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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 2 
- Tên tiếng Anh: Advanced Mathematics 2 
2. Điều kiện đăng ký môn học 
- Môn học song hành: Không yêu cầu 
- Môn đã học: Hoàn thành 4 tín chỉ toán cao cấp 1. 
3. Mục tiêu môn học:  

Về nhận thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, 
một số dạng tích phân, lý thuyết chuỗi số, chuỗi hàm, phương trình vi phân. Làm nền 
tảng để sinh viên học tập, nghiên cứu các môn học chuyên ngành, nâng cao khả năng 
tư duy logic trong khoa học kỹ thuật. 

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: 
  Học phần này bao gồm bốn phần chính là “Hàm số nhiều biến số”, “Một số 
dạng tích phân”; “Lý thuyết chuỗi” và “Đại cương về phương trình vi phân”. Phần 
“Hàm số nhiều biến số” trình bày các kết quả cơ bản nhất về tính liên tục, giới hạn, 
đạo hàm... của hàm nhiều biến, đặc biệt là hàm hai biến số. Phần một số dạng tích 
phân cung cấp cho sinh viên kiến thức về Tích phân kép; Tích phân đường: Định 
nghĩa, các tính chất, cách tính toán và một số ứng dụng. Phần Lý thuyết chuỗi gồm có 
các nội dung: Chuỗi số; Chuỗi hàm; Chuỗi lũy thừa; Chuỗi Fourier. Phần phương trình 
vi phân trình bày một số kiến thức cơ bản về lý thuyết phương trình vi phân nói chung 
và cách giải một số dạng phương trình vi phân cấp 1. 
Description: This subject consists of 4 main parts: Multivariate function analysis, 
some selected types of integrals, theory of series, and an introduction to differential 
equations. In the section of multivariate function analysis, some of the most 
fundamental concepts and results on continuity, limits and differentiation are 
introduced. In particular, the focus of the section will be functions of two variables. 
The aim of integral section provides students the most basic knowledge about double 
integral and line integral, consisting of definitions, attributes, fundamental methods, 
and some possible applications. The section about Chain theory introduces numerical 
series, functional series, power series, and Fourier series. Finally, the section of 
differential equations presents some generally necessary knowledge about the field, 
and some methods for solving some types of equations of order 1. 
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: 
Tài liệu chính:  

[1] Bài giảng Toán cao cấp 2 của bộ môn Khoa học cơ bản - Khoa Công nghệ 
thông tin - Đại học Thái Nguyên. 
Tài liệu tham khảo: 

[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán cao cấp, tập 1, 2, 3, Giáo dục, 2003. 
[3] Nguyễn Văn Mậu, Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thủy Thanh, Lý thuyết chuỗi và 
phương trình vi phân, ĐHQGHN, 2002. 
[4] Đinh Ngọc Thanh, Giải tích hàm nhiều biến, Giáo dục, 2002. 
[5] Trần Đức Long, Giáo trình giải tích, ĐHQGHN, 2006. 
[6] Trần Đức Long, Bài tập giải tích, tập 1, 2, 3, ĐHQGHN, 2005. 
[7] Jean-Marie Monier, (Nguyễn Tường, Nguyễn Văn Nghị;Nguyễn Văn Thường 
dịch), Giáo trình toán, 7 tập, Giáo dục, 2006.  

8. Nội dung chi tiết môn học 
Chương 1. Hàm số nhiều biến số (6 tiết lý thuyết, 2 tiết bài tập)  

1.1. Định nghĩa        
1.2. Đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến 
1.3. Cực trị hàm nhiều biến      

Chương 2. Tích phân kép (6 tiết lý thuyết, 4 tiết bài tập) 
2.1. Định nghĩa  
2.2. Các tính chất của tích phân kép     
2.3. Cách tính tích phân kép trong tọa độ Đề-các      
2.4. Cách tính tích phân kép trong tọa độ cực 
2.5 Ứng dụng của tích phân kép. 

Chương 3. Tích phân đường (6 tiết lý thuyết, 4 tiết bài tập) 
3.1. Định nghĩa     
3.2. Cách tính tích phân đường  
3.3. Công thức Green 
3.4 Điều kiện tích phân đường không phụ thuộc đường lấy tích phân 
3.5 Ứng dụng của tích phân đường   

Chương 4. Lý thuyết chuỗi (10 tiết lý thuyết, 4 tiết bài tập) 
4.1. Đại cương về chuỗi số      
4.2. Chuỗi số dương  
4.3 Chuỗi có dấu bất kỳ 
4.4 Chuỗi hàm 
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4.5 Chuỗi lũy thừa 
4.6 Chuỗi Fourier  

Chương 5. Phương trình vi phân (8 tiết lý thuyết, 4 tiết bài tập) 
5.1. Đại cương về phương trình vi phân     
5.2. Phương trình vi phân cấp 1  
5.3. Một số phương trình vi phân phi tuyến cấp 1.     

  
 

9. Kế hoạch dạy, học theo tuần. 
Tuần Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

Tuần 1: 4 tiết lý thuyết 
Lý thuyết Chương 1: 4 tiết Tham gia lớp, đọc tài liệu 

chính [1], giáo trình [2].  
Tự học Làm bài tập cuối chương 1, trong [1]. Tham khảo thêm [2], 
Tuần 2: 4 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 1: 2 tiết, mục 1.3. 

Chương 2: 2 tiết, mục 2.1, 2.2 
Tham gia lớp, đọc tài liệu 
[1] 

Tự học Làm bài tập cuối chương 1 tài liệu [1] Tham khảo thêm [2], 
Tuần 3: 4 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 2: 4 tiết, các mục còn lại Tham gia lớp, đọc tài liệu 

[1] 
Tự học Làm bài tập cuối chương 1, 2 tài liệu [1] Tham khảo thêm [2], 
Tuần 4: 4 tiết bài tập 
Thảo luận Bài tập chương 1,2 tài liệu [1] Theo dõi và làm theo 

hướng dẫn.  
Hoạt động 
theo nhóm 

Chữa bài tập theo nhóm Trao đổi, thống nhất cách 
làm, cử đại diện trình bày. 

Tuần 5: 4 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết  Chương 3, 4 tiết, mục 3.1, 3.2, 3.3 

 
Tham gia lớp, đọc giáo 
trình [1].  

Tự học Làm bài tập cuối chương  3 , tài liệu [1] Tham khảo thêm [2] 
Tuần 6: 4 tiết lý thuyết 
Lý thuyết  Chương 3: 2 tiết, các mục còn lại 

Chương 4: 2 tiết, mục 4.1, 4.2 
Theo dõi và làm theo 
hướng dẫn.  

Tự học Làm bài tập cuối chương 3, đọc trước chương 4. Trao đổi, thống nhất cách 
làm, cử đại diện trình bày. 

Tuần 7: 4 tiết bài tập 
Thảo luận Bài tập chương 2 tài liệu [1]: 2 tiết 

Bài tập chương 3: 2 tiết 
Theo dõi và làm theo 
hướng dẫn.  

Hoạt động 
theo nhóm 

Chữa bài tập theo nhóm 
 

Trao đổi, thống nhất cách 
làm, cử đại diện trình bày. 

Tuần 8: 4 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 4: 4 tiết, các mục 4.2, 4.3, 4.4 Tham gia lớp, đọc giáo 
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trình [1].  
Tự học Làm bài tập cuối  chương 4, tài liệu [1] Tham khảo thêm [2] 
Tuần 9: 4 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 4: 4 tiết, các mục còn lại Tham gia lớp, đọc giáo 

trình [1].  
Tự học Làm bài tập cuối  chương 4, tài liệu [1] Tham khảo thêm [2] 
Tuần 10: 4 tiết bài tập 
Thảo luận  Bài tập chương 3: 2 tiết  

Bài tập chương 4: 2 tiết  
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 11: 4 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 5: 4 tiết, mục 5.1, 5.2 Tham gia lớp, đọc giáo 

trình [1].  
Tự học Làm bài tập cuối  chương 5, tài liệu [1] Tham khảo thêm [2] 
Tuần 12: 4 tiết lý thuyết. 
Lý thuyết Chương 5: 4 tiết, mục 5.2, 5.3 Tham gia lớp, đọc giáo 

trình [1].  
Tự học Làm bài tập cuối  chương 5, tài liệu [1] Tham khảo thêm [2] 
Tuần 13: 4 tiết bài tập 
Thảo luận  Bài tập chương 4: 2 tiết  

Bài tập chương 5: 2 tiết  
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 14: 2 tiết bài tập 
Thảo luận  Bài tập chương 5: 2 tiết  

 
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. 


