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CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
Tên chƣơng trình: Sƣ phạm Ngữ văn  

Trình độ đào tào:  Đại học 

 Ngành đào tạo:     Sƣ phạm Ngữ văn       

 Mã ngành:          52140217 

 Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

(Ban hành theo Quyết định số 2887/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo giáo viên Trung học phổ thông ngành Ngữ Văn có phẩm chất chính trị, 

đạo đức, sức khỏe tốt; Có kiến thức cơ bản về các khoa học liên quan, về quốc phòng - an 

ninh, ngoại ngữ, tin học; Có kiến thức chuyên sâu về khoa học Ngữ văn, khoa học giáo 

dục và lí luận về phƣơng pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng Việt; có năng lực sƣ phạm 

thành thạo đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, quản lí giáo dục ở 

trƣờng phổ thông và các cơ sở giáo dục phục vụ mục tiêu phát triển đất nƣớc. 

Sau khi tốt nghiệp bậc đào tạo đại học ngành Sƣ phạm Ngữ Văn, ngƣời học có khả 

năng làm tốt công tác dạy học tại các trƣờng THPT; làm công tác biên tập tại các nhà 

xuất bản giáo dục; Tạp chí giáo dục; nghiên cứu hoặc quản lí tại các viện nghiên cứu 

chuyên ngành, các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu 

ở trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Về kiến thức 

Ngƣời học có kiến thức cơ bản, nền tảng về khoa học liên ngành; Có kiến thức quản 

lí Nhà nƣớc, quản lí ngành Giáo dục và đào tạo; Có kiến thức về pháp luật và bảo vệ môi 

trƣờng; Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ tiếng Việt, văn học, khoa học giáo dục và 

khoa học phƣơng pháp dạy học bộ môn Văn-Tiếng Việt; Có hiểu biết đầy đủ về quan 

điểm, mục tiêu, nội dung chƣơng trình, sách giáo khoa, nguyên tắc, phƣơng pháp, hình 

thức tổ chức dạy học các phần Văn-Tiếng Việt-Làm văn ở trƣờng phổ thông để có thể 

làm nghề hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn về các chuyên ngành: Văn 

học Việt Nam, Văn học dân gian, Văn học nƣớc ngoài, Lí luận văn học, Ngôn ngữ Việt 

Nam, Lí luận và Phƣơng pháp dạy học bộ môn Văn-Tiếng Việt, Quản lí giáo dục, Văn 

hóa… 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
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1.2.2. Về kỹ năng 

Ngƣời học vận dụng đƣợc các kiến thức trong lĩnh vực đào tạo để xây dựng kế 

hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động dạy học môn Ngữ Văn ở bậc học phổ thông; 

thiết kế, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học môn Ngữ Văn theo quy định; xử lí tình huống 

sƣ phạm và khả năng tổ chức, dẫn dắt nghiên cứu, giảng dạy Ngữ Văn ở trƣờng phổ 

thông; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp thích ứng với môi 

trƣờng giáo dục năng động thời kì hội nhập. 

Ngƣời học có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo Thông tƣ 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 Ngữ Văn ở trƣờng phổ thông. 

1.2.3. Về thái độ 

 Ngƣời học hứng thú, quan tâm, tích cực và sáng tạo trong học tập, thƣờng xuyên 

tích lũy kiến thức nền và kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp đáp ứng 

chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành sƣ phạm Ngữ văn. Ngƣời học có nhu cầu tự học 

nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp thích ứng với sự biến đổi không ngừng của 

môi trƣờng giáo dục trong các tình huống thực tế.  

1.2.4. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

Ngƣời học có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học Ngữ Văn ở 

bậc trung học phổ thông, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, 

nghiên cứu Ngữ văn và quản lí giáo dục; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm; có năng lực 

tự cập nhật thông tin, kiến thức mới về chuyên ngành và khoa học giáo dục, có khả năng 

thích ứng với các yêu cầu đổi mới giáo dục; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt 

động dạy học Ngữ Văn, đƣa ra đƣợc kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông 

thƣờng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, khoa học của các kết luận đó. 

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

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 126 TC (chƣa tính các môn Giáo dục thể chất và 

Giáo dục quốc phòng) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

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

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

6. Kiểm tra, đánh giá và thang điểm: theo Quy chế đào tạo và quy định hiện hành. 

7. Nội dung chƣơng trình:  

7.1 Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 34 TC 
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7.1.1 

7.1.2. 

 

 

7.1.3. 

Lí luận chính trị 

Khoa học xã hội 

- Bắt buộc 

- Tự chọn 

Nhân văn – Nghệ thuật 

- Bắt buộc 

- Tự chọn 

12 

4 

 

4 

2 

2 

 

7.1.4 Ngoại ngữ 10 

7.1.5 

 

 

7.1.6. 

Toán - Tin học – KHTN – Công nghệ - Môi trƣờng 

Bắt buộc 

Tự chọn 

Kiến thức giáo dục thể chất 

6  

             2 

4  

4 

7.1.7 Giáo dục quốc phòng – an ninh 165 tiết 

7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 80 TC 

7.2.1 Kiến thức chung của ngành 10 

7.2.2 Kiến thức cơ sở ngành 9 

7.2.3 Kiến thức chuyên sâu của ngành 61 

 Bắt buộc  

 Tự chọn 16 

7.2.4 Kiến tập, thực tập tốt nghiệp 6 

 Kiến tập 2 

 Thực tập tốt nghiệp 4 

7.2.5 Khoá luận tốt nghiệp/học phần thay thế KLTN 6 

8. Kế hoạch giảng dạy 

S
ố

 T
T

 

M
ã

 h
ọ

c 
p

h
ầ
n

 

Tên học phần 
 

 

 

 

  
  
  
  

S
ố

 Đ
V

T
C

 Loại giờ tín chỉ 

H
ọ

c 
ở

 h
ọ
c 

k
ỳ
 

Đ
K

 t
iê

n
 q

u
y
ết

 

B
ộ

 m
ô

n
 q

u
ả
n

 l
í 

H
P

 

L
ý
 t

h
u

y
ết

 

B
à
i 

tậ
p

, 

th
á
o
 l

u
ậ

n
 

T
h

ự
c 

h
à
n

h
, 

T
h

ự
c 

tế
 

T
ự

 h
ọ
c 

A KIẾN THỨC GIÁO DỤC 

 ĐẠI CƢƠNG 

34        

I Lý luận chính trị 12        

1 196045 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 1 

2 21 18 0 90 1 0 Nguyên lý 

2 
196045 

 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin 2 

3 32 26 0 135 2 1 Nguyên lý 
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3 197035 
Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh 
2 21 18 0 90 3 2 Tƣ tƣởng& PL 

4 198025 
Đƣờng lối CM của 

ĐCSVN 
3 32 26 0 135 4 3 Đƣờng lối 

5 197030 Pháp luật đại cƣơng      2 18 12 12 90 3 2 Tƣ tƣởng & PL 

II Khoa học xã hội 4        

6 

Chọn 1 trong 2 học phần         

 Lịch sử văn minh thế 

giới 
2 18 24 0 90 1 0 Lịch sử 

 Kiến thức địa phƣơng 

Thanh Hóa 
2 18 16 8 90 1 0 Lịch sử 

7 

Chọn 1 trong 2 học phần         

 Xã hội học đại cƣơng 2 18 16 8 90 1 0 XHH 

 Hành vi con ngƣời và 

môi trƣờng xã hội 
2 18 16 8 90 1 0 XHH 

III Nhân văn – Nghệ thuật 2        

8  Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
2 18 16 8 90 1 0 Việt Nam học 

IV Ngoại ngữ 10        

9  Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180 1 0 Ngoại ngữ 

10  Tiếng Anh 2 3 27 18 18 135 2 6 Ngoại ngữ 

11  Tiếng Anh 3       3 27 18 18 135 3 7 Ngoại ngữ 

V Toán - Tin học – KHTN - 

Công nghệ - Môi trƣờng 

6        

12 173080 Tin học  2 10 0 40 90 1 0 Tin học 

13 

Chọn 1 trong 2 học phần         

 Môi trƣờng và con 

ngƣời 
2 18 16 8 90 1 0 Địa lý 

 Thống kê xã hội 2 18 16 8 90 1 0 Địa lý 

 Chọn 1 trong 2 học phần         

14 

 Phƣơng pháp nghiên 

cứu khoa học 
2 18 16 8 90 2 0 

LLVH & 

PPDHNV 

 Nghiên cứu khoa học 

sƣ phạm ứng dụng 
2 18 16 8 90 

2 

 
0 

LLVH & 

PPDHNV 

III Giáo dục thể chất 4        

  Giáo dục thể chất 1 2 10  40 90 1  GDTC 

  Giáo dục thể chất 2 2     2   

 Chọn 2 trong 5 học phần         

  Bóng chuyền  2   60 90   Điền kinh- TD 

  Thể dục Aerobic  2   60 90   Điền kinh- TD 

  Bóng đá 2   60 90   Bóng 

  Bóng rổ 2   60 90   Bóng 

  Vovinam - Việt võ đạo 2   60 90   Bóng 

IV Giáo dục quốc phòng – an ninh 165 t       TTGDQP 
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B 
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO 

DỤC CHUYÊN NGHIỆP 
80        

I Kiến thức chung của ngành 10        

15 

 Quản lí Nhà nƣớc và 

quản lí ngành Giáo 

dục & Đào tạo    

2 18 24 0 90 7 
16 

17 
Giáo dục 

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

17  Giáo dục học   4 36 48  180 3 16 Giáo dục 

II Kiến thức cơ sở ngành 9        

18 
 Dẫn luận ngôn ngữ 

học 
2 18 16 8 90 2 0 Ngôn ngữ 

19 
 Văn học, nhà văn, bạn 

đọc 

2 

 
18 16 8 90 2 0 

LLVH & 

PPDHNV 

20 
 Tác phẩm văn học và 

loại thể văn học  
3 27 24 12 135 4 19 

LLVH & 

PPDHNV 

21  Tiến trình văn học 2 18 16 8 90 5 20 
LLVH & 

PPDHNV 

III 
Kiến thức chuyên sâu của 

ngành 
61        

22 
 Văn học dân gian Việt 

Nam  
3 27 24 12 135 3 19 VHVN 

23 
 Văn bản Hán văn cổ 

Trung Quốc  
2 18 16 8 90 3 0 VHVN 

24 
 Văn bản Hán văn Việt 

Nam  
2 18 16 8 90 4 23 VHVN 

 

 

25 

Chọn 1 trong 2 học phần         

 Thực tế sƣu tầm, 

nghiên cứu Hán Nôm 

và Văn học Việt Nam 

2 0 0 60 90 5 
22 

23 
VHVN 

 Tính chất giao thời 

trong văn học Việt 

Nam cuối thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX 

2 0 0 60 90 5 26 VHVN 

26 
 Văn học Việt Nam từ 

thế kỷ X đến hết thế 

kỷ XVII 

3 27 24 12 135 4 23 VHVN 

27 
 Văn học Việt Nam từ 

thế kỷ XVIII đến hết 

thế kỷ XIX  

3 27 24 12 135 5 
23 

24 
VHVN 

28 
 Văn học Việt Nam từ 

đầu thế kỉ XX đến 

1945 

3 27 24 12 135 6 
20 

27 
VHVN 

29 
 Văn học Việt Nam từ 

1945 đến nay 
4 36 32 16 180 7 

20 

28 
VHVN 

30  Văn học Trung Quốc  2 18 16 8 90 4 20 VHNN 

31  Văn học Ấn Độ, Nhật 2 18 16 8 90 5 20 VHNN 
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Bản, Đông Nam Á   

32 
 Văn học phƣơng Tây 

từ cổ đại đến thế kỉ 

XVII 

2 18 16 8 90 5 
20 

 
VHNN 

33 
 Văn học phƣơng Tây 

từ thế kỉ XVIII đến thế 

kỉ XX  

3 

 
27 24 12 135 6 32 VHNN 

34  Văn học Nga                      2 18 16 8 90 6 20 VHNN 

 Chọn 1 trong 2 học phần         

35 

 

 Thi pháp thơ Đƣờng 
2 18 16 8 90 7 

20 

30 
VHNN 

 Thi pháp tiểu thuyết 

cổ điển Trung Quốc  
2 18 16 8 90 7 

20 

30 
VHNN 

36 
 Ngữ âm học Tiếng 

Việt  
2 18 16 8 90 3 18 NN 

37 
 Từ vựng – ngữ nghĩa 

tiếng Việt  

2 

 
18 16 8 90 4 36 NN 

38 
 Ngữ pháp học tiếng 

Việt  
3 27 24 12 90 5 37 NN 

39 
 Phong cách học tiếng 

Việt 
2 18 16 8 90 6 38 NN 

40 
 Làm văn 

2 18 16 8 90 6 38 
LLVH & 

PPDHNV 

 Chọn 1 trong 2 học phần         

41 

 Ngữ dụng học tiếng 

Việt 
2 18 16 8 90 6 39 NN 

 Ngôn ngữ các dân tộc 

thiểu số ở Việt Nam 

2 

 
18 16 8 90 6 37 NN 

 Chọn 1 trong 2 học phần         

42 

 

 Phƣơng ngữ học và thực 

tế ngôn ngữ 
2 12 12 30 90 7 

37 

 
NN 

 Lí thuyết văn bản 2 18 16 8 90 7 38 NN 

43 
 Lí luận và Phƣơng 

pháp dạy học văn 1 
2 18 16 8 90 5 

16 

17 

LLVH & 

PPDHNV 

44 
 Lí luận và Phƣơng 

pháp dạy học văn 2 
3 27 24 12 135 7 

16 

43 

LLVH & 

PPDHNV 

45 

 

 Lí luận và Phƣơng 

pháp dạy học tiếng 

Việt  

3 27 24 12 135 6 
16 

39 

LLVH & 

PPDHNV 

 

46 

Chọn 1 trong 2 học phần         

 Lí luận và Phƣơng 

pháp dạy học làm văn 

3 

 
27 24 12 135 7 

16 

40 

LLVH & 

PPDHNV 

 Phƣơng pháp phát 

triển năng lực dạy học 

Ngữ văn 

3 

 
27 24 12 135 7 

43 

45 

LLVH & 

PPDHNV 

III Kiến tập, thực tập   6        
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  Kiến tập sƣ phạm 2   60 90 5   

 Thực tập sƣ phạm 4   150 225 8   

IV Khoá luận TN/HP thay thế  6        

 Chọn 3 trong 7 học phần         

47- 

49 

 

 

 Thể loại văn học Việt 

Nam trung đại 
2 18 16 8 90 8 

20 

27 
VHVN 

 Truyện ngắn Việt 

Nam hiện đại 
2 18 16 8 90 8 

20 

29 
VHVN 

 Từ Hán Việt và dạy 

học từ Hán Việt 
2 18 16 8 90 8 27 VHVN 

 Tiểu thuyết phƣơng 

Tây thế kỉ XX – Đặc 

điểm và xu hƣớng vận 

động 

2 18 16 8 90 8 

 

32 

33 

VH NN 

 Sự phát triển của tiếng 

Việt ở thế kỉ XX 
2 18 16 8 90 8 41 NN 

 Dạy học Ngữ văn địa 

phƣơng ở trƣờng phổ 

thông và Hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo  

2 18 16 8 90 8 

 

45 

46 

LLVH & 

PPDHNV 

 Kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của học 

sinh phổ thông 

2 18 16 8 90 8 

 

45 

46 

LLVH & 

PPDHNV 

  Tổng cộng 126        

 

 
9. Mô tả nội dung học phần 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1/The basic principles of 

Maxism                                                       2TC (21,18,0) 

- Điều kiện tiên quyết: không                                                                                                                    

- Nội dung học phần: Xác định đối tƣợng, mục đích, yêu cầu, phƣơng pháp học tập, 

nghiên cứu môn học; quan điểm duy vật biện chứng về thế giới; những nguyên lý, quy luật 

của sự vận động và phát triển của thế giới (tự nhiên xã hội và tƣ duy); lý luận nhận thức; 

cấu trúc của xã hội, những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển của xã hội, các 

hiện tƣợng của xã hội, cấu trúc của đời sống xã hội, bản chất và vai trò của con ngƣời.  

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên có khả năng nhận thức và cải tạo thế giới một cách 

đúng đắn; biết vận dụng nguyên lý, quy luật để giải quyết những vấn đề thực tiễn của bản 

thân một cách hiệu quả.     

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2/The basic principles of 

Maxism                                                      3TC (32,26,0)  

- Điều kiện tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1                                             

- Nội dung học phần: Lý luận về hàng hóa và tiền tệ, quy luật kinh tế của nền sản 

xuất hàng hóa; các quá trình, các quy luật kinh tế chi phối sự ra đời, phát triển và suy tàn 



 

9 
 

của phƣơng thức sản xuất tƣ bản chủ nghĩa; sự phát triển của phƣơng thức sản xuất mới – 

phƣơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa; lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân và cách mạng XHCN, những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã 

hội chủ nghĩa. 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên hiểu đƣợc bản chất của các hiện tƣợng, quá trình 

kinh tế, các quy luật kinh tế chi phối nền kinh tế hàng hóa; hiểu đƣợc bản chất quan hệ 

sản xuất tƣ bản chủ nghĩa là bóc lột giá trị thặng dƣ, các quy luật kinh tế của nền kinh tế 

tƣ bản chủ nghĩa; có đƣợc phƣơng pháp luận khoa học để giải quyết đƣợc các vấn đề kinh 

tế, chính trị, văn hóa, xã hội đặt ra trong đời sống xã hội. 

9.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology        2 TC (21,18,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.   

- Nội dung học phần: Khái niệm tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, bản chất, đặc điểm, đối 

tƣợng và ý nghĩa của việc nghiên cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành, phát 

triển tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; các nội dung chủ yếu của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề 

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

con ngƣời mới. 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên đƣợc phát triển tƣ duy lý luận, phẩm chất chính trị, 

đạo đức cách mạng, tổ chức đƣợc các hoạt động thực tiễn; vận dụng kiến thức đã học để 

lý giải, đánh giá đúng đắn các hiện tƣợng 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. 

9.4. Đƣờng lối cách mạng của Đảng CSVN/Vietnamese revolution policy   

                                                                                       3TC (32,26,0) 

 - Điều kiện tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của của chủ nghĩa Mác - Lênin 1.   

- Nội dung học phần: Những kiến thức cơ bản về sự ra đời của  ĐCSVN, về đƣờng 

lối chủ trƣơng của Đảng trong hai cuộc cách mạng, CMDTDCND và CMXHCN, đặc biệt 

là đƣờng lối của ĐCSVN trong thời kỳ đổi mới đất nƣớc.  

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; SV có cơ 

sở để vận dụng kiến thức chuyên ngành giải quyết một cách chủ động, tích cực những 

vấn đề do thực tiễn đặt ra; Niềm tin của sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, định hƣớng 

cho SV phấn đấu theo mục tiêu lý tƣởng của Đảng, góp phần vào quá trình xây dựng, 

phát triển nhân cách của SV đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nƣớc.  

9.5.  Pháp luật đại cƣơng/Basic law                            2 TC  (18,12,12) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin phần 1 

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

luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nƣớc và pháp luật nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
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Việt Nam. Bên cạnh đó, học phần còn có những nội dung về pháp luật chuyên ngành bao 

gồm: 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 đƣợc: Sinh viên vận dụng đƣợc những 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 cƣ; 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 đƣờng, kỷ 

cƣơng xã hội. 

9.6. Tiếng Anh/English 1                                           4 TC (36,24,24)  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

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

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

hiểu đƣợc các câu và cấu trúc đƣợc sử dụng thƣờng xuyên liên quan đến nhu cầu giao 

tiếp với những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày ( nhƣ thông tin về gia đình, bản 

thân, hỏi đƣờng, việc làm ...); có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trƣờng 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. 

9.7. Tiếng Anh 2/English 2                                           3 TC (27,18,18) 

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đạt điểm D trở lên của học phần tiếng Anh 1  

- 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 đƣợc: Sinh viên đạt năng lực Bậc 3.1 theo KNLNNVN; Có khả năng 

hiểu đƣợc 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. 

9.8. Tiếng Anh 3/English 3                                           3 TC (27,18,18) 

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đạt điểm D trở lên của học phần tiếng Anh 2  

- 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 đƣợc: Sinh viên đạt năng lực Bậc 3.2 theo KNLNNVN; Có khả năng 

hiểu đƣợc 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 đƣợc 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 tƣ duy. 

Giáo dục thể chất/Physical education                          
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Giáo dục thể chất 1        2 TC (10,0,40) 

- Điều kiện tiên quyết: Không  

- Nội dung học phần: Học phần gồm giáo dục thể chất trong trƣờng đại học; lịch sử 

hình thành và phát triển, lợi ích, tác dụng, một số điều luật cơ bản, phƣơng 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 ƣỡn 

thân; bài tập thể dục tay không 9 động tác. 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên thực hiện đƣợc các kỹ thuật cơ bản của bài tập thể 

dục tay không 9 động tác, chạy cự ly ngắn và môn nhảy xa ƣỡn 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 ƣỡn thân ở các giải phong trào. 

Giáo dục thể chất 2             2 TC (0,0,60) 

Chọn 1 trong 5 nội dung:  

a) Bóng chuyền 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền (Tƣ thế chuẩn bị, các 

kỹ thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trƣớc mặt, phát bóng cao tay và thấp tay trƣớc 

mặt) 

Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên thực hiện đƣợc các kỹ thuật cơ bản của môn bóng 

chuyền (Tƣ thế chuẩn bị, các kỹ thuật di chuyển, chuyền bóng thấp tay trƣớc mặt, phát 

bóng cao tay trƣớc mặt); có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài môn bóng chuyền ở 

các giải phong trào. 

b) Aerobic Dansports 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các tƣ thế cơ bản của tay, các bƣớc 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 đƣợc: Sinh viên thực hiện đƣợc các tƣ thể cơ bản của tay, các bƣớc 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. 

c) Bóng đá 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các bài tập chiến thuật tấn công, phòng thủ trong thi đấu Bóng 

đá, luật bóng đá (Sân 11 ngƣời, 7 ngƣời, 5 ngƣời). Phƣơng pháp tổ chức tập luyện, thi 

đấu và trọng tài 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên thực hiện đƣợc 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. 
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d) Bóng rổ 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- 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 bƣớc bật nhảy ném rổ bằng 1 tay trên cao; kỹ 

thuật móc xuôi, móc ngƣợc trong bóng rổ. 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên thực hiện đƣợc 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 bƣớc 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. 

e) Võ Vovinam 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- 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; 

phƣơng pháp giảng dạy; phƣơng pháp tổ chức thi đấu, trọng tài của môn vovinam. 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên thực hiện đƣợc các kỹ thuật cơ bản của môn võ 

Vovinam (Tƣ thế chuẩn bị, các kỹ thuật động tác cơ bản về trung bình tấn; chảo mã tấn; 

đinh tấn và hạc tấn cũng nhƣ 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) Đƣờng lối quân sự của Đảng, 3 ĐVHT (45 tiết) 

- Điều kiện tiên quyết: Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Nội dung học phần: Quan điểm Mác - Lênin, tƣ tƣởng 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 lƣợng vũ trang nhân dân; Kết 

hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên phân tích đƣợc 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 quốc phòng, an ninh, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, 

xây dựng lực lƣợng 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,    3 ĐVHT  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: Phòng chống "diễn biến hòa bình"; Xây dựng lực lƣợng 

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. 
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- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên nhận thức đƣợc âm mƣu, thủ đoạn và tham gia 

đấu tranh, phòng chống "diễn biến hòa bình"; vận dụng kiến thức tham gia xây 

dựng lực lƣợng 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),  

         02 ĐVHT 

- 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 thƣơng chiến tranh; Từng ngƣời trong chiến đấu tiến công và 

phòng ngự, các tƣ 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 đƣợc: Sinh viên thực hiện đƣợc các bƣớc, động tác đội ngũ đơn 

vị; sử dụng đƣợc một số loại phƣơng 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 thƣơng; biết bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên 

AK. 

9.9. Tin học /Basic Informatics                                       2 TC (10,0,40) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- 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 đƣợc: sinh viên sử dụng đƣợc 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. 

9.10. Cơ sở văn hoá Việt Nam/Basic of Vietnamese culture         2 TC (18,16,8) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- 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 đƣợc: Ngƣời học trình bày đƣợc những thành tố cơ bản của văn hóa; 

nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tƣợng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những 

đặc trƣng truyền thống văn hóa dân tộc; vận dụng vào việc phân tích, giải thích các hiện 

tƣợng văn hóa trong đời sống hiện nay. 

9.11. Chọn 1 trong 2 học phần  

a) Môi trƣờng và con ngƣời/Enviromant and human                 2TC (18,16,8) 
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- Điều kiện tiên quyết: Không 

  - Nội dung học phần: Khái niệm môi trƣờng và con ngƣời; các nguyên lý cơ bản 

của sinh thái học; mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số - tài nguyên - môi trƣờng; 

thực trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên và thực trạng ô nhiễm môi trƣờng không khí, 

đất, nƣớc,…trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam; các vấn đề toàn cầu hiện nay; luật và 

chính sách môi trƣờng của Việt Nam về hoạt động bảo vệ môi trƣờng.  

- Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học tính toán và phân tích đƣợc các chỉ tiêu về dân số, tài 

nguyên và môi trƣờng và mối quan hệ của nó; phân tích nguyên nhân, hiện trạng, hậu quả 

của ô nhiễm môi trƣờng, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng trên thế giới và ở 

Việt Nam; áp dụng luật và chính sách môi trƣờng của Việt Nam vào BVMT địa phƣơng. 

b) Thống kê xã hội học/ Social Statistics                   2 TC (18,16,8) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: gồm các thang đo trong xã hôi học, mẫu ngẫu nhiên đơn giản 

và các bài toán xác định cỡ mẫu tối thiểu, quan hệ giữa hai biến định lƣợng, quan hệ giữa 

hai biến định tính và các độ đo sự liên thuộc, một số phƣơng pháp thống kê trong Xã hội 

học.  

- Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học tính toán, phân tích, thống kê, tổng hợp, khái quát 

hóa đƣợc các mẫu đo cơ bản; Vận dụng chúng vào giải quyết các vấn đề học tập và đời 

sống, xã hội. 

9.12. Chọn 1 trong 2 học phần  

b) Lịch sử văn minh thế giới/History of world civilisat       2TC (18,24,0)                                                                         

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: Hệ thống về những nền văn minh cổ, trung đại ở phƣơng Đông 

(Ai Cập, Lƣỡng Hà, Ân Độ, Trung Hoa, Đông Nam Á) và phƣơng Tây (Hi Lạp, La Mã, 

các nƣớc Tây Âu) và nền văn minh công nghiệp thời cận, hiện đại.   

 - Năng lực đạt đƣợc: Phân tích và bƣớc đầu đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của các nền 

văn minh cổ, trung đại ở phƣơng Đông và nền văn minh công nghiệp thời cận, hiện đại; 

xây dựng quan điểm và phẩm chất nhân văn, khơi dậy khát vọng tìm hiểu nghiên cứu các 

nền văn minh, giáo dục thái độ trân trọng, giữ gìn những thành tựu và di sản vô giá của 

văn minh nhân loại. 

b) Kiến thức địa phƣơng (tỉnh Thanh Hóa)/ Introduction in Thanh Hoa locality     

                                                                                                  2 TC (18,16,8) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: gồm những kiến thức cơ bản về khu vực và địa phƣơng; địa 

phƣơng Thanh Hóa trên các phƣơng diện: lịch sử, địa lí, kinh tế, văn hóa.  

- Năng lực đạt đƣợc: SV trình bày, phân tích, tổng hợp đƣợc các vấn đề của khu vực 

và địa phƣơng Thanh Hóa. Từ đó ứng dụng vào thực tiễn học tập, nghiên cứu, phục vụ 

các chƣơng trình phát triển về Thanh Hóa và khu vực. 

9.13. Chọn 1 trong 2 học phần  
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a) Xã hội học đại cƣơng/General Sociology     2 TC (18,16,8) 

- Điều kiện tiên quyết: Những NLCB của CN Mác- Lênin 

- Nội dung học phần: Đối tƣợng, chức năng, lịch sử hình thành và phát triển của xã 

hội học, một số khái niệm, phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản của xã hội học, mối quan hệ 

của xã hội học với các ngành khoa học khác. 

- Năng lực đạt đƣợc: SV phân tích đƣợc các quy luật của sự nảy sinh, biến đổi và 

phát triển của các sự kiện, hiện tƣợng xã hội, hành vi con ngƣời trong mối quan hệ với xã 

hội. 

b) Hành vi con ngƣời và môi trƣờng/Human Behavior in the Social Enviroment  

                                                                    2TC (18,16,8) 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cƣơng 

- Nội dung học phần: Nghiên cứu kiến thức chung về hành vi con ngƣời và môi 

trƣờng xã hội, hệ thống lý thuyết cơ bản lý giải hành vi con ngƣời, các giai đoạn phát 

triển và mối quan hệ tƣơng tác giữa hành vi con ngƣời và môi trƣờng xã hội nhằm giúp 

ngƣời học lý giải cách ứng xử trong các mối quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời, con 

ngƣời với xã hội.  

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên lí giải đƣợc các hành vi của các cá nhân ở các giai 

đoạn khác nhau trong cuộc sống trong mối tƣơng quan với môi trƣờng xã hội mà cá nhân 

đó sinh sống.  

9.14. Chọn 1 trong 2 học phần 

a) Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học/Methodology of Scientific Research     

                                                                                            2 TC (18,16,8) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: gồm những vấn đề chung về khoa học và nghiên cứu khoa 

học; các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học; logic tiến trình nghiên cứu khoa học; xây 

dựng luận điểm khoa học; phƣơng pháp trình bày một báo cáo khoa học; đạo đức khoa 

học; đánh giá một công trình khoa học.  

- Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học thực hiện đƣợc các bƣớc nghiên cứu trong logic tiến 

trình nghiên cứu khoa học (lựa chọn đề tài, xây dựng đề cƣơng nghiên cứu, xác định các 

phƣơng pháp nghiên cứu, dự thảo nội dung nghiên cứu của đề tài, xác định đƣợc các giai 

đoạn thực hiện công trình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo) và đánh giá đƣợc 

một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục; Vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập ở đại học và tự học để phát triển nghề 

nghiệp, cụ thể nhƣ thực hiện các đề tài nghiên cứu, viết tiểu luận, chuyên đề, bài tập lớn, 

khóa luận tốt nghiệp,... thuộc lĩnh vực dạy học Ngữ văn hoặc khoa học cơ bản. 

b) Nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng/Reseaching Pedagogical scientific 

application                                                                                       2TC (18,16,8) 

- Điều kiện tiên quyết: không 
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- Nội dung học phần: Khái quát chung về nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng, 

khung nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học sƣ 

phạm ứng dụng, cách tiến hành nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng, hƣớng dẫn áp 

dụng nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng trong điều kiện thực tế Việt Nam, đánh giá 

một công trình nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng.  

- Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học vận dụng đƣợc những kiến thức về nghiên cứu khoa 

học sƣ phạm ứng dụng để giải thích, bổ sung, làm sáng tỏ bản chất các hiện tƣợng là đối 

tƣợng nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục nói chung, ngành sƣ phạm Ngữ văn nói riêng; 

Xác định đƣợc vấn đề hay câu hỏi nghiên cứu cần trả lời trong dạy học môn Ngữ văn ở 

nhà trƣờng phổ thông; vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học vào việc thực 

hiện có hiệu quả các đề tài cụ thể thuộc lĩnh vực dạy học môn Ngữ văn, lĩnh vực giáo 

dục: biết diễn đạt đối tƣợng, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và giả thuyết khoa học; lựa 

chọn cách tiếp cận giải quyết vấn đề và các phƣơng pháp thu thập thông tin. 

9.15. Quản lý hành chính Nhà nƣớc và Quản lý ngành giáo dục và đào 

tạo/Administration and education management           2 TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học, Giáo dục học và Lí luận dạy học Ngữ văn 

- Nội dung học phần: Hệ thống lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của Nhà 

nƣớc; Đƣờng lối, quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về Giáo dục và đào tạo từ năm 2011 

đến năm 2020, Chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020; Luật công chức; 

Luật giáo dục; Điều lệ trƣờng THCS & THPT theo quy định của Bộ Giáo dục & đào tạo 

đối với bậc học; Thực tiễn giáo dục ở địa phƣơng về nhu cầu phát triển giáo dục & đào 

tạo trong giai đoạn hiện nay.  

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên thực hiện và đánh giá đƣợc 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 hƣớng chiến lƣợc GD của Đảng để thực hiện mục tiêu giáo dục nƣớc 

nhà. 

9.16. Tâm lý học/Psychology                                    4 TC (36,48,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1 

- Nội dung học phần: Bản chất, chức năng của Tâm lý ngƣời; 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 ngƣời thầy 

giáo... 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên nhận diện đƣợc các đặc điểm tâm lƣ con ngƣời nói 

chung và đặc điểm tâm lý học sinh THCS và THPT nói riêng; giải quyết đƣợc các tình 

huống nảy sinh trong hoạt động sƣ phạm, hình thành các phẩm chất và năng lực của 

ngƣời giáo viên trong tƣơng lai... 

9.17. Giáo dục học/ Padagogy                                 4 TC (36,48,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học  
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- Nội dung học phần: Đối tƣợng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản và hệ thống các 

phƣơng pháp nghiên cứu giáo dục học; vai trò của yếu tố di truyền, môi trƣờng, giáo dục 

trong sự hình thành và phát triển nhân cách, các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trƣờng phổ 

thông; những vấn đề cơ bản của lí luận dạy học, giáo dục và chức năng nhiệm vụ của 

ngƣời  giáo viên chủ nhiệm lớp . 

- Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên phân tích, tổng hợp đƣợc những tri thức về giáo dục 

học; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trƣờng; vận dụng đƣợc kiến thức 

giáo dục học trong công tác dạy học và giáo dục ở trƣờng phổ thông. 

9.18. Dẫn luận ngôn ngữ học/ Introduction to Linguistics             2TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: không 

Nội dung học phần: gồm bản chất, chức năng của ngôn ngữ; mối quan hệ ngôn ngữ - 

tƣ duy, hệ thống và các cấp độ, các đơn vị của ngôn ngữ; những kiến thức căn bản, mở 

đầu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ dụng của ngôn ngữ.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học phân tích, miêu tả những vấn đề của ngôn ngữ ở mức 

độ khái quát, sơ lƣợc; vận dụng kiến thức ngôn ngữ nói chung để tìm hiểu một số hiện 

tƣợng trong tiếng Việt; giảng dạy các đơn vị kiến thức về đại cƣơng ngôn ngữ và tiếng 

Việt ở trƣờng phổ thông.   

9.19. Văn học, nhà văn, bạn đọc/Literature, Writer, Work          2 TC (18,16,8)                                                                                 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: gồm những kiến thức tổng quát, cơ bản về lý luận văn học (đặc 

trƣng của văn học, quan hệ của văn học với thực hiện, chức năng và tính khuynh hƣớng 

của văn học, quá trình sáng tạo và tiếp nhận văn học…); các nguyên lý tổng quát và nội 

hàm các khái niệm của lý luận văn học (tƣ duy nghệ thuật, hình tƣợng nghệ thuật, điển 

hình hoá,…). 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức lý luận văn học vào thƣởng 

thức, nghiên cứu, giảng dạy các hiện tƣợng văn học cụ thể, kỹ năng phát hiện các vấn đề 

trong đời sống văn học. 

9.20. Tác phẩm văn học và Thể loại văn học/Literary Work and Genre 

                                                                              3 TC (27,24,12) 

Điều kiện tiên quyết: Văn học, nhà văn, bạn đọc 

Nội dung học phần: Ba phƣơng thức biểu đạt chính của văn học (tự sự, trữ tình, 

kịch), nguồn gốc, quá trình hình thành, đặc trƣng các thể loại văn học, quan niệm về thể 

loại qua những thời đại khác nhau; tác phẩm văn học với tƣ cách là một chỉnh thể thẩm 

mỹ với các thành tố cấu thành cơ bản những chủ đề, đề tài, giọng điệu trong thơ trữ tình, 

vấn đề nhân vật, tính cách, kết cấu, cốt truyện trong tác phẩm tự sự.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học vận dụng đƣợc kiến thức lý luận văn học vào thƣởng 

thức, nghiên cứu, giảng dạy các hiện tƣợng văn học cụ thể, kỹ năng phát hiện các vấn đề 

trong đời sống văn học. 

9.21. Tiến trình văn học/Process of Literature                            2 TC (18,16,8) 
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Điều kiện tiên quyết: Tác phẩm và Loại thể văn học 

Nội dung học phần: Khái niệm, phạm trù của tiến trình văn học làm cơ sở cho việc 

tìm hiểu sự vận động, giao lƣu, biến đổi của văn học trong quá trình lịch sử.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học có năng lực nhìn nhận văn học trong sự vận động và 

trong các mối quan hệ biện chứng; bƣớc đầu biết liên hệ, phân tích các mối quan hệ của 

văn học trong tiến trình lịch sử; kỹ năng vận dụng kiến thức lý luận văn học vào thƣởng 

thức, nghiên cứu, giảng dạy các hiện tƣợng văn học cụ thể, kỹ năng phát hiện các vấn đề 

trong đời sống văn học. 

9.22. Văn học dân gian Việt Nam/Vietnamese Folk Literature         3TC (27,24,12)  

         Điều kiện tiên quyết: Không                                                                               

Nội dung học phần: Thuật ngữ, khái niệm, những đặc trƣng cơ bản của văn học dân 

gian và các thể loại văn học dân gian; nhận diện khái quát về văn học dân gian các dân 

tộc thiểu số ở Việt Nam. 

Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học vận dụng đƣợc những kiến thức cơ bản của học phần 

này vào việc nghiên cứu, giảng dạy văn học dân gian ở các cấp học; tổng thuật đƣợc 

những vấn đề nghiên cứu về văn học dân gian; tác nghiệp đƣợc công tác sƣu tầm, nghiên 

cứu văn học dân gian; rút ra đƣợc những nhận thức cơ bản về đất nƣớc, con ngƣời, tâm 

hồn, phẩm chất Việt nam qua các thể loại văn học dân gian; biết vận dụng những giá trị 

của văn học dân gian để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại, đậm đà bản 

sắc dân tộc. 

9.23. Văn bản Hán văn cổ Trung Quốc/Chinese Old Text                2TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Lịch sử, cách viết, cấu tạo, Lục thƣ, Bộ thủ…; Giới thiệu các tác 

phẩm cổ văn Trung Quốc tiêu biểu nhƣ: Kinh thi, Luận ngữ, Mạnh tử dƣới dạng trích 

lƣợc, các tác phẩm thơ tiêu biểu trong thời Đƣờng – Tống. 

Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học có khả năng tiếp cận và lĩnh hội một cách toàn diện về 

văn tự Hán; rèn luyện các kỹ năng tiếp nhận, chú giải và phân tích tác phẩm văn học từ 

nguyên tác...; có năng lực dạy học các tác phẩm văn học Trung Quốc đƣợc viết bằng chữ 

Hán trong chƣơng trình dạy học ở THCS, THPT.  

9.24. Văn bản Hán văn Việt Nam/Vietnames Text                               2 TC(18,16,8)                                                                                                                                                                             

Điều kiện tiên quyết: Văn bản Hán văn cổ Trung Quốc 

Nội dung học phần: Các tác phẩm văn học chữ Hán Việt Nam trong thời kỳ trung 

đại và cận đại, trong đó chú trọng ở mặt nội dung, tƣ tƣởng và hoàn cảnh ra đời của tác 

phẩm. 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học có kỹ năng tiếp nhận, chú giải và phân tích tác phẩm 

văn học từ nguyên tác; có năng lực dạy học các tác phẩm văn học Việt Nam đƣợc viết 

bằng chữ Hán trong chƣơng trình dạy học ở THCS, THPT.  

9.25.  Chọn 1 trong 2 học phần 
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a) Thực tế sƣu tầm, nghiên cứu Hán Nôm và Văn học Việt Nam/Practice, 

collect, reseach Han Nom and Vietnamese literature                          2TC (0,0,60) 

Điều kiện tiên quyết: Văn học dân gian Việt Nam, Văn học trung đại Việt Nam. 

Nội dung học phần: Các văn bản Hán Nôm, văn bản văn học trung đại Việt Nam 

hiện còn lƣu giữ trong các khu di tích lịch sử, di tích văn hoá, đền thờ danh nhân, các thƣ 

viện, viện bảo tàng trong cả nƣớc; trực tiếp tiếp xúc với các địa chỉ văn hóa liên quan đến 

các sáng tác văn học dân gian Việt Nam, các tác phẩm, tác giả văn học Việt Nam trung 

đại và hiện đại.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học có khả năng thực hiện sao dập, sƣu tầm, bảo quản các 

hiện vật; điền dã, tập hợp, phân loại, nghiên cứu tài liệu liên quan đến văn học dân gian 

và văn học Hán Nôm; nghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóa, nghiên cứu văn học bằng 

phƣơng pháp trực giác, nghiên cứu văn học bằng phƣơng pháp tiểu sử. 

b) Tính chất giao thời trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 

XX/The transitional nature of Vietnamese literature in the late 19
th

 century and in 

the early 20
th

 century                               2TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX 

Nội dung học phần: Các giai đoạn chuyển giao hệ hình của nền văn học Việt Nam từ 

văn học trung đại sang văn học hiện đại với những biểu hiện của sự giao thời nhƣ: sự 

xuất hiện của văn học Quốc ngữ cuối thế kỷ XIX, những vận động theo quán tính của văn 

học Hán Nôm đầu thế kỷ XX. 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học giảng dạy đƣợc các tác giả, tác phẩm văn học trong 

giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu TK XX, nhất là các tác phẩm thể hiện tính giao thời, trong 

các chƣơng trình THPT & THCS; có kĩ năng viết, thuyết trình, thảo luận các vấn đề văn 

học có liên quan; tiếp tục nghiên cứu các vấn đề văn học sử chuyên sâu của thời kỳ này 

trong các chƣơng trình đào tạo cao hơn. 

9.26.Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XVII/Vietnamese Literature from 

the 10
th

 to the 17
th

 Century                                                                 3TC (27,24,12)                                                                                                              

Điều kiện tiên quyết: Văn học dân gian, Văn bản Hán văn cổ Trung Quốc 

Nội dung học phần: Tiến trình văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII 

qua các giai đoạn, đặc điểm, tính chất văn học; các cảm hứng (khuynh hƣớng) văn học; 

các thể loại văn học; các tác gia, tác phẩm tiêu biểu. 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học giảng dạy tốt các vấn đề trong tiến trình văn học này 

ở chƣơng trình sách giáo khao Ngữ văn THPT; có khả năng nghiên cứu các vấn đề về 

văn học trung đại; kĩ năng tổ chức, thuyết trình và thảo luận các vấn đề văn học có liên 

quan. 

9.27. Văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX/Vietnamese Literature 

from the 18
th

 to the 19
th 

Century                                                3 TC (27,24,12) 

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XVII 
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Nội dung học phần: Tiến trình văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ 

XIX qua các giai đoạn, đặc điểm, tính chất văn học; các cảm hứng (khuynh hƣớng) văn 

học; các thể loại văn học; các tác gia, tác phẩm tiêu biểu. 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học giảng dạy tốt các vấn đề trong tiến trình văn học ở 

chƣơng trình sách giáo khoa Ngữ văn THPT; có khả năng nghiên cứu các vấn đề về văn 

học trung đại; kĩ năng tổ chức, thuyết trình và thảo luận các vấn đề văn học có liên quan. 

9.28. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945/Vietnamese Literature from the 

early 20
th

 Century to 1945                                                       3 TC (27,24,12)                             

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII, Văn học 

Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX  

Nội dung học phần: Đặc điểm và quy luật của tiến trình văn học trong bối cảnh lịch 

sử, xã hội, kinh tế, văn hóa... đặc thù; những khuynh hƣớng văn học lớn; những hiện 

tƣợng văn học nổi bật; những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, những tri thức về sự phát triển 

của tiếng Việt, chữ viết, nội dung tƣ tƣởng, phƣơng pháp sáng tác, hệ thống thể loại...  

Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học vận dụng vào giảng dạy các tác phẩm văn học thời kỳ 

từ đầu thế kỷ XX đến 1945 trong các chƣơng trình THPT & THCS; có kĩ năng viết, 

thuyết trình, thảo luận các vấn đề văn học có liên quan; tiếp tục nghiên cứu các vấn đề 

văn học sử chuyên sâu của thời kỳ này trong các chƣơng trình đào tạo cao hơn. 

9.29. Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay/Vietnamese Literature from 1945 to now    

                                                                                                    4 TC (36,32,16)                                                                                        

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 

Nội dung học phần: Những điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội của văn học Việt Nam 

từ 1945 đến nay; quá trình vận động; đặc điểm và quy luật vận động của nền văn học; 

thành tựu và hạn chế của nền văn học; sự vận động của hai thể loại chính: thơ và văn 

xuôi; những tác giả và tác phẩm tiêu biểu. 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học có đủ năng lực đảm nhiệm việc dạy phần Văn học 

Việt Nam hiện đại, nhất là giai đoạn từ 1945 đến nay, ở nhà trƣờng phổ thông; có khả 

năng tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành và liên ngành, quản lí bộ môn/ 

ngành tại các cơ sở giáo dục trong cả nƣớc.   

9.30. Văn học Trung Quốc /Chinese Literature                           2 TC (18,16,8)                                                                                                 

Điều kiện tiên quyết: Văn bản Hán văn cổ Trung quốc 

Nội dung học phần: Khái lƣợc tiến trình phát triển của văn học Trung Quốc từ cổ đại 

đến hiện đại; tìm hiểu, khám phá giá trị của các hiện tƣợng văn học có ý nghĩa tiêu biểu, 

điển hình, có ảnh hƣởng quan trọng đối với văn học Việt Nam (Kinh thi, thơ Đƣờng, tiểu 

thuyết Minh Thanh, truyện ngắn Lỗ Tấn), các tác phẩm đƣợc tuyển chọn trong chƣơng 

trình ngữ văn ở trƣờng phổ thông.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học phân tích đƣợc tác phẩm văn học Trung Quốc, giảng 

dạy tốt tác phẩm văn học Trung Quốc trong chƣơng trình Ngữ văn phổ thông, có tiềm lực 

để học tập, nghiên cứu văn học Trung Quốc ở trình độ cao hơn. 
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9.31. Văn học Ấn Độ, Nhật Bản, Đông Nam Á/Indian, Japanese, Southeast Asia 

Literature                                                                             2 TC (18,16,8)     

Điều kiện tiên quyết: Văn học,nhà văn, bạn đọc; Tác phẩm văn học và thể loại văn học 

Nội dung học phần: Lƣợc sử văn học Ấn Độ từ khởi thủy đến năm 1950; tìm hiểu 

những đóng góp nổi bật của nền văn học Ấn Độ cho nền văn hóa, văn học thế giới qua: 

sử thi Mahabharata, Ramayana, Tagore (1861 – 1941); Lƣợc sử văn học Nhật Bản từ 

khởi thủy đến năm 1868, những hiện tƣợng nổi bật: Massuo Basho (1644 – 1694) với thơ 

Haiku, Yasunari Kawabata (1899 – 1972); Khái lƣợc về văn hóa, văn học Đông Nam Á, 

tìm hiểu một số nền văn học tiểu biểu ở Đông Nam Á (Lào, Cămpuchia, Thái Lan…).  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học phân tích đƣợc các tác phẩm văn học Ấn Độ, Nhật 

Bản, Đông Nam Á, giảng dạy tốt các tác phẩm văn học Ấn Độ, Nhật Bản, Đông Nam Á 

trong chƣơng trình Ngữ văn phổ thông, có tiềm lực để học tập, nghiên cứu văn học Ấn 

Độ, Nhật Bản, Đông Nam Á ở trình độ cao hơn. 

9.32. Văn học phƣơng Tây từ cổ đại đến thế kỉ XVII/ Western Literature From 

Ancient Times to the 17
th

 Century                                2TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Văn học,nhà văn, bạn đọc; Tác phẩm văn học và thể loại văn học 

Nội dung học phần: Khái quát về đặc điểm, tiến trình của Văn học phƣơng Tây trên 

các phƣơng diện trào lƣu, thể loại, những đóng góp về nội dung và nghệ thuật; tập trung 

đi sâu vào sáng tác của những tác gia tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Phục hƣng gồm 

tiểu thuyết của Xecvantec, bi kịch của Seecxpia, văn học Pháp với bi kịch cổ đại (ba đại 

diện tiêu biểu nhƣ Etsin, Xôphôclơ, Ơripit), bi kịch cổ điển Pháp (tập trung ở tác giả 

Cornây) và hài kịch của Môlie. 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học có kỹ năng phân tích, tìm hiểu văn học phƣơng Tây 

cho ngƣời học và đặc biệt kết hợp rèn các thao tác sƣ phạm qua việc tập giảng một số 

trích đoạn đƣợc giảng dạy ở trƣờng phổ thông đáp ứng đƣợc năng lựng dạy học (ứng 

dụng nghề nghiệp) của SV sau khi tốt nghiệp, có tiềm lực để học tập, nghiên cứu văn học 

phƣơng Tây ở trình độ cao hơn. 

9.33. Văn học phƣơng Tây từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XX/Western Literature From 

18
th

 to the 20
th

 Century                                  3TC (27,24,12) 

Điều kiện tiên quyết: Văn học phƣơng Tây từ cổ đại đến thế kỉ XVII 

Nội dung học phần: Khái quát về đặc điểm, tiến trình của văn học phƣơng Tây từ thế 

kỷ XVIII đến thế kỷ XX trên các phƣơng diện trào lƣu, thể loại, những đóng góp về nội 

dung và nghệ thuật; tập trung đi sâu vào sáng tác của những tác gia tác phẩm tiêu biểu 

nhƣ Sile và Gơt, nền văn học Pháp với những tác gia tiêu biểu nhƣ Banzac, Huygo; văn 

học Anh với tác giả Điphô, Mac Tuên…(thế kỷ XVIII – XIX), Kapka, Ionesco, Aragon, 

Hemingway… (thế kỷ XX ) cùng một số vấn đề thời sự văn học có liên quan;  

Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học có kỹ năng phân tích, cách thức tiếp cận tác phẩm văn 

học nƣớc ngoài theo xu hƣớng mới; rèn kỹ năng nghề nghiệp qua những giờ thực hành 
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tập giảng các trích đoạn văn học nƣớc ngoài ở trƣờng phổ thông, có tiềm lực để học tập, 

nghiên cứu văn học phƣơng Tây ở trình độ cao hơn. 

9.34. Văn học Nga/Russian Literature                              2 TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Tiến trình văn học, Văn học phƣơng Tây từ cổ đại đến thế kỉ XVII 

Nội dung học phần: Khái quát về diện mạo, đặc điểm của nền văn học Nga trong 

quá trình vận động, phát triển từ thế kỉ XIX đến thế kỉ XX, trên các phƣơng diện thể loại, 

mô típ nhân vật, các khuynh hƣớng phong cách của những tác giả tiêu biểu (tiểu thuyết 

bằng thơ của Puskin, tiểu thuyết sử thi của L.Tônxtôi, tiểu thuyết đa thanh của 

Đôxtôiepxki, truyện ngắn của Sêkhôp, truyện ngắn của Gorki, thơ của Êxênin, tiểu thuyết 

của Sôlôkhôp, những ảnh hƣởng qua lại giữa văn học Nga với văn học Việt Nam.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học phân tích đƣợc tác phẩm văn học Nga, giảng dạy tốt 

tác phẩm văn học Nga trong chƣơng trình Ngữ văn phổ thông, , có tiềm lực để học tập, 

nghiên cứu văn học Nga ở trình độ cao hơn.. 

9.35. Chọn 1 trong 2 học phần 

a) Thi pháp thơ Đƣờng / Tang poetry Poetics                  2TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Tác phẩm văn học và loại thể văn học, Văn học Trung Quốc. 

Nội dung học phần: Thi pháp học, nguyên nhân hƣng thịnh của thơ Đƣờng, tiền đề 

của thi pháp thơ Đƣờng. Những đặc điểm thi pháp cơ bản của thơ Đƣờng: quan niệm 

nghệ thuật về con ngƣời, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, thể loại và ngôn 

ngữ thơ. Nghiên cứu những biểu hiện cụ thể về thi pháp của thơ Đƣờng qua những tác 

phẩm, tác giả tiêu biểu.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học nhận biết, phát hiện và nghiên cứu đƣợc những biểu 

hiện cụ thể, đa dạng về thi pháp của thơ Đƣờng, có tiềm lực để học tập, nghiên cứu thơ ca 

cổ điển Trung Quốc ở trình độ cao hơn. 

b) Thi pháp tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc/ Poetics of Chinese classical novel 

                                                                                           2 TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Tác phẩm văn học và loại thể văn học, Văn học Trung Quốc 

Nội dung học phần: Thi pháp tiểu thuyết; những tiền đề lịch sử và lý luận, một số 

vấn đề thi pháp cơ bản của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc về: loại hình, nhân vật, thời 

gian - không gian, kết cấu; nghiên cứu những biểu hiện cụ thể của đặc điểm thi pháp tiểu 

thuyết cổ điển Trung Quốc trong một số tác phẩm tiêu biểu (Tam quốc diễn nghĩa, Thủy 

hử truyện, Tây du ký, Hồng lâu mộng…).  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học nhận biết, phát hiện và nghiên cứu đƣợc những biểu 

hiện cụ thể, đa dạng về thi pháp của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, có tiềm lực để học 

tập, nghiên cứu tiểu thuyết Trung Quốc ở trình độ cao hơn.                                                                                       

9.36. Ngữ âm học tiếng Việt/Vietnamese phonestics                 2TC (18,16,8)                                                                                   

Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ 

Nội dung học phần:  Những kiến thức cơ sở của ngữ âm học và ngữ âm học tiếng 

Việt; đặc điểm của âm tiết tiếng việt, các hệ thống âm vị trong tiếng việt: hệ thống âm 
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đầu, hệ thống âm đệm, hệ thống âm chính, hệ thống âm cuối và hệ thống thanh điệu; quy 

luật phân bố, quy luật biến dạng cũng nhƣ thể hiện bằng chữ viết của các âm vị làm thanh 

điệu, âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối trong tiếng Việt; về lịch sử phát sinh, phát 

triển và đặc điểm chữ viết tiếng Việt; các quy tắc chính tả tiếng Việt; hƣớng khắc phục 

lệch chuẩn phát âm trong nhà trƣờng.  

Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên vận dụng đƣợc kiến thức của môn học vào việc phân 

tích, đánh giá, miêu tả  những vấn đề về ngữ âm tiếng Việt; vận dụng vào việc học tập, 

nghiên cứu tiếng Việt trong trƣờng đại học, giảng dạy ngôn ngữ nói chung. 

9.37. Từ vựng - Ngữ nghĩa tiếng Việt /Vietnamese Lexicology   

                                                                                         2 TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết : Dẫn luận ngôn ngữ học, Ngữ âm học tiếng việt 

Nội dung học phần: Các đơn vị từ vựng; nghĩa và các thành phần nghĩa của từ; sự 

chuyển nghĩa của từ; các hiện tƣợng về nghĩa của từ; các lớp từ trong từ vựng tiếng Việt và 

phƣơng pháp phân tích và giải nghĩa từ,...  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học có khả năng soạn bài và giảng dạy đƣợc các nội dung 

về từ ngữ tiếng Việt trong chƣơng trình giáo dục phổ thông một cách hệ thống, khoa học; 

nhận ra lỗi và sửa lỗi về dùng từ cho học sinh phổ thông; mô tả đƣợc đặc điểm và giá trị 

nghệ thuật của từ ngữ trong tác phẩm văn học để giảng văn; xử lý đƣợc các vấn đề cụ thể 

của từ vựng học tiếng Việt trong học tập và nghiên cứu; sử dụng từ ngữ chuẩn xác, sửa 

đƣợc các lỗi về dùng từ và kỹ thuật trong soạn thảo các thể loại VB và biên tập.  

9.38. Ngữ pháp học tiếng Việt/ Vietnamese Grammar                 3 TC (27,24,12)                                                          

Điều kiện tiên quyết: Từ vựng - ngữ nghĩa Tiếng Việt 

Nội dung học phần: Khái niệm, tiêu chuẩn phân định và hệ thống từ loại tiếng Việt; 

những kiến thức về cấu tạo, chức năng, ý nghĩa của cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính 

từ; những kiến thức về câu tiếng Việt nhƣ cấu tạo của câu, phân loại và miêu tả câu theo 

các tiêu chí khác nhau, trên những bình diện khác nhau.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học nhận diện từ loại của từ; xác định và phân tích cụm từ; 

nhận diện kiểu câu và phân tích cấu trúc câu tiếng Việt; có khả năng xử lý các hiện tƣợng 

ngôn ngữ thực tế và vận dụng vào việc giảng dạy ở bậc phổ thông; giúp HS phổ thông 

diễn đạt trôi chảy, đúng quy tắc ngữ pháp tiếng Việt khi nói/ viết.  

9.39.  Phong cách học tiếng Việt/Vietnamese Language Style        

                                                                                                  2 TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Ngữ pháp học tiếng Việt 

Nội dung học phần: Dẫn luận về phong cách học, phong cách chức năng trong hoạt 

động lời nói, ngôn ngữ nghệ thuật, các phƣơng tiện và biện pháp tu từ.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học lĩnh hội và tạo lập văn bản theo các phong cách chức 

năng, phân tích các biện pháp và phƣơng tiện tu từ đƣợc sử dụng  trong tác phẩm văn học 

một cách hiệu quả để phục vụ việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy. 

9.40. Làm văn/Writing text                   3 TC (27,24,12) 
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Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học 

Nội dung học phần: Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính - 

công vụ và các phƣơng thức tạo lập sáu kiểu văn bản theo nguyên tắc đồng tâm và nâng 

cao.  

Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng tạo lập sáu kiểu 

văn bản thông dụng phù hợp với mục đích giao tiếp và nhu cầu biểu đạt trong học tập và 

trong đời sống xã hội; có năng lực tƣ duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực 

tạo lập, trình bày 6 kiểu văn bản ở dạng nói và dạng viết; có khả năng đáp ứng yêu cầu 

môn học Làm văn ở trƣờng phổ thông và học lên ở trình độ cao hơn. 

9.41. Chọn 1 trong 2 học phần  

a) Ngữ dụng học/Linguistic Pragmatics                           2 TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Phong cách học Tiếng Việt 

Nội dung học phần: Những vấn đề khái quát về ngữ dụng học, chiếu vật và chỉ xuất, 

hành vi ngôn ngữ, lý thuyết lập luận , lý thuyết hội thoại, tƣờng minh và hàm ẩn.  

Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên có thể vận dụng kiến thức của môn học vào việc 

nghiên cứu cũng nhƣ giảng dạy ngôn ngữ và tiếng Việt. 

b) Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/Language of Minorities  in 

Vietnam                                      2TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Ngữ dụng học 

Nội dung học phần: Mối quan hệ cội nguồn giữa các ngôn ngữ và các ngữ hệ ở Việt 

Nam và khu vực Đông Nam Á; sự phân chia các ngữ hệ và các chi, nhánh, nhóm ngôn 

ngữ ở Việt Nam; những đặc điểm loại hình, cấu trúc, chức năng xã hội - ngôn ngữ học, 

chữ viết của các ngôn ngữ DTTS ở Việt Nam trong quan hệ với các ngôn ngữ ở khu vực 

Đông Nam Á và thế giới; những vấn đề chính sách ngôn ngữ của quốc gia trong bối cảnh 

hội nhập và toàn cầu hoá.  

Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên vận dụng đƣợc kiến thức của môn học vào việc phân 

tích, đánh giá, miêu tả những vấn đề của ngôn ngữ các dân tộc thiểu số; vận dụng vào 

việc học tập, nghiên cứu tiếng Việt trong trƣờng đại học, giảng dạy ngôn ngữ nói chung. 

9.42. Chọn 1 trong 2 học phần 

a) Phƣơng ngữ học Tiếng Việt và thực tế ngôn ngữ/Regional language 

Vietnamese and Reality language                             2 TC (12,12,30) 

Điều kiện tiên quyết: Từ vựng Tiếng Việt, Ngữ pháp Tiếng Việt, Ngữ dụng học 

Nội dung học phần: Khái niệm; sự hình thành các phƣơng ngữ trong lịch sử; phân 

vùng phƣơng ngữ; đặc điểm của các vùng phƣơng ngữ trên ba bình diện: ngữ âm, từ 

vựng, ngữ pháp; vai trò lịch sử xã hội của phƣơng ngữ; phƣơng ngữ và chuẩn ngôn ngữ, 

chuẩn tiếng Việt; các phƣơng pháp nghiên cứu ngôn ngữ…  

Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học đƣợc trải nghiệm thực tế ngôn ngữ sau chƣơng trình 

học. Kết thúc học phần, sinh viên có thể vận dụng kiến thức của môn học để phân tích, 

đánh giá, miêu tả những vấn đề của phƣơng ngữ; vận dụng vào việc học tập, nghiên cứu 
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tiếng Việt trong trƣờng đại học và giảng dạy ngôn ngữ, phƣơng ngữ nói chung. 

b) Lí thuyết văn bản/Theory Text                                   2TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Phong cách học 

Nội dung học phần: Giao tiếp và văn bản, sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ 

học văn bản, đối tƣợng mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩ của việc nghiên cứu van bản, khái 

niệm và đực trƣng của văn bản; các đơn vị trong văn bản, vấn đề nội dung và hình thức 

của văn bản, các phong cách chức năng của văn bản.  

Năng lực đạt đƣợc:Sinh phân biệt đƣợc sản phẩm ngôn ngữ là văn bản và phi văn 

bản; ứng dụng lý thuyêt văn bản để tạo lập và phân tích văn bản trong những trƣờng hợp 

cụ thể. 

9.43. Lí luận và Phƣơng pháp dạy học Văn 1/Theory and Methodology of Literary 

Teaching at Secondary Schools 1,                2 TC (18,16,8)                       

Điều kiện tiên quyết: Các học phần Văn học, Lí luận văn học, Giáo dục học 

Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản về đặc trƣng, mục tiêu, nhiệm vụ dạy học 

Văn; cơ chế dạy học Văn; cấu trúc chƣơng trình, SGK phần Đọc văn bậc THCS và 

THPT; thực tế dạy học Văn ở nhà trƣờng THCS và THPT; các nguyên tắc, phƣơng pháp 

chung trong dạy học Văn và cấu trúc giáo án một giờ dạy học văn theo hƣớng phát huy 

chủ thể sáng tạo của bạn đọc - học sinh.  

Năng lực đạt đƣợc: SV vận dụng các tri thức về lí luận dạy học văn vào việc giải 

quyết những tình huống sƣ phạm đặt ra từ thực tế dạy học Văn; hình thành kĩ năng dự 

giờ, bƣớc đầu thiết kế đƣợc giáo án và tổ chức thực hành dạy học một giờ Văn ở trên lớp; 

hƣớng tới hình thành cho SV năng lực dạy học môn Ngữ văn ở nhà trƣờng THCS và 

THPT. 

9.44. Lí luận và Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt/Theory and Methodology of 

Vietnamese teaching at Secondary School                     3 TC (27,24,12)        

        Điều kiện tiên quyết: Các học phần Ngôn ngữ và tiếng Việt, Giáo dục học 

 Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản về vị trí, nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung 

chƣơng trình; nguyên tắc, các phƣơng pháp dạy học tiếng Việt; phƣơng pháp dạy học các 

học phần tiếng Việt; cách thức tổ chức các kiểu bài trong chƣơng trình, sách giáo khoa 

phần tiếng Việt ở trƣờng phổ thông.  

Năng lực đạt đƣợc: sinh viên có kĩ năng soạn giáo án, ghi bảng, kỹ năng tổ chức 

hoạt động dạy học từng đơn vị kiến thức tiếng Việt: những vấn đề lý thuyết chung về 

tiếng Việt và ngôn ngữ, từ ngữ, ngữ pháp, phong cách, hoạt động giao tiếp bằng ngôn 

ngữ; cách thức kiểm tra, đánh giá việc dạy học tiếng Việt của học sinh ở phổ thông trong 

mối tƣơng quan tích hợp với phân môn đọc Văn và Làm văn và các môn học khác trong 

chƣơng trình giáo dục phổ thông. 

9.45. Lí luận và Phƣơng pháp dạy học Văn 2/Theory and Methodology of Literary 

teaching at Secondary schools 2                       3 TC (27,24,12)   

Điều kiện tiên quyết: Phƣơng pháp dạy học Văn 1 
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Nội dung học phần: Các phƣơng pháp, biện pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy 

học văn ở nhà trƣờng THCS và THPT theo đặc trƣng loại thể bao gồm: phƣơng pháp dạy 

học đọc hiểu văn bản (trữ tình, tự sự, kịch, nghị luận, thông tin/nhật dụng); phƣơng pháp 

dạy học các bài văn học sử, lí luận văn học; phƣơng pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá 

văn học và các phƣơng pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả đọc Văn của học sinh.  

Năng lực đạt đƣợc: SV có khả năng vận dụng các tri thức trên vào việc giải quyết 

những tình huống sƣ phạm đặt ra từ thực tế dạy học Văn; có kĩ năng dự giờ thành thạo, 

thiết kế giáo án và tổ chức thực hành dạy học các giờ đọc - hiểu văn bản theo đặc trƣng 

loại thể; hƣớng đến hình thành cho SV năng lực dạy học môn Ngữ văn ở nhà trƣờng 

THCS và THPT. 

9.46. Chọn 1 trong 2 học phần 

a) Lí luận và Phƣơng pháp dạy học Làm văn/Theory and Methodology of 

writing text teaching at Secondary school                       3 TC (27,24,12)   

Điều kiện tiên quyết: Làm văn, Giáo dục học 

Nội dung học phần: Lí luận về dạy học làm văn ở THPT gồm mô tả, phân tích mục 

tiêu, chƣơng trình, sách giáo khoa; Các quan điểm, nguyên tắc, phƣơng pháp, hình thức 

tổ chức dạy học làm văn theo hƣớng phát huy năng lực ngƣời học; Phƣơng pháp ra đề, 

chấm bài, trả bài làm văn; Phƣơng pháp dạy học lí thuyết và dạy học thực hành làm văn; 

Quy trình, kĩ thuật rèn luyện kĩ năng tạo lập các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, 

nghị luận, thuyết minh, hành chính – công vụ.  

Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học xác định đƣợc mục tiêu môn học, bài học, thiết kế 

đƣợc các giáo án dạy học làm văn ở bậc trung học; vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng, 

phƣơng pháp, phƣơng tiện, đồ dùng dạy học để tổ chức các giờ dạy làm văn chính khóa 

hoặc ngoại khóa; Có ý thức tự học, tự nghiên cứu lí luận và thực tiễn dạy học làm văn để 

phát triển nghề nghiệp.  

b) Phƣơng pháp phát triển năng lực dạy học Ngữ văn/Methodology of 

development the capacities of teaching Philology                    2TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Các học phần Lí luận và phƣơng pháp dạy học Ngữ văn 

Nội dung học phần: Khung năng lực dạy học Ngữ văn xét trong mối liên hệ với 

khung năng lực Ngữ văn; nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng lực dạy học Ngữ văn của 

ngƣời giáo viên trung học.  

Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học đƣợc phát triển một số năng lực chủ chốt nhƣ: năng 

lực xây dựng kế hoạch dạy học Ngữ văn, năng lực vận dụng kiến thức liên môn để giải 

thích, bổ sung làm sáng tỏ các nội dung của môn học Ngữ văn sẽ dạy ở phổ thông; năng 

lực vận dụng các phƣơng pháp, phƣơng tiện, đồ dùng dạy học; năng lực dạy học phân 

hóa; năng lực dạy học tích hợp; năng lực phát triển chƣơng trình môn học. Có ý thức tự 

học, tự nghiên cứu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên Ngữ văn THPT, THCS. 

Kiến tập sƣ phạm/Graduate to visit        2 TC (0,0,60) 
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Sinh viên kiến tập sƣ phạm tại các trƣờng THPT về một số hoạt động cơ bản trong 

dạy học nhƣ tập làm quen với công tác chủ nhiệm lớp, công tác chuyên môn: soạn giáo 

án, quan sát quy trình, cách thức tiến hành một tiết dạy Văn – Tiếng Việt – Làm văn 

chính khóa, tập đặt câu hỏi, ra bài tập môn Ngữ văn; tập viết bảng, trình bày bảng, tập kể 

chuyện, mô tả nội dung dạy học trong chƣơng trình, sách giáo khoa, tập xác định mục 

tiêu bài học, tập ứng xử các tình huống sƣ phạm trong môi trƣờng giáo dục phổ thông. 

Thực tập sƣ phạm/Graduate Practice        4 TC (0,0,150)                                                                                         

Sinh viên thực hành tại trƣờng trung học phổ thông về các hoạt động dạy học môn 

Ngữ văn gồm hoạt động tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ của giáo viên, dự giờ, thăm 

lớp, soạn giáo án, lập kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học 1 tiết thao giảng và dạy đánh giá 

8 tiết, làm công tác chủ nhiệm lớp;  tìm hiểu và tham gia phong  trào giáo dục của nhà 

trƣờng và địa phƣơng; viết bài thu hoạch thực tập và sổ nhật kí thực tập. 

Khoá luận tốt nghiệp/Thesis                                 6 TC (0,0,180)    

9.47-49. Chọn 3 trong 7 học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

a) Thể loại văn học trung đại Việt Nam/Genre of Vietnamese middle Literature 

                                                                2 TC (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Văn học trung đại Việt Nam 

Nội dung học phần: Nguồn gốc, khái niệm, đặc trƣng một số thể loại văn học tiêu 

biểu gắn với những tác gia, tác phẩm qua các giai đoạn cụ thể trong tiến trình văn học 

trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX. 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học giảng dạy tốt hệ thống thể loại văn học trung đại Việt 

Nam có trong chƣơng trình sách giáo khoa Ngữ văn THPT; có kĩ năng nghiên cứu và 

giảng dạy tác phẩm văn học dƣới góc nhìn thể loại. 

b) Truyện ngắn Việt Nam hiện đại/Vietnamese Modern Stories   

                                                                                    2 TC(18,16,8)    

Điều kiện tiên quyết: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945, Văn học Việt 

Nam từ 1945 đến 1975 

Nội dung học phần: Sự vân động và quy luật phát triển của truyện ngắn Việt Nam từ 

1945 đến 1975 qua các chặng 1945 - 1954; 1955 - 1964; 1965 - 1975: đặc điểm truyện 

ngắn Việt nam giai đoạn 1945 - 1954; đặc điểm truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1955 - 

1964; đặc điểm truyện ngắn Việt nam giai đoạn 1965 - 1975. 

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học có đủ năng lực đảm nhiệm việc giảng dạy các tác 

phẩm truyện ngắn hiện đại Việt Nam ở nhà trƣờng phổ thông; có khả năng tự học, tự 

nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành và liên ngành.   

c) Từ Hán Việt và dạy học từ Hán Việt/Han Viet vocabulary and teaching 

vocabulary                                              (18,16,8) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Khái niệm, đặc điểm, cấu tạo, ngữ nghĩa, phong cách, vai trò 

của từ Hán Việt; đồng thời cung cấp kiến thức về các kiểu, các loại từ Hán Việt. 
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Năng lực đạt đƣợc: ngƣời học phân biệt các kiểu từ Hán Việt, trong đó chú trọng ở 

mặt tri thức, tức là ngƣời học đƣợc rèn luyện các kỹ năng giải thích và phân tích từ Hán 

Việt dƣới góc độ Từ nguyên, Từ nghĩa. Học phần cũng giúp ngƣời học biết liên hệ, mở 

rộng, phân biệt các kiểu, loại từ Hán Việt và phƣơng pháp lý giải nghĩa của từ Hán Việt 

một cách chính xác, khoa học… Từ đó, ngƣời học có năng lực dạy học phần Từ Hán Việt 

trong nhà trƣờng ở các bậc học TH, THCS, THPT; đủ năng lực để xử lý ngôn từ, ngữ 

nghĩa (biên tập) một văn bản nhật dụng. 

d) Tiểu thuyết phƣơng Tây thế kỉ XX – đặc điểm và xu hƣớng vận động/ 

Western Novel in the 20
th

 century: Trends and Characteristics   

                                                                              2 TC (18,16,8)                                                                                            

Điều kiện tiên quyết: Văn học phƣơng Tây từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XX 

Nội dung học phần: Sáng tác huyền thoại trong tiểu thuyết, trần thuật và hình tƣợng 

ngƣời kể chuyện trong tiểu thuyết, đối thoại, độc thoại nội tâm và phƣơng thức tạo mạch 

ngầm trong tiểu thuyết, tiểu thuyết và điện ảnh – yếu tố điện ảnh trong tiểu thuyết. Từ đó, 

rút ra một số kết luận về xu hƣớng vận động của tiểu thuyết phƣơng Tây thế kỷ XX, về 

sự kế thừa và cách tân tiểu thuyết truyền thống, về ảnh hƣởng của điện ảnh, nghệ thuật 

nghe nhìn và truyền thông đa phƣơng tiện với sự sống còn của tiểu thuyết hiện nay và 

tƣơng lai.  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học phân tích đƣợc đặc điểm, xu hƣớng vận động tiểu 

thuyết phƣơng Tây thế kỷ XX, có tiềm lực để học tập, nghiên cứu thuyết phƣơng Tây ở 

trình độ cao hơn. 

e) Sự phát triển của tiếng Việt ở thế kỷ XX/ Development of Vietnammese in 

the 20
th

 century                                                         2TC (18,16,8)                                    

Điều kiện tiên quyết: Các học phần Tiếng Việt 

Nội dung học phần: Sự phát triển của tiếng Việt trong nửa đầu và nửa cuối thế kỷ 

XX, cùng với sự biến đổi và phát triển của ngôn ngữ văn học Việt Nam trong thế kỷ XX.  

Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên vận dụng đƣợc kiến thức của môn học vào việc phân 

tích, đánh giá, miêu tả những vấn đề về ngôn ngữ thế kỷ XX; vận dụng vào việc học tập, 

nghiên cứu tiếng Việt trong trƣờng đại học, giảng dạy ngôn ngữ nói chung. 

f) Dạy học Ngữ văn địa phƣơng ở trƣờng phổ thông và hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo/Teaching and learning reagional Philology at Secondary school with experience 

creative                                                          2 TC (18,16,8)                        

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức địa phƣơng Thanh Hóa; Các học phần Lí luận và 

Phƣơng pháp dạy học Ngữ văn. 

Nội dung học phần: Mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức tổ 

chức dạy học các hợp phần văn học địa phƣơng, tiếng Việt ở địa phƣơng, tạo lập văn bản 

về các chủ đề, đề tài của địa phƣơng, một số hình thức tổ chức dạy học ngoại khóa, tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. 
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Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học vận dụng tổng hợp kiến thức để bổ sung, làm phong 

phú và làm sáng tỏ cho chƣơng trình Ngữ văn địa phƣơng; Vận dụng các phƣơng pháp 

dạy học hiệu quả vào đọc hiểu tác phẩm văn học địa phƣơng; sửa lỗi chính tả tiếng địa 

phƣơng do ảnh hƣởng của cách phát âm tiếng địa phƣơng; viết, thuyết trình, hùng biện về 

một số chủ đề, đề tài địa phƣơng; Tổ chức đƣợc các hoạt động học ngoại khóa, các hoạt 

động trải nghiệm sang tạo về chƣơng trình Ngữ văn địa phƣơng ở THPT và THCS. 

k) Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông/Testing 

assessment Hight school  students learning outcomes             2 TC (18,16,8)                                                               

Điều kiện tiên quyết: các học phần Lí luận và Phƣơng pháp dạy học Ngữ văn  

Nội dung học phần: gồm những kiến thức cơ bản, hiện đại về kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của học sinh trong nhà trƣờng phổ thông Việt Nam; những yếu tố đi kèm với 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập; quy trình kiểm tra đánh giá; công cụ kiểm tra đánh 

giá…  

Năng lực đạt đƣợc: Ngƣời học xây dựng đƣợc kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập môn học của học sinh; xác định mục tiêu đánh giá, nội dung, hình thức kiểm tra 

đánh giá; xây dựng tiêu chí đánh giá, thiết kế câu hỏi, bài tập, đề, đáp án kiểm tra đánh 

giá phù hợp với quy định hiện hành; biết cách chấm bài, cho điểm, nhận xét và công bố 

kết quả bài làm của học sinh đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan, phát 

triển năng lực ngƣời học; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá vào điều chỉnh hoạt động dạy 

và học, bồi dƣỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân. 

10. Dự kiến đơn vị giảng dạy 

TT Tên học phần Bộ môn giảng dạy 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Nguyên lý 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Nguyên lý 

3 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Tƣ tƣởng và pháp luật 

4 Đƣờng lối CM của Đảng cộng sản VN Đƣờng lối 

5 Pháp luật đại cƣơng Tƣ tƣởng và pháp luật 

6 Tiếng Anh 1 Ngoại ngữ 

7 Tiếng Anh 2 Ngoại ngữ 

8 Tiếng Anh 3 Ngoại ngữ 

9 Giáo dục thể chất GDTC 

10 Giáo dục QP TTGDQP 

11 Tin học  Tin học Ứng dụng 

12 Môi trƣờng và con ngƣời Địa lí 

13 Lịch sử văn minh thế giới Lịch sử 

14 Môi trƣờng và hành vi con ngƣời XHH 
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15 Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học LLVH&PPDHNV 

16 Nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng LLVH&PPDHNV 

17 Cơ sở văn hóa Việt Nam VNH 

18 Xã hội học đại cƣơng XHH 

19 Thống kê xã hội học Toán học ƢD 

20 Quản lí Nhà nƣớc và quản lí ngành Giáo dục & Đào tạo    Giáo dục 

21 Tâm lí học  Tâm lí 

22 Giáo dục học   Giáo dục  

23 Dẫn luận ngôn ngữ học NN 

24 Tƣ tƣởng phƣơng Đông và văn học VHNN 

25 Văn học, nhà văn, bạn đọc LLVH & PPDHNV 

26 Tác phẩm văn học và loại thể văn học  LLVH & PPDHNV 

27 Tiến trình văn học LLVH & PPDHNV 

28 Văn bản Hán văn cổ Trung Quốc  VHVN 

29 Văn bản Hán văn Việt Nam  VHVN 

30 Thực tế sƣu tầm, nghiên cứu Hán Nôm và Văn học VN VHVN 

31 Văn học dân gian Việt Nam  VHVN 

32 Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII VHVN 

33 Văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX  VHVN 

34 Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 VHVN 

35 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay VHVN 

36 Thơ Việt Nam sau 1975 VHVN 

37 Văn học Trung Quốc  VHNN 

38 Văn học Ấn Độ, Nhật Bản, Đông Nam Á  VHNN 

39 Văn học phƣơng Tây từ cổ đại đến thế kỉ XVII VHNN 

40 Văn học phƣơng Tây từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XX  VHNN 

41 Văn học Nga                      VHNN 

42 Thi pháp thơ Đƣờng VHNN 

43 Thi pháp tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc  VHNN 

44 Ngữ âm học Tiếng Việt  NN 

45 Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt  NN 

 46 Ngữ pháp học tiếng Việt  NN 

47 Phong cách học tiếng Việt NN 

48 Làm văn LLVH & PPDHNV 

49 Lí thuyết văn bản NN 
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50 Ngữ dụng học tiếng Việt NN 

51 Phƣơng ngữ học và thực tế ngôn ngữ NN 

52 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam NN 

53 Lí luận và Phƣơng pháp dạy học văn 1 LLVH & PPDHNV 

54 Lí luận và Phƣơng pháp dạy học văn 2 LLVH & PPDHNV 

55 Lí luận và Phƣơng pháp dạy học tiếng Việt  LLVH & PPDHNV 

56 Lí luận và Phƣơng pháp dạy học làm văn LLVH & PPDHNV 

57 Phƣơng pháp phát triển năng lực dạy học Ngữ văn LLVH & PPDHNV 

58 Từ Hán Việt và dạy học từ Hán Việt VHVN 

59 Thể loại văn học Việt Nam trung đại VHVN 

60 Truyện ngắn Việt Nam hiện đại VHVN 

61 Tiểu thuyết phƣơng Tây thế kỉ XX – Đặc điểm và xu 

hƣớng vận động 

VHNN 

62 Sự phát triển của tiếng Việt ở thế kỉ XX NN 

63 Dạy học Ngữ văn địa phƣơng trong nhà trƣờng phổ 

thông và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo  

LLVH & PPDHNV 

64 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn trong 

nhà trƣờng phổ thong 

LLVH & PPDHNV 

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập 

11.1. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học 

Phòng học đa năng có thể áp dụng dạy học theo phƣơng pháp tích cực: Có máy 

chiếu đa năng, loa đài, tăng âm, máy vi tính nối mạng, cài đặt các phần mềm ứng dụng, 

có bảng lớn đa năng và các thiết bị dạy học khác. 

11.2. Thư viện:  

Thƣ viện điện tử đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo... 

11.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học chính 

 

T 

T 
Tên học phần 

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo 

chính 

NXB Năm 

XB 

1 

Những nguyên lí 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-

Lênin 1 

Bắt buộc:    

1. Bộ GD & ĐT, “Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin” 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2009 

 

 

2. Bộ GD & ĐT, “ Giáo trình Triết học 

Mác-Lênin” 

 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội. 

2007 
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Tham khảo:   

1. C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 

20; tập 42. 

 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2000 

2. Lênin toàn tập, tập 23; tập 25; tập 26; 

tập 29; tập 32; tập 41. 

 

Nxb Tiến bộ 

Matxcơva 

1980 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, 

IX, X; XI, (1986; 1991; 1996; 2001; 2006; 

2011) 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội. 

1986  

2011 

2 

Những nguyên lí 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – 

Lênin 2 

Bắt buộc:   

1. Bộ GD&ĐT, “Giáo trình Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin” 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội 

2009 

2. Bộ GD&ĐT, “Giáo trình Kinh tế chính 

trị Mác-Lênin” (dùng cho khối ngành 

không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh) 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2008 

Tham khảo:   

1. Bộ GD&ĐT, “Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội khoa học” 

 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội. 

2006 

2. Bộ GD&ĐT, “Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin”,  

 

Nxb ĐH Kinh 

tế quốc dân, 

Hà Nội; 

2009 

3. ĐH Quốc gia Hà Nội, “ Một số 

chuyên đề về Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin”,  

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội; 

2008 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, 

IX, X, XI , XII (1986, 1991, 1996, 2001, 

2006, 2011, 2015), 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội. 

1986 - 

2015 

3 

Đƣờng lối cách 

mạng của  

ĐCSVN 

Bắt buộc:   

1. BGD&ĐT, Giáo trình Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN. 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội; 

2009 

2. BGD&ĐT, Giáo trình Lịch sử Đảng 

CSVN 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội. 

2006 

Tham khảo:   

1. BGD&ĐT, Đƣờng lối cách mạng của 

ĐCSVN 

Nxb ĐH Kinh 

tế quốc dân 

2008 
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2. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện 

Đảng toàn tập 

Nxb Chính trị 

Quốc gia 

2001 

4 
Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Bắt buộc:   

1. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo trình 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội. 

2009 

2. Hội đồng Trung ƣơng biên soạn, Giáo 

trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

Nxb Cính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội; 

2003 

Tham khảo:   

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

Nxb 

ĐHKTQT, Hà 

Nội; 

2008 

2. Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

 

Nxb Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội; 

2008 

3. Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ 

 

Nxb Thanh 

niên; 

2007 

4. Dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 

Nxb Chính trị 

quốc gia; 

2005 

5 
Pháp luật đại 

cƣơng 

Bắt buộc:   

1. Lê Minh Toàn (chủ biên), Giáo trình 

pháp luật đại cương 

Nxb CTQG. 2009 

2. Lê Văn Minh (chủ biên), Pháp luật 

đại cương 

Nxb Lao động; 2016 

Tham khảo:   

1. Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan 

(chủ biên), Giáo trình lý luận Nhà nước 

và Pháp luật 

Nxb Công an 

nhân dân; 

2012 

2. Nguyễn Minh Động (chủ biên), Giáo 

trình lý luận Nhà nước và Pháp luật 

Nxb Tƣ pháp. 2012 

6 Tin học 

Bắt buộc:   

1. Hồ sĩ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc 

Phƣơng, Giáo trình tin học cơ sở. 

NXB ĐHSP 

 

2004 

 

2. Phạm Hồng Thái, Đào Minh Thƣ, 

Lƣơng Việt Nguyên, Dƣ Phƣơng Hạnh, 

Nguyễn Việt Tân, Giáo trình thực hành 

Tin học Cơ sở. 

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội. 

 

 2008 

 

 

Tham khảo:   
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1. Dƣơng Minh Quý, Microsoft Office 

2007. 

NXB Hồng 

Đức 

2013 

 

2. Step by Step Microsoft Office 

Professional   

Microsoft 

Press. 

2007 

7 Tiếng Anh 

Bắt buộc:   

1. Clive Oxenden, Christina Latham – 

Koenig and Paul Seligson, New English 

File. Elementary.  

Oxford 

University 

Press. 

2010 

2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự, 

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản – trình độ 

A,B,C.  

Nhà xuất bản 

Thanh Hoá. 

2016 

Tham khảo:   

1. Raymond Murphy, Essential 

Grammar In Use,  Từ điển Bách khoa 

NXB Thời đại  

2. Trịnh Thị Thơm và các cộng sự, Rèn 

luyện kỹ năng Viết (Bổ trợ cho bài thi 

B1 KNLNN Việt Nam).  

Nhà xuất bản 

Thanh Hoá 

2016 

8 

Phƣơng pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Bắt buộc:   

1. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

NXB KH 

&KT 

2004 

2. Phạm Viết Vƣợng, Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

NXB ĐHQG 2006 

Tham khảo:   

1. Phạm Viết Vƣợng, Phương pháp 

nghiên cứu khoa học giáo dục 

NXB Giáo dục 1997 

2. Nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng 

dụng 

NXB Đại học 

sƣ phạm 

2010 

9 

Nghiên cứu 

khoa học sƣ 

phạm ứng dụng 

Bắt buộc:   

1. Nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng 

dụng 

NXB Đại học 

sƣ phạm 

2010 

2. Phạm Viết Vƣợng, Phương pháp 

nghiên cứu khoa học giáo dục 

NXB Giáo dục 1997 

Tham khảo:   

1. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

NXB KH 

&KT 

2004 

  
2. Phạm Viết Vƣợng, Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

NXB ĐHQG 2006 

10 Cơ sở văn hoá Bắt buộc:   
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Việt Nam 1. Tạ Chí Đại Trƣờng, Thần Người và 

Đất Việt. 

Nxb Văn hóa - 

Thông tin 
2006 

2. Trần Quốc Vƣợng, Cơ sở văn hoá 

Việt Nam  

NXB Giáo dục 1999 

Tham khảo:   

1. Trần Ngọc Thêm, Hệ giá trị Việt Nam 

từ truyền thống đến hiện đại và con 

đường tới tương lai 

NXB Văn hóa 

– Văn nghệ 

2016 

2. Chu Thị Thanh Tâm (chủ biên), Trần 

Thuý Anh, Đổi mới phương pháp dạy - 

học môn cơ sở văn hoá Việt Nam 

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

2014 

11 

Văn bản Hán 

văn Trung Quốc 

và Việt Nam 

Bắt buộc:   

1. Đặng Đức Siêu, Giáo trình Ngữ văn 

Hán Nôm, tập 1. 

NXB ĐHSP, 1995 

2. Đinh Trọng Thanh (chủ biên), Giáo 

trình Hán Nôm (phần chữ Hán),  

Nxb Đại học 

& GDCN, HN. 

 1990 

Tham khảo:   

1. Lê Văn Quán, Giáo t nh tiếng Hán cổ 

đại. 

Nxb Giáo Dục, 

Hà Nội. 

1992 

2. Đặng Đức Siêu, Giáo trình Ngữ văn 

Hán Nôm 

NXB Giáo 

dục,  

1998 

12 

Văn bản Hán 

Văn Việt Nam 

 

 

Bắt buộc:   

1. Đặng Đức Siêu, Giáo trình Ngữ văn 

Hán Nôm, tập 2 

Nxb Đại học 

Sƣ phạm 

2004. 

2. Đinh Trọng Thanh (chủ biên), Giáo 

trình Hán Nôm (phần chữ Hán) 

Nxb Đại học 

& GDCN, HN 

1990 

Tham khảo:   

1. Lê Văn Quán, Giáo t nh tiếng Hán cổ 

đại. 

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội 

1992 

2. Đặng Đức Siêu, Giáo trình Ngữ văn 

Hán Nôm, tập 1. 

NXB ĐHSP, 1995 

13 

Từ Hán Việt và 

dạy học từ Hán 

Việt 

Bắt buộc:   

1. Nguyễn Quang Ninh (chủ biên), Đào 

Ngọc, Đặng Đức Siêu, Lê Xuân Thại, 

Rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt và 

mở rộng vốn từ Hán − Việt 

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội 

2001 

2. Đặng Đức Siêu, Dạy và học từ Hán − 

Việt ở trường phổ thông 

Nxb Đại học 

Quốc gia HN 

2000 

Tham khảo:   
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1. Nguyễn Văn Bảo, Mở rộng vốn từ 

Hán Việt dùng trong nhà trƣờng. 

Nxb Đại học 

quốc gia HN 

2002 

2. Lê Anh Tuấn, Giải thích từ Hán Việt 

trong sách giáo khoa văn học hệ phổ 

thông 

Nxb Đại học 

Quốc gia HN 

2006 

14 
Văn học dân 

gian 

Bắt buộc:   

1. Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Võ 

Quang Nhơn, Văn học dân gian Việt 

Nam 

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội 

1997 

2. Lê Chí Quế, Võ Quang Nhơn, 

Nguyễn Hùng Vĩ, Văn học dân gian Việt 

Nam 

NXB ĐH và 

TH chuyên 

nghiệp, HN 

1991 

Tham khảo:   

1. Nguyễn Bích Hà, Giáo trình Văn học 

dân gian Việt Nam 

Nxb Đại học 

sƣ phạm, HN 

2008 

2. Hoàng Tiến Tựu, Văn học dân gian 

Việt Nam. 

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội 

2000 

 

15 

Văn học Việt 

Nam từ thế kỉ X 

đến thế kỉ XVII 

Bắt buộc:   

1. Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Ma 

Cao Chƣơng, Văn học Việt Nam thế kỷ X 

- nửa đầu thế kỷ XVIII 

Nxb Giáo Dục, 

Hà Nội 

1997 

2. Nguyễn Đăng Na (Chủ biên), Lã 

Nhâm Thìn, Đinh Thị Khang, Văn học 

trung đại VIệt Nam (tập 1) 

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội 

2005 

Tham khảo:   

1. Trần Đình sử, Mấy vấn đề thi pháp 

văn học trung đại VIệt Nam 

Nxb Giáo Dục, 

Hà Nội 

1999 

2. Trần Nho Thìn, Văn học trung đại 

Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa 

Nxb Giáo Dục 

VN, Hà Nội 

2009 

3. Trần Quang Dũng, Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX 

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, HN 

2009 

16 

Văn học Việt 

Nam từ thế kỉ 

XVIII đến hết 

thế kỉ XIX 

Bắt buộc:   

1. Nguyễn Lộc, Văn học Việt Nam nửa 

cuối thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX 

Nxb Giáo 

Dục, HN 

1999 

2. Nguyễn Đăng Na (Chủ biên), Lã 

Nhâm Thìn, Đinh Thị Khang, Văn học 

trung đại VIệt Nam (tập 2) 

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, HN 

2005 

Tham khảo:   

1. Trần Đình sử, Mấy vấn đề thi pháp 

văn học trung đại VIệt Nam 

Nxb Giáo Dục, 

H 

1999 
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2. Bùi Duy Tân, Khảo và luận một số 

thể loại tác gia - phẩm văn học trung đại 

Việt Nam (2 tập) 

Nxb Đại học 

Quốc gia, HN 

2001 

3. Trần Ngọc Vƣơng, Nhà nho tài tử và 

văn học Việt Nam 

Nxb Giáo Dục, 

Hà Nội 

1996 

17 
Thể loại văn học 

trung đại 

Bắt buộc:   

1. Bùi Văn Nguyên – Hà Minh Đức, Thơ 

ca Việt Nam – hình thức và thể loại. 

Nxb Khoa học 

xã hội, Hà Nội 

1974 

2. Bùi Duy Tân, Khảo và luận một số 

thể loại tác gia – tác phẩm văn học 

trung đại Việt Nam (2 tập) 

Nxb Đại học 

Quốc gia, HN 

2001 

Tham khảo:   

1. Trần Đình sử, Mấy vấn đề thi pháp 

văn học trung đại VIệt Nam 

Nxb Giáo Dục, 

H. 

1999 

2. Nguyễn Đăng Na, Văn xuôi tự sự Việt 

Nam thời trung đại (tập 2) 

Nxb Giáo Dục, 

Hà Nội 

2001 

3. Trần Quang Dũng, Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX,  

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, HN 

2009 

18 

Văn học Việt 

Nam từ đầu thế 

kỉ XX đến 1945 

Bắt buộc:   

1. Phan Cự Đệ - Trần Đình Hƣợu - 

Nguyễn Trác - Nguyễn Hoành Khung - 

Lê Chí Dũng - Hà Văn Đức, Văn học 

Việt Nam (1900-1945) 

Nxb Giáo dục 

(tái bản), Hà 

Nội 

1997 

2.Trần Đăng Suyền (chủ biên), Giáo 

trình Văn học Việt Nam hiện đại, Tập I 

(Từ đầu thế kỷ XX đến 1945) 

In lần thứ ba, 

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, HN 

2010 

Tham khảo:   

1. Nguyễn Đăng Mạnh, Giáo trình lịch 

sử văn học Việt Nam 1930-1945 

Nxb ĐH Quốc 

gia Hà Nội 

2000 

2. Trần Ngọc Vƣơng (chủ biên), Giáo 

trình văn học Việt Nam 1900-1930,  

Nxb Đại học 

Quốc gia HN 

2010 

3. Lê Tú Anh, Tiểu thuyết Việt Nam 

1900-1930, 

Nxb Khoa học 

xã hội, HN 

2012 

4. Nguyễn Đăng Mạnh, Những bài 

giảng về tác gia văn học Việt Nam hiện 

đại,. 

Nxb ĐH Sƣ 

phạm Hà Nội 

2005 

19 

Văn học Việt 

Nam từ 1945 

đến nay 

Bắt buộc:   

1. Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên), 

Nguyễn Văn Long (đồng chủ biên), Lịch 

sử Văn học Việt Nam, tập3 

Nxb ĐHSP, 

Hà Nội 

2004 
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2. Nguyễn Văn Long (chủ biên), Giáo 

trình Văn học Việt Nam hiện đại, tập II 

(Từ sau cách mạng tháng Tám 1945) 

NXB ĐHSP, 

Hà Nội 

2007 

Tham khảo:   

1. Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên), Lịch 

sử Văn học Việt Nam, tập2 

NXBĐHSP 1987 

2. Hỏa Diệu Thúy, Truyện ngắn hiện đại 

Việt Nam 1945 – 1975 

Nxb Hội Nhà 

văn, Hà Nội 

2007 

3. Mã Giang Lân, Tiến trình thơ hiện đại 

Việt Nam 

NXB Giáo 

dục, Hà Nội 

2001 

4. Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn 

(đồng chủ biên), Văn học Việt Nam sau 

1975, những vấn đề nghiên cứu và giảng 

dạy 

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội 

2006 

20 

Thực tế sƣu tầm, 

nghiên cứu Hán 

Nôm và VHVN 

Bắt buộc:   

1. Nguyễn Văn Dân, Phương pháp luận 

nghiên cứu văn học 

Nxb Khoa học 

xã hội, HN 

2004 

2. Trung Nguyên, Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

Nxb Giao 

thông VT, HN 

2008 

Tham khảo:   

1. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học 

Nxb Khoa học 

và kỹ thuật 

2005 

2. Nguyễn Văn Tuấn, Đi vào nghiên cứu 

khoa học 

Nxb Tổng hợp 

Tp HCM 

2013 

3. Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn, 

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục. 

Nxb Đại học 

Quốc gia Tp 

Hồ Chí Minh 

2012 

21 
Văn học, nhà 

văn, bạn đọc 

Bắt buộc:   

1. Phƣơng Lựu (Chủ biên), Lí luận văn 

học (Tập 1) - Văn học, nhà văn, bạn 

đọc, tập 1 

NXB ĐHSP, 

Hà Nội 

2009 

2. Hà Minh Đức (chủ biên), Lý luận văn 

học 

NXB Giáo dục 1999 

Tham khảo:   

1. Phƣơng Lựu (Chủ biên), Lý luận văn 

học, tập1 

NXB ĐHSP 

Hà Nội 

2002 

2. Pôxpelôp (Chủ biên), Dẫn luận 

nghiên cứu văn học 

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội 

1985 

22 

Tác phẩm văn 

học và loại thể 

văn học 

Bắt buộc:   

1. Trần Đình Sử (Chủ biên), La Khắc NXB ĐHSP 2014 
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Hòa, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn Xuân 

Nam, Lý luận văn học, (Tập 2) - Tác 

phẩm và thể loại văn học 

  

 

2. Hà Minh Đức (Chủ biên), Lý luận văn 

học, NXB Giáo dục Việt Nam 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

 2007 

 

Tham khảo:   

1. Phƣơng Lựu (Chủ biên), Lý luận văn 

học, (Tập9 1) 

NXB ĐHSP 2014 

2. Phƣơng Lựu (Chủ biên), Lý luận văn 

học, (Tập 3) 

NXB ĐHSP 2014 

3. R. Wellek - A. Warren (Nguyễn 

Mạnh Cƣờng dịch), Lý luận văn học 

NXB Văn học 2009 

23 
Tiến trình văn 

học 

Bắt buộc:   

1. Phƣơng Lựu (Chủ biên), Lí luận văn 

học (Tập 3) - Tiến trình văn học.  

Nxb. Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội 

2008 

 

 

2. Trần Đình Sử (Chủ biên), Lý luận văn 

học. 

Nxb. Đại học 

Sƣ phạm, HN 

2005 

Tham khảo:   

1. Hà Minh Đức (Chủ biên), Lý luận văn 

học.   

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội 

1992 

2. Pôxpelôp (Chủ biên), Dẫn luận 

nghiên cứu văn học,  

Nxb. Giáo dục, 

Hà Nội  

 985 

3. Trần Đình Sử (chủ biên), Lí luận văn 

học (Tập 1) - Văn học, nhà văn, bạn 

đọc. 

Nxb. ĐHSP, 

Hà Nội 

2008 

 

4. R. Wellek – A. Warren, Lý luận văn 

học, (Nguyễn Mạnh Cƣờng dịch) 

Nxb. Văn học, 

Hà Nội  

2009 

 

24 

Văn học và các 

loại hình nghệ 

thuật 

Bắt buộc:   

1. Lê Lƣu Oanh, Văn học và các loại 

hình nghệ thuật,   

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, HN 

 

2006 

2. A. N. Đimitriêva, Văn học và các loại 

hình nghệ thuật, Từ điển Bách khoa Văn 

học 

Nxb Bách 

khoa Xô viết, 

Matxcơva 

1967 

Tham khảo:   

1. M. Cagan, Hình thái học của nghệ 

thuật 

Nxb Hội nhà 

văn, Hà Nội 

2004 

2. M. B. Khrapchencô, Sáng tạo, nghệ Nxb Khoa học 1984 
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thuật, hiện thực và con người xã hội, Hà Nội 

25 
Văn học Trung 

Quốc 

Bắt buộc:   

1. Dƣ Quan Anh, Tiền Chung Thƣ, 

Phạm Ninh (chủ biên), (Nhiều ngƣời 

dịch), Lịch sử văn học Trung Quốc, (tập 

1, 2, tái bản có sửa chữa, bổ sung) 

Nxb Giáo dục 1998 

2. Trƣơng Chính, Nguyễn Khắc Phi, 

Lƣơng Duy Thứ, Văn học Trung Quốc 

(tập 1, 2). 

Nxb Giáo dục 1988 

Tham khảo:   

1. Trần Xuân Đề, Lịch sử văn học Trung 

Quốc (Về những tác gia và tác phẩm 

tiêu biểu). 

Nxb Giáo dục 2002 

2. Trần Xuân Đề, Tác giả tác phẩm văn 

học phương Đông (Trung Quốc). 
Nxb Giáo dục 2002 

3. Trần Xuân Đề, Tiểu thuyết cổ điển 

Trung Quốc. 
Nxb Giáo dục 2002 

4. Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử, Về 

thi pháp thơ Đường. 
Nxb Đà Nẵng 1997 

26 

Văn học Ấn Độ, 

Nhật Bản, Đông 

Nam Á 

Bắt buộc:   

1. Phan Nhật Chiêu, Văn học Nhật Bản 

từ khởi thủy đến năm 1868. 
Nxb Giáo dục 

2002 

2. Đức Ninh (chủ biên),  

Văn học các nước Đông Nam Á. 

Nxb Đại học 

Quốc gia HN 
2004 

Tham khảo:   

1. Lƣu Đức Trung, Văn học Ấn Độ. Nxb Giáo dục 2002 

2. Nhật Chiêu, Nhật Bản trong chiếc 

gương soi. 
Nxb Giáo dục 2000 

3. Nguyễn Thị Bích Hải, Văn học Châu 

Á trong trường phổ thông. 
Nxb Giáo dục 2003 

4. Lƣu Đức Trung, Bước vào vườn hoa 

văn học Châu Á. 
Nxb Giáo dục 2002 

27 

Văn học phƣơng 

Tây từ cổ đại 

đến thế kỉ XVII  

Bắt buộc:   

1. Đặng Anh Đào và  nhóm tác giả, Văn 

học phương Tây. 
Nxb Giáo dục 2002 
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2. Lê Huy Bắc và nhóm tác giả, Giáo 

trình văn học phương Tây. 
Nxb Giáo dục 2011 

Tham khảo:   

1. Phùng Văn Tửu, Văn học Âu Mỹ. Nx ĐHSP HN. 2006 

2. Nhiều tác giả, Lịch sử văn học Pháp 

trung cổ đến thế kỷ XVII (tập 1). 
Nxb HQG HN 2005 

3. Phùng Văn Tửu, Tư liệu tham khảo 

văn học phương Tây. 
Nxb Giáo dục 1999 

28 

Văn học phƣơng 

Tây từ thế kỉ 

XVIII đến thế kỉ 

XX 

Bắt buộc:   

1. Đặng Anh Đào, Phùng Văn Tửu 

(cùng nhiều tác giả), Văn học phương 

Tây. 

Nxb Giáo dục 2002 

2. Lê Huy Bắc, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn 

Linh Chi, Giáo trình văn học phương 

Tây. 

Nxb Giáo dục 
2011 

 

Tham khảo:   

1. Lê Huy Bắc, Văn học Mỹ. 
Nxb ĐHSP 

HN 
2010 

2. Phùng Văn Tửu, Lê Hồng Sâm (đồng 

chủ biên), Lịch sử văn học Pháp từ thế 

kỷ XVIII-XIX. 

Nxb ĐHQG 

HN 
2005 

3. Đặng Thị Hạnh (chủ biên), Lịch sử 

văn học Pháp thế kỷ XX. 

Nxb ĐHQG 

HN 
  2005 

4. Lê Huy Bắc (Chủ biên), Văn học Âu 

Mỹ thế kỷ XX. 

Nxb ĐHSP 

HN 
2011 

29 Văn học Nga 

Bắt buộc:   

1. Đỗ Hồng Chung,Nguyễn Kim 

Đính,Nguyễn Hải Hà, Hoàng Ngọc 

Hiến, Nguyễn Trƣờng Lịch, Huy Liên, 

Lịch sử văn học Nga. 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam 
2010 

2. Đỗ Hải Phong (chủ biên), Hà Thị 

Hòa, Giáo trình văn học Nga. 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam 
2011 

Tham khảo:   

1. Nguyễn Hải Hà, Lịch sử văn học Nga 

thế kỉ XIX. 
Nxb Giáo dục 2000 
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2. Hà Thị Hòa, Văn học Nga trong nhà 

trường. 
Nxb Giáo dục 2009 

30 
Thi pháp thơ 

Đƣờng 

Bắt buộc:   

1. Nguyễn Thị Bích Hải, Thi pháp thơ 

Đường. 

Nxb Thuận 

Hóa 
1997 

2. Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử, Về 

thi pháp thơ Đường. 
Nxb Đà Nẵng 1998 

Tham khảo:   

1. Trần Đình Sử, Dẫn luận thi pháp học. Nxb Giáo dục 2001 

2. gô Văn Phú, Thơ Đường ở Việt Nam. 
Nxb Hội nhà 

văn 
1998 

31 

Thi pháp tiểu 

thuyết cổ điển 

Trung Quốc 

Bắt buộc:   

1. Trần Xuân Đề, Tiểu thuyết cổ điển 

Trung Quốc. 
Nxb Giáo dục 1992 

2 . Bakhtin, Lý luận và thi pháp tiểu 

thuyết. 

Trƣờng viết 

văn Ng.Du 
1996 

Tham khảo:   

1. Lỗ Tấn, Sơ lược lịch sử tiểu thuyết 

Trung Quốc, Lƣơng Duy Tâm dịch. 
Nxb Văn hóa 1997 

2.Dƣ Quan Anh, Tiền Chung Thƣ, Phạm 

Ninh (chủ biên), Lịch sử văn học Trung 

Quốc tập 2, (Nhiều ngƣời dịch, tái bản 

lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung). 

Nxb Giáo dục 1992 

32 

Tiểu thuyết 

phƣơng Tây thế 

kỷ XX – Đặc 

điểm và xu 

hƣớng vận động 

Bắt buộc:   

1. M. Bakhtin, Lý luận và thi pháp tiểu 

thuyết. 

Trƣờng viết 

văn Ng.Du 
2001 

2. Đặng Anh Đào, Đổi mới nghệ thuật 

tiểu thuyết Phương Tây hiện đại. 

Nxb ĐHQG 

HN 
2004 

Tham khảo:   

1. Tzvetan Todorov, Thi pháp văn xuôi. 
Nxb ĐHSP 

HN 
2004 

2. Melentinsky, Thi pháp của huyền 

thoại. 

Nxb ĐHQG 

HN 
2006 
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3. IU.M.Lotman, Cấu trúc văn bản nghệ 

thuật. 

Nxb ĐHQG 

HN 
2005 

 

33 

Dẫn luận ngôn 

ngữ học  

Bắt buộc:   

1. Nguyễn Tiện Giáp, Giáo trình ngôn 

ngữ học 

NXB ĐHQG 

HN 

2008 

2. Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Đoàn 

Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết, Dẫn 

luận ngôn ngữ học. 

NXB Giáo dục 1996 

Tham khảo:   

1. Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, Đại 

cương ngôn ngữ học (tập 1,2) 

NXB Giáo dục 2001 

2. Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học 

tiếng Việt 

NXB Giáo dục 2002 

34 
Từ vựng - ngữ 

nghĩa tiếng Việt 

Bắt buộc:   

1. Đỗ Hữu Châu, Giáo trình từ vựng học 

tiếng Việt 

NXB ĐHSP 2004 

2. Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học 

tiếng Việt 

NXB Giáo dục 2002 

Tham khảo:   

1. Đỗ Việt Hùng, Giáo trình từ vựng học NXB Giáo dục 2011 

2. Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, Đại 

cương ngôn ngữ học (tập 1,2) 

NXB Giáo dục 2001 

35 
Ngữ pháp học 

tiếng Việt 

Bắt buộc:   

1. Diệp Quang Ban, Ngữ pháp tiếng Việt NXB Giáo dục 2005 

2. Bùi Minh Toán (chủ biên), Nguyễn 

Thị Lƣơng, Giáo trình Ngữ pháp TV 

NXB ĐHSP 2008 

Tham khảo:   

1. Diệp Quang Ban, Ngữ pháp tiếng 

Việt, (2 tập) 

NXB Giáo dục 1998 

2. Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, Đại 

cương ngôn ngữ học (tập 1,2) 

NXB Giáo dục 2001 

36 
Phong cách học 

Tiếng Việt 

Bắt buộc:   

1. Đinh Trọng Lạc, Phong cách học 

tiếng Việt 

NXB Giáo dục 

 

1999 

 

2. Đinh Trọng Lạc, 300 bài tập phong 

cách học tiếng Việt 

NXB Giáo dục 1999 

 

Tham khảo:   

1. Đinh Trọng Lạc, 99 phương tiện và 

biện pháp tu từ tiếng Việt 

NXB Giáo dục 2000 
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2. Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, Đại 

cương ngôn ngữ học (tập 1,2) 

NXB Giáo dục 2001 

37 Ngữ dụng học 

Bắt buộc:   

1. Đỗ Hữu Châu, Tuyển tập, Tập 2 NXB Giáo dục 2005 

2. Đỗ Hữu Châu, Đại cương ngôn ngữ 

học, Tập 2, Ngữ dụng học 

NXB Giáo dục 2001 

 

Tham khảo:   

1. Nguyễn Đức Dân, Ngữ dụng học NXB KHXH, 

Hà Nội 

2001 

2. Diệp Quang Ban, Ngữ pháp tiếng 

Việt, (2 tập) 

NXB Giáo dục 1998 

38 

 

Sự phát triển 

của tiếng Việt ở 

thế kỉ XX 

Bắt buộc:   

1. Đinh Văn Đức (chủ biên), Tập bài 

giảng lịch sử tiếng Việt thế kỷ XX, 

NXB 

ĐHQGHN 

2005 

 

2. Lê Quang Thiêm, Lịch sử từ vựng 

tiếng Việt (Thời kỳ 1858 – 1945) 

NXB KHXH, 

Hà Nội 

2003 

 

Tham khảo:   

1. Nguyễn Ngọc San, Tìm hiểu lịch sử 

tiếng Việt 

NXB ĐHSP, 

HN 

2003 

 

2. Đỗ Hữu Châu, Đại cương ngôn ngữ 

học, Tập 2, Ngữ dụng học 

NXB Giáo dục 2001 
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Lí luận và 

Phƣơng pháp 

dạy học Văn 1  

Bắt buộc:   

1. Nguyễn Thanh Hùng: Phương pháp 

dạy học Ngữ văn ở THCS 

NXB Giáo dục 2007 

2. Phan Trọng Luận: Văn học – bạn đọc 

– sáng tạo 

NXB ĐHQG 2003 

Tham khảo:   

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dạy và học 

tích cực, một số phương pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực 

NXB Đại học 

sƣ phạm 

2010 

  
2. Phan Trọng Luận, Phương pháp giải 

mã văn bản văn học 

NXB ĐHSP 2014 

41 

Lí luận và 

Phƣơng pháp 

dạy học Văn 2  

Bắt buôc:   

1. Phan Trọng Luận, Phương pháp giải 

mã văn bản văn học 

NXB ĐHSP 2014 

2. Hoàng Thị Mai (chủ biên), Phương 

pháp dạy học văn bản nghị luận trong 

nhà trường phổ thông 

NXB Giáo dục 2012 

Tham khảo:   
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1. Phạm Thị Thu Hƣơng, Đọc hiểu và 

chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà 

trường phổ thông. 

NXB Đại học 

Sƣ phạm 

2012 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dạy và học 

tích cực, một số phương pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực 

NXB Đại học 

sƣ phạm 

2010 

42 

Lí luận và 

Phƣơng pháp 

dạy học Tiếng 

Việt  

Bắt buộc:   

1. Lê A: Phương pháp dạy học Tiếng 

Việt,  

NXB Giáo dục 1997 

2. Phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ, tài liệu 

dịch 2 tập 

NXB Giáo dục 1989 

Tham khảo:   

1. Cao Đức Tiến, Nguyễn Quang Ninh: 

Tiếng Việt và phương pháp phát triển lời 

nói cho trẻ 

NXB Giáo dục 1993 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dạy và học 

tích cực, một số phương pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực 

NXB Đại học 

sƣ phạm 

2010 

43 

Lí luận và 

Phƣơng pháp 

dạy học Làm 

văn  

Bắt buộc:   

1. Lê A, Phương pháp dạy học Tiếng 

Việt 

NXB Giáo dục 1997 

2. Mai Thị Kiều Phƣợng, Phương pháp 

dạy và học các kĩ năng làm văn 

NXB ĐHQG 2009 

Tham khảo:   

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dạy và học 

tích cực, một số phương pháp và kĩ thuật 

dạy học tích cực 

 NXB Đại học 

sƣ phạm 

2010 

2. Lê Thị Phƣợng, Phương pháp dạy học 

Ngữ văn địa phương Thanh Hóa ở 

THCS 

NXB Đại học 

sƣ phạm 

2015 
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Phƣơng pháp 

phát triển năng 

lực dạy học Ngữ 

văn 

Bắt buộc:   

1. Robert J. Marzano, Nghệ thuật và 

khoa học dạy học 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

2013 

2. Giselle O. Martin – Kniep, Tám đổi 

mới để trở thành người giáo viên giỏi 

NXB Giáo dục 2013 

Tham khảo:   

1. Jean – Marc Denomé & Madeleinne 

Roy, Tiến tới một phương pháp sư phạm 

tương tác 

NXB Thanh 

niên 

2000 



 

46 
 

2.  Robert J.Mazano – Debra J.Pickering 

– Jane E.Pollock, Các phương pháp dạy 

học hiệu quả 

NXB Giáo dục 2005 

45 

Các ngôn ngữ 

dân tộc thiểu số 

ở Việt Nam 

Bắt buộc:   

1. Trần Trí Dõi, Nghiên cứu ngôn ngữ 

các dân tộc thiểu số ở VN 

NXB 

ĐHQGHN 

2000 

 

2. Trần Trí Dõi, Chính sách ngôn ngữ 

văn hóa dân tộc ở VN 

NXB 

ĐHQGHN 

2003 

 

Tham khảo:   

1. Hoàng Tuệ, Ngôn ngữ các dân tộc 

thiểu số ở Việt Nam và chính sách ngôn 

ngữ 

NXB KHXH, 

Hà Nội 

1994 

 

 

2. Đỗ Hữu Châu, Đại cương ngôn ngữ 

học, Tập 2, Ngữ dụng học 

NXB Giáo dục 2001 

 

46 Làm văn 

Bắt buộc:   

1. Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Làm văn,  NXB ĐHSP 2007 

2. Mai Thị Kiều Phƣợng (2009), Dạy 

học các kĩ năng làm văn 

NXB 

ĐHQGHN 

2009 

Tham khảo:   

1. Nguyễn Quốc Siêu, Kĩ năng làm văn 

nghị luận 

NXB Giáo dục  2004 

2. Đỗ Ngọc Thống, Tìm hiểu chương 

trình môn Ngữ văn THPT 

NXB Giáo dục 2007 

47 

Phƣơng ngữ học 

và thực tế ngôn  

ngữ 

Bắt buộc:   

1. Hoàng Thị Châu, Phương ngữ học 

tiếng Việt 

NXB 

ĐHQGHN 

2004 

 

2. Hoàng Tuệ, Bàn về vai trò văn hóa xã 

hội của tiếng địa phương 

TC Ngôn ngữ 

Số 2 

1982 

 

Tham khảo:   

1. Nguyễn Quang Hồng, Các lớp từ địa 

phương và chức năng của chúng trong 

ngôn ngữ văn hóa tiếng Việt 

NXB KHXH, 

Hà Nội 

1998 

 

 

2. Đỗ Hữu Châu, Đại cương ngôn ngữ 

học, Tập 2, Ngữ dụng học 

NXB Giáo dục 2001 
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Kiểm tra đánh 

giá kết quả học 

tập môn Ngữ 

văn  trong nhà 

trƣờng phổ 

thông 

Bắt buộc:   

1. Nguyễn Thúy Hồng, Đổi mới kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn 

của học sinh THPT, THCS 

NXB Giáo dục 

 

2007 

 

2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Dạy học và 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo 

Tài liệu lƣu 

hành nội bộ 

2014 
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định hướng phát triển năng lực học 

sinh: Môn Ngữ văn cấp THPT  

Tham khảo:   

1. Dự án Việt – Bỉ, Dạy và học tích cực, 

một số phương pháp và kĩ thuật dạy học 

tích cực 

Nxb Đại học 

sƣ phạm 

2010 

 

 

2. Nguyễn Công Khanh (chủ biên), 

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục 

NXB Giáo dục 

 

2014 

 

49 

Dạy học Ngữ 

văn địa phƣơng 

trong  nhà 

trƣờng phổ 

thông và Hoạt 

động trải 

nghiệm sáng tạo 

Bắt buộc:   

1. Lê Thị Phƣợng (chủ biên), Phương 

pháp dạy học Ngữ văn địa phương ở 

Trung học cơ sở 

NXB Đại học 

Sƣ phạm 

2015 

2. Phạm Thị Thu Hƣơng, Đọc hiểu và 

chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà 

trường phổ thông. 

NXB Đại học 

Sƣ phạm 

2012 

Tham khảo:   

1. Taffy E.Raphael – Efrieda H.Hiebert, 

Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản 

NXB ĐHSP 2008 

2. Thomas Armstrong, Đa trí tuệ trong 

lớp học 

NXB Giáo dục 2011 

3.  Robert J.Mazano – Debra J.Pickering 

– Jane E.Pollock, Các phương pháp dạy 

học hiệu quả 

NXB Giáo dục 2005 

50 
Lí thuyết văn 

bản 

Bắt buộc:   

1. Phan Mậu Cảnh, Lý thuuyết văn bản 

tiếng Việt. 

NXB 

ĐHQGHN 

2008 

2. Diệp Quang Ban, Văn bản và liên kết 

trong tiếng Việt 

NXB Giáo dục 1999 

Tham khảo:   

1. Diệp Quang ban, Giao tiếp, văn bản, 

mạch lạc, liên kết, đoạn văn. 

NXB KHXH 2003 

2. Đinh Trọng Lạc, Phong cách học 

tiếng Việt 

NXB Giáo dục 

 

1999 

 

51 
Lịch sử văn 

minh thế giới 

Bắt buộc:   

1. Vũ Dƣơng Ninh (chủ biên), Lịch sử 

văn minh thế giới 

Nxb GD, HN 

 

2000 

2. Will Durant, Lịch sử văn minh ấn Độ Nxb Lá Bối, 

Sài Gòn 

1971 

Tham khảo:   

1. Đỗ Đình Hãng (CB)  Những nền văn Nxb QĐND, 1993, 
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minh rực rỡ cổ xưa (3tập), HN 

 

1996 

2. Almanach Những nền văn minh thế 

giới 

Nxb Văn hóa – 

Thông tin, HN 

1999 

 

12. Tài liệu tham khảo xây dựng CTĐT 

Danh mục và nội dung (file, link gốc) các CTĐT của các trƣờng đại học có uy tín 

ở trong nƣớc đã đƣợc tổ soạn thảo Chƣơng trình đào tạo ngành sƣ phạm Ngữ văn, bậc đại 

học tham khảo: 

- Trƣờng ĐHSP Hà Nội: hnue.edu.vn/Chương trình cử nhân sư phạm Ngữ văn 

- Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2: hpu2.edu.vn/Khung chương trình đào tạo/CTĐT ngành 

SP Ngữ văn (trang 23-27). 

- Trƣờng ĐHSP Huế: Chương trình đào tạo giáo viên THPT theo hệ thống tín chỉ 

ngành Ngữ văn, Nxb Văn hóa – Thông tin, 2013. 

 - Trƣờng ĐHSP Thái Nguyên: dhsptn.edu.vn/Chương trình đào tạo cử nhân sư 

phạm Ngữ văn. 

  - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phát triển CTĐT giáo viên phổ thông ngành Ngữ văn, 

Hà Nội, 2015 

   - Đinh Quang Báo (chủ biên), 2016, Chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Nxb Đại học sƣ phạm. 

              - AIILS (2015), Accreditation of initial teacher Education programs in 

Australia. 

13. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

13.1. Chƣơng trình đào tạo ngành đƣợc 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 thƣờng xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo giáo dục 

thƣờng 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 thƣờng xuyên; 

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

đối với các hình thức đào tạo. 

13.2. Trƣởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hƣớng dẫn các 

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

lƣợng đào tạo và chuẩn đầu ra. Trƣởng các phòng ban, trung tâm chức năng liên quan có 

trách nhiệm kiểm tra, thẩm định kế hoạch và trình Hiệu trƣởng 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, Trƣởng phòng QT,VT-TB, Giám đốc TT TTTV xây dựng kế 

hoạch mua sắm bổ sung trình Hiệu trƣởng quyết định. 

13.3. Phƣơng pháp giảng dạy: Tăng cƣờng tính tự học, kết hợp giữa lý thuyết và thực 

hành, lấy ngƣời học làm trung tâm. Hình thức, phƣơng pháp giảng dạy đƣợc cụ thể hóa 

trong đề cƣơng chi tiết học phần. 

13.4. Phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá: Số bài kiểm tra, hình thức kiểm tra, thời gian 

kiểm tra, hình thức thi kết thúc học phần đƣợc quy định cụ thể trong đề cƣơng chi tiết học 

phần và phù hợp với quy chế đào tạo. 

13.5. Chƣơng trình đào tạo đƣợc định kỳ rà soát bổ sung, điều chỉnh. Khi cần điều 

chỉnh phải có văn bản đề nghị của Hội đồng khoa kèm theo luận cứ, hồ sơ minh chứng, 

sản phẩm chỉnh sửa, bổ sung gửi về nhà trƣờng (qua phòng Quản lý đào tạo). Chƣơng 

trình chỉ đƣợc thực hiện khi Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trƣờng thông qua và có 

Quyết định phê duyệt của Hiệu trƣởng./. 

 

 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

PGS,TS Nguyễn Mạnh An 

 


