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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần:  Toán cao cấp.    Tên tiếng Anh: Advanced Mathematics 

2. Mã số: MAT143 

3. Ngành học: CNTT, ĐKTĐ, ĐTVT. 

4. Số tín chỉ: 3; Lý thuyết: 36 tiết.  Thảo luận: 18 tiết (gồm cả  kiểm tra: 3 tiết). 

5. Môn học trước: Không 

6. Mục tiêu môn học:  

 Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản nhất về Toán học cao cấp (đại số 

tuyến tính và giải tích), tạo nền tảng cho các môn học về sau. 

7. Mô tả môn học: 

 Học phần này gồm hai phần chính: Đại số tuyến tính và Giải tích. Phần 

Đại số tuyến tính gồm các chương: Ma trận và định thức, Hệ phương trình tuyến 

tính, Không gian véc tơ, Ánh xạ tuyến tính. Phần Giải tích gồm các chương: Tích 

phân kép, Tích phân đường, Lý thuyết chuỗi . 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. 

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 double integral, line integral and Chain theory. 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. 

8. Điều kiện học tập: 

- Tổng số sinh viên/ lớp lý thuyết:  90 sinh viên. 

- Tổng số sinh viên/ lớp thảo luận:  45 sinh viên. 

- Sinh viên phải có đầy đủ tài liệu, giáo trình cho môn học. 

- Các giảng đường có projector. 

9. Tài liệu tham khảo: 



[1] Bộ môn KHCB, Giáo trình Toán học cao cấp. 

[2] Trần Trọng Huệ (2001), Đại số tuyến tính và hình giải tích, Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

[3]  Nguyễn Thừa Hợp (2002), Giải tích, tập I, II, III, Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

[4]  Trần Đức Long (2002), Giáo trình giải tích, tập I, II, III, Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

[5] Nguyễn Văn Mậu, Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thủy Thanh (2002), Lý 

thuyết chuỗi và phương trình vi phân, ĐHQGHN.  

[6] Nguyễn Đình Trí (1999), Toán cao cấp, bài tập toán cao cấp tập I, II, III, 

Giáo dục.  

[7] Jean-Marie Monier, (Nguyễn Tường, Nguyễn Văn Nghị;Nguyễn Văn 
Thường dịch) (2006), Giáo trình toán, 7 tập, Giáo dục.  

10. Chuẩn bị của sinh viên: 

- Đọc trước giáo trình, bài giảng và các tài liệu liên quan đến tiết học của 

tuần kế tiếp. 

- Chuẩn bị bài tập trước khi lên lớp. 

11.  Nội dung: 

Chương 1. Ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính (Tổng số tiết:  9 

tiết ; số tiết lý thuyết: 6 tiết;  số tiết thảo luận: 3 tiết) 

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   

2.5. Hệ phương trình Cramer       

2.6. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát    

Chương 2. Không gian Vectơ  (Tổng số tiết: 6 tiết ; số tiết lý thuyết: 4 tiết;  số 

tiết thảo luận: 2 tiết) 

2.1. Khái niệm về không gian Vectơ     



2.2. Cơ sở của không gian Vectơ  

2.3. Không gian con  

Chương 3. Ánh xạ tuyến tính (Tổng số tiết: 9 tiết ; số tiết lý thuyết: 6 tiết;  số 

tiết thảo luận: 3 tiết) 

3.1. Ánh xạ tuyến tính , nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính   

3.2. Giá trị riêng, vecto riêng của ánh xạ tuyến tính   

3.3. Ma trận của ánh xạ tuyến tính.  

Bài kiểm tra 1 : (hình thức: viết, thời gian: 45 phút, hệ số tính điểm: 0,1)  

Chương 4. Tích phân kép (Tổng số tiết: 9 tiết ; số tiết lý thuyết: 6 tiết;  số tiết 

thảo luận: 3 tiết) 

4.1. Định nghĩa  

4.2. Các tính chất của tích phân kép     

4.3. Cách tính tích phân kép trong tọa độ Đề-các     

4.4. Cách tính tích phân kép trong tọa độ cực 

4.5 Ứng dụng của tích phân kép. 

Chương 5. Tích phân đường (Tổng số tiết: 9 tiết ; số tiết lý thuyết: 6 tiết;  số 

tiết thảo luận: 3 tiết) 

5.1. Định nghĩa     

5.2. Cách tính tích phân đường  

5.3. Công thức Green 

5.4 Điều kiện tích phân đường không phụ thuộc đường lấy tích phân 

5.5 Ứng dụng của tích phân đường   

Bài kiểm tra 2 : (hình thức: viết, thời gian: 45 phút, hệ số tính điểm: 0,1) 

Chương 6. Lý thuyết chuỗi (Tổng số tiết: 12 tiết ; số tiết lý thuyết: 8 tiết;  số tiết 

thảo luận: 4 tiết) 

6.1. Đại cương về chuỗi số      

6.2. Chuỗi số dương  

6.3 Chuỗi có dấu bất kỳ 



6.4 Chuỗi hàm 

6.5 Chuỗi lũy thừa 

6.6 Chuỗi Fourier  

Bài kiểm tra 3 : (hình thức: viết, thời gian: 45 phút, hệ số tính điểm: 0,1) 

 

Thi hết học phần (hình thức: viết, thời gian: 90 phút, hệ số tính điểm: 0,7) 

 

Người biên soạn: 

  Họ tên: Ngô Mạnh Tưởng.   

  Di động: 0983 323 818. Email: hatuongphubinh@gmail.com  

  Bộ môn: Khoa học Cơ bản 


