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            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH   

             -------------------------------------- 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC:  

1.1. Tên môn học:   TOÁN CAO CẤP A1 Mã MH: MATH1401 

     1.2. Khoa/Ban phụ trách:   Ban Cơ Bản 

1.3. Số tín chỉ:    4TC (04LT/0TH) 

 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

 Môn học được tổ chức giảng dạy trong học kỳ 1 năm thứ nhất của chương trình 

đào tạo Đại học, Cao đẳng. Môn học này là môn cơ bản, trang bị cho sinh viên những 

kiến thức về Toán cao cấp: Số phức, Phép tính vi phân hàm một biến, Phép tính tích 

phân hàm một biến, Phép tính vi phân hàm nhiều biến, Phương trình vi phân. 

 Môn học này  rèn luyện khả năng suy luận logic, tư duy khoa học, cung cấp các 

kiến thức cơ bản, công cụ toán học cao cấp để sinh viên học tiếp các môn học khác của 

ngành Xây dựng và ngành Công Nghệ thông tin và xây dựng  nền tảng  để giúp sinh 

viên tự nghiên cứu, tự học nâng cao sau này. 

 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Nắm vững các kiến thức cơ bản về toán giải tích, thuật toán để giải các bài tập 

liên quan, và vận dụng các kiến thức được học để giải quyết các bài tập trong các môn 

chuyên ngành sau này. 

      3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức 

 Nắm vững các kiến thức cơ bản về giải tích như: số phức, vi phân hàm một 

biến, vi phân hàm nhiều biến, tích phân, phương trình vi phân. 

3.2.2. Kỹ năng 

 Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, lập kế hoạch và xử lý 

công việc một cách logic. 

 Có khả năng giải quyết các bài toán giải tích. 

3.2.3. Thái độ  

 Rèn luyện tính kiên trì, chịu khó khi gặp bài khó. 

 Tuân thủ các quy luật. 

 Làm việc nghiêm túc, tập trung với tinh thần trách nghiệm cao. 
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4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT 
Tên 

chương 
Mục, tiểu mục 

Số tiết 
Tài liệu  

tự học TC LT BT 
T

H 

1.   

 

 

 

Số phức  

1. Các khái niệm và tính chất của số 

phức . 

2. Dạng đại số của số phức, tính chất. 

3. Dạng hình học của số phức. 

4. Dạng lượng giác của số phức, công 

thức Moiver. 

5. Dạng Euler của số phức. 

6. Lũy  thừa và căn bậc n của số phức. 

6 4 2  

 

 

[1] , [2], 

[3], [4] 

2.  Phép tính 

vi phân 

hàm một 

biến 

I. Giới hạn và liên tục. 

1. Giới hạn của hàm số, các dạng vô 

định. 

2. Hàm tương đương, vô cùng bé, vô 

cùng lớn, quy tắc thay thế tương đương 

tìm giới hạn. 

3. Hàm liên tục. 

II. Đạo hàm và ứng dụng. 

1. Đao hàm, ý nghĩa hình học của đạo 

hàm, các quy tắc tính đạo hàm, bẳng 

đạo hàm cơ bản, đạo hàm của hàm ẩn, 

đạo hàm của hàm có chứa tham số, đạo 

hàm cấp cao. 

2. Vi phân, các quy tắc tính vi phân, vi 

phân cấp cao, ứng dụng tính gần đúng. 

3. Các định lý cơ bản: Rolle, Lagrange, 

Cauchy. 

4. Ứng dụng đạo hàm xét : khoảng tăng, 

giảm, cực trị, lồi lõm, điểm uốn và tiệm 

cận của hàm số. 

5. Quy tắc L’Hospital khử các dạng vô 

định. 

6. Khai triển Taylor – MacLauren, ứng 

dụng. 

16 12 4  

 

 

 

 

 

 

 

[1] , [2], 

[3], [4] 

3.  Phép tính 

tích phân 

hàm một 

biến 

I. Tích phân bất định. 

1. Định nghĩa, các tính chất và bẳng tích 

phân cơ bản. 

2. Các phương pháp tính tích phân  

3.Tích phân hàm hữu tỉ,  hàm lượng 

giác và hàm vô tỷ. 

14 10 4  

 

 

 

 

 

 



3 

 

STT 
Tên 

chương 
Mục, tiểu mục 

Số tiết 
Tài liệu  

tự học TC LT BT 
T

H 

 

II. Tích phân xác định. 

1.  Định nghĩa , tính chất. 

2. Đạo hàm theo cận trên, công thức 

Newton - Leibnit. 

3. Phương pháp đổi biến và phương 

pháp tích phân từng phần. 

4. Tích phân suy rộng. 

5. Ứng dụng . 

 

[1], [2], 

[3], [4] 

4.  Phép tính 

vi phân 

hàm 

nhiều 

biến 

1. Định nghĩa hàm nhiều biến. 

2. Đạo hàm riêng cấp 1, đạo hàm riêng 

cấp cao. 

3. Vi phân toàn phần cấp 1, cấp 2. 

4. Đạo hàm hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn. 

5. Cực trị, điều kiện cần và đủ của cực 

trị hàm nhiều biến. 

6. Cực trị có điều kiện, phương pháp 

nhân tử Lagrange. 

7. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của 

hàm hai biến trên một miền kín. 

8 6 2  

 

 

 

 

 

[1] , [2], 

[3], [4] 

5.  Phương 

trình vi 

phân 

I. Phương trình vi phân cấp 1. 

1. Khái niệm chung. Bài toán Cauchy. 

Định lý tồn tại nghiệm duy nhất . 

2. Phương trình tách biến. 

3. Phương trình đẳng cấp cấp 1. 

4. Phương trình vi phân toàn phần. 

5. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 

1. 

6. Phương trình Bernoulli. 

II. Phương trình vi phân cấp 2. 

1. Bài toán Cauchy, định lý tồn tại duy 

nhất nghiệm. 

2.Phương trình vi phân tuyến tính hệ số 

hằng. 

3. Một số dạng phương trình đặc biệt. 

16 12 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] , [2], 

[3], [4] 

Ghi chú:TC: Tổng số tiết; LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TH: Thực hành. 
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5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1.Tài liệu chính 

[1] Toán Cao Cấp -B-C-A1 ; Trường ĐH Mở TP HCM - 2011 - Ban Cơ Bản. Trần 

Ngọc Hội - Nguyễn Chính Thắng - Nguyễn Viết Đông. 

 [2] Các câu hỏi TNKQ và đề thi mẫu Toán Cao Cấp B-C ; Trường ĐH Mở TP HCM 

- 2011 - Ban Cơ Bản. Trần Ngọc Hội - Nguyễn Chính Thắng. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

      [3] Toán học cao cấp. Tập 1, 2, 3 – Nguyễn Đình Trí –NXB Giáo dục . 

 [4] Giáo trình Toán học cao cấp. – Nguyễn Đình Trí –NXB Giáo dục 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

- Kiểm tra giữa kỳ, trọng số 30%. 

- Kiểm tra cuối kỳ (trắc nghiệm khách quan), trọng số 70%. 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NGÀY 

 

Stt Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 (4,5 t) 

Lý thuyết số phức và bài tập  Bài tập theo giáo trình   

 Quyển bài tập trắc 

nghiệm  

2 Buổi 2 (4,5 t) 

- Lý thuyết số phức và bài tập 

- Giới hạn và liên tục của hàm số 

 Bài tập theo giáo trình   

 Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

3 Buổi 3 (4,5 t) 

- Giới hạn và liên tục của hàm số và 

bài tập 

- Đạo hàm của hàm một biến 

 

4 Buổi 4 (4,5 t) 

Các ứng dụng của đạo hàm  Bài tập theo giáo trình   

 Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

5 Buổi 5 (4,5 t) 

Bài tập cuối chương 2  Bài tập theo giáo trình   

 Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

6 Buổi 6 (4,5 t) Tích phân hàm một biến  

7 Buổi 7 (4,5 t) 

Bài tập tích phân hàm một biến  Bài tập theo giáo trình   

 Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

8 Buổi 8 (4,5 t) 

Các ứng dụng của tích phân hàm một 

biến 

- Tính diện tích hình phẳng 

- Tính thể tích khối tròn xoay 

 Bài tập theo giáo trình   

 Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

9 Buổi 9 (4,5 t) Phép tính vi phân hàm nhiều biến  

10 Buổi 10 (4,5 t) Phép tính vi phân hàm nhiều biến  Bài tập theo giáo trình   
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(tiếp theo)  Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

11 Buổi 11 (4,5 t) 
- Khái niệm về phương trình vi phân 

- Kiểm tra giữa kỳ 

 

12 Buổi 12 (4,5 t) 
Các dạng của phương trình vi phân 

cấp 1 

 

13 Buổi 13 (4,5 t) 

- Bài tập về phương trình vi phân cấp 

1 

- Phương trình vi phân cấp 2 

 Bài tập theo giáo trình   

 Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

14 Buổi 14 (1,5 t) 

- Các dạng của phương trình vi phân 

cấp 2 

- Ôn tập cuối kỳ 

 Bài tập theo giáo trình   

 Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

 

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN PHỤ TRÁCH BAN CƠ BAN 

      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

   NINH XUÂN HƯƠNG 

 

 


