tích định tính trong sắc kí khí. 

3.7. Phân tích định lượng. 

Chương 4. SẮC KÝ LỎNG. 

4.1. Mở đầu. 

4.2. Các bộ phận cơ bản của máy HPLC. 

4.3. Các phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao. 

4.4. Pha động. 

4.5. Phát triển một phép tách. 

4.6. Sắc kí lỏng trên cột mở. 

4.7. Sắc kí lỏng trên mặt phẳng. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 



 

 217 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1. Học liệu bắt buộc                

1.  Hồ Viết Quý,  Phân tích hóa lý. NXB Giáo dục, 2002. 

2.  Hồ Viết Quý- Nguyễn Tinh Dung. Các phương pháp phân tích lý hóa,  NXB 

ĐHSP 1991. 

  3.Hồ Viết Quý- Các phương pháp phân tích công cụ trong hoá học hiện đại. Nxb 

Đạihọc Sư phạm, 2007. 

9.2. Học liệu tham khảo. 

4.  PGS. TS Từ Văn Mặc, Phân tích Hóa lý NXB KHKT 1995 

          5. Trần Tứ Hiếu, phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV – VIS, NXB ĐHQG Hà 

Nội, 2003. 

6 . Hobart H, Willard, Lynne L, Merritt, Jr. John A, Dean, Franlk Instrumental 

methods of Analysis, 1998 
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2. PHỨC CHẤT VÀ ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC PHÂN TÍCH/  

COMPEX AND APPLICATIONS IN ANALYSIS CHEMICAL 

- Mã học phần:  

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phân tích định lượng 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Học phần bao gồm các kiến thức về: cấu tạo và tính chất của 

phức chất, những ứng dụng của phức chất trong phân tích định lượng, khái niệm về 

thuốc thử hữu cơ; phân loại thuốc thử hữu cơ; ứng dụng của thuốc thử hữu cơ trong 

phân tích định tính, phân tích định lượng và phân tích công cụ.  

Năng lực đạt được: Sử dụng các hóa chất, các thuốc thử hữu cơ trong phức chất và 

ứng dụng của nó trong phân tích định tính, phân tích định lượng và phân tích công cụ. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

 -  Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về phức chất, những 

ứng dụng của phức chất trong hóa học phân tích. 

-  Sau khi học xong học phần này sinh viên phải biết vận dụng những kiến thức 

đã được học về cấu tạo, tính chất của phức chất để giải thích được những ứng dụng của 

phức chất trong hóa học phân tích. 

- Sinh viên phải nắm được khái niệm về thuốc thử hữu cơ; phân loại thuốc thử 

hữu cơ; ứng dụng của thuốc thử hữu cơ trong phân tích định tính, phân tích định lượng 

và phân tích công cụ. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Sinh viên sau khi học xong phải có: kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ 

năng giải bài tập hoá học; kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

-  Rèn luyện cho sinh viên tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. 

Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

          - Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

3. Nội dung chi tiết học phần 
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Chương 1. Phức chất 

1.1. Các khái niệm cơ bản về phức chất. 

1.1.1.Cấu tạo của phức chất: Nguyên tố trung tâm; Phối tử; Số phối tử. 

1.1.2. Các đồng phân của phức chất. 

1.2. Phân loại phức chất. 

1.3. Một số tính chất quan trọng của phức chất. 

1.3.1. Tính axit - bazơ. 

1.3.2. Tính oxi hoá - khử. 

1.3.3. Tính xúc tác. 

1.3.4. Hoạt tính sinh học. 

1.4. Cân bằng phức chất trong dung dịch 

Chương 2: Phân loại thuốc thử hữu cơ 

2.1. Định nghĩa. 

2.2. Ưu điểm của thuốc thử hữu cơ so với thuốc thử vô cơ. 

2.3. Một số đặc tính cơ bản của thuốc thử hữu cơ. 

2.4. Hướng nghiên cứu của thuốc thử hữu cơ. 

2.5. Phân loại thuốc thử hữu cơ. 

Chương 3: Những luận điểm lý thuyết về cơ chế phản ứng giữa thuốc thử 

hữu cơ và ion vô cơ. 

3.1. Hiệu ứng trọng lượng. 

3.2. Hiệu ứng màu. 

3.3. Hiệu ứng không gian. 

3.4. Sự phân ly của muối nội phức. 

3.5. Tách chiết đối với thuốc thử là phức hữu cơ. 

Chương 4: Phân loại phức chất dùng làm thuốc thử 

4.1. Thuốc thử là phức chất phối trí O-O 

4.1.1. Phenylfluorone 

4.1.2. Pyrocatechol tím. 

4.2. Thuốc thử là phức chất phối trí O – N 

4.2.1. Thuốc thử Alizarin complexone. 

4.2.2. Thuốc thử muexid. 

4.3. Thuốc thử là phức chất phối trí N – N 

4.3.1. Porphyrin 

4.3.2. Bipyridine và các hợp chất ferroin khác. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 



 

 220 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

 1. Hoàng Nhâm: Hoá học vô cơ tập 3, Nhà xuất bản Giáo dục - 2003. 

2. Nguyễn Trọng Hiếu, Từ Văn Mạc: Thuốc thử hữu cơ, NXBHN 1978. 

 3. Nguyễn Tinh Dung: Hóa phân tích, NXBGD 2000. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

          1. Lâm Ngọc Thụ: Thuốc thử hữu cơ, NXBGD 2000. 
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9.40. Chọn 1 trong 2 học phần 

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC / 

SPECTROSCOPIC METHODS USED IN CHEMISTRY   

- Mã học phần: 116057 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hóađại cương 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về các phương pháp 

phổ.Các cơ sở chung: sóng điện từ, màu, ánh sáng; cơ sở của từng phương pháp phổ 

trong đố yếu tố chủ đạo là năng lượng liên hệ với từng tham số đặc trưng của từng loại 

phương pháp phổ.Các kiến thức và kĩ năng thực nghiệm về từng phương pháp phổ được 

đề cập có hệ thống, đạt tới yêu cầu: sinh viên bước đầu xử lí được các phổ đồ (bản ghi 

phổ) để thu thập thông tin Hoá học cần thiết. 

Năng lực đạt được: Sử dụng các phương pháp phổ để phân tích xác định cấu trúc 

các hợp chất hữu cơ. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức liên quan tới các phương pháp vật lí ứng 

dụng trong Hóa học như phương pháp phổ quay; phổ hồng ngoại và phổ Raman; phổ tử 

ngoại và khả kiến; phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng.  

Sinh viên phải biết cách xác định nhóm chức của hợp chất hữu cơ, các liên kết 

đơn, liên kết bội, vị trí nhóm chức, nhóm thế, khối lượng phân tử, công thức cấu tạo, 

các đồng phân khác nhau của hợp chất trên cơ sở dữ liệu phổ. 

Sinh viên phải nắm được các kiến thức về lý thuyết đủ để vận dụng, vận hành 

khi đo phổ, thực hiện các thao tác trên các phương tiện hiện đại dùng để xác định cấu 

trúc của hợp chất trong nghề nghiệp tương lai. 

2.2. Về kỹ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng nghiên cứu khoa học, các kĩ năng tư duy về 

giải bài tập và cách đọc, phân tích... bằng các phương pháp vật lí ứng dụng trong hóa 

học hữu cơ để xác định công thức phân tử, cấu trúc hóa học của các hợp chất hữu cơ.  

Kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập kế hoạch môn học cũng như 

kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên trong tương lai. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 



 

 222 

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUANG PHỔ 

1.1. Mở đầu 

1.2. Sự tương tác giữa vật chất và bức xạ điện từ 

1.3. Định luật Lambert – Beer 

1.4. Phổ 

1.5. Đường cong hấp thụ và độ phân giải 

1.6. Vùng phổ Quang học 

1.7. Sơ đồ khối của phổ kế quang học 

CHƯƠNG 2: PHỔ HỒNG NGOẠI 

2.1. Các nguyên lý cơ bản của phổ hồng ngoại 

2.1.1. Sự xuất hiện của quang phổ quay 

2.1.2. Sự xuất hiện của quang phổ dao động 

2.1.3. Dao động quay của phân tử 

2.1.4. Dao động chuẩn của phân tử 

2.2. Sự liên quan giữa tần số hấp thụ và cấu tạo phân tử 

2.2.1. Các ảnh hưởng làm dịch chuyển tần số đặc trưng 

2.2.2. Tần số đặc trưng của các nhóm chức hữu cơ 

2.3. Giải phổ hồng ngoại 

2.4. Máy đo phổ hồng ngoại 

CHƯƠNG 3: PHỔ TỬ NGOẠI – KHẢ KIẾN 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

   3.1.1. Bước chuyển dời năng lượng 

   3.1.2. Nhóm mang màu và sự liên hợp của các nhóm mang màu 

   3.1.3. Phân loại dải hấp thụ 

   3.1.4. Các chuyển dịch và hiệu ứng 

   3.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến cực đại và cường độ hấp thụ 

   3.1.6. Nguyên lý Franck-Condon 

3.2. Cấu tạo của phổ kế tử ngoại khả kiến 

3.3. Ứng dụng phổ tử ngoại – khả kiến 

   3.3.1. Phương pháp đo một bước sóng  

   3.3.2. Phương pháp lập đường chuẩn 

3.4. Phân giải phổ phổ tử ngoại – khả kiến 

   3.4.1. Sự hấp thụ của một số nhóm chất 

   3.4.2. Một số ví dụ về giải phổ tử ngoại – khả kiến 

CHƯƠNG 4: PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMR) 

4.1. Cơ sở vật lý học 

   4.1.1. Hạt nhân trong từ trường 
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   4.1.2. Sự tách mức năng lượng của hạt nhân trong từ trường ngoài 

   4.1.3. Hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân 

   4.1.4. Nguyên lý hoạt động của máy phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

4.2. Hiệu ứng chắn và độ chuyển dịch hoá học 

   4.2.1. Hằng số chắn và từ trường hiệu dụng 

   4.2.2. Độ chuyển dịch hoá học (chemical shift – δ) 

4.3. Tương tác spin – spin 

   4.3.1. Tương tác spin-spin trong phổ 1H-NMR 

   4.3.2. Quy tắc tam giác Pascal 

  4.3.3. Hằng số tương tác spin-spin (J) 

4.4. Đường cong tích phân tín hiệu 

4.5. Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton 1H-NMR 

   4.5.1. Quy trình phân tích phổ 1H-NMR 

   4.5.2. Một số ví dụ về phổ 1H-NMR  

4.6. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C  

   4.6.1. Độ chuyển dịch hóa học  

   4.6.2. Tương tác spin-spin  

   4.6.3. Phổ DEPT  

CHƯƠNG 5: PHỔ HAI CHIỀU (2D-NMR)  

5.1. Nguyên lý của cộng hưởng từ hạt nhân 2 chiều  

5.2. Phổ COSY  

5.3. Phổ HSQC  

5.4. Phổ HMBC  

5.5. Phổ NOESY   

5.6. Giải phổ 2D-NMR  

CHƯƠNG 6: PHỔ KHỐI LƯỢNG 

6.1. Quá trình ion hoá phân tử 

   6.1.1. Sự ion hoá 

   6.1.2. Phân loại các ion 

6.2. Nguyên lý cấu tạo khối phổ kế 

   6.2.1. Hoá khí mẫu 

   6.2.2. Ion hoá mẫu 

   6.2.3. Tách các ion theo số khối 

   6.2.4. Detectơ – Ghi nhận tín hiệu 

6.3. Cơ chế phân mảnh 

   6.3.1. Sự phân mảnh của hidrocacbon 

   6.3.2. Phản ứng tách ion tropylium (vòng) 

   6.3.3. Sự phân mảnh của ancol 
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   6.3.4. Sự phân mảnh của anđehit-xeton 

6.4. Phân tích phổ khối lượng 

   6.4.1. Số khối của một số ion thường gặp 

   6.4.2. Một số ví dụ về phổ khối lượng 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1. Học liệu bắt buộc                

1. Đào Đình Thức. Một số phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học. NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2007. 

2. Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà. Ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên 

cứu cấu trúc phân tử, NXB Giáo dục, 1999.  

9.2. Học liệu tham khảo 

3. Nguyễn Đình Triệu. Các phương pháp phân tích vật lý hiện đại ứng dụng 

trong hóa học – Lý thuyết và bài tập. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. 

4. Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle. Spectrometric 

Identification of Organic Compounds. John Wiley & Sons, USA, 2005. 

5. L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman. Organic Structures from Spectra. 

Fourth Edition. John Wiley & Sons, USA, 2007. 
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2. NHẬP MÔN HÓA HỌC LƯỢNG TỬ / INTRODUCTORY QUANTUM 

CHEMISTRY  

- Mã học phần: 116057 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương 2 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần:Cơ lượng tử không tương đối tính với phương trình 

Scrođingơ trạng thái dừng và một số kết quả áp dụng vào việc nghiên cứu nguyên tử. 

Hệ thống kiến thức gồm có: Toán tử, hàm riêng, trị riêng của toán tử Hecmit. Các tiên 

đề cơ học lượng tử. Lời giải phương trình Scrođingơ trạng thái dừng cho một hệ đơn 

giản: hạt trong hộp thế, quay từ cứng, dao động từ điều hoà, nguyên tử hiđro và ion 

giống nó; các khái niệm cơ bản. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

Năng lực đạt được: Sử dụngcác kiến thức hoá lượng tử để giải thích sâu về cấu 

tạo nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học dựa trên cơ sở thuyết VB, thuyết MO theo 

quan điểm cơ học lượng tử. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

Kết thúc học phần sinh viên cần chiếm lĩnh các kiến thức sau: Kiến thức sâu và 

đầy đủ về: Cấu tạo nguyên tử; Các khái niệm obitan  nguyên tử (AO); Mật độ xác suất; 

Mây electron; Cơ sở cơ học lượng tử của định luật và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học; Cấu tạo phân tử, liên kết hóa học dựa trên cơ sở thuyết VB và thuyết MO. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Tổng hợp hóa kiến thức nâng cao về cấu tạo nguyên tử, phân tử, liên kết hóa 

học dựa trên cơ sở thuyết VB và thuyết MO. 

- Đưa ra cái nhìn sâu và rộng về cấu tạo nguyên tử, phân tử và liên kết hóa học 

trong chương trình hóa học ở THPT. 

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

Tích cực sử các thuật toán giải các bài hóa lý thuyết. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Phần 1: Một số cơ sở của cơ học lượng tử 

Chương 1: Toán tử và Hàm 

1.1. Toán tử: Khái niệm; Đại số về toán tử; Toán tử tuyến tính Hecmit 
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1.2. Hàm riêng; trị riêng; Khái niệm; Quy tắc giao hoán của các toán tử và hàm riêng, 

trị riêng. 

Chương 2: Một số nguyên lý và tiên đề của cơ học lượng tử 

2.1. Lưỡng tính sóng hạt của electron: Nội dung; Nguyên lý bất định Heixenbec. 

2.2. Các tiên đề của cơ học lượng tử: Tiên đề hàm sóng; Tiên đề về toán tử; Tiên đề về 

phương trình Srodingo 

2.3. Lời giải phương trình Srodingo cho một số hệ: Hạt chuyển động tự do trong hộp 

thế một chiều (hai chiều, ba chiều); Quay tử cứng. 

Phần 2. Nguyên tử 

Chương 3: Nguyên tử H và hệ tương tự H 

3.1. Momen từ động lượng: Hệ tọa độ cầu; Moomen động lượng và các toán tử; Hàm 

riêng, trị riêng của các toán tử. 

3.2. Bài toán nguyên tử H và các hệ tương tự H: Trường lực đối xứng xuyên tâm; Lời 

giải phương trình Srodingo cho hệ. 

3.3. Obitan nguyên tử: Khái niệm; Phân loại; Biểu diễn obitan nguyên tử; Hàm mật độ 

xác suất, Mây electron. 

3.4. Spin electron: Khái niệm; Hàm obitan-spin; Bốn số lượng tử. 

Chương 4:  Nguyên tử nhiều electron 

4.1. Nguyên lý không phân biệt các hạt đồng nhất; Hàm sóng hệ nhiều electron; Mô 

hình hạt độc lập. 

4.2. Sơ lược về phương pháp trường tự hợp (SCF) Hactori-Foc (Hartree-Fok) 

4.3. Cấu hình electron: Định nghĩa; Electron hóa trị; Electron bão hòa; Vỏ kín; Vỏ hở. 

4.4. Sơ lược về số hạng cơ bản của nguyên tử 

4.5. Cơ sở cơ học lượng tử của  định luật và bảng hệ thống tuần hoàn 

Chương 5: Độ âm điện 

5.1. Các đặc trưng năng lượng của nguyên tử 

5.2. Độ âm điện nguyên tử 

5.3. Độ âm điện nhóm 

5.4. Vai trò của độ âm điện trong hóa học 

Phần 3: Nguyên tử và liên kết hóa học) 

Chương 6: Liên kết hóa học 

6.1. Một số đặc trưng hình học của phân tử 

6.2. Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion 

6.3. Quy tắc bát tử và liên kết hóa học 

Chương 7: Thuyết liên kết hóa trị (thuyết VB) 

7.1. Các luận điểm cơ sở 

7.2. Bài toán H2 

7.3. Các thyết trong phạm vi thuyết VB: Thuyết spin về hóa trị; Thuyết lai hóa ... 
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7.4. Công thức vạch hóa trị; Đánh giá thuyết VB 

Chương 8: Thuyết obitan phân tử (thuyết MO) 

8.1. Cơ sở 

8.2. Hệ H2
+ 

8.3. Liên kết hóa học trong phân tử A2 

8.4. Liên kết hóa học trong một số chất 

Chương 9: Phương pháp MO HUCKEN 

9.1. Sự gần đúng Hucken 

9.2. Bài toán hệ của các e -  

9.3. Giản đồ phân tử pi. Ứng dụng 

Chương 10. Sơ lược về liên kết hóa học trong các hợp chất phức 

10.1. Đại cương về phức chất 

10.2. Thuyết Pauling 

10.3. Thuyết trường phối tử 

10.4. Thuyết trường tinh thể (thuyết MO) 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1. Học liệu bắt buộc                

1. Nguyễn Đình Huề, Nguyễn Đức Chuy - Thuyết lượng tử về nguyên tử và 

phân tử – Nhà xuất bản Giáo dục 2003. 
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2. Lâm Ngọc Thiềm, Phạm Văn Nhiêu, Lê Kim Long – Cơ sở Hóa học lượng tử 

- Nhà xuất bản KHKT HN 2008. 

3. Lâm Ngọc Thiềm, Phạm Văn Nhiêu, Lê Kim Long – Bài tập Hóa học lượng 

tử - Nhà xuất bản KHKT HN 2008. 

9.2 Học liệu tham khảo 

4. Nguyễn Văn Duệ - Trần Hiệp Hải . Bài Tập Hóa lý NXBGD,2000. 

 5. Trần Thành Huế - Hóa học đại cương – Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2007. 

6. Đào Đình Thức – Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học, Tập I – Nhà xuất bản 

Giáo dục 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 229 

9.41. Chọn 1 trong 2 học phần 

1. GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA DẠY HỌC HÓA HỌC Ở PHỔ 

THÔNG / ENVIRONMENTAL EDUCATION THOUGH CHEMISTRY 

TEACHING IN SECONDARY 

- Mã học phần: 116135 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hóa công nghệ 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả học phần: 

Nội dung học phần: Hệ thống các kiến thức: Sự cần thiết phải giáo dục bảo vệ 

môi trường trong giảng dạy hóa học ở trường phổ thông. Phương thức tích hợp bảo vệ 

môi trường vào bộ môn hóa ở trường phổ thông.Một số địa chỉ tích hợp giáo dục bảo vệ 

môi trường trong môn Hóa học ở trường phổ thông. 

Năng lực đạt được:Sử dụng kiến thức về môi trường để giảng dạy tốt các phần 

tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình hóa học phổ thông. 

2. Mục tiêu của học phần: 

2.1. Về kiến thức: 

- Người học trình bày được kiến thức  lý thuyết hóa học về hóa học môi trường, 

giáo dục môi trường, phương thức đưa giáo dục môi trường vào dạy học hóa học ở 

trường phổ thông. 

- Người học trình bày được phương pháp giáo dục môi trường thông qua dạy học 

hóa học ở trường phổ thông. 

- Người học hệ thống hóa được các bài giảng hóa học phổ thông có thể đưa nội 

dung giáo dục môi trường vào. 

- Người học biết cách vận dụng các phương tiện giáo dục phù hợp với từng nội 

dung bài học. 

2.2. Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực hành nội dung  giáo dục môi 

trường vào dạy học Hóa học ở trường phổ thông 

- Có kỹ năng sư phạm: soạn giáo án, viết bảng, trình bày bảng, giao tiếp với học 

sinh, xử lý các tình huống sư phạm, … 

- Có kĩ năng thiết kế và sử dụng phương tiện trong dạy học Hóa học; tổ chức hoạt 

động ngoại khóa Hóa học. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học, tổ chức tốt mọi hoạt động trong công 

tác dạy học.  

- Có kỹ năng đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực. 
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- Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập để hoàn thành công 

việc. Khả năng kiếm thông tin, xử lí thông tin và đưa ra nhận xét phù hợp về thông tin 

cần tìm.   

2.3. Mục tiêu về thái độ người học: 

-  Tu dưỡng đạo đức, tư cách nhà giáo, năng động sáng tạo và nghiêm túc trong 

công việc, tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi làm việc với dụng cụ hóa chất. 

- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin, yêu cầu về đổi mới 

phương pháp dạy học Hóa học. Hình thành lòng yêu nghề thực sự, tư tưởng không ngừng 

học hỏi, tích cực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, thích hợp 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Sự phát triển, vai trò, nhiệm vụ và phương hướng giáo dục môi 

trường ở nhà trường phổ thông 

1.1.  Môi  trường  và  tầm  quan  trọng  của  môi  trường 

1.1.1. Khái niệm môi trường 

1.1.2. Vai trò của môi trường 

1.2.  Sự  phát  triển  của  giáo  dục  môi  trường  trên  thế  giới  và  ở  nước  ta 

1.2.1. Sự  phát  triển  của  giáo  dục  môi  trường  trên  thế  giới 

1.2.2. Sự  phát  triển  của  giáo  dục  môi  trường  ở Việt Nam 

1.3. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục và Đào 

tạo về bảo vệ môi trường và GDMT 

1.4. Vai  trò,  nhiệm  vụ  và  phương  pháp  GDMT  ở  trường  phổ  thông  Việt  

Nam 

1.4.1. Vai  trò của giáo dục môi trường ở nhà trường phổ  thông  Việt  Nam 

1.4.2. Nhiệm vụ của giáo dục môi trường ở nhà trường phổ  thông  Việt  Nam 

1.4.3. Phương  pháp  giáo dục môi trường ở  trường  phổ  thông  Việt  Nam 

Chương 2: Những kiến thức cơ sở về môi trường và hoá học môi trường trong 

nhà trường phổ thông 

2.1.  Những  kiến  thức  cơ  sở  về  môi  trường 

2.1.1.  Môi  trường,  tài  nguyên  thiên  nhiên,  hệ  sinh  thái 

2.1.2. Suy  thoái  môi  trường 

2.1.3. Công  nghệ   môi  trường -  kinh   tế  môi  trường 

2.2.  Những kiến thức cơ sở về hóa học môi trường  

2.2.1. Ô nhiễm môi trường 

a. Khái niệm chất thải, các hóa chất độc hại 

b. Ô nhiễm không khí 

c. Ô nhiễm nước 

d. Ô nhiễm đất 

e. Ô nhiễm phóng xạ 
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f. Ô nhiễm tiếng ồn 

2.2.2.  Độc hóa học 

a. Các chất độc hóa học trong môi trường 

b. Hiệu ứng hóa sinh của chất độc hóa học 

2.2.3. Sự phá hủy môi trường do vũ khí hóa học. Chiến tranh hóa học ở Việt Nam 

Chương 3: Phương pháp GDMT thông qua môn Hoá học ở trường phổ thông 

3.1. Phương  thức  đưa  GDMT  vào  môn  Hoá  học  ở  trường  phổ  thông 

3.1.1. Các thuận lợi của việc đưa  GDMT  vào  môn  Hoá  học  ở  trường  phổ  

thông 

3.1.2. Xác định hệ thống kiến thức giáo dục môi trường trong môn Hoá học lớp 

8, 9, 10, 11, 12. 

3.1.3. Phương thức đưa giáo dục môi trường vào môn Hoá học ở trường phổ thông 

a. Tích hợp  

b. Lồng ghép 

3.1.4. Phương pháp GDMT thông qua môn hóa học 

a. Phương pháp dùng lời 

b. Sử dụng các tư liệu, hình ảnh 

c. Semina 

d. Thiết kế website GDMT 

e. Thiết kế môđun GDMT 

f. GDMT thông qua hoạt động ngoại khóa 

Chương 4: Tích hợp nội dung GDMT trong các bài giảng hóa học ở trường 

THPT 

4.1. Tích hợp trong dạy học 

4.1.1. Khái niệm tích hợp dạy học 

4.1.2. Tính chất cơ bản của tích hợp 

4.1.3. Các kiểu tích hợp vào bài giảng 

4.1.4. Nguyên tắc khi tích hợp bài giảng 

4.1.5. Dạy học hóa học theo định hướng tích hợp 

4.2. Nguyên tắc lựa chọn bài học để tích hợp nội dung GDMT 

4.3. Các bài học có thể tích hợp nội dung GDMT (các lớp 8,9,10,11,12) 

4.4. Các yêu cầu khi tích hợp nội dung GDMT trong các bài giảng hóa học  

4.5. Quy trình khi thiết kế giáo án tích hợp nội dung GDMT  

4.5.1. Xác định mục tiêu chính của bài học và mục tiêu GDMT 

4.5.2. Chia nội dung bài học thành từng phần tương ứng với các hoạt động 

4.5.3. Chọn hoạt động có thể tích hợp nội dung GDMT 

4.5.4. Dự tính thời gian cho từng hoạt động 

4.5.5. Lựa chọn phương pháp dạy học cụ thể 
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4.5.6. Thiết kế các hoạt động dạy học 

4.5.7. Chuẩn bị 

4.6. Thiết kế một số  giáo án tích hợp nội dung GDMT 

4.6.1. Cách thiết kế giáo án tích hợp nội dung GDMT 

4.6.2. Một số giáo án tích hợp nội dung GDMT điển hình 

Chương 5: Lồng ghép nội dung GDMT trong các bài giảng hóa học ở trường 

THPT 

5.1. Lồng ghép trong dạy học 

5.1.1. Khái niệm lồng ghép dạy học 

5.1.2. Nguyên tắc khi lồng ghép bài giảng 

5.1.3. Dạy học hóa học theo định hướng lồng ghép 

5.2. Nguyên tắc lựa chọn bài học để lồng ghép nội dung GDMT 

5.3. Các bài học có thể lồng ghép nội dung GDMT (các lớp 8,9,10,11,12) 

5.4. Các yêu cầu khi lồng ghép nội dung GDMT trong các bài giảng hóa học  

5.5. Quy trình khi thiết kế giáo án lồng ghép nội dung GDMT  

5.5.1. Xác định mục tiêu chính của bài học và mục tiêu GDMT 

5.5.2. Chia nội dung bài học thành từng phần tương ứng với các hoạt động 

5.5.3. Chọn hoạt động có thể lồng ghép nội dung GDMT 

5.5.4. Dự tính thời gian cho từng hoạt động 

5.5.5. Lựa chọn phương pháp dạy học cụ thể 

5.5.6. Thiết kế các hoạt động dạy học 

5.5.7. Chuẩn bị 

5.6. Thiết kế một số  giáo án lồng ghép nội dung GDMT 

5.6.1. Cách thiết kế giáo án lồng ghép nội dung GDMT 

5.6.2. Một số giáo án lồng ghép nội dung GDMT điển hình 

Chương 6:Thiết kế các modun GDMT khai thác từ kiến thức hóa học phổ thông 

6.1. Modun dạy học  

6.1.1. Khái niệm modun 

6.1.2. Môdun dạy học là gì? Những đặc trưng cơ bản của một moodun dạy học 

6.2. Modun GDMT  

6.2.1. Khái niệm modun GDMT 

6.2.2. Đặc trưng của  modun GDMT 

6.3. Thiết kế các modun GDMT khai thác từ kiến thức hóa học phổ thông 

6.3.1. Các modun GDMT khai thác từ kiến thức hóa học phổ thông trong các 

tiết học 

6.3.2. Các modun GDMT ngoại khóa 

Chương 7:Sử dụng bài tập hóa học có nội dung GDMT trong dạy học hóa học ở 

trường phổ thông 
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7.1. Xây dựng các BTHH về GDMT 

7.1.1. Nguyên tắc xây dựng 

7.1.2. Quy trình xây dựng các BTHH về GDMT 

7.2. Sử dụng BTHH có nội dung GDMT trong dạy học hóa học 

7.2.1. Sử dụng BTHH có nội dung GDMT  trong nêu và giải quyết vấn đề 

7.2.2. Sử dụng BTHH có nội dung GDMT để củng cố kiến thức và kĩ năng. 

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 các giờ học lý thuyết, các tiết thảo luận và làm bài tập. Làm đầy đủ các bài kiểm 

tra theo quy định. Có thái độ nghiêm túc trong học tập (chuẩn bị thảo luận, làm bài tập 

đầy đủ theo yêu cầu của CBGD…).   

5. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm. 

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn học viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan. Cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:  Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ:  Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu. 

9. 1. Học liệu bắt buộc                

1. Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê Viết Phùng, Phạm Văn Thưởng  - Hoá 

công nghệ và môi trường. NXB GD, 2001 

2. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập 1, 

2. NXB ĐHSP HN, 2006 

9.2. Học liệu tham khảo 

3. Nguyễn Minh Phương, giáo trình thực tập hóa môi trường. NXB ĐHQG Hà 

Nội, 2011 

4.  Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. NXB KH và KT, 2001 

5. Lê Đức (Chủ biên), Trần Khắc Hiệp, Nguyễn Xuân Cự, Phan Vă Khang, 

Nguyễn Ngọc Minh, Một  số phương pháp phân tích môi trường. NXB ĐHQG Hà Nội, 

2004 
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2. TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC. 

- Mã học phần: 116135 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Hóađại cương 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung học phần: Công nghệ giáo dục, ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa 

học. Sử dụng công cụ tin học để biểu diễn phân tử, obitan phân tử….Sử dụng công 

nghệ tin học trong thí nghiệm hóa học, minh họa động và kiểm tra đánh giá. 

Năng lực đạt được: Sử dụngphần mềm hoá học vào trong soạn giáo án, thí nghiệm 

hóa học, minh họa động và kiểm tra đánh giá, tìm kiếm thông tin, tra cứu tài liệu. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 

- Sau khi học xong môn học này người học sử dụng được tin học trong dạy học môn 

hóa học, dung phần mềm hóa học để  biễu diễn công thức, hình vẽ. Các thí nghiệm được hỗ 

trợ minh họa động bằng phần hóa học.  

- Đổi mới trong kiểm tra đánh giá bằng công cụ tin học.  

2.2. Về mặt kỹ năng 

- Sau khi học xong môn học người học phải vận dụng được kiến thức lý thuyết 

công nghệ tin học vào hỗ trợ xây dựng bài giảng, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công 

việc chuyên môn. 

- Vận dụng các kiến thức tin học hiện đại vào đọc và viết các bài báo về hoá học. 

- Có thể phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến Hoá học đặc biệt là nhờ 

vào công cụ tin học hiện đại. 

- Có khả năng tạo được các thí nghiệm ảo, các quá trình sản xuất trên mô phỏng 

để phục vụ cho quá trình dạy học. 

- Có kĩ năng trao đổi học thuật chuyên môn với các chuyên gia. 

2.3. Về thái độ 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

-  Rèn luyện cho sinh viên tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. 

Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

          - Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

 - Rèn luyện cho sinh viên ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi 

trường 

- Luôn có thái độ học tập tìm kiếm tri thức mới để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ.  
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3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 3 (3/0/0/0) 

1.1. Giáo dục và công nghệ 

1.2. Công nghệ giáo dục 

1.3. Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học 

CHƯƠNG II: CÔNG CỤ DẠY-HỌC 12 (8/3/2/0) 

2.1. Trình bày các kí hiệu hóa học 

2.2. Biễu diễn phân tử 

2.3. Obitan nguyên tử 

2.4. Phương tiện trình diễn:Microsoft Powerpoint 

CHƯƠNG III: MINH HỌA ĐỘNG 6 (4/0/1/0) 

3.1. Macromedia flash 

3.2. Bài soạn dưới dạng siêu văn bản 

CHƯƠNG IV: THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VÀ MÁY TÍNH 12 (8/3/1/1) 

4.1. Thực nghiệm trong giảng dạy hóa học 

4.2. Xử lí số liệu trong khoa học thực nghiệm 

4.3. Thí nghiệm xử lí bằng máy tính 

4.4. Thí nghiệm mô phỏng 

4.5. Thí nghiệm ảo 

CHƯƠNG V: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 9 (5/2/2/0) 

5.1. Kiểm tra trong giảng dạy hóa học 

5.2. Đánh giá trong dạy học hướng mới 

5.3. Kiểm tra trắc nghiệm 

CHƯƠNG VI: KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIÁO 

DỤC 3 (2/0/0/1) 

6.1. Hướng phát triển trên thế giới 

6.2. Khả năng thực hiện ở Việt Nam 

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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích 

cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy 

Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị 
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Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Học liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Trọng Thọ. Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học. Nhà xuất bản Giáo 

Dục, 2007. 

2. David H. Jonassen. Handbook of reseach for Education Communication and 

Technology. Macmilan, New York-1996. 

3. Robert M. Gagne. The condition of Learning and Theory of Instruction. 4th Ed., Holt, 

Rinehart and Winston Inc., Florida-1985. 

9.2. Học liệu tham khảo 

4. Robert I. Heinich và các cộng sự, Intructional Media and technologies for Learning, 

6th Ed., Merri/Prentice Hall, New Jersey-1999. 

5. David H. Jonassen, Learning with Technology: A Contrucstivist Perspective, 

Merri/Prentice Hall, New Jersey-1999. 
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9.42. Chọn 1 trong 2 học phần  

1. BÀI TẬP HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG / CHEMICAL EXERCISES 

AT HIGHT SCHOOL  

- Mã học phần: 116135 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học hoá học 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung học phần:Các khái niện, ý nghĩa, tầm quan trọng BTHH đối với quá 

trình hoá học ở phổ thông. Phân loại BTHH dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau và 

phân tích ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại. Giải bài tập bằng nhiều cách. Xây 

dựng mới các bài tậphoá học ở trường phổ thông. Sử dụng  bài tập trong quá trình dạy 

học ở trường phổ thông. 

Năng lực đạt được: Tìm nhanh được nhiều cách giải bài tập hoá học phổ thông. 

Xây dựng được bài tập hoá học mới. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về mặt kiến thức 

- Nhận thức đầy đủ được ý nghĩa, tầm quan trọng BTHH đối với quá trình hoá 

học ở phổ thông. 

- Phân loại được BTHH dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được 

ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại đó. 

- Giải được 1 bài tập bằng nhiều cách. Nhận xét được ưu, nhược điểm của mỗi 

cách đó. 

- Biết cách xây dựng 1 đề bài tập mới. 

- Sử dụng tốt bài tập trong quá trình dạy học đó học ở trường phổ thông. 

2.2. Về mặt kỹ năng 

vấn đề.  

- Kỹ năng giải bài tập hoá học. 

- Kỹ năng vận dụng các vấn đề lý thuyết để xây dựng và phân loại bài tập Hóa học 

2.3. Về thái độ 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch, 

sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 
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CHƯƠNG I: Ý NGHĨA, TÁC DỤNG CỦA BTHH.  

PHÂN LOẠI BTHH    

1.1. Ý nghĩa, tác dụng của BTHH: 

1.1.1. Rèn luyện cho học sinh có khả năng vận dụng được các kiến thức đã học. 

Các ví dụ minh hoạ 

1.1.2. Đào sâu và mở rộng kiến thức. Các ví dụ minh hoạ 

1.1.3. Ôn tập, củng cố và hệ thống hoá các kiến thức. Các ví dụ minh hoạ.  

1.1.4. Rèn luyện trí thông minh. Các ví dụ minh hoạ. 

1.1.5. Giáo dục đạo đức, tư tưởng, tác phong. Các ví dụ minh hoạ. 

1.2.  Phân loại BTHH: 

       1.2.1.  Cơ sở phân loại:  

a) Dựa vào hình thái hoạt động của học sinh 

b) Dựa vào tính chất của bài tập 

c) Dựa vào chức năng bài tập 

d) Dựa vào khối lượng kiến thức 

e) Dựa vào nội dung 

f) Dựa vào kiểu và dạng BT 

      1.2.2. Ở giai đoạn dạy học bài mới. 

      1.2.3. Ở giai đoạn ôn tập 

Ximêna: 

a)  Mỗi sinh viên trình bày các ví dụ của mình, minh hoạ cho 6 ý nghĩa trên. 

b) Mỗi sinh viên trình bày cách phân loại của bản thân đối với các bài tập 

của 1 chương hoặc 1 phần của chương trình. 

c) Nhận xét ưu, nhược điểm của mỗi cách phân loại đó. 

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC  

 

2.1. Phương pháp chung để giải một bài toán hoá học: 

2.1.1. Đọc kĩ và tóm tắt đề 

2.1.2. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra 

2.1.3. Đổi lượng các chất đã cho ra mol và đặt ẩn số cho các dữ kiện phải tìm 

2.1.4. Dựa vào các phương trình phản ứng hoá học xét mối quan hệ giữa các ẩn 

số. Lập hệ phương trình đại số.  

2.1.5. Giải hệ phương trình đại số và biện luận kết quả 

2.2.  Các phương pháp giải bài toán hoá học: 

2.2.1. Phương pháp bảo toàn electron 

2.2.2. Phương pháp bảo toàn điện tích. 

2.2.3. Các phương pháp bảo toàn khối lượng 

2.2.4. Phương pháp tăng giảm khối lượng 
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2.2.5. Phương pháp dùng các đại lượng trung bình (khối lượng mol trung bình, 

số nguyên tử trung bình, số nhóm chức trung bình…) 

2.2.6. Phương pháp ghép ẩn số 

2.2.7. Phương pháp tách công thức phân tử 

2.2.8. Phương pháp biện luận đề tìm công thức phân tử 

2.2.9. Phương pháp đường chéo 

CHƯƠNG III: BÀI TẬP HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG PTTH    

3. 1. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn: 

3.1.1. Phân loại 

 3.1.2. Cách giải 

3.2. Liên kết hoá học. Cấu tạo phân tử: 

 3.2.1. Phân loại 

 3.2.2. Cách giải 

 

 3.3. Phản ứng hoá học: 

 3.3.1. Phản ứng trao đổi 

 3.3.2. Phản ứng o xi hoá khử 

 3.3.4. Hiệu ứng nhiệt 

 3.3.5. Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học 

 3.4. Điện li - Điện phân: 

 3.4.1. Chất điện li và độ điện li 

 3.4.2. Hằng số điện li 

 3.4.3. Điện phân 

  - Điện phân nóng chảy 

  - Điện phân dung dịch 1 chất 

  - Điện phân dung dịch hỗn hợp nhiều chất 

3. 5. Các định luật về chất khí 

 3.5.1. Thể tích mol 

 3.5.2. Khối lượng mol 

 3.5.3. Tỉ khối 

 3.5.4. Định luật Avôgađro 

 3.5.5. Phương trình trạng thái 

 3.5.6. Mối quan hệ giữa % thể tích và % khối lượng của các khí trong hỗn hợp 

  3.6. Nhận biết tách, điều chế chất vô cơ, hữu cơ 

 3.6.1. Nhận biết các chất riêng biệt 

 3.6.2. Chứng minh dự có mặt 1 chất trong hỗn hợp 

 3.6.3. Tách các chất ra khỏi hỗn hợp 

 3.6.4. Điều chế. 
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   3.7. Sơ đồ biến hoá các chất vô cơ và hữu cơ. 

  3. 8. Bài toán vô cơ và hữu cơ 

CHƯƠNG IV: SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG QUÁ TRÌNH  

DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT      

4.1. Chọn bài tập 

4.2. Chữa bài tập 

4.2.1. Chữa bài tập đối với học sinh kém 

4.2.2. Chữa bài tập đối với học sinh trung bình 

4.2.3. Chữa bài tập đối với học sinh khá giỏi. 

4.3. Xây dựng bài tập mới 

4.3.1. Xây dựng bài tập mới tương tự như các bài tập hay có trong sách 

4.3.2. Xây dựng bài tập mới mà trong sách còn ít 

4.3.3. Xây dựng bài tập hoàn toàn mới. 

CHƯƠNG V. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

5.1. Các loại câu trắc nghiệm. 

5.1.1. Câu trắc nghiệm “ đúng sai”. 

5.1.2. Câu trắc nghiệm gép đôi. 

5.1.3. Câu trắc nghiệm điền khuyết. 

5.1.4. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.. 

5.2. Kỹ thuật soạn thảo một bài kiểm tra TNKQ. 

5.2.1. Giai đoạn chuẩn bị. 

5.2.2. Giai đoạn thực hiện. 

5.3. Phân tích đánh giá một bài kiểm tra TNKQ nhiều lựa chọn. 

5.4. Phân tích câu hỏi. 

5.4.1. Mục đích của phân tích câu hỏi. 

5.4.2. Phương pháp phân tích câu hỏi. 

5.4.3. Tiêu chuẩn chọn câu hay. 

5.5. Đánh giá một bài TNKQ. 

5.5.1. Trung bình cộng số câu đúng. 

5.5.2. Phương sai, độ lệch chuẩn của bài TNKQ. 

5.5.3. Độ giá trị. 

5.5.4. Độ tin cậy. 

5.6. Ưu, nhược điểm của TNKQ. 

5.6.1. Ưu điểm. 

5.6.2. Nhược điểm 

5.7. So sánh TNKQ và trắc nghiệm tự luận. 

5.7.1. Những năng lực đo được. 

5.7.2. Phạm vi bao quát. 
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5.7.3. Ảnh hưởng đối với học sinh. 

5.7.4. Công việc soạn thảo. 

5.7.5. Công việc chấm điểm 

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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích 

cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy 

Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Học liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Xuân Trường. Bài tập hóa học ở trường phổ thông. NXB Đại học sư phạm. 

2003. 

2. Nguyễn Xuân Trường. Sử dụng bài tập hóa học trong dạy học hóa học ở trường phổ 

thông. NXB Đại học sư phạm. 2006. 

3. Sách giáo khoa hoá học lớp 8,9,10,11,12. NXB Giáo dục. Hà nội. 

9.2. Học liệu tham khảo 

 1.  Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung. Phương pháp dạy học hoá học. Tập 1, 2. NXB 

Đại học sư phạm. 2005. 

2. Nguyễn Xuân Trường. Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông. NXB Giáo 

dục. Hà nội. 2005.  

3. Bộ đề thi vào Đại học môn Hoá học.  
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2. HÓA HỌC DỊ VÒNG / HETEROCYCLIC CHEMISTRY 

- Mã học phần: 116139 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Amin, dị vòng, hợp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Điều kiện tiên quyết: Nội dung học phần: Các hợp chất dị vòng: hợp chất dị 

vòng 5 cạnh, hợp chất dị vòng  6 cạnh, hợp chất dị vòng ngưng tụ, hợp chất dị vòng  

một dị tố hoặc 2 dị tố.... Các ứng dụng quan trọng của dị vòng trong y học, dược học, 

nông học…. 

Năng lực đạt được: Nhận biết, phân loại và phân tích được cấu tạo, tính chất và 

ứng dụng các hợp chất dị vòng.Vận dụng được các kiến thức hoá dị vòng vào thực tế 

cuộc sống. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh những kiến thức sau:  

- Kiến thức cơ bản nhận biết được công thức cấu tạo và tính chất, ứng dụng 

của các hợp chất dị vòng như tổng hợp, tính chất lí hóa học, ứng dụng của dị vòng: 

Không thơm, dị vòng thơm 5 cạnh, dị vòng thơm 6 cạnh, dị vòng ngưng tụ, dị vòng một 

dị tố, dị vòng 2 dị tố. 

- Người học có thể vận dụng kiến thức hợp chất dị vòng vào học tập, nghiên 

cứu và công tác chuyên môn và ứng dụng trong thực tế cuộc sống, để vận dụng tốt 

các kiến thức lý thuyết này vào quá trình dạy học Hoá học ở trường phổ thông và phổ 

thông chuyên. 

- Kiến thức sâu, rộng, lý thuyết hiện đại về Hoá học hữu cơ và giải thích các quy 

luật biến đổi chúng. 

- Kiến thức về lý thuyết để thực hiện các phương pháp nghiên cứu trong phòng 

thí nghiệm cũng như trong các nhà máy liên quan đến công nghiệp hóa chất. 

2.2. Kỹ năng:  

- Người học phải vận dụng được kiến thức hoá dị vòng để phân  tích, phán đoán cấu 

trúc các hợp chất dị vòng trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

- Có thể phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến cấu trúc phân tử dựa 

vào kiến thức dị vòng. 

- Kĩ năng nghiên cứu khoa học 

-Kĩ năng tư duy về các hợp chất hữu cơ có trong thực tế. 

- Vận dụng kiến thức hóa học lập thể để áp dụng vào các dạng bài tập ở bậc đại 

học, cao đẳng và phổ thông, đặc biệt là trong giảng dạy cho lớp chuyên, lớp chọn và bồi 

dưỡng học sinh giỏi. 

2.3. Thái độ:  

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 
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- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì 

môi trường xanh. 

2.4.Về năng lực 

- Tìm cấu trúc các hợp chất dị vòng và giải thích cơ chế phản ứng, sản phản phản 

ứng của các hợp chất đơn giản và phức tạp. 

 - Nhận biết, phân loại các loại đồng phân lập thể và phân tích được cấu tạo, tính 

chất và ứng dụng các hợp chất hữu cơ. 

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu về cơ chế, yếu tố ảnh hưởng của phản 

ứng hữu cơ ứng với các hợp chất dị vòng. 

- Có năng lực độc lập trong học tập và trong nghiên cứu khoa học 

- Có năng lực vận dụng tư duy nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu và trong 

giảng dạy sau này ở trường phổ thông. 

- Có năng lực giao tiếp, tổ chức các hoạt động tập thể như nghiên cứu theo nhóm, 

semina, thảo luận.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I:  ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG 

1.1. Ðịnh nghĩa, cách gọi tên và đánh số  

1.2. Phân loại các hợp chất dị vòng  

1.3. Phương pháp chung tổng hợp các hợp chất dị vòng  

CHƯƠNG II: NHÓM DỊ VÒNG 5 CẠNH 1 DỊ TỐ  

2.1. Cấu tạo và đặc tính thơm  

2.2. Các phương pháp tổng hợp  

2.3. Tính chất  

2.4. Giới thiệu một vài hợp chất riêng biệt  

CHƯƠNG III: HỆ NGƯNG TỤ CỦA CÁC DỊ VÒNG THƠM 5 CẠNH 1 DỊ TỐ  

3.1. Một vài nét về cấu tạo  

3.2. Các phương pháp tổng hợp  

3.3. Tính chất  

3.4. Giới thiệu một số hợp chất riêng biệt của indol 

3.5. Dibenzofuran, cacbazol và dibenzothiophen  

CHƯƠNG IV: CÁC DỊ VÒNG 5 CẠNH CHỨA HAI HAY NHIỀU DỊ TỐ (CÁC 

AZOL)  

4.1.Vài nét về cấu tạo 

4.2. Các phương pháp tổng hợp  

4.3. Tính chất  
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4.4. Các hợp chất chứa vòng azol trong thiên nhiên và được ứng dụng trong thực tế. 

CHƯƠNG V:  PIRIDIN VÀ CÁC DẪN XUẤT  

5.1. Vài nét về cấu tạo và khả năng phản ứng  

5.2. Các phương pháp tổng hợp  

5.3. Tính chất  

5.4. Giới thiệu một số loại dẫn xuất của piridin  

5.5. Các hợp chất thiên nhiên chứa vòng piridin và các hợp chất của piridin có 

ứng dụng trong thực tế 

CHƯƠNG VI: HỆ VÒNG NGƯNG TỤ KIỂU BENZO CỦA PIRIDIN: 

QUINOLIN, ISOQUINOLIN VÀ ACRIDIN  

6.1. Vài nét về cấu tạo của quinolin và isoquinolin  

6.2. Các phương pháp tổng hợp quinolin và isoquinolin  

6.3. Tính chất của quinolin và isoquinolin  

6.4. Giới thiệu một vài dẫn xuất của quinolin và isoquinolin  

6.5. Các hợp chất thiên nhiên và các chất có hoạt tinh sinh học chứa vòng 

quinolin, isoquinolin 

CHƯƠNG VII: ÐIAZIN, TRIAZIN, TETRAZIN VÀ CÁC DỊ VÒNG CHỨA 

NHIỀU NITƠ  

7.1. Ðiazin  

7.2. Triazin  

7.3. Tetrazin  

7.4. Purin và pteridin  

CHƯƠNG VIII: CÁC DỊ VÒNG 6 CẠNH CHỨA DỊ TỐ OXI VÀ LƯU HUỲNH  

8.1. Piran và piron  

8.2. Cumarin, cromon và xanton  

8.3. Các dị vòng 6 cạnh chứa 1 dị tố lưu huỳnh  

8.4. Dioxan và dithian  

8.5. Oxazin và thiazin  

 

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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  
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7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1. Nguyễn Minh Thảo, Giáo trình Hóa học các hợp chất dị vòng (Dành cho chương 

trình Cao học hữu cơ), ÐHQG, Hà Nội, 1998  

2. Trần Quốc Sơn, Cơ sở Hóa học dị vòng, nhà xuất bản  Đại học sư phạm Hà Nội, 

2010 

9.2. Tài liệu tham khảo 

3. R. T. Morrison, R. R. Boyd, Organic chemistry, Allyn & Bancon Inc., Boston, 1989 

4. Andrew Streiwieser, Jr. Glayton, H. Heathcock, Introduction to organic chemistry 

McMillan Publishing Co., New York, 1981  
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9.43. Chọn 1 trong 2 học phần  

1. HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN / CHEMISTRY OF NATURAL 

COMPOUDS  

- Mã học phần: 116139 

- Số tín chỉ học tập: 02 (18, 24, 0) 

- Điều kiện tiên quyết: Amin, dị vòng, hợp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử 

- Bộ môn phụ trách: Hóa học 

1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Nội dung học phần: Phương pháp nghiên cứu hợp chất thiên nhiên. Phân lập, 

xác 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…. 

Năng lực đạt được: Thu thập và xử lí được mẫu phân tích hợp chất thiên nhiên. 

Có khả năng nghiên cứu khoa học, các kĩ năng tư duy về các hợp chất hữu cơ có trong 

tự nhiên.Viết sơ đồ tổng hợp và chuyển hóa các hợp chất thiên nhiên.Vận dụng kiến 

thức hợp chất thiên nhiên để tách chiết, phân lập các chất có trong thiên nhiên’ 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

- Người học nắm vững những kiến thức về phương pháp điều chế các hợp chất 

từ thiên nhiên, tính chất cơ bản của các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng của một số hợp 

chất thiên nhiên trong các ngành công nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm, hương liệu. 

- Xác định được cấu trúc, phân loại, các đồng phân, tính chất hoá học, tổng hợp 

và phân lập các nhóm hợp chất thiên nhiên tiêu biểu: carbohydrate, terpenoid, steroid, 

flavonoid, alkaloid.  

- Người học nắm vững kiến thức về lý thuyết đủ để thực hiện các phương pháp 

nghiên cứu hợp chất thiên nhiên trong phòng thí nghiệm cũng như kiến thức về sử dụng 

các hợp chất thiên nhiên trong nghề nghiệp. 

2.2. Kỹ năng:  

- Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng nghiên cứu khoa học, các kĩ năng tư duy 

về các hợp chất hữu cơ có trong tự nhiên.  

- Liên hệ với thực tiễn về ứng dụng của các chất, đặc biệt là các chất có tác dụng 

làm thuốc chữa bệnh, làm hương liệu. 

- Làm việc nhóm, tra cứu tài liệu ứng dụng thực tế các chất.. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

2.3. Thái độ:  

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 
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- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch, 

sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I  MỞ ĐẦU 

1.1. Đại cương về hợp chất thiên nhiên 

1.2. Phương pháp nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên 

1.2.1. Phân loại các hợp chất thiên nhiên 

1.2.2. Xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên 

1.2.3. Sinh tổng hợp các hợp chất thiên nhiên 

1.2.4. Qui trình nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên 

Chương II  CARBOHYDRATE 

2.1. Định nghĩa và phân loại carbohydrate 

2.2. Monosaccharide 

2.2.1. Gọi tên 

2.2.2. Một số đồng phân của monosaccharide 

2.2.3. Phản ứng của monosaccharide 

2.2.4. Giới thiệu một số monosaccharide tiêu biểu 

2.3. Oligosaccharide 

2.3.1. Định nghĩa 

2.3.2. Disaccharide 

2.3.3. Các phản ứng của oligosaccharide  

2.4. Polisaccharide 

2.4.1. Định nghĩa – Gọi tên 

2.4.2. Một số polisaccharide tiêu biểu 

Chương III  TERPENOID 

3.1. Khái niệm và phân loại 

3.2. Giới thiệu một số terpenoid cơ bản 

3.2.1. Monoterpenoid 

3.2.2. Sesquiterpenoid 

3.2.3. Diterpenoid 

3.2.4. Serterterpenoid 

3.2.5. Triterpenoid 

3.2.6. Tetraterpenoid 

3.2.7. Politerpenoid 

Chương IV   STEROID 

4.1. Định nghĩa và hóa lập thể của steroid 

4.2. Phân loại steroid 

4.2.1. Sterol 

4.2.2. Acid mật 

4.2.3. Hormon steroid 

4.2.4. Glycoside trợ tim 

Chương V   FLAVONOID 
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5.1. Khái niệm và phân loại flavonoid 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Phân loại các nhóm flavonoid 

5.2. Sinh tổng hợp flavonoid 

5.3. Hoạt tính sinh học của flavonoid 

Chương VI   ALKALOID 

6.1. Khái niệm và phân loại alkaloid 

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Phân loại  

6.2. Hoạt tính sinh học của alkaloid 

6.3. Một số ankaloit tiêu biểu 

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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1. Đinh Ngọc Thức, Ngô Xuân Lương, Trịnh Thị Huấn, Giáo trình hóa học các 

hợp chất thiên nhiên. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2017. 

2. Trần Đình Thắng, Hợp chất thiên nhiên. NXB ĐH Vinh, 2016. 

9.2. Học liệu tham khảo 

3. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Nguyễn Văn Tòng. Giáo trình cơ sở hóa hữu 

cơ 3. NXB ĐHSP, 2007. 

4. Natural Products,  Drug Discovery and Therapeutic Medicine. 2005 Humana 

Press Inc. 

5. Satyajit D. Sarker, Lutfun Nahar. Chemistry for Pharmacy Students. John 

Wiley & Sons, England (2007). 
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2. HÓA LẬP THỂ/ STEREO CHEMISTRY  

- Mã số môn học: 116139 

- Số tín chỉ: 02 (18, 24, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa học 

- Điều kiện tiên quyết: Đại cương và hiđrocacbon 

1. Mô tả nội dung học phần 

Nội dung học phần: Cấu trúc không gian của các phân tử (chủ yếu là các phân tử 

chất hữu cơ), cấu trúc không gian của các đồng phân (như Đồng phân quang học, đồng 

phân hình học, cấu dạng) ảnh hưởng tới tính chất của các chất hữu cơ, hướng của phản 

ứng và sản chất tạo thành. 

Năng lực đạt được: Tìm cấu trúc các hợp chất hữu cơ và giải thích cơ chế phản 

ứng, sản phản phản ứng. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh những kiến thức sau:  

- Kiến thức cơ bản về cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ như : hợp chất 

thiên nhiên, phức chất, polime, dược phẩm..., phương pháp mô tả cấu trúc phẳng và không 

gian và lập thể,  mối quan hệ giữa cấu trúc, tính chất. 

- Sự phụ thuộc của các tính chất và những đặc tính tinh vi về sự phân bố không gian 

của các nguyên tử trong phân tử, trong việc giải thích nhiều cơ chế phản ứng, khả năng phản 

ứng trong mối liên quan với cấu trúc và các yếu tố khác để vận dụng tốt các kiến thức lý 

thuyết này vào quá trình dạy học Hoá học ở trường phổ thông và phổ thông chuyên. 

- Kiến thức sâu, rộng, lý thuyết hiện đại về Hoá học hữu cơ và giải thích các quy 

luật biến đổi chúng. 

- Kiến thức về lý thuyết để thực hiện các phương pháp nghiên cứu trong phòng 

thí nghiệm cũng như trong các nhà máy liên quan đến công nghiệp hóa chất. 

2.2. Kỹ năng:  

- Người học phải vận dụng được kiến thức hoá lập thể để phân  tích, phán đoán cấu 

trúc các hợp chất trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

- Có thể phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến cấu trúc phân tử dựa 

vào kiến thức lập thể. 

- Kĩ năng nghiên cứu khoa học 

- Kĩ năng tư duy về các hợp chất hữu cơ có trong thực tế. 

- Vận dụng kiến thức hóa học lập thể để áp dụng vào các dạng bài tập ở bậc đại 

học, cao đẳng và phổ thông, đặc biệt là trong giảng dạy cho lớp chuyên, lớp chọn và bồi 

dưỡng học sinh giỏi. 

- Sinh viên sau khi học xong phải có: kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ 

năng giải bài tập hoá học; kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng tự 

học, tư duy sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải 

quyết vấn đề gặp phải trong thực tiễn và dạy học.  
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- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, trình bày, 

thảo luận. Kỹ năng lập kế hoạch môn học cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp 

để trở thành giáo viên trong tương lai. 

2.3. Thái độ:  

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì 

môi trường xanh. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

     CHƯƠNG I: ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC 

1.1. Tính quang hoạt và chất quang hoạt 

1.2. Ánh sáng phân cực và tính chất của nó 

1.3. Quan hê giữa cấu trúc của hợp chất và sự quay cực 

1.4. Những yếu tố đối xứng của phân tử  

1.5. Phân tử bất đối không có C*  

CHƯƠNG II: PHÂN TỬ ĐỐI XỨNG CÓ NGUYÊN TỬ CACBON BẤT ĐỐI 

2.1. Phân tử bất đối xứng có một nguyên tử cacbon bất đối 

2.2. Phân tử  có hai nguyên tử cacbon bất đối 

2.3. Phân tử  có nhiều nguyên tử cacbon bất đối 

2.4. Hợp chất vòng no có nhiều nguyên tử cacbon bất đối 

CHƯƠNG III: PHÂN TỬ ĐỐI XỨNG KHÔNG CÓ NGUYÊN TỬ CACBON 

BẤT ĐỐI 

3.1. Tứ diện lệch 

3.2. Đồng phân triệt tiêu sự quay  

3.3. Đồng phân cản quay  

3.4. Đồng phân do biến dạng phân tử  

CHƯƠNG IV: XÁC ĐỊNH CẤU HÌNH CỦA ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC 

4.1. Cấu hình tương đối và cấu hình tuyệt đối 

4.2. Xác định cấu hình bằng phương pháp chuyển hóa hóa học 

4.3. Xác định cấu hình bằng phương pháp thử điểm nóng chảy tinh thể hỗn hợp 

4.4.  Xác định cấu hình bằng phương pháp  so sánh quang học 

4.5. Xác định cấu hình qua đồng phân đia 

4.6. Phương pháp giả raxemat 

4.7. Phương pháp xác định bằng tổng hợp bất đối xứng 

4.8. Xác định cấu hình của các đồng phân quang học có nhiều trung tâm bất đối xứng. 

4.9. Xác định cấu hình theo quy tắc octant. 

CHƯƠNG V: ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC 
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5.1. Bản chất của đồng phân hình học 

5.2. Đồng phân hình học ở hợp chất etilenic hay đồng phân π-đia 

5.3. Độ bền tương đối và sự chuyển hóa tương hỗ của các đồng phân hình học 

5.4. Tính chất khác nhau của các đồng phân hình học 

5.5. Độ bền tương đối và sự chuyển tương hỗ của đồng phân hình học  

5.6. Xác định cấu hình của các đồng phân hình học bằng phương pháp vật lý 

5.7. Xác định cấu hình của các đồng phân hình học bằng phương pháp hóa học 

CHƯƠNG VI: CẤU DẠNG – ĐỒNG PHÂN CẤU DẠNG 

6.1. Khái niệm về cấu dạng 

6.2. Cấu dạng của các hợp chất không vòng 

6.3. Các thuyết về sức căng của hợp chất vòng no 

6.4. Cấu dạng của các hợp chất  mạch vòng  

6.5. Cấu dạng của hệ thống đa vòng ngưng tụ 

6.6. Cấu dạng của hệ thống đa vòng có cầu nối. 

CHƯƠNG VII: LẬP THỂ CỦA CÁC HỢP CHẤT CHỨA DỊ TỐ , CAO PHÂN 

TỬ VÀ CACBONHIĐRAT 

7.1. Hóa lập thể của hợp chất chứa nitơ 

7.2. Hóa lập thể của hợp chất chứa lưu huỳnh 

7.3. Hóa lập thể của hợp chất chứa bo và phi kim 

7.4. Hóa lập thể của hợp chất chứa phức kim loại   

7.5. Hóa lập thể của polime trùng ghợp từ olephin 

7.6. Hóa lập thể của cao su, protein  

7.7. Hóa lập thể của cacbonhiđrat 

CHƯƠNG VIII: HÓA LẬP THỂ ĐỘNG 

8.1. Hiệu ứng không gian loại một và loại hai 

8.2. Sức căng Baye và sức căng Pitzơ 

8.3. Hiệu ứng kề hay hiệu ứng anchime 

8.4. Hiệu ứng qua nhân hay hiệu ứng xuyên vòng  

8.5. Hiệu ứng sức căng vòng không no 

8.6. Quy tắc cố định trong phản ứng tách lưỡng phân tử  

8.7. Quy tắc xen phủ cực đại trong phản ứng cộng Diels-alder 

8.8. Quy tắc chuyển vị supra và antara  

8.9. Sự raxemic hóa và sự epime hóa 

8.10. Hóa lập thể của phản ứng thế 

8.11. Hóa lập thể của phản ứng tách 

8.12. Hóa lập thể của phản ứng cộng 

8.13. Hóa lập thể của phản ứng chuyển vị 

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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 
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Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1. Ðặng Như Tại. Cơ sở hóa học lập thể. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2013. 

2. Thái Doãn Tĩnh. Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ. NXB KH&KT 2003. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

3. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng. Hóa hữu cơ 1. NXB GD 2005. 

4. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. Giáo trình cơ sở Hoá học hữu cơ. Tập 1. NXB 

ĐHSP HN 2005. 

5. Thái Doãn Tĩnh. Hóa học hữu cơ, Tập 1. NXB KH&KT 2003. 
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9.44. Chọn 1 trong 2 học phần  

1. DANH PHÁP HÓA HỮU CƠ / NOMENCLATURE OF ORGANIC 

CHEMISTRY 

- Mã số môn học: 116062 

- Số tín chỉ: 02 (18, 24, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa học 

- Điều kiện tiên quyết: Amin, dị vòng, hợp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử 

1. Mô tả nội dung học phần 

Nội dung học phần: Cơ sở lý thuyết về danh pháp các hợp chất hữu cơ theo danh 

pháp IUPAC. Phân loại danh pháp theo IUPAC; quy tắc chung của việc gọi theo danh 

pháp IUPAC; Danh pháp của các loại hợp chất hữu cơ cụ thể: Hyđrocacbon, các ion, 

gốc tự do, hợp chất dị vòng, hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức, hợp chất tạp chức và 

hợp chất thiên nhiên. 

Năng lực đạt được: Sử dụng được nhiều loại danh pháp trong đọc tên các chất hữu 

cơ. Đọc được các chất hữu cơ phức tạp trong quá trinh dạy học và nghiên cứu khoa học. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

-Kiến thức cơ bản về các loại danh pháp như danh pháp thế, danh pháp loại 

chức, danh pháp nửa hệ thống, danh pháp trao đổi và danh pháp thường. 

- Người học vận dụng được những kiến thức về danh pháp các hợp chất để đọc 

thành thạo tất cả các tên của hợp chất hữu cơ ở các giáo trình ở các bậc học từ phổ 

thông đến đại học và cao hơn nữa. 

2.2. Kỹ năng:  

- Kỹ năng nhận dạng các chất đọc theo danh pháp phù hợp nhất. 

- Vận dụng kiến thức danh pháp vào trong giảng dạy Hóa học ở phổ thông và 

trong nghiên cứu. 

2.3. Thái độ:  

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, sạch sẽ, gọn 

gàng ngăn nắp nơi làm việc. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I   

ĐẠI CƯƠNG VỀ DANH PHÁP HỮU CƠ 

1.1.   Mở đầu 

1.1.1.  Sơ lược về quá trình hình thành và pháp triển danh pháp hữu cơ 
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1.1.2. Vài nét về tình hình nghiên cứu sử dụng thuật ngữ và danh pháp hóa học ở 

nước ta 

1.2.  Phân loại danh pháp hợp chất hữu cơ. Danh pháp IUPAC 

1.2.1. Phân loại chung về danh pháp hợp chất hữu cơ  

1.2.2. Phân loại danh pháp IUPAC 

1.3.  Qui định về sử dụng các chỉ số vị trí và các loại dấu trong danh pháp IUPAC 

1.3.1. Các chỉ số về vị trí 

1.3.2. Dấu phẩy và các dấu chấm 

 1.3.3. Gạch nối và dấu cách 

1.3.4. Các dấu móc đóng 

1.4.  Tiền tố, hidrua nền và nhóm đặc trưng 

1.4.1. Tiền tố 

1.4.2. Hidrua nền 

1.4.3. Nhóm đặc trưng 

1.5. Quy tắc chung của việc gọi tên theo danh pháp thay thế IUPAC 

 1.5.1. Hidrocacbon 

 1.5.2. Dẫn xuất của hidrocacbon 

 1.5.3. Các quy tắc xác định hidrua nền axiclic 

 1.5.4. Một số quy tắc lựa chọn hidrua nền đối với các hợp chất chứa cả mạch hở 

lẫn mạch vòng. 

1.6. Danh pháp đồng phân cấu hình 

1.6.1. Đồng phân hình học  

1.6.2. Đồng phân quang học   

Chương II  

DANH PHÁP HIDROCACBON, CÁC ION VÀ GỐC TỰ DO, CÁC DỊ VÒNG 

2.1. Hidrocacbon no mạch hở 

2.1.1. Hidrocacbon no mạch hở không nhánh 

2.1.2.Hidrocacbon no mạch nhánh 

2.1.3. Nhóm (gốc) hidrocacbon no 

2.2. Hidrocacbon không no mạch hở 

2.2.1. Hidrocacbon không no 

2.2.2. Nhóm (gốc) hiddrocacbon no 

2.3. Hidrocacbon vòng no và không no 

2.3.1. Hidrocacbon đơn vòng no 

2.3.2. Hidrocacbon đơn vòng không no 

2.3.3. Hidrocacbon kiểu spiro 

2.3.4. Hidrocacbon kiểu bixiclo 

2.3.5. Hệ nhiều vòng có chung cầu nối (polixiclo) 
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2.4. Hiddrocacbon thơm 

 2.4.1. Hidrocacbon thơm đơn vòng và đa vòng 

 2.4.2. Nhóm (gốc) hidrocacbon thơm 

2.5. Gốc cacbo tự do, ion và ion-gốc 

 2.5.1. Gốc tự do 

 2.5.2. Cation và cation-gốc 

 2.5.3. Anion và anion-gốc 

2.6. Danh pháp dị vòng 

 2.6.1. Tên thông thường và tên nửa hệ thống 

 2.6.2. Tên hệ thống theo Hantzsch – Widman 

 2.6.3. Tên trao đổi 

 2.6.4. Tên dung hợp 

Chương III  

DANH PHÁP HỮU CƠ ĐƠN CHỨC VÀ ĐA CHỨC ĐỒNG NHẤT 

3.1.  Dẫn xuất halogen và hợp chất nitro 

3.1.1. Dẫn xuất halogen 

3.1.2. Hợp chất nitro 

3.2.   Ancol và phenol 

3.2.1. Ancol 

3.2.2. Phenol 

3.2.3. Các hợp chất tương đồng chalcogen của ancol và phenol 

3.2.4. Các gốc sinh ra bằng cách tách H ở OH 

3.3.  Ete và peroxit 

3.3.1. Ete 

3.3.2. Ete vòng 

3.3.3. hidroperoxit và peroxit 

3.4.  Andehit và xeton 

3.4.1. Andehit 

3.4.2. Xeton 

3.4.3. Xeten 

3.4.4. Dẫn xuất ở nhóm chức của andehit và xeton 

3.5.   Axit cacboxylic và các dẫn xuất 

 3.5.1. Axit cacboxylic 

 3.5.2. Dẫn xuất ở nhóm chức của axit cacboxylic 

3.6. Amin, imin và một số chức chứa hai nguyên tử nito 

 3.6.1. Amin bậc 1 

 3.6.2. Amin bậc 2, bậc 3 

3.6.3. Các hợp chất azo và diazo 
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3.7. Hợp chất cơ kim 

 3.7.1. Trường hợp kim loại không noips với phối tử anion 

 3.7.2. Hợp chất cơ kim có phối tử anion 

Chương IV    

DANH PHÁP HỢP CHẤT TẠP CHỨC VÀ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 

4.1.  Quy tắc gọi tên các hợp chất tạp chức 

4.1.1. Danh pháp thay thế của các hợp chất tạp chức chỉ chứa các nhóm loại A 

4.1.2. Danh pháp thay thế của các hợp chất tạp chức chứa các nhóm loại B   

4.1.3. Danh pháp trao đổi của các hợp chất tạp chức 

4.2.  Hợp chất hidroxicacbonyl, hidroxi axit và oxo axit 

4.2.1. Hợp chất hidroxicacbonyl 

4.2.2.  Hidroxi axit 

 4.2.3.  Oxo axit 

4.3.   Aminoaxit và Peptit 

4.3.1. Aminoaxit 

4.3.2. Peptit 

4.4. Cacbohidrat 

4.4.1. Monosaccarit 

4.4.2. Oligosaccarit 

4.5. Glixerit, tecpen và steroid 

 4.5.1. Glixerit 

 4.5.2. Tecpen 

 4.5.3. Steroit 

Chương V   

CÁC TÊN GỌI ĐƯỢC LƯU DÙNG VÀ TRÌNH TỰ ƯU TIÊN CỦA CÁC NHÓM 

5.1. Tên thông thường và tên nửa hệ thống được lưu dùng 

5.1.1. Hidrocacbon và gốc hidrocacbon 

 5.1.2. Dị vòng và gốc dị vòng 

 5.1.3. Hợp chất mang nhóm đặc trưng chứa oxi và lưu huynh  

 5.1.4. Hợp chất mang nhóm đặc trưng chứa nito và halogen 

5.2. Tên gọi các nhóm thường dùng và độ ưu tiên của các nhóm hay gặp khi xác 

định cấu hình 

 5.2.1. Tên gọi các nhóm (gốc) thường dùng 

5.2.2. Tên gọi và độ ưu tiên của các nhóm (gốc)dùng trong các hệ danh pháp E/Z 

và R/S. 

4. Yêu cầu đối với môn học 
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 - Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp; tích cực tự 

học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1. Trần Quốc Sơn (chủ biên). Danh pháp hợp chất hữu cơ.Nhà XB Giáo dục Việt Nam 

2012. 

2. Hội Hóa học Việt Nam.Danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam. Nhà XB KH và 

KT 2010 

6.2. Học liệu tham khảo 

3. Đỗ Đình Rãng (chủ biên) và tập thể, Hóa học hữu cơ tập 1, 2, 3.NXBGD 2005. 

4. Thái Doãn Tĩnh, Hóa học hữu cơ tập 1, 2, 3. NXB KH&KT 2003. 

5. Nguyễn Văn Tòng, Bài tập hoá hữu cơ. NXB ĐHQG Hà Nội 1999. 

6. Nguyễn Hữu Đĩnh, Bài tập hoá hữu cơ.NXB GD 2008. 
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2. TỔNG HỢP HỮU CƠ / ORGANIC SYNTHESIS  

- Mã số môn học: 116063 

- Số tín chỉ: 02 (18, 24, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa học 

- Điều kiện tiên quyết: Amin, dị vòng, hợp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử 

1. Mô tả nội dung học phần 

Nội dung học phần: Đại cương về tổng hợp các hợp chất hữu cơ. Cách tạo liên 

kết C-C, chuyển hóa các nhóm chức, tổng hợp các hợp chất dị vòng, bảo vệ nhóm chức, 

phản ứng oxi hóa khử các hợp chất hữu cơ. 

Năng lực đạt được: Có khả năng nghiên cứu khoa học, lập sơ đồ tổng hợp các 

chất mới, phán đoán trong tổng hợp của phản ứng hữu  cơ biến đổi các hợp chất hữu cơ 

có trong tổng hợp. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

Học xong học phần này người học cần chiếm lĩnh những kiến thức sau:  

- Đại cương về tổng hợp các hợp chất hữu cơ. Cách tạo liên kết C-C, chuyển hóa 

các nhóm chức, tổng hợp các hợp chất dị vòng, bảo vệ nhóm chức, phản ứng oxi hóa 

khử các hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạpđể vận dụng tốt các kiến thức lý thuyết 

này vào quá trình dạy học Hoá học ở trường phổ thông và phổ thông chuyên. 

- Nguyên tắc tổng hợp các hợp chất hữu cơ, việc gắn các nhóm chức vào hợp 

chất cụ thể, chuyển hoá các hợp chất hữu cơ từ chất này sang chất khác. 

- Kiến thức cơ bản và sâu về tổng hợp các hợp chất hữu cơ, có thể thành lập được 

sơ đồ điều chế một hợp chất hữu cơ cụ thể. 

- Kiến thức sâu, rộng, lý thuyết hiện đại về Hoá học hữu cơ và giải thích các quy 

luật biến đổi chúng. 

- Kiến thức về lý thuyết để thực hiện các phương pháp nghiên cứu trong phòng 

thí nghiệm cũng như trong các nhà máy liên quan đến công nghiệp hóa chất. 

2.2. Kỹ năng:  

- Sau khi học xong môn học học viên phải vận dụng được kiến thức lý thuyết về các 

tổng hợp các hợp chất hữu cơ, kĩ năng phán đoán các sản phẩm của phản ứng hữu cơ.  

- Kĩ năng nghiên cứu khoa học 

-Kĩ năng tư duy về các hợp chất hữu cơ có trong thực tế. 

- Vận dụng kiến thức tổng hợp hóa hữu cơ để áp dụng vào các dạng bài tập ở bậc 

đại học, cao đẳng và phổ thông, đặc biệt là trong giảng dạy cho lớp chuyên, lớp chọn và 

bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Vận dụng các kiến thức hoá học tổng hợp hữu cơ vào đọc và làm các bài tập sơ đồ 

tổng hợp, giải thích cơ chế phản ứng trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. 

- Có thể phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoá học tổng hợp hữu cơ. 

- Sinh viên sau khi học xong phải có: kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ 

năng giải bài tập hoá học; kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người. 
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- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng tự 

học, tư duy sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải 

quyết vấn đề gặp phải trong thực tiễn và dạy học.  

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, trình bày, 

thảo luận. Kỹ năng lập kế hoạch môn học cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp 

để trở thành giáo viên trong tương lai. 

2.3. Thái độ:  

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì 

môi trường xanh. 

2.4.Về năng lực 

- Nhận biết, phân loại và phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng các hợp 

chất hữu cơ. 

- Có khả năng dẫn dắt học sinh THPT hiểu về cơ chế, đồng phân lập thể, yếu tố 

ảnh hưởng của phản ứng hữu cơ. 

- Có năng lực độc lập trong học tập và trong nghiên cứu khoa học 

- Có năng lực vận dụng tư duy nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu và trong 

giảng dạy sau này ở trường phổ thông. 

- Có năng lực giao tiếp, tổ chức các hoạt động tập thể như nghiên cứu theo nhóm, 

semina, thảo luận.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: ĐƯA CÁC NHÓM CHỨC VÀO PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ VÀ SỰ 

CHUYỂN HÓA GIỮA CHÚNG  

1.1. Cách đưa các nhóm chức vào phân tử hydrocarbon  

1.2. Chuyển hóa tương hỗ các nhóm chức  

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TẠO LIÊN KẾT CARBON – CARBON 

2.1. Nguyên lý chung 

2.2. Tạo liên kết cacbon - cacbon qua phản ứng ankyl hóa  

2.3. Tạo liên kết cacbon-cacbon qua phản ứng axyl hóa 

2.3.Tạo liên kết cacbon-cacbon qua phản ứng ngưng tụ 

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TẠO LIÊN KẾT CARBON - DỊ TỐ   

3.1. Cách tạo liên kết cacbon - halogen  

3.2. Tạo liên kết cacbon-oxi  

3.3 Tạo liên kết cacbon - lưu huỳnh  

3.4. Tạo liên kết cacbon - nitơ  
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CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP ÐÓNG VÒNG 

4.1. Vòng hóa nội phân tử do sự tương tác electrophin - nucleophin  

4.2. Cộng hợp vòng  

4.3. Sự vòng hóa vòng điện tử (Ðồng phân hóa liên kết hóa trị) 

CHƯƠNG V: TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ PHẢN ỨNG KHỬ HÓA  

5.1. Phương pháp, tác nhân và điều kiện khử hóa 

5.2. Khử hóa hidrocacbon 

5.3. Khử hóa nhóm chức 

5.4. Khử hóa cắt đứt liên kết cacbon-dị tố 

CHƯƠNG VI: TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ PHẢN ỨNG OXI HÓA 

6.1. Khái niệm và nguyên tắc chung 

6.2. Oxi hóa hidrocacbon 

6.3. Oxi hóa nhóm chức 

CHƯƠNG VII:  BẢO VỆ CÁC NHÓM CHỨC TRONG TỔNG HỢP HỮU CƠ 

7.1. Khái niệm về bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ 

7.2. Bảo vệ nhóm alcol  

7.3. Bảo vệ nhóm chức axit cacboxylic 

7.4. Bảo vệ nhóm amino  

7.5. Bảo vệ nhóm cacbonyl 

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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

- Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc 

tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

- Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 
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9.45. KIẾN TẬP SƯ PHẠM / PEDAGOGIC OBSERVATION PRACTICE  
 Điều kiện tiên quyết: Các học phần tâm lý học, giáo dục học. 

 Nội dung học phần: Kiến thức lý thuyết cũng cố kiến thức các học phần tâm lý 

học, giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình 

huống sư phạm trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực 

tiễn giáo dục ở trường THPT, tập làm công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp, triển 

khai bài tập thực hành Tâm lý - Giáo dục. 

 Năng lực đạt được: Xây dựng kế hoạch dạy học, quản lý lớp học và dạy học hoá 

học ở bậc THPT. 

9.46. THỰC TẬP SƯ PHẠM / PEDAGOGIC OBSERVATION PRACTICE  

 Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học hoá học. 

 Nội dung học phần: Kiến thức lý thuyết cũng cố kiến thứcvề chuyên môn, 

nghiệp vụ trong các lĩnh vực về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ 

môn; vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các tình huống cụ thể trong hoạt 

động dạy học và giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện kỹ năng dạy học, kỹ năng giáo 

dục. 

 Năng lực đạt được: Hoàn thành các kiến thức,  kỹ năng của của một giáo viên 

THPT.  
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9.47. Chọn 1 trong 2 học phần  

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ / THEORETICAL BASIS OF 

INORGANIC CHEMISSTRY  

- Mã số môn học: 116064 

- Số tín chỉ: 02 (18, 24, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa học 

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học vô cơ – phi kim và kim loại 

1 . Mô tả nội dung học phần 

 Nội dung học phần: Tổng kết, hệ thống hóa, khắc sâu và nâng cao những kiến 

thức hóa học các nguyên tố đã được học ở bậc Đại học trên một cơ sở lý thuyết vững 

chắc. Học phần giới thiệu những lý thuyết cơ bản trong hoá học có liên quan đến định 

luật tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên quan đến chiều 

hướng diễn biến và tốc độ phản ứng, liên quan đến phản ứng oxi hoá-khử, phản ứng 

axit-bazơ và phức chất. Các qui luật về cấu tạo, tính chất, phản ứng của các đơn chất và 

hợp chất vô cơ, bao gồm cả  các phức chất và các hệ vô cơ sinh học. 

Năng lực đạt được: Vận dụng được kiến thức cơ sở lý thuyết hoá vô cơ để giảng 

thích sâu bản chất các hợp chất vô cơ. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết các phản ứng hoá học để giải thích các 

vấn đề trong hoá học vô cơ.  

Giúp sinh viên hệ thống và nâng cao kiến thức hoá học các nguyên tố trên cơ sở 

lý thuyết vững chắc.  

2.2. Kỹ năng:  

Giúp sinh viên có kỹ năng giải thích các vấn đề hoá học vô cơ trên cơ sở lý 

thuyết.  

Rèn luyện cho sinh viên khả năng nghiên cứu các vấn đề lí thuyết chuyên sâu 

của hóa học vô cơ nhằm phục vụ cho nghề nghiệp sau này.  

Rèn luyện cho sinh viên những kĩ năng cơ bản về nghiên cứu tài liệu môn Cơ sở 

hoá học vô cơ, kỹ năng vận dụng giữa lý thuyết với thực hành và giải bài tập vô cơ, kỹ 

năng tổng hợp hoá, khái quát hoá kiến thức để áp dụng vào nghề nghiệp sau này.  

2.3. Thái độ:  

Có lòng yêu nghề.  

Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức về học phần Cơ 

sở lý thuyết hóa hóa vô cơ , rèn luyện kỹ năng sư phạm để hoàn thành càng ngày càng 

tốt hơn công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.  
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 Thương yêu, vị tha và tôn trọng nhân phẩm của học sinh; biết lắng nghe, tôn 

trọng ý kiến của học sinh; đối xử công bằng và bình đẳng với học sinh.  

Có tinh thần làm việc hợp tác với đồng nghiệp và cộng đồng. Tôn trọng nội quy, 

quy chế làm việc của ngành giáo dục  

Rèn cho sinh viên thái độ chuyên cần, hăng say học tập, nghiên cứu và tìm hiểu 

những vấn đề trong hoá vô cơ.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1. Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học  

1.1.  Định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố. 

 1.1.1.  Cấu hình electron của các nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố. 

 1.1.2.  Định luật tuần hoàn là cơ sở nghiên cứu hóa học vô cơ. 

1.2.  Các qui luật biến đổi một số tính chất quan trọng. 

 1.2.1. Các qui luật biến đổi năng lượng ion hóa 

 1.2.2. Các qui luật biến đổi ái lực với electron 

 1.2.3. Các qui luật biến đổi độ âm điện 

 1.2.4. Các qui luật biến đổi bán kính nguyên tử, bán kính ion. 

 1.2.5. Các qui luật biến đổi hoá trị, số ôxi hóa. 

 1.2.6. Các qui luật biến đổi tính chất axit - bazơ của các hiđrua. 

 1.2.7. Các qui luật biến đổi tính chất axit-bazơ của các oxit và hiđroxit. 

1.3.   Các dạng bảng tuần hoàn các nguyên tố. Ưu khuyết điểm của mỗi dạng. 

1.4.  Ý nghĩa của các định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyến tố. 

1.5. Bài tập 

Chương 2.  Phản ứng axit – bazơ 

2.1.  Các thuyết về axit - bazơ. ưu khuyết điểm của mỗi thuyết. 

 2.1.1. Thuyết axit- bazơ của Brônstêt – Lauri. 

2.1.2. Thuyết axit - bazơ của Liuyt. 

2.1.3. Thuyết axit - bazơ theo các hệ dung môi. 

a. Các tinh chất của dung môi 

b. Dung môi proton hóa 

c. Dung môi không proton hóa 

d. Thuyết axit - bazơ theo các hệ dung môi. 

2.1.4. Thuyết axit - bazơ của Uxanovic 

2.1.5. Thuyết axit - bazơ của Lux và Plud. 

2.1.6. Ý nghĩa của các thuyết axit - bazơ hiện đại. 

2.2. Lực axit - bazơ 

2.3. Các qui luật biến đổi độ mạnh của axit. 

2.4.  Động học của phản ứng chuyển proton 

2.5.  Axit - bazơ "cứng" và "mềm' 
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2.6.  Các siêu axit và ứng dụng của chúng. 

2.7.  Cân bằng Axit - bazơ trong cơ thể sống. 

 2.7.1. Các hệ đệm của cơ thể 

 2.7.2. Sự điều hoà cân bằng Axit - bazơ của cơ thể. 

2.8. Bài tập. 

Chương 3. Phức chất 

3.1. Các khái niệm cơ bản về phức chất. 

3.1.1.Cấu tạo của phức chất: Nguyên tố trung tâm; Phối tử; Số phối tử. 

3.1.2. Các đồng phân của phức chất. 

3.1.3. Phân loại phức chất. 

3.2. Các thuyết về liên kết hoá học trong phức chất. 

3.2.1. Thuyết VB. 

3.2.2. Thuyết trường tinh thể. 

3.2.3. Thuyết MO. 

3.2.4. So sánh kết quả của 3 thuyết. 

3.3. Một số tính chất quan trọng của phức chất. 

3.3.1. Tính axit - bazơ. 

3.3.2. Tính oxi hoá - khử. 

3.3.3.Tính xúc tác. 

3.3.4.Hoạt tính sinh học. 

3.4. Cân bằng phức chất trong dung dịch. 

3.5. Bài tập 

Chương 4. Phản ứng  trong hóa vô cơ 

4.1. Phân loại các phản ứng trong hóa vô cơ 

4.2. Chiều của các phản ứng hóa học 

4.3. Phản ứng oxi hóa – khử: 

4.3.1.  Cơ chế của phản ứng oxi hoá – khử. 

a) Cơ chế chuyển electron. 

b) Cơ chế chuyển nguyên tử hay nhóm nguyên tử. 

c) Cơ chế cầu nội và cơ chế cầu ngoại. 

4.3.2. Xác định khả năng oxi hóa- khử của các chất vô cơ. 

a) Ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, áp suất. 

b) Ảnh hưởng của môi trường. 

c) Ảnh hưởng của sự tạo thành hợp chất khó tan. 

d) Ảnh hưởng của sự tạo phức. 

4.3.3.  Xác định chiều của phản ứng oxi hoá - khử. 

a) Yếu tố nhiệt động học. 

b) Yếu tố động hoá học. 
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4.3.4. Dãy điện hoá của các kim loại. 

a) Các kim loại và khả năng hoạt động của các kim loại. 

b) Dãy điện thế và sử dụng dãy điện thế. 

4.3.5. Phản ứng nhiệt luyện các kim loại và ăn mòn kim loại. 

4.3.6. Điện phân. 

a) Cấu tạo hoạt động bình điện phân. 

b) Thế phóng điện và quá thế. 

c) Tiên đoán sản phẩm điện phân. 

d) Ứng dụng của sự điện phân. 

4.3.7. Bài tập 

Chương 5. Phản ứng với sự tham gia của pha rắn 

5.1.   Cấu trúc và tính chất của các chất ở pha rắn. 

5.2.   Phản ứng của các chất ở pha rắn với các chất ở pha khí. 

5.3.   Phản ứng của các chất ở pha rắn với các chất ở pha lỏng. 

5.4.   Phản ứng giữa các chất ở pha rắn. 

5.4.1. Nhiệt động học của phản ứng giữa các chất ở pha rắn. 

5.4.2.Các phản ứng giữa các chất ở pha rắn. 

5.4.3. Các phương pháp tăng tốc độ của phản ứng giữa các chất ở pha rắn. 

5.5. Bài tập 

Chương 6. Ứng dụng của các phương pháp phổ nghiên cứu các chất vô cơ 

6.1.  Phổ khối lượng. 

6.1.1.Xác định các đồng vị 

6.1.2. Xác định khối lượng phân tử. 

6.2. Phổ dao động. 

6.2.1. Ứng dụng phổ hồng ngoại xác định cấu tạo các hợp chất vô cơ đơn giản. 

6.2.2.Ứng dụng phổ hồng ngoại xác định cấu tạo các hợp chất phức chất. 

6.2.3. Ứng dụng phổ Raman xác định cấu tạo các hợp chất. 

6.3. Phổ hấp thụ eletron. 

6.3.1. Các kiểu chuyển mức electron. 

6.3.2. Xác định độ tinh khiết, thành phần, cấu tạo và tính chất các hợp chất vô 

cơ đơn giản. 

6.4. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân. 

6.5. Bài tập 

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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 
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- Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

- Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc 

tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

- Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1. Lý thuyết phản ứng hóa học vô cơ. Nguyễn Duy Ái, NXB Giáo dục Hà Nội 2000. 

2. Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học. Vũ Đăng Độ, NXB Giáo dục Hà        

Nội 2003. 

3. Đào Đình Thức. Một số phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học. NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. 

9.2. Học liệu tham khảo 

4. Cơ sở lý thuyết hóa học. Nguyễn Đình Chi, NXB Giáo dục 1996 

5. Cơ sở lý thuyết các quá trình  hóa vô cơ. Trần Thị Đà, NXB Giáo dục Hà        

Nội 2004. 

6.  Hoàng Nhâm: Hoá vô vơ (Tập I) , NXB Giáo dục. 1999 
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2. HÓA VÔ CƠ TRONG GIẢNG DẠY PHỔ THÔNG / INORGANIC 

CHEMISTRY IN HIGH SCHOOL 

- Mã số môn học: 116046 

- Số tín chỉ: 03 (27, 36, 0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa học 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ. 

1. Mô tả nội dung học phần 

Nội dung học phần: Học phần bao gồm các kiến thức về: cấu tạo nguyên tử, 

bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng 

hóa học, halogen, oxi-lưu huỳnh, sự điện li, nitơ – photpho, cacbon – silic, đại cương 

kim loại, kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm, crom – sắt – đồng. 

Năng lực đạt được: Có khả năng bao quát và chọn lọc kiến thức từ thấp đến cao, 

từ dễ đến khó và phức tập để phù hợp với từng đối tượng người học. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

-  Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo nguyên 

tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học, phản 

ứng hóa học, halogen, oxi-lưu huỳnh, nitơ – photpho, cacbon – silic, đại cương kim 

loại, kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm, crom – sắt – đồng. 

-  Sau khi học xong học phần này sinh viên phải biết vận dụng các quy luật, các 

tính chất vật lí, hóa học để giải thích các hiện tượng hoá học và vật lý liên quan. Tìm ra 

mối liên hệ về tính chất của các chất, giải thích tại sao có những mối liên hệ đó. 

- Sinh viên phải nắm được tính chất lí, hoá của các đơn chất và hợp chất tạo ra từ 

các nguyên tố phi kim, kim loại từ đó biết tổng hợp so sánh tính chất của các chất, các 

dãy chất, rút ra quy luật biến đổi tính chất của các chất.  

- Giải được các bài tập, đặc biệt là các bài tập về tính chất hoá học của các loại 

chất vô cơ thông dụng. 

2.2. Về mặt kỹ năng 

- Vận dụng tốt được kiến thức lý thuyết và thực hành vào dạy học Hóa Vô cơ ở 

trường phổ thông; vận dụng thành thạo kiến thức Hóa học vào thực tiễn; vận hành được 

các thiết bị máy móc hiện đại trong thực hành Hóa học vô cơ; thiết kế và sử dụng phương 

tiện và kỹ thuật hiện đại trong dạy học Hóa học. 

- Lập luận, phân tích và giải quyết tốt các vấn đề trong dạy học Hóa học nói 

chung và dạy học Hoá Vô cơ nói riêng. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới 

nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ 

thông  nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

- Sinh viên sau khi học xong phải có: kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ 

năng giải bài tập hoá học; kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người. 
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- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng lập 

kế hoạch môn học, cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp để trở thành giáo viên 

trong tương lai. 

 2.3. Về thái độ 

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

-  Rèn luyện cho sinh viên tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. 

Xây dựng được phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

 - Rèn luyện văn hóa lao động cho sinh viên: lao động có tổ chức, có kế hoạch. 

          - Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

 2.4. Về năng lực 

- Trình bày được các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên 

tố hóa học, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học,  halogen, oxi-lưu 

huỳnh, nitơ – photpho, cacbon – silic, đại cương kim loại, kim loại kiềm - kiềm thổ - 

nhôm, crom – sắt – đồng.Rèn luyện năng lực so sánh, phân tích, đánh giá những kiến 

thức đã được học trong học phần. 

- Có năng lực độc lập trong học tập và trong nghiên cứu khoa học. 

- Có năng lực vận dụng tư duy nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu và trong 

giảng dạy sau này ở trường phổ thông. 

- Có năng lực giao tiếp, tổ chức các hoạt động tập thể như nghiên cứu theo nhóm, 

semina, thảo luận.  

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I : Nguyên tử - Bảng Tuần hoàn các nguyên tố Hóa Học. Định luật tuần 

hoàn – Liên kết hóa học. 

1.1. Cấu tạo nguyên tử - Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học. 

1.2. Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử. Cấu hình electron của nguyên tử. 

1.3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

1.3.1.Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa  

1.3.2. Sự biến đổi tính chất các các nguyên tố hóa học.  

1.3.3. Các dạng bảng tuần hoàn. 

1.4. Định luật tuần hoàn 

- Định luật tuần hoàn. 

- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

-  Chương II : Liên kết Hóa Học  

1.5. Liên kết hóa học 

1.5.1. Liên kết ion. Tinh thể ion. 

1.5.2. Liên kết cộng hoá trị. Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử. 

1.5.3. Hoá trị và số oxi hoá. 

Chương II : Phản ứng Hóa Học (6 tiết) 
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2.1. Phản ứng oxi hoá – khử. 

2.1.1.Khái niệm phản ứng oxi – hóa khử. 

2.1.2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử. 

2.1.3. Xác định khả năng oxi hóa khử của các chất vô cơ. 

2.1.4. Xác định chiều của phản ứng oxi hóa khử. 

2.1.5. Dãy điện hóa của kim loại. 

2.2. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ. 

2.2.1. Phản ứng thế. 

2.2.2. Phản ứng cộng. 

2.2.3. Phản ứng tách. 

2.2.4. Phản ứng oxi hóa khử. 

2.2.5. Phản ứng trao đổi. 

2.3. Phản ứng nhiệt luyện, ăn mòn kim loại. 

2.3.1. Phản ứng nhiệt luyện. 

2.3.2. Ăn mòn kim loại. 

2.4. Điện phân. 

Chương III 

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (HALOGEN)     

 3.1.  Nhận xét chung: Về cấu tạo lớp vỏ electron, độ âm điện, thế điện cực chuẩn, 

trạng thái oxi hóa của các halogen. 

3.2. Trạng thái thiên nhiên và thành phần các đồng vị. 

3.3. Phương pháp điều chế halogen. 

3.4. Tính chất lí - hoá học và ứng dụng của các halogen. 

3.5. Các hiđro halogenua và các axit tương ứng. Tính chất lí - hoá học và ứng 

dụng. 

3.6. Các oxit và oxit axit của các halogen. 

3.6.1. Giới thiệu chung về các oxit và oxi axit của các halogen. 

3.6.2. Axit hipocloro và muối hipoclorit (tính chất, phương pháp điều chế). 

3.6.3. Nước Giaven, bột tẩy. 

3.6.4. Điều chế và tính chất của axit cloro, muối clorit, axit cloric, muối clorat, 

axit pecloric và muối peclorat.  

3.6.5. Ứng dụng.  

Chương IV 

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VI A(OXI – LƯU HUỲNH) 

4.1. Nhận xét chung: về cấu tạo lớp vỏ electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, 

năng lượng ion hóa, độ âm điện, trạng thái oxi hóa của các nguyên tố nhóm VIA 

(O, S, Se, Te, Po). 

4.2. Lưu huỳnh. 

 4.2.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. 

 4.2.2. Các dạng thù hình. Phương pháp khai thác lưu huỳnh. 

 4.2.3. Tính chất lí - hoá học của lưu huỳnh. 
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4..3.   Hiđrosunfua (H2S). 

 4.3.1. Cấu tạo phân tử của hiđro sunfua và các sunfua. 

 4.3.2. Điều chế và tính lí - hoá học của H2S. 

4.4.   Sunfuđioxit. Axit sunfurơ và muối sunfit. 

4.4.1. Đặc điểm cấu tạo phân tử của SO2, SO3
2-. 

4.4.2. Phương pháp điều chế SO2. 

4.4.3. Tính chất lí - hóa học của SO2. 

4.4.4. Tính chất dung dịch SO2 và các muối Sunfit. 

4.4.5. Ứng dụng của SO2   

4.5.  Sunfutrioxit - axit sunfuric và muối sunfat. 

          4.5.1.  Cấu tạo phân tử của SO3, axit H2SO4 và ion SO4
2-. Các dạng thù hình của 

SO3. 

4.5.2. Phương pháp điều chế SO3. 

 4.5.3. Tính chất lí - hoá học của SO3 . Oleum. 

 4.5.4. Tính chất lí - hoá học của H2SO4. 

 4.5.5. Phương pháp điều chế H2SO4. Các muối sunfat và hiđrosunfat. 

 4.5.6. Ứng dụng của SO3 và H2SO4. 

Chương V. Sự điện li 

5.1. Khái niệm sự điện li. 

5.2. Phân loại các chất điện li. 

5.2.1. Chất điện li mạnh. 

5.2.2. Chất điện li yếu. 

5.3. Axit – bazo –muối 

5.4. Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit – bazo. 

5.5. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li. 

Chương VI  

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VA (NITƠ –PHOTPHO) 

6.1. Nhận xét chung: về cấu tạo vỏ electron, bán kính nguyên tử, bán kính ion, năng 

lượng ion hóa, độ âm điện, trạng thái oxi hóa của các nguyên tố nhóm VA (N, P, 

As, Sb, Bi). 

6.2.    Nitơ 

 6.2.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. 

 6.2.2. Tính chất lí - hoá học và phương pháp điều chế N2. 

 6.2.3. Các hợp chất nitrua : nitrua ion và nitrua cộng hóa trị. 

6.3.     Amoniac và muối amoni. 

 6.3.1. Phương pháp điều chế NH3. Tính chất lí hoá học của NH3. 

 6.3.2. Các muối amoni - Cấu tạo ion NH4
+. Phản ứng thuỷ phân các muối amoni. 

 6.3.3. Ứng dụng. 

6.4.    Các oxit của nitơ 

- NO2 và N2O4 : Cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế. Tính chất lí-hoá học. 

6.5.     Axit nitric và muối nitrat. 
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 6.5.1. Cấu tạo phân tử HNO3 và ion NO3
-. 

 6.5.2. Phương pháp điều chế HNO3 và các muối nitrat. 

           6.5.3. Tính chất lí - hoá học của HNO3. Phản ứng tự ion hóa ở trạng thái khan, ở 

trạng thái tan trong H2O, trong H2SO4. Nước cường thuỷ. 

 6.5.4. Tính chất của các muối nitrat. (Thảo luận) 

 6.5.5. Ứng dụng của HNO3 và các muối nitrat. (Thảo luận) 

6.6.   Photpho 

 6.6.1. Trạng thái thiên nhiên - Thành phần các đồng vị. 

 6.6.2. Tính chất lí học và các dạng thù hình của photpho. 

 6.6.3. Tính chất hóa học và phương pháp điều chế. 

6.7.  Photphin và điphotphin 

 Đặc điểm cấu tạo phân tử. Phương pháp điều chế và tính chất. 

6.8. Axit photphoric (H3PO4)  

Axit photphoric (H3PO4): Phương pháp điều chế. Các dạng axit photphoric và muối 

phophat. Ứng dụng 

Chương VII  

CACBON VÀ SILIC (NHÓM IVA) 

7.1.  Nhận xét chung: đặc điểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, 

năng lượng ion hóa độ âm điện ... của các nguyên tố nhóm IVA (C, Si, Ge, Sn, 

Pb). 

7.2.    Cacbon 

 7.2.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. Các dạng thù hình của 

cacbon. Phương pháp điều chế. 

 7.2.2.  Tính chất lí - hoá học của cacbon. 

7.3.    Cacbon oxit  

 7.4.1. Cấu tạo phân tử CO. Phương pháp điều chế 

 7.4.2. Tính chất lí - hoá học của CO. Phản ứng sinh học của CO, ứng dụng của CO.  

7.4.    Cacbon đioxit. Axit cacbonic 

 7.4.1.  Cấu tạo phân tử. Giản đồ trạng thái của CO2. 

 7.4.2. Tính chất lí - hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng. 

 7.4.3.  Điều chế và tính chất muối cacbonnat và hiđro cacbonnat. 

           7.4.4. Axit cacbonic. 

7.5.     Silic và hợp chất của Silic 

 7.5.1. Trạng thái thiên nhiên. Thành phần các đồng vị. Phương pháp điều chế. 

 7.5.2.Tính chất lí - hóa học của silic. 

 7.5.3. Các silan. 

 7.5.4. Silic đioxit và các silicat. 

 Chương VIII 

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 

8.1.   Kim loại và hợp kim. 

8.2.   Đặc điểm cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử kim loại.  
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8.3.   Cấu tạo mạng tinh thể kim loại. Liên kết kim loại. 

8.4.   Tính chất lí học của kim loại.  

8.5.  Tính chất hóa học của kim loại. 

8.6. Ăn mòn kim loại. 

8.7.  Nguyên tắc điều chế kim loại. Tổng quan về các phương pháp điều chế kim loại. 

Chương IX 

KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM 

9.1.   Nhận xét chung nhóm IA, IIA, IIIA 

 Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, bán kính nguyên tử, bán kính ion, thế ion hóa, thế 

điện cực chuẩn. 

9.2.  Các kim loại kiềm, kiềm thổ 

9.2.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

9.2.2. Phương pháp điều chế và ứng dụng. 

9.2.3. Tính chất lí - hoá học của các kim loại kiềm, kiềm thổ. 

9. 3.  Các hợp chất của kim loại kiềm, kiềm thổ. 

9.3.1. Tính chất lí - hoá và phương pháp điều chế các hiđroxit. 

9.3.2. Tính chất, phương pháp điều chế các hợp chất hiđrua, oxit các kim loại 

kiềm. 

9.4. Nhôm 

9.4.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

9.4.2. Tính chất lí - hoá học của nhôm.  

9.4.3. Tính chất lí - hoá học, phương pháp điều chế các hợp chất của nhôm: 

hiđrua, oxit, hiđroxit, muối halogenua, muối nitrat, muối sunfat. 

9.4.4. Phèn nhôm : Đặc điểm cấu tạo tinh thể, phương pháp điều chế. 

Chương X 

CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP(CROM - SẮT – ĐỒNG) 

9.1. Vị trí của các kim loại chuyển tiếp họ d trong bảng tuần hoàn. 

9.2. Nhận xét chung về các nguyên tố chuyển tiếp 

Đặc điểm cấu tạo nguyên tử, cấu hình electron, bán kính nguyên tử, trạng thái 

oxi hóa của các nguyên tố chuyển tiếp họ d  

9.3.  Crôm 

9.3.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

9.3.2. Tính chất lí - hoá học và ứng dụng của crôm. 

9.3.3. Tính chất các hợp chất của Cr(III), Cr(VI).  

9.3.4. Phức chất của Cr (0) và Cr (III).  

9.4.  Sắt  

 9.4.1. Trạng thái thiên nhiên, thành phần các đồng vị. 

 9.4.2. Tính chất lí - hoá học của Fe 

 9.4.3. Luyện sắt, nguyên tắc luyện gang thép. 

 9.4.4. Tính chất các hợp chất của Fe(II), Fe(III): các oxit, hiđroxit, các muối... 

 9.4.5. Khả năng tạo phức của Fe(0), Fe(II), Fe(III).  
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9.5. Đồng 

9.3.1. Tính chất lí - hoá học của đồng 

9.3.2. Luyện đồng 

9.3.3. Tính chất các hợp chất oxit, hiđroxit, muối halogenua, muối nitrat, muối 

sunfat ... của Cu(I), Cu(II). 

9.4. 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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

- Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc 

tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

- Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1. Nguyễn Thế Ngôn. Hoá học vô cơ tập 1. NXB Đại học Sư phạm – 2004. 

2. Nguyễn Thế Ngôn - Trần Thị Đà. Bài tập hoá học vô cơ. NXB Đại học sư phạm- 2007. 

3. Hoàng Nhâm: Hoá học vô cơ tập 1, 2, Nhà xuất bản Giáo dục - 2003. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

 1. Nguyễn Đức Vận: Bài tập hóa học vô cơ, NXB Giáo dục Hà Nội - 1983. 

2. F.Cotton: Cơ sở hóa học vô cơ tập 2 (bản dịch bằng Tiếng việt), NXB Giáo dục Hà 

Nội 1983. 

3. Sách giáo khoa các lớp 10, 11,12 - Dùng cho HS các trường PTTH, NXB Giáo dục  
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9.48. Chọn 1 trong 2 học phần 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC HỮU CƠ / THEORETICAL BAIS OF 

ORGANIC CHEMISTRY  

- Mã số môn học: 116066 

- Số tín chỉ: 02 (18, 24, 0) 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa học 

- Điều kiện tiên quyết: Amin, dị vòng, hợp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử 

1. Mô tả nội dung học phần 

Nội dung học phần: Hệ thống hóa, phân tích sâu cơ chế phản ứng, các yếu tố ảnh 

hưởng đến cơ chế phản ứng và đặt cơ sở lý thuyết vững chắc cho các kiến thức về hóa 

học hữu cơ đã lĩnh hội được qua chương trình " hóa học hữu cơ 1, 2, 3, 4" học ở năm 

thứ 2 và thứ 3. 

Năng lực đạt được: Viết được các cơ chế phản ứng hữu cơ và giải thích sâu bản 

chất phân tử, phản ứng các hợp chất hữu cơ. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

- Kiến thức cơ sở lý thuyết về cấu trúc phân tử, mối quan hệ giữa cấu trúc, tính chất, 

cơ chế các loại phản ứng và khả năng phản ứng trong mối liên quan với cấu trúc và các yếu 

tố khác.  

- Kiến thức sâu, rộng về Hoá học hữu cơ và giải thích các quy luật biến đổi chúng. 

- Kiến thức về lý thuyết để thực hiện các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí 

nghiệm cũng như trong các nhà máy liên quan đến công nghiệp hóa chất. 

2.2. Kỹ năng:  

- Kĩ năng nghiên cứu khoa học,  

-Kĩ năng tư duy về các hợp chất hữu cơ có trong thực tế. 

- Vận dụng kiến thức cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ để áp dụng vào các dạng bài tập 

ở bậc đại học, cao đẳng và phổ thông, đặc biệt là trong giảng dạy cho lớp chuyên, lớp 

chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. 

2.3. Thái độ:  

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

3. Nội dung chi tiết học phần 
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CHƯƠNG I: CẦU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA PHÂN TỬ 

1.1. Thuyết cacbon tứ diện và mô tả cấu trúc không gian 

1.1.1. Thuyết cacbon tứ diện 

1.1.2. Các công thức biểu diễn cấu trúc không gian 

1.2. Đồng phân quang học 

1.2.1. Ánh sáng phân cực và chất quang hoạt 

1.2.2. Điều kiện xuất hiện đồng phân quang học 

1.2.3. Danh pháp của đồng phân quang học 

1.2.4. Trường hợp có nhiều tâm bất đối trong phân tử 

1.2.5. Biến thể raxemic 

1.3. Đồng phân hình học 

1.3.1. Điều kiện xuất hiện đồng phân hình học 

1.3.2. Danh pháp của đồng phân hình học 

1.3.3. So sánh 2 đồng phân hình học. Xác định cấu hình 

1.4. Cấu dạng 

1.4.1. Cấu dạng của các hợp chất mạch hở 

1.4.2. Cấu dạng của hợp chất vòng no 

CHƯƠNG II: HIỆU ỨNG CẤU TRÚC TRONG PHÂN TỬ 

2.1. Hiệu ứng electron  

2.1.1. Hiệu ứng cảm ứng 

2.1.2. Hiệu ứng liên hợp 

2.1.3. Hiệu ứng siêu liên hợp 

2.2. Hiệu ứng không gian 

2.2.1. Hiệu ứng không gian loại I 

2.2.2. Hiệu ứng không gian loại II 

2.2.3. Hiệu ứng octo 

2.3. Phương trình Hammet và hằng số electron tổng quát của nhóm thế 

2.3.1. Phương trình Hammet 

2.3.2. Các hằng số σ và thông số ρ 

2.4. Tính chất axit – bazơ và hiệu ứng cấu trúc 

2.4.1. Tính chất axit và hiệu ứng cấu trúc 

2.4.2. Tính chất bazơ và hiệu ứng cấu trúc 

CHƯƠNG III: PHẢN ỨNG HỮU CƠ VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG 

3.1. Phân loại phản ứng hữu cơ 

3.1.1. Phân loại theo sự phân cắt liên kết 

3.1.2. Phân loại theo kết quả phản ứng 

3.1.3. Phân loại theo giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng 

3.1.4. Phân loại theo tác nhân phản ứng 
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3.2. Các tiểu phân trung gian kém bền trong phản ứng hữu cơ 

3.2.1. Cacbocation 

3.2.2. Cacbanion 

3.2.3. Gốc tự do 

3.3. Cơ chế phản ứng và phương pháp xác định cơ chế phản ứng  

3.3.1. Khái niệm cơ chế phản ứng  

3.3.2. Các phương pháp xác định cơ chế phản ứng  

CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG THẾ NUCLEOPHIN – SN  

4.1. Phản ứng thế nucleophin ở cacbon no 

4.1.1. Cơ chế SN1 

4.1.2. Cơ chế SN2 

4.1.3. Cơ chế SNi 

4.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thế nucleophin 

4.2. Phản ứng thế nucleophin ở cacbon không no 

4.2.1. Phản ứng SN1 

4.2.2. Phản ứng SN2 

4.3. Phản ứng thế nucleophin ở cacbon thơm 

4.3.1. Phản ứng theo cơ chế SN1 

4.3.2. Cơ chế tách – cộng 

4.3.3. Cơ chế cộng – tách, cơ chế SN2 

CHƯƠNG V: PHẢN ỨNG THẾ ELECTROPHIN – SE 

5.1. Phản ứng electrophin vào hợp chất no 

5.1.1. Cơ chế SE1 

5.1.2. Cơ chế SE2 

5.2. Phản ứng thế electrophin vào hợp chất thơm 

5.2.1. Phức π 

5.2.2. Phức σ 

5.2.3. Ảnh hưởng của cấu trúc chất ban đầu đến khả năng phản ứng  

5.2.4. Sự định hướng nhóm thế 

5.2.5. Tỉ lệ đồng phân ortho-para 

5.2.6. Tác nhân electrophin 

5.2.7 Ảnh hưởng của dung môi và xúc tác 

5.3. Phản ứng SE của hợp chất đa vòng ngưng tụ 

5.4. Phản ứng SE của hợp chất dị vòng 

5.5. Phản ứng SE của nhóm thế khác hidro 

CHƯƠNG VI: PHẢN ỨNG TÁCH – E 

6.1. Các cơ chế của phản ứng tách 

6.1.1. Cơ chế E1 
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6.1.2. Cơ chế E1cb 

6.1.3. Cơ chế E2 

6.1.4. Cơ chế tách bằng nhiệt 

6.2. Ảnh hưởng của cấu tạo đến hướng của phản ứng tách 

6.2.1. Quy tắc Zaixep 

6.2.2. Quy tắc Hoffmann 

6.3. Quan hệ giữa phản ứng tách và phản ứng thế nucleophin 

6.3.1. Cấu tạo chất phản ứng 

6.3.2. Bản chất của tác nhân 

6.3.3. Dung môi 

6.3.4. Nhiệt độ 

CHƯƠNG VII: PHẢN ỨNG CỘNG VÀO LIÊN KẾT BỘI CACBON-CACBON 

7.1. Phản ứng cộng electrophin: 

7.1.1. Đặc điểm, động học, hóa lập thể 

7.1.2. Một số phản ứng cộng tiêu biểu 

7.1.3. Khả năng phản ứng và hướng cộng electrofin 

7.1.4. Phản ứng cộng vào ankin 

7.1.5. Phản ứng cộng vào ankađien liên hợp 

7.2. Phản ứng cộng theo cơ chế gốc 

7.2.1. Cộng halogen 

7.2.2. Cộng hidro halogenua 

7.3. Phản ứng cộng nucleophin 

7.3.1. Phản ứng cộng của các polyhalogenua alken 

7.3.2. Phản ứng cộng vào nối ba 

7.3.3. Phản ứng cộng Mai-cơn  

CHƯƠNG VIII: PHẢN ỨNG CỘNG VÀ THẾ VÀO HỢP CHẤT CACBONYL 

8.1. Phản ứng cộng nucleophin của andehit và xeton 

8.1.1. Đặc điểm, động học, hóa lập thể 

8.1.2. Một số phản ứng tiêu biểu 

8.1.4. Ảnh hưởng của nhóm thế đến khả năng phản ứng 

8.1.4. ảnh hưởng của dung môi đến phản ứng AN 

8.2. Phản ứng thế nguyên tử oxi-cacbonyl của andehit và xeton 

8.2.1. Thế oxi bằng nitơ 

8.2.2. Thế oxi bằng cacbon 

8.3. Phản ứng thế nhóm X nối với C=O của axit cacboxylic và dẫn xuất 

8.3.1. Cơ chế chung SN2(CO) 

8.3.2. Các cơ chế thủy phân nhờ bazơ – cơ chế AcB2 

8.3.3. Các cơ chế thủy phân nhờ axit – cơ chế AcA2 
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8.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phản ứng 

8.4. Phản ứng thế H𝜶 

8.5. Phản ứng khử C=O theo cơ chế nucleophin 

8.6. Một số phản ứng chuyển vị 

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 các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy: 

- Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

- Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc 

tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

- Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1. Thái Doãn Tĩnh: Giáo trình cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ. NXB KH&KT, 2002. 

2. Trần Quốc Sơn . Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ. NXB GD. Tập I-1982. Tập II-1979. 

3. Thái Doãn Tĩnh: Bài tập cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ. NXB KH&KT, 2001. 

9.2. Học liệu tham khảo 

4. Trần Quốc Sơn.  Giáo trình cơ sở lý thuyyết hóa hữu cơ. NXB GD, 1989. 

5. Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren,  Peter Wothers. Organic 

Chemistry. Oxford 2001.  

 6. Thái Doãn Tĩnh, Bài tập hoá hữu cơ tập II. NXB KH và KT 2005 
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2. HÓA HỮU CƠ TRONG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG / 

ORGANIC CHEMISTRY IN HIGH SCHOOL 

- Mã số môn học:  

- Số tín chỉ: 03 (27, 36, 0)  

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa học 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 

1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Các kiến thức vô có trong cấu tạo chương trình hóa học ở PT và PT chuyên như: 

Đại cương hóa hữu cơ; khái niêm, danh pháp, tính chất, một vài cơ chế điển hình, điều 

chế và ứng dụng của các hợp chất hữu cơ như: hiđrocacbon, dẫn xuất hiđrocacbon, các 

hợp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử, các hợp chất thiên nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

- Kiến thức đại cương 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, một số phương pháp nghiên 

cứu hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ. 

- Tính chất, điều chế, nhận biết và ứng dụng của hiđrocacbon, ancol, phenol, 

anđehit, axit cacboxylic, amin, aminoaxit, hợp chất cao phân tử.  

 - Nắm chắc được các kiến thức cơ bản nhất về hợp chất hữu cơ, bao gồm: Kiến 

thức về đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể, các loại liên kết và các loại hiệu ứng 

electron, phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ, ứng dụng một số phương 

pháp phổ để xác định cấu trúc phân tử. 

2.2. Kỹ năng:  

- Sinh viên sau khi học xong phải có: kỹ năng phân tích tổng hợp vấn đề; kỹ 

năng giải bài tập hoá học; kỹ năng trình bày vấn đề trước đông người. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về phân tích và tổng hợp tài liệu. Kỹ năng tự 

học, tư duy sáng tạo, phân tích tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải 

quyết vấn đề gặp phải trong thực tiễn và dạy học.  

- Vận dụng kiến thức hóa hữu cơ hiện đại để giải các bài tập liên quan về hợp 

chất hữu cơ trong đề thi THPTQG, đề thi HSG tỉnh, quốc gia. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, trình bày, 

thảo luận. Kỹ năng lập kế hoạch môn học cũng như kỹ năng chuẩn bị trước khi lên lớp 

để trở thành giáo viên trong tương lai. 
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2.3. Thái độ:  

- Biết đánh giá chính xác kết quả học tập của bản thân. 

- Có tư duy nghiên cứu khoa học và biết cách tạo được nhiệt huyết trong nghiên 

cứu học tập cho nhóm nghiên cứu cũng như cho nhóm học sinh sau này. 

- Bước đầu có tác phong làm việc cẩn thận, khoa học, chính xác. Xây dựng được 

phong cách tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ làm việc nghiêm túc, kỷ luật, có trách nhiệm 

với bản thân và tập thể. 

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ tích cực tham gia các hoạt động Hóa học vì 

môi trường xanh. 

2.4. Về năng lực 

- Trình bày được tính chất vật lý, hóa học và gọi tên các hợp chất Hiđrocacbon 

dẫn xuất của hiđrocacbon. Rèn luyện năng lực so sánh, phân tích, đánh giá những kiến 

thức đã được học trong học phần. 

- Có năng lực độc lập trong học tập và trong nghiên cứu khoa học 

- Có năng lực vận dụng tư duy nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu và trong 

giảng dạy sau này ở trường phổ thông. 

- Có năng lực giao tiếp, tổ chức các hoạt động tập thể như nghiên cứu theo nhóm, 

semina, thảo luận.   

3. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1.  ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ 

1.1.  Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ: 

 1.1.1. Khái niệm cơ bản 

 1.1.2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ 

 1.1.3. Phân loại hợp chất hữu cơ 

 1.1.4. Xác định thành phần hợp chất hữu cơ. Phân tích nguyên tố 

1.2.  Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: 

 1.2.1. Thành phần nguyên tố và công thức phân tử 

 1.2.2. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ 

1.2.3. Công thức cấu tạo. Thuyết cấu tạo hóa học. 

1.2.4. Khái niệm đồng đẳng và đồng phân cấu tạo. 

Chương II. HIĐROCACBON 

2.1.   An kan: 
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 2.1.1. Đồng phân và danh pháp 

 2.1.2. Tính chất vật lý 

     2.1.3. Tính chất hóa học: Phản ứng thế và cơ chế phản ứng thế gốc, phản ứng 

tách hiđro, phản ứng crăckinh, các 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 

2.2.   Xiclo ankan. 

 2.2.1. Phân loại 

 2.2.2. Danh pháp và đồng phân 

     2. 2.3. Cấu trúc 

2.2.4. Tính chất vật lý 

     2.2.5. Tính chất hóa học 

2.2.6. Điều chế 

2.3.  An ken. 

2.3.1. Đồng phân và danh pháp 

 2.3.2. Tính chất vật lý 

     2.3.3. Tính chất hóa học 

           2.3.4. Điều chế. 

 .3.5. Ứng dụng 

2.4. Ankađien.  

 2.4.1. Phân loại 

 2.4.2. Đồng phân và danh pháp 

 2.4.3. Tính chất vật lý của đien liên hợp 

     2.4.4. Tính chất hóa học của đien liên hợp 

          2.4.5. Điều chế But-1,3-đien . 

2.5.   Ankin. 

 2.5.1. Đồng phân và danh pháp 

 2.5.2. Tính chất vật lý 

           2.5.3. Tính chất hóa học.  

 2.5.4. Điều chế axetilen và các chất đồng đẳng 

 2.5.5. Ứng dụng của axetilen 
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2.6.   Benzen và các chất đồng đẳng. 

 2.6.1. Cấu trúc của benzen 

 2.6.2. Đồng phân và danh pháp của các chất đồng đẳng 

 2.6.3. Tính chất vật lý 

     2.6.4. Tính chất hóa học 

 2.6.5. Điều chế benzen, toluen 

 2.6.6. Ứng dụng 

 2.6.7. Một số hiđrocacbon thơm khác 

CHƯƠNG III. ANCOL - PHENOL 

3.1. Ancol 

3.1.1.Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp. 

3.1.2. Tính chất vật lý 

3.1.3.Tính chất hoá học 

3.1.4.Điều chế và ứng dụng 

3.2. Poliancol ( Vicial):  

3.3. Phenol: 

3.3.1. Đồng phân danh pháp. 

3.3.2. Tính chất vật lý và sinh lý. 

3.3.3. Tính chất hoá học 

3.3.4. Giới thiệu phenol  

Chương IV. ANĐEHIT - AXIT 

4.1.  Anđehit 

4.1.1.Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.  

4.1.2. Tính chất vật lý. 

4.1.3. Tính chất hóa học 

4.1.4. Các phương pháp điều chế chung 

4.2.  Axit Cacboxylic 

4.2.1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.  

4.2.2. Điều chế từ hiđrocacbon, rượu, anđêhit, CO2, CO 

4.2.3. Tính chất vật lý. 

4.2.4. Tính chất hóa học 

4. 2.5. Điều chế và ứng dụng 

Chương V. ESTE - LIPIT 
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5.1. Este 

5.1.1. Định nghĩa và danh pháp 

 5.1.2. Tính chất hóa học 

5.1.3. Điều chế và ứng dụng 

5. 2.  Lipit và xà phòng 

5.2.1. Định nghĩa và phân loại Lipit 

5.2.2. Tính chất vật lý 

 5.2.3. Tính chất hóa học 

 5.2.4. Xà phòng và các chất tẩy rửa tổng hợp 

Chương VI.  CACBOHYĐRAT 

6.1.   Cacbohiđrat 

 6.1.1. Khái niệm về cacbohiđrat 

 6.1.2. Phản ứng quang hóa 

 6.1.3. Monosaccarit 

  a.  glucozơ 

  b. glucozơ 

6.2.  Oligosaccarit 

 6.2.1. Mantozơ:   Cấu trúc, tính chất 

 6.2.2. Saccarozơ: Cấu trúc, hiện tượng nghịch đảo đường, tính chất 

6.3.  Polisaccarit 

6.3.1. Xenlulozơ: Cấu trúc, chuyển hóa xenlulozơ. Tính chất vật lý. Tính chất 

hoá học. 

6.3.2. Tinh bột:Trạng thái tự nhiên. Cấu trúc. Tính chất vật lý. Tính chất hoá học. 

Chương VII. HỢP CHẤT NITƠ - AMINOAXIT - PROTEIN 

7.1.   Amin 

7.1.1.  Định nghĩa 

7.1.2. Phân loại. Danh pháp. 

7.1.3. Tính chất vật lý. 

7.1.4. Tính chất hóa học 

7.1.5. Các phương pháp điều chế. 

7.1.6. Anolin 

7.2.  Aminoaxit 

 7.2.1. Danh pháp. Cấu trúc. 
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7.2.2. Phương pháp tổng hợp. 

 7.2.3. Tính chất vật lý. 

 2.4. Tính chất hóa học 

7.3.  Peptit và Protein 

 7.3.1. Định nghĩa. Danh pháp. Cấu trúc. 

 7.3.2.  Tính chất vật lý. 

 7. 3.3.  Tính chất hóa học:   

7. 2.4.  Phương pháp tổng hợp: Nguyên tắc trùng ngưng          . 

Chương VIII.  HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ 

8.1.  Khái niệm chung về hợp chất cao phân tử.   

 8.1.1. Monome và hệ số trùng hợp. Phân loại monome. 

 8.1.2. Cấu trúc của polime 

 8.1.3. Tính chất vật lý và cơ tính. 

 8.1.4. Tính chất hóa học 

 8.1.5. Phương pháp tổng hợp polime 

8.2. Chất dẻo. 

8.2.1. Khái niệm. Thành phần của chất dẻo. 

8.2.2. Tính chất và ứng dụng. 

8.2.3. Một số polime tổng hợp dùng làm chất dẻo: polietylen, polipropilen, 

polistyren, polivinylclorua… 

8.3. Tơ sợi 

 8.3.1.  Khái niệm phân loại tơ. 

   8.3.2.   Tính chất chung của tơ tổng hợp và bán tổng hợp. 

8.3.3. Điều chế. 

8.4. Cao su. 

8.4.1. Cao su thiên nhiên: Cấu trúc. Tính chất vật lý. Tính chất hóa học. 

8.4.2.  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 phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp; tích cực tự 

học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; 

tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp. 

5. Phương pháp giảng dạy:  
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Thuyết trình, thảo luận nhóm. Giảng dạy trên lớp kết hợp các câu hỏi thảo luận 

theo chủ đề. Hoạt động theo nhóm thông qua thực hành chủ đề. Tự học, tự nghiên cứu 

thông qua các tài liệu tham khảo.  

6. Kế hoạch tư vấn: 

Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên tìm, đọc tài 

liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của Sinh viên.  

7. Trang thiết bị: 

Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phương tiện: bảng, 

máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thư viện. 

8. Phương pháp đánh giá môn học 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20% 

- Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ:  Trọng số 50%. 

Thang điểm: 10 

9. Học liệu 

9.1. Giáo trình chính 

1. Đỗ Đình Rãng (chủ biên) và tập thể, Hóa học hữu cơ tập I, II, III. NXBGD 2005. 

2. Trần Quốc Sơn - Đặng Văn Liếu. Giáo trình cơ sở Hoá học hữu cơ. Tập 1,2,3. 

NXB ĐHSP.2005 

3. Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên). Bài tập hóa học hữu cơ. NXBGD 2008. 

9.2. Tài liệu tham khảo 

4. Thái Doãn Tĩnh, Bài tập hoá hữu cơ tập I, II. NXB KH và KT 2005. 

5. Sách giáo khoa lớp 11,12. NXBGD 

6. Nguyễn Đình Triệu Hoá học hữu cơ (lý thuyêt, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm) 

tập II. NXB ĐHQG Hà Nội 2004. 

 

 

 

10. Dự kiến đơn vị giảng dạy 

 

TT Môn học Đơn vị GD 

1  Triết học Mác-Lênin** Khoa CT– L 
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2  Kinh tế chính trị Mác-Lênin** Khoa CT– L 

3  Chủ nghĩa xã hội khoa học** Khoa CT– L 

4  Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam** Khoa CT– L 

5 1 Tư tưởng HCM** Khoa CT– L 

6 3 Pháp luật đại cương Khoa CT– L 

7  Tiếng Anh 1 Khoa NN 

8  Tiếng Anh 2 Khoa NN 

9  Tiếng Anh 3 Khoa NN 

10  Giáo dục thể chất GDTC 

11  Giáo dục Quốc phòng GDQP 

12  Tin học Khoa KTCN 

13  Toán cao cấp Khoa LLCT 

14  Xác suất thống kê Khoa KHTN 

15  Cơ sở văn hóa Việt Nam Khoa KHTN 

16  Môi trường và con người Khoa KHTN 

17  PPNC Khoa học  ngành hóa học Khoa KHTN 

18  Tâm lý học TLGD 

19  Giáo dục học TLGD 

20  Quản lý HC NN và QLGD TLGD 

21  Hoá đại cương  1 Khoa KHTN 

22  Hoá đại cương 2 Khoa KHTN 

23  Phương pháp nghiên cứu khoa học  giáo dục TLGD 

24  Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Hóa học Khoa KHTN 

25  Hoá vô cơ - phi kim Khoa KHTN 

26  Hoá vô cơ - kim loại Khoa KHTN 

27  Thực hành hoá vô cơ Khoa KHTN 

28  Đại cương và hiđrocacbon Khoa KHTN 

29  Dẫn xuất hiđrocacbon Khoa KHTN 

30  Dị vòng, hợp chất tạp chức, hợp chất cao phân tử Khoa KHTN 

31  Thực hành hoá hữu cơ  Khoa KHTN 

32  Phân  tích định  tính  Khoa KHTN 

33  Phân tích định  lượng   Khoa KHTN 

34  Lý luận dạy học hoá học  Khoa KHTN 

35  Thực hành phân tích Khoa KHTN 

36  Phương pháp dạy học hoá học  Khoa KHTN 

37  Thực hành phương pháp dạy học hoá học  Khoa KHTN 

38  Hoá Công nghệ Khoa KHTN 
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39  Nhiệt động hóa học Khoa KHTN 

40  Điện hóa học Khoa KHTN 

41  Động hóa học và thực hành hóa lí Khoa KHTN 

42  Bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học ở trường phổ thông Khoa KHTN 

43  Hoá học lập thể Khoa KHTN 

44  Phân tích  hóa lí Khoa KHTN 

45  Hoá học phân tích hiện đại và  ứng dụng Khoa KHTN 

46  Phức chất và ứng dụng trong hoá học phân tích Khoa KHTN 

47  Thực hành hoá CN và Môi trường  Khoa KHTN 

48  GD môi trường thông qua dạy học hoá học ở phổ thông Khoa KHTN 

49  Thực hành hoá CN và Môi trường  Khoa KHTN 

50  GD môi trường thông qua dạy học hoá học ở phổ thông Khoa KHTN 

51  Bài tập Hoá học ở tường phổ thông Khoa KHTN 

52  Hoá dị vòng Khoa KHTN 

53  Phương pháp dạy học Hóa học tích cực Khoa KHTN 

54  Nhập môn cơ học lượng tử Khoa KHTN 

55  Hoá học các hợp chất thiên nhiên Khoa KHTN 

56  Danh pháp hóa hữu cơ Khoa KHTN 

57  Tổng hợp hữu cơ Khoa KHTN 

58  Các phương pháp phổ ứng dụng  vào hoá học Khoa KHTN 

59  Tin học ứng dụng trong hoá học Khoa KHTN 

60  Cơ sở lý thuyết hoá học vô cơ Khoa KHTN 

61  Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ Khoa KHTN 

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị quan trọng:  

  Nhà trường cần trang bị đủ hệ thống phòng học tiêu chuẩn, được lắp đặt các 

trang thiết bị trình chiếu, nghe nhìn hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện đổi 

mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Để việc thực hành của sinh viên đạt kết quả tốt đề nghị nhà trường cần trang bị 

đủ hệ thống phòng thí nghiệm với các thiết bị, máy móc hiện đại, các phòng thí nghiệm ở 

các chuyên ngành hẹp và phòng nghiên cứu cho sinh viên triển khai đề tài nghiên cứu 

khoa học. 

 

Danh mục trang thiết bị thí nghiệm:  

 

TT Tên thiết bị, máy móc, dụng cụ Xuất xứ Số lượng 
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1 Máy khuấy từ gia nhiệt Đức và Trung Quốc, 2009 5 cái 

2 Máy so màu Mỹ, 2009 1 cái 

3 Máy đo độ dẫn của dung dịch Châu Âu, 2009 2 cái 

4 Máy đo pH và hiệu điện thế Châu Âu, 2009 2 cái 

5 Tủ sấy Đức, 2009 1 cái 

6 Lò nung Trung Quốc, 2009 1 cái 

7 Cân phân tích, cân kỹ thuật Trung Quốc, 2009 4cái 

8 Máy cất nước hai lần Anh, 2009 1 cái 

9 Sắc ký bản mỏng Đức, 2009 1 bộ 

10 Khúc xạ kế Trung Quốc, 2009 1 bộ 

11 Máy quang phổ phát xạ ngọn lửa Châu Âu, 2009 1 cái 

12 Bếp cách thủy Hàn Quốc, 2009 2 cái 

13 Bếp cách cát Tây Ban Nha, 2009 1 cái 

14 Các loại cột sắc ký Trung Quốc, 2010, 2015 10 cái 

15 Hệ thống HPLC Đức, 2010 1 Bộ 

16 Bộ đun hồi lưu tách nước Đức, 2010 1 Bộ 

17 Bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước Đức, 2015 1 Bộ 

18 Các thiết bị có tại phòng thí 

nghiệm của Khoa kỹ thuật công 

nghệ; Khoa NLNN 

  

 - Bộ chưng cất đạm Keldal Đức, 2010 1 cái 

 - Máy quang phổ hấp phụ Đức, 2010 1 cái 

 - Máy quang kế ngọn lửa Đức, 2010 1 cái 

 - Bộ công phá mẫu Đức, 2010 1 cái 

 - Máy đo độ ẩm Đức, 2010 1 cái 

 - Máy đo độ mặn Đức, 2010 1 cái 

 - Máy đo độ đục Đức, 2010 1 cái 

 - Thiết bị đo độ đục và chất rắn lơ 

lửng ngoài hiện trường 

Đức, 2010 1 cái 

 - Máy đo hàm lượng oxy hòa tan Đức, 2010 1 cái 

 - Thiết bị phân tích COD Đức, 2010 1 cái 

 - Máy đo đa thông số ( độ dẫn, độ 

mặn, nhiệt độ, pH, DO, TDS) 

Đức, 2010 1 cái 

 - Máy đo nồng độ BOD cùng phần 

mềm phân tích cho hiện trường và 

phòng thí nghiệm 

Đức, 2010 1 cái 

 - Máy đo nhiệt độ nóng chảy Trung Quốc, 2016 1 cái 
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19 Các loại dụng cụ thủy tinh thông 

dụng 

  

 
- Ống đo thể tích 200ml 

Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

30 cái 

 - Ống đo thể tích hình trụ loại 250 

ml 

Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

30 cái 

 
- Ống Buret dung tích 10ml; 25ml 

Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

20 bộ 

 Ống nghiệm thường Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

1000 cái 

 Ống dẫn khí Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

30 cái 

 Cặp gỗ Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

30 cái 

 Đèn cồn Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

20cái 

 Giá đỡ Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

20 bộ 

 Giá ống nghiệm Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

20 cái 

 Nút gắn ống dẫn khí Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

100 cái 

 Phễu thuỷ tinh Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

20 cái 

 Giấy lọc Việt Nam, 2015 10 hộp 

 Ống thuỷ tinh Việt Nam, 2015 30 ống 

 Chậu thuỷ tinh Việt Nam, 2015 30 cái 

 Giấy đo pH Việt Nam, 2015 10 hộp 

 Đũa thuỷ tinh Việt Nam, 2015 20 cái 

 Máy quay ly tâm Việt Nam, 2015 2 cái 

 Bộ đun cách thuỷ Việt Nam, 2015 2 cái 

 Bếp điện Việt Nam, 2015 2 cái 

 Pipet Việt Nam, 2015 30 cái 

 Buret Việt Nam, 2015 30 cái 

 Bình định mức 50 ml Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

20 cái 

 Bình định mức 100ml Trung Quốc, Việt Nam, 10 cái 
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2014 

 Bình định mức 250ml Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

10 cái 

 Ống nghiệm (12 cm) Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

100 cái 

 Bình đong 25 ml Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

10 cái 

 Bình đong 100 ml Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

10 cái 

 Bình tam giác (eclen) Trung Quốc, Việt Nam, 

2014 

30 cái 

20 Các trang thiết bị chung cho các 

phòng thực hành 

  

 Bảng viết phấn   

 Bàn thực hành   

 Ghế sinh viên thực hành   

 Chậu rửa   

21 Phòng thí nghiệm Hoa học có đầy 

đủ hóa chất phục vụ cho tất cả 

các bài  thực hành 

  

 

11.2. Thư viện: 

Để việc học tập và giảng dạy tốt hơn nữa đề nghị nhà cần mua thêm các đầu sách 

mớivà các đầu sách là đầu sách bắt buộc trong yêu cầu môn học, xuất bản những năm 

gần đây để cập nhật kiến thức mới. 

11.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học chính (mô tả ở phần đề 

cương trên) 

12. Tài liệu tham khảo xây dựng CTĐT 

- Đại học ngành Đại học sư phạm Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: 

http://hnue.edu.vn/Daotao/Khungchuongtrinh/CunhanSupham/tabid/428/frame/2

1/Default.aspx 

http://hnue.edu.vn/Daotao/Chuandaura/DaihocvaCaodang/tabid/423/StdId/18/De

fault.aspx 

- Đại học ngành Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội: 

http://hus.vnu.edu.vn/sites/default/files/huongdan/06_0.pdf#overlay-

context=vi/main/daotao/daihoc/khungchuongtrinh 

http://hnue.edu.vn/Daotao/Khungchuongtrinh/CunhanSupham/tabid/428/frame/21/Default.aspx
http://hnue.edu.vn/Daotao/Khungchuongtrinh/CunhanSupham/tabid/428/frame/21/Default.aspx
http://hnue.edu.vn/Daotao/Chuandaura/DaihocvaCaodang/tabid/423/StdId/18/Default.aspx
http://hnue.edu.vn/Daotao/Chuandaura/DaihocvaCaodang/tabid/423/StdId/18/Default.aspx
http://hus.vnu.edu.vn/sites/default/files/huongdan/06_0.pdf#overlay-context=vi/main/daotao/daihoc/khungchuongtrinh
http://hus.vnu.edu.vn/sites/default/files/huongdan/06_0.pdf#overlay-context=vi/main/daotao/daihoc/khungchuongtrinh
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- Đại học ngành Đại học sư phạm Hóa học Trường Đại học Sư phạm sư phạm 

Hồ Chí Minh 

https://hcmue.edu.vn/vi/dao-tao/dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao/312-chuong-trinh-

dao-t-o 

- Đại học ngành Đại học sư phạm Hóa học Trường Đại học Vinh (Tài liệu: Dự 

án pháp triển giáo viên THPT& TCCN – Trường đại học Vinh – Chương trình giáo dục 

đại học, đào tạo giáo viên trung học phỏ thông theo hệ thống tín chỉ ngành Sư phạm 

Hóa học – Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin.) 

13. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

13.1. Chương trình đào tạo ngành được áp dụng: 

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

đào tạo chính quy; 

- Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo giáo dục 

thường xuyên và thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 đến 12 tháng; 

- Đào tạo liên thông, văn bằng 2: Áp dụng quy chế đào tạo phù hợp với hình thức 

đào tạo chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 

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

hành đối với các hình thức đào tạo. 

13.2. Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các 

bộ môn tiến hành xây dựng và phê duyệt đề cương chi tiết học phần, trưởng bộ môn 

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 các trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng 

cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khóa đào tạo; chịu trách nhiệm về 

chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng ban, trung tâm chức năng liên 

quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định kế hoạch và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho 

triển khai thực hiện. 

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

liệu dạy học phục vụ đào tạo, Trưởng phòng QT,VT-TB, Giám đốc TT TTTV xây dựng 

kế hoạch mua sắm bổ sung trình Hiệu trưởng quyết định. 

13.3. Phương pháp giảng dạy: Tăng cường tính tự học, kết hợp giữa lý thuyết và 

thực hành, lấy người học làm trung tâm. Hình thức, phương pháp giảng dạy được cụ thể 

hóa trong đề cương chi tiết học phần. 

 

 

 

 

 

 

https://hcmue.edu.vn/vi/dao-tao/dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao/312-chuong-trinh-dao-t-o
https://hcmue.edu.vn/vi/dao-tao/dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao/312-chuong-trinh-dao-t-o
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