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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         

TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 

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

  
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC  

1.1. Tên môn học:   TOÁN CAO CẤP A2 Mã môn học: MATH1403 

     1.2. Khoa/Ban phụ trách:   Ban Cơ Bản 

1.3. Số tín chỉ:    04TC (04LT/0TH) 

 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

         Môn học được tổ chức giảng dạy trong học kỳ 2 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 : Phép tính tích phân hàm nhiều biến,Lý thuyết chuỗi, Ma trận, 

Định thức, Hệ phương trình tuyến tính, Không gian véctơ, Giá trị riêng và vectơ riêng . 

          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, 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 đại số tuyến tính, thuật toán để giải các bài 

tập liên quan. Biết vận dụng các công cụ Toán học để giải quyết các yêu cầu của các môn 

học chuyên ngành sau này. 

        3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức 

− Nắm vững các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính như: ma trận, định thức, 

hệ phương trình, không gian vecto, trị riêng - vecto riêng, tích phân hàm 

nhiều biến, chuỗi. 

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 về đại số tuyến tính. 

3.2.3. Thái độ  

− Rèn luyện tính kiên trì, chịu khó khi gặp vấn đề 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 TH 

1.  Phép tính 

tích phân 

hàm nhiều 

biến 

I. Tích phân kép 

1. Khái niệm, định nghĩa, ý nghĩa 

hình học và các tính chất của tích 

phân kép. 

2. Cách tính tích phân kép trong tọa 

độ Descaret, tọa độ cực. 

3. Ứng dụng tính diện tích hình 

phẳng, thể tích, diện tích mặt cong, 

khối lượng và trọng tâm hình 

phẳng. 

II. Tích phân bội ba. 

1. Khái niệm, định nghĩa, ý nghĩa 

hình học và các tính chất của tích 

phân bội ba. 

 2. Cách tính tích phân kép trong 

tọa độ Descaret, tọa độ trụ, tọa độ 

cầu. 

 3. Ứng dụng tính diện tích hình 

phẳng, thể tích, diện tích mặt cong, 

khối lượng và trọng tâm hình 

phẳng. 

16 10 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] , 

[2], [3], 

[4] 

2.  Chuỗi  I. Chuỗi số 

 1. Khái niệm chung. 

 2. Chuỗi số dương tiêu chuẩn so 

sánh, tiêu chuẩn D’Alembert, 

Cauchy, chuỗi đan dấu và tiêu 

chuẩn Leibnitz. 

 3. Chuỗi có dấu bất kỳ, sự hội tụ 

tuyệt đối và bán hội tụ. 

II. Chuỗi hàm 

1. Khái niệm chung. 

2. Chuỗi lũy thừa, định lý Abel, 

miền hội tụ. 

3. Ứng dụng giải phương trình vi 

phân đơn giản. 

12 8 4  

 

 

 

 

 

 

 

[1] , 

[2], [3], 

[4] 

3.  Ma trận – I. Ma trận  18 12 6   
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STT 

Tên 

chương 
Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

Định thức 

– Hệ 

phương 

trình 

tuyến tính 

1. Khái niệm và các phép toán ma 

trận. 

2. Ma trận bậc thang, bậc thang rút 

gọn. 

3. Các phép biến đổi sơ cấp trên 

dòng, hạng ma trận. 

4. Ma trận nghịch đảo, tính chất và 

phương pháp tìm ma trận nghịch 

đảo. 

5. Phương trình ma trận. 

II. Định thức  

1. Định nghĩa  

2. Cách tính định thức 

3. Ứng dụng tìm ma trận nghịch 

đảo. 

III. Hệ phương trình tuyến tính. 

1. Định nghĩa hệ phương trình 

tuyến tính, dạng ma trận của hệ 

phương trình tuyến tính. 

2. Giải hệ PTTT bằng phương pháp 

Gauss. 

3. Định lý Cronecker – Capelli. 

4. Giải hệ PTTT bằng phương pháp 

Cramer. 

5. Hệ PTTT thuần nhất. 

 

 

[1], [2], 

[3], [4] 

4. Không 

gian vectơ 

1. Không gian vectơ và không gian 

con. 

2. Tổ hợp tuyến tính, không gian 

con sinh bởi một tập hợp. 

3. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc 

tuyến tính. 

4. Hạng của một hệ vectơ. 

5. Cơ sở và số chiều của không 

gian vectơ. 

6. Tọa độ và ma trận chuyển cơ sở. 

8 6 2  

 

[1] , 

[2], [3], 

[4] 

5 Giá trị 

riêng và 

1. Trị riêng và vectơ riêng của ma 

trận 

 

6 

 

4 

 

2 
 

 

[1] , 
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STT 

Tên 

chương 
Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

vectơ 

riêng của  

ma trận  

2. Đa thức đặc trưng và phương 

trình đặc trưng của ma trận . 

3. Chéo hóa ma trận. 

4. Thuật toán chéo hóa ma trận 

[2], [3], 

[4] 

Ghichú:TC: Tổng số tiết; LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TH: Thực hành. 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc  

[1]. Trần Ngọc Hội – Nguyễn Chính Thắng:  Trắc nghiệm Toán Cao Cấp I . Trường 

ĐH Mở TP. HCM – 2011- Ban Cơ Bản. 

[2]. Trần Ngọc Hội – Nguyễn Chính Thắng:  Trắc nghiệm Toán Cao Cấp II . Trường 

ĐH Mở TP. HCM – 2011- Ban Cơ Bản. 

[3]. Trần Ngọc Hội – Nguyễn Chính Thắng – Nguyễn Viết Đông  Giáo trình Toán 

Cao Cấp B – C – A1. Trường ĐH Mở TP. HCM – 2011- Ban Cơ Bản. 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm 

[4].  Bài giảng tóm lược của giảng viên phụ trách. 

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

[6]. Giáo trình toán – tập 1 GIẢI TÍCH 1 và tập 2 GIẢI TÍCH 2 của JEAN – MARIE 

MONIER. 

6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 

Sinh viên được đánh giá môn  học qua 02 lần kiểm tra : 

- 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) 

- Tích phân bội 2 

- Bài tập 

− Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 

nghiệm  

2 Buổi 2 (4,5 t) 

- Tích phân bội 2 và bài tập tiếp tiếp 

theo 

- Tích phân bội 3 

−  Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

3 Buổi 3 (4,5 t) 

- Tích phân bội 3 

- Bài tập 

− Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

4 Buổi 4 (4,5 t) 
Các ứng dụng của tích phân bội − Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 
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nghiệm 

5 Buổi 5 (4,5 t) 
- Khái niệm về chuỗi số 

- Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số 

 

6 Buổi 6 (4,5 t) 

- Bài tập về chuỗi số 

- Chuỗi Hàm và Chuỗi lũy thừa 

Chuỗi lũy thừa 

− Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

7 Buổi 7 (4,5 t) 

- Bài tập ôn chương về chuỗi 

- Khái niệm về ma trận 

− Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

8 Buổi 8 (4,5 t) 

- Các phép toán trên ma trận 

- Định thức 

− Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

9 Buổi 9 (4,5 t) Hệ phương trình  

10 Buổi 10 (4,5 t) 

Bài tập về ma trận, định thức và hệ 

phương trình 

− Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

11 Buổi 11 (4,5 t) 
- Khái niệm về không gian vecto 

- Kiểm tra giữa kỳ 

 

12 Buổi 12 (4,5 t) 
Khái niệm về không gian vecto (tiếp 

theo) 

 

13 Buổi 13 (4,5 t) 

- Bài tập về không gian vecto 

- Trị riêng, vecto riêng 

− Bài tập theo giáo trình   

− Quyển bài tập trắc 

nghiệm 

14 Buổi 14 (1,5 t) 

- Trị riêng, vecto riêng (tiếp theo) 

- 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 

 


