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BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

1.1. Tên chương trình đào tạo  

Chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm Ngữ văn 

1.2. Mã ngành: 7140247 

1.3. Tên trường cấp bằng: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học 

theo Quyết định số 137/QĐ-KĐCL do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục  

- Đại học Quốc gia Hà Nội cấp ngày 30/3/2018 

1.4. Tên gọi văn bằng: Cử nhân sư phạm Ngữ văn 

1.5. Trình độ đào tạo: Đại học 

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 TC 

(không kể khối kiến thức Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) 

1.7. Hình thức đào tạo: Chính quy 

1.8. Thời gian đào tạo: 4 năm 

1.9. Đối tượng tuyển sinh 

Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. 

1.10. Thang điểm đánh giá 

Sử dụng thang 10 điểm cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần. 

1.11. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành theo Công văn số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác thực hợp nhất 2 văn bản: 

 - Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

 - Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BDĐT ngày 

15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.12. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 
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- Dạy học môn Ngữ văn, làm công tác chủ nhiệm lớp và các công tác khác ở 

trường THPT. 

- Có khả năng làm việc trong các ngành liên quan. 

1.13. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng để tiếp tục học tập và nghiên cứu các chuyên ngành thuộc Ngữ 

văn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

1.14. Chương trình đào tạo tham khảo (trong và ngoài nước) 

Tham khảo Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn - Đại học sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khung chương trình Cử nhân văn chương ngôn 

ngữ và văn học Pháp (Ngành sư phạm) Đại học tiểu bang Bắc Carolina (Hoa Kỳ); 

khung chương trình Cử nhân sư phạm Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hoa Trung 

(Trung Quốc) và khung chương trình Cử nhân giáo dục ngôn ngữ, Đại học 

Victoria (Canada). 

1.15. Thời điểm cập nhật bảng mô tả chương trình đào tạo: 05/9/2015 

2. Mục tiêu chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân khoa học ngành sư phạm Ngữ văn có kiến thức vững vàng 

về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục; có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức 

khỏe tốt; có năng lực thực hành nghề nghiệp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của nhà 

giáo, đáp ứng các chuẩn về nghề nghiệp dạy học Ngữ văn phù hợp với nội dung 

đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ thông (THPT) hiện nay, 

góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. 

Sinh viên (SV) Sư phạm Ngữ văn khi tốt nghiệp sẽ làm tốt công tác giảng dạy, 

giáo dục ở các trường THPT, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học chuyên nghiệp; 

có khả năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành hoặc theo học các trình độ đào tạo 

cao hơn.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

a. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn: 

- Có kiến thức cơ bản, hiện đại, toàn diện, hệ thống và chuyên sâu về khoa 

học Ngữ văn và khoa học giáo dục; đồng thời cũng đạt được các kiến thức cần 

thiết về các khoa học liên quan. 

- Có kiến thức và hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình, 

phương pháp dạy học và hoạt động giáo dục ở bậc phổ thông.  

- Thành thạo các kỹ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy học chung 
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và phương pháp dạy học Ngữ văn. 

- Thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, 

đánh giá ở trường phổ thông theo hướng hiện đại. 

- Có kỹ năng nghiên cứu, tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về 

chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội 

* Kỹ năng mềm: 

- Có các kỹ năng phân tích và xử lý thông tin, giải quyết vấn đề, giao tiếp, 

làm việc theo nhóm... 

- Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, biết tối thiểu 01 

ngoại ngữ (tiếng Anh) theo chuẩn quy định. 

c. Yêu cầu về thái độ:  

- Có những phẩm chất của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam như thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, 

yêu nghề, nhiệt tình; có ý thức trách nhiệm cao, đạo đức tốt; có tác phong mẫu 

mực của người giáo viên. 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và không ngừng nâng cao trình độ về chuyên 

môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học.  

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn có khả năng: 

1. Giảng dạy Ngữ văn ở trường THPT. 

2. Làm công tác chủ nhiệm, văn thư, đoàn hội trong trường THPT. 

3. Làm công tác quản lý về chuyên môn ngành sư phạm Ngữ văn trong các 

cơ quan quản lý giáo dục. 

4. Thực hiện các biện pháp giáo dục phù hợp, xử lý tốt các tình huống giáo 

dục trong nhà trường và ngoài xã hội. 

5. Tham gia nghiên cứu khoa học về ngành sư phạm Ngữ văn từ sơ cấp đến 

chuyên sâu. 

6. Tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ phục công tác giảng dạy và công tác 

khác. 

7. Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 hoặc ngoại ngữ khác có trình độ tương 

đương, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học. 
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4. Ma trận quan hệ mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 

Mục tiêu đào tạo 
Chuẩn đầu ra 

1 2 3 4 5 6 7 

Kiến 

thức 

Kiến thức cơ bản x  x  x x x x x  

Kiến thức cơ sở ngành x  x x x   x  x x  

Kỹ 

năng 

Cứng 

Sư phạm x x           

Tư duy         x     

Hoạt động        x       

Công nghệ thông tin  x           x 

Mềm 

Phân tích và xử lý thông tin               

Giải quyết vấn đề         x x   

Giao tiếp         x x   

Làm việc theo nhóm     x   x     

Ngoại ngữ   x           

Thái độ 

 

Ý thức trách nhiệm           x   

Ý thức kỷ luật và tác phong hiện đại, 

mẫu mực 
x         x   

5. Phương pháp kiểm tra đánh giá 

5.1. Thang điểm đánh giá 

Sử dụng thang 10 điểm cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần. 

5.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm 

- Đối với học phần lý thuyết: 

TT Hình thức Tiêu chí đánh giá CĐR 

của 

HP 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá quá trình (trọng số 40%) 

1. Chuyên cần 

và thái độ học 

tập 

- Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn 

bị bài và tham gia các hoaṭ đôṇg trong 

giờ hoc̣, hoàn thành bài tập theo yêu cầu 

của giảng viên 

 5 

- Thời gian tham dự buổi học bắt buộc  5 

2. Kiểm tra giữa 

học kì hoặc 
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bài tập lớn 

2.1.  Kiểm tra giữa 

học kì 
Theo đáp án, thang điểm của giảng viên 

 10 

2.2. Bài tập lớn Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn  2 

Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu  5 

Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu  2 

Ý tưởng sáng tạo   1 

Thi kết thúc học phần hoặc tiểu luận (trọng số 60%) 

 Thi kết thúc 

học phần 

Theo đáp án và thang điểm đề thi kết 

thúc học phần 

 10 

 Tiểu luận Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn  2 

Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu  5 

Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu  2 

Ý tưởng sáng tạo   1 

 

- Đối với học phần lý thuyết + thực hành: 

TT Hình thức Tiêu chí đánh giá CĐR 

của HP 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá quá trình (trọng số 50%) 

1. Chuyên cần 

và thái độ học 

tập 

- Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị 

bài và tham gia các hoaṭ đôṇg trong giờ 

hoc̣, hoàn thành bài tập theo yêu cầu của 

giảng viên 

 5 

- Thời gian tham dự buổi học bắt buộc  5 

2. Kiểm tra giữa 

học kì hoặc 

bài tập lớn 

 

  

2.1.  Kiểm tra giữa 

học kì 
Theo đáp án, thang điểm của giảng viên 

 10 

2.2. Bài tập lớn Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn  2 

Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu  5 

Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu  2 

Ý tưởng sáng tạo   1 

3 Điểm phần 

thực hành 

Theo đáp án, thang điểm của giảng viên. 

(Điểm phần thực hành là điểm trung bình 

cộng của các bài thực hành) 

 

10 

Thi kết thúc học phần hoặc tiểu luận (trọng số 50%) 

 Thi kết thúc 

học phần 

Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc 

học phần 

 10 
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- Đối với học phần thực hành: Đối với các học phần thực hành: Sinh viên 

phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài 

thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học 

phần thực hành. 

- Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm 

đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần.  
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II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

1. Cấu trúc của chương trình dạy học 

- Khối kiến thức chung: 21 tín chỉ 

- Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm: 34 tín chỉ 

Kiến thức cơ sở chung: 14 tín chỉ 

Thực hành sư phạm: 12 tín chỉ 

Kiến thức, kỹ năng và năng lực dạy học chuyên ngành: 8 tín chỉ 

- Khối kiến thức chuyên ngành: 75 tín chỉ 

Kiến thức cơ sở của ngành: 9 tín chỉ 

Kiến thức chuyên sâu của ngành: 66 tín chỉ. Trong đó: Bắt buộc: 54 tín chỉ, 

tự chọn: 12 tín chỉ 

- Khoá luận hoặc các học phần thay thế: 5 tín chỉ



2. Danh sách các học phần và trình tự nội dung chương trình dạy học 

 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Học kỳ 

I II III IV V VI VII VIII 

A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 21         

1.  POL91112 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2        

2.  POL91123 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3  3       

3.  POL91202 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   2      

4.  POL91303 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3    3     

5.  INF91402 Tin học  2 2        

6.  LAN91513 Ngoại ngữ không chuyên 1 3 3        

7.  LAN91522 Ngoại ngữ không chuyên 2 2  2       

8.  LAN91532 Ngoại ngữ không chuyên 3 2   2      

9.  PHI91602 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2   2      

10.  PED91715 Giáo dục thể chất   (5)         

11.  DEF91810 Giáo dục quốc phòng  165t         

B. KHỐI KIẾN THỨC ĐÀO TẠO VÀ  

RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM 

34         

I. Kiến thức cơ sở chung 14         

12.  PSY92114 Tâm lý học 4 4        

13.  PSY92134 Giáo dục học  4  4       

14.  PHI92152 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 2    2     

15.  PHI94012 Phát triển chương trình dạy học bộ môn  2     2    
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Học kỳ 

I II III IV V VI VII VIII 

16.  PHI92192 Đánh giá kết quả giáo dục HS 2      2   

II. Thực hành sư phạm 12         

17.  PHI92213 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3   3      

18.  PHI92242 Thực hành dạy học tại trường SP 2      2   

19.  HUC92252 Kiến tập sư phạm 2     2    

20.  HUC92285 Thực tập sư phạm 5        5 

III. Kiến thức, kỹ năng và năng lực dạy học chuyên ngành 8         

21.  PHI02314 Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 1 4     4    

22.  PHI02324 Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn 2 4      4   

C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 75         

I. Khối kiến thức cơ sở của ngành 9         

23.  PHI03412 Thực hành văn bản tiếng Việt  2 2        

24.  PHI03422 Dẫn luận ngôn ngữ học và cơ sở tiếng Việt 2 2        

25.  PHI73312 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 2        

26.  PHI03213 Nhập môn Lý luận văn học 3    3     

II. Khối kiến thức chuyên sâu của ngành 66         

 a. Bắt buộc 54         

27.  PHI04313 Văn học dân gian Việt Nam 3  3       

28.  PHI04323 Văn học Việt Nam trung đại I (từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XVII)  3   3      

29.  PHI04333 Văn học Việt Nam trung đại II (từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX)  3    3     

30.  PHI04344 Văn học Việt Nam hiện đại từ 1900 đến 1945 4     4    
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Học kỳ 

I II III IV V VI VII VIII 

31.  PHI04353 Văn học Việt Nam hiện đại từ 1945 đến 1975 3      3   

32.  PHI04363 Văn học Việt Nam hiện đại sau 1975 3       3  

33.  PHI04223 Tác phẩm và thể loại văn học 3      3   

34.  PHI04233 Tiến trình văn học 3     3    

35.  PHI04613 Văn học Tây Âu  3    3     

36.  PHI04652 Văn học châu Mỹ  2       2  

37.  PHI04643 Văn học Nga - Đông Âu 3      3   

38.  PHI04622 Văn học Trung Quốc 2     2    

39.  PHI04632 Văn học châu Á  2     2    

40.  PHI04433 Ngữ âm – từ vựng tiếng Việt 3  3       

41.  PHI04443 Ngữ pháp và Ngữ pháp văn bản tiếng Việt  3   3      

42.  PHI04452 Phong cách học Tiếng Việt  2    2     

43.  PHI04514 Lược khảo về chữ Hán và minh giải văn bản  Hán văn Trung Hoa   4  4       

44.  PHI04523 Minh giải văn bản Hán văn Việt Nam  3   3      

45.  PHI04532 Văn bản chữ Nôm  2    2     

 b. Tự chọn:  12         

 Nhóm Văn học Việt Nam          

46.  PHI84312 Đặc trưng truyện kể dân gian Việt Nam  2       2  

47.  PHI84322 Ảnh hưởng Nho – Phật – Đạo đối với văn học Việt Nam trung đại  2       2  

48.  PHI84332 Tiểu thuyết Việt Nam thế kỷ XX 2       2  

49.  PHI84342 Một số khuynh hướng đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975 2       2  
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

Học kỳ 

I II III IV V VI VII VIII 

 Nhóm Lý luận văn học          

50.  PHI84213 Văn học và các loại hình nghệ thuật 3       3  

51.  PHI84223 Thi pháp tiểu thuyết hiện đại 3       3  

 Nhóm Văn học nước ngoài          

52.  PHI84612 Văn học nước ngoài trong nhà trường THPT  2       2  

53.  PHI84622 Truyện ngắn hậu hiện đại thế giới 2       2  

 Nhóm Ngôn ngữ-Hán nôm          

54.  PHI84413 Hoạt động giao tiếp bằng tiếng Việt 3       3  

55.  PHI84423 Phương ngữ học 3       3  

56.  PHI84433 Ngôn ngữ học xã hội  3       3  

57.  PHI84513 Daỵ từ Hán Viêṭ trong trường phổ thông  3       3  

D. KHÓA LUẬN HOẶC CÁC HP THAY THẾ 5        5 

58.  HUC84905 Khóa luận  5        5 

 Các học phần thay thế (dành cho những SV không làm Khóa luận) 5        5 

59.  PHI84913 Dạy học Ngữ văn theo các định hướng đổi mới  3        3 

60.  PHI84922 Các tác gia tiêu biểu của văn học Việt Nam  2        2 

61.  PHI84932 Lic̣h sử tiếng Viêṭ  2        2 

 TỔNG SỐ TC TOÀN KHÓA  135 17 19 18 18 19 17 17 10 
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3. Ma trận đóng góp của các khối kiến thức đối với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 

 

Tên học phần 

Chuẩn đầu ra 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Khối kiến thức chung 
3 

 
3 2 2 3 2 3 

Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực 

sư phạm 
       

Kiến thức cơ sở chung 0 2 1 2 3 2 2 

Thực hành sư phạm 0 1 2 2 3 3 3 

Kiến thức, kỹ năng và năng lực dạy học chuyên 

ngành 
1 2 2 1 2 1 2 

Khối kiến thức chuyên ngành        

Khối kiến thức cơ sở của ngành 0 2 2 2 1 2 2 

Khối kiến thức chuyên sâu của ngành 0 2 3 1 2 2 3 

Khóa luận hoặc các học phần thay thế 1 1 2 3 3 3 3 

 

(0: Không đóng góp; 1: Đóng góp mức thấp; 2: Đóng góp mức trung bình; 3: Đóng góp mức cao) 

 

Đóng góp mức cao)



 

4. Mô tả tóm tắt các học phần 

4.1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1  2 TC 

- Khái lược về quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin 

- Chủ nghĩa duy vật biện chứng: Vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy 

vật và chủ nghĩa duy tâm, các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật trong lịch 

sử; quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mỗi quan 

hệ giữa vật chất và ý thức 

- Phép biện chứng duy vật: Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép 

biện chứng; hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng; sáu cặp phạm trù cơ bản 

của phép biện chứng, ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận 

nhận thức. 

- Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Vai trò sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản 

xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất; biện chứng giữa cơ 

sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã 

hội; học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội; đấu tranh giai cấp và cách mạng xã 

hội; quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo của 

quần chúng dân 

4.2. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 TC 

- Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa: Học thuyết giá trị (Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản 

xuất hàng hóa; Hàng hóa; Tiền tệ; Quy luật giá trị); Học thuyết giá trị thặng dư 

(Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong 

chủ nghĩa tư bản; Tiền công trong chủ nghĩa tư bản; Sự chuyển hóa của giá trị 

thặng dư thành tư bản – Tích lũy tư bản; Quá trình lưu thông của tư bản và giá trí 

thặng dư; Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư); 

Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 

nước (chủ nghĩa tư bản độc quyền; Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; Những 

nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; Vai trò, hạn chế và xu 

hướng vận động của chủ nghĩa tư bản). 

- Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội: Sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa (Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân; Cách mạng xã hội chủ nghĩa; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 

nghĩa); Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng 

xã hội chủ nghĩa (Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn 
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giáo); Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng (Chủ nghĩa xã hội hiện thực; Sự 

khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội xô viết và nguyên nhân của 

nó; Triển vọng của chủ nghĩa xã hội). 

4.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh       2 TC 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nội dung học phần gồm 8 chương: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý 

nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh (Chương1); Cơ sở, quá trình hình thành 

và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (Chương 2). Từ chương 3 đến chương 8 trình 

bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách 

mạng giải phóng dân tộc (Chương 3); về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Chương 4); về Đảng Cộng sản Việt Nam 

(Chương 5); về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế (Chương 6); về xây dựng 

nhà nước của dân, do dân, vì dân (Chương 7) và văn hóa, đạo đức và xây dựng 

con người mới (Chương 8). 

4.4. Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam    3 TC 

Nội dung học phần được ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 8 chương. Nội dung chủ yếu 

của học phần là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về 

đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn đấu tranh giành chính 

quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; Đường lối 

công nghiệp hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

Đường lối xây dựng chính trị, văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối 

đối ngoại. 

4.5. Tin học          2 TC 

Học phần được chia làm 4 phần lớn giới thiệu về những kiến thức đại cương 

của môn Tin học, giúp người học nắm các kiến thức cơ bản về máy tính, biết ứng 

dụng để khai thác và bảo trì máy tính, soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và sử 

dụng các tài nguyên mạng phục vụ cho cuộc sống, học tập và công việc một cách 

hiệu quả và có trách nhiệm. Cụ thể: Chương 1: Căn bản về máy tính; Chương 2: 

Soạn thảo văn bản với MS Word; Chương 3: Xử lý bảng tính với MS Excel; 

Chương 4: Mạng máy tính và Internet. 

4.6. Phương pháp nghiên cứu khoa học    2 TC 

Phương pháp nghiên cứu khoa học là học phần trang bị cho người học cơ sở 
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lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học Địa lý riêng. 

Nội dung của học phần bao gồm 5 vấn đề cơ bản: Đại cương về khoa học và 

nghiên cứu khoa học; Trình tự logic của nghiên cứu khoa học; Một số phương 

pháp nghiên cứu trong khoa học Địa lý; Quy trình tổ chức thực hiện đề tài; Đạo 

đức khoa học. 

4.7. Tâm lý học 1         2 TC 

Tâm lý học đại cương là môn học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý chung 

nhất của con người. Học xong môn học này, người học có thể nắm bắt được những 

hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, các quy luật nảy sinh, hình thành và biểu 

hiện cảu các hiện tượng tâm lý đó. Đồng thời tâm lý học đại cương cũng cung cấp 

các kiến thức làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của các 

khoa học tâm lý cũng như các môn học có liên quan. 

Tâm lý học nói chung, tâm lý học đại cương nói riêng là môn học đề cập đến 

những hiện tượng tâm lý bên trong của đời sống tinh thần ở con người, khó có thể 

quan sát, đo đếm trực tiếp. Nhưng đó là những hiện tượng gắn liền với mọi hoạt 

động của con người, Vì thế đòi hỏi người học phải có khả năng thể nghiệm và khả 

năng quan sát các biểu hiện bên ngoài của con người để hiểu đời sống tâm lý bên 

trong của họ. 

4.8. Tâm lý học 2        2 TC 

Tâm lý học 2 là môn học nghiên cứu đặc điểm tâm lý của học sinh và đặc 

điểm tâm lý hoạt động sư phạm bao gồm 5 chương. Chương 1: Nhập môn tâm lý 

học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm; Chương 2: Tâm lý học lứa tuổi học sinh trung 

học cơ sở (thiếu niên); Chương 3: Tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông 

(Thanh niên mới lớn); Chương 4: Tâm lý học dạy học và Chương 5: Tâm lý học 

người giáo viên. Ngoài ra học phần này còn một số bài tập thực hành giúp người 

học vận dụng kiến thức đã học để phân tích, lý giải về tâm lý học sinh cũng như 

tâm lý của dạy học. 

4.9. Giáo dục học 1        2 TC 

Học phần Giáo dục học 1 bao gồm hai khối kiến thức chủ yếu về những vấn 

đề chung của Giáo dục học nhằm cung cấp cho sinh viên sư phạm hệ thống tri 

thức và kỹ năng cơ bản về giáo dục, Giáo dục học, làm cơ sở khoa học chung cho 

việc nghiên cứu Giáo dục học và khối kiến thức về lý luận dạy học và lý luận giáo 

dục. 

4.10. Giáo dục học 2        2 TC 

Học phần Giáo dục học 2 nhằm trang bị cho SV kiến thức, kỹ năng, thái độ 
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về nghề GV. Qua đó giúp SV hiểu biết về nghề, hình thành và bồi dưỡng tình cảm 

nghề nghiệp, phát triển ở SV hệ thống kỹ năng, năng lực sư phạm và đạo đức 

nghề nghiệp để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục ở nhà trường phổ 

thông. Bao gồm 4 vấn đề chủ yếu: Nhà trường phổ thông trung học; Người GV 

phổ thông trung học; Công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông trung học; Đánh 

giá trong giáo dục. 

4.11. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO   2 TC  

- Những vấn đề chung về Giáo dục trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm trong 

chương trình GDPT mới. 

- Trang bị kiến thức về các nội dung hoạt động trải nghiệm; hình thức và các 

phương pháp tổ chức trải nghiệm ở trường THPT 

- Trình bày về một số các hình thức hoạt động trải nghiệm có tính đặc thù đối 

với  nội dung học tập môn Ngữ văn THPT 

- Xây dựng qui trình và hướng dẫn thực hành lập kế hoạch hoạt độngtrải 

nghiệm với một chủ đề nhất định. 

4.12. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ MÔN  2 TC 

- Khái quát về phát triển chương trình. 

- Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn phổ thông. 

- Sự đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông với việc đổi mới phương 

pháp dạy học môn Ngữ văn. 

- Các tri thức lí luận cơ bản về chương trình, phát triển chương trình (chương 

trình giáo dục, chương trình môn học, chương trình dạy học... trong nhà trường  

- Cách xây dựng, đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình cũng như 

phân tích được chương trình cấp học, môn học (môn Ngữ văn) ở phổ thông. 

4.13. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC CỦA HỌC SINH   2 TC  

- Những khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề kiểm tra, đánh giá. 

- Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển 

năng lực. 

- Cách thức biên soạn câu hỏi/ bài tập kiểm tra, đánh giá  theo định hướng 

phát triển năng lực. 

4.14. RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM    3 TC 
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Học phần nhằm trang bị những tri thức và kỹ năng cần thiết có liên quan đến 

hoạt động giáo dục nói chung và quá trình dạy học môn Ngữ văn nói riêng trong 

nhà trường. Cụ thể gồm:  

- Chương 1: Tổ chức rèn luyện kỹ năng trình bày bảng 

- Chương 2: Tổ chức rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm 

- Chương 3. Tổ chức các hoạt động tập thể trong nhà trường 

- Chương 4. Tổ chức rèn luyện kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm 

- Chương 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn 

4.15. THỰC HÀNH DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM  5 TC 

Học phần nhằm trang bị cho SV những tri thức và kỹ năng cần thiết để có thể 

thiết kế và tổ chức dạy học các phân môn Đọc-hiểu, Tiếng Việt và Làm văn trong 

nhà trường theo hướng đổi mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của người 

học. Cụ thể gồm: 

- Chương 1. Thực hành thiết kế và dạy học Tiếng Việt – Làm văn 

- Chương 2. Thực hành thiết kế giáo án và dạy học phần Đọc hiểu văn bản 

4.16. Kiến tập sư phạm       2 TC 

- Hiểu biết một cách cơ bản và hệ thống những kiến thức về hoạt động chủ 

yếu của người giáo viên ở trường phổ thông thông qua học tập các kiến thức 

nghiệp vụ cơ bản;      

 - Thực hành báo cáo về tình hình ở trường phổ thông; tham gia dự giờ chuyên 

môn và chủ nhiệm; thực hành soạn giáo án và tập giảng một số tiết cụ thể. 

4.17. Thực tập sư phạm       5 TC 

- Hiểu và hệ thống hóa được những kiến thức đã được trang bị ở trường đại 

học. 

- Vận dụng những kiến thức đã được học vào công tác giảng dạy và công tác 

chủ nhiệm ở trường phổ thông thông qua các hoạt động thực tế ở tại các trường 

phổ thông. 

- Thực hành giảng dạy và tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm trên lớp; viết báo 

các kết quả thực tập; tổng kết và rút kinh nghiệm... 

4.18. LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN 1 4 TC 
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Các khái niệm cơ bản có liên quan đến chuyên ngành:phương pháp, phương 

pháp dạy học, quá trình dạy học và quá trình dạy học Ngữ văn, đối tượng nghiên 

cứu, nội dung nhiệm vụ nghiên cứu và các phương pháp đặc thù.  

Những vấn đề về mục tiêu, đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng chương 

trình, các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, cấu trúc nội dung và đăc 

điểm sách giáo khoa Ngữ văn. 

Các vấn đề lí luận liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các phương pháp 

dạy học và hệ thống các phương pháp dạy học cụ thể phù hợp với quá trình tổ 

chức dạy học đọc và đọc hiểu văn bản. 

Hình thành qui trình dạy học đọc và đọc hiểu các văn bản văn học, văn bản 

nghị luận và văn bản thông tin. 

Phân tích và hướng dẫn qui trình thiết kế bài dạy học đọc và đọc hiểu văn bản 

theo định hướng phát triển năng lực người học. 

4.19. LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN 2 4 TC 

Học phần này cung cấp cho SV những kiến thức lý luận cơ bản, những tri thức 

chung nhất về phương pháp dạy học, phương pháp dạy học Tiếng Việt; cung cấp 

cho SV những tri thức cơ bản về phương pháp, biện pháp, hình thức dạy học đồng 

thời hình thành các kỹ năng dạy học các nội dung về Tiếng Việt, Làm văn ở bậc 

trung học. Tất cả nội dung trên đều được tiếp cận theo hướng hình thành năng lực 

người học. 

4.20. THỰC HÀNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT    2 TC 

- Kiến thức và kỹ năng phân tích và tạo lập văn bản bao gồm: Khái niệm 

và các đặc trưng cơ bản của văn bản; Kỹ năng tóm tắt, tổng thuật văn bản, Kỹ 

năng xác lập chủ đề văn bản, Kỹ năng xây dựng lập luận văn bản, Kỹ năng xây 

dựng đề cương và kết cấu của văn bản. 

- Kiến thức và kỹ năng phân tích và tạo lập đoạn văn gồm: Khái quát về 

đoạn văn và các tiêu chí nhận diện đoạn văn, Lập luận và liên kết trong đoạn 

văn; Kỹ năng viết đoạn văn có câu chủ đề, viết đoạn có sử dụng phương tiện 

liên kết và phương thức lập luận cụ thể. 

- Kiến thức và kỹ năng phân tích, tạo lập câu gồm: Khái quát về câu và cấu 

tạo của câu; Các lỗi thường gặp khi viết câu, Kỹ năng viết câu đúng, Kỹ năng 

dùng từ, phát triển vốn từ. 

4.21. DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC VÀ CƠ SỞ TIẾNG VIỆT 2 TC 

- Kiến thức khái quát về ngôn ngữ và Ngôn ngữ học. 
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- Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ ở các bình diện ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa.  

4.22. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM     2 TC 

- Một số vấn đề chung về Văn hóa học và Văn hóa Việt Nam 

- Cấu trúc văn hóa và các thành tố văn hóa Việt Nam 

- Văn hóa Việt nam: truyền thống và những biến đổi đương đại 

4.23. NHẬP MÔN LÝ LUẬN VĂN HỌC     2 TC 

- Giới thiệu những kiến thức cơ bản về lý luận văn học, phân biệt với các phân 

môn khác của khoa học văn học như Lịch sử văn học, Phê bình văn học. 

- Trình bày các nội dung cơ bản của môn học xung quanh các phương diện Bản 

chất thẩm mĩ của văn học, Nhà văn và quá trình sáng tạo, Bạn đọc và quá trình tiếp 

nhận.  

- Lồng ghép giới thiệu những hiện tượng văn học tiêu biểu, những tác giả, tác 

phẩm được đưa vào trong chương trình trung học phổ thông.  

4.24. VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM     3 TC 

- Tiến trình lịch sử văn học dân gian Việt Nam  

- Các khái niệm cơ bản liên quan đến học phần văn học dân gian Việt nam: 

folklore, đời sống dân gian, nhóm người dân gian, khái niệm thể loại... 

- Các đặc điểm chính yếu của các nhóm tự sự dân gian, trữ tình dân gian, kịch. 

- Các thể loại văn học dân gian chính yếu: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ 

tích, ca dao, tục ngữ, ngụ ngôn, truyện cười, chèo, sử thi... 

- Các tác phẩm tiêu biểu của văn học dân gian Việt Nam. 

4.25. VĂN HỌC TRUNG ĐẠI I      3 TC 

- Những tri thức cơ bản về văn học dân tộc thế kỷ X - nửa đầu thế kỷ XVII: 

quá trình phát triển, những thành tựu lớn ở cả sáng tác bằng chữ Hán, các tác giả 

tác phẩm tiêu biểu và các sáng tác bằng chữ Nôm. 

- Thành tựu nghệ thuật rực rỡ trong sáng tác của Thơ văn Lý – Trần, Nguyễn 

Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ.  

- Những tác gia tiêu biểu; tiếp tục rèn luyện kỹ năng tiếp cận và phân tích tác 

phẩm văn học trung đại Việt Nam, nhất là các tác gia và tác phẩm được giảng dạy 

trong chương trình phổ thông trung học. 

4.26. VĂN HỌC TRUNG ĐẠI II      3 TC 
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- Những tri thức cơ bản về văn học dân tộc thế kỷ XVIII-nửa đầu thế kỷ XIX: 

trào lưu nhân đạo chủ nghĩa, những thành tựu lớn ở cả sáng tác bằng chữ Hán và 

sáng tác bằng chữ Nôm. 

- Thành tựu nghệ thuật rực rỡ ở thể loại vay mượn và nhất là ở các sáng tác 

Nôm thuộc thể loại thuần túy dân tộc, các tác giả tiêu biểu.  

- Những tri thức cơ bản về văn học dân tộc từ 1858 đến hết thế kỷ XIX; một 

cái nhìn tổng quát về thành tựu văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX, những 

chuyển biến của văn học ở chặng đường cuối cùng của văn học trung đại;  

- Những tác gia tiêu biểu; tiếp tục rèn luyện kỹ năng tiếp cận và phân tích tác 

phẩm văn học trung đại Việt Nam, nhất là các tác gia và tác phẩm được giảng dạy 

trong chương trình phổ thông trung học. 

4.27. VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI TỪ 1900-1945  4 TC 

-  Những kiến thức về vấn đề chung của lịch sử văn học Việt Nam thời kì từ 

đầu thế kỉ XX đến 1945, diện mạo, qui luật phát triển và đặc điểm cơ bản, những 

khuynh hướng, trào lưu và bộ phận chính của văn học Việt Nam hiện đại qua các 

thời kì, trong sự tiếp biến với văn học phương Tây và văn học thế giới. Phương 

pháp giải mã văn học từ mã văn hóa. 

- Cung cấp cho người học một hệ thống những tác giả tiêu biểu nhất, trên cơ 

sở lý thuyết về thể loại và phong cách tác giả: tiểu sử, sự nghiệp văn học, vị trí 

văn học sử, phong cách nghệ thuật và đặc biệt nhấn mạnh đến những đóng góp 

về thể loại gắn với những kiểu tổ chức văn bản đặc thù. Cụ thể là các tác giả: Phan 

Bội Châu, Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, 

Nam Cao, Thạch Lam, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 

Minh. 

4.28. VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN 1975.             3 TC 

- Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. 

- Trình bày các thành tựu cơ bản của văn học Việt Nam 1945-1975 qua ba giai 

đoạn chính: giai đoạn 1945-1954, giai đoạn 1954-1964, giai đoạn 1965-1975. 

- Các tác gia, tác phẩm tiêu biểu trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. 

4.29. VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI SAU 1975   3 TC 

- Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam sau 1975. 

- Trình bày các thành tựu cơ bản của văn học Việt Nam sau 1975 qua ba giai 

đoạn chính: giai đoạn 1975-1985, giai đoạn 1986-2000, giai đoạn 2000 đến nay. 

- Các tác gia, tác phẩm tiêu biểu trong văn học Việt Nam giai đoạn sau 1975. 
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4.30. TÁC PHẨM VÀ THỂ LOẠI VĂN HỌC    3 TC 

Phần Tác phẩm văn học trình bày cho SV những kiến thức cơ bản về tác phẩm 

văn học như một phạm trù cơ bản của lý luận văn học. Trong một cái nhìn tổng 

quan, tác phẩm văn học là một chỉnh thể thẩm mỹ với cấu trúc nhiều tầng bậc, với 

sự thống nhất của các yếu tố nội dung và hình thức.  

Phần Thể loại văn học, trình bày cho người học những kiến thức lý luận cơ bản 

về loại thể văn học: từ những vấn đề khái quát chung đến những đặc trưng cơ bản, 

đặc điểm thi pháp nổi bật riêng của từng thể loại gắn với các phương thức phản 

ánh: trữ tình, tự sự, kịch. Học phần tập trung khảo sát những thể loại tiêu biểu như: 

thơ, tiểu thuyết, kịch, kí văn học; phân tích những đặc trưng thể loại, đặc điểm thi 

pháp, cấu trúc văn bản...  từ đó khẳng định những ưu thế, triển vọng của hệ thống 

lý thuyết về loại thể trong nghiên cứu lý luận văn học nói chung và dạy học văn 

theo loại thể nói riêng. 

4.31. TIẾN TRÌNH VĂN HỌC      3 TC 

- Tiến trình văn thế giới qua các thời đại, trào lưu  

- Các khái niệm cơ bản liên quan đến học phần Tiến trình văn học: thời đại, 

trào lưu, trường phái, phương pháp sáng tác... 

- Các giai đoạn văn học chính: văn học cận đại phương Tây, văn học cổ trung 

đại phương Đông, Văn học thế kỉ XX 

- Các lí thuyết văn học tiêu biểu: chủ nghĩa hiện thực thời Phục Hưng, chủ 

nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XIX, chủ nghĩa 

hiện thực thế kỉ XX, chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa hậu hiện đại 

- Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học thế giới 

4.32. VĂN HỌC TÂY ÂU       3 TC 

- Diện mạo, đặc điểm , thành tựu và tiến trình VHTA 

- Các thời kỳ VHTA chính:  văn học cổ dại Hy La , VHTA thời Phục Hưng, 

thời Cổ Điển Pháp, thời Ánh  Sáng, thế ký 19, thế kỷ 20...... 

- Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của VHTA qua các thời kỳ 

4.33. VĂN HỌC CHÂU MỸ       2 TC 

- Diện mạo, đặc điểm, thành tựu của văn học châu Mỹ  

- Các tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học Hoa Kỳ thế kỉ XIX, XX 

- Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và các tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học 

hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh; thơ ca Mỹ Latinh. 
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4.34. VĂN HỌC NGA VÀ ĐÔNG ÂU       3 TC 

- Học phần giới thiệu lịch sử phát triển của văn học Nga, văn học Đông Âu. 

Bao gồm các nội dung khái quát về diện mạo và tiến trình văn học,  

- Học phần tập trung tìm hiểu những tác giả tiêu biểu, các tác phẩm nổi tiếng, 

có nhiều giá trị nội dung nghệ thuật ở Nga và một số nước Đông Âu, trong đó có 

các tác giả, tác phẩm được đưa vào giảng dạy ở nhà trường phổ thông. 

4.35. VĂN HỌC TRUNG QUỐC      3 TC 

- Tiến trình văn học Trung Quốc qua các thành tựu đỉnh cao ứng với các thời 

kỳ lịch sử  

- Các giai đoạn văn học chính: Thời Tiên Tần, thời Hán, thời Đường, thời 

Minh Thanh, thời Hiện đại 

- Các thể loại tiêu biểu: Thơ Tiên Tần, tản văn, phú, thơ Đường, tiểu thuyết 

chương hồi, truyện ngắn hiện đại 

4.36. VĂN HỌC CHÂU Á       2 TC 

- Tiến trình văn học Châu Á qua các thành tựu đỉnh cao ứng với các thời kỳ 

lịch sử  

- Các thể loại tiêu biểu: thần thoại, sử thi, kịch, truyện kể, thơ hiện đại Ấn Độ; 

thơ Haiku, tiểu thuyết Nhật Bản; truyện kể Đông Nam Á... 

- Các tác gia và tác phẩm tiêu biểu 

4.37. NGỮ ÂM – TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT    3 TC 

Ngữ âm học tiếng Việt cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ âm tiếng 

Việt: Giới thiệu vai trò của âm tiết trong tiếng Việt và thực tế sử dụng của người 

Việt đối với loại đơn vị ngôn ngữ này; Xác định hệ thống âm vị chuẩn tiếng Việt 

và biến thể ngữ âm của chúng ở một số vùng địa phương lớn. 

Từ vựng học tiếng Việt: Giới thiệu đặc điểm hình thức và đặc điểm nội dung 

của các đơn vị từ vựng tiếng Việt, trong đó chú ý đến cấu trúc ngữ nghĩa và hiện 

tượng chuyển nghĩa của từ ngữ; Giới thiệu các loại quan hệ ngữ nghĩa của từ và 

các lớp từ vựng phân theo sự phân hóa xã hội; Cung cấp một số hiểu biết về việc 

vận dụng kiến thức ngữ âm từ vựng trong học và dạy ngữ văn.  

4.38. NGỮ PHÁP VÀ NGỮ PHÁP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT  3 TC 

Phần 1 cung cấp cho người học kiến thức căn bản về ngữ pháp tiếng Việt với 

các nội dung chính: từ pháp (cấu tạo từ, từ loại) và cú pháp (ngữ đoạn, câu). Phần 

2 giới thiệu về ngữ pháp văn bản tiếng Việt với các nội dung: giới thiệu khái quát 
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về ngôn ngữ học văn bản và văn bản, cấu trúc nội dung và bố cục của văn bản, 

mạch lạc trong văn bản, liên kết trong văn bản. 

4.39. PHONG CÁCH HỌC TIẾNG VIỆT     2 TC 

- Kiến thức khái quát về phong cách học. 

- Các vấn đề cơ bản của phong cách học tiếng Việt: cách phong cách chức 

năng ngôn ngữ tiếng Việt, giá trị biểu đạt của các phương tiện ngôn ngữ và các 

biện pháp tu từ của tiếng Việt. 

4.40. LƯỢC KHẢO CHỮ HÁN VÀ MINH GIẢI VĂN BẢN HÁN VĂN 

TRUNG HOA         4 TC 

- Lịch sử hình thành và phát triển của chữ Hán; qui tắc viết chữ Hán (qui tắc 

bút thuận); giới thiệu 214 bộ thủ Hán; cách tra cứu từ điển Hán Việt. 

- Các kiểu cấu tạo chữ Hán và cách phân tích chữ Hán theo cấu tạo 

- Một số điểm ngữ pháp cơ bản của Hán ngữ cổ, tập trung ở đại từ, một số hư 

từ cổ như chi, hồ, giả, dã, tai,…, một số cấu trúc ngữ pháp cổ như sở…vi, dĩ… vi, 

bất diệc…hồ? an/ khởi/hà…  

- Giới thiệu Tứ thư (Luận ngữ, Đại học, Trung dung, Mạnh tử) và các trích 

tuyển trong tác phẩm này; giới thiệu Đường thi qua tác phẩm của các tác gia tiêu 

biểu đời Đường); Các thể loại khác: Từ phẩm, Phú, Tản khúc (trích các tác phẩm 

của các tác giả: Tô Thức, Đỗ Mục, Tào Thực, Quan Hán Khanh, Tào Tuyết Cần). 

- Rèn luyện kĩ năng phiên âm, dịch nghĩa các văn bản tác phẩm Hán văn cổ 

của Trung Quốc. 

4.41. MINH GIẢI VĂN BẢN HÁN VĂN VIỆT NAM  3 TC 

Môn học trình bày các nội dung như Thơ lịch triều (các tác phẩm thơ chữ Hán 

tiêu biểu của các tác gia Việt Nam thời phong kiến; Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh 

(trích); Các thể loại văn xuôi chữ Hán: chiếu, phú, hịch, cáo, kí, sử, tự, dư địa chí, 

truyền kỳ… (trích tuyển) 

4.42. VĂN BẢN CHỮ NÔM       2 TC 

- Các phương thức cấu tạo của chữ Nôm và những qui luật biến âm từ âm Hán 

Việt sang âm Nôm.  

- Các giai đoạn chính trong diễn trình phát triển của chữ Nôm: giai đoạn sơ kì 

(thời Lý Trần, thời Lê), giai đoạn hậu kì (thời Nguyễn). 
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- Một số văn bản Nôm của các tác giả tiêu biểu: Phú đời Trần, thơ quốc âm 

của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chinh phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm 

khúc, Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương,… 

4.43. ĐẶC TRƯNG TRUYỆN KỂ DÂN GIAN VIỆT NAM   2 TC 

Trên cơ sở những hiểu biết căn bản về thể loại và tiến trình vận động trong 

học phần Văn học dân gian Việt Nam, học phần này cung cấp cho SV các kiến 

thức chuyên sâu về bộ phận tự sự dân gian với các thể loại tiêu biểu như thần 

thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích. Chương 1 được thiết kế nhằm mục đích 

khái quát các vấn đề tiêu biểu nhất trong khoa học nghiên cứu folklore. Chương 

này cũng cung cấp một hệ thống các thuật ngữ folklore đương đại giúp SV có một 

diện kiến thức rộng và bao quát nhiều vấn đề. Chương 2 đi sâu vào giới thiệu các 

lý thuyết tiếp cận từng thể loại tự sự dân gian tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam. 

Chương này cũng tập trung phân tích một số vấn đề thiết yếu của thể loại nhằm 

giúp SV nắm được các kỹ năng thực hành trong nghiên cứu. Chương 3 tập trung 

vào lý thuyết bối cảnh diễn xướng, một hình thức tiếp cận đặc trưng các tác phẩm 

tự sự dân gian ở góc độ hiện đại và mới mẻ. Xuyên suốt học phần này, SV sẽ nắm 

được các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt của ngành folklore học như 

phương pháp điền dã văn hóa, phương pháp liên ngành, phương pháp so sánh loại 

hình và so sánh lịch sử. 

4.44. MỘT SỐ KHUYNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM 

SAU 1975          2 TC 

- Bối cảnh xã hội và quá trình đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975.  

- Diện mạo, đặc điểm của văn học Việt Nam sau 1975; một số tác gia, tác 

phẩm tiêu biểu.  

- Những khuynh hướng chính, trào lưu và bộ phận chính của văn học Việt 

Nam sau 1975 trong sự tiếp biến với văn học phương Tây và văn học thế giới. 

- Giải mã quá trình đổi mới của văn học Việt Nam sau 1975 từ mã văn hóa. 

4.45. ẢNH HƯỞNG NHO – PHẬT – ĐẠO ĐỐI VỚI VĂN HỌC VIỆT NAM 

TRUNG ĐẠI        2 TC 

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn, lập được kế hoạch quản lý, điều phối, 

cải tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ 

thông. 

- Các đặc điểm cuộc đời, tư tưởng  Khổng Tử, Thích Ca, Lão Tử, Trang Tử  

-  Ảnh hưởng của tư tưởng Nho Phật Đạo đến văn hóa Việt Nam thời trung đại; 
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-  Các nội dung lớn của tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Lão-Trang đã ảnh 

hưởng đến văn học Việt Nam thời trung đại; 

-  Phân tích các tác phẩm văn học Việt Nam thời trung đại chịu ảnh hưởng 

của một đến ba tư tưởng ấy. 

4.46. TIỂU THUYẾT VIỆT NAM THẾ KỈ XX    2 TC 

- Những đặc điểm cơ bản của tiểu thuyết  Việt Nam thế kỉ XX. 

- Trình bày các thành tựu cơ bản của tiểu thuyết  Việt Nam thế kỉ XX qua ba 

giai đoạn chính: giai đoạn đầu thế kỉ XX – 1945, giai đoạn 1945 – 1975, giai đoạn 

1975 đến cuối thế kỉ XX. 

- Các hiện tượng tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam thế kỉ XX.  

4.47. THI PHÁP TIỂU THUYẾT HIỆN ĐẠI    2 TC 

- Khái niệm thể loại tiểu thuyết. 

- Tiểu thuyết trong sự đối sánh với các thể loại văn học khác. 

- Cách phân chia thể loại tiểu thuyết. 

- Trên cơ sở lý thuyết thể loại, học phần sẽ cung cấp những phương diện căn 

bản như: Vấn đề người kể chuyện; thi pháp nhân vật; thi pháp cốt truyện; thi pháp 

không-thời gian nghệ thuật… 

- Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam và nước ngoài. 

4.48. VĂN HỌC VÀ CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT  3 TC 

- Nội dung của học phần đề cập đến các vấn đề về đặc trưng của nghệ thuật, 

các cách thức phân loại các loại hình nghệ thuật, đặc trưng của các loại hình nghệ 

thuật, làm rõ tính tổng hợp gián tiếp của văn học.  

- Mối quan hệ liên văn bản giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác. 

- Quá trình trượt nghĩa của kí hiệu văn học khi chuyển thể sang kí hiệu của 

các loại hình nghệ thuật khác. 

4.49. TRUYỆN NGẮN HẬU HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI    2 TC 

- Dẫn nhập vào truyện ngắn hậu hiện đại thế giới  

- Diện mạo, đặc điểm của truyện ngắn hậu hiện đại châu Mỹ; một số tác gia, 

tác phẩm tiêu biểu của truyện ngắn hậu hiện đại Hoa Kỳ, Canada, Mỹ Latinh 

- Diện mạo, đặc điểm của truyện ngắn hậu hiện đại châu Âu; một số tác gia, 

tác phẩm tiêu biểu của truyện ngắn hậu hiện đại châu Âu 
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- Diện mạo, đặc điểm của truyện ngắn hậu hiện đại châu Á; một số tác gia, tác 

phẩm tiêu biểu của truyện ngắn hậu hiện đại châu Á 

4.50. VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT  2 TC  

- Những kiến thức cơ bản về tất cả các đơn vị bài học VHNN trong chương 

trình THPT và SGK hiện hành 

- Những nguyên tắc dạy-học VHNN ở phổ thông, thiết kế giáo án và tập giảng 

trên lớp. 

4.51. DẠY TỪ HÁN VIỆT TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG  3 TC 

- Khái niệm từ Hán Việt và quá trình du nhập; nhận diện từ Hán Việt trong 

vốn từ tiếng Việt, từ đó, làm rõ vai trò của lớp từ Hán Việt trong giao tiếp ngôn 

ngữ; đặc điểm ngữ nghĩa và phong cách của từ Hán Việt. 

- Nêu ra phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt, để thấy giá trị của từ Hán Việt; 

Từ Hán Việt với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

4.52. PHƯƠNG NGỮ HỌC                                                              3 TC 

- Khái quát về phương ngữ học, trong đó giới thiệu đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và một số thuật ngữ cơ bản của ngành phương ngữ học.  

- Nghiên cứu các biến thể ngữ âm và những khác biệt về từ ngữ của các vùng 

phương ngữ tiếng Việt. Bên cạnh việc giới thiệu các hệ thống ngữ âm của các 

vùng phương ngữ tiêu biểu của tiếng Việt. 

- Giới thiệu biến thể ngữ âm đặc thù của một số phương ngữ thổ ngữ giúp 

người học hình dung được sự phong phú và đa dạng của ngôn ngữ trong không 

gian. 

- Giới thiệu chức năng của phương ngữ trong tác phẩm văn học và trong thực 

tế giao tiếp. 

4.53 NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI       3 TC 

- Những kiến thức cơ bản về Ngôn ngữ học xã hội như bối cảnh ra đời, đối 

tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu; các khái niệm cơ bản như 

biến thể, biến ngôn ngữ, cảnh huống ngôn ngữ, sự lựa chọn ngôn ngữ, các nhân 

tố và chiều kích xã hội… 

- Trang bị cho SV các kỹ năng và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học xã 

hội để ứng dụng vào nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam. 

4.54.  HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG VIỆT  3 TC 
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- Một số vấn đề về việc nghiên cứu ngôn ngữ trong thực tế giao tiếp, trọng 

tâm giới thiệu các lý thuyết của ngữ dụng học, bước đầu làm quen với một số khái 

niệm cơ bản của ngữ dụng học như khái niệm diễn ngôn, hành động ngôn từ, khái 

niệm ngữ cảnh (ngữ cảnh tình huống và ngữ cảnh ngôn ngữ), khái niệm phát ngôn 

và khái niệm câu. Các lý thuyết về ngữ dụng được giới thiệu như lý thuyết về 

hành động ngôn từ, lý thuyết lập luận và lý thuyết hội thoại. 

- Trên cơ sở các ngữ liệu từ thực tế giao tiếp tiếng Việt và trong tác phẩm văn 

học, học phần giúp học viên tìm hiểu một số vấn đề về văn hóa giao tiếp của người 

Việt trong sự đối sánh với một số ngôn ngữ của các nền văn hóa khác nhau. 

4.55. DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI   3 TC 

 - Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới dạy học Ngữ văn ở phổ thông 

- Những định hướng đổi mới dạy học Ngữ văn ở phổ thông 

- Thiết kế ứng dụng bài dạy học Ngữ văn 

4.56. CÁC TÁC GIA TIÊU BIỂU CỦA VĂN HỌC VỆT NAM  2 TC 

Xây dựng được kế hoạch chuyên môn, lập được kế hoạch quản lý, điều phối, 

cải tiến, phát triển các hoạt động chuyên môn hợp lý với thực tiễn giáo dục phổ 

thông. 

Các đặc điểm cuộc đời, tư tưởng các tác gia Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn 

Đình Chiểu. 

Các đặc điểm cuộc đời, tư tưởng các tác gia Nam Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn 

Ái Quốc, Tố Hữu, Nguyễn Minh Châu. 

Các nội dung lớn của tư tưởng phương Đông và phương Tây qua các tác gia 

trung đại và hiện đại tiêu biểu. 

Phân tích các tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu trong nhà trường từ những 

hiểu biết về tác gia. 

4.57. LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT    2 TC 

- Khái quát về ngôn ngữ học lịch sử, bao gồm việc tìm hiểu sơ sở để xác lập 

quan hệ cội nguồn các ngôn ngữ, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học lịch sử 

và một số khái niệm liên quan đến ngành ngôn ngữ học lịch sử.   

- Quan niệm của các nhà nghiên cứu về nguồn gốc tiếng Việt. 

- Những biến đổi ngữ âm của tiếng Việt trong quá trình phát triển lịch sử và 

sự phân kỳ các giai đoạn theo những biến đổi ngữ âm.  
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- Quá trình phát triển vốn từ tiếng Việt qua các thời kỳ lịch sử, qua đó phần 

nào giải thích được sự đa dạng về nguồn gốc của vốn từ tiếng Việt. 

 

 

   Thừa Thiên Huế, ngày        tháng     năm 2015 

HIỆU TRƯỞNG     TRƯỞNG KHOA 

 

 

 


	1.6. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 TC

