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KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN 

 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 
1. Thông tin môn học: 
- Tên tiếng Việt:Toán  cao cấp 1 
- Tên tiếng Anh: Advanced Mathematics 1 
2. Điều kiện đăng ký môn học 
- Môn học song hành: Không yêu cầu 
- Môn đã học: Không yêu cầu 
3. Mục tiêu môn học:  

 Về nhận thức: Trang bị những kiến thức cơ bản nhất cũng như phương pháp 
luận của môn Toán cao cấp để sinh viên có thể vận dụng kiến thức và cách lập 
luận đó để tiếp thu các môn học khác trong chương trình cũng như áp dụng để 
giải quyết các bài toán trong lĩnh vực chuyên môn của mình. 

 Về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên năng lực giải bài tập để hiểu sâu lý thuyết 
và sáng tạo trong cách lập luận cũng như tính toán thành thạo đối với những 
yêu cầu thực hành. 

4. Tóm tắt nội dung môn học: 
 Môn Toán cao cấp 1 gồm hai phần chính: Đại số tuyến tính và Giải tích. Phần 
Đại số tuyến tính gồm các chương: Tập hợp và ánh xạ, Ma trận và định thức, Hệ 
phương trình tuyến tính, Không gian véc tơ, Ánh xạ tuyến tính. Phần Giải tích gồm 
các chương: Hàm số và giới hạn hàm số, Phép tính vi phân hàm một biến số, Phép tính 
nguyên hàm hàm một biến số, Tích phân xác định. Nội dung của học phần cung cấp 
cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và giải tích để có thể ứng 
dụng được trong các học phần chuyên ngành cũng như lĩnh vực có liên quan. 
Description: This subject consists of two main parts: Linear Algebra and 
Mathematical Analysis. Linear Algebra includes Set and Map; Matrix and 
Determinant; Set of Linear Equations;Vector Space; Linear Map. In Mathematical 
Analysis, there are Function and Limit of Function; Differential Calculus of Functions 
of One Variable; Primitive Function Calculus of Functions of one Variable; Definite 
Integral; This subject supplies students with background knowldege about Linear 
Algebra and Mathematical Analysis which can be applied in specialized subjects as 
well as in related fields.   
5. Yêu cầu môn học:  
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Yêu cầu sinh viên tham gia đầy đủ các tiết lý thuyết, bài tập. Đọc tài liệu tham khảo và 
chuẩn bị bài tập ở nhà theo hướng dẫn của giáo viên. Có đủ các bài kiểm tra thường 
xuyên, giữa kỳ.  
6. Đánh giá môn học: 

- Thang điểm đánh giá môn học: thang điểm 10/10. 
- Điểm các bài kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ: 30 % 
- Điểm bài thi học phần: 70 % 

7. Tài liệu học tập: 
[1]  Bộ môn KHCB, Giáo trình Toán học cao cấp 1. 
[2]  Nguyễn Đình Trí và các tác giả, Toán cao cấp, tập I, II, III, NXB GD.  
[3]  Trần Trọng Huệ, Đại số tuyến tính và hình giải tích, NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2001. 
[4]  Trần Đức Long và các tác giả khác, Giáo trình giải tích, tập I, II, III. NXB Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2002. 
[5]  Nguyễn Thừa Hợp, Giải tích, tập I, II, III, NXB ĐHQG Hà Nội, 2002. 
[6]  Tống Đình Quỳ, Nguyễn Cảnh Lương, Giúp ôn tập tốt Toán cao cấp - Đại số 
tuyến tính, NXB Giáo dục. 
[7]  Nguyễn Xuân Liêm, Giải tích, tập I, II. NXB Giáo dục. 
[8]  Nguyễn Đình Trí, Bài tập toán cao cấp, tập I, II, III, NXB Giáo dục, 1999. 
 Lê Văn Tiến. Giáo trình toán cao cấp. NXB Nông Nghiệp 
 
8. Nội dung chi tiết môn học 
Chương 1. Khái niệm về tập hợp và ánh xạ (3 tiết lý thuyết, 3 tiết bài tập)  

1.1. Tập hợp         
1.2. Ánh xạ 
1.3. Nhóm, vành, trường       
1.4. Tập số thực        
1.5. Tập số phức      

Chương 2. Ma trận và định thức của ma trận  (7 tiết lý thuyết, 2 tiết bài tập) 
2.1. Phép tính trên ma trận    
2.2. Định thức của ma trận       
2.3. Ma trận nghịch đảo        
2.4. Hạng của ma trận    

Chương 3. Hệ phương trình đại số tuyến tính (4 tiết lý thuyết, 2 tiết bài tập) 
3.1. Hệ phương trình Cramer       
3.2. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát    
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3.3. Phương pháp khử Gauss     
Chương 4. Không gian Vectơ  (5 tiết lý thuyết, 3 tiết bài tập) 

4.1. Khaki niệm về không gian Vectơ     
4.2. Cơ sở của không gian Vectơ     

Chương 5. Ánh xạ tuyến tính - Dạng toàn phương (6 tiết lý thuyết, 3 tiết bài tập) 
5.1. Ánh xạ tuyến tính      
5.2. Giá trị riêng, vecto riêng của ánh xạ tuyến tính   
5.3. Dạng toàn phương       

Chương 6. Hàm số và giới hạn hàm số (4 tiết lý thuyết, 2 tiết bài tập) 
6.1. Hàm số một biến số      
6.2. Giới hạn của dãy số       
6.3. Giới hạn hàm số       
6.4. Hàm liên tục        

Chương 7. Phép tính vi phân hàm một biến số (6 tiết lý thuyết, 3 tiết bài tập) 
7.1. Đạo hàm của hàm một biến      
7.2. Vi phân của hàm một biến số.     
7.3. Các định lý về hàm khả vi  

Chương 8. Phép tính nguyên hàm hàm một biến số (6 tiết lý thuyết, 3 tiết bài tập)  
 8.1. Nguyên hàm và tích phân bất định  

8.2. Hai phương pháp tính tích phân bất định 
Chương 9. Tích phân xác định (7 tiết lý thuyết, 3 tiết bài tập) 

9.1. Diện tích hình phẳng - định nghĩa tích phân.   
9.2. Tích phân xác định và nguyên hàm     
9.3. Hai phương pháp lấy tích phân xác định    
9.4. Ứng dụng của tích phân xác định.   
9.5 Tích phân suy rộng.  
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9. Kế hoạch dạy, học theo tuần. 
Tuần Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

Tuần 1: 6 tiết lý thuyết 
Lý thuyết Chương 1: 3 tiết; 

Chương 2: 3 tiết, mục 2.1; 2.2. 
Tham gia lớp, đọc giáo 
trình [1].  

Tự học Làm bài tập cuối chương 1, trong [1]. Tham khảo thêm [2], [8]. 
Tuần 2: 6 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 2: 4 tiết, mục 2.3, 2..4 

Chương 3: 2 tiết, mục 3.1, 3.2 
Tham gia lớp, đọc tài liệu 
[1] 

Tự học Làm bài tập cuối chương 3, tài liệu [1] Tham khảo thêm [2], [8]. 
Tuần 3: 6 tiết bài tập 
Thảo luận  Chữa bài tập chương  I, II, III  Theo dõi và làm theo 

hướng dẫn.  
HĐ nhóm Chữa bài tập theo nhóm Trao đổi, thống nhất cách 

làm, cử đại diện trình bày. 
Tuần 4: 6 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 3: 2 tiết, mục 3.3 

Chương 4: 4 tiết, mục 4.1,  4.2 
Tham gia lớp, đọc giáo 
trình [1].  

Tự học Làm bài tập cuối chương  4 , tài liệu [1] Tham khảo thêm [2], [8]. 
Tuần 5: 6 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết  Chương 4, 1 tiết, mục 4.2. 

Chương 5: 5 tiết, mục 5.1,5.2 
Tham gia lớp, đọc giáo 
trình [1].  

Tự học Làm bài tập cuối chương  2 , tài liệu [1] Tham khảo thêm [2], [8]. 
Tuần 6: 6 tiết bài tập 
Thảo luận  Chữa bài tập chương III, IV,V Theo dõi và làm theo 

hướng dẫn.  
HĐ nhóm Chữa bài tập theo nhóm Trao đổi, thống nhất cách 

làm, cử đại diện trình bày. 
Tuần 7: 6 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 5: 1 tiết, mục 5.3. 

Chương 6: 4 tiết, toàn bộ chương. 
Chương 7: 1 tiết, mục 7.1 

Tham gia lớp, đọc giáo 
trình [1].  

Tự học Làm bài tập cuối chương  2, chương 6, tài liệu [1] 
 

Tham khảo thêm [2], [8]. 

Tuần 8: 6 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 7: 5 tiết, mục 7.2, 7.3 Tham gia lớp, đọc giáo 
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Chương 8: 1 tiết , mục 8.1 trình [1].  
Tự học Làm bài tập cuối  chương 7, tài liệu [1] Tham khảo thêm [2], [8]. 
Tuần 9: 6 tiết bài tập 
Thảo luận  Chữa bài tập chương V, VI, VII Theo dõi và làm theo 

hướng dẫn.  
HĐ nhóm Chữa bài tập theo nhóm Trao đổi, thống nhất cách 

làm, cử đại diện trình bày. 
Tuần 10: 6 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 8: 5 tiết, mục 8.2. 

Chương 9: 1 tiết, mục 9.1 
Tham gia lớp, đọc giáo 
trình [1].  

Tự học Làm bài tập cuối  chương 7, chương 9 tài liệu [1] 
 

Tham khảo thêm [2], [8]. 

Tuần 11: 6 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 9: 6 tiết, mục 9.2 – 9.5 

 
Tham gia lớp, đọc giáo 
trình [1].  

Tự học  Đọc  tài liệu [1]. Làm bài tập trong [8] 
 

Tham khảo thêm [2]. 

Tuần 12: 6 tiết bài tập. 
Thảo luận  Chữa bài tập chương VIII, IX Theo dõi và làm theo 

hướng dẫn.  
HĐ nhóm Chữa bài tập theo nhóm Trao đổi, thống nhất cách 

làm, cử đại diện trình bày. 
        
10. Bộ môn duyệt. 


