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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

  1. Thông tin về đơn vị đào tạo và đơn vị cấp bằng 

           - Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp 

     - Đơn vị đào tạo: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

  2. Một số thông tin về chƣơng trình đào tạo 

       - Tên ngành:  

Tiếng Việt: Sư phạm Mĩ thuật 

Tiếng Anh: Painting Teacher Education 

- Mã số ngành đào tạo: 7140222 

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Thời gian đào tạo:  4 năm 

 - Tên văn bằng sau tốt nghiệp:  

                    Tiếng Việt: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật  

                    Tiếng Anh: Bachelor of Painting Teacher Education 

  - Thông tin về kiểm định chất lượng: chưa được kiểm định 

  3. Mục tiêu đào tạo 

  - Người học có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức 

nghề nghiệp. 

  - Đào tạo người học biết tổ chức và thực hiện được các hoạt động dạy học và 

quản lí chuyên môn ở trường tiểu học; Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các 

trường Trung cấp, Cao đẳng có đào tạo ngành mĩ thuật. 

  - Người học có khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tác mĩ thuật, tham gia 

các hoạt động mĩ thuật. Đồng thời, phụ trách và đảm nhiệm được các công việc tại các 

cơ quan nhà nước hoặc tư nhân liên quan đến mĩ thuật. 

- Người học tự nghiên cứu và tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, 

tham gia học tập ở bậc học cao hơn ở trong nước. 

4 . Thông tin tuyển sinh 

4.1. Đối tượng tuyển sinh: 

  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; 

người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được 

công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy 
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định của Bộ GDĐT;  

  Thí sinh có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người 

khuyết tật được UBND tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực 

trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự 

tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe. 

Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển khi được cấp có 

thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy 

định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo 

nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo 

lưu sang năm học sau. 

4.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước 

4.3. Phương thức tuyển sinh: 

Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia  

Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT 

Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu. 

5. Điều kiện nhập học  

Người học nộp các giấy tờ, hồ sơ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, Phòng Đảm bảo 

chất lượng tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định công nhận người học là sinh viên 

chính thức của trường. 

6. Điều kiện tốt nghiệp 

Người học được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:  

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức độ đình chỉ học tập;  

- Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo;  

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.00 trở lên;  

- Có giấy chứng nhận Giáo dục quốc phòng - An ninh và giấy chứng nhận 

Giáo dục thể chất;  

- Có chứng chỉ Ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học theo quy định của Nhà 

trường;    

- Phải tham gia ít nhất 8 ngày công tác xã hội;  
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- Trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc tốt nghiệp muộn so với 

thời gian thiết kế của khóa học, sinh viên phải làm đơn gửi Phòng đào tạo để đề nghị 

được xét tốt nghiệp;  

- Hằng năm, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp vào tháng 2, tháng 6, tháng 8 

và tháng 11. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào các quy định về điều kiện công nhận 

tốt nghiệp để lập danh sách trình Hội đồng xét tốt nghiệp và đề nghị Hiệu trưởng ký 

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp 

được tổ chức vào tháng 7 và tháng 1.   

7. Thời điểm phát hành/ chỉnh sữa bản mô tả: tháng 9 năm 2019  

8. Nơi phát hành: Trường Đại học Đồng Tháp 
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PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Kiến thức 

1.1. Hiểu và nắm được những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, về nhà nước và pháp luật, về đường lối và chính sách quốc phòng 

An ninh quốc gia, về giáo dục thể chất, tin học, ngoại ngữ, về tâm lí học sư phạm, giáo 

dục học, và chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập và giảng 

dạy mĩ thuật cũng như công tác chuyên môn. 

1.2. Nắm được những kiến thức về lý luận và PPDH nghệ thuật, các kiến thức về 

nghệ thuật thị giác, các kiến thức về cơ sở ngành, chuyên ngành, các kỹ năng mềm vào 

trong quá trình dạy học cũng như hoạt động ngoại khóa, chuyên môn. 

        1.3. Vận dụng được khối kiến thức, kỹ năng cơ sở ngành, chuyên ngành; thu thập, 

tổng hợp nguồn tư liệu thực tế từ các đợt thực tế chuyên môn, các đợt kiến tập, thực 

tập sư phạm vào quá trình giảng dạy phù hợp với các bậc học cũng như các chức năng 

nhiệm vụ được giao. 

        1.4. Có khả năng sáng tác mĩ thuật, biết thiết kế, tạo dáng một số sản phẩm mĩ 

thuật ứng dụng. 

2. Kỹ năng 

2.1 Kỹ năng nghề nghiệp 

2.1.1. Có trình độ cảm thụ nghệ thuật và khả năng truyền thụ kiến thức nghệ thuật.  

2.1.2. Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích nội dung sách giáo viên, sách giáo khoa 

mỹ thuật để lập kế hoạch dạy học phù hợp và cho những học sinh có năng khiếu; kỹ 

năng thực hành giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách trung 

thực, khách quan; biết ứng xử và giải quyết linh hoạt những tình huống sư phạm. 

2.1.3. Có kỹ năng thực hành chuyên môn, kỹ năng phân tích, sáng tạo, phát triển 

ý tưởng và khả năng nghiên cứu xử lý các kỹ thuật chất liệu. 

2.1.4. Có kỹ năng lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực 

giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành 

2.1.5.  Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, biết xây dựng, tổ chức, điều 

hành và thực hiện kế hoạch dạy học. 

2.1.6. Có kỹ năng tự học, tự nghiêncứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ để vận dụng linh hoạt thích ứng với thực tiễn. 
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2.2. Kỹ năng mềm 

2.2.1. Có kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả công việc của bản thân và đồng 

nghiệp để tự điều chỉnh trong công tác và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. 

2.2.2. Có kỹ năng làm việc hợp tác, chia sẻ giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp, 

gia đình, cộng đồng để phối hợp tốt trong hoạt động giáo dục. 

2.2.3. Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể) trong 

giao tiếp, giảng dạy; có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, truyền cảm hứng cho người 

học; có kỹ năng xử lý linh hoạt các tình huống dạy học. 

2.2.4. Có kỹ năng thực hành chuyên môn, có ý tưởng sáng tạo trong việc tổ chức 

thực hiện các hoạt động mĩ thuật. 

3. Phẩm chất đạo đức 

3.1. Hình thành các phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức, kỉ luật tốt; có lối sống 

trong sáng lành mạnh, ý thức được giá trị nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả trong dạy 

học mĩ thuật và hoạt động chuyên môn. 

3.2. Có tính trung thực, kiên nhẫn, thái độ phục vụ tận tình; có tâm với nghề, yêu 

quý người học, đề cao tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc. 

3.3. Thường xuyên tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn 

thiện bản thân. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm và phải luôn tự chịu trách nhiệm 

trong công việc. 

4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ. 

4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan 

điểm cá nhân. 

4.4. Lập kế hoạch điều phối, quản lí các nguồn lực, đánh giá và cải thiện các hoạt 

động chuyên môn. 

5. Cơ hội việc làm của ngƣời học sau tốt nghiệp 

5.1. Giảng dạy được chương trình mĩ thuật ở các trường phổ thông hoặc các 

trường chuyên nghiệp có đào tạo mĩ thuật. 

5.2. Có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân có liên quan 

đến mĩ thuật. 

5.3. Tham gia các hoạt động phong trào về mĩ thuật. 

 



7 
 

 
 

PHẦN III: NỘI DUNG CHUƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ, trong đó: 

- Khối kiến thức đại cương: 47 tín chỉ (tính cả các học phần GDTC, GDQP-AN, 12 

tín chỉ) 

+ Bắt buộc: 45 tín chỉ 

+ Tự chọn:  02 tín chỉ  

- Khối kiến thức chuyên nghiệp: 93 tín chỉ, trong đó: 

+ Cơ sở ngành:    Bắt buộc: 15 tín chỉ      

                            Tự chọn:  04 tín chỉ 

+ Chuyên ngành: Bắt buộc: 56 tín chỉ      

                            Tự chọn:  04 tín chỉ 

+ Thực hành, thực tập nghề nghiệp: 08 tín chỉ  

+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế: 6 tín chỉ 

2. Khung chƣơng trình đào tạo chi tiết 

TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

HỌC PHẦN ĐIỀU KIỆN TIẾN 

ĐỘ TQ HT SH 

A. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 45   

I. Ngoại ngữ 5   

1 GE4410 Tiếng Anh 1 3       1 

2 GE4411 Tiếng Anh 2 2   GE4410   2 

II. Giáo dục quốc phòng 8   

1 GE4149 Đường lối quân sự của Đảng 3       2 

2 GE4150 Công tác quốc phòng, an ninh 2   GE4149   3 

3 GE4153 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ 

thuật bắn súng tiểu liên AK 
3   GE4149   4 

III. Giáo dục thể chất 3   

1. Học phần bắt buộc 1   

  GE4306 Giáo dục thể chất 1 1       1 

2. Học phần tự chọn 2   

1 GE4321 Bóng đá 2   GE4306   2 

2 GE4322 Bóng chuyền 2   GE4306   2 

3 GE4323 Cầu lông 2   GE4306   2 

4 GE4324 Khiêu vũ thể thao 2   GE4306   2 

5 GE4325 Võ thuật Vovinam 2   GE4306   2 

6 GE4326 Võ thuật Karatedo 2   GE4306   2 

7 GE4327 Cờ vua 2   GE4306   2 
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TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

HỌC PHẦN ĐIỀU KIỆN TIẾN 

ĐỘ TQ HT SH 

8 GE4328 Bóng bàn 2   GE4306   2 

9 GE4329 Bóng ném 2   GE4306   2 

10 GE4330 Bóng rổ 2   GE4306   2 

11 GE4331 Bơi lội 2   GE4306   2 

12 GE4332 Điền kinh 2   GE4306   2 

13 GE4333 Tennis 2   GE4306   2 

IV. Đại cƣơng chung 29   

1 GE4091 Triết học Mác – Lênin  3       1 

2 GE4039 Pháp luật Việt Nam đại cương 2       1 

3 GE4045 Tâm lý học đại cương 2       1 

4 GE4017 Giáo dục học đại cương 2       1 

5 GE4112 Nhập môn khoa học giao tiếp 2       1 

6 PA4450E Nhập môn nghề nghiệp 2       1 

7 GE4078 Tâm lý học trung học 2   GE4045   2 

8 GE4075 Giáo dục học trung học 2   GE4017   2 

9 GE4092 Kinh tế chính trị  Mác – Lênin 2   GE4091   2 

10 GE4093 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2   GE4092   3 

11 GE4056 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   GE4092   3 

12 GE4094 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2   GE4093   4 

13 GE4111 Quản lý HCNN và QL ngành GD 2   GE4039   5 

14 GE4407 Hình thành và phát triển kỹ năng 

mềm 
2       6 

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 93   

I. Kiến thức cơ sở ngành 19   

1. Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 15   

1 PA4001 Định luật xa gần 2       1 

2 PA4002 Giải phẫu tạo hình 2       1 

3 PA4242 Cơ sở tạo hình 2       1 

4 PA4025 Lịch sử mỹ thuật Thế giới 2       2 

5 PA4011 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 2       3 

6 PA4228 Lý luận dạy học bộ môn 2       4 

7 PA4026 Điêu khắc 3       6 

2. Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 4   

1 PA4009 Khoa học màu sắc 2       1 

2 PA4024 Nghệ thuật học 2       1 

3 PA4014 Mỹ thuật học 2 PA4011     2 

4 PA4234 
Tin học chuyên ngành Corel 

Draw 
2       2 

5 PA4245 Giáo dục học nghệ thuật 2       3 

6 PA4231 Mỹ thuật đương đại 2 PA4014     3 

7 PA4235 Tin học chuyên ngành Photoshop 2       4 
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TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

HỌC PHẦN ĐIỀU KIỆN TIẾN 

ĐỘ TQ HT SH 

8 PA4040E 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục mĩ thuật 
2 PA4024     4 

9 PA4230 Hoạt động mỹ thuật ngoài giờ lên 

lớp 
2 PA4228     4 

10 PA4233 Nghệ thuật thiết kế 2       5 

II. Kiến thức chuyên ngành 60   

1. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 56   

1 PA4118 Hình họa 1 3       1 

2 PA4236 Thiết kế đồ họa 2       2 

3 PA4133 Ký họa thực tế 1 3 PA4001   PA4118 2 

4 PA4027 Trang trí 1 3 PA4009     2 

5 PA4028 Trang trí 2 3     PA4027 3 

6 PA4101 Bố cục 1 3 PA4133     3 

7 PA4121 Hình họa 2 3     PA4118 3 

8 PA4200 Hình họa 3 3     PA4121 4 

9 PA4244 PPDH mỹ thuật 3 PA4228     4 

10 PA4402N Rèn luyện NVSPTX 1 2       4 

11 PA4403N Rèn luyện NVSPTX 2 2     PA4402N 5 

12 PA4134 Ký họa thực tế 2 3     PA4133 5 

13 PA4104 Bố cục 2 3       5 

14 PA4237 Thiết kế công nghiệp 2       5 

15 PA4241 
Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện 

ảnh 
2       6 

16 PA4006 Hình họa 4 4     PA4005 6 

17 PA4107 Bố cục 3 4       6 

18 PA4221 Bố cục 4 4     PA4107 7 

19 PA4239 Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 2       7 

20 PA4404N Rèn luyện NVSPTX 3 2     PA4403N 7 

2. Kiến thức chuyên ngành tự chọn 4   

1 PA4232 Chất liệu tổng hợp 2       2 

2 PA4246 Kiến trúc 2     PA4011 4 

3 PA4238 Thiết kế thời trang 2       6 

III. Thực hành thực tập nghề nghiệp 8   

1 GE4403 Kiến tập sư phạm 2     PA4230 5 

2 PA4698 Thực tập tốt nghiệp 6 GE4403   PA4244 8 

IV. Khóa luận tốt nghiệp / Học phần thay thế 6   

1. Khóa luận tốt nghiệp 6   

1 PA4297N Khóa luận tốt nghiệp 6       8 

2. Học phần thay thế khóa luận 6   

1 PA4204 Hình họa 5 2       8 
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TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

HỌC PHẦN ĐIỀU KIỆN TIẾN 

ĐỘ TQ HT SH 

2 PA4223 Bố cục 5 4       8 

Tổng số TCTL 138 

 

3. Các học phần hình thành kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức theo chuẩn 

đầu ra      

S 

TT 
Tên học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 
Phẩm chất 

đạo đức 

K

T

1 

K

T

2 

K

T

3 

K

T

4 

K

N

1 

K

N

2 

K

N

3 

K

N

4 

K

N

5 

K

N

6 

P

C 

1 

P

C 

2 

P

C 

3 

I. Kiến thức giáo dục đại cƣơng    

1. Ngoại ngữ    

1 Tiếng Anh 1 3    2 3     2   

2 Tiếng Anh 2 3    2 3     2   

2. Giáo dục thể chất    

2.1. Giáo dục thể chất (bắt buộc)    

1 Giáo dục thể chất 1 3    2 3     2   

2.2. Giáo dục thể chất (tự chọn)    

1 Bóng đá 3    2 3     2   

2 Cầu lông 3    2 3     2   

3 Cờ vua 3    2 3     2   

4 Bóng chuyền 3    2 3     2   

5 Khiêu vũ thể thao 3    2 3     2   

6 Võ thuật Karatedo 3    2 3     2   

7 Võ thuật Vovinam 3    2 3     2   

8 Bơi lội 3    2 3     2   

3. Giáo dục quốc phòng    

1 Đường lối quân sự của Đảng 3    2 3     2   

2 Công tác quốc phòng, an ninh 3    2 3     2   

3 
Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật 

bắn súng tiểu liên AK 
3    2 3     2   

4. Đại cƣơng chung    

1 Nhập môn nghề nghiệp 3    2 3     2   

2 Triết học Mác- Lênin 3    2 3     2   

3 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3    2 3     2   

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3    2 3     2   

5 Lịch sử Đảng CSVN 3    2 3     2   

6 Pháp luật Việt Nam đại cương 3    2 3     2   

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3    2 3     2   

8 Tâm lý học đại cương 3    2 3     2   

9 Giáo dục học đại cương 3    2 3     2   

10 Nhập môn khoa học giao tiếp3 3    2 3     2   

11 Tâm lý học trung học 3    2 3     2   

12 Giáo dục học trung học 3    2 3     2   

13 Quản lý HCNN và QL ngành GD 3    2 3     2   

14 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm 3    2 3     2   

II. Khối kiến thức chuyên nghiệp    

2. Cơ sở ngành    
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2.1.  ọc ph n bắt buộc    

1 Định luật xa gần 2 2 3  1  2 2  2 4 2 5 

2 Giải phẫu tạo hình 2 2 3  1  2 2  2 4 2 5 

3 Cơ sở tạo hình 1 3 3 3 2 3 3 3  3 4 3 5 

4 Lịch sử mỹ thuật Thế giới 1 3 3  2 3  3 2 4 2 3 2 

5 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 1 3 3  2 3  3 2 4 2 3 2 

6 Lý luận dạy học bộ môn 2 3   2 2  2 2 2 1 2  

7 Điêu khắc 2 3 3 3 3  2 2  3 4 3 5 

2.2.  ọc ph n tự chọn    

1 Khoa học màu sắc 1 3 3 3 2 3 3 3  3 4 3 5 

2 Nghệ thuật học 1 3 3  2   3 2 3 2  2 

3 Mỹ thuật học 2 3 3  2 3  3 2 3 2  2 

4 Giáo dục học nghệ thuật 2 3 3  2   3 2 3 2  2 

5 Tin học chuyên ngành Corel Draw 1 3 3 6 2  2 2 2 2 4 3 5 

6 Tin học chuyên ngành Photoshop 1 3 3 6 2  2 2 2 2 4 3 5 

7 Nghệ thuật thiết kế 2 3 3 6 2  3 3 2 2 4 3 5 

8 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục mĩ thuật 
1 3 4   2  3 3 3 1 3 3 

9 Hoạt động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp 1 3 3  2 3  3 2 2 2 3 2 

10 Mỹ thuật đương đại 2 3 3  2   3 2 3 2  2 

3. Chuyên ngành    

3.1. Học ph n bắt buộc    

1 Hình họa 1 2 2 3 1 1  2 2  2 4 2 5 

2 Hình họa 2 2 2 3 2 2  3 2  2 4 2 5 

3 Hình họa 3 2 2 4 3 3  3 3  3 4 2 5 

4 Hình họa 4 3 3 4 5 3  4 4  4 4 2 5 

5 Ký họa thực tế 1 1 3 3 4 2  2 2  3 4 3 5 

6 Ký họa thực tế 2 2 3 4 5 2  3 3  4 4 3 5 

7 Trang trí 1 1 3 3 6 2  2 2 2 2 4 3 5 

8 Trang trí 2 2 3 3 6 2  3 3 2 2 4 3 5 

9 Bố cục 1 3 3 3 6 2 2 2 3 2 3 4 3 5 

10 Bố cục 2 3 3 3 6 2 2 2 3 2 3 4 3 5 

11 Bố cục 3 2 4 5 6 2 3 3 4 3 5 4 3 5 

12 Bố cục 4 2 4 6 6 2 3 4 4 3 5 4 3 5 

13 Thiết kế đồ họa 2 3 3 6 2  2 3 2 2 4 3 5 

14 Thiết kế công nghiệp 2 3 3 6 2  2 3 2 2 4 3 5 

15 Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh 1 3 3 6 2  3 3 2 2 4 3 5 

16 Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 2 3 3 6 2  2 2 2 2 4 3 5 

17 Rèn luyện NVSPTX 1 2 2 3  3 3 2 3 4 2 3 2 5 

18 Rèn luyện NVSPTX 2 2 2 3  3 3 3 3 4 3 3 2 5 

19 Rèn luyện NVSPTX 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 

20 PPDH mỹ thuật 2 3 3  3 3 2 3 4 3 2 3 3 

3.2. Học ph n tự chọn    

1 Kiến trúc 2 3 3 3 2  3 3 2 2 4 3 2 

2 Thiết kế thời trang 2 3 3 6 2  2 3 2 2 4 3 5 

3 Chất liệu tổng hợp 1 3  6 2 2 4 2  4 4 3 5 

4. Thực hành, thực tập nghề nghiệp    

1 Kiến tập sư phạm              

2 Thực tập tốt nghiệp              

5. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần 

thay thế 
   

1 Hình họa 5 3 3 4 5 3  4 4  4 4 2 5 

2 Bố cục 5 3 4 6 6 2 3 4 4 3 5 4 3 5 

3 Khóa luận tốt nghiệp 3 4 6 6 2 3 4 4 3 5 4 3 5 
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4. Kế hoạch đào tạo theo thời gian  

S 

T

T 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Học kì 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 47  

1. Ngoại ngữ 5  

1 GE4410 Tiếng Anh 1 3 1        

2 GE4411 Tiếng Anh 2 2  2       

2. Giáo dục thể chất 
 

 

2.1.  ọc ph n bắt buộc 2  

1 GE4306 Giáo dục thể chất 1 2 1        

2.2.  ọc ph n tự chọn 2  

1 GE4321 Bóng đá 2  2       

2 GE4323 Cầu lông 2  2       

3 GE4327 Cờ vua 2  2       

4 GE4322 Bóng chuyền 2  2       

5 GE4324 Khiêu vũ thể thao 2  2       

6 GE4326 Võ thuật Karatedo 2  2       

7 GE4325 Võ thuật Vovinam 2  2       

8 GE4331 Bơi lội 2  2       

3. Giáo dục quốc phòng 8  

1 GE4149 Đường lối quân sự của Đảng 3  2       

2 GE4150 
Công tác quốc phòng, an 

ninh 
2   

3    
  

3 GE4153 

Quân sự chung và chiến 

thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu 

liên AK 

3   

 4   

  

4. Đại cƣơng chung 30  

1 PA4450E Nhập môn nghề nghiệp 3 1        

2 GE4091 Triết học Mác- Lênin  3 1        

3 GE4092 Kinh tế chính trị Mác- Lênin  2  2       

4 GE4093 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2   3      

5 GE4094 Lịch sử Đảng CSVN 2    4     

6 GE4039 
Pháp luật Việt Nam đại 

cương 
2       
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7 GE4056 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2         

8 GE4045 Tâm lý học đại cương 2         

9 GE4017 Giáo dục học đại cương 2         

10 GE4112 Nhập môn khoa học giao tiếp 2         

11 GE4078 Tâm lý học trung học 2         

12 GE4075 Giáo dục học trung học 2         

13 GE4111 
Quản lý HCNN và QL ngành 

GD 
2       

  

14 GE4407 
Hình thành và phát triển kỹ 

năng mềm 
2       

  

II. Khối kiến thức chuyên nghiệp 93  

2. Cơ sở ngành 19  

2.1.  ọc ph n bắt buộc 15  

1 PA4001 Định luật xa gần 2 1        

2 PA4002 Giải phẫu tạo hình 2 1        

3 PA4242 Cơ sở tạo hình 2 1        

4 PA4025 Lịch sử mỹ thuật Thế giới 2  2       

5 PA4011 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 2   3      

7 PA4228 Lý luận dạy học bộ môn 2    4     

8 PA4026 Điêu khắc 3      6   

2.2.  ọc ph n tự chọn  4  

1 PA4009 Khoa học màu sắc 2 1        

2 PA4024 Nghệ thuật học 2 1        

3 PA4014 Mỹ thuật học 2  2       

4 PA4234 

Tin học chuyên ngành  

Corel Draw 
2  2       

5 PA4245 Giáo dục nghệ thuật 2   3      

6 PA4231 Mỹ thuật đương đại 2   3      

7 PA4235 

Tin học chuyên ngành 

Photoshop 
2    4     

8 PA4040E 

Phương pháp nghiên cứu 

 khoa học giáo dục mĩ thuật 
2    4     

9 PA4230 

Hoạt động mỹ thuật  

ngoài giờ lên lớp 
2    4     

10 PA4233 Nghệ thuật thiết kế 2     5    

3. Chuyên ngành 60  
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3.1. Học ph n bắt buộc 56  

1 PA4118 Hình họa 1 3 1        

2 PA4236 Ký họa thực tế 1 3  2       

3 PA4133 Trang trí 1 3  2       

4 PA4027 Thiết kế đồ họa 2  2       

5 PA4028 Hình họa 2 3   3      

6 PA4101 Trang trí 2 3   3      

7 PA4121 Bố cục 1 3   3      

8 PA4200 Hình họa 3 3    4     

9 PA4244 Rèn luyện NVSPTX 1 2    4     

10 PA4402N PPDH mỹ thuật 3    4     

11 PA4403N Thiết kế công nghiệp 2     5    

12 PA4134 Ký họa thực tế 2 3     5    

13 PA4104 Bố cục 2 3     5    

14 PA4237 Rèn luyện NVSPTX 2 2     5    

15 PA4241 Hình họa 4 4      6   

16 PA4006 Bố cục 3 3      6   

17 PA4107 

Thiết kế mĩ thuật sân khấu, 

điện ảnh 
2      6   

18 PA4221 

Thiết kế mĩ thuật  

đa phương tiện 
2       7  

19 PA4239 Rèn luyện NVSPTX 3 2       7  

20 PA4221 Bố cục 4 4       7  

3.2.  ọc ph n học tự chọn 4  

1 PA4232 Chất liệu tổng hợp 2  2       

2 PA4246 Kiến trúc 2    4     

3 PA4238 Thiết kế thời trang 2      6   

4. Thực hành, thực tập nghề nghiệp 8  

1 GE4403 Kiến tập sư phạm 2     5    

2 PA4698 Thực tập tốt nghiệp 6        8 

5. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần 

thay thế 
6  

1 PA4204 Hình họa 5 2       7  

2 PA4223 Bố cục 5 4        8 

3 PA4297N Khóa luận tốt nghiệp 6        8 
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5. Hình thức đào tạo và phƣơng pháp giảng dạy 

- Hình thức đào tạo: Chính quy  

- Phương pháp giảng dạy: 

+ Tổ hợp các phương tiện, phương pháp giảng dạy phù hợp và hiện đại.  

+ Coi trọng thực hành, khả năng tự học tự nghiên cứu của người học. 

+ Tăng cường các phương tiện nghe nhìn, các nguồn tư liệu tranh ảnh, các đợt 

thực tế, thực tập.  

+ Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Ngoại ngữ, tin học theo định hướng CTGD 

phổ thông tổng thể. 

6. Cách thức đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 

định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

7. Điều kiện thực hiện chƣơng trình 

7.1. Đề cƣơng chi tiết học phần: (Xem file danh mục đề cương chi tiết các 

Học phần). 

7.2 Đội ngũ giảng viên (xem Phụ lục) 

7.3 Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học 

STT Tên Danh mục trang thiết bị chính 

1 Giá vẽ cá nhân cho giảng viên và sinh viên Trang thiết bị phục vụ dạy – học 

2 
Phòng máy tính (20 bộ máy tính) cho thực 

hành đồ họa 
Trang thiết bị phục vụ dạy – học 

3 
01 bộ máy tính và máy in màu phòng 

chuyên môn mỹ thuật 

Phương tiện hỗ trợ nghiên cứu và dạy 

học 

4 Khối cơ bản và đồ vật Đồ dùng dạy – học 

5 Tượng toàn thân Đồ dùng dạy – học 

6 Giáo trình, Sách tham khảo Tài liệu nghiên cứu phục vụ dạy học 

7 Phòng học thực hành mỹ thuật  Cơ sở thiết bị phục vụ dạy – học 

 

8. Hƣớng dẫn thực hiện và tổ chức chƣơng trình đào tạo 

- Chương trình đào tạo này áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2019 trở đi. 

- Tỷ lệ giờ lý thuyết (bài tập, thảo luận), thực hành, thí nghiệm, tự học được thể 

hiện trong đề cương chi tiết học phần. Đề cương chi tiết học phần là cơ sở để giảng 
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viên, sinh viên thực hiện đầy đủ các nội dung của học phần. 

- Việc phân kỳ trong chương trình đào tạo là cơ sở để bộ môn lập kế hoạch dạy 

học cụ thể của từng học kỳ, phòng Đào tạo có trách nhiệm mở các lớp học phần cho 

sinh viên đăng ký. 

- Các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục Thể chất không chuyên, 

Kiến tập sư phạm, Thực tập tốt nghiệp được tổ chức dạy và học theo quy định riêng. 

- Việc tổ chức dạy và học được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao 

đẳng hệ chính quy sửa đổi ban hành theo Quyết định 1465/QĐ-ĐHĐT ngày 23 

tháng 10 năm 2018 và Quy chế Tổ chức thi kết thúc học phần ban hành theo Quyết 

định số 828/QĐ-ĐHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Đồng Tháp. 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY CHƢƠNG TRÌNH
 

S 

T

T 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới tính 
Học 

vị 

Chuyên 

ngành 

Nơi  

đào tạo 

(Bằng 

cao nhất) 

Đơn 

vị 

Học phần 

phụ trách
 

Nam Nữ 

1 Lê Minh Quang 1979 x  
Thạc 

sĩ 

Mỹ thuật  

ứng dụng 
ĐHMTCN 

Hà Nội 

Khoa 

SPNT 

- Bố cục 

- Trang trí 

- Các HP thiết kế 

 - Mỹ thuật học 

 - Mĩ thuật đương đại 

- PPNCKH Giáo dục MT 

- Giáo dục nghệ thuật 

2 Nguyễn Đắc Nguyên 1971 x  
Thạc 

sĩ 

Mỹ thuật  

tạo hình 
ĐHMT TP 

HCM 

Khoa 

SPNT 

- Bố cục 

- Chất liệu tổng hợp 

- Ký họa thực tế 

- Điêu khắc 

3 Hồ Hải Thanh 1981 x  
Thạc 

sĩ 

Lý luận 

LSMT 
ĐHMT TP 

HCM 

Khoa 

SPNT 

- LSMT Thế giới 

- LSMT Việt Nam 

- Mỹ thuật học 

- Mỹ thuật đương đại 

- Nghệ thuật học 

- Phương pháp DHMT 

- Rèn luyện NVSP 

- PPNCKH Giáo dục MT 

4 Lê Mạnh Hà 1980 x  
Thạc 

sĩ 

Nghệ 

thuật thị 

giác 

ĐH 

Mahaxara

kham 

Khoa 

SPNT 

- Điêu khắc 

- Ký họa thực tế 

- Chất liệu tổng hợp 

5 Châu Hoàng Trọng 1987 x  
Thạc 

sĩ 

Mỹ thuật 

tạo hình 

ĐHMT TP 

HCM 

Khoa 

SPNT 

- Bố cục 

- Trang trí 

- Các HP thiết kế 

- Ký họa thực tế 

- LSMT Thế giới 

- LSMT Việt Nam 

- Nghệ thuật học 

6 Lượng Minh Trí 1979 x  
Thạc 

sĩ 

Mỹ thuật 

tạo hình 

ĐHMT TP 

HCM 

Khoa 

SPNT 

- Hình họa 

- Ký họa thực tế 

- Giải phẫu tạo hình 

- Luật xa gần 

- Rèn luyện NVSP 

- Phương pháp DHMT 

7 Nguyễn Hoàng Doanh 1985 x  
Thạc 

sĩ 

Mỹ thuật 

tạo hình 

ĐHMT TP 

HCM 

Khoa 

SPNT 

- Hình họa 

- Ký họa thực tế 

- Giải phẫu tạo hình 

- Luật xa gần 

8 Nguyễn Thị Bích Thuấn 1984  x 
Thạc 

sĩ 

Mỹ thuật 

tạo hình 

ĐHMT TP 

HCM 

Khoa 

SPNT 

- Bố cục 

- Trang trí 

 

9 Phạm Thị Thu Hằng 1980  x 
Thạc 

sĩ 

Mỹ thuật 

tạo hình 

ĐHMT TP 

HCM 

Khoa 

SPNT 

- Hình họa 

- Ký họa thực tế 

- Giải phẫu tạo hình 

- Luật xa gần 
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DANH MỤC ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG  

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

2. Cơ sở ngành 

 2.1.  ọc ph n bắt buộc 

2.1.1. Định luật xa gần 

  2.1.2. Giải phẫu tạo hình 

  2.1.3. Cơ sở tạo hình 

  2.1.4. Lịch sử mỹ thuật Thế giới  

  2.1.5. Lịch sử mỹ thuật Việt Nam  

  2.1.6. Lý luận dạy học bộ môn 

  2.1.7. Điêu khắc  

 2.2.  ọc ph n tự chọn 

  2.2.1. Khoa học màu sắc 

  2.2.2. Nghệ thuật học 

  2.2.3. Mỹ thuật học 

  2.2.4. Giáo dục nghệ thuật 

2.2.5. Tin học chuyên ngành Corel Draw 

  2.2.6. Tin học chuyên ngành Photoshop 

  2.2.7. Nghệ thuật thiết kế 

  2.2.8. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mĩ thuật 

  2.2.9. Hoạt động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp 

  2.2.10. Mỹ thuật đương đại 

3. Chuyên ngành 

 3.1.  ọc ph n bắt buộc 

  3.1.1.  Hình họa 1 

  3.1.2. Hình họa 2 

  3.1.3. Hình họa 3 

  3.1.4. Hình họa 4 

  3.1.5. Ký họa thực tế 1 

  3.1.6. Ký họa thực tế 2 

  3.1.7. Trang trí 1 

  3.1.8. Trang trí 2 

  3.1.9. Bố cục 1 

  3.1.10. Bố cục 2 

  3.1.11. Bố cục 3 

  3.1.12. Bố cục 4 

  3.1.13. Thiết kế đồ họa 

  3.1.14. Thiết kế công nghiệp 

  3.1.15. Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh 

  3.1.16. Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 

  3.1.17. Rèn luyện NVSPTX 1 

  3.1.18. Rèn luyện NVSPTX 2 

  3.1.19. Rèn luyện NVSPTX 3 

  3.1.20. PPDH mỹ thuật 

 3.2.  ọc ph n tự chọn 

  3.2.1. Kiến trúc  

  3.2.2. Thiết kế thời trang 

  3.2.3. Chất liệu tổng hợp 

4. Thực hành, Thực tập nghề nghiệp 
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 4.1. Kiến tập sư phạm 

 4.2. Thực tập tốt nghiệp 

5. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế 

 5.1. Khóa luận tốt nghiệp 

 5.2.  ình họa 5  

 5.3. Bố cục 5  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Định luật xa gần 

Mã học phần: PA4001 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 10/50/70 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                             Chức danh, học hàm, học vị:  

 Điện thoại:                                            E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về luật xa gần. Tổng hợp những quy 

tắc về sự nhìn, nhằm phục vụ cho việc biểu đạt không gian trên mặt phẳng theo quy luật của 

thị giác. 

- Người học hiểu được các yếu tố và vai trò của luật xa gần trong học tập và sáng tác 

mỹ thuật. Qua đó rèn luyện được các kỹ năng quan sát, nhận xét và thực hành bài tập. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

 4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu và nhận thức được tính khoa học của luật xa gần trong mỹ thuật, 

kiến trúc và ứng dụng nó vào học tập, nghiên cứu. 

4.1.2. Người học hiểu và nắm rõ nguyên lí cơ bản của luật phối cảnh trong không gian; 

nắm được cấu trúc cảnh vật trong thế giới tự nhiên khi vị trí của mắt nhìn thay đổi. 

 4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học thể hiện được cách vẽ phối cảnh từ đơn giản đến phức tạp. 

4.2.2. Người học có khả năng làm việc độc lập, biết quan sát và giải quyết vấn đề. 

Nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc cơ bản của luật xa gần trên không gian của đối 

tượng. 

 4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của 

luật xa gần trong học tập và nghiên cứu mỹ thuật. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động và tư duy sáng tạo trong quá trình học 

tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

 5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Khái niệm về Luật xa gần 

1.2. Cơ sở khoa học của Luật xa gần 

1.3. Đặc điểm của sự nhìn 

1.4. Vai trò của Luật xa gần trong 

học tập và sáng tác mĩ thuật. 

02 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình, Thảo 

luận, trực quan 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước đề cương chi tiết 

học phần Định luật xa gần 

do GVHD cung cấp 

Đọc trước tài liệu [1, 2, 3]. 

 

Chương 2 

Biểu hiện không gian trên mặt 

phẳng 

2.1. Khái niệm về phép chiếu xuyên 

tâm 

2.2. Cơ sở khoa học của phép chiếu 

xuyên tâm  

2.3. Mối quan hệ của phép chiếu 

xuyên tâm với sự nhìn 

2.4. Ứng dụng phép chiếu xuyên tâm 

trong hội họa. 

04 

 

 

 

 

 

 

   

Chương 3 

Phối cảnh đƣờng nét 

3.1. Tìm hiểu khái quát về phối cảnh 

đường nét 

3.2. Điểm nhìn 

3.3. Trường nhìn 

3.4. Tia nhìn và tia nhìn chính 

3.5. Góc nhìn 

3.6. Khoảng cách chính 

3.7. Mặt tranh 

3.8. Đường chân trời 

3.9. Điểm tụ. 

04    

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Biểu hiện không gian trên mặt 

phẳng 

2.5. Làm bài tập về phép chiếu xuyên 

tâm 

Sinh viên thể hiện bài tập trên giấy 

khổ A3 

Chất liệu: bút chì. 

15 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thảo luận, trực quan (thị 

phạm), Thực hành cá 

nhân. 

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ 

học, phương tiện phù hợp 

với yêu cầu từng bài tập cụ 

thể và đọc trước tài liệu [1, 

2, 3]. 

Chương 3 

Phối cảnh đƣờng nét 

3.10. Thực hành bài tập về phối cảnh 

đường nét 

Sinh viên thể hiện bài tập trên giấy 

khổ A3 

Chất liệu: bút chì. 

15 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thảo luận, trực quan (thị 

phạm), Thực hành cá 

nhân. 

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ 

học, phương tiện phù hợp 

với yêu cầu từng bài tập cụ 

thể và đọc trước tài liệu [1, 

2, 3]. 

Chương 4 

Một số hình thức  

phối cảnh 

4.1. Vẽ phối cảnh hình vuông, hình 

lập phương, hình tròn. 

4.2. Vẽ phối cảnh bóng ngã, bóng 

nước 

4.3. Vẽ người gần và xa trong phối 

cảnh 

4.4. Thực hành bài vẽ 

Sinh viên thể hiện bài tập trên giấy 

khổ A1 

Chất liệu: bút chì . 

20 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thảo luận, trực quan (thị 

phạm), Thực hành cá 

nhân. 

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ 

học, phương tiện phù hợp 

với yêu cầu từng bài tập cụ 

thể và đọc trước tài liệu [1, 

2, 3]. 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả 
Tên 

 tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đặng Xuân Cường 
Luật  

xa gần 
2003 ĐHSP 

TTTT  Thư viện 

LVH 
x  

2 Phạm Công Thành 
Luật  

phối cảnh 
1995 Mĩ Thuật 

TTTT  Thư viện 

LVH 
 x 
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3 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội 

hoạ đen trắng 
2002 Mĩ thuật 

TTTT  Thư viện 

LVH 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Học tập tích cực và dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần. 

- Được nghỉ trong quy định theo quy chế đào tạo tín chỉ là 20% của tổng số tiết học. 

- Hoàn thành đầy đủ và đúng thời gian qui định các bài tập trong học phần đề ra. 

 8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra  

giữa kỳ 
- Thực hành bài tập, lấy điểm kiểm tra giữa kì. 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Kết thúc học phần sẽ tiến hành trưng bày những sản 

phẩm để đánh giá điểm thi. 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành. 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

  

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Bố cục bài vẽ cân đối hài hòa 2.0 

2 Đúng phối cảnh và độ chuẩn xác cao 4.0 

3 Trình bày, minh họa rõ ràng 1.5 

4 Kỹ năng thể hiện nét vẽ linh hoạt, sinh động, tạo được tính biểu cảm 2.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn và 

hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm điểm 

kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Giải phẫu tạo hình 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 10/50/70 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giải phẫu tạo hình trong học 

tập và nghiên cứu. 

- Người học hiểu biết về tỉ lệ, đặc điểm, cấu trúc, hình dáng… con người, qua đó biết vận 

dụng vào trong học tập chuyên ngành và thực hành sáng tác tranh, tượng… 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

 4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu và nhận thức được vai trò của giải phẫu tạo hình đối với mỹ thuật 

nói chung và hội họa nói riêng. 

4.1.2. Người học nắm được tương quan trong mối liên hệ giữa xương và cơ của cơ thể 

khi cơ thể người. 

4.1.3. Người học xác định đối tượng nghiên cứu là hệ xương, hệ cơ, tỉ lệ tỉ lệ từng bộ 

phận và toàn thân của cơ thể người. 

 4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học vẽ được các diễn biến cấu trúc xương, cơ trong từng bộ phận và toàn 

thân của cơ thể người. 

4.2.2. Người học có khả năng vận dụng được kiến thức giải phẫu vào trong học tập 

chuyên ngành và thực hành sáng tác tranh, tượng…có hiệu quả. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của 

giải phẫu tạo hình trong học tập và nghiên cứu mỹ thuật. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động và tư duy sáng tạo trong quá trình học 

tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Những kiến thức chung 

1.1. Khái niệm về giải phẫu tạo hình 

1.1.1. Khái nệm về giải phẫu 

người 

1.1.2. Nguồn gốc của giải phẫu 

người 

1.2. Những vấn đề nghiên cứu của 

giải phẩu tạo hình 

1.3. Phương pháp học tập và nghiên 

cứu 

1.4. Vai trò của giải phẩu tạo hình 

đối với mỹ thuật. 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình, Thảo luận, 

trực quan  

 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước đề cương chi tiết 

học phần Giải phẫu tạo 

hình do GVHD cung cấp 

Đọc trước tài liệu  [1, 2, 3, 

4, 5]. 

 

 

Chương 2 

Tỷ lệ và cấu trúc  

cơ thể ngƣời 

2.1. Khái quát chung về tỷ lệ, cấu 

trúc cơ thể người 

2.1.1. Cấu trúc đầu người 

2.1.2. Tỷ lệ cơ thể người 

2.1.3. Cấu tạo bộ xương người 

- Xương đầu 

- Xương thân 

- Xương chi trên 

- Xương chi dưới 

2.2. Cấu tạo chi tiết và cách vẽ bộ 

xương 

2.3. Hệ cơ trong cơ thể người. 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình, Thảo luận, 

trực quan  

 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước đề cương chi tiết 

học phần Giải phẫu tạo 

hình do GVHD cung cấp 

Đọc trước tài liệu  [1, 2, 3, 

4, 5]. 

 

 

Chương 3 

Vận dụng giải phẫu  

vẽ dáng động 

3.1. Tư thế động tác cơ thể người 

trong bước đi và chạy 

3.1.1. Bước đi 

3.1.2. Bước chạy 

3.2. Tìm hiểu một số động tác, tư thế 

hoạt động của con người theo cách 

vẽ giải phẩu thông thường  

04 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình, Thảo luận, 

trực quan  

 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước đề cương chi tiết 

học phần Giải phẫu tạo 

hình do GVHD cung cấp 

Đọc trước tài liệu  [1, 2, 3, 

4, 5]. 
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5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Tỷ lệ và cấu trúc  

cơ thể ngƣời 

2.4. Bài tập thực hành 

Vẽ cấu tạo xương đầu người (già, trẻ, 

trưởng thành) 

Yêu cầu:  

- Vẽ đúng đặc điểm, tỷ lệ xương đầu 

người 

- Nét vẽ linh hoạt, dứt khoát chính 

xác 

2.5. Vẽ cấu tạo cơ chi   

2.6. Vẽ khung cơ toàn thân người 

Yêu cầu 

- Vẽ đúng đặc điểm tỷ lệ, cấu trúc 

cấu tạo cơ chi, các bộ phận cơ của 

khung cơ toàn thân người. 

- Nét vẽ mềm mại, linh hoạt. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thảo luận, trực quan (thị 

phạm), Thực hành cá 

nhân. 

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ 

học, phương tiện phù hợp 

với yêu cầu từng bài tập cụ 

thể và đọc trước tài liệu  

[1, 2, 3, 4, 5]. 

 

Chương 3 

Vận dụng giải phẫu vẽ dáng động 

3.3. Vẽ tư thế vận động của người 

đang mang vác 

Yêu cầu: 

- Nét vẽ mềm mại, linh hoạt 

- Diễn tả được các khối xương, cơ 

của người đang vận động. 

20 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thảo luận, trực quan (thị 

phạm), Thực hành cá 

nhân. 

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ 

học, phương tiện phù hợp 

với yêu cầu từng bài tập cụ 

thể và đọc trước tài liệu [1, 

2, 3, 4, 5]. 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Nguyễn Minh 

Đàng,  

Triệu Khắc Lễ 

Giáo trình Giải phẫu 

Tạo hình 
1998 

CĐSP 

Nhạc Họa 

TW 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

2 Đinh Tiến Hiếu 
Giáo trình Giải phẫu 

tạo hình 
2003 ĐHSP 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

3 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội hoạ 

đen trắng 
2002 Mỹ thuật 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

4 
Đặng Thị Bích 

Ngân 

Từ điển Mỹ thuật phổ 

thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

5 Lương Xuân Nhị Giải phẫu tạo hình 2012 
Từ điển 

Bách khoa 

Nhà sách 

Tiki 
x  

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Học tập tích cực và dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần. 

- Được nghỉ trong quy định theo quy chế đào tạo tín chỉ là 20% của tổng số tiết học. 

- Hoàn thành đầy đủ và đúng thời gian qui định các bài tập trong học phần đề ra. 

8. Đánh giá kết quả học tập 
Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra  

giữa kỳ 
- Thực hành bài tập, lấy điểm kiểm tra giữa kì. 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Kết thúc học phần sẽ tiến hành trưng bày những sản 

phẩm để đánh giá điểm thi. 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành. 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Sắp xếp bài vẽ cân đối, thuận mắt 2.0 

2 Vẽ đúng đặc điểm tỷ lệ, cấu trúc  5.0 

3 Kỹ năng thể hiện nét vẽ linh hoạt, sinh động, tạo được tính biểu cảm 3.0 

Tổng điểm 10 

 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Cơ sở tạo hình 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện: PA4009 – Khoa học màu sắc  

Học kỳ:                                       Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị:  

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về cơ sở tạo hình, các 

giá trị và trật tự của nguyên lý tạo hình trên mặt phẳng. Từ đó có nền tảng để phát triển khả 

năng tư duy nghệ thuật, cũng như hiểu được các phương pháp sáng tạo thông qua việc thể 

hiện các bài tập cụ thể. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu được những nguyên lý thị giác về cơ sở tạo hình. 

4.1.2. Người học nhận thức được tổng hợp về các giá trị và trật tự của nguyên lý tạo 

hình trên mặt phẳng. 

4.1.3. Người học hiểu được về tỷ lệ, nhịp điệu, điểm, nét, diện, khối, không gian... và 

các mối quan hệ giữa chúng. 

4.1.4. Người học nắm được phương pháp và quy trình thực hiện các bài tập như trong 

học phần đề ra.  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Sử dụng được những kỹ năng tạo hình cơ bản và chất liệu phù hợp để thực hiện 

được các bài tập theo đúng yêu cầu. 

4.2.2. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo và hoàn thiện được những 

bài tập cụ thể. 

4.2.3. Có kỹ năng sáng tạo, có khả năng vận dụng được một số yếu tố và nguyên lý thị 

giác, khả năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng thời rèn 

luyện được khả năng tự học, tự đánh giá trong trưng bày sản phẩm.  

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn và tầm quan trọng về nguyên lý thị giác của cơ 

sở tạo hình. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức trong quá trình học tập, 

nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Một số yếu tố cơ bản của nguyên 

lý thị giác 

1.2. Các định luật thị giác 

1.3. Hình – nền và đường viền 

1.4. Khối và hình kỷ hà 

1.5. Mảng và lập thể 

1.6.Bố cục và hướng chuyển động 

1.7. Sắc độ và tương phản 

 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.3.1 

Thuyết trình, 

Trực quan, 

Thảo luận nhóm. 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9]. 

- Xem và ghi nhận lại những 

vấn đề còn thắc mắc hoặc 

chưa rõ để nhờ bạn hoặc 

GVHD giải đáp. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành 

2.1. Người học thể hiện 01 bài tập 

trên mặt phẳng thông qua các hình, 

mảng và khối lập thể...để tạo nên bức 

tranh (bài tập) có chủ đề như: tĩnh 

vật, phong cảnh, tranh chân dung, 

hay dạng tự do…) 

- Kích thước: mỗi chiều có cạnh từ 

40cm 

- Thời gian: 55 tiết 

2.2. Các yếu tố cần đạt 

- Sắp xếp bố cục. 

- Hình tượng, nội dung chủ đề được 

xây dựng thông qua ngôn ngữ hình, 

mảng và khối lập thể . 

- Màu sắc. 

- Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình 

bày. 

55 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.2 

4.3.3 

Thực hành,  

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9]. 

- Hình thành ý tưởng thiết 

kế, làm các phác thảo ý 

tưởng để so sánh, đối chiếu 

– tự rút kinh nghiệm cho bản 

thân. 
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6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Nguyễn Ngọc Giả 

Võ Đình Diệp 

Cơ sở tạo hình 

kiến trúc 
2015 

Xây 

dựng 
Nhà sách Tiki  x 

2  Nguyễn Hạnh  
Nghệ thuật phối 

màu 
2000 

NXB 

Trẻ 

Nhà sách Tiki 
 x 

3 Nguyễn Duy Lẫm  

Màu sắc và 

phương pháp vẽ 

màu 

2001 VHTT 

Nhà sách Tiki 

 x 

4 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội 

họa đen trắng 
2002 Mĩ thuật 

TTTT  

Thư viện  

LVH 

 x 

5 Hoàng Minh 
Hoa văn trang trí 

thông dụng 
2000 VHTT 

Nhà sách Tiki 
 x 

6 Huỳnh Văn Mười  

Màu sắc và 

phương pháp sử 

dụng 

2009 LĐ-XH 

Nhà sách Tiki  

x 

7 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  

Mỹ 

thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

8 Nguyễn Quân 

Ngôn ngữ của 

hình  

và màu sắc 

2006 VHTT Nhà sách Tiki  x 

9 
Lê Huy Văn  

Trần Từ Thành 

Cơ sở  

tạo hình 
2010 Mĩ thuật 

Tủ sách Khoa 

SPNT 
x  

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Người học vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham gia thi 

kết thúc học phần. 

- Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần tự 

học, tự nghiên cứu cho những bài thiết kế đạt hiệu quả tốt, sẽ được khuyến khích tối đa 0.5 

điểm vào điểm thi kết thúc học phần. 

- Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn đầu 

ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 
4.3.1 4.3.2 

4.3.3 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Sinh viên thực hiện phần tự học theo yêu cầu 

cụ thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1.1 4.1.2 

4.1.3  

4.1.4 

4.2.1  4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 4.3.2 

4.3.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra  

giữa kỳ 

- Thực hành làm phác thảo 01 tác phẩm tranh 

theo phong cách hình, mảng và khối lập thể. 

- Chấm các bài phác thảo: 

+ Phác thảo nét 

+ Phác thảo đậm nhạt  

+ Phác thảo màu 

+ Phóng hình lớn 

4.1.1 4.1.2 

4.1.3  

4.1.4 

4.2.1  4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 4.3.2 

4.3.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành: thể hiện hoàn chỉnh 01 tác 

phẩm tranh theo phong cách hình, mảng và 

khối lập thể với thể loại tự chọn (tĩnh vật, 

phong cảnh, tranh chân dung…) 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1.1 4.1.2 

4.1.3  

4.1.4 

4.2.1  4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 4.3.2 

4.3.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Sắp xếp bố cục có tính nhịp điệu, hài hòa về sự nhìn… 2.5 

2 Đường nét, hình mảng lưu loát, sinh động, tạo được tình cảm trong bài vẽ 3.0 

3 Màu sắc tạo được sự hài hòa xác định gam chủ đạo và trọng tâm 3.5 

4 Cách thể hiện tạo được biểu cảm, hoàn chỉnh… 1.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Lịch sử mĩ thuật Thế giới 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                                     Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại:  E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về quá trình hình thành và phát 

triển của lịch sử mỹ thuật thế giới, các khuynh hướng, trường phái, các trào lưu mĩ thuật và 

những thành tựu cơ bản của nền mĩ thuật châu Âu và châu Á. Từ đó rút ra được những bài 

học thực tiễn, tiếp thu và sáng tạo những tác phẩm mĩ thuật có giá trị, phục vụ học tập cũng 

như nhu cầu về thưởng thức cái đẹp. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Học phần cung cấp cho người học lược trình lịch sử mỹ thuật thế giới từ cổ đại 

đến hiện đại, và các trường phái nghệ thuật. 

4.1.2. Người học hiểu được tầm quan trọng của các nền mỹ thuật trên thế giới. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học cảm thụ được những cái hay, cái đẹp trong một số giai đoạn lịch sử 

mỹ thuật cũng như phân tích được những giá trị nghệ thuật thông qua các tác phẩm mỹ thuật 

thế giới. 

4.2.2. Vận dụng được kiến thức lịch sử mỹ thuật thế giới trong quá trình học tập và 

nghiên cứu các vấn đề mỹ thuật thế giới. 

4.2.3. Người học có khả năng lập luận; nhìn nhận, đánh giá về các khuynh hướng trong 

mỹ thuật, thành tựu mỹ thuật của các nước trên thế giới từ nhiều góc độ, quan điểm và từ 

nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học biết trân trọng thành tựu của các nền mỹ thuật trên thế giới. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức trong quá trình học tập, phát 

triển khả năng tự nghiên cứu. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Mỹ thuật cổ đại 

1.1. Mỹ thuật Ai Cập cổ đại 

   1.1.1. Sự hình thành nền văn minh 

Ai Cập cổ 

   1.1.2. Sự phát triển của các loại 

hình nghệ thuật Ai Cập cổ đại 

1.2. Hy Lạp cổ đại 

  1.2.1. Nghệ thuật tạo hình Hy Lạp 

và ảnh hưởng của nó đến sự phát 

triển của nghệ thuật thế giới 

  1.2.2. Kiến trúc Hy Lạp cổ đại 

  1.2.3. Điêu khắc Hy Lạp cổ đại 

  1.2.4. Nghệ thuật hội hoạ, đồ hoạ 

Hy Lạp cổ đại 

1.3. La Mã cổ đại 

   1.3.1. Đặc điểm chung của La Mã 

cổ đại 

   1.3.2. Những sáng tạo trong mỹ 

thuật La Mã 

1.4. Trung Quốc cổ đại 

   1.4.1. Đặc điểm văn minh 

   1.4.2. Thành tựu và đặc điểm nghệ 

thuật. 

1.5. Ấn Độ cổ đại 

   1.5.1. Đặc điểm văn minh 

   1.5.2. Thành tựu và đặc điểm nghệ 

thuật 

1.6. Nhật Bản cổ đại 

   1.6.1. Đặc điểm văn minh 

   1.6.2. Thành tựu và đặc điểm nghệ 

thuật. 

10 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp 

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

Chương 2 

Mỹ thuật trung đại 

2.1. Một số nét chung về mỹ thuật 

Trung Cổ 

   2.1.1. Kiến trúc thời Trung Cổ 

   2.1.2.Điêu khắc thời Trung Cổ 

   2.1.3. Nghệ thuật vẽ tranh 

2.2. Mỹ thuật Phục Hưng Ý 

   2.2.1. Hoàn cảnh ra đời 

   2.2.2. Thành tựu và đặc điểm nghệ 

10 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp 

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2 (chương 

2). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

thuật 

   2.2.3. Một số họa sĩ và các tác 

phẩm tiêu biểu. 

Chương 3 

Mỹ thuật cận đại 

3.1. Sự hình thành và phát triển của 

các xu hướng nghệ thuật 

3.2. Một số xu hướng nghệ thuật tiêu 

biểu từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX 

   3.2.1. Nghệ thuật Ba rốc 

   3.2.2. Nghệ thuật Hà Lan 

   3.2.3. Nghệ thuật Cổ điển 

   3.2.4. Nghệ thuật Hiện thực 

3.3. Xu hướng nghệ thuật Ấn tượng, 

Tân Ấn tượng, Hậu Ấn tượng 

   3.3.1. Đặc điểm của nghệ thuật Ấn 

tượng 

   3.3.2. Đặc điểm của nghệ thuật Tân 

Ấn tượng 

   3.3.3. Đặc điểm của nghệ thuật 

Hậu Ấn tượng 

   3.3.4. Một số họa sĩ Ấn tượng, Tân 

Ấn tượng, Hậu Ấn tượng tiêu biểu. 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp 

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 3.1; 3.2; 3.3 

(chương 3). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

Chương 4 

Mỹ thuật hiện đại 

4.1. Trường phái Dã thú 

   4.1.1. Sự ra đời của trường phái Dã 

thú 

   4.1.2. Họa sĩ tiêu biểu của trường 

phái Dã thú 

4.2. Trường phái Lập thể 

   4.2.1. Sự ra đời của trường phái 

Lập thể 

   4.2.2. Họa sĩ tiêu biểu của trường 

phái Lập thể 

4.3. Trường phái Trừu tượng 

   4.3.1. Sự ra đời của trường phái 

Trừu tượng 

   4.3.2. Họa sĩ tiêu biểu của trường 

phái Trừu tượng 

4.4. Trường phái Siêu thực 

   4.4.1. Sự ra đời của trường phái 

Siêu thực 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp 

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 

(chương 4). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

   4.4.2. Họa sĩ tiêu biểu của trường 

phái Siêu thực 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  (không) 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Thị Chỉnh 

Giáo trình 

 Lịch sử mĩ thuật Thế 

giới 

2003 ĐHSP GVGD x  

2 Trần Duy Cảm luận nghệ thuật 2002 Mỹ thuật 
Tủ sách 

KSPNT 
 x 

3 

Chu Quang Trứ 

Phạm Thị Chỉnh 

Nguyễn Thái Lai 

 

Lược sử mĩ thuật và 

mĩ thuật học 
2000 Giáo dục GVGD  x 

4 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật phổ 

thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

5 

Huỳnh Ngọc Tráng,  

Phạm Thiếu Hương  

(dịch và biên soạn) 

Mỹ thuật Hy Lạp và 

La Mã 
1996 Mỹ thuật GVGD  x 

6 Kandinsky 
Về cái tinh thần trong 

nghệ thuật 
2014 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7.  Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ. 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần. 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 30/30 
4.3.1 

4.3.2 
10% 

2 Điểm tự học, tự nghiên Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 4.1.1 10% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

cứu thể của từng bài tập đưa ra 4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

3 
Điểm kiểm tra  

giữa kỳ 
Làm bài tập nhóm 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Tham dự đủ 80% số tiết 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Lịch sử mĩ thuật Việt Nam 

Mã học phần: PA4011 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về lịch sử mỹ thuật Việt Nam cũng 

như phân kỳ lịch sử mỹ thuật Việt Nam, mĩ thuật truyền thống Việt Nam, dấu mốc hiện đại 

trong mĩ thuật Việt Nam, phẩm chất lạc quan trong mĩ thuật Việt Nam hiện đại, mĩ thuật đổi 

mới. Từ đó rút ra được những bài học thực tiễn, tiếp thu và sáng tạo những tác phẩm mĩ thuật 

có giá trị, phục vụ học tập cũng như nhu cầu về thưởng thức cái đẹp. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

 4.1. Kiến thức 

4.1.1. Trang bị cho người học các kiến thức về phân kỳ lịch sử mỹ thuật, đặc điểm mỹ 

thuật của các giai đoạn. 

4.1.2. Cung cấp cho người học những dấu mốc quan trọng về thành tựu của nền mỹ 

thuật nước nhà từ mỹ thuật nguyên thuỷ cho đến giai đoạn mỹ thuật hiện đại. 

 4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học cảm thụ được những cái hay, cái đẹp trong một số giai đoạn lịch sử 

mỹ thuật cũng như phân tích được những giá trị nghệ thuật thông qua các tác phẩm mỹ thuật 

Việt Nam tiêu biểu. 

4.2.2. Vận dụng được kiến thức lịch sử mỹ thuật Việt Nam trong quá trình học tập và 

nghiên cứu các vấn đề mỹ thuật Việt Nam. 

4.2.3. Người học có khả năng lập luận; nhìn nhận, đánh giá tiến trình lịch sử mỹ thuật 

Việt Nam từ nhiều góc độ, quan điểm và từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

  4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học biết trân trọng các thành tựu mỹ thuật của dân tộc. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức trong quá trình học tập, 

nghiên cứu. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

 5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ nguyên 

thủy và thời kỳ dựng nƣớc 

1.1. Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ 

nguyên thủy 

1.1.1. Sơ lược về lịch sử thời 

nguyên thủy ở Việt Nam 

1.1.2. Quá trình phát triển của mỹ 

thuật nguyên thủy 

1.1.3. Đặc điểm của mỹ thuật 

nguyên thủy Việt nam 

1.2. Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ dựng 

nước. 

1.2.1. Quá trình phát triển văn hóa 

thời dựng nước. 

1.2.2. Sự phát triển của thời đại 

dựng nước. 

03 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

Chương 2 

Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ phong 

kiến độc lập dân tộc 

2.1. Mỹ thuật thời Lý (1010 - 1225) 

2.1.1. Hoàn cảnh xã hội 

2.1.2. Sự phát triển của các loại 

hình nghệ thuật 

  2.1.3. Một số đặc điểm của mỹ 

thuật thời Lý 

2.2. Mỹ thuật thời Trần (1226 - 

1400) 

    2.2.1. Hoàn cảnh xã hội 

    2.2.2. Thành tựu và đặc điểm nghệ 

thuật 

2.3. Mỹ thuật thời Lê sơ (1427 – 

1527) 

2.3.1. Hoàn cảnh xã hội và tình 

hình chung về mỹ thuật 

2.3.2. Sự phát triển của các loại 

hình nghệ thuật 

2.4. Mỹ thuật thời Mạc (1527 - 1592)  

2.4.1. Hoàn cảnh xã hội 

2.4.2. Thành tựu và đặc điểm nghệ 

thuật 

2.5. Mỹ thuật thời Lê Trung Hưng 

(1593 - 1788). 

2.5.1. Vài nét về xã hội Lê trung 

13 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Liên hệ thực tế  

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2;2.3; 2.4; 

2.5; 2.5; 2.6; 2.7(chương 2). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Hưng 

2.5.2. Sự phát triển của mỹ thuật 

Phật giáo thời Lê Trung Hưng 

2.6. Mỹ thuật thời Tây sơn (1789 – 

1802)  

2.6.1. Tình hình xã hội 

2.6.2. Thành tựu và đặc điểm nghệ 

thuật 

 2.6.3. Đặc điểm mỹ thuật thời Tây 

Sơn 

2.7. Mỹ thuật thời Nguyễn (1802 - 

1885) 

2.7.1. Hoàn cảnh xã hội 

2.7.2. Sự phát triển của mỹ thuật 

thời Nguyễn. 

Chương 3 

Mỹ thuật Việt Nam 

thời kỳ Pháp thuộc 

(Từ 1885- 1945) 

3.1. Bối cảnh lịch sử 

3.2. Thành tựu và đặc điểm nghệ 

thuật 

3.2.1. Đào tạo mới về mỹ nghệ 

3.2.2. Sự thành lập và vai trò của 

trường Cao đẳng mỹ thuật Đông 

Dương 

3.2.3. Sự phát triển của Mỹ thuật 

Việt Nam thời Pháp thuộc. 

3.2.3.1. Mỹ thuật Việt Nam từ 

cuối thế kỉ XIX đến 1930 

3.2.3.2. Mỹ thuật Việt Nam từ 

1930 – 1945 

3.2.3.3.Những nét mới trong mỹ 

thuật Việt Nam giai đoạn 1885 – 

1945. 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Liên hệ thực tế  

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 3.1; 3.2 (chương 

3). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

Chương 4 

Mỹ thuật Việt Nam 

từ năm 1945 đến nay 

4.1. Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 

1945-1954 

4.1.1. Đặc điểm nổi bật 

4.1.2. Họa sĩ và những tác phẩm 

04 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 4.1; 4.2 (chương 

4). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

mỹ thuật tiêu biểu 

4.2. Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 

1954 – 1975 

4.2.1. Đặc điểm nổi bật 

4.2.2. Họa sĩ và những tác phẩm 

mỹ thuật tiêu biểu. 

Chương 5 

Tranh dân gian Việt Nam 

5.1. Nguồn gốc và sự ra đời của tranh 

dân gian Việt Nam 

5.2. Các dòng tranh dân gian Việt 

Nam 

5.2.1. Tranh dân gian Đông Hồ 

5.2.2. Tranh dân gian Hàng 

Trống 

5.2.3. Tranh dân gian Kim Hoàng 

5.2.4. Tranh dân gian Làng Sình 

5.2.5. Tranh dân gian Đồ Thế 

5.2.6. Tranh dân gian Hoành Sơn 

5.3. Phân loại tranh dân gian 

    5.3.1. Tranh thờ 

    5.3.2. Tranh chúc tụng 

    5.3.3. Tranh sinh hoạt 

    5.3.4. Tranh minh hoạ Vãn học - 

Lịch sử 

   5.3.5. Giá trị nghệ thuật của tranh 

dân gian. 

03 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Liên hệ thực tế  

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 5.1; 5.2; 5.3 

(chương 5). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

Chương 6 

Giới thiệu một số tác giả tác phẩm 

tiêu biêu 

của mỹ thuật Việt Nam 

hiện đại 

6.1. Mở đầu 

6.2. Giới thiệu các tác giả tiêu biểu 

6.2.1. Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân (1906 

- 1954) 

6.2.2. Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn 

(1910 - 1994) 

6.2.3. Hoạ sĩ Nguyễn Phan chánh 

(1892 - 1984) 

6.2.4. Hoạ sĩ Nguyễn Sáng (1923 

- 1988) 

03 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Liên hệ thực tế  

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 6.1; 6.2 (chương 

6). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

6.2.5. Hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung 

(1912 - 1977) 

6.2.6. Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái 

(1920 - 1988) 

6.2.7. Hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm 

(1922) 

6.2.8. Nhà điêu khắc Diệp Minh 

Châu (1919). 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  (không) 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Thị Chỉnh 
Giáo trình Lịch sử 

mỹ thuật Việt Nam 
2003 

NXB 

ĐHSP 
GVGD x  

2 Trần Duy 
Cảm luận nghệ 

thuật 
2002 

Mỹ 

thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

3 Nguyễn Thái Lai 
Làng tranh Đông 

Hồ 
2002 

Mỹ 

thuật 
GVGD  x 

4 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  

Mỹ 

thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

5 

Chu Quang Trứ, Phạm 

Thị Chỉnh Nguyễn Thái 

Lai 

Lược sử Mỹ thuật 

và Mỹ thuật học 
2000 

Giáo 

dục 
GVGD  x 

6 

Susie Hodge 

(Phan Nữ Ngọc Linh 

dịch) 

Câu chuyện nghệ 

thuật 
2018 Dân Trí 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

7 Kandinsky 
Về cái tinh thần 

trong nghệ thuật 
2014 

Mỹ 

thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 X 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ. 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần. 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 30/30 
4.3.1 

4.3.2 
10% 

2 

 

 

 

 

Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể của từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

10% 

3 
Điểm kiểm tra  

giữa kỳ 
Làm bài tập nhóm 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Tham dự đủ 80% số tiết 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Lý luận dạy học bộ môn 

Mã học phần: PA4228 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                             Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại:                                            E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và nền tảng về lý luận trong dạy học 

bộ môn. Hiểu được vai trò, mục tiêu và yêu cầu của môn mỹ thuật ở trường phổ thông. Thông 

qua học phần, có những hiểu biết về phương pháp dạy học nói chung và dạy học mĩ thuật nói 

riêng. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

 4.1. Kiến thức 

4.1.1. Hiểu được những kiến thức tổng quan về lý luận dạy học bộ môn mỹ thuật. 

4.1.2. Người học nắm được vai trò và các phương pháp dạy học mỹ thuật ở trường phổ 

thông. 

 4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Vận dụng được các kiến thức về lý luận dạy học bộ môn vào giảng dạy mỹ thuật 

ở trường phổ thông. 

4.2.2. Biết lựa chọn, vận dụng và kết hợp được các phương pháp dạy học trong một tiết 

dạy mỹ thuật ở trường phổ thông theo từng phân môn tương ứng. 

4.2.3. Biết phân tích, trao đổi, thảo luận về lý luận dạy học bộ môn mỹ thuật trong quá 

trình học tập và tự nghiên cứu. 

4.2.4. Phát huy được vai trò và nhiệm vụ của môn mỹ thuật trong dạy học. 

 4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của lý luận dạy học bộ môn 

mỹ thuật, cũng như vai trò và nhiệm vụ của môn mỹ thuật ở trường phổ thông. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Có ý thức tự học, tự nghiên cứu trong sử dụng các phương pháp dạy học và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân. 
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

 5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Tổng quan về lý luận  

dạy học bộ môn 

1.1. Khái niệm về lý luận dạy học 

1.2. Đối tượng, chức năng và nhiệm 

vụ của lý luận dạy học bộ môn mỹ 

thuật (LLDHBMMT) 

   1.2.1. Đối tượng 

   1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ 

1.3. Mối quan hệ giữa LLDHBMMT 

với các môn học khác 

1.4. Phân loại các hình thức dạy học. 

 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

 Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Liên hệ thực tế 

 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng 

mắc để GVGD kịp thời 

giải đáp. 

 

Chương 2 

Vai trò của môn mĩ thuật  

ở trƣờng phổ thông 

2.1. Vị trí, vai trò, mục tiêu và yêu 

cầu của môn mỹ thuật ở trường phổ 

thông 

2.1.1. Vị trí, vai trò 

2.1.2. Mục tiêu 

2.1.3. Yêu cầu 

2.2. Nhiệm vụ dạy học mỹ thuật ở 

trường phổ thông 

2.2.1. Các nhiệm vụ dạy học mỹ 

thuật 

2.2.2. Vận dụng vào việc xác định 

mục tiêu bài học 

2.3. Nội dung dạy học mỹ thuật ở 

trường phổ thông 

2.3.1. Học vấn phổ thông 

2.3.2. Cấu trúc nội dung chương 

trình mỹ thuật ở trường phổ thông 

2.3.3. Giáo dục thẩm mỹ trong 

chương trình mỹ thuật ở phổ thông 

2.3.4. Thành phần kiến thức cơ bản 

trong chương trình mỹ thuật ở phổ 

thông 

2.4. Nguyên tắc thiết kế nội dung 

chương trình SGK môn mỹ thuật 

2.5. Sử dụng sách giáo khoa và tài 

liệu tham khảo trong chương trình 

10 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

 Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Liên hệ thực tế 

 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu  [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng 

mắc để GVGD kịp thời 

giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

mỹ thuật ở trường phổ thông 

2.5.1. Sử dụng sách giáo khoa 

2.5.2. Sử dụng tài liệu tham khảo 

Chương 3 

Phƣơng pháp dạy học  

mĩ thuật  

ở trƣờng phổ thông 

3.1. Phương pháp dạy học mỹ thuật ở 

trường phổ thông 

3.1.1. Phương pháp dạy học là gì? 

3.1.2. Một số phương pháp vận 

dụng trong dạy học Mĩ thuật ở 

trường phổ thông 

3.1.3. Các phương pháp tích cực 

trong dạy học mỹ thuật 

3.2. Các hình thức thiết kế bài học 

3.2.1. Thiết kế bài học theo hình 

thức thông thường 

3.2.2. Thiết kế bài học điện tử 

3.2.3. Thiết kế bài học theo phương 

pháp giảng dạy mới (PP Đan Mạch, 

VNEN...) 

3.3. Các hình thức tổ chức dạy học 

mỹ thuật ở trường phổ thông 

3.4. Cơ sở vật chất dạy học mỹ thuật 

ở trường phổ thông 

3.5. Kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của học sinh 

15 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Thực hành 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2;2.3 

(chương 2)  

- Người học đọc một số tài 

liệu  [1,2,3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng 

mắc để GVGD kịp thời 

giải đáp. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  (không) 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

 

Nguyễn Lăng Bình 

 

Mĩ thuật và 

Phương pháp dạy - 

học mĩ thuật ở tiểu 

học 

2006 Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

2 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Dao 

Tổ chức các hoạt 

động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp 

2006 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

3 Đàm Luyện Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 1996 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 
Nguyễn Thị Nhung (chủ 

biên) 

Dạy mỹ thuật theo 

định hướng phát 

triển năng lực (từ 

lớp 1 đến lớp 9) 

2018 Giáo dục   x 

5 Nguyễn Thu Tuấn 

Lý luận dạy học mĩ 

thuật ở trường 

THCS 

2016 

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội 

GVGD x  

6 Nguyễn Quốc Toản 

Giáo trình Mỹ 

thuật và phương 

pháp dạy học mỹ 

thuật 

 ĐHSP   x 

7 
Nguyễn Thị Quy và các 

tác giả 

GD học– tài liệu 

bồi dưỡng GV Tiểu 

học 

2007 Giáo dục GVGD  x 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ. 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần. 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 30/30 
4.3.2 

4.3.3 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

 Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

của từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

10% 

3 
Điểm kiểm tra 

 giữa kỳ 
Làm bài tập nhóm 

4.1.1 

4.1.2 
20% 
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4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi tự luận  

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Điêu khắc 

Mã học phần: PA4026 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện: PA4002 – Giải phẫu tạo hình 

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về điêu khắc, giúp người 

học sáng tác được một số sản phẩm (dạng tượng tròn) mang tính trang trí và ứng dụng. Ngoài 

ra, có thể vận dụng vào quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

 4.1. Kiến thức 

4.1.1. Giúp người học hiểu biết chung về điêu khắc, mối quan hệ giữa điêu khắc và hội 

họa. 

4.1.2. Người học hiểu được một số nguyên tắc cơ bản và phương pháp xây dựng hình 

khối nổi trong nghệ thuật điêu khắc. 

4.1.3.  Người học nắm được ngôn ngữ tạo hình và nét biểu cảm của hình khối trong điêu 

khắc, từ đó có ý tưởng độc đáo trong việc tạo ra các sản phẩm điêu khắc, trang trí ứng dụng 

có giá trị thẩm mỹ. 

 4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học biết xây dựng hình khối điêu khắc trong không gian qua bài tập thực 

hành. Từ đó nâng cao khả năng cảm nhận về khối, hình, mảng trong nghiên cứu hội họa. 

4.2.2. Rèn luyện kỹ năng xây dựng hình khối, khả năng tạo hình vafsangs tạo thông qua 

việc thể hiện các sản phẩm điêu khắc trang trí ứng dụng. Có khả năng lựa chọn chất liệu và 

giả chất liệu phù hợp với những sản phẩm của mình. 

4.2.3.  Người học thực hiện được một bộ sản phẩm điêu khắc mang tính trang trí và ứng 

dụng có giá trị thẩm mỹ. 

 4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc tích cự chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập và nghiên cứu. 

4.3.2. Người học thấy được vai trò và tầm quan trọng của học phần điêu khắc và thấy 

được mối quan hệ mật thiết giữa điêu khắc và hội họa. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Những kiến thức chung 

1.1. Khái quát chung về mục đích 

nghiên cứu môn học điêu khắc. 

1.2. Sự tác động của môn học điêu 

khắc trong quá trình giảng dạy mĩ 

thuật.  

1.3. Mối quan hệ mật thiết giữa điêu 

khắc và hội hoạ. 

1.4. Nghệ thuật điêu khắc góp phần lí 

giải, giải quyết không gian trong hội 

hoạ. 

1.5. Thể loại và chất liệu trong điêu 

khắc. 

1.6. Một số đồ dùng sử dụng trong 

điêu khắc. 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

 

Thuyết trình 

Trực quan 

Thảo luận  

- Học viên nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần. 

- Học viên đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 
 

Chương 2 

Lý thuyết về tập sáng tác sản phẩm 

trang trí 

 ứng dụng 

2.1. Vai trò của sáng tác trong môn 

học điêu khắc. 

2.2. Vai trò của điêu khắc ứng dụng 

trong cuộc sống 

2.3. Giới thiệu các sản phẩm trang trí 

ứng dụng trong cuộc sống  

2.4. Phương pháp tiến sáng tác một 

sản phẩm điêu khắc trang trí ứng 

dụng 

02    

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 3 

Thực hành 

*Sáng tác các sản phẩm trang trí ứng 

dụng 

- Chất liệu: đất sét giả chất liệu 

- Kích thước: tối thiểu cao 20cm 

- Thời gian: 85 tiết 

 

85 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

Trực quan 

Trực họa 

Thảo luận 

Thực hành 

- Chuẩn bị dụng cụ học tập: 

dao tre, dụng cụ nạo đất, đất 

sét, bảng nhào đất. 

- Thực hành làm bài dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên.  

- Trao đổi với GVHD và bạn 

bè về những thắc mắc và khó 

khăn gặp phải trong quá trình 

làm bài. 
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6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Trần Khánh Chương 
Gốm Việt Nam, kỹ 

thuật và nghệ thuật 
2013 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

2 Trương Minh Hằng 
Làng nghề thủ công 

mỹ nghệ miền Bắc 
2006 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

3 Nguyễn Thị Hiên Điêu khắc 2005 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

4 Đinh Tiến Hiếu 
Giải phẫu 

 tạo hình 
2003 ĐHSP 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

 x 

5 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật phổ 

thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

6 Phan Cẩm Thượng 
Điêu khắc cổ Việt 

Nam 
1997 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7 Tài liệu tham khảo 

Một số mẫu sản phẩm 

điêu khắc mang tính 

trang trí và ứng dụng 

do GV cung cấp 

  
GVHD 

cung cấp 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Người học đi trễ, vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham 

gia thi kết thúc học phần.  

- Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần tự 

học, tự nghiên cứu. 

- Người học nghiêm túc, tích cực và chủ động trong việc vẽ bài. 

- Người học hoàn thành đầy đủ các bài tập yêu cầu trong học phần và đảm bảo đúng thời 

gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 90/90. 4.3 10% 

2 

Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

 

 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

3 
Điểm kiểm tra 

 giữa kỳ 
Thực hành bộ sản phẩm điêu khắc ở dạng đất sét 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

Hoàn thành bộ sản phẩm điêu khắc trang trí ứng dụng 

ở mức độ hoàn thiện (giả chất và sắp đặt trong không 

gian phù hợp, hiệu quả về thẩm mỹ) 

- Tham dự đủ 80% trên tổng số tiết của học phần;  

- Bắt buộc hoàn thành số lượng bài theo quy định; 

- Bắt buộc dự thi 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

    

  Yêu cầu cần đạt, thang điểm đối với bài thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung  Điểm 

1 Xây dựng nội dung hình tượng phải phù hợp với sản phẩm thể hiện. 1.5 

2 Khai thác ý tưởng về sản phẩm cô đọng, có sáng tạo. Thể hiện sản phẩm theo lối 

trang trí và chắt lọc hình mảng tạo nên sản phẩm ở dạng trang trí ứng dụng. 2.0 

3 Sản phẩm có bố cục đẹp. Kết hợp hài hòa các yếu tố mảng, khối, hình tạo nên nhịp 

điệu đẹp cho sản phẩm. Xây dựng họa tiết đẹp, phù hợp với nội dung và hình tượng 

của sản phẩm. 

2.0 

4 Sử dụng màu sắc đẹp, hài hòa và phù hợp với nội dung của sản phẩm.Chấtliệu giả 

phù hợp với sản phẩm. 
2.0 

5 Sản phẩm có tính trang trí ứng dụng cao và đạt được yếu tố về thẩm mỹ. 2.5 

Tổng 10 điểm 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Khoa học màu sắc 

Mã học phần: PA4009 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                              Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại:                                             E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần khoa học màu sắc trang bị cho người học kiến thức cơ bản về màu sắc, 

phương pháp sử dụng màu cũng như các quy luật phối màu… Qua đó người học vận dụng 

được những kiến thức, kỹ năng vào quá trình thực hành các bài tập phối màu. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về màu sắc, phương pháp sử dụng màu sắc 

trong hội họa và trang trí. 

4.1.2. Người học hiểu được tầm quan trọng của màu sắc trong sáng tác mỹ thuật và liên 

hệ được với đời sống. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Hình thành kỹ năng về sử dụng màu sắc để ứng dụng vào bài tập và rèn luyện kỹ 

năng pha màu. 

4.2.2. Hình thành và rèn luyện sự nhạy bén trong cách sử dụng màu sắc. 

4.2.3. Hình thành phương pháp làm việc khoa học, có logic theo yêu cầu của từng bài tập. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của màu sắc trong mỹ thuật 

nói chung và hội họa nói riêng. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Các khái niệm cơ bản  

về màu sắc 

02 4.1.1 

4.1.2 

- Thuyết trình 

- Thảo luận nhóm 

- Đọc tài liệu [2, 6]. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

1.1. Khái niệm về màu sắc 

1.2. Màu sắc trong thiên nhiên và 

màu sắc trong hội họa  

1.2.1. Màu sắc trong thiên nhiên 

1.2.2. Màu sắc trong hội họa 

1.3. Phân loại màu sắc trong hội họa 

1.3.1. Màu gốc 

1.3.2. Màu bổ túc 

1.3.3. Màu nhị hợp 

1.3.4. Màu nóng và màu lạnh 

1.3.5. Độ đậm nhạt của màu sắc 

1.3.6. Đậm nhạt cùng màu 

1.3.7. Đậm nhạt khác màu 

1.3.8. Cường độ của màu sắc 

1.3.9. Vòng màu thuần sắc 

Chương 2 

Phƣơng pháp sử dụng  

màu sắc 

2.1. Quy luật biến đổi màu sắc 

2.2. Những hiệu ứng tâm lý của màu 

sắc 

2.3. Hòa sắc 

2.3.1. Hòa sắc tương phản 

2.3.2. Hoà sắc tương đồng 

2.4. Tương quan màu sắc 

2.5. Phương pháp sử dụng và phối 

màu 

2.6. Vai trò của hoà sắc trong học tập 

và sáng tác mĩ thuật. 

03 4.1.1 

4.1.2 

- Thuyết trình 

- Thảo luận nhóm 

- Đoc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9]. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Phƣơng pháp sử dụng màu sắc 

2.1. Bài tập1:  Thực hành đặt màu để 

tìm tương quan của màu sắc. 

Kích thước bài vẽ: bố cục trên khổ 

giấy A4. 

2.2. Bài tập 2: Thực hành phối màu 

để tìm hòa sắc tương đồng hoặc 

55 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.2 

4.3.3 

- Hướng dẫn thực hành 

- Nghiên cứu những bài vẽ 

tốt thông qua các nguồn tư 

liệu 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật 

dụng cần thiết cho bài 

thực hành. 

- Đọc tài liệu [1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9]. 

- Làm đủ số lượng phác 

thảo theo yêu cầu của 

người hướng dẫn. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

tương phản bằng cách dùng những 

họa tiết hoa lá, động vật… hay các 

dạng hình hình học cơ bản, biến 

dạng để trang trí một bố cục tự do. 

Kích thước bài vẽ: có chiều nhỏ nhất 

30cm. 

 

  

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1  Nguyễn Hạnh  Nghệ thuật phối màu 2000 Trẻ   x 

2 Nguyễn Duy Lẫm  
Màu sắc và phương 

pháp vẽ màu 
2001 VHTT  x  

3 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội họa 

đen trắng 
2002 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện  

LVH 

 x 

4 Hoàng Minh 
Hoa văn trang trí 

thông dụng 
2000 VHTT 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

5 Huỳnh Văn Mười  
Màu sắc và phương 

pháp sử dụng 
2009 LĐ-XH 

Nhà sách 

Tiki 

x 

 

6 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7 Đào Đăng Trạch Thiên  

Nghệ thuật sử dụng 

màu sắc trong cuộc 

sống 

1999 VH 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

8 
Lê Huy Văn  

Trần Từ Thành 

Cơ sở  

tạo hình 
2010 Mỹ thuật 

Tủ sách 

Khoa 

SPNT 

 x 

9 Nguyễn Quân 
Ngôn ngữ của hình 

và màu sắc 
2006 VHTT 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ số tiết. 

- Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết học. 

- Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 
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- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành giảng viên yêu cầu đúng thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

- Sinh viên thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 
- Bài tập 1 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành: bài tập 2 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

   Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Sắp xếp bố cục có tính nhịp điệu, hài hòa về sự nhìn… 2.5 

2 
Biết chọn lựa họa tiết phù hợp, được khái quát cách điệu đa dạng và có tính sáng 

tạo trong bài vẽ. 
2.5 

3 Màu sắc tạo được sự hài hòa, xác định gam chủ đạo và trọng tâm, chính phụ. 3.0 

4 Cách thể hiện tạo được biểu cảm, hoàn chỉnh. 2.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Nghệ thuật học 

Mã học phần: PA4024 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển 

của lịch sử mỹ thuật thế giới, các khuynh hướng, trường phái, các trào lưu mĩ thuật và những 

thành tựu cơ bản của nền mĩ thuật châu Âu và châu Á. Từ đó rút ra được những bài học thực 

tiễn, tiếp thu và sáng tạo những tác phẩm mĩ thuật có giá trị, phục vụ học tập cũng như nhu 

cầu về thưởng thức cái đẹp. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Học phần cung cấp cho người học lược trình lịch sử mỹ thuật thế giới từ cổ đại 

đến hiện đại, và các trường phái nghệ thuật. 

4.1.2. Người học hiểu được tầm quan trọng của các nền mỹ thuật trên thế giới. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học cảm thụ được những cái hay, cái đẹp trong một số giai đoạn lịch sử 

mỹ thuật cũng như phân tích được những giá trị nghệ thuật thông qua các tác phẩm mỹ thuật 

thế giới. 

4.2.2. Vận dụng được kiến thức lịch sử mỹ thuật thế giới trong quá trình học tập và 

nghiên cứu các vấn đề mỹ thuật thế giới. 

4.2.3. Người học có khả năng lập luận; nhìn nhận, đánh giá về các khuynh hướng trong 

mỹ thuật, thành tựu mỹ thuật của các nước trên thế giới từ nhiều góc độ, quan điểm và từ 

nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học biết trân trọng thành tựu của các nền mỹ thuật trên thế giới. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức trong quá trình học tập, phát 

triển khả năng tự nghiên cứu. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

 5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 10 4.1.1 Thuyết trình - Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 



57 
 

 
 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Nguồn gốc của nghệ thuật 

1.1. Các học thuyết về nguồn gốc 

nghệ thuật 

1.1.1. Thuyết “Bắt chước” 

1.1.2. Thuyết “Du hí” 

1.1.3. Thuyết “Ma thuật” 

1.1.4. Thuyết “Biểu hiện” 

1.2. Thuyết “Tổng sinh lực và sinh 

lực thừa” 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Vấn đáp  

Trực quan 

 Quan sát 

Thảo luận nhóm 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

Chương 2 

Một số loại hình  

nghệ thuật tiêu biểu 

2.1. Kiến trúc 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Phân loại 

2.1.3. Ngôn ngữ của kiến trúc 

2.1.4. Nét độc đáo trong nghệ thuật 

kiến trúc 

2.2. Âm nhạc 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Phân loại 

2.3. Văn học 

2.3.1. Đặc trưng của văn học 

2.3.2. Phân loại 

2.4. Múa 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Phân loại 

2.5. Kịch 

2.5.1. Khái niệm 

2.5.2. Phân loại 

2.5.3. Các thành tố cần thiết của 

một vở kịch 

2.5.4. Các bước diễn ra của một vở 

kịch 

2.6. Điện ảnh 

2.6.1. Khái niệm 

2.6.2. Phân loại 

15 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5; 2.6 (chương 2).  

- Người học đọc một số tài 

liệu  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 3 

Những thành tựu  

của một số nền nghệ thuật trên thế 

giới 

3.1. Sự phát triển của nghệ thuật 

3.2. Vai trò của nghệ thuật trong đời 

sống xã hội 

3.3. Một số thành tựu tiêu biểu của 

các nền nghệ thuật trên thế giới 

3.3.1. Nghệ thuật Phương Tây 

3.3.2. Nghệ thuật Phương Đông 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

- Người học xem trước đề 

cương mục 3.1; 3.2; 3.3 

(chương 3). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  (không) 

  6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Trần Duy 
Cảm luận nghệ 

thuật 
2002 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

2 Đỗ Văn Khang 
Giáo trình Nghệ 

thuật học 
2001 

ĐHQG Hà 

Nội 
GVGD x  

3 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

4 

Chu Quang Trứ 

Phạm Thị Chỉnh 

Nguyễn Thái Lai 

Lược sử Mỹ thuật 

và Mỹ thuật học 
2000 Giáo dục GVGD  x 

5 Lâm Vinh 
Tài liệu Nghệ thuật 

học 
2000 

ĐHSP 

TPHCM 

Thư viện 

trường 

ĐHMT 

TPHCM 

 

x 

6 Almanach 
Những nền văn 

minh thế giới 
 VHTT 

Thư viện 

trường 

ĐHMT 

TPHCM 

 x 

7 Kandinsky 
Về cái tinh thần 

trong nghệ thuật 
2014 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

8 

Susie Hodge 

(Phan Nữ Ngọc Linh 

dịch) 

Câu chuyện nghệ 

thuật 
2018 Dân Trí 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ. 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học 

phần.   

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu 

đúng thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 30/30 4.3.2 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Làm bài tập nhóm 

(Mỗi nhóm thực hiện 1 báo cáo) 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thi viết (30 phút) 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi vấn đáp 

- Tham dự đủ 80% số tiết 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Mĩ thuật học 

Mã học phần: PA4014 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:    Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về ngôn ngữ mĩ thuật, thể loại hội 

họa, chất liệu hội họa, cách phân tích và đánh giá một tác phẩm mỹ thuật. Từ đó rút ra được 

những bài học thực tiễn, tiếp thu những tác phẩm mỹ thuật có giá trị, phục vụ học tập và 

nghiên cứu. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp cho người học những kiến thức vềngôn ngữ mỹ thuật, thể loại hội họa, 

chất liệu hội họa. 

4.1.2. Người học nắm được cách phân tích và đánh giá tác phẩm nghệ thuật. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học cảm thụ được cái đẹp, lí tưởng thẩm mỹ thông qua ngôn ngữ biểu đạt 

của các loại hình: hội họa, đồ họa và điêu khắc.  

4.2.2. Người học phân tích được những nét đặc trưng của một số tác phẩm mỹ thuật 

Việt Nam và thế giới tiêu biểu. 

4.2.3. Người học có kĩ năng phân tích, đánh giá, phê bình một tác phẩm nghệ thuật độc 

lập (một tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc). 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Có cái nhìn đúng đắn, khoa học khi tiếp xúc với các loại ngôn ngữ mỹ thuật, thể 

loại và chất liệu hội họa. 

4.3.2.  Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức trong quá trình học tập, phát 

triển khả năng tự nghiên cứu. 

4.3.3. Người học rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu để 

hoàn thành các yêu cầu của học phần đề ra. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 06 4.1.1 Thuyết trình - Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Ngôn ngữ mĩ thuật 

1.1. Ngôn ngữ hội họa 

1.1.1. Khái niệm và phân loại 

1.1.2. Ngôn ngữ của tác phẩm hội 

họa 

1.2. Ngôn ngữ Đồ họa 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Các thể loại đồ họa 

1.2.3. Ngôn ngữ của đồ họa 

1.3. Ngôn ngữ Điêu khắc 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Phân loại 

1.3.3. Chất liệu. 

1.3.4. Ngôn ngữ của tác phẩm điêu 

khắc. 

4.1.2 

4.2.1 

4.3.1 

4.3.2 

Vấn đáp 

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

Chương 2 

Các thể loại hội họa 

2.1. Tranh Chân dung 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Các thể loại tranh chân dung 

2.1.3. Một số tác phẩm tiêu biểu 

2.2. Tranh Phong cảnh 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Các loại tranh phong cảnh 

2.2.3. Đặc trưng của tranh phong 

cảnh 

2.2.4. Một số tác phẩm tiêu biểu 

2.3. Tranh Tĩnh vật 

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Một số tác phẩm tiêu biểu  

2.4. Tranh Sinh hoạt 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Một số loại tranh sinh hoạt 

cơ bản 

  2.4.3. Một số tác phẩm tiêu biểu 

2.5. Tranh Lịch sử 

2.5.1. Khái niệm 

2.5.2. Các loại tranh lịch sử 

 2.5.3. Những điểm cần lưu ý khi vẽ 

tranh lịch sử 

10 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Vấn đáp 

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2;2.3; 24; 

2.5 (chương 2). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

2.6. Một số tác phẩm tiêu biểu. 

 

Chương 3 

Các chất liệu hội họa 

3.1. Màu nước 

3.1.1. Khái niệm và sự ra đời của 

màu nước 

3.1.2. Đặc điểm tính chất của màu 

nước 

3.1.3. Những ưu điểm và hạn chế 

của màu nước 

3.1.4. Tác dụng của màu nước đối 

với ký họa 

3.1.5. Một số tác phẩm tiêu biểu  

3.2. Bột màu 

3.2.1. Khái niệm và sự ra đời của 

bột màu 

3.2.2. Đặc điểm tính chất của bột 

màu 

3.2.3. Những ưu điểm và hạn chế 

của bột màu 

3.2.4. Bột màu trong trang trí 

3.2.5. Bột màu trong vẽ hình họa 

3.2.6. Bột màu trong vẽ bố cục 

3.2.7. Một số tác phẩm tiêu biểu 

3.3. Sơn mài 

3.3.1. Khái niệm và sự ra đời của 

sơn mài 

3.3.2. Đặc điểm của sơn mài 

3.3.3. Những ưu điểm và hạn chế 

của chất liệu sơn mài 

3.3.4. Một số tác phẩm tiêu biểu 

3.4. Sơn dầu 

3.4.1. Khái niệm và sự ra đời của 

sơn dầu 

3.4.2. Đặc tính của sơn dầu 

3.4.3. Những ưu điểm và hạn chế 

của chất liệu sơn dầu 

3.4.4. Một số tác phẩm tiêu biểu 

3.5. Khắc gỗ 

3.5.1. Khái niệm và sự ra đời của 

khắc gỗ 

3.5.2. Những đặc điểm của tranh 

08 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Vấn đáp 

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 

3.5; 3.6(chương 3). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

khắc 

3.5.3. Một số tác phẩm tiêu biểu 

3.6. Lụa 

3.6.1. Khái niệm 

3.6.2. Đặc điểm của tranh lụa 

3.6.3. Những ưu điểm và hạn chế 

của chất liệu lụa 

3.6.4. Một số tác phẩm tiêu biểu. 

Chương 4 

Phân tích tác phẩm 

4.1. Khái niệm 

4.2. Những kiến thức liên quan tới 

phân tích tác phẩm 

4.2.1. Kiến thức về nội dung và 

hình thức nghệ thuật 

4.2.2. Kiến thức về đặc trưng ngôn 

ngữ mỹ thuật 

4.3. Quy trình viết phân tích tác 

phẩm 

4.3.1. Giới thiệu sơ qua về tác giả, 

tác phẩm định phân tích 

4.3.2. Phân tích tác phẩm 

4.3.3. Đánh giá 

4.4. Thực hành và phân tích một số 

tác phẩm 

06 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Vấn đáp 

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 4.1; 4.2;4.3; 4.4 

(chương 4). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

 5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  (không) 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Thị Chỉnh 
Giáo trình Lịch sử 

mỹ thuật thế giới 
2003 ĐHSP GVGD  x 

2 Phạm Thị Chỉnh 
Giáo trình Lịch sử 

mỹ thuật VN 
2005 ĐHSP GVGD  x 

3 Trần Duy 
Cảm luận nghệ 

thuật 
2002 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

4 Đỗ Văn Khang 
Giáo trình Nghệ 

thuật học 
2001 

ĐHQG Hà 

Nội 
GVGD  x 

5 
Trần Tiểu Lâm, 

Phạm Thị Chỉnh 

Giáo trình Mỹ thuật 

học 
2007 ĐHSP GVGD x  

6 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7 

Chu Quang Trứ 

Phạm Thị Chỉnh 

Nguyễn Thái Lai 

Lược sử Mỹ thuật 

và Mỹ thuật học 
2000 Giáo dục GVGD  x 

8 Lâm Vinh 
Tài liệu Nghệ thuật 

học 
2000 

ĐHSP 

TPHCM 

Thư viện 

trường 

ĐHMT 

TPHCM 

 

x 

9 Almanach 
Những nền văn 

minh thế giới 
 VHTT 

Thư viện 

trường 

ĐHMT 

TPHCM 

 x 

10 Kandinsky 
Về cái tinh thần 

trong nghệ thuật 
2014 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

11 

Susie Hodge 

(Phan Nữ Ngọc Linh 

dịch) 

Câu chuyện nghệ 

thuật 
2018 Dân Trí 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ. 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần. 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 30/30 
4.3.1 

4.3.2 
10% 



65 
 

 
 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể của 

từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

10% 

3 
Điểm kiểm tra 

 giữa kỳ 
Làm bài tập nhóm 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Tham dự đủ 80% số tiết 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Giáo dục nghệ thuật 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

           Giáo dục nghệ thuật là một môn học khuyến khích sự phát triển về nhận thức và cung 

cấp cho người học khả năng thích ứng trong quá trình sáng tạo, mà quá trình này sử dụng đến 

trí tưởng tượng, tư duy phê phán, các kỹ năng về thể chất cũng như trí tuệ để tạo ra một sáng tạo 

độc nhất. Bằng việc tham gia vào quá trình này, người học có thể đạt được sự tư tin về khả năng 

của mình, trở nên năng động hơn, hữu ích hơn.  

           Giáo dục nghệ thuật giúp người học có được nhận thức mới về lợi ích của giáo dục 

nghệ thuật cũng như cách thức liên kết nghệ thuật với các môn học trong nhà trường hay các 

vấn đề xã hội. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra 

4.1. Kiến thức 

         4.1.1. Nắm được những khái niệm về giáo dục nghệ thuật, vai trò của giáo dục nghệ 

thuật. Nêu bật được sự khác biệt giữa giáo dục về nghệ thuật và giáo dục thông qua nghệ 

thuật. 

        4.1.2. Nắm được cấu trúc và quy trình xây dựng một chương trình giáo dục nghệ thuật. 

       4.1.3. Các kiến thức của một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đối với hoạt động giáo dục 

nghệ thuật, nắm bắt được một số chương trình giáo dục nghệ thuật trong và ngoài nước.  

       4.1.4. Cách hiểu mới về giáo dục nghệ thuật, giúp người học có được nhận thức mới về 

lợi ích của giáo dục nghệ thuật cũng như cách thức liên kết nghệ thuật với các môn học trong 

nhà trường hay các vấn đề xã hội. 

  4.2. Về kỹ năng: Hình thành cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản sau: 

    4.2.1. Vận dụng kiến thức về giáo dục nghệ thuật trong việc tổ chức hoạt động xây dựng 

các chương trình giáo dục nghệ thuật nhằm phát triển khán thính giả cho các loại hình nghệ 

thuật. 

    4.2.2. Vận dụng những kiến thức cơ bản của giáo dục nghệ thuật vào việc học tập, rèn luyện  

của bản thân trong quá trình học, cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp sau này.  

4.3. Thái độ 

4.3.1. Chủ động tiếp thu những kiến thức, tìm kiếm các tài liệu, hình ảnh, video… liên 

quan đến môn học,vận dụng lí thuyết vào thực hành. Liên hệ các vấn đề thực tế đến môn học, 

vận dụng những kiến thực học được để áp dụng vào thực tế một cách có hiệu quả.  

4.3.1. Thực hiện nghiêm giờ giấc, trang phục nghiêm túc. 
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5. Nội dung và phần thiết kế dạy học.  

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/ chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng  pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của ngƣời 

học 

Chương 1 

Khái quát về giáo dục Nghệ thuật 

1.1. Những vấn đề cơ bản về Giáo dục nghệ 

thuật 

1.1.1. Giáo dục nghệ thuật là gì? 

1.1.2. Giáo dục về nghệ thuật và giáo dục thông 

qua nghệ thuật. 

1.2.Mục đích, vai trò của giáo dục nghệ thuật 

1.2.1. Đối với các tổ chức văn hóa nghệ thuật 

1.2.2 . Đối với các tổ chức giáo dục 

1.3. Các đối tượng giáo dục nghệ thuật 

1.3.1. Đối tượng mẫu giáo 

1.3.2. Đối tượng tiểu học 

1.3.3. Đối tượng thanh thiếu niên 

1.4. Vài nét về hoạt động giáo dục nghệ thuật 

ở một số nƣớc trên thế giới và Việt Nam 

1.4.1. Giáo dục nghệ thuật ở một số nước trên thế giới 

1.4.2. Giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam 

  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

4.2 

4.3 

 

4.1 

4.3 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

 

 

4.2 

4.3 

- Kết hợp thuyết 

trình, đặt câu hỏi, thảo 

luận nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kết hợp thuyết 

trình, đặt câu hỏi, thảo 

luận nhóm. 

 

- Tài  liệu học tập, hình 

ảnh, video có liên quan 

đến bài học.  

Đọc [1,tr.10-35], 

[2,tr.10-25];  và trả lời 

những vấn đề sau: 

- Khái niệm nghệ thuật 

và giáo dục nghệ thuật. 

-   Phân biệt hai khái 

niệm giáo dục nghệ 

thuật và giáo dục thông 

qua nghệ thuật. 

- Những hạn chế, 

khó khăn của giáo 

dục nghệ thuật ở 

Việt Nam? 

- Bài tập thảo luận: 

Lợi ích của giáo dục 

nghệ thuật? tại sao 

công tác giáo dục 

nghệ thuật lại quan 

trọng trong tình hình 

Việt Nam hiện nay? 

Chƣơng 2 

Chƣơng trình giáo dục Nghệ thuật 

và quy trình xây dựng chƣơng trình giáo dục Nghệ 

thuật 

2.1. Khái niệm về chƣơng trình giáo dục nghệ 

thuật 

2.2. Mục tiêu xây dựng chƣơng trình nghệ 

thuât nghệ thuật 

2.2.1. Tạo ra sự liên kết giữa các lĩnh vực 

2.2.2. Tạo cho người học sự trải nghiệm 

2.2.3. Nâng cao nhận thức, tạo cơ sở cho hoạt 

động sáng tạo. 

2.3. Cấu trúc một chƣơng trình giáo dục nghệ 

thuật 

2.3.1. Hoạt động học tập nâng cao kiến thức kỹ 

năng 

2.3.2. Hoạt động tham quan – khảo sát 

2.3.3. Hoạt nghiên cứu – trao đổi 

2.3.3.1. Yêu cầu của hoạt động nghiên cứu trao 

đổi 

31.3.2. Chương trình khám phá âm nhạc. 

15 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

- Kết hợp thuyết 

trình, đặt câu hỏi, thảo 

luận nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc [1,tr.38-52]; 

[3,tr.28-40]; [4] và 

trả lời những vấn đề 

sau: 

-  Nêu 

khái niệm về 

chương trình giáo 

dục nghệ thuật 

- Các mục tiêu khi 

xây dựng một 

chương trình giáo 

dục nghệ thuật? 

- Quy trình xây dựng 

một chương trình 

giáo dục nghệ thuật. 

- Tại sao cần xác 

định mục tiêu cụ thể, 

đơn giản? 

- Bài tập thực hành: mỗi 

nhóm chọn một chủ đề 

và xây dựng một 

chương trình giáo dục 

nghệ thuật theo quy 

trình 6 bước. 
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Chƣơng/ chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng  pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của ngƣời 

học 

2.3.3.2. Cấu trúc của hoạt động ngiên cứu trao 

đổi 

2.3.4. Các hoạt động hỗ trợ 

2.3.4.1. Tổ chức câu lạc bộ 

2.3.4.2. Tổ chức hội thi 

2.3.4.3. Tổ chức hoạt động giao lưu 

2.3.4.4. Tổ chức hoạt động vui chơi 

2.4. Quy trình xây dựng các chƣơng trình 

giáo dục nghệ thuật 

2.4.1. Lựa chọn chủ đề, đối tượng công chúng 

2.4.2. Xác định mục tiêu 

2.4.3. Xác định nguồn lực 

2.4.4. Xác định sản phẩm của chương trình 

2.4.5. Xác định phương pháp thực hiện 

2.4.6. Đánh giá hiệu quả, bổ sung, rút kinh 

nghiệm, khen thưởng 

2.4.6.1. Quan sát 

2.4.6.2. Viết bài thu hoạch 

2.4.6.3. Tọa đàm trao đổi ý kiến 

2.4.6.4. Trắc nghiệm 

2.4.6.5. Đặt câu hỏi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kết hợp thuyết trình, 

đặt câu hỏi, thảo luận 

nhóm. 

 

Chương 3 

Giáo dục Nghệ thuật trong một số lĩnh vực và 

di sản văn hóa 

3.1. Giáo dục nghệ thuật trong nghệ thuật tạo 

hình 

3.1.1. Khái niệm về nghệ thuật tạo hình 

3.1.2. Đặc điểm của hoạt động giáo dục trong lĩnh 

vực nghệ thuật tạo hình 

3.1.3. Giới thiệu một số chương trình giáo dục 

nghệ thuật điển hình trong lĩnh vực nghệ thuật 

tạo hình 

 3.1.3.1.Chương trình nghệ thuật Bích họa                                 

3.1.3.2. Chương trình Nghệ thuật học đường 

quốc tế Unilever 

3.1.3.3. Chương trình “đến gần hơn: chia sẻ 

nhũng câu chuyện của người thổ dân Châu Úc 

thông qua vẽ” 

3.2. Giáo dục nghệ thuật trong lĩnh vực di sản 

văn hóa 

3.2.1. Khái niệm về di sản văn hóa 

3.2.2. Đặc điểm của hoạt động giáo dục trong 

lĩnh vực di sản văn hóa 

10 4.1 

4.3 

 

 

 Người học đọc 

[1,tr.57-78]; 

[3,tr.44-56]; [4] và 

trả lời những vấn đề 

sau: 

- Trình bày khái niệm 

nghệ thuật tạo hình. 

- Khái niệm về di sản 

văn hóa. 

- Giáo dục nghệ thuật 

thông qua các di sản 

phi vật thể có ý nghĩa 

như thế nào đối với 

thanh thiếu niên? 
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Chƣơng/ chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng  pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của ngƣời 

học 

3.2.3. Giới thiệu một số chương trình giáo dục 

nghệ thuật điển hình 

3.2.3.1. Chương trình dạy nghề thủ công truyền 

thống cho trẻ em 

3.2.3.2. Chương trình “ Take One Picture” 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  (không) 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Trần Duy 
Cảm luận nghệ 

thuật 
2002 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

2 Đỗ Văn Khang 
Giáo trình Nghệ 

thuật học 
2001 

ĐHQG Hà 

Nội 
GVGD  x 

3 
Trần Tiểu Lâm, 

Phạm Thị Chỉnh 

Giáo trình Mỹ thuật 

học 
2007 ĐHSP GVGD x  

4 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

5 

Trần Thị Thu Thủy 

Nghiêm Thị Thanh 

Nhã 

Lương Đức Thắng 

Giáo trình  giáo dục 

nghệ thuật 
2007 

Quốc gia 

Hà Nội 

 

Thư viện Lê 

Vũ Hùng 
x  

6 
Nguyễn Thị Lan 

Thanh 
Marketing VHNT 2012 

Lao Động 

 

Thư viện Lê 

Vũ Hùng  
 x 

7 

Chu Quang Trứ 

Phạm Thị Chỉnh 

Nguyễn Thái Lai 

Lược sử Mỹ thuật 

và Mỹ thuật học 
2000 Giáo dục GVGD  x 

8 Lâm Vinh 
Tài liệu Nghệ thuật 

học 
2000 

ĐHSP 

TPHCM 

Thư viện 

trường 

ĐHMT 

TPHCM 

 

x 

9 Almanach 
Những nền văn 

minh thế giới 
 VHTT 

Thư viện 

trường 

ĐHMT 

TPHCM 

 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

10 Kandinsky 
Về cái tinh thần 

trong nghệ thuật 
2014 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

11 

Susie Hodge 

(Phan Nữ Ngọc Linh 

dịch) 

Câu chuyện nghệ 

thuật 
2018 Dân Trí 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

 

6. Quy định đối với ngƣời học  

- Sinh viên vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham gia thi kết 

thúc học phần. 

-  Chuẩn bị tốt các tài liệu học tập (tài liệu bắt buộc) và tài liệu tham khảo. 

- Hoàn thành các bài tập trên lớp và bài tập về nhà. 

- Sinh viên tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần tự học, tự 

nghiên cứu cho những bài thiết kế đạt hiệu quả tốt, sẽ được khuyến khích tối đa 0.5 điểm vào 

điểm kiểm tra thường kỳ. 

7. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá  

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Chuyên cần Tham gia học đủ 30/30 tiết 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

2 Điểm tự học, tự nghiên cứu 
Sinh viên thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Kiểm tra 

Lập kế hoạch xây dựng một chương trình giáo dục nghệ thuật 

theo các bước quy định (đúng quy trình, đạt được các yêu cầu 

cơ bản đã đề 

ra). 

4.1 

4.2 

4.3 

 

20% 

4 

 

Thi kết thúc học phần 

 

Thi tự luận 

Tham dự đủ 80% số tiết 

Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Tin học chuyên ngành CorelDraw 

Mã học phần: PA4234 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần trang bị cho người học những kiến thức về CorelDraw trong lĩnh vực 

chuyên ngành cũng như về thiết kế nhận diện thương hiệu cốt lõi.  

- Người học hình thành được ý tưởng và vận dụng các thủ thuật đã học, để thể hiện 

sản phẩm thiết kế (đặt tên thương hiệu, thiết kế logo và sáng tác slogan mang tính đồng bộ và 

có tính ứng dụng). 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu được vai trò của phần mềm thiết kế đồ họa CorelDraw trong học 

tập và thiết kế sản phẩm ứng dụng. 

4.1.2. Người học nắm được chức năng các công cụ và phương pháp để tạo hình các đối 

tượng trong CorelDraw. 

4.1.3. Nắm được vai trò của thiết kế nhận diện thương hiệu nói chung và thiết kế nhận 

diện thương hiệu cốt lõi nói riêng, cũng như phương pháp, quy trình thực hiện thiết kế nhận 

diện thương hiệu cốt lõi (đặt tên thương hiệu, thiết kế logo và sáng tác slogan). 

4.1.4. Biết phối hợp, vận dụng tốt các kiến thức của chuyên ngành mỹ thuật với kiến 

thức sử dụng công cụ đồ họa CorelDraw.  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết lựa chọn, sử dụng các thông tin và hình ảnh phù hợp mang tính khái quát, 

tượng trưng, ẩn dụ... vào trong thiết kế. Cũng như biết cách trích xuất tập tin thiết kế thành 

sản phẩm phục vụ trong học tập và công việc. 

4.2.2. Vận dụng được phần mềm CorelDraw và một số yếu tố, nguyên lý tạo hình trong 

thực hành thiết kế nhận diện thương hiệu cốt lõi (đặt tên thương hiệu, thiết kế logo và sáng tác 

slogan). 

4.2.3. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo và hoàn thiện được những 

sản phẩm thiết kế.  

4.2.4. Có kỹ năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng 

thời rèn luyện được khả năng tự học, tự đánh giá trong trưng bày sản phẩm. 

4.3. Thái độ 
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4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của học phần tin học chuyên 

ngành CorelDraw trong thiết kế ứng dụng. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Khái niệm và vai trò của 

CorelDraw trong lĩnh vực thiết kế. 

1.2. Những công cụ và kỹ thuật cơ 

bản cần biết trong CorelDraw. 

1.2.1. Kỹ thuật vẽ các đường nét, 

hình dạng và hiệu chỉnh đối tượng. 

1.2.2. Kỹ thuật sử dụng chữ, màu và 

các hiệu ứng trong CorelDraw. 

1.2.3. Kết xuất hình ảnh và in ấn 

trong CorelDraw. 

1.3. Thiết kế nhận diện thương hiệu 

nói chung và thiết kế nhận diện 

thương hiệu cốt lõi nói riêng. 

1.3.1. Khái niệm và vai trò. 

1.3.2. Các yếu tố cần thiết trong việc 

thiết kế nhận diện thương hiệu cốt 

lõi. 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.3.1 

Thuyết trình, 

Trực quan, 

Thảo luận nhóm. 

- Người học nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10]. 

- Xem và ghi nhận lại những 

vấn đề còn thắc mắc hoặc 

chưa rõ để nhờ bạn hoặc 

GVHD giải đáp. 

 

 

5.2 Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành thiết kế  

nhận diện thƣơng hiệu  

cốt lõi 

2.1. Các bước thực hiện thiết kế nhận 

diện thương hiệu cốt lõi. 

2.1.1. Làm phác thảo ý tưởng thiết kế 

nhận diện cốt lõi cho một thương 

hiệu tự chọn bao gồm: 

- Đặt tên thương hiệu;  

- Thiết kế Logo; 

- Sáng tác Slogan. 

55 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.2 

4.3.3 

Thực hành,  

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10]. 

- Hình thành ý tưởng thiết kế, 

làm các phác thảo ý tưởng để 

so sánh, đối chiếu – tự rút kinh 

nghiệm cho bản thân. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

2.1.2. Thể hiện hoàn chỉnh sản phẩm 

thiết kế  

2.2. Yêu cầu  

2.2.1. Quy cách sản phẩm thiết kế 

- Chất liệu: in ấn 

- Kích thước in: có một chiều tối 

thiểu 60cm 

- Thời gian: 55 tiết 

2.2.2. Các yếu tố cần đạt 

- Ý tưởng thể hiện 

 - Bố cục 

 - Hình tượng, chữ viết (nếu có) 

 - Màu sắc 

-  Tính ứng dụng của sản phẩm thiết 

kế 

-  Cách thức trình bày, in ấn 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Gia Bảo Thiết kế tạo hình 2011 Mỹ thuật 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

2 
Phạm Quang Hiển Phạm 

Quang Huy 

Coreldraw dành cho 

người tự học 
2017 Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

3 
Phạm Quang Hiển Phạm 

Quang Huy 

Giáo trình thực 

hành Coreldraw 
2016 Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

4 
Phạm Quang Hiển Phạm 

Quang Huy 

Giáo trình thực 

hành Coreldraw x7-

x8 

2016 Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

5 Nguyễn Việt Hùng 
Thiết kế cho người 

mới bắt đầu 
2016 

Giao 

thông 

vận tải 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

6 Lê Huy Văn 
Cơ sở phương pháp 

luận Design 
 Mỹ thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

7 Trí Việt, Hà Thành 
Tự học Coreldraw 

X4 
2015 

Tp. Hồ 

Chí Minh 
TTTT  

Thư viện 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

LVH 

8 Robert Duplos 
Thực hành màu sắc 

và hội họa 
1996 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

9 
Steven Hellen 

(Đăng Thư dịch) 

100 ý tưởng thay 

đổi thiết kế đồ họa 
2018 Dân Trí 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

10 John Heskett 
Dẫn luận về thiết kế 

- Design 
2016 

Hồng 

Đức 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Người học vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham 

gia thi kết thúc học phần. 

- Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần 

tự học, tự nghiên cứu, tự sáng tạo cho những bài thiết kế đạt hiệu quả tốt, sẽ được khuyến 

khích tối đa 0.5 điểm vào điểm thi kết thúc học phần. 

- Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng 

dẫn và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3  

4.1.4 

4.2.1  

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 
- Thực hành làm phác thảo bản nét và bản màu. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

20% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành: thiết kế một bộ nhận diện thương hiệu 

cốt lõi (đặt tên thương hiệu, thiết kế logo, sáng tác 

slogan); 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu/Nội dung Điểm 

1  Ý tưởng thể hiện 2.0  

2  Bố cục 1.5 

3  Hình tượng, chữ viết (nếu có) 2.0 

4  Màu sắc 1.5 

5  Tính ứng dụng của sản phẩm thiết kế 2.0 

6  Cách thức trình bày, in ấn 1.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Tin học chuyên ngành Photoshop 

Mã học phần: PA4235 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Photoshop cũng như các kỹ 

thuật chụp và xử lý ảnh.  

- Người học hình thành được ý tưởng đồng thời vận dụng các kỹ thuật đã học, để thực hiện 

được việc chụp và xử lý ảnh có tính ứng dụng. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu được những yếu tố cơ bản trong chụp và xử lý ảnh; vai trò của 

phần mềm Photoshop trong học tập và thiết kế sản phẩm ứng dụng.  

4.1.2. Người học nắm được các thuật ngữ về điểm ảnh (pixel), độ phân giải (resolution) 

của ảnh số, chức năng các công cụ và phương pháp chụp, xử lý ảnh (cắt, ghép, chỉnh sửa ảnh, 

hiệu chỉnh ảnh màu, phối màu, tạo chữ nghệ thuật….). 

4.1.3. Biết phối hợp, vận dụng tốt các kiến thức của chuyên ngành mỹ thuật với kiến 

thức sử dụng công cụ đồ họa Photoshop.  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết lựa chọn, sử dụng các hình ảnh phù hợp, cũng như biết cách sử dụng các 

hiệu ứng, bộ lọc, mặt nạ lớp, kỹ thuật phối màu… để chụp và xử lý ảnh đạt hiệu quả thẩm mỹ. 

4.2.2. Người học thực hiện và vận dụng được phần mềm Photoshop, cũng như các kỹ 

thuật chụp, xử lý ảnh. 

4.2.3. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo và hoàn thiện được những 

sản phẩm chụp, xử lý ảnh. 

4.2.4. Có kỹ năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng 

thời rèn luyện được khả năng tự học, tự đánh giá trong trưng bày sản phẩm. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của học phần tin học chuyên 

ngành Photoshop trong chụp và xử lý ảnh. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân.  
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Những yếu tố cơ bản trong chụp 

và xử lý ảnh 

1.1.1. Kỹ thuật chụp ảnh 

1.1.2. Kỹ thuật xử lý ảnh 

1.2. Vai trò của Photoshop trong xử 

lý ảnh 

1.3. Những kỹ năng cơ bản về xử lý 

ảnh 

1.3.1. Lớp Layer và kỹ thuật vẽ đối 

tượng 

1.3.2. Kỹ thuật xử lý và hiệu chỉnh 

vùng chọn  

1.3.3. Kỹ thuật dùng cọ và tạo chữ 

trong Photoshop 

 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

Thuyết trình, 

Trực quan, 

Thảo luận nhóm. 

- Người học nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15]. 

- Xem và ghi nhận lại những 

vấn đề còn thắc mắc hoặc 

chưa rõ để nhờ bạn hoặc 

GVHD giải đáp. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành 

 chụp và xử lý ảnh 

2.1. Người học chụp và xử lý được 

bộ ảnh theo chủ đề mang tính đồng 

bộ (có ít nhất 5 sản phẩm hoàn 

chỉnh)  

2.2. Yêu cầu  

2.2.1. Quy cách sản phẩm chụp và 

xử lý ảnh 

- Chất liệu: in ấn 

- Kích thước in: có một chiều tối 

thiểu 25cm 

- Thời gian: 55 tiết 

2.2.2. Các yếu tố cần đạt 

- Ý tưởng thể hiện 

- Bố cục  

- Hình ảnh và chữ viết (nếu có) 

- Màu sắc 

- Kỹ thuật xử lý 

55 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.2 

4.3.3 

Thực hành,  

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15]. 

- Hình thành ý tưởng thiết kế, 

làm các phác thảo ý tưởng để 

so sánh, đối chiếu – tự rút kinh 

nghiệm cho bản thân. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

- Tính đồng bộ và ứng dụng 

- Cách thức trình bày, in ấn 

 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Gia Bảo 

Những ý tưởng sáng 

tạo vận dụng hình 

ảnh tự nhiên trong 

nghệ thuật thiết kế 

2008 Mỹ thuật 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

2 Phan Hoàng Chi 

Giáo trình xử lý ảnh 

Photoshop CS6 dành 

cho người tự học - 

T.1 

2013 Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

3 Nguyễn Kim Hải 

Adobe Photoshop 

chỉnh sửa và phục 

chế ảnh 

2006 

Giao 

thông 

vận tải 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

4 

Quang Huy 

Ánh Tuyết 

Quang Hiển 

Photoshop dành cho 

người mới bắt đầu – 

Tập 1, 2 

2013 

Từ điển 

Bách 

khoa 

Nhà sách 

Tiki 
x  

5 Lê Đức Hùng 

Thủ thuật photoshop 

ứng dụng trong thiết 

kế tạo mẫu 

2003 Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

6 Nguyễn Việt Hùng 
Thiết kế cho người 

mới bắt đầu 
2016 

Giao 

thông 

vận tải 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

7 Phùng Thị Nguyệt 

Xử lý ảnh và ứng 

dụng photoshop CS 

toàn tập - P.2 

2004 

Giao 

thông 

vận tải 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

8 Bùi Minh Sơn 

Đường vào nghệ 

thuật nhiếp ảnh – Kỹ 

năng và sáng tạo 

2008 
Hồng 

Đức 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

9 Bùi Minh Sơn 

Đường vào nghệ 

thuật nhiếp ảnh – 

Ngôn ngữ hình ảnh 

2008 
Hồng 

Đức 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

10 Bùi Minh Sơn 
Căn bản kỹ thuật 

nhiếp ảnh  
2008 

Hồng 

Đức 

Nhà sách 

Tiki 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

11 Lê Huy Văn 
Cơ sở phương pháp 

luận Design 
 Mỹ thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

12 Robert Duplos 
Thực hành màu sắc 

và hội họa 
1996 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

13 
Steven Hellen 

(Đăng Thư dịch) 

100 ý tưởng thay đổi 

thiết kế đồ họa 
2018 Dân Trí 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

14 John Heskett 
Dẫn luận về thiết kế - 

Design 
2016 

Hồng 

Đức 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

15 
Mary Warner Maren 

(Đăng Thư dịch) 

100 Ý tưởng thay đổi 

nhiếp ảnh 
2018  Dân Trí  

Nhà sách 

Tiki 
 x 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Người học vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham 

gia thi kết thúc học phần. 

- Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần 

tự học, tự nghiên cứu cho các bài chụp và xử lý ảnh đạt hiệu tốt, sẽ được khuyến khích tối đa 

0.5 điểm vào điểm thi kết thúc học phần. 

    - Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng 

dẫn và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần. 

7. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1  

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

10% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

4.3.2 

4.3.3 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Thực hành lên ý tưởng và làm phác thảo.  

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành: chụp và xử lý được bộ ảnh theo chủ 

đề, mang tính đồng bộ; 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu/Nội dung Điểm 

1 Ý tưởng thể hiện 1.0 

2 Bố cục  1.0 

3 Hình ảnh và chữ viết (nếu có) 1.5 

4 Màu sắc 1.5 

5 Kỹ thuật xử lý 2.0 

6 Tính đồng bộ và ứng dụng 2.0 

7 Cách thức trình bày, in ấn 1.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Nghệ thuật thiết kế 

Mã học phần: PA4233 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                        Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nghệ thuật thiết kế; cách 

thức xây dựng ý tưởng và thể hiện những sản phẩm thiết kế mang tính ứng dụng. 

- Người học hình thành ý tưởng sáng tạo và hiện thực hóa được sản phẩm bằng việc 

thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm có tính đồng bộ, hài hòa, dễ nhận diện, gây ấn tượng thị 

giác mạnh mẽ. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu được vai trò và giá trị của loại hình nghệ thuật thiết kế sản phẩm 

ứng dụng nói chung và thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm nói riêng. 

4.1.2. Hiểu và phân biệt được tính chất, đặc điểm cũng như biết lựa chọn thông tin sản 

phẩm phù hợp. Qua đó, người học nắm được các phương pháp và quy trình thực hiện một bài 

thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm. 

4.1.3. Biết phối hợp, vận dụng tốt các kiến thức của chuyên ngành để xây dựng ý tưởng 

thiết kế.  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết lựa chọn, vận dụng các chủ đề, các thông tin và hình ảnh phù hợp vào trong 

thiết kế. 

4.2.2. Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lý tạo hình trong thực hành, có tính sáng 

tạo, tính thẩm mỹ và ứng dụng. 

4.2.3. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo và hoàn thiện được những 

thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm. 

4.2.4. Có kỹ năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng 

thời rèn luyện được khả năng tự học, tự đánh giá trong trưng bày sản phẩm.  

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của nghệ thuật thiết kế nói 

chung và thiết kế mỹ thuật giao diện website nói riêng trong học tập cũng như trong đời sống. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 
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4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Những kiến thức chung 

1.1. Khái niệm Nhãn mác - Bao bì 

sản phẩm. 

1.2. Tính năng và công dụng Nhãn 

mác - Bao bì sản phẩm  

1.3. Phân loại Nhãn mác - Bao bì sản 

phẩm. 

1.4. Cấu trúc Nhãn mác - Bao bì sản 

phẩm. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu và tìm 

tư liệu sáng tác Nhãn mác - Bao bì 

sản phẩm. 

1.6. Phương pháp vẽ thiết kế  

1.7. Quy trình thể hiện phác thảo trên 

giao diện Đồ họa (Corel draw). 

1.8. Kỹ thuật in trên giấy (in thử để 

duyệt phác thảo và in thật để xếp 

thành hộp). 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Liên hệ thực tế 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13] 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành thiết kế  

nhãn mác và bao bì  

sản phẩm 

2.1. Làm phác thảo ý tưởng cho một 

ý tưởng thiết kế nhãn mác và bao bì 

sản phẩm 

2.2. Thể hiện một sản phẩm thiết kế 

nhãn mác, bao bì sản phẩm 

hoàn chỉnh 

- Số lượng: 2 nhãn mác và 1 bao bì 

- Chất liệu: tự chọn theo ý tưởng và 

mục đích sử dụng 

- Kích thước: theo thực tế hoặc có 

thể mô phỏng theo tỷ lệ. 

Yêu c u c n đạt 

- Ý tưởng 

55 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

 

Thuyết trình 

Trực quan 

Thực hành 

Thảo luận nhóm 

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2 (chương 

2). 

- Người học đọc các tài liệu 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13] 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

- Bố cục 

- Tính thẩm mĩ 

- Tính  đồng bộ và ứng dụng  

- Kỹ thuật trình bày 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Gia Bảo 

Những ý tưởng 

sáng tạo vận dụng 

hình ảnh tự nhiên 

trong nghệ thuật 

thiết kế 

2008 Mỹ thuật 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

2 Gia Bảo Thiết kế tạo hình 2011 Mỹ thuật 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

3  Nguyễn Hạnh  
Nghệ thuật phối 

màu 
2000 Trẻ   x 

4 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội 

họa đen trắng 
2002 Mĩ thuật 

TTTT  

Thư viện  

Lê  

Vũ Hùng 

 x 

5 Hoàng Minh 
Hoa văn trang trí 

thông dụng 
2000 VHTT   x 

6 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển mỹ thuật 

phổ thông 
2012 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
  

7 Nguyễn Quân 

Ngôn ngữ của 

hình  

và màu sắc 

2006 VHTT   x 

8 
Đào Đăng Trạch 

Thiên  

Nghệ thuật sử 

dụng màu sắc 

trong cuộc sống 

1999 Văn hóa   x 

9 Lê Huy Văn 
Cơ sở phương 

pháp luận Design 
 Mỹ thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

10 
Lê Huy Văn  

Trần Từ Thành 

Cơ sở  

tạo hình 
2010 Mĩ thuật 

Tủ sách 

Khoa 

SPNT 

x  

11 Robert Duplos 
Thực hành màu 

sắc và hội họa 
1996 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

12 
Steven Hellen 

(Đăng Thư dịch) 

100 ý tưởng thay 

đổi thiết kế đồ 

họa 

2018 Dân Trí 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

13 John Heskett 
Dẫn luận về thiết 

kế - Design 
2016 Hồng Đức 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ và làm thêm các bài tự học sẽ được cộng điểm (không quá 0.5đ). 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành giảng viên yêu cầu đúng thời gian quy định. 

- Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng 

dẫn và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 60/60 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

của từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2. 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra 

 giữa kỳ 

Thực hành làm phác thảo ý tưởng cho một sản phẩm 

ứng dụng tự chọn để lấy điểm kiểm tra giữa kỳ 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

20% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

Thi thực hành: Thể hiện một sản phẩm thiết kế nhãn 

mác, bao bì sản phẩm 

hoàn chỉnh 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu/Nội dung Điểm 

1  Ý tưởng 2.5 

2  Bố cục 1.5 

3  Tính thẩm mĩ 2.0 

4  Tính  đồng bộ và ứng dụng  2.5 

5  Kỹ thuật trình bày 1.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mĩ thuật 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                                   Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần nghiên cứu khoa học giáo dục mĩ thuật cung cấp kiến thức cho người học về hệ 

thống lý luận, phương pháp nghiên cứu khoa học. Qua đó hình thành các phương pháp và kỹ 

năng thu thập thông tin trong nghiên cứu, cách thức trình bày một công trình khoa học về lĩnh 

vực mĩ thuật. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu và nắm được những cơ sở lý luận về phương pháp nghiên cứu 

khoa học. 

4.1.2. Người học biết và hiểu được tiến trình thực hiện một đề tài NCKH giáo dục mĩ 

thuật cũng như cách trình bày một bài tham luận, sáng kiến kinh nghiệm…  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học xây dựng được cấu trúc của một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục 

mĩ thuật. 

4.2.2. Người học có kĩ năng vận dụng các kiến thức mĩ thuật và kiến thức liên ngành để 

nghiên cứu. 

4.2.3. Người học có kĩ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, làm việc có phương 

pháp, có logic.  

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức trong quá trình học tập và có 

cái nhìn đúng đắn về khoa học cũng như rèn luyện khả năng tự nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Khái quát về khoa học  

và nghiên cứu khoa học giáo dục 

mĩ thuật 

06 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

 

1.1. Khoa học 

   1.1.1. Khái niệm  

   1.1.2. Sự phát triển của khoa học 

   1.1.3. Phân loại khoa học 

1.2. Nghiên cứu khoa học giáo dục 

mĩ thuật 

  1.2.1. Khái niệm  

  1.2.2. Đặc điểm  

  1.2.3. Các loại hình nghiên cứu  

  1.2.4. Nội dung nghiên cứu 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

Chương 2 

Đề tài nghiên cứu  

khoa học giáo dục mĩ thuật 

2.1. Khái niệm  

2.2. Phân biệt sự khác nhau giữa bài 

báo khoa học, bản báo cáo khoa học, 

tiểu luận, luận văn, sách giáo khoa 

2.3. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài 

  2.3.1. Lựa chọn sự kiện khoa học 

  2.3.2. Nhận dạng nhiệm vụ nghiên 

cứu 

  2.3.3. Xác định mục tiêu nghiên cứu 

  2.3.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

  2.3.5. Đặt tên đề tài  

  2.3.6. Một số điểm cần tránh khi đặt 

tên đề tài 

2.4. Xây dựng đề cương và lập kế 

hoạch nghiên cứu 

2.5. Quy cách trình bày 

12 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

(chương 2). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

Chương 3 

 Phƣơng pháp nghiên cứu và thu 

thập xử lý thông tin 

3.1. Khái niệm về phương pháp và 

thu thập xử lý thông tin 

3.2. Đặc trưng cơ bản của phương 

pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

mĩ thuật 

3.3. Phương pháp nghiên cứu thu 

thập xử lý thông tin thông dụng 

3.3.1. Phương pháp nghiên cứu tài 

liệu 

10 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

- Người học xem trước đề 

cương mục 3.1; 3.2; 3.3; 

(chương 3). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

3.3.2. Phương pháp khảo sát, thực 

nghiệm 

3.3.3. Điều tra, phỏng vấn 

3.3.4. Hội nghị khoa học 

3.3.5. Trắc nghiệm xã hội 

3.3.6. Phương pháp xử lý thông tin. 

Chương 4 

Đánh giá nghiên cứu  

khoa học giáo dục mĩ thuật 

4.1. Xây dựng đề cương đề tài nghiên 

cứu khoa học giáo dục mĩ thuật 

4.2. Viết báo cáo tổng kết đề tài 

nghiên cứu khoa học 

4.3. Viết bản tóm tắt kết quả nghiên 

cứu 

4.4. Đánh giá kết quả nghiên cứu 

4.5. Công bố kết quả nghiên cứu 

02 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

- Người học xem trước đề 

cương mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 

4.5(chương 4). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  (không) 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Trần Duy 
Cảm luận nghệ 

thuật 
2002 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

2  Lê Bá Dũng 
Đại cương 

mĩ thuật 
2012 

Lao 

Động 
GVGD  x 

3 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

4 Nguyễn Thu Tuấn 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học giáo dục mĩ 

thuật 

2015 
ĐHSP 

Hà Nội 
GVGD x  
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

5 
 

Nguyễn Thu Tuấn 

Lý luận dạy học mĩ 

thuật ở trường 

THCS 

 

2016 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

GVGD  x 

6 Chu Quang Trứ 
Văn hóa Việt Nam 

nhìn từ mỹ thuật 
2012 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7 

Susie Hodge 

(Phan Nữ Ngọc Linh 

dịch) 

Câu chuyện nghệ 

thuật 
2018 Dân Trí 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

8 Kandinsky 
Về cái tinh thần 

trong nghệ thuật 
2014 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ  

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 30/30 
4.3.1 

4.3.2 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

 Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

của từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát. 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

20% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Viết tiểu luận về xây dựng đề tài NCKH giáo dục mĩ 

thuật; 

- Tham dự đủ 80% số tiết 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hoạt động mĩ thuật ngoài giờ lên lớp 

Mã học phần: PA4230 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 10/50/70 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung, phương pháp, hình thức và 

quy trình tổ chức HĐMTNGLL, giúp người học nhận biết được vai trò và nhiệm vụ hoạt động 

mĩ thuật ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

 4.1. Kiến thức 

4.1.1. Hiểu được về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của hoạt động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp 

ở trường phổ thông. 

4.1.2. Người học nắm được các yêu cầu cần thiết về phương pháp tổ chức, cũng như 

quy trình thực hiện một hoạt động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp. 

 4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết lựa chọn, vận dụng và kết hợp các phương pháp để tổ chức được một hoạt 

động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp theo từng chủ điểm cụ thể và đảm bảo theo đúng trình tự. 

4.2.2. Biết phân tích, trao đổi, thảo luận về hoạt động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp trong 

quá trình học tập và tự nghiên cứu. 

 4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động mỹ thuật ngoài 

giờ lên lớp ở trường phổ thông. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Có ý thức tự học, tự nghiên cứu trong sử dụng các phương pháp tổ chức hoạt 

động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Tổng quan về hoạt động mĩ thuật 

ngoài giờ lên lớp ở trƣờng phổ 

thông 

10 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc các tài liệu 



92 
 

 
 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

1.1. Vị trí, vai trò của HĐMTNGLL 

ở trường phổ thông 

1.1.1. Vị trí 

1.1.2. Vai trò 

1.2. Nhiệm vụ của HĐMTNGLL ở 

trường phổ thông 

1.3. Ý nghĩa của việc tổ chức 

HĐMTNGLL 

1.4. Nội dung và phương pháp tổ 

chức HĐMTNGLL ở trường phổ 

thông 

1.4.1. Nội dung 

1.4.2. Phương pháp 

1.5. Hình thức tổ chức HĐMTNGLL 

ở trường phổ thông 

1.6. Quy trình tổ chức hoạt động mỹ 

thuật ngoài giờ lên lớp ở trường phổ 

thông 

1.6.1. Đặt tên cho hoạt động và xác 

định mục tiêu cụ thể 

1.6.2. Xây dựng nội dung và xác 

định hình thức tổ chức hoạt động 

1.6.3. Chuẩn bị cho hoạt động 

1.6.4. Tiến hành hoạt động 

  1.6.5. Nhận xét, đánh giá, rút kinh 

nghiệm sau khi tiến hành hoạt động 

1.7. Những việc cần làm trong khâu 

chuẩn bị 

1.7.1. Liệt kê những nội dung công 

việc dự định thực hiện 

1.7.2. Dự kiến cách thức, hệ thống 

các biện pháp để tiến hành 

HĐMTNGLL 

1.7.3. Người thực hiện 

1.7.4. Phương tiện vật chất 

1.7.5. Thời gian 

1.7.6. Địa điểm 

1.7.7. Kinh phí hoạt động 

4.3.2 

4.3.3 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Liên hệ thực tế  

 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

-Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 50 4.1.1 Thực hành - Người học đọc các tài liệu 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Thực hành tổ chức  

hoạt động mĩ thuật  

ngoài giờ lên lớp ở trƣờng 

phổ thông 

2.1. Bài kiểm tra thường kỳ 

Hãy xây dựng HĐMTNGLL 

cho các hoạt động sau: 

Hoạt động 1: Chào mừng 

ngày lễ khai giảng năm học 

mới 

Hoạt động 2: Chào mừng 

ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

2.2. Bài thi kết thúc học phần 

Hãy xây dựng HĐMTNGLL 

theo chủ đề tự do (gắn liền 

với hoạt động học tập ở nhà 

trƣờng phổ thông) 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] để 

xây dựng một số 

HĐMTNGLL. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Lăng Bình 

Mĩ thuật và Phương 

pháp dạy - học mĩ 

thuật ở tiểu học 

2005 Hà Nội GVGD  x 

2  Lê Bá Dũng 
Đại cương 

mĩ thuật 
2012 Lao Động GVGD  x 

3  

Tài liêu tập huấn 

hướng dẫn đánh giá 

học sinh tiểu học - 

môn mỹ thuật của 

Bộ Giáo Dục & 

Đào Tạo 

2016  GVGD  x 

4  

Mỹ thuật và 

phương pháp dạy 

học mỹ thuật ở Tiểu 

học (Liên thông): 

Tài liệu đào tạo và 

bồi dưỡng 

  

TTTT Thư 

viện 

LVH 

 x 

5 Nguyễn Thị Nhung (chủ 
Dạy mỹ thuật theo 

định hướng phát 
2018 Giáo dục Nhà sách  x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

biên) triển năng lực Giáo dục 

6 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Dao 

Tổ chức các hoạt 

động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp 

2006 Giáo dục 
TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

7 
 

Nguyễn Thu Tuấn 

Lý luận dạy học mĩ 

thuật ở trường 

THCS 

 

2016 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

GVGD  x 

8 

 

 

Nguyễn Lăng Bình 

 

Mĩ thuật và Phương 

pháp dạy - học mĩ 

thuật ở tiểu học 

 

2006 

 

Hà Nội 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

9 
Nguyễn Thị Quy và các 

tác giả 

GD học– tài liệu 

bồi dưỡng GV Tiểu 

học 

 

2007 
Giáo dục GVGD  x 

10 Tuấn Nguyên Bình 

Mỹ thuật và 

phương pháp dạy 

học mỹ thuật 

2007    

x 

http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/doc/giao-trinh-my-thuat-va-

phuong-phap-day-hoc-my-thuat-tuan-nguyen-binh-481024.html 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ. 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần. 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 60/60 
4.3.1 

4.3.2 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể của 

từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

10% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

4.3.2 

3 
Điểm kiểm tra  

giữa kỳ 

 

Thực tế và làm bài tập nhóm 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

 

- Thi thực hành 

- Tham dự đủ 80% số tiết 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm đối với bài tập thực hành 

Yêu cầu Nội dung Điểm 

1 Lựa chọn được chủ đề hoạt động phù hợp. 1.5 

2 
Lập kế hoạch rõ ràng, có nội dung kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh, mang 

tính giáo dục.  
3.0 

3 
Kỹ năng tổ chức thực hành và xử lý tình huống linh hoạt trong từng hoạt động cụ 

thể. 
3.0 

4 
Đảm bảo thời gian, phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh thông qua 

chủ đề đã lựa chọn. 
2.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Mĩ thuật đƣơng đại 

Mã học phần: PA4231 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:    Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên                                                 Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các loại mĩ thuật 

đương đại (Pop art, Op art, Sắp đặt, Video art…). Từ đó có nền tảng để phát triển khả năng tư 

duy và cảm thụ giá trị nghệ thuật của các tác phẩm mĩ thuật đương đại. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu và nắm được những kiến thức về đặc điểm, tính chất, đặc trưng 

của các trào lưu nghệ thuật đương đại. 

4.1.2. Nhận biết được quan niệm thẩm mĩ, mối quan hệ giữa các thể loại mỹ thuật 

đương đại trong học tập và trong nghiên cứu cũng như cuộc sống hằng ngày. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết phân biệt được những nét đặc trưng thông qua các trào lưu mỹ thuật đương 

đại trên thế giới. 

4.2.2. Người học có kỹ năng phân tích và tổng hợp về các giá trị thẩm mĩ, thấy được cái 

hay – cái đẹp trong các tác phẩm mỹ thuật đương đại. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức trong quá trình học tập, 

nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của các loại hình nghệ thuật 

đương đại. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Nghệ thuật Hậu hiện đại 

1.1. Nghệ thuật Pop art 

1.1.1. Pop art là gì? 

1.1.2. Nguồn gốc ra đời của nghệ 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

thuật Pop art. 

1.1.3. Đặc điểm và thông điệp của 

nghệ thuật Pop art. 

   1.1.3.1. Đặc điểm 

   1.1.3.2. Thông điệp 

1.1.4. Các nghệ sĩ tiêu biểu. 

1.2. Nghệ thuật Op art 

1.2.1. Op art là gì? 

1.2.2. Nguồn gốc ra đời của nghệ 

thuật Op art 

1.2.3. Đối tượng của Op art 

1.2.4. Quan niệm thẩm mỹ của 

nghệ thuật Op art 

1.2.5. Hình thức thể hiện của 

nghệ thuật Op art 

1.2.6. Đặc điểm của nghệ thuật 

Op art 

1.2.7. Ảnh hưởng của nghệ thuật 

Op art 

1.2.8. Nhận định về nghệ thuật 

Op art 

    1.2.9. Các nghệ sĩ tiêu biểu 

Liên hệ thực tế  

 

 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

Chương 2 

Nghệ thuật Đƣơng đại 

2.1. Nghệ thuật Sắp đặt 

  2.1.1. Nguồn gốc hình thành và khái 

niệm về nghệ thuật Sắp đặt 

  2.1.2. Đặc điểm của nghệ thuật Sắp 

đặt 

  2.1.3. Đặc trưng của ngôn ngữ Sắp 

đặt 

  2.1.4. Quan niệm về nghệ thuật Sắp 

đặt 

  2.1.5. Các dạng của nghệ thuật Sắp 

đặt 

 2.1.6. Các nghệ sỹ tiêu biểu 

2.2. Nghệ thuật trình diễn 

   2.2.1. Nghệ thuật Trình diện là gì? 

   2.2.2. Lịch sử và sự hình thành của 

nghệ thuật Trình diễn 

   2.2.3. Đặc điểm của nghệ thuật 

Trình diễn 

   2.2.4. Vai trò của nghệ thuật Trình 

25 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

Liên hệ thực tế  

 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2;2.3; 2.4 

(chương 2). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

diễn               

   2.2.5. Một nghệ sỹ trình diễn tiêu 

biểu 

2.3. Nghệ thuật Truyền thông mới 

   2.3.1. Khái niệm 

   2.3.2. Sự ra đời của nghệ thuật 

Truyền thông mới 

   2.3.3. Đối tượng  

   2.3.4. Quan niệm thẩm mỹ   

   2.3.5. Hình thức và đặc điểm 

   2.3.6. Thể hiện của nghệ thuật 

Truyền thông mới 

   2.3.7. Ảnh hưởng của nghệ thuật 

Truyền thông mới 

   2.3.8. Nhận định về nghệ thuật 

truyền thông mới    

2.4. Video art 

   2.4.1. Bối cảnh lịch sử 

   2.4.2. Video art là gì? 

   2.4.3. Đặc điểm của Video art    

   2.4.4. Các dạng kiểu thực hành 

Video Art.  

   2.4.5. Nghệ sĩ tiêu biểu 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Trần Duy Cảm luận nghệ thuật 2002 Mỹ thuật 
Tủ sách 

KSPNT 
 x 

2  Lê Bá Dũng 
Đại cương 

mĩ thuật 
2012 Lao Động, GVGD  x 

3  

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học “Nghệ thuật 

Đương đại Việt nam 

hướng tới cộng 

đồng” 

 

2011 

Trường ĐH 

Sài Gòn 

 

GVGD 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

4 Trương Minh Hằng 
Mỹ thuật Việt Nam 

đương đại 
2009 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

5 Trần Thị Tuyết Nhung  
Mĩ thuật  

đương đại 
2012 

ĐHSP Hà 

Nội 
GVGD  x 

6 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7 Chu Quang Trứ 
Văn hóa Việt Nam 

nhìn từ mỹ thuật 
2012 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

8 Kandinsky 
Về cái tinh thần 

trong nghệ thuật 
2014 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

9 
Susie Hodge (Phan Nữ 

Ngọc Linh dịch) 

Câu chuyện nghệ 

thuật 
2018  Dân Trí 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ. 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần. 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 30/30 
4.3.1 

4.3.2 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể của từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 
10% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

3 
Điểm kiểm tra  

giữa kỳ 
Thực tế và làm bài tập nhóm 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Tham dự đủ 80% số tiết 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hình họa 1 

Mã học phần: PA4118 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện: PA4002N - Giải phẫu tạo hình 

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Hình họa 1 là nền tảng cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về 

môn hình họa nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu tiến hành một bài vẽ hình họa cơ bản.  

Người học vẽ được các bài tập thực hành gồm:  khối cơ bản, đồ vật, tượng người... 

cũng như rèn luyện được các kỹ năng quan sát, nhận xét để vận dụng vào các học phần 

chuyên ngành. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Bước đầu người học biết và hiểu kết cấu của chương trình hình họa và phương 

pháp vẽ một bài khối cơ bản, tĩnh vật, tượng người.  

4.1.2. Người học hiểu được vẻ đẹp của hình thái khối cơ bản, đồ vật xung quanh và cơ 

thể tượng người thông qua các bài vẽ nghiên cứu.  

4.1.3. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc phân tích diện, mảng, khối, đậm nhạt, 

sáng tối đối với một bài vẽ hình họa cơ bản. Nắm được phương pháp so sánh, đối chiếu, cân 

bằng, phân tích trong nghiên cứu hình họa. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Thể hiện được hệ thống bài tập nghiên cứu khối cơ bản, đồ vật và tượng người 

bằng chất liệu thạch cao. Biết cách sắp xếp bố cục và đảm bảo các yếu tố về tỉ lệ, cấu trúc, 

trục, hình khối, hệ thống đậm nhạt và sáng tối trong bài vẽ. 

4.2.2. Diễn tả được không gian ba chiều trên mặt phẳng hai chiều, tạo hiệu quả về chiều 

sâu trong không gian ảo. 

4.2.3. Nắm và sử dụng được chất liệu chì đen và sử dụng que đo, dây dọi ứng dụng vào 

bài vẽ hình họa một cách có hiệu quả. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động và tư duy sáng tạo trong quá trình học 

tập, nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của học phần hình họa 1 để 

làm tiền đề cho các học phần tiếp theo. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Những kiến thức chung 

1.1. Khái niệm, nguồn gốc hình hoạ 

1.2. Vai trò của hình hoạ trong học 

tập và sáng tạo nghệ thuật 

1.3. Những yếu tố nghiên cứu của 

hình hoạ 

1.4. Giới thiệu về không gian ảo 

trong nghiên cứu hình hoạ. 

1.5. Vận dụng phối cảnh xa gần trong 

nghiên cứu hình hoạ 

1.6. Giới thiệu chất liệu chì trong 

nghiên cứu hình hoạ 

1.7. Phương pháp vẽ một bài hình 

họa cơ bản. 

03 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

 

Thuyết trình 

Trực quan 

Thảo luận 

- Người học nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13] 

 

Chương 2 

Thực hành vẽ khối cơ bản, tĩnh vật 

và tƣợng ngƣời  

(phần lý thuyết) 

2.1. Khối cơ bản và tĩnh vật: 

     2.1.1. Khái niệm về khối cơ bản 

và tĩnh vật 

2.1.2. Vai trò của vẽ khối cơ bản 

và tĩnh vật trong học tập và nghiên 

cứu hình họa 

2.1.3. Phương pháp vẽ khối cơ 

bản và tĩnh vật 

2.2. Vẽ tượng người: 

2.2.1. Vai trò của vẽ tượng người 

trong nghiên cứu hình hoạ 

2.2.2. Giới thiệu về tỷ lệ và cấu 

trúc đầu và bán thân tượng người 

2.2.3. Phương pháp tiến hành 

một bài vẽ tượng người 

2.2.4. Phương pháp đánh chì trong 

vẽ tượng thạch cao 

02 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

 

Thuyết trình 

Trực quan 

Thảo luận 

- Người học nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13] 

 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành vẽ khối cơ bản, tĩnh vật 

và tƣợng ngƣời 

2.3. Vẽ khối cơ bản và tĩnh vật 

  2.3.1. Vẽ khối cơ bản  

- Chất liệu: chì 

- Kích thước: giấy A3 

- Thời gian: 9 tiết 

- Yêu cầu cần đạt 

2.3.2 Vẽ tĩnh vật (3 đồ vật trở lên) 

- Chất liệu: chì 

- Kích thước: giấy A3 

- Thời gian: 12 tiết. 

- Yêu cầu cần đạt 

2.4. Vẽ tượng 

  2.4.1. Vẽ tượng đầu sọ  

- Chất liệu: chì 

- Kích thước: giấy A3 

- Thời gian: 12 tiết. 

- Yêu cầu cần đạt 

 2.4.2. Vẽ đầu tượng vạt mảng 

- Chất liệu: chì 

- Kích thước: giấy A3 

- Thời gian: 14 tiết 

- Yêu cầu cần đạt 

 

 2.4.3. Vẽ đầu tượng người (nam, nữ, 

già, trẻ) 

- Chất liệu: chì 

- Kích thước: giấy A3 

- Thời gian: 16 tiết 

- Yêu cầu cần đạt 

 2.4.4. Vẽ tượng bán thân (nam, nữ, 

già, trẻ) 

- Chất liệu: chì 

- Kích thước: giấy A3 

- Thời gian: 22 tiết 

- Yêu cầu cần đạt 

 

85 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Trực quan 

Trực họa 

Thảo luận 

Thực hành 

- Chuẩn bị dụng cụ học tập: 

chì, gôm, que đo dây dọi, giấy 

vẽ, bảng vẽ… 

- Người học tham khảo 1 số 

bài vẽ hình họa mà Gv giới 

thiệu trong phần TLTK. Ngoài 

ra, cần tự tìm hiểu những tài 

liệu hướng dẫn vẽ hình họa vẽ 

khối cơ bản và vẽ tượng trên 

mạng. 

- Thực hành vẽ bài dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên.  

- Trao đổi với GVHD và bạn 

bè về những thắc mắc và khó 

khăn gặp phải trong quá trình 

vẽ bài. 
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6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Gia Bảo 
Vẽ tượng chân dung 

bằng thạch cao 
2009 

Mỹ 

thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

2 

Gia Bảo 

Anh Tuấn 

Đoàn Loan 

Tự học vẽ chân dung 

thạch cao 
2013 

Mỹ 

thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

3 Gia Bảo 

Mỹ thuật căn bản và 

nâng cao các bài vẽ 

tĩnh vật 

2007 
Mỹ 

thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

4 

Gia Bảo 

Anh Tuấn 

Đoàn Loan 

Vẽ vật thực – Tĩnh vật 

màu sắc (cho người 

mới bắt đầu) 

2013 
Mỹ 

thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

5 Đặng Xuân Cường Luật xa gần 2003 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

6 Triệu Khắc Lễ Hình họa 1 2003 
Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

7 Triệu Khắc Lễ Giải phẫu tạo hình 2003 
NXB 

ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

8 Lê Thanh Lộc Hình họa căn bản 2007 VHTT 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

9 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội họa đen 

trắng 
2002 Mĩ thuật 

TTTT  

Thư viện  

Lê  

Vũ Hùng 

 x 

10 Nguyễn Văn Tỵ Hình họa cơ bản 1999 VHTT 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

11 Phạm Viết Song Tự học vẽ 1998 
Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

12 Tài liệu tham khảo 
Một số bài vẽ khối cơ 

bản và tượng người. 
  

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

13 https://sites.google.com/site/mythuatinfo/ x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Người học đi trễ, vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện 

tham gia thi kết thúc học phần.  

- Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần 

tự học, tự nghiên cứu. 

- Người học nghiêm túc, tích cực và chủ động trong việc vẽ bài. 

- Người học hoàn thành đầy đủ các bài tập yêu cầu trong học phần và đảm bảo dung 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 90/90. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra 

 giữa kỳ 

Thực hành các bài tập theo quy định trong ĐCCT học 

phần 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

-Bài vẽ bán thân tượng cuối cùng trong phân phối 

chương trình; 

- Tham dự đủ 80% trên tổng số tiết của học phần;  

- Bắt buộc hoàn thành số lượng bài theo quy định; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 60% 
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Yêu cầu và thang điểm đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu/Nội dung  Điểm 

1 Bố cục: Xây dựng bố cục bài vẽ cân đối, hài hòa 1.0 

2 

Dựng hình: 

Vẽ đúng cấu trúc, tỉ lệ.  

Nắm bắt được cấu tạo và đặc điểm của mẫu. 

2.5 

3 Mảng khối: Diễn tả diện, mảng, khối tương đối chính xác và đạt hiệu quả. 2.0 

4 Đậm nhạt: Bài vẽ có hệ thống sáng tối lớn và nguồn sáng chính. Diễn tả bóng đổ hợp lý. 2.0 

5 Không gian: Xử lý tốt không gian, phối cảnh, bóng và tương quan chung của bài vẽ. 1.5 

6 
Bút pháp: Linh hoạt, biết sử dụng nhiều thủ thuật và gây được hiệu quả trong diễn tả chì đối 

với chất thạch cao 
1.0 

Tổng cộng 10 

Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hình họa 2 

Mã học phần: PA4121 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện: PA4118 – Hình họa 1 

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần hình họa 2 trang bị cho người học nắm vững các kiến thức, các phương 

pháp và kỹ năng trong quá trình vẽ bài hình họa người (chân dung và bán thân) bằng chất liệu 

than (chì), cũng như kỹ thuật xử lí, tạo được sự biểu cảm của chất liệu. Thông qua các bài tập 

thực hành vẽ chân dung và bán thân bằng than (chì), người học rèn luyện được các kỹ năng 

quan sát, phân tích, nhận xét. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu vẻ đẹp cơ thể người thông qua cấu trúc cân đối, hài hòa của hình 

khối, đường nét, màu sắc và hình thái cơ thể, hiểu được vai trò của vẽ chân dung và bán thân 

người thật bằng than (chì) trong nghiên cứu hình họa. 

4.1.2. Người học nắm được tỉ lệ, cấu trúc và phương pháp thể hiện một bài vẽ hình họa 

chân dung và bán thân người bằng chất liêu than (chì). 

4.1.4. Người học vận dụng kiến thức hình họa 2 vào các học phần chuyên ngành. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học vẽ được các bài hình họa chân dung và bán thân người tương đối hoàn 

chỉnh về bố cục, tỉ lệ, hình khối và hệ thống đậm nhạt, sáng tối của mẫu. Diển tả được đặc 

điểm, tình cảm và trạng thái tâm lý của người mẫu. 

4.2.2. Người học diễn tả được mảng khối rõ ràng, sắc độ phong phú, tạo hiệu quả về 

chiều sâu không gian thật. 

4.2.3. Người học xử lí tốt chất liệu than (chì), nâng cao về kỹ năng cảm nhận và thể 

hiện. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động và tư duy sáng tạo trong quá trình học 

tập, nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của việc vẽ người thật trong 

học tập và nghiên cứu hình họa. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 
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5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Lý thuyết chung 

1.1. Vai trò của vẽ chân dung và bán 

thân trong học tập và sáng tạo nghệ 

thuật. 

1.2.  Vẽ mẫu chân dung và bán thân 

người và kỹ thuật vẽ đen trắng 

1.3. Phương pháp vẽ chân dung và 

bán thân người bằng chì và than 

1.4. Phân biệt sự giống và khác nhau 

giữa ký họa, hình họa và vẽ sáng tác 

1.5. Một số điểm lưu ý khi vẽ chân 

dung và bán thân người bằng chất 

liệu than (chì) 

1.6. Yêu cầu cần đạt đối với một bài 

hình hoạ vẽ chân dung và bán thân 

người đen trắng. 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

 

Thuyết trình 

Trực quan 

Thảo luận  

-Người học nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành vẽ chân dung và bán 

thân ngƣời 

2.1. Vẽ chân dung nữ (nam) trẻ 

- Chất liệu: than (chì). 

- Kích thước: 1/4 tờ giấy Ao 

- Thời gian: 20 tiết 

2.2. Vẽ bán thân nam (nữ) già 

- Chất liệu: than (chì). 

- Kích thước: 1/2 tờ giấy Ao 

- Thời gian: 30 tiết 

2.3. Vẽ bán thân nam (nữ) trẻ (bài 

thi) 

- Chất liệu: than (chì).  

- Kích thước: 1/2 tờ giấy Ao 

- Thời gian: 35 tiết 

85 4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Trực quan 

Trực họa 

Thảo luận 

Thực hành cá nhân 

- Chuẩn bị dụng cụ học tập: 

chì, gôm, que đo dây dọi, giấy 

vẽ, bảng vẽ… 

- Thực hành vẽ bài dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên.  

- Trao đổi với GVHD và bạn 

bè về những thắc mắc và khó 

khăn gặp phải trong quá trình 

vẽ bài. 
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6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Gia Bảo Mỹ thuật vẽ chân dung  Mỹ thuật 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

2 Uyên Huy 
Phương pháp vẽ chân 

dung 
2012 

Tổng 

hợp TP. 

HCM 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

3 Triệu Khắc Lễ Hình họa 2 2008 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

4 Triệu Khắc Lễ Giải phẫu tạo hình 2003 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

5 Lê Thanh Lộc Hình họa căn bản 2007 VHTT 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

6 Nguyễn Văn Tỵ Hình họa cơ bản 1999 VHTT 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

7 Tài liệu tham khảo 

Một số bài vẽ hình họa 

chân dung và bán thân 

bằng than và chì 

  

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 X 

6. Quy định đối với ngƣời học  

- Người học đi trễ, vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện 

tham gia thi kết thúc học phần.  

- Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần 

tự học, tự nghiên cứu. 

- Người học nghiêm túc, tích cực và chủ động trong việc vẽ bài. 

- Người học hoàn thành đầy đủ các bài tập yêu cầu trong học phần và đảm bảo dung 

thời gian quy định. 

7. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 90/90. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 
10% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

4.3 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thực hành các bài tập theo quy định. 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Bài vẽ bán thân bằng than (chì) cuối cùng trong 

phân phối chương trình; 

- Tham dự đủ 80% trên tổng số tiết của học phần;  

- Bắt buộc hoàn thành số lượng bài theo quy định; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu/Nội dung  Điểm 

1 Bố cục: Xây dựng bố cục bài vẽ cân đối, hài hòa 1.0  

2 

Dựng hình: 

Vẽ đúng cấu trúc, tỉ lệ về các bộ phận trên chân dung và bán thân người 

Nắm bắt được đặc điểm của mẫu người 

2.5  

3 

Mảng khối:  

Xác định được nguồn sáng chính để tìm ra diện sáng – tối, tương quan đậm nhạt chung 

nhằm thể hiện rõ sắc độ một cách hài hòa, trong trẻo của chất liệu than (chì) 

Diễn tả cấu trúc mảng khối, đảm bảo tính hài hòa với tổng thể và chủ ý trọng tâm của 

hình 

2.5  

4 

Đậm nhạt và không gian:  

Bài vẽ có hệ thống sáng tối lớn và nguồn sáng chính. Diễn tả bóng đổ hợp lý. 

Xử lý tốt không gian, phối cảnh, bóng và tương quan chung 

2.0 

5 

Bút pháp và tả chất:  

Linh hoạt, biết sử dụng nhiều thủ thuật và gây được hiệu quả trong diễn tả chất liệu 

than (chì) 

Diễn tả được chất da, thịt, tóc... và đặc điểm mẫu 

2.0 

Tổng cộng 10  

 

Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hình họa 3 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện: PA4121 – Hình họa 2 

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần Hình họa 3 trang bị cho người học hiểu và nắm vững các kiến thức, kỹ năng kỹ 

thuật về vẽ chân dung, bán thân người bằng màu. Thông qua các bài tập thực hành, người học 

rèn luyện được các kỹ năng quan sát, phân tích, nhận xét mẫu và thực hành bài tập. 

- Người học xử lý được các tương quan của màu, cấu trúc, tỉ lệ hình, bố cục, các mối quan 

hệ giữa hình và không gian trong một bài vẽ hình họa vẽ chân dung, bán thân người bằng 

màu. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức  

4.1.1. Người học nhận thức được vẻ đẹp về hình thể con người thông qua sự biến chuyển về 

màu sắc, sắc thái trên cơ thể người. 

4.1.2. Người học hiểu được vài trò của vẽ chân dung, bán thân người bằng màu trong học tập, 

nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật. 

4.1.3. Người học nắm được phương pháp vẽ bột màu, acrylic, sơn dầu; hiểu được các nguyên 

tắc phối màu nóng, lạnh và xử lý sắc độ đậm nhạt của màu trong bài vẽ. 

4.1.4. Người học vận dụng kiến thức Hình họa 3 vào các học phần chuyên ngành. 

4.2. Kỹ năng  

4.2.1. Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức về giải phẫu tạo hình và luật xa gần vào 

bài vẽ nghiên cứu hình họa chân dung, bán thân người bằng màu. 

4.2.2. Người học vẽ được các bài hình họa chân dung, bán thân người bằng chất liệu 

màu bột, hoặc crylic, hoặc sơn dầu đảm bảo về tỉ lệ cấu trúc, trục, thế dáng mẫu và tương 

quan đậm nhạt cũng như hòa sắc chung.  

4.2.3. Rèn luyện kỹ cảm thụ, năng nhận biết được đặc điểm, phương pháp sử dụng kỹ 

thuật của từng chất liệu qua đó có những phương pháp xử lí phù hợp để đạt được hiệu quả. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động và tư duy sáng tạo trong quá trình học 

tập, nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có thái độ đúng đắn về tầm quan trọng của việc vẽ người thật bằng 

chất liệu (bột màu, acrylic và sơn dầu) trong học tập và nghiên cứu hình họa. 
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4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, bảo 

vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Chương 1 

Những kiến thức chung 

1.1. Chất liệu bột màu, acrylic và sơn dầu trong 

nghiên cứu hình họa người 

1.2. Một số lưu ý trong nghiên cứu vẽ vẽ chân dung, 

bán thân người bằng chất liệu màu (bột màu, acrylic 

và sơn dầu…) 

1.3. Phương pháp tiến hành bài vẽ 

1.4. Yêu cầu cần đạt 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

4.3.2 

- Quan sát 

- Trực quan 

- Thuyết trình 

- Tìm hiểu thực tế. 

-Thảo luận nhóm 

Đọc tài liệu số[1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7]. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Chương 2 

Thực hành vẽ chân dung và  

bán thân ngƣời 

2.1. Vẽ chân dung người 

- Chất liệu: sơn dầu hoặc màu bộ hoặc acrylic… 

- Kích thước: 40cmx60cm 

- Thời gian: 25 tiết 

2.2. Vẽ bán thân người nam  

-  Chất liệu: sơn dầu hoặc màu bộ hoặc acrylic… 

- Kích thước: 60x80cm 

- Thời gian: 30 tiết 

2.3. Vẽ bán thân người nữ  

- Chất liệu: Bột màu, acrylic, sơn dầu... 

- Kích thước: 60x80cm 

- Thời gian: 30 tiết 

85 

 

 

4.1.2 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

 

- Quan sát, rèn luyện 

cá nhân. 

- Hướng dẫn thực 

hành, thao tác các kỹ 

năng vẽ người. 

- Nghiên cứu những 

bài vẽ tốt thông qua 

mẫu người thật. 

- Chuẩn bị đầy đủ các 

vật dụng cần thiết cho 

bài thực hành. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7]. 

- Làm bài tập thực hành 

cá nhân 

 

6. Tài liệu học tập 

S 

T

T 

Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Gia Bảo 

Anh Tuấn 

Đoàn Loan 

Chân dung màu sắc 2012 Mỹ thuật Nhà sách Tiki  x 

2 
Nguyễn  

Ngọc Dũng 
Học vẽ người 2000 VHTT 

TTTT 

Thư viên 

LVH 

 x 

3 Nguyễn Duy Lẫm  
Màu sắc và phương 

pháp vẽ màu 
2001 VHTT 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

4 Triệu Khắc Lễ 
Giáo trình 

Hình họa 3 
2007 

Giáo dục TTTT  

 Thư viện LVH 
x  

5 Triệu Khắc Lễ 
Giáo trình 

Hình họa 2 
2008 

Giáo dục TTTT 

Thư viên 

LVH 

 x 

6 Triệu Khắc Lễ 
Hình họa 

và điêu khắc 
2000 Giáo dục 

TTTT 

Thư viên 

LVH 

 x 

7 Mark & Mary Vẽ sơn dầu cho 2017 Thanh Hóa Nhà sách Tiki  x 
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S 

T

T 

Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

Willenbrink (Nguyễn 

Liên dịch) 

người mới bắt đầu  

7. Quy định đối với sinh viên  

- Dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần 

- Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết  

- Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành như trong học phần và giảng viên yêu cầu 

đúng thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 
Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Chuyên cần Số tiết tham dự học đạt 100%. 4.3 10% 

2 Tự học, tự nghiên cứu 
Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Kiểm tra giữa kỳ - Hai bài (1 bài chân dung và 1 bài bán thân). 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 Thi kết thúc học phần 

- Bài vẽ bán thân bằng (Bột màu, acrylic, sơn dầu...) 

cuối cùng trong phân phối chương trình; 

- Tham dự đủ từ 80% trở lên trong tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

 

Yêu cầu và thang điểm đối với bài tập thực hành 
TT Yêu cầu/Nội dung  Điểm 

1 Bố cục: Xây dựng bố cục bài vẽ cân đối,  hài hòa 0.5  

2 
Dựng hình 

Vẽ đúng cấu trúc, tỉ lệ về các bộ phận trên chân dung và bán thân người bằng màu 

Nắm bắt được cấu tạo và đặc điểm của mẫu người 

3.0  

3 

Mảng khối 

Xác định được nguồn sáng chính để tìm ra diện sáng – tối, tương quan đậm nhạt chung 

nhằm thể hiện rõ sắc độ một cách hài hòa, trong trẻo của chất liệu màu. 

Diễn tả cấu trúc, mảng khối hài hòa với tổng thể và trọng tâm của bài vẽ. 

2.0  

4 
Đậm nhạt và không gian 

Bài vẽ có hệ thống sáng tối lớn và nguồn sáng chính. Diễn tả bóng đổ hợp lý. 

Xử lý được không gian, phối cảnh, bóng ngã và tương quan chung. 

2.5 

5 

Bút pháp và tả chất 

Linh hoạt, biết sử dụng nhiều thủ thuật và tạo được hiệu quả trong diễn tả chất liệu 

màu. 

Diễn tả được chất da, thịt, tóc... và đặc điểm mẫu 

2.0 

Tổng cộng 10  

 

Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hình họa 4 

Mã học phần: PA4006 

Số tín chỉ: 04 Số tiết tín chỉ: 05/115/125 

Học phần điều kiện: PA4005 – Hình họa 3 

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần hình họa 4 nhằm nâng cao các kiến thức và kỹ năng, kỹ thuật vẽ người 

toàn thân bằng chất liệu sơn dầu... thông qua các bài tập thực hành, người học rèn luyện được 

các kỹ năng quan sát, phân tích, nhận xét mẫu và thực hành. 

- Người học nâng cao được việc xử lí các tương quan của màu, cấu trúc, tỉ lệ hình, bố 

cục, các mối quan hệ giữa hình và không gian trong một bài vẽ hình họa người toàn thân. Qua 

đó, vận dụng được vào trong quá trình học các học phần bố cục và sáng tác. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học nâng cao trình độ cảm thụ và nhận thức về vẻ đẹp, cấu trúc, tỉ lệ cơ thể 

người thông qua các bài vẽ hình họa nghiên cứu . 

4.1.2. Người học nâng cao khả năng tư duy, từ đó góp phần tích cực vào việc khai thác 

vẻ đẹp của con người trong học tập và sáng tác. 

4.1.3. Người học cảm thụ vẻ đẹp của chất liệu sơn dầu từ đó có những phương pháp 

nghiên cứu hiệu quả và phù hợp. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học vẽ được các bài hình họa toàn thân người, đảm bảo về bố cục, tỉ lệ cấu 

trúc, hình khối, tương quan đậm nhạt và hòa sắc…bằng chất liệu sơn dầu  

4.2.2. Người học sử dụng tương đối thành thạo chất liệu sơn dầu, nắm được các kỹ thuật 

diễn tả của chất liệu. 

4.2.3. Người học rèn luyện được kỹ năng tìm tòi và sáng tạo trong việc thể hiện bút 

pháp, bài vẽ mang tính biểu cảm và đạt được hiệu quả về giá trị thẩm mỹ. 

4.3. Thái độ  

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động và tư duy sáng tạo trong quá trình học 

tập, nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có cái nhìn đúng đắn về việc rèn luyện, nâng cao khả năng vẽ người 

thật bằng chất liệu sơn dầu trong học tập và nghiên cứu hình họa. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 
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5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Những kiến thức chung 

1.1. Củng cố kiến thức về chất liệu 

sơn dầu trong nghiên cứu hình họa 

người 

1.2. Một số lưu ý trong vẽ mẫu người 

toàn thân 

1.3. Phương pháp tiến hành bài vẽ 

1.4. Yêu cầu cần đạt 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.3.1 

4.3.2 

- Quan sát 

- Trực quan 

- Thuyết trình 

- Tìm hiểu thực tế. 

- Thảo luận nhóm 

Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7]. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành  

vẽ mẫu ngƣời toàn thân 

2.1. Vẽ toàn thân nam già dáng ngồi 

      Chất liệu: Bột màu, acrylic, sơn 

dầu... 

      Kích thước: 70x90cm 

      Thời gian: 35 tiết 

2.2. Vẽ toàn thân nam trẻ dáng đứng 

      Chất liệu: Bột màu, acrylic, sơn 

dầu... 

      Kích thước: 70x90cm 

      Thời gian: 40 tiết 

2.3. Vẽ toàn thân nữ dáng ngồi (bài 

thi) 

      Chất liệu: Bột màu, acrylic, sơn 

dầu... 

      Kích thước: 70x90cm 

      Thời gian: 40 tiết 

115 

 

 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

 

- Quan sát, rèn luyện 

cá nhân. 

- Hướng dẫn thực 

hành, thao tác các kỹ 

năng vẽ người. 

- Nghiên cứu những 

bài vẽ tốt thông qua 

mẫu người thật. 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật 

dụng cần thiết cho bài thực 

hành. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7]. 

- Làm bài tập thực hành theo 

cá nhân 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Gia Bảo 

Anh Tuấn 

Đoàn Loan 

Chân dung 

màu sắc 
2012 Mỹ thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

2 Hồ Quốc Cường 
Nghệ thuật vẽ 

cơ thể người 
2015 Mỹ thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

3 Nguyễn Ngọc Dũng 
Học  

vẽ người 
2000 VHTT 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 Triệu Khắc Lễ Hình họa 2 2008 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

5 Triệu Khắc Lễ 
Giáo trình 

Hình họa 3 
2007 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 
 x 

6 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ 

sơn dầu 
2014 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 
 x 
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7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần. 

- Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết học. 

- Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành như trong học phần và giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 
Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học đạt 100%. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Học viên thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Hai bài (1 bài toàn thân nam già và 1 bài toàn thân 

nam trẻ). 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Bài vẽ toàn thân bằng sơn dầu cuối cùng trong 

phân phối chương trình; 

- Tham dự đủ từ 80% trở lên trong tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm đối với bài tập thực hành 
TT Yêu cầu/Nội dung  Điểm 

1 
Bố cục 

Xây dựng bố cục bài vẽ cân đối, hợp lý và thể hiện được ý đồ bố cục để thu hút điểm nhìn 

chính cho người xem. 

0.5  

2 
Dựng hình 

Vẽ đúng cấu trúc, tỉ lệ về các bộ phận trên toàn thân người bằng màu 

Nắm bắt được cấu tạo chung và đặc điểm của mẫu người 

2.5  

3 

Mảng khối 

Xác định được nguồn sáng chính để tìm ra diện sáng – tối, tương quan đậm nhạt chung 

nhằm thể hiện rõ sắc độ một cách hài hòa, trong trẻo của chất liệu sơn dầu. 

Diễn tả được cấu trúc, mảng khối hài hòa với tổng thể và gợi lên được điểm nhìn trọng tâm 

của bài vẽ. 

2.5  

4 

Đậm nhạt và không gian  

Bài vẽ có hệ thống sáng tối lớn và nguồn sáng chính.  

Xử lý được không gian, phối cảnh, bóng ngã, tương quan chung và tạo hiệu quả cũng như ý 

đồ trên bài vẽ 

2.0 

5 
Bút pháp và tả chất 

Linh hoạt, biết sử dụng nhiều thủ thuật và tạo được hiệu quả trong diễn tả chất liệu sơn dầu. 

Diễn tả được chất da, thịt, tóc... và đặc điểm mẫu 

2.5 

Tổng cộng 10  

Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Ký họa thực tế 1 

Mã học phần: PA4133 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện: PA4002N; PA4001 

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Ký họa thực tế 1 giúp người học nắm được những kiến thức và các phương 

pháp vẽ ký họa. Hình thành thói quen quan sát, khả năng ghi chép thực tế bằng hình vẽ. Qua 

đó người học vận dụng được các tư liệu thực tế vào quá trình học tập chuyên ngành. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp cho người học hiểu được mục đích, yêu cầu cũng như tầm quan trọng 

của ký họa đối với học tập và sáng tác. 

4.1.2. Người học biết vận dụng kiến thức của giải phẫu tạo hình, luật xa gần… vào các 

bài vẽ ký họa thực tế và làm phác thảo bố cục tranh. 

4.1.3. Trang bị cho người học phương pháp ký họa, cách chọn và cắt cảnh, cách sắp xếp 

bố cục và xử lí hình, nét, mảng, khối, đậm nhạt, xa gần... trong bài vẽ ký họa thực tế 1. 

4.1.4.  Người học hiểu và nắm được kỹ thuật cơ bản của một số chất liệu khác nhau 

trong vẽ ký họa thực tế. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét và nắm bắt nhanh các hình dáng của cảnh 

vật, con người trong thế giới tự nhiên.  

4.2.2.  Rèn luyện kỹ năng ký họa bằng các chất liệu khác nhau, chú trọng các phương 

pháp vẽ ký họa, cũng như thể hiện được tinh thần chung của đối tượng được ghi chép (vẽ). 

4.2.3. Thông qua học phần, người học có khả năng nghiên cứu đối tượng, tìm nguyên 

mẫu điển hình cho ý đồ bố cục trong bài ký họa. Đặc biệt là những góc cảnh, phong cảnh có 

góc nhìn đẹp và nội dung mang tính chất điển hình và đặc trưng theo vùng, miền. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của môn học ký họa trong 

sáng tác. 

4.3.2. Người học nghiêm túc tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập và nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về chất liệu ghi chép, về góc nhìn mới lạ qua việc 

xây dựng phác thảo bố cục sáng tác. 
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Những kiến thức chung 

1.1. Khái niệm. 

1.2. Giới thiệu một số tranh ký hoạ 

Việt Nam và Thế giới. 

1.3. Mục đích và vai trò của ký hoạ 

trong học tập và sáng tác hội hoạ. 

1.4. Các chất liệu và thể loại ký hoạ. 

1.5. Phương pháp vẽ ký hoạ cảnh, 

người. 

1.6. Yêu cầu cần đạt trong ký họa 

thực tế 1. 

05 4.1 

4.3 

 

Thuyết trình, Thảo luận, 

trực quan (xem GVHD vẽ 

và xem tranh, ảnh mẫu)  

 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước đề cương chi tiết 

học phần Ký họa thực tế 1 

do GVHD cung cấp. 

Đọc trước tài liệu [1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Ký họa cảnh, ngƣời 

2.1. Ký họa thực tế 

- Ký họa góc cảnh: 3 bài 

- Ký họa phong cảnh: 3 bài 

- Ký họa chân dung: 2 bài 

- Ký họa dáng người tĩnh và động: 4 

dáng 

- Ký họa nhóm người dáng tĩnh: 1 

bài 

- Ký họa nhóm người dáng động: 1 

bài 

Chất liệu chì, bút sắt, màu nước, màu 

bột… 

Yêu cầu: Trên khổ giấy A4, A3 

2.2. Phác thảo bố cục tranh phong 

cảnh 

- Vẽ 4 phác thảo bố cục phong cảnh 

bằng màubột, sơn dầu trên khổ giấy 

A3 

85 4.1 

4.2 

4.3 

Thảo luận, trực quan 

(tranh, ảnh và thị phạm 

của GV), Thực hành cá 

nhân. 

     Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

      Chuẩn bị đầy đủ dụng 

cụ học, phương tiện phù 

hợp với yêu cầu từng bài 

tập cụ thể và đọc trước tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9]. 
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6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Lăng Bình Ký họa 1 2003 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

2 Đặng Xuân Cường 
Luật  

xa gần 
2003 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

3 
Tạ Phương Thảo 

Nguyễn Lăng Bình 
Ký họa và bố cục 

1999-

2000 
Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội 

họa đen trắng 
2002 Mĩ thuật 

TTTT  

Thư viện  

LVH 

 x 

5 Triệu Khắc Lễ 
Giải phẫu tạo 

hình 
2003 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

6 Phạm Viết Song Tự học vẽ 1998 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

7 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ ký 

họa 
1996 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

8 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ màu 

nước 
 Thanh Hóa 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

9 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ bút 

chì 
 Thanh Hóa 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Học tập tích cực và dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần. 

- Được nghỉ trong quy định theo quy chế đào tạo tín chỉ là 20% của tổng số tiết học. 

- Hoàn thành đầy đủ và đúng thời gian qui định các bài tập trong học phần đề ra. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Chuyên cần - Số tiết tham dự học 90/90.  4.3 

2 
Tính tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 
 4.1 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

4.2 

4.3 

3 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Đánh giá trưng bày tất cả những bài ký họa và phác 

thảo theo yêu cầu để chấm điểm thi kết thúc học phần 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

100% 

4.1 

4.2 

4.3 

      

Yêu cầu và thang điểm đối với các bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 

Ký họa góc cảnh, phong cảnh: 6 bài   

Bài vẽ phải cắt cảnh tốt, thể hiện bút pháp lưu loát và đa dạng về chất liệu. 

Đối với bài ký họa màu phải có hòa sắc, thể hiện được gam màu riêng 

2.0 

2 
Ký họa chân dung: 2 bài  

Thể hiện được đặc điểm, cảm xúc của người được vẽ. 
1.0 

3 

Ký họa dáng ngƣời tĩnh và động: 4 bài 

Bắt được nhiều dáng thế khác nhau, thể hiện dáng người sinh động 

Bài vẽ thể hiện được xúc cảm của người vẽ về đối tượng nghiên cứu 

Bài vẽ bám sát và thể hiện đúng màu của đối tượng đối với ký họa màu 

2.0 

4 

Ký họa nhóm ngƣời dáng tĩnh và nhóm ngƣời dáng động: 2 bài 

Có sự chọn lọc và sắp xếp các dáng thế để tạo nên một nhóm đẹp 

Tạo được nhóm dáng chính và nhóm dáng phụ trong bài vẽ 

1.0 

5 

Phác thảo bố cục tranh 4 bài  

Bài vẽ chọn được phong cách phù hợp với nội dung chủ đề thể hiện  

Có hòa sắc và tạo được gam màu riêng thông qua tìm tòi sáng tạo của người vẽ 

Tạo được bố cục cân đối có nhịp điệu và chiều sâu không gian. 

4.0 

Tổng điểm 10 

Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Ký họa thực tế 2 

Mã học phần: PA4134 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện: PA4133- Ký họa thực tế 1 

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Ký họa thực tế 2 trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng vẽ ký 

họa về cảnh, vật, con người bằng các chất liệu mực nho, màu nước… Thông qua thực hành, 

người học cũng cố kiến thức, hình thành và phát triển những phương pháp, kỹ năng vẽ ký họa 

thực tế, đồng thời biết lưu giữ làm nguồn tư liệu cho các học phần bố cục và sáng tác tranh. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Giúp người học nâng cao hiểu biết của bản thân về thiên nhiên, con người và các 

mối quan hệ giữa chúng. 

4.1.2. Giúp người học biết vận dụng linh hoạt kiến thức của giải phẫu tạo hình, luật xa 

gần, màu sắc… vào các bài vẽ ký họa thực tế và làm phác thảo bố cục tranh. 

4.1.3. Giúp người học nâng cao được phương pháp ký họa bằng các chất liệu như than, 

chì, bút sắt… mực nho, màu nước, màu bột, sơn dầu… 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học có khả năng khái quát sự vật, hiện tượng thông qua nét, mảng và màu. 

4.2.2. Người học ký họa được các góc cảnh, phong cảnh, động vật, con người bằng chất 

liệu như: than, chì, bút sắt… mực nho, màu nước, màu bột, sơn dầu… 

4.2.3. Người học hình thành khả năng tự nghiên cứu, biết lựa chọn phương pháp thể 

hiện phù hợp với phong cách. 

4.2.4. Người học biết xây dựng được bố cục để làm phác thảo tranh đề tài, biết tìm chọn 

những đề tài hay, điển hình giàu cảm xúc và mang tính sáng tạo. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của môn học ký họa trong 

sáng tác. 

4.3.2. Người học nghiêm túc tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập và nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về chất liệu ghi chép, về góc nhìn mới lạ qua việc 

xây dựng phác thảo bố cục sáng tác tranh đề tài. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Lý thuyết chung 

1.1. Củng cố kiến thức ký họa thực 

tế. 

1.2. Vai trò của ký họa thực tế và 

làm phác thảo bố cục tranh. 

1.3. Những tính năng và kỹ thuật của 

các chất liệu (than, chì, bút sắt, mực 

nho, màu nước, màu bột, sơn dầu…) 

thường dùng trong vẽ ký họa thực tế 

và làm phác thảo bố cục tranh. 

1.4. Phương pháp tìm chọn chủ đề và 

góc nhìn trong vẽ ký họa thực tế 

cảnh, người, động vật… bằng các 

chất liệu (than, chì, bút sắt, mực nho, 

màu nước, màu bột, sơn dầu…) 

1.5. Phương pháp xây dựng và thể 

hiện phác thảo bố cục tranh. 

05 4.1 

4.3 

Thảo luận, trực quan 

(tranh, ảnh và thị 

phạm của GV), Thực 

hành cá nhân. 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước đề cương chi tiết 

học phần Ký họa thực tế 2 

do GVHD cung cấp. 

Đọc trước tài liệu [1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9]. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành ký họa 

2.1. Thực hành vẽ ký họa cảnh và 

động vật 

2.1.1. Bài 1: Ký họa góc cảnh: 2 

bài (1 bài ký sâu, 1 bài ký nhanh) 

2.1.2. Bài 2: Ký họa phong cảnh: 

4 bài (2 bài ký sâu, 2 bài ký nhanh) 

2.1.3. Bài 3: Ký họa động vật: 2 

bài (1 bài ký sâu, 1 bài ký nhanh) 

- Chất liệu: chì, bút sắt, mực nho, 

màu nước, màu bột… 

2.2. Thực hành vẽ ký họa người và 

làm phác thảo bố cục 

2.2.1. Bài 2: Ký họa dáng người 

tĩnh: 2 bài 

2.2.2. Bài 3: Ký họa dáng người 

động: 2 bài 

2.2.3. Bài 4: Ký họa nhóm người 

dáng tĩnh: 3 bài 

2.2.4. Bài 5: Ký họa nhóm người 

dáng động: 3 bài 

2.3. Thực hành làm phác thảo bố cục 

Bài tập: Phác thảo bố cục tranh 6 bài 

85 4.1 

4.2 

4.3 

Thảo luận, trực quan 

(thị phạm), Thực hành 

cá nhân. 

Người học nghiên cứu trước 

đề cương chi tiết học phần 

Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ 

học, phương tiện phù hợp 

với yêu cầu từng bài tập cụ 

thể và đọc trước tài liệu [1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

- Chất liệu: màu bột hoặc sơn dầu 

- Kích thước: tối thiểu khổ giấy A3 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Lăng Bình Ký họa 2 2003 ĐHSP 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

x  

2 
Tạ Phương Thảo, 

Nguyễn Lăng Bình 
Ký họa và bố cục 1999 Giáo dục 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

 x 

3 Nguyễn Lăng Bình Ký họa 1 2003 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 Đặng Xuân Cường 
Luật  

xa gần 
2003 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

5 Triệu Khắc Lễ 
Giải phẫu tạo 

hình 
2003 ĐHSP 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

6 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ ký 

họa 
1996 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

7 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ màu 

nước 
 Thanh Hóa 

Nhà 

sách 

Tiki 

 x 

8 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ bút 

chì 
 Thanh Hóa 

Nhà 

sách 

Tiki 

 x 

9 

David Lewis (Huỳnh 

Phạm Hương Trang 

dịch) 

Bí quyết vẽ 

phong cảnh 
2017 Thanh Hóa 

Nhà 

sách 

Tiki 

 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

     - Học tập tích cực và dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần. 

- Được nghỉ trong quy định theo quy chế đào tạo tín chỉ là 20% của tổng số tiết học. 

- Hoàn thành đầy đủ và đúng thời gian qui định các bài tập trong học phần đề ra. 
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Chuyên cần - Số tiết tham dự học 90/90.  4.3 

2 
Tính tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 
 

4.1 

4.2 

4.3 

3 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Đánh giá trưng bày tất cả những bài ký họa và phác 

thảo theo yêu cầu để chấm điểm thi kết thúc học phần 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

100% 

4.1 

4.2 

4.3 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với các bài tập thực hành 

TT Yêu cầu/Nội dung Điểm 

1 

Ký họa góc cảnh, phong cảnh:6 bài 

- Bài vẽ có góc nhìn tốt, thể hiện bút pháp lưu loát và đa dạng về chất liệu. 

- Đối với bài ký họa màu phải có hòa sắc, thể hiện được gam màu riêng 

2.0 

2 

Ký họa động vật: 2 bài  

- Thể hiện được hình dáng, cảm xúc của con vật gắn liền đời sống sinh hoạt của 

con người. 

0.5 

3 

Ký họa dáng ngƣời tĩnh và động: 4 bài 

- Bắt được nhiều dáng thế khác nhau, thể hiện dáng người sinh động. 

- Bài vẽ thể hiện được cảm xúc với đối tượng nghiên cứu. 

- Bài vẽ bám sát và thể hiện đúng màu của đối tượng đối với ký họa màu. 

1.5 

4 

Ký họa nhóm ngƣời dáng tĩnh và nhóm ngƣời dáng động: 6 bài 

- Có chọn lọc và sắp xếp các dáng thế để tạo nên một nhóm đẹp. 

- Tạo được nhóm dáng chính và nhóm dáng phụ trong bài vẽ. 

- Bài vẽ có nhịp điệu, gợi được chiều sâu qua các lớp hình. 

- Bài vẽ có hòa sắc, tạo gam màu riêng. 

- Tương quan tỉ lệ giữa trong bài phải cân đối, phù hợp với tỉ lệ và dáng thế thật 

của đối tượng được nghiên cứu. 

2.0 

5 

Phác thảo bố cục tranh 6 bài  

- Bài vẽ chọn được phong cách phù hợp với nội dung chủ đề thể hiện  

- Có hòa sắc và tạo được gam màu riêng thông qua tìm tòi sáng tạo của người vẽ 

- Tạo được bố cục cân đối có nhịp điệu và chiều sâu không gian. 

4.0 

Tổng điểm 10 

 

Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.   
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Trang trí 1 

Mã học phần: PA4027 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện: PA4009 

Học kỳ: Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về trang trí. Từ đó hiểu và 

nhận thức được tầm quan trọng của trang trí trong học tập và trong đời sống. Đồng thời, vận 

dụng được những kiến thức, kỹ năng vào thực hành các bài tập về trang trí cơ bản và trang trí 

ứng dụng cũng như rèn luyện được khả năng tự học, tự nghiên cứu. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về trang trí, biết được nguồn gốc, sự hình thành 

và phát triển của nghệ thuật trang trí qua từng thời đại. 

4.1.2. Người học hiểu được vai trò của trang trí đối với cuộc sống con người 

4.1.3. Biết tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo họa tiết từ thiên nhiên như: hoa lá, động vật, 

chim muông… để vận dụng và làm tư liệu phục vụ cho học tập. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Vận dụng kiến thức và hình thức và nguyên tắc trong trang trí, nguyên tắc về màu 

sắc… để hoàn thành được các bài tập theo yêu cầu. 

4.2.2. Thể hiện được các bài tập thực hành, qua đó có trình độ phân tích, trao đổi, đánh 

giá, thảo luận về bài tập; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của trang trí trong học tập 

cũng như trong đời sống. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Những kiến thức chung 

1.1. Khái niệm 

1.2. Nguồn gốc và lịch sử phát triển 

của nghệ thuật trang trí 

1.3. Đặc trưng xã hội của nghệ thuật 

trang trí 

1.3.1. Tính dân tộc 

1.3.2. Tính tôn giáo 

1.3.3. Tính xã hội và tính giai cấp 

1.3.4. Tính hiện đại và tính dân tộc 

trong nghệ thuật trang trí 

1.4. Vai trò của trang trí với cuộc 

sống con người 

1.4.1. Trang trí trong đời sống 

1.4.2. Trang trí trong hội họa 

1.5. Các loại hình trang trí  

1.5.1. Trang trí mỹ nghệ 

1.5.2. Trang trí nội thất - ngoại 

thất 

1.5.3. Trang trí ứng dụng công 

nghiệp 

1.5.4. Trang trí sân khấu - điện ảnh 

1.5.5. Trang trí thời trang 

1.5.6. Trang trí đồ họa và ấn phẩm 

02 4.1.1 

4.1.2 

- Thuyết trình 

-Tìm hiểu thực tế 

-Thảo luận nhóm 

- Đọc tài liệu [5, 7] 

Chương 2 

Trang trí các hình cơ bản 

2.1. Khái niệm trang trí cơ bản 

2.2. Các nguyên tắc cơ bản trong 

trang trí 

2.3. Phương pháp tiến hành một bài 

trang trí cơ bản 

2.4. Yêu cầu cần đạt một bài trang trí 

03 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

 

 - Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9]. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành trang trí  

các hình cơ bản 

Bài tập 1. Trang trí đường diềm. 

85 4.2.1 

4.2.2 

4.3.2 

4.3.3 

- Hướng dẫn thực 

hành 

- Nghiên cứu những 

bài vẽ tốt thông qua 

các nguồn tư liệu 

- Chuẩn bị đậy đủ vật dụng 

cần thiết cho bài thực hành. 

-Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9]. 

- Thực hiện đầy đủ phác 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

 Hoạ tiết và màu sắc tự do. 

Kích thước 12cm x 30cm 

Chất liệu: bột màu… 

Thời gian: 35 tiết 

Bài tập 2. Trang trí quạt giấy hoặc 

bộ mặt nạ (trang trí, nghệ thuật…) 

sử dụng hoạ tiết và màu sắc tự do. 

Bán kính quạt từ 40cm trở lên 

Chất liệu: tre, vải, giấy, len, màu... 

Thời gian: 50 tiết 

thảo và làm đúng yêu cầu 

của bài tập. 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1  Nguyễn Hạnh  
Nghệ thuật phối 

màu 
2000 Trẻ 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

2 Nguyễn Duy Lẫm  
Màu sắc và phương 

pháp vẽ màu 
2001 VHTT 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

3 Hoàng Minh 
Hoa văn trang trí 

thông dụng 
2000 VHTT 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

4 Huỳnh Văn Mười  
Màu sắc và phương 

pháp sử dụng 
2009 LĐ-XH 

Nhà sách 

Tiki 

 
x 

5 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển Mỹ thuật 

phổ thông 
2012  Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

6 Tạ Phương Thảo  Giáo trình trang trí  2007 ĐHSP 

TTTTTV 

Lê Vũ 

Hùng 

x  

7 Đào Đăng Trạch Thiên  

Nghệ thuật sử dụng 

màu sắc trong cuộc 

sống 

1999 Văn hóa 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

8 
Trần Hữu Tư 

Nguyễn Thu Uyên 

Các tập mẫu trang 

trí hình tròn, hình 

vuông, đường diềm  

2000 Giáo dục 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

9 Nguyễn Quân 
Tiếng nói của hình 

và sắc 
1986 Văn hóa 

TTTTTV 

Lê Vũ 

Hùng 

 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ số tiết. 

- Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết học. 
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- Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành giảng viên yêu cầu đúng thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 90/90. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

- Sinh viên thực hiện phần tự học theo yêu 

cầu cụ thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra  

giữa kỳ 
- Bài tập 1 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi thực hành, bài tập 2 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 
Sắp xếp bố cục có trọng tâm, có chính phụ, màu sắc, hình mảng, 

đường nét hài hòa với kích thước của sản phẩm 
2.0 

2 Nội dung cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu. 1.5 

3 
Hình tượng nhân vật được chắt lọc, điển hình và mang tính khái quát 

cao, phù hợp với nội dung chủ đề 
2.5 

4 Có gam màu chủ đạo, rõ trọng tâm, diễn tả được hòa sắc chung. 2.0 

5 Bài làm có sáng tạo, hoàn chỉnh và mang tính ứng dụng 2.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Trang trí 2 

Mã học phần: PA4028 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện: PA4027 

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:  Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần trang bị cho người học những kiến thức về trang trí ứng dụng, cũng như 

mối quan hệ giữa trang trí ứng dụng với đời sống và vai trò của nó. 

- Người học thực hành thiết kế mô hình và trang trí được tranh tường trên mô hình đó, 

thông qua bài tập nhằm rèn luyện được khả năng tự học, tự nghiên cứu. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp kiến thức về trang trí ứng dụng và vai trò của nó với đời sống con 

người. 

4.1.2. Cung cấp kiến thức về thiết kế mô hình và thể loại tranh tường, các phương pháp 

thể hiện sáng tác mô hình và trang trí tranh tường trên mô hình của một không gian sinh hoạt 

theo chủ đề. 

4.2.3. Biết phân tích, trao đổi, thảo luận; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng màu trong sáng tác mô hình và trang trí 

tranh tường trên mô hình, trang trí không gian tự do. 

4.2.2. Người học có khả năng phân tích các nguyên tắc cơ bản của màu sắc từ đó hình 

thành tư duy sáng tạo, kỹ năng chuyên môn vận dụng trong học tập và ứng dụng trong đời 

sống. 

4.2.3. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo và hoàn thiện được những 

những mô hình có trang trí tranh tường trên đó. 

4.2.4. Biết lựa chọn, vận dụng và kết hợp được các chất liệu, màu sắc... phù hợp vào 

từng mô hình cụ thể. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.2. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

Phƣơng pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung  

về sáng tác mô hình  

và vẽ trang trí tranh tƣờng 

trên mô hình 

1.1. Khái niệm   

1.2. Sơ lược vài nét về lịch sử phát triển  

1.3. Đặc điểm của mô hình và và trang trí 

tranh tường trên mô hình. 

05 4.1.1 

4.1.2 

- Thuyết trình 

- Tìm hiểu thực tế 

- Thảo luận nhóm 

- Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9]. 

 

 
1.4. Vận dụng các nguyên tắc của trang 

trí và bố cục trong sáng tác mô hình và 

trang trí tranh tường trên mô hình 

1.5. Phương pháp thực hiện 

    

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn đầu 

ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành sáng tác 

mô hình và vẽ trang trí 

tranh tƣờng trên mô hình 

2.1. Bài tập 

Anh chị hãy thiết kế sáng tác mô hình và 

vẽ trang trí tranh tường trên mô hình theo 

chủ đề tự do 

- Khuôn khổ:  

+ Chiều dài nhỏ nhất 50cm 

+ Chiều rộng nhỏ nhất 40 cm 

+ Chiều cao nhỏ nhất 30 cm 

- Chất liệu: tổng hợp 

2.2. Yêu cầu chung 

- Nội dung chủ đề cô đọng, rõ ràng. 

- Thể hiện được mẫu mô hình và vẽ trang 

trí phù hợp với nội dung, tính chất của 

chủ đề đã chọn. 

- Bố cục hài hòa, có trọng tâm, chính phụ 

rõ ràng. 

- Các mảng hình được sắp xếp hợp lý, thể 

hiện được tính chất của mô hình và trang 

trí tranh tường trên mô hình 

- Hài hòa, có gam màu chủ đạo, nêu bật 

trọng tâm, diễn tả được tương quan 

chung. 

- Hình tượng chắt lọc, điển hình, mang 

tính khái quát cao 

- Thể hiện bài tập chỉnh chu, hoàn thiện. 

85 4.2.1 

4.2.2 

4.3.2 

4.3.3 

- Hướng dẫn thực 

hành 

- Nghiên cứu những 

bài vẽ tốt thông qua 

các nguồn tư liệu 

- Chuẩn bị đậy đủ vật dụng 

cần thiết cho bài thực hành 

-Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9]. 

- Thực hiện đầy đủ phác thảo 

và làm đúng yêu cầu của bài 

tập. 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1  Nguyễn Hạnh  Nghệ thuật phối màu 2000 Trẻ 
Nhà sách 

Tiki 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

2 
Nguyễn Thế Hùng 

Nguyễn Thị Nhung 
Giáo trình trang trí  ĐHSP 

Nhà sách 

Tiki 
x  

3 Nguyễn Duy Lẫm  
Màu sắc và phương 

pháp vẽ màu 
2001 VHTT 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

4 Hoàng Minh 
Hoa văn trang trí 

thông dụng 
2000 VHTT 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

5 Nguyễn Quân 
Tiếng nói của hình và 

sắc 
1986 Văn hóa 

TTTTTV 

Lê Vũ 

Hùng 

 x 

6 Kim Sơn 
 Tập hình mẫu Hội họa 

chọn lọc  
2000 VHTT 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

7 Thiên Thanh 
Phương pháp vẽ đơn 

giản, vẽ chữ đẹp  
2002 Thanh niên 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

8 Đào Đăng Trạch Thiên  

Nghệ thuật sử dụng 

màu sắc trong cuộc 

sống 

1999 Văn hóa 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

9 
Ocvirk-Stinson 

(Lê Thành dịch) 

Những nền tảng của mỹ 

thuật (Art 

Fundamentals)  

2006 Mỹ thuật 

TTTTTV 

Lê Vũ 

Hùng 

 x 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ số tiết. 

- Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết học. 

- Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành giảng viên yêu cầu đúng thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 
Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 90/90. 4.3 10% 

2 Điểm tự học, tự nghiên cứu 
- Sinh viên thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ - Phác thảo của mô hình trên giấy 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 Điểm thi kết thúc học phần 

- Thi thực hành, bài tập sáng tác mô hình (sản 

phẩm hoàn chỉnh) 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Bố cục: Sắp đặt hài hòa, có trọng tâm, chính phụ rõ ràng. 1.0 

2 

Nội dung, chủ đề 

Nội dung chủ đề cô đọng, rõ ràng. 

Thể hiện được mẫu mô hình và vẽ trang trí phù hợp với nội dung, tính chất của chủ 

đề đã chọn. 

2.0 
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TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

3 
Hình mảng 

 Hình tượng chắt lọc, điển hình, mang tính khái quát cao, thể hiện được tính chất 

của mô hình và trang trí tranh tường trên mô hình 

3.0 

4 
Màu sắc, đậm nhạt 

 Hài hòa, có gam màu chủ đạo, nêu bật trọng tâm, diễn tả được tương quan chung. 
2.5 

5 Cách thức thể hiện: bài tập chỉnh chu, hoàn thiện. 1.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Bố cục 1 

Mã học phần: PA4101 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                                    Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Bố cục nói chung và 

nắm được những phương pháp xây dựng bố cục tranh tĩnh vật nói riêng. Qua đó, người học có 

thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào quá trình thực hành cũng như tự học, tự nghiên 

cứu để hình thành năng lực sáng tác. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp cho người học phương pháp xây dựng bố cục tranh tĩnh vật. 

4.1.2. Cung cấp cho người học kiến thức về chất liệu sáng tác. 

4.1.3. Cung cấp cho người học kiến thức tư duy sáng tạo từ thực tế đến tác phẩm, 

phương pháp xây dựng tác phẩm. 

4.1.4. Giúp người học bước đầu phối hợp, vận dụng tốt các kiến thức cơ bản của mỹ 

thuật vào xây dựng tranh tĩnh vật (hình mảng, đậm nhạt, màu sắc…). 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Làm chủ được kỹ thuật chất liệu trong sáng tác.   

4.2.2. Người học vẽ được bố cục tranh tĩnh vật đạt yêu cầu về nội dung và hình thức. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Chủ động trong việc tiếp cận kiến thức, nắm được những kiến thức chung và của 

từng yêu cầu cụ thể. 

4.3.2. Hình thành ý thức học tập, phương pháp học tập cũng như phương pháp tự học, tự 

nghiên cứu và yêu thích môn học.  

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Củng cố kiến thức về màu sắc. 

1.2. Cái đẹp – nguồn cảm hứng sáng 

tạo trong nghệ thuật 

1.3. Giới thiệu về chất liệu hội họa và 

kỹ thuật thực hiện. 

1.4. Sơ lược lịch sử phát triển của thể 

loại tranh tĩnh vật. 

1.5. Sự giống nhau và khác nhau 

giữa vẽ tranh tĩnh vật với vẽ khối cơ 

bản và đồ vật. 

1.6. Giá trị nghệ thuật của tranh tĩnh 

vật. 

1.7. Những điều cần tránh khi thực 

hiện tranh tĩnh vật. 

1.8. Phương pháp xây dựng bố cục 

tranh tĩnh vật. 

05 4.1 

4.3 

- Thuyết trình 

- Tìm hiểu thực tế 

- Thảo luận nhóm 

- Nghiên cứu trước đề 

cương chi tiết học phần. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 

5, 6]. 

- Xem và ghi nhận lại 

những vấn đề còn thắc 

mắc hoặc chưa rõ để nhờ 

bạn hoặc GVHD giải đáp. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành  

vẽ tranh tĩnh vật 

2.1. Thể hiện một tranh bố cục tĩnh 

vật hoàn chỉnh theo chủ đề tự chọn. 

- Kích thước: có cạnh nhỏ nhất 60 

cm. 

- Chất liệu: khắc gỗ, sơn dầu, sơn 

khắc, lụa… 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

- GV hướng dẫn  xây 

dựng tác phẩm. 

- Nghiên cứu những bài 

vẽ tốt thông qua các 

nguồn tư liệu tranh, ảnh. 

- Nghiên cứu trước đề cương 

chi tiết học phần 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật 

dụng cần thiết cho bài thực 

hành. 

- Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 

6]. 

- Người học tìm phác thảo 

tranh tĩnh vật. 

- Làm bài tập thực hành theo 

cá nhân 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đàm Luyện Giáo trình Bố cục 2005 ĐHSP TTTT  

Thư viện 
x  
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

(tập 1) LVH 

2 
Nguyễn Lăng Bình Tạ 

Phương Thảo 
Ký họa và bố cục 2001 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 

x 

3 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ sơn 

dầu 
2005 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 Đoàn Thêm Tìm hiểu hội họa 1961 
Nam chi 

tùng thư 
GVGD  x 

5 Sister Wendy Beckett 

Câu chuyện nghệ 

thuật hội họa từ 

tiền sử tới hiện 

đại 

2005 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

6 Robert Duplos  
Thực hành màu 

sắc và hội họa 
1996 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

  - Dự lớp đầy đủ theo thời gian đã quy định, nghiên cứu tài liệu. 

  - Làm bài tập thực hành theo đúng quy định. 

  - Thực hiện nghiệm túc giở học trên lớp với GV và giờ tự học. 

  - Tham gia thảo luận. 

  - Có ý thức tự học, tự nghiên cứu không trông chờ ỷ lại sự hướng dẫn của giảng viên. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 90/90 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

Sinh viên tự học theo yêu cầu của từng bài tập đưa 

ra 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

Thực hành chấm bài phác thảo lấy điểm kiểm tra 

giữa kì  

- Phác thảo nét. 

- Phác thảo đậm nhạt 

- Phát thảo màu 

- Phóng hình lón 

4.2 

4.3 
20% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành; 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 

Bố cục         

Sắp xếp hài hòa có trọng tâm chính phụ. 

Đảm bảo tính thăng bằng và nhịp điệu. 

2.0 

2 

Hình tượng        

Hình tượng mang tính khái quát, chắt lọc, điển hình. 

Hình tượng phù hợp với nội dung chủ đề. 

2.5 

3 

Màu sắc        

Diễn tả được tương quan chung, hài hòa và xác định được gam màu chủ đạo. 

Màu sắc nêu bật được trọng tâm, chính phụ. 

3.0 

4 

Cách thể hiện       

Tạo được nét riêng, giàu cảm xúc. 

Bài vẽ có tính sáng tạo, sạch sẽ, hoàn chỉnh. 

2.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Bố cục 2 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 05/85/95 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                                    Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về phương pháp xây dựng bố cục 

tranh phong cảnh. Qua đó, người học có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng cơ bản vào 

quá trình thực hành cũng như tự học, tự nghiên cứu để hình thành năng lực sáng tác. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp cho người học phương pháp xây dựng bố cục tranh phong cảnh. 

4.1.2. Cung cấp cho người học kiến thức về một số chất liệu trong hội họa: khắc gỗ, sơn 

dầu, sơn khắc, lụa… 

4.1.3. Cung cấp cho người học kiến thức tư duy sáng tạo từ thực tế đến tác phẩm, 

phương pháp xây dựng tranh phong cảnh sáng tác. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Làm chủ được kỹ thuật chất liệu trong sáng tác.   

4.2.2. Người học vẽ được bố cục tranh phong cảnh đạt yêu cầu về nội dung và hình thức. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Chủ động trong việc tiếp cận kiến thức, nắm được những kiến thức chung và của 

từng yêu cầu cụ thể. 

4.3.2. Hình thành ý thức học tập, phương pháp học tập cũng như phương pháp tự học, tự 

nghiên cứu và yêu thích môn học.  

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Khái niệm về tranh phong cảnh. 

1.2. Sơ lược lịch sử phát triển của thể 

loại tranh phong cảnh. 

1.3. Giá trị nghệ thuật của tranh 

phong cảnh. 

1.4. Những điều cần tránh khi thực 

hiện tranh phong cảnh.  

1.5. Phương pháp xây dựng bố cục 

tranh phong cảnh. 

05 4.1 

4.3 

- Thuyết trình 

- Tìm hiểu thực tế 

- Thảo luận nhóm 

- Nghiên cứu trước đề 

cương chi tiết học phần. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8]. 

- Quan sát và ghi nhận lại 

những vấn đề liên quan 

đến bài học 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành  

vẽ tranh phong cảnh 

2.1. Thể hiện một bài bố cục tranh 

phong cảnh với nội dung chủ đề tự 

chọn. 

- Kích thước: có cạnh không dưới 

40cm. 

- Chất liệu: sơn khắc (sơn dầu, lụa, 

khắc gỗ…) 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

- GV hướng dẫn xây 

dựng tác phẩm. 

- Nghiên cứu những bài 

vẽ tốt thông qua các 

nguồn tư liệu tranh ảnh. 

- Nghiên cứu trước đề cương 

chi tiết học phần 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật 

dụng cần thiết cho bài thực 

hành. 

- Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8]. 

- Người học tìm phác thảo 

tranh phong cảnh. 

- Làm bài tập thực hành theo 

cá nhân 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Lê Huyên 

Nghề sơn  

cổ truyền  

Việt Nam 

2007 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

2 Đàm Luyện 
Giáo trình Bố cục 

II (tập 2) 
2005 

ĐHSP 

Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

3 
Nguyễn Lăng Bình Tạ 

Phương Thảo 
Ký họa và bố cục 2001 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 

x 

4 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ sơn 

dầu 
2005 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

5 Đoàn Thêm Tìm hiểu hội họa 1961 
Nam chi 

tùng thư 
GVGD  x 

6 Sister Wendy Beckett 

Câu chuyện nghệ 

thuật hội họa từ 

tiền sử tới hiện đại 

2005 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

7 Robert Duplos  
Thực hành màu sắc 

và hội họa 
1996 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

8 

Manhize 

Tài liệu dịch của Trường 

ĐH Mỹ thuật TPHCM 

Bàn về những điều 

cơ bản của bố cục 
1992. Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

  - Dự lớp đầy đủ theo thời gian đã quy định, nghiên cứu tài liệu. 

  - Làm bài tập thực hành theo đúng quy định. 

  - Thực hiện nghiệm túc giở học trên lớp với GV và giờ tự học. 

  - Tham gia thảo luận. 

  - Có ý thức tự học, tự nghiên cứu không trông chờ ỷ lại sự hướng dẫn của giảng viên. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 90/90 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

Sinh viên tự học theo yêu cầu của từng bài tập đưa 

ra 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

Thực hành chấm bài phác thảo lấy điểm kiểm tra 

giữa kì  

- Phác thảo nét. 

- Phác thảo đậm nhạt 

- Phát thảo màu 

- Phóng hình lón 

4.2 

4.3 
20% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành; 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 

Bố cục         

Sắp xếp hài hòa có trọng tâm chính phụ. 

Đảm bảo tính thăng bằng và nhịp điệu. 

Không vi phạm những quy tắc về bố cục. 

1.5 

2 

Nội dung chủ đề        

Nội dung tập trung, cô đọng. 

Làm toát lên được chủ đề. 

1.5 

3 

Hình tượng       

Hình tượng mang tính khái quát, chắt lọc, điển hình. 

Hình tượng phù hợp với nội dung chủ đề. 

2.5 

4 

Màu sắc        

Diễn tả được tương quan chung, hài hòa và xác định được gam màu chủ đạo. 

Màu sắc nêu bật được trọng tâm, chính phụ. 

2.5 

5 

Cách thể hiện       

Tạo được nét riêng, giàu cảm xúc. 

Bài vẽ có tính sáng tạo, sạch sẽ, hoàn chỉnh. 

2.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Bố cục 3 

Mã học phần: PA4107 

Số tín chỉ: 04 Số tiết tín chỉ: 05/115/125 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                                      Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                               Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Bố cục 3 trang bị cho người học về hệ thống lý thuyết của ngôn ngữ tạo 

hình và phong cách trong sáng tác nghệ thuật. Nâng cao tư duy hình tượng trong sáng tạo… 

Qua đó, người học vận dụng được những kiến thức, kỹ năng vào quá trình thực hành vẽ tranh 

bố cục đề tài sinh hoạt, rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu để hình thành năng lực sáng 

tác. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp cho người học kiến thức nâng cao khả năng tư duy.  

4.1.2. Nắm vững các quy tắc xây dựng tác phẩm tranh đề tài thể hiện được tính tư tưởng 

thông qua nội dung và tuyến nhân vật.  

4.1.3. Nắm bắt kỹ thuật chất liệu tạo hình. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Hình thành kỹ năng, phương pháp tư duy hình tượng. 

4.2.2 Làm chủ được kỹ thuật chất liệu tạo hình, thực hiện được tranh bố cục đề tài sinh 

hoạt. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Linh hoạt, sáng tạo, phát huy vẻ đẹp đời sống tự nhiên trong quá trình thực hiện.  

4.3.2. Cảm nhận tinh tế về ngôn ngữ, chất liệu, kỹ thuật tạo hình, tìm tòi, sáng tạo để 

tìm ra cách giải quyết riêng về bố cục tranh. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Một số kiến thức chung 

05 4.1 

4.3 

- Thuyết trình 

- Tìm hiểu thực tế 

- Nghiên cứu trước đề 

cương chi tiết học phần. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

1.1. Củng cố kiến thức về 

phương pháp sáng tác tranh. 

1.2. Ngôn ngữ tạo hình trong 

sáng tạo nghệ thuật. 

1.3. Phong cách sáng tác trong 

sáng tạo nghệ thuật. 

1.4. Những điều cần tránh 

trong sáng tác tranh đề tài. 

1.5. Vị trí, vai trò của tranh đề 

tài lao động trong đời sống 

nghệ thuật. 

1.6. Qui trình sáng tạo nghệ 

thuật. 

1.7.  Chất liệu tạo hình nghệ 

thuật. 

1.8. Tư duy hình tượng trong 

thể hiện tranh bố cục. 

1.9 Phương pháp tiến hành vẽ 

tranh bố cục đề tài. 

 

- Thảo luận nhóm - Đọc tài liệusố [1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

- Quan sát và ghi nhận 

lại những vấn đề liên 

quan đến bài học 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành  

vẽ tranh đề tài lao động 

Bài tập: Thể hiện một tranh bố 

cục đề tài lao động (Theo 

nguồn tư liệu ký họa của sinh 

viên). 

- Kích thước: có cạnh không 

dưới 60 cm. 

- Chất liệu: sơn dầu, lụa, sơn 

khắc, khắc gỗ…. 

115 4.1 

4.2 

4.3 

-Hướng dẫn TH, xây 

dựng tác phẩm 

- Nghiên cứu những 

bài vẽ tốt thông qua 

các nguồn tư liệu 

-Nghiên cứu trước đề 

cương chi tiết học phần. 

- Chuẩn bị đầy đủ các 

vật dụng cần thiết cho 

bài thực hành. 

- Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9]. 

- Người học tìm phác 

thảo tranh đề tài. 

- Làm bài tập thực hành 

theo cá nhân 
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6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đàm Luyện 
Giáo trình bố 

cục II, tập 2 
2005 

Mỹ 

thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

2 Lê Huyên 

Nghề sơn cổ 

truyền Việt 

Nam 

2003 
Mỹ 

thuật 

TTTT  Thư 

viện LVH 

 

x 

3 
Huỳnh Phạm 

Hương Trang 

Bí quyết vẽ 

sơn dầu 
2005 

Mỹ 

thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 

Manhize (Tài liệu 

dịch của Trường 

ĐH Mỹ thuật 

TPHCM) 

Bàn về 

những điều 

cơ bản của 

bố cục 

1992  GVGD  x 

5 Chu Quang Tiềm 
Tâm lý văn 

nghệ 
2005 

Thanh 

Niên 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

6 
Ocvirk, O.  

(người dịch Thành) 

Những nền 

tảng mỹ thuật 
2006 

Mỹ 

thuật 
GVGD  x 

7 Vương Hoằng Lực 

Nguyên lý 

hội hoạ đen 

trắng 

2002 
Mỹ 

thuật 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

8 
Sister Wendy 

Beckett 

Câu chuyện 

nghệ thuật 

hội họa- từ 

tiền sử đến 

hiện đại 

2005 
Mỹ 

thuật 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

    - Dự lớp đầy đủ theo thời gian đã quy định, nghiên cứu tài liệu. 

    - Làm bài tập thực hành theo đúng quy định. 

    - Thực hiện nghiệm túc giở học trên lớp với GV và giờ tự học. 

    - Tham gia thảo luận. 

    - Có ý thức tự học, tự nghiên cứu không trông chờ ỷ lại sự hướng dẫn của giảng viên. 
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 120/120. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

- Sinh viên thực hiện phần tự học theo yêu 

cầu cụ thể trong bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thực hành chấm bài phác thảo lấy điểm 

kiểm tra giữa kì  

- Phác thảo nét. 

- Phác thảo đậm nhạt 

- Phát thảo màu 

- Phong hình lón 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi thực hành; 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 

Bố cục          

Sắp xếp hài hòa có trọng tâm chính phụ. 

Không vi phạm những quy tắc về bố cục. 

2.0 

2 

Nội dung chủ đề        

Nội dung tập trung, cô đọng. 

Làm toát lên được chủ đề và giá tri tư tưởng. 

1.5 

3 

Hình tượng       

Hình tượng mang tính khái quát, chắt lọc, điển hình. 

Hình tượng phù hợp với nội dung chủ đề. 

2.5 

4 

Màu sắc        

Xác định được gam màu chủ đạo, tạo được sự hài hòa. 

Màu sắc nêu bật được trọng tâm, chính phụ. 

Diễn tả được tương quan chung 

2.5 
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TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

5 

Cách thể hiện       

Tạo được nét riêng, có sáng tao, giàu cảm xúc. 

Bài vẽ có tính sáng tạo, sạch sẽ, hoàn chỉnh. 

1.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Bố cục 4 

Mã học phần: PA4221 

Số tín chỉ: 04 Số tiết tín chỉ: 05/115/125 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                                      Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Bố cục 4 tiếp tục trang bị cho người học những kiến thức về luật bố cục, 

ngôn ngữ tạo hình, giá trị thẩm mỹ, vốn sống, cảm xúc trong sáng tạo mỹ thuật… Từ đó phân 

biệt và lựa chọn được các đề tài phù hợp, cũng như nắm được cách thức hình thành ý tưởng, 

thực hành sáng tác tranh sinh hoạt (đề tài tự chọn). 

Thông qua học phần, người học có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào quá trình tự 

học, tự nghiên cứu và sáng tác. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Giúp người học nhận thức được giá trị của vốn sống, cảm xúc trong sáng tạo mỹ 

thuật, cách tiếp cận các đề tài sáng tác. 

4.1.2. Giúp người học hiểu rõ hơn về điểm, chấm và đường nét trong sáng tác. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Làm chủ được chất liệu sáng tác, thực hiện tài đạt về nội dung, hình tượng và tư 

tưởng. 

4.2.2. Thực hiện hoàn chỉnh tranh đề tài sinh hoạt (theo tư liệu thực tế của người học). 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Mạnh dạn đề xuất ý tưởng và phong cách thể hiện cá tính riêng biệt. 

4.3.2. Phát huy tính học hỏi, tự nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam và thế 

giới làm nền tảng cho bản thân. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Một số kiến thức chung 

1.1. Củng cố kiến thức về phong 

05 4.1 

4.3 

- Thuyết trình 

- Tìm hiểu thực tế 

-Nghiên cứu trước đề cương 

chi tiết học phần. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

cách và thủ pháp sáng tạo. 

1.2. Tiếng nói của hình tượng trong 

xây dựng tác phẩm. 

1.3. Ý tưởng, cảm xúc – yếu tố 

không thể thiếu trong sáng tạo nghệ 

thuật. 

1.4. Điểm, chấm và đường nét trong 

sáng tác. 

1.5. Phương pháp tiếp cận và khai 

thác các đề tài trong nghệ thuật. 

1.6. Kỹ thuật các chất liệu tạo hình 

và tính biểu cảm của nó. 

1.7. Thủ pháp tạo hình trong xây 

dựng tác phẩm. 

1.8. Các quy tắc xây dựng bố cục. 

- Thảo luận nhóm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

- Quan sát và ghi nhận lại 

những vấn đề liên quan đến 

bài học. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Vẽ tranh đề tài sinh hoạt 

Bài tập: Thể hiện một tranh bố cục 

đề tài sinh hoạt 

- Kích thước: có cạnh không dưới 

80 cm 

- Chất liệu: lụa, sơn dầu, sơn khắc, 

khắc gỗ… 

115 4.1 

4.2 

4.3 

- Gv hướng dẫn xây dựng 

tác phẩm. 

- Nghiên cứu những bài vẽ 

tốt thông qua các nguồn tư 

liệu. 

-Nghiên cứu trước đề cương 

chi tiết học phần. 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật 

dụng cần thiết cho bài thực 

hành. 

- Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11]. 

- Người học tìm phác thảo 

tranh đề tài. 

- Làm bài tập thực hành theo 

cá nhân 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đàm Luyện 
Giáo trình bố 

cục II, tập 2 
2005 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

2 Lê Huyên 

Nghề sơn cổ 

truyền Việt 

Nam 

2007 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

3 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 

Bí quyết vẽ sơn 

dầu 
2005 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 

Manhize (Tài liệu dịch 

của Trường ĐH Mỹ 

thuật TPHCM) 

Bàn về những 

điều cơ bản của 

bố cục 

1992  GVGD  x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

5 Chu Quang Tiềm 
Tâm lý văn 

nghệ 
2005 

Thanh 

Niên 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

6 
Ocvirk, O.  

(người dịch Thành) 

Những nền tảng 

mỹ thuật 
2006 Mỹ thuật GVGD  x 

7 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội 

hoạ đen trắng 
2002 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

8 Sister Wendy Beckett 

Câu chuyện 

nghệ thuật hội 

họa- từ tiền sử 

đến hiện đại 

2005 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

9 

Khảo Phạm 

Phạm Cao Hoàng 

Nguyễn Khoan Hồng 

70 Danh họa 

bậc thầy của thế 

giới 

1999 Mỹ thuật GVGD  x 

10 
Michael Kampen O’ 

Riley 

Những nền tảng 

mỹ thuật ngoài 

phương Tây 

2005 Mỹ thuật GVGD  x 

11 Nguyễn Quân 
Tiếng nói hình 

và sắc 
1985 Mỹ thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

    - Dự lớp đầy đủ theo thời gian đã quy định, nghiên cứu tài liệu. 

    - Làm bài tập thực hành theo đúng quy định. 

    - Thực hiện nghiệm túc giở học trên lớp với GV và giờ tự học. 

    - Tham gia thảo luận. 

    - Có ý thức tự học, tự nghiên cứu không trông chờ ỷ lại sự hướng dẫn của giảng viên. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 120/120. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thực hành chấm bài phác thảo lấy điểm kiểm tra giữa 

kì. 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi thực hành; 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

      



149 
 

 
 

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 

Bố cục         

Sắp xếp hài hòa có trọng tâm chính phụ. 

Không vi phạm những quy tắc về bố cục. 

1.0 

2 

Nội dung chủ đề       

Nội dung tập trung, cô đọng. 

Làm toát lên được chủ đề và giá tri tư tưởng. 

2.0 

3 

Hình tượng       

Hình tượng mang tính khái quát, chắt lọc, điển hình. 

Hình tượng phù hợp với nội dung chủ đề. 

2.5 

4 

Màu sắc       

Xác định được gam màu chủ đạo, tạo được sự hài hòa. 

Màu sắc nêu bật được trọng tâm, chính phụ. 

Diễn tả được tương quan chung 

2.5 

5 

Cách thể hiện      

Tạo được nét riêng, có sáng tao, giàu cảm xúc. 

Bài vẽ có tính sáng tạo, sạch sẽ, hoàn chỉnh. 

2.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thiết kế đồ họa 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện: PA4234 - Tin học chuyên ngành CorelDraw 

Học kỳ:                                      Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa nói chung 

và thiết kế bìa sách, áp phích nói riêng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được những kiến 

thức, kỹ năng vào thực hành thiết kế sản phẩm cụ thể. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Hiểu và nhận biết được đặc điểm, tầm quan trọng của thiết kế đồ họa trong học 

tập cũng như trong đời sống. 

4.1.2. Hiểu và phân biệt được đặc điểm cũng như biết lựa chọn chủ đề phù hợp với các 

thể loại thiết kế bìa sách và áp phích. 

4.1.3. Người học nắm được các phương pháp và quy trình thực hiện sản phẩm ứng dụng 

thiết kế bìa sách và áp phích.  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết lựa chọn, vận dụng và kết hợp được các phần mềm đồ họa vào trong quá 

trình thiết kế sản phẩm. 

4.2.2. Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lý tạo hình trong thực hành, sáng tạo sản 

phẩm thiết kế bìa sách, áp phích có tính thẩm mĩ và ứng dụng. 

4.2.3. Có kỹ năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng 

thời rèn luyện được khả năng tự học, tự đánh giá về quá trình thiết kế, in ấn, trưng bày sản 

phẩm. 

4.2.4. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo cũng như tạo ra một sản 

phẩm hoàn chỉnh.  

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thiết kế đồ họa trong học 

tập cũng như trong đời sống. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Tổng quan về thiết kế đồ họa 

1.2. Khái quát về bìa sách và áp 

phích 

1.2.1. Khái niệm và vai trò của bìa 

sách, áp phích 

1.2.2. Các thể loại bìa sách và áp 

phích 

1.3. Đặc điểm của bìa sách và áp 

phích  

1.4. Một số yếu tố và nguyên lý tạo 

hình 

1.5. Phương pháp trình bày bìa sách 

và thiết kế áp phích 

 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

Thuyết trình, 

Trực quan, 

Thảo luận nhóm. 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

- Quan sát và ghi nhận lại 

những vấn đề liên quan đến 

bài học 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành thiết kế  

nhận diện thƣơng hiệu  

cốt lõi 

2.1. Các bước thực hiện thiết kế nhận 

diện thương hiệu cốt lõi. 

2.1.1. Lựa chọn nội dung chủ đề 

2.1.2. Làm phác thảo  

2.1.3. Thể hiện hoàn chỉnh sản phẩm  

2.2. Yêu cầu  

2.2.1. Quy cách sản phẩm  

- Chất liệu: in ấn 

- Kích thước in:  

+ Bìa sách: có một chiều tối thiểu 

20cm 

+ Áp phích: có một chiều tối thiểu 

60cm 

- Thời gian: 55 tiết 

2.2.2. Các yếu tố cần đạt 

- Ý tưởng thể hiện 

- Bố cục  

- Hình ảnh và chữ viết  

55 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.2 

4.3.3 

Thực hành,  

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

- Hình thành ý tưởng thiết 

kế, làm các phác thảo ý 

tưởng để so sánh, đối chiếu 

– tự rút kinh nghiệm cho bản 

thân. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

- Màu sắc 

- Tính hài hòa và ứng dụng 

- Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình 

bày 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Lê Huy Văn  

Trần Từ Thành 

Cơ sở  

tạo hình 
2010 Mĩ thuật 

Tủ sách 

Khoa 

SPNT 

 x 

2 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội 

họa đen trắng 
2002 Mĩ thuật 

TTTT  

Thư viện  

LVH 

 x 

4  Nguyễn Hạnh  
Nghệ thuật phối 

màu 
2000 Trẻ 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

 Nguyễn Quân 

Ngôn ngữ của 

hình  

và màu sắc 

2006 VHTT 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

 Đào Đăng Trạch Thiên  

Nghệ thuật sử 

dụng màu sắc 

trong cuộc sống 

1999 VH 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

5 
Phạm Quang Hiển Phạm 

Quang Huy 

Giáo trình thực 

hành Coreldraw 
2016 Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

6 Robert Duplos 
Thực hành màu 

sắc và hội họa 
1996 

Mỹ 

thuật 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

 

7. Quy định đối với ngƣời học  

     - Người học vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham gia thi 

kết thúc học phần. 

    - Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần tự 

học, tự nghiên cứu, tự sáng tạo cho những bài thiết kế đạt hiệu quả tốt, sẽ được khuyến khích 

tối đa 0.5 điểm vào điểm thi kết thúc học phần. 

   - Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 
4.3.1 

4.3.2 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1  

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Thực hành làm phác thảo bản nét và bản màu 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hànhthiết kế áp phích; 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

60% 

 Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Ý tưởng thể hiện 2.0 

2 Bố cục  1.0 

3 Hình ảnh và chữ viết  2.0 

4 Màu sắc 2.0 

5 Tính hài hòa và ứng dụng 2.0 

6 Kỹ thuật trình bày và in ấn 1.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thiết kế công nghiệp 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện: Tin học chuyên ngành CorelDraw 

Học kỳ:                                      Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về Thiết kế công nghiệp. Từ đó 

nắm được cách thức, hình thành ý tưởng và thực hiện được những sản phẩm tạo dáng công 

nghiệp mang tính đồng bộ, thẩm mĩ, ấn tượng và có tính ứng dụng với những vật liệu có sẵn. 

- Thông qua học phần, người học có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào quá 

trình tự học, tự nghiên cứu. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Nhận biết và phân biệt được đặc điểm của thiết kế công nghiệp cũng như các chất 

liệu trong thiết kế đồ chơi trẻ em, đồ dùng sinh hoạt...  

4.1.2. Hiểu được những kiến thức, tầm quan trọng về thiết kế tạo dáng công nghiệp với 

cuộc sống. 

4.1.3. Hiểu biết được mối quan hệ giữa tính thẩm mỹ và tính ứng dụng của sản phẩm 

thiết kế công nghiệp.  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết lựa chọn, vận dụng và kết hợp được những chất liệu vào từng chủ đề, thể loại 

thiết kế công nghiệp có tính thẩm mỹ và ứng dụng. 

4.2.2. Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lý tạo hình trong thực hành, sáng tạo sản 

phẩm thiết kế tạo dáng công nghiệp 

4.2.3. Có kỹ năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng 

thời rèn luyện được khả năng tự học, tự đánh giá sản phẩm. 

4.2.4. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo cũng như tạo ra một sản 

phẩm hoàn chỉnh.  

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thiết kế tạo dáng công 

nghiệp trong đời sống. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Thiết kế công nghiệp 

1.1.1. Khái niệm về thiết kế công 

nghiệp 

1.1.2. Vai trò của thiết kế công 

nghiệp trong học tập và trong đời 

sống 

1.2. Thiết kế đồ chơi trẻ em và đồ 

dùng sinh hoạt 

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của các 

đồ chơi trẻ em và đồ dùng sinh hoạt 

1.2.2. Nhận biết và phân loại giữa đồ 

chơi trẻ em và đồ dùng sinh hoạt 

1.2.3. Các kỹ thuật và chất liệu trong 

thiết kế đồ chơi trẻ em và đồ dùng 

sinh hoạt 

1.2.4. Yêu cầu của thiết kế đồ chơi 

trẻ em và đồ dùng sinh hoạt 

 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

Thuyết trình, 

Trực quan, 

Thảo luận nhóm. 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4]. 

- Xem và ghi nhận lại những 

vấn đề còn thắc mắc hoặc 

chưa rõ để nhờ bạn hoặc 

GVHD giải đáp. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành thiết kế đồ chơi 

trẻ em và đồ dùng 

sinh hoạt 

2.1. Các bước thực hiện thiết kế đồ 

chơi trẻ em và đồ dùng sinh hoạt 

2.1.1. Lựa chọn đối tượng, thể loại 

và chất liệu thiết kế 

2.1.2. Làm phác thảo  

2.1.3. Thể hiện hoàn chỉnh sản phẩm   

2.2. Yêu cầu  

2.2.1. Quy cách sản phẩm  

- Chất liệu: tổng hợp 

- Kích thước: tùy vào sản phẩm thiết 

kế để có kích thước phù hợp theo thể 

loại 

- Số lượng: từ 02 sản phẩm trở lên 

bằng mô hình được mô phỏng dựa 

55 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.2 

4.3.3 

Thực hành,  

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4]. 

- Hình thành ý tưởng thiết 

kế, làm các phác thảo ý 

tưởng để so sánh, đối chiếu 

– tự rút kinh nghiệm cho bản 

thân. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

theo kích thước thật của mỗi thể loại 

đồ chơi trẻ em hoặc đồ dùng sinh 

hoạt (có tính đồng bộ) 

- Thời gian: 55 tiết 

2.2.2. Các yếu tố cần đạt 

- Ý tưởng  

- Lựa chọn thể loại, chất liệu phù 

hợp và có tính đồng bộ trong thiết kế 

- Kiểu dáng và màu sắc 

- Tính công năng 

- An toàn và thân thiện 

- Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình 

bày 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Hồ Xuân Hạnh 

biên soạn, 

 

Nghệ thuật trang 

trí và quảng cáo 
 

NXB 

khoa 

học và 

kĩ thuật 

TTTT – 

Thư viện 

LVH 

 x 

2 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội họa 

đen trắng 
2002 Mĩ thuật 

TTTT  

Thư viện  

LVH 

 x 

3 Nguyễn Quân 

Ngôn ngữ của 

hình  

và màu sắc 

2006 VHTT 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

4 Đào Đăng Trạch Thiên  

Nghệ thuật sử 

dụng màu sắc 

trong cuộc sống 

1999 VH 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Người học vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham gia thi 

kết thúc học phần. 

- Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần tự 

học, tự nghiên cứu cho những bài thiết kế đạt hiệu quả tốt, sẽ được khuyến khích tối đa 0.5 

điểm vào điểm thi kết thúc học phần. 

- Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 
4.3.1 

4.3.2 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1  

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Thực hành làm phác thảo cho sản phẩm thiết kế 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành thiết kế: 03 sản phẩm trở lên bằng mô 

hình được mô phỏng dựa theo kích thước thật của 

mỗi thể loại đồ chơi trẻ em hoặc đồ dùng sinh hoạt 

(có tính đồng bộ); 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

60% 

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Ý tưởng thể hiện 2.0 

2 Bố cục  1.0 

3 Lựa chọn thể loại, chất liệu phù hợp và có tính đồng bộ trong thiết kế 1.5 

4 Kiểu dáng và màu sắc 2.0 

5 Tính công năng, độ an toàn và thân thiện 2.5 

6 Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình bày 1.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:     Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung về thiết kế mĩ thuật sân khấu, 

điện ảnh. Từ đó hiểu được các yếu tố, nguyên lý tạo hình... mục đích thẩm mĩ và công năng 

của thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh cũng như các loại hình của nó để vận dụng vào thực 

hành thiết kế cho từng thể loại cụ thể. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu và nhận biết được tính chất và đặc điểm của thiết kế mỹ thuật sân 

khấu, điện ảnh. 

4.1.2. Người học hiểu và biết lựa chọn những nội dung phù hợpcũng như các phương 

tiện, các chất liệu để thực hành thiết kếvào từng chủ đề sân khấu, điện ảnh (thiết kế sân khấu, 

bối cảnh phim...). 

4.1.3. Người học nắm được các phương pháp và quy trình thực hiện một bài thiết kế mỹ 

thuật sân khấu, điện ảnh (vẽ tay, mô hình hoặc thiết kế trên máy tính).  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học có khả năng phân tích các nguyên lý thiết kế, phương pháp thiết kế, 

các phương tiện (âm thanh, ánh sáng...) để từ đó tạo ra một sản phẩm thiết kế hoàn chỉnh.  

4.2.2. Biết lựa chọn, vận dụng và kết hợp được các chất liệu, phụ kiện, màu sắc... vào 

từng thiết kế sân khấu, điện ảnh cụ thể.  

4.2.3. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo cũng như tạo ra một sản 

phẩm hoàn chỉnh. 

4.2.4. Có kỹ năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng 

thời rèn luyện được khả năng tự học, tự đánh giá sản phẩm. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thiết kế sân khấu, điện ảnh 

trong học tập và ứng dụng vào trong đời sống văn hóa tinh thần. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 
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5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Khái niệm. 

   1.1.1. Bối cảnh sân khấu? 

   1.1.2. Bối cảnh điện ảnh? 

1.2. Đặc điểm của thiết kế mĩ thuật 

sân khấu, điện ảnh  

1.3. Vai trò của thiết kế mĩ thuật sân 

khấu, điện ảnh trong học tập và đời 

sống. 

1.4. Phân loại 

1.4.1. Bối cảnh sân khấu 

     1.4.1.1. Hệ rèm 

     1.4.1.2. Hệ phông 

     1.4.1.3. Hệ bục cố định 

     1.4.1.4. Hệ bục di chuyển 

1.4.2. Bối cảnh điện ảnh 

     1.4.2.1. Bối cảnh phim lịch sử 

     1.4.2.2. Bối cảnh phim hành động 

     1.4.2.3. Bối cảnh phim thể thao 

 1.4.2.4. Bối cảnh phim chiến 

tranh 

 1.4.2.5. Bối cảnh phim khoa học 

viễn tưởng 

 1.4.2.6. Bối cảnh phim cổ trang 

 1.4.2.7. Bối cảnh phim kiếm hiệp 

1.5. Các yêu cầu của thiết kế mĩ thuật 

sân khấu, điện ảnh 

1.6. Phương pháp thiết kế mĩ thuật 

sân khấu, điện ảnh 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Liên hệ thực tế 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành 

2.1.  Thiết kế một bối cảnh sân khấu 

theo chủ đề tự chọn. 

  - Hình thức: chọn một trong các 

hình thức: vẽ tay, làm mô hình hoặc 

vẽ trên máy tính 

 - Kích thước: có một chiều nhỏ nhất 

55 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

Thuyết trình 

Trực quan 

Thực hành 

Thảo luận nhóm 

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2; 2.3 

(chương 2). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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40 cm 

- Thời gian: 25 tiết 

   + Duyệt phác thảo: 5 tiết 

   + Thể hiện hoàn chỉnh: 20 tiết 

2.2. Thiết kế một bối cảnh phim hoạt 

hình. 

  - Hình thức: chọn một trong các 

hình thức: vẽ tay, làm mô hình hoặc 

vẽ trên máy tính 

 - Kích thước: có một chiều nhỏ nhất 

40 cm 

- Thời gian: 30 tiết 

   + Duyệt phác thảo: 5 tiết 

   + Thể hiện hoàn chỉnh: 25 tiết 

2.3. Yêu cầu cần đạt 

- Ý tưởng 

- Tính sáng tạo và hiệu quả thẩm mĩ 

- Lựa chọn chất liệu, màu sắc, ánh 

sáng phù hợp và có tính đồng bộ 

trong thiết kế 

- Tính khả thi  

- Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình 

bày 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Gia Bảo 

Những ý tưởng 

sáng tạo vận dụng 

hình ảnh tự nhiên 

trong nghệ thuật 

thiết kế 

2008 Mỹ thuật 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

2 Francis D.K. Ching Thiết kế nội thất 2017 
Xây 

dựng 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

3 Nhiều tác giả 

Giáo trình cơ sở mỹ 

thuật dành cho sinh 

viên Kiến trúc (Tập 

1, Tập 2, Tập 3) 

2014 
Xây 

dựng 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

4 Nguyễn Quân 
Ngôn ngữ của hình 

và màu sắc 
2006 VHTT 

TTTV Lê 

Vũ Hùng 
 x 

5  Nguyễn Hạnh  
Nghệ thuật phối 

màu 
2000 NXB Trẻ 

TTTV Lê 

Vũ Hùng 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

6 
Đào Đăng Trạch 

Thiên  

Nghệ thuật sử dụng 

màu sắc trong cuộc 

sống 

1999 VH 

TTTV Lê 

Vũ Hùng  x 

7 Nhiều tác giả 

Mỹ thuật ứng dụng 

Việt Nam đương 

đại 

2003 Mỹ thuật 
Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ và làm thêm các bài tự học sẽ được cộng điểm  

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành giảng viên yêu cầu đúng thời gian quy định. 

- Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 60/60 
4.3.1 

4.3.2 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể của từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2. 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ Thực hành thiết kế Bối cảnh sân khấu 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

20% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

4.3.2 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

Thi thực hành: Thể hiện thiết kế Bối cảnh phim hoạt 

hình hoàn chỉnh  

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1  Ý tưởng 2.5 

2  Tính sáng tạo và hiệu quả thẩm mĩ 2.0 

3  Lựa chọn chất liệu, màu sắc, ánh sáng phù hợp và có tính đồng bộ trong thiết kế 2.0 

4  Tính khả thi  2.0 

5  Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình bày 1.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thiết kế mĩ thuật đa phƣơng tiện 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                                     Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần giúp cho người học tiếp cận những kiến thức chung về thiết kế mỹ thuật đa 

phương tiện. Người học biết lựa chọn đối tượng, xác định khuôn hình, nguồn sáng... và kỹ 

thuật thao tác, hình thành ý tưởng và hiện thực hóa được sản phẩm bằng việc thiết kế video 

clip và thiết kế mỹ thuật giao diện website tạo được ấn tượng thị giác. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu và nhận biết được tính chất và đặc điểm của thiết kế mỹ thuật đa 

phương tiện. 

4.1.2. Hiểu và phân biệt được tính chất, đặc điểm cũng như biết lựa chọn chủ đề phù 

hợp với từng video clip và từng giao diện website. Qua đó, người học nắm được các phương 

pháp, kỹ thuật và quy trình thực hiện một bài thiết kế video clip và thiết kế mĩ thuật giao diện 

website. 

4.1.3. Biết phối hợp, vận dụng tốt các kiến thức của chuyên ngành mỹ thuật để xây 

dựng ý tưởng thiết kế video clip và thiết kế mỹ thuật giao diện website.  

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết lựa chọn, vận dụng các chủ đề, các thông tin và hình ảnh phù hợp vào trong 

thiết kế.  

4.2.2. Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lý tạo hình trong thực hành, sáng tạo sản 

phẩm thiết kế đa phương tiện có tính thẩm mỹ và ứng dụng. 

4.2.3. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo cũng như tạo ra một sản 

phẩm hoàn chỉnh (video clip, thiết kế mỹ thuật giao diện website). 

4.2.4. Có kỹ năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng 

thời rèn luyện được khả năng tự học, tự đánh giá trong trưng bày và trình chiếu sản phẩm.  

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thiết kế mĩ thuật đa 

phương tiện trong học tập cũng như trong đời sống. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu.  
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4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 

1.1.1. Khái niệm  

1.1.2. Vai trò của thiết kế mĩ thuật đa 

phương tiện trong học tập và trong 

đời sống 

1.2. Các loại hình thiết kế mĩ thuật đa 

phương tiện 

1.2.1. Thiết kế Video clip 

1.2.2. Thiết kế mỹ thuật giao diện 

website 

1.3. Đặc điểm của loại hình thiết kế 

Video clip 

1.3.1. Đặc điểm của thiết kế Video 

clip 

1.3.2. Các kỹ thuật trong thiết kế 

Video clip 

1.3.3. Yêu cầu của thiết kế Video clip 

1.4. Đặc điểm của loại hình thiết kế 

mỹ thuật giao diện website 

1.4.1. Đặc điểm của thiết kế mỹ thuật 

giao diện website 

1.4.2. Cách thiết kế mỹ thuật một 

giao diện website 

1.4.3. Yêu cầu của thiết kế mỹ thuật 

giao diện website 

 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

Thuyết trình, 

Trực quan, 

Thảo luận nhóm. 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5]. 

- Xem và ghi nhận lại những 

vấn đề còn thắc mắc hoặc 

chưa rõ để nhờ bạn hoặc 

GVHD giải đáp. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành thiết kế  

Video clip và thiết kế  

mỹ thuật giao diện website 

2.1. Người học thực hành thiết kế: 

2.1.1. Thiết kế 01 Video clip theo chủ 

55 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.2 

4.3.3 

Thực hành,  

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5]. 

- Hình thành ý tưởng thiết 

kế, làm các phác thảo ý 



165 
 

 
 

đề tự chọn 

- Thời lượng Video clip tối thiểu: 15 

phút 

- Định dạng xuất file: *.mp4 

- Thời gian: 25 tiết 

2.1.2. Thiết kế mỹ thuật giao diện 

website cho một đơn vị theo chủ đề 

tự chọn   

- Hình thức: bản vẽ  

- Kích thước: tùy vào giao diện 

website thiết kế để có kích thước phù 

hợp theo thể loại 

- Số lượng: từ 03 sản phẩm trở lên 

bằng bản vẽ (có tính đồng bộ) 

- Thời gian: 30 tiết 

2.2. Các yếu tố cần đạt 

- Ý tưởng  

- Lựa chọn thể loại, âm thanh, hình 

ảnh phù hợp nội dung (đối với Video 

clip) và có tính đồng bộ trong thiết 

kế (đối với giao diện website) 

- Đảm bảo về chất lượng hình ảnh, 

âm thanh và thời lượng (đối với 

Video clip); đảm bảo về thông tin, 

hình ảnh và màu sắc (đối với giao 

diện website) 

- Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình 

bày. 

tưởng để so sánh, đối chiếu 

– tự rút kinh nghiệm cho bản 

thân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Barbara Waxer 

Thiết kế đa 

phương tiện với 

Adobe Flash 

2017 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

Nhà sách 

Tiki 
x  

2 Null 
Khám phá đa 

phương tiện 
2018 

Bách 

khoa Hà 

Nội 

Nhà sách 

Tiki 
x  

3 John Heskett 
Dẫn luận về thiết 

kế - Design 
2016 

Hồng 

Đức 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

4 Gia Bảo Những ý tưởng 

sáng tạo vận dụng 
2008 Mỹ thuật Nhà sách  x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

hình ảnh tự nhiên 

trong nghệ thuật 

thiết kế 

Tiki 

5 Lê Huy Văn 
Cơ sở phương 

pháp luận design 
 Mỹ thuật 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Người học vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham gia thi 

kết thúc học phần. 

- Người học tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần tự 

học, tự nghiên cứu cho những bài thiết kế đạt hiệu quả tốt, sẽ được khuyến khích tối đa 0.5 

điểm vào điểm thi kết thúc học phần. 

- Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1  

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Thực hành thiết kế Video clip 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1  

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

20% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành thiết kế mỹ thuật giao diện website 

cho một đơn vị theo chủ đề tự chọn (có tính đồng bộ); 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1  

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

60% 

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Ý tưởng 3.0 

2 
Lựa chọn thể loại, âm thanh, hình ảnh phù hợp nội dung (đối với Video clip) và có 

tính đồng bộ trong thiết kế (đối với giao diện website) 
2.5 

3 
Đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh và thời lượng (đối với Video clip); đảm 

bảo về thông tin, hình ảnh và màu sắc (đối với giao diện website) 
2.5 

4  Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình bày 2.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Rèn luyện NVSPTX 1 

Mã học phần: PA4402N 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 10/50/70 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:                                     Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                               Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại:                                              E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về RLNVSPTX1. Qua đó, có thể 

vận dụng vào xử lí các tình huống sư phạm ở các cấp học phổ thông một cách hiệu quả trong 

quá trình giảng dạy. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp cho người học những kiến thức về khái niệm, vai trò và ý nghĩa của 

việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. 

4.1.2. Người học nắm được tính chất, đặc điểm, phương pháp ứng xử và xử lý các tình 

huống sư phạm ở trường phổ thông. 

4.1.3. Người học vận dụng được các kiến thức vào trong các đợt kiến tập, thực tập sư 

phạm. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học có khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục...; 

4.2.2. Người học có khả năng xử lý các tình huống sư phạm có thể xảy ra ở các cấp học 

phổ thông một cách chuẩn mực và hiệu quả. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có cái nhìn đúng đắn, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của 

học phần rèn luyện NVSPTX 1. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của 

NVSP 

1.2. Một số phương pháp học tập ở 

bậc ĐH và CĐ 

06 

 

 

 

 

 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

4.3.2 

- Thuyết trình 

- Thảo luận nhóm 

- Tìm hiểu thực tế. 

Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 5, 

6]. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

1.2.1. Phương pháp học tập trên lớp 

1.2.2. Phương pháp học tập ở nhà 

1.2.3. Phương pháp học tập theo 

nhóm 

1.3. Đặc điểm lao động sư phạm của 

giáo viên 

1.3.1. Các khái niệm 

1.3.2. Các năng lực cần có của người 

giáo viên 

1.3.3. Đổi mới phương pháp quản lý 

lớp học bằng các biện pháp giáo dục 

tích cực. 

 

 

Chương 2 

Tình huống sƣ phạm 

2.1. Phong cách sư phạm. 

2.2. Mối quan hệ Thầy – Trò và một 

số cách để thiết lập mối quan hệ 

Thầy – Trò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Tình huống sƣ phạm 

2.3. Các bài tập tình huống sư phạm. 

50 4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

- Quan sát, rèn luyện cá 

nhân, nhóm, tập thể. 

- Hướng dẫn thực hành 

đưa ra những tình huống 

sư phạm và cùng nhau xử 

lí. 

- Tổng hợp và nghiên cứu, 

giả định những tình huống 

sư phạm đặc biệt có thể có 

để có giải pháp xử lí phù 

hợp và chuẩn xác. 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật 

dụng cần thiết cho bài thực 

hành. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 

5, 6]. 

- Thực hành và rèn luyện 

theo thời gian phân bố trên 

thời khóa biểu. 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Việt Bắc 

Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm 

thường xuyên 

2006 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

2 Đàm Luyện Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 1996 Giáo dục 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

 x 

3 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Dao 

Tổ chức các hoạt 

động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp 

2006 Giáo dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 
 

Nguyễn Thu Tuấn 

Lý luận dạy học 

mĩ thuật ở trường 

THCS 

 

2016 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

GVGD  x 



170 
 

 
 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

5 

 

 

Nguyễn Lăng Bình 

 

Mĩ thuật và 

Phương pháp dạy 

- học mĩ thuật ở 

tiểu học 

 

2006 

 

Hà Nội 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

6 
Nguyễn Thị Quy và các 

tác giả 

GD học– tài liệu 

bồi dưỡng GV 

Tiểu học 

 

2007 
Giáo dục GVGD  x 

6. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần. 

- Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết học. 

- Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành như trong học phần và giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

7. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học đạt 100%. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ Người học thực hành thảo luận – Báo cáo 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thực hành: người học xử lý các tình huống sư phạm 

theo yêu cầu; 

- Tham dự đủ 80% / tổng số tiết; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Rèn luyện NVSPTX 2 

Mã học phần: PA4403N 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 10/50/70 

Học phần điều kiện: PA4402N 

Học kỳ:                                      Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về cách thức truyền đạt 

thông qua ngôn ngữ hình ảnh, kỹ năng thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học, kỹ năng trình bày 

bảng, phân tích, đánh giá trong dạy học mỹ thuật. Qua đó vận dụng linh hoạt các phương 

pháp dạy học tích cực nhằm đạt được hiệu quả. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở khoa học của các kỹ năng viết, 

vẽ, trình bày bảng, phân tích tác phẩm, đánh giá bài học... 

4.1.2. Người học nắm được các quy trình, cách thức tổ chức thực hiện kế hoạch, các 

hoạt động dạy học, giáo dục... 

4.1.3. Người học vận dụng các kiến thức vào trong các hoạt động tổ chức dạy học. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học có khả năng viết, trình bày bảng, phân tích, đánh giá bài học mỹ 

thuật...đúng và mang tính khoa học, thẫm mỹ. 

4.2.2. Người học tích cực, độc lập, sáng tạo trong học tập, rèn luyện để có bản lĩnh tổ 

chức tốt các kế hoạch, các hoạt động dạy học, giáo dục. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có cái nhìn đúng đắn, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của 

học phần rèn luyện NVSPTX 2. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 06 4.1.1 - Thuyết trình Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 

5]. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Kỹ năng trình bày bảng 

1.1. Giới thiệu kỹ năng trình bày 

bảng  

1.2. Những nội dung, kỹ năng cơ bản   

1.2.1. Kỹ năng viết, kẻ bảng 

1.2.2. Kỹ năng vẽ minh họa trên 

bảng 

1.2.2.1. Vẽ nét, vẽ mảng 

1.2.2.2. Vẽ hình, khối 

1.2.2.3. Vẽ đồ vật, con vật, người, vẽ 

cảnh… 

Chương 2 

Cảm nhận, đánh giá  

bài học trong chƣơng trình THCS  

và tập phân tích tranh 

2.1. Cảm nhận và đánh giá bài học 

mỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

4.3.2 

- Thảo luận nhóm 

- Thao tác thị phạm. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kỹ năng trình bày bảng 

1.2.1. Kỹ năng viết, kẻ bảng 

1.2.2. Kỹ năng vẽ minh họa trên 

bảng 

1.2.2.1. Vẽ nét, vẽ mảng 

1.2.2.2. Vẽ hình, khối 

1.2.2.3. Vẽ đồ vật, con vật, người, vẽ 

cảnh… 

Chương 2 

Cảm nhận, đánh giá  

bài học trong chƣơng trình THCS  

và tập phân tích tranh 

2.1. Cảm nhận và đánh giá bài học 

mỹ thuật 

2.2. Tập phân tích tranh 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

- Quan sát, rèn luyện cá 

nhân, nhóm, tập thể. 

- Hướng dẫn thực hành 

đưa ra những yêu cầu cần 

rèn luyện kỹ năng vẽ, 

viết... 

- Thực hành, tập phân tích, 

đánh giá các bài học mỹ 

thuật, tập phân tích tranh 

và cảm nhận yếu tố mỹ 

thuật qua các tác phẩm của 

học sĩ nổi tiếng. 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật 

dụng cần thiết cho bài thực 

hành. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4, 

5]. 

- Thực hành và rèn luyện 

theo yêu cầu và thời gian 

phân bố trên thời khóa 

biểu. 
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6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Việt Bắc 

Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm thường 

xuyên 

2006 
Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

2 Đàm Luyện Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 1996 
Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

3 
Bộ Giáo dục & Đào 

tạo 

Hướng dẫn thực 

hiện chuẩn kiến 

thức, kỹ năng các 

môn học ở tiểu học 

(lớp 1,2,3,4,5) 

2007 
Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 Nguyễn Thu Tuấn 

Lý luận dạy học mĩ 

thuật ở trường 

THCS 

 

2016 

Đại học 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

GVGD  x 

5 

- Bộ sách giáo khoa Mỹ thuật THCS (Lớp 6,7,8,9). 

- Tư liệu về các họa sĩ Việt Nam và Thế giới, thư viện Lê Vũ Hùng 

– ĐHĐT. 

- Các văn bản: Điều lệ trường tiểu học, Luật giáo dục; Chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học; Chương trình giáo dục tiểu học; Quy 

định thực tập sư phạm; Chương trình đào tạo ngành giáo viên tiểu 

học. 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

6. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần 

- Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết học 

- Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành như trong học phần và giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

7. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học đạt 100%. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra  
- Mỗi nhóm thực hiện 1 báo cáo phân tích một tác phẩm 

đã được chọn hoặc ngẫu nhiên. 
4.1 20% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

giữa kỳ 4.2 

4.3 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thực hành: Sinh viên thực hiện kỹ năng trình bày bảng 

1 bài giảng; 

- Tham dự đủ 80% / tổng số tiết; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Rèn luyện NVSPTX 3 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 10/50/70 

Học phần điều kiện: PA4403N 

Học kỳ:                                      Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về công nghệ thông tin trong dạy 

học mĩ thuật. Qua đó biết vận dụng vào biên soạn, thiết kế và tổ chức được các hoạt động dạy 

học mĩ thuật ở trường phổ thông một cách sinh động và hiệu quả. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Cung cấp cho người học những kiến thức về một số phần mềm trong ứng dụng 

công nghệ thông tin hiện nay. 

4.1.2. Người học nắm được các quy trình, cách biên soạn hoạt động dạy học thông qua 

ứng dụng công nghệ thông tin trên các phần mềm để tổ chức các hoạt động dạy học, giáo 

dục... 

4.1.3. Người học vận dụng những kiến thức của công nghệ thông tin vào thiết kế, biên 

soạn, tổng hợp, thu thập...vào thực tế chuyên môn một cách phù hợp và hiệu quả. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Người học có khả biên soạn, tổ chức một hoạt động dạy học mang tính khoa học 

thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. 

4.2.2. Người học tích cực, độc lập, sáng tạo trong các thao tác thiết kế, biên soạn hoạt 

động dạy một cách linh hoạt, đa dạng và có bản lĩnh tổ chức tốt các kế hoạch, các hoạt động 

dạy học, giáo dục. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của 

học phần rèn luyện NVSPTX 3. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Ứng dụng CNTT  

trong thiết kế, tổ chức  

hoạt động dạy học  

mỹ thuật 

1.1. Khái niệm về CNTT trong 

dạy học mỹ thuật. 

1.1.1. Các khái niệm về ứng dụng 

CNTT trong dạy học mỹ thuật  

1.1.2. Ưu điểm - Hạn chế 

1.1.3. Yêu cầu 

1.2. Giới thiệu một số phần mềm 

hỗ trợ dạy học hiện nay ở các cấp 

học phổ thông. 

1.2.1. Phần mềm Powerpoint 

1.2.2. Phần mềm Đồ họa 

1.2.3. Phần mềm Lecturemaker 2.0 

1.2.4. Phần mềm thiết thiết bài 

giảng theo chuẩn Scorm Microsoft 

LCDSV 

1.2.5. EXE Learning – Tạo bài 

giảng trên mạng. 

1.3. Thiết kế và tổ chức hoạt động có 

ứng dụng CNTT trong dạy học mỹ 

thuật  

1.3.1. Xác định mục tiêu, kế hoạch 

hoạt động cho việc thiết kế bằng 

CNTT. 

1.3.2. Thu thập, xử lí tài liệu, 

nguồn liệu cho thiết kế hoạt động 

trên CNTT 

1.3.3. Lựa chọn, ứng dụng và triển 

khai trên các phần mềm để phù hợp 

với đặc điểm từng phân môn trong 

dạy học mỹ thuật. 

1.3.4. Một số lưu ý trong thiết kế 

hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy 

học mỹ thuật 

 

10 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

4.3.2 

- Trực quan – quan sát. 

- Đặt và giải quyết vấn 

đề. 

- Thuyết trình 

- Trao đổi, Thảo luận. 

- Thao tác thị phạm... 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 

4]. 

- Chia nhóm 

- Chuẩn bị thiết bị học tập 

cho việc sử dụng CNTT. 
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5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành 

2.1. Lập nhóm (tối đa 3 người) thiết 

kế và thực hiện 1 tiết dạy học mỹ 

thuật (ở trong các phân môn từ cấp 

Tiểu học cho đến chương trình phổ 

thông mới ban hành) bằng ứng 

CNTT dựa trên các kiến thức đã học. 

2.2. Cá nhân: người học thiết kế và 

báo cáo một hoạt động dạy học mỹ 

thuật bằng ứng dụng CNTT dựa trên 

yêu cầu của giáo viên đưa ra. 

50 4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

- Quan sát, rèn luyện cá 

nhân, nhóm, tập thể. 

- Hướng dẫn thực hành 

đưa ra những yêu cầu 

cần rèn luyện, nghiên 

cứu. 

- Thực hành. 

- Chuẩn bị đầy đủ các thiết 

bị cần thiết cho bài thực 

hành. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 3, 4]. 

- Thực hành và rèn luyện 

theo yêu cầu và thời gian 

phân bố trên thời khóa biểu. 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Việt Bắc 

Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm thường 

xuyên 

2006 
Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

x  

2 Đàm Luyện Mỹ thuật 6,7,8,9 1996 
Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

3 Bộ Giáo dục& Đào tạo 

Hướng dẫn thực 

hiện chuẩn kiến 

thức, kỹ năng 

các môn học ở 

tiểu học  

(lớp 1,2,3,4,5) 

2007 
Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện 

LVH 

 x 

4 Nguyễn Hữu Hạnh 

Thiết Kế Bài 

Giảng Mĩ Thuật 

(lớp 

1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

2013 Hà Nội 
Nhà sách 

Tiki 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

   - Dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần 

   - Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết học 

   - Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 

   - Hoàn thành đầy đủ các bài tập giảng viên yêu cầu đúng thời gian quy định. 
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học đạt 100%. 4.3 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Mỗi nhóm thực hiện 1 tiết dạy bằng ứng dụng 

CNTT trong dạy học mỹ thuật. 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thực hành: Người học thực hiện kỹ thuật, kỹ 

năng để thiết kế 1 hoạt động dạy học mỹ thuật 

bằng CNTT để trình bày báo cáo; 

- Tham dự đủ 80% / tổng số tiết; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Phƣơng pháp dạy học mĩ thuật 

Mã học phần: PR4106N 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 30/15/75 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:    Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                            Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại:                                           E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp dạy học nói 

chung và phương pháp dạy học mỹ thuật nói riêng ở trường phổ thông, cũng như các kiến 

thức, kỹ năng thực hành về: thiết kế bài dạy, thiết kế đồ dùng dạy học, lựa chọn các phương 

pháp, phương tiện phù hợp dạy học các phân môn…. Vận dụng linh hoạt giữa các phương 

pháp dạy học giữa truyền thống và hiện đại. 

- Thông qua học phần, người học rèn luyện được khả năng đứng lớp (giảng dạy), khả 

năng tự học, tự nghiên cứu. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Hiểu được những kiến thức tổng quan về phương pháp dạy học mỹ thuật. 

4.1.2. Người học nắm được các yêu cầu cần thiết trong thiết kế dạy học, thiết kế đồ 

dùng dạy học, phương pháp giảng dạy các phân môn mỹ thuật ở trường phổ thông. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Vận dụng được các kiến thức về phương pháp dạy học vào giảng dạy môn mỹ 

thuật ở phổ thông. 

4.2.2. Ứng dụng được việc thiết kế dạy học và làm đồ dùng dạy học vào tiết dạy mỹ 

thuật cụ thể theo từng phân môn. 

4.2.3. Biết lựa chọn, vận dụng và kết hợp được các phương pháp dạy học vào các phân 

môn mỹ thuật ở trường phổ thông. 

4.2.4. Biết phân tích, trao đổi, thảo luận về phương pháp dạy học mỹ thuật trong quá 

trình học tập và tự nghiên cứu. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của phương pháp dạy học mỹ 

thuật ở trường phổ thông. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Có ý thức tự học, tự nghiên cứu trong sử dụng các phương pháp dạy học và bảo 

vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 
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5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Những vấn đề chung  

trong phƣơng pháp  

dạy học  mĩ thuật 

1.1. Quy trình thiết kế bài học và đồ 

dùng dạy học mỹ thuật trong chương 

trình phổ thông 

1.1.1. Tiểu học 

1.1.2. Trung học cơ sở (THCS) 

1.1.3. THPT 

1.2. Phương pháp giảng dạy các phân 

môn 

1.2.1. Vẽ theo mẫu  

1.2.2. Vẽ trang trí  

1.2.3. Vẽ tranh  

1.2.4. Thường thức mỹ thuật  

1.2.5. Tập nặn tạo dáng  

1.3. Những yêu cầu cần đạt cho học 

sinh trong một tiết dạy Mỹ thuật ở 

trường phổ thông 

1.3.1. Đối với phân môn Vẽ theo 

mẫu 

1.3.2. Đối với phân môn Vẽ trang 

trí 

1.3.3. Đối với phân môn Vẽ tranh 

1.3.4. Đối với phân môn Thường 

thức mỹ thuật 

1.3.5. Đối với phân môn Tập nặn 

tạo dáng 

1.4. Cách thức tổ chức một tiết dạy 

học mỹ thuật ở trường phổ thông 

1.4.1. Bày mẫu – Giới thiệu đồ 

dùng trực quan 

1.4.2. Cung cấp kiến thức 

1.4.3. Hướng dẫn học sinh vẽ bài 

1.4.4. Nhận xét đánh giá bài vẽ của 

học sinh 

1.4.5. Củng cố - Dặn dò 

30 4.1.1 

4.1.2 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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5.2 Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành thiết kế  

bài học, làm đồ dùng  

dạy học và giảng tập 

2.1. Thiết kế bài học mỹ thuật trong 

chương trình phổ thông 

2.1.1. Tiểu học 

2.1.2. Trung học cơ sở  

2.1.3. THPT 

2.2. Thiết kế đồ dùng dạy học trong 

chương trình phổ thông 

2.2.1. Ở bậc tiểu học 

2.2.2. Ở bậc THCS 

2.2.3. Ở bậc THPT 

2.3. Giảng tập và thi giảng 

    Anh (Chị) Hãy chọn một nội dung 

bài học cụ thể trong chương trình mỹ 

thuật phổ thông (THCS hoặc Tiểu 

học) 

Yêu c u c n đạt: 

- Thiết kế bài học chính xác, khoa 

học về nội dung bài học. 

- Đồ dùng dạy học phù hợp với nội 

dung bài học và đảm bảo tính thẩm 

mĩ. 

- Thực hiện tiết giảng đúng các yêu 

cầu đề ra. 

15 4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Thảo luận nhóm 

Thực hành 

- Người học xem trước đề cương 

mục 2.1; 2.2 (chương 2)  

- Người học đọc một số tài liệu 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

- Trao đổi những vướng mắc để 

GVGD kịp thời giải đáp. 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Lăng Bình 

Mĩ thuật và Phương 

pháp dạy - học mĩ 

thuật ở tiểu học 

2005 Hà Nội GVGD  x 

2  

Tài liêu tập huấn 

hướng dẫn đánh giá 

học sinh tiểu học - 

môn mỹ thuật của 

Bộ Giáo Dục & 

Đào Tạo 

2016  GVGD  x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

3  

Mỹ thuật và 

phương pháp dạy 

học mỹ thuật ở Tiểu 

học (Liên thông): 

Tài liệu đào tạo và 

bồi dưỡng 

  

TTTT Thư 

viện 

LVH 

 x 

4 
Nguyễn Thị Nhung (chủ 

biên) 

Dạy mỹ thuật theo 

định hướng phát 

triển năng lực 

2018 Giáo dục 
Nhà sách 

Giáo dục 
 x 

5 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Dao 

Tổ chức các hoạt 

động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp 

2006 Giáo dục 
TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

6 
 

Nguyễn Thu Tuấn 

Lý luận dạy học mĩ 

thuật ở trường 

THCS 

 

2016 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

GVGD  x 

7 

 

 

Nguyễn Lăng Bình 

 

Mĩ thuật và Phương 

pháp dạy - học mĩ 

thuật ở tiểu học 

 

2006 

 

Hà Nội 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

8 
Nguyễn Thị Quy và các 

tác giả 

GD học– tài liệu 

bồi dưỡng GV Tiểu 

học 

 

2007 
Giáo dục GVGD  x 

9 Tuấn Nguyên Bình 

Mỹ thuật và 

phương pháp dạy 

học mỹ thuật 

2007    

x 

http://thuvienso.daihocthudo.edu.vn/doc/giao-trinh-my-thuat-va-

phuong-phap-day-hoc-my-thuat-tuan-nguyen-binh-481024.html 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ. 

- Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần. 

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thảo luận và thực tế của nhóm do giảng viên yêu cầu. đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 45/45 
4.3.1 

4.3.2 
10% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

4.3.3 

2 
Điểm tự học, tự 

nghiên cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể của 

từng chương. 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

10% 

3 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

Thực hành làm ĐDDHcho một bài học tự chọn trong 

SGK mĩ thuật (THCS hoặc Tiểu học) để lấy điểm kiểm 

tra giữa kỳ 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

Thi thực hành: Hãy chọn một nội dung bài học cụ thể 

trong chương trình mỹ thuật phổ thông (THCS hoặc Tiểu 

học) để tiến hành thi giảng 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.3.1 

4.3.2 

60% 

  Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Thiết kế bài học chính xác, khoa học về nội dung bài học 3.5 

2 Đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài học và đảm bảo tính thẩm mĩ 2.5 

3 Thực hiện tiết giảng đúng các yêu cầu đề ra 4.0 

Tổng điểm 10 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Kiến trúc 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                              Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại:                                             E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

- Học phần trang bị cho người học có cái nhìn khoa học, biết trân trọng, gìn giữ và bảo 

tồn các công trình, di sản kiến trúc. Qua đó, xác định được mục đích thẩm mĩ cũng như công 

năng của các công trình, di sản kiến trúc; thiết kế nội thất.  

- Người học biết và mô phỏng được các công trình, di sản kiến trúc, các không gian 

nội thất thông qua các bản vẽ hoặc mô hình tương đối so với nguyên mẫu. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

 4.1. Kiến thức 

4.1.1. Trang bị cho người học những kiến thức chung về kiến trúc để người học hiểu, 

phân biệt và xác định được mục đích thẩm mĩ cũng như công năng của các công trình, di sản 

kiến trúc; thiết kế nội thất. 

4.1.2. Người học hiểu biết có hệ thống về các công trình, di sản kiến trúc, thiết kế nội 

thất cũng như vai trò quan trọng của nó trong đời sống và trong giáo dục thẩm mĩ. 

4.1.3. Người học nắm được các phương pháp, kỹ thuật thực hiện việc mô phỏng công 

trình, di sản kiến trúc; không gian nội thất thông qua các bản vẽ hoặc mô hình. 

 4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Sử dụng được những kỹ năng tạo hình cơ bản và chất liệu phù hợp để thực hiện 

được việc mô phỏng các công trình, di sản kiến trúc, thiết kế nội thất. 

4.2.2. Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lý tạo hình trong thực hành, đảm bảo 

được tính thẩm mỹ và độ chính xác tương đối của các công trình, di sản kiến trúc; không gian 

nội thất được mô phỏng. 

4.2.3.  Người học có kỹ năng phân tích, đánh giá, trao đổi, thảo luận trong việc sao 

chép, mô phỏng cũng như trưng bày các công trình, di sản kiến trúc, không gian nội thất 

thông qua các bản vẽ hoặc mô hình. 

 4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của các công trình, di sản kiến 

trúc, thiết kế nội thất trong học tập cũng như trong đời sống. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức trong quá trình học tập, 

nghiên cứu. 

4.3.3. Người học biết trân trọng, gìn giữ và bảo tồn các công trình, di sản kiến trúc.  
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5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Nét độc đáo của các thể loại kiến 

trúc, thiết kế nội thất 

1.2. Đặc điểm và tính công năng của 

các công trình kiến trúc, thiết kế nội 

thất 

1.3. Giá trị nghệ thuật và tính dân tộc 

1.4. Vai trò của nghiên cứu các công 

trình, di sản kiến. trúc, thiết kế nội 

thất trong học tập, kế thừa và bảo tồn  

1.5. Mối quan hệ giữa mỹ thuật và 

kiến trúc, thiết kế nội thất 

1.6. Những kỹ năng tạo hình cơ bản 

để mô phỏng các công trình, di sản 

kiến trúc, thiết kế nội thất (bản vẽ 

hoặc mô hình) 

 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.1 

Thuyết trình, 

Trực quan, 

Thảo luận nhóm. 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5]. 

- Xem và ghi nhận lại những 

vấn đề còn thắc mắc hoặc 

chưa rõ để nhờ bạn hoặc 

GVHD giải đáp. 

 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành mô phỏng  

các công trình, di sản  

kiến trúc, các không gian  

nội thất 

2.1. Người học mô phỏng được các 

công trình, di sản kiến trúc, các 

không gian nội thất thông qua các 

bản vẽ hoặc mô hình tương đối so 

với nguyên mẫu 

2.2. Yêu cầu  

2.2.1. Quy cách bài thực hành 

- Chất liệu: tổng hợp 

- Kích thước: có một chiều tối thiểu 

40cm (ít nhất 04 bài đối với bản vẽ 

phối cảnh 3D); có một chiều tối thiểu 

40cm (đối với mô hình) 

- Thời gian: 55 tiết 

2.2.2. Các yếu tố cần đạt 

- Tạo được hiệu quả thẩm mỹ 

- Đảm bảo tương đối tỷ lệ, màu sắc 

55 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.2 

4.3.3 

 

Thực hành,  

Thảo luận nhóm 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học: 

tài liệu [1, 2, 3, 4, 5]. 

- Hình thành ý tưởng thiết 

kế, làm các phác thảo ý 

tưởng để so sánh, đối chiếu 

– tự rút kinh nghiệm cho bản 

thân. 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

(nếu có) so với nguyên mẫu 

- Biết lựa chọn những công trình di 

sản, kiến trúc, không gian nội thất 

tiêu biểu để mô phỏng (bản vẽ hoặc 

mô hình) 

- Sử dụng linh hoạt chất liệu để mô 

phỏng 

- Cách thức trình bày 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển mỹ thuật 

phổ thông 
2012 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

2 Chu Quang Trứ 

Kiến trúc dân gian 

truyền thống Việt 

Nam 

2001 Mỹ thuật 
Tủ sách 

KSPNT 
x  

3 Nhiều tác giả 

Giáo trình Cơ sở 

mỹ thuật dành cho 

sinh viên Kiến trúc 

(Tập 1, Tập 2, Tập 

3) 

2014 
Xây 

dựng 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

4 
Nguyễn Ngọc Giả 

Võ Đình Diệp 

Cơ sở tạo hình kiến 

trúc 
2015 

Xây 

dựng 

Nhà sách 

Tiki 
 x 

5 Chu Quang Trứ 
Văn hóa Việt Nam 

nhìn từ mỹ thuật 
2012 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Sinh viên vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện tham gia thi 

kết thúc học phần. 

- Sinh viên tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng, thảo luận, có tinh thần tự học, 

tự nghiên cứu cho những bài mô phỏng (bản vẽ hoặc mô hình) đạt hiệu quả tốt, sẽ được 

khuyến khích tối đa 0.5 điểm vào điểm thi kết thúc học phần. 

- Đối với bài thực hành, sinh viên tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho sinh viên trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần. 
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 
4.3.1 4.3.2 

4.3.3 
10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Sinh viên thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1.1 4.1.2 

4.1.3 4.2.1  

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 4.3.2 

4.3.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
- Chấm điểm quá trình thực hiện mô phỏng.  

 

4.1.1 4.1.2 

4.1.3 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 4.3.2 

4.3.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành: mô phỏng được công trình, di sản 

kiến trúc, không gian nội thất thông qua các bản vẽ 

hoặc một mô hình hoàn chỉnh; 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1.1 4.1.2 

4.1.3 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 4.3.2 

4.3.3 

60% 

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Tạo được hiệu quả thẩm mỹ 2.0 

2 Đảm bảo tương đối tỷ lệ, màu sắc (nếu có) so với nguyên mẫu 2.5 

3 
Biết lựa chọn những công trình di sản, kiến trúc, không gian nội thất tiêu biểu để 

mô phỏng (bản vẽ hoặc mô hình) 
2.0 

4 Sử dụng linh hoạt chất liệu để mô phỏng 2.0 

5 Cách thức trình bày 1.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thiết kế thời trang 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:    Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần giúp người học tiếp cận những kiến thức chung về thời trang. Từ đó, nghiên 

cứu về các nguyên lý, chất liệu thiết kế, sự tác động của các yếu tố thẩm mĩ... vào quá trình 

thiết kế có sáng tạo, có tính khả thi. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Người học hiểu và nhận biết được các kiến thức tổng quan về thời trang. 

4.1.2. Hiểu và phân biệt được tính chất, đặc điểm cũng như biết lựa chọn các chất liệu 

thiết kếphù hợp với từng phong cách thời trang. 

4.1.3. Người học nắm được các phương pháp và quy trình thực hiện một bài thiết kế 

thời trang cụ thể (vẽ tay hoặc thiết kế trên máy tính). 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Biết lựa chọn, vận dụng và kết hợp được các chất liệu, phụ kiện, màu sắc... vào 

từng thiết kế thời trang cụ thể. 

4.2.2. Người học có khả năng phân tích các nguyên lý thiết kế, phương pháp thiết kế từ 

đó hình thành tư duy sáng tạo, kỹ năng chuyên môn phục vụ cho học tập và ứng dụng trong 

đời sống. 

4.2.3. Có kỹ năng trao đổi, thảo luận và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, đồng 

thời rèn luyện được khả năng tự học, tự đánh giá sản phẩm. 

4.2.4. Hiện thực hóa được ý tưởng bằng các bản phác thảo cũng như tạo ra một sản 

phẩm hoàn chỉnh. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thiết kế thời trang trong 

học tập cũng như trong đời sống thường ngày. 

4.3.2. Người học nghiêm túc, tích cực chủ động, có ý thức và tư duy sáng tạo trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Khái niệm. 

   1.1.1. Trang phục 

   1.1.2. Thời trang 

   1.1.3. Trang sức và phụ kiện 

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 

của lĩnh vực thiết kế  

   1.2.1. Sự hình thành. 

   1.2.2. Sự lan truyền. 

   1.2.3. Tính chu kỳ. 

   1.2.4. Sự giao thoa của các mốt. 

1.3. Các thể loại trang phục 

  1.3.1. Trang phục truyền thống 

  1.3.2. Trang phục công sở 

  1.3.3. Trang phục thể thao 

  1.3.4. Trang phục lễ hội 

  1.3.5. Trang phục sân khấu, điện 

ảnh 

  1.3.6. Trang phục trẻ em 

  1.3.7. Trang phục theo mùa 

  1.3.8. Trang phục sexy và gợi cảm 

1.4. Vai trò và nhiệm vụ của thiết kế 

thời trang và trang phục. 

1.5. Các yếu tố tác động đến thiết kế 

thời trang 

1.5.1. Yếu tố văn hóa, xã hội và 

môi trường  

1.5.2. Yếu tố tâm lý, cá nhân 

1.6. Các nguyên tắc thiết kế thời 

trang 

1.6.1. Màu sắc 

1.6.2. Họa tiết trang trí 

1.6.3. Các nguyên tắc của bố cục 

trang trí (xen kẽ, nhắc lại, đăng đối, 

phá thế) 

 

1.7. Phương pháp thiết kế trang phục 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.3.2 

Thuyết trình 

Vấn đáp  

Trực quan 

Quan sát 

Liên hệ thực tế  

- Người học nghiên cứu đề 

cương chi tiết và tư liệu do 

GVGD cung cấp. 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 
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5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Thực hành 

2.1. Làm phác thảo thiết kế trang phục 

(ít nhất 02 sản phẩm).  

2.2. Hoàn thiện 02 bộ sản phẩm bằng 

mẫu thật, theo chủ đề tự chọn. 

- Chất liệu: tự do (từ những vật liệu sẵn 

có) 

- Kích thước: dựa trên tỷ lệ thực tế. 

Yêu c u c n đạt 

- Ý tưởng thiết kế 

- Tính sáng tạo và hiệu quả thẩm mĩ 

- Lựa chọn thể loại trang phục, trang 

sức, chất liệu phù hợp và có tính đồng 

bộ trong thiết kế 

- Kiểu dáng và màu sắc 

- An toàn và thân thiện 

- Tính khả thi và ứng dụng 

- Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình 

bày 

55 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

Thuyết trình 

Trực quan 

Thực hành 

Thảo luận nhóm  

- Người học xem trước đề 

cương mục 2.1; 2.2 (chương 

2). 

- Người học đọc một số tài 

liệu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10]. 

- Trao đổi những vướng mắc 

để GVGD kịp thời giải đáp. 

 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Phạm Nhất  

Chi Mai 

Giáo trình thiết 

kế trang phục 1 
2005 

thống 

kê 

Thư viện trường 

ĐHCN TPHCM 
 x 

2 

Nguyễn Mậu Tùng, 

Phạm Thị Thảo,  

Lưu Thị Thu Hà 

Giáo trình thiết 

kế trang phục 2 
2005 

thống 

kê 

Thư viện trường 

ĐHCN TPHCM 
 x 

3 
Phạm Hồng,  

Trần Thủy Bình 

Kỹ thuật tạo 

mốt và vật liệu 

thời trang 

1992 

khoa 

học kỹ 

thuật 

Thư viện trường 

ĐHSPKTTPHC

M 

 x 

4 Nguyễn Hạnh 
Nghệ thuật 

phối màu 
2000 Trẻ GVGD  x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

5 Nguyễn Việt Hùng 

Thiết kế cho 

người mới bắt 

đầu 

2016 

Giao 

thông 

vận tải 

Nhà sách Tiki  x 

6 Gia Bảo 

Những ý tưởng 

sáng tạo vận 

dụng hình ảnh 

tự nhiên trong 

nghệ thuật thiết 

kế 

2008 
Mỹ 

thuật 
Nhà sách Tiki  x 

7 Triệu Thị Chơi 

Kỹ thuật cắt 

may thiết kế - 

Thực hành các 

mẫu y phục Nữ 

2016 
Hồng 

Đức 
Nhà sách Tiki  x 

8 
Triệu Thị Chơi 

Phạm Thị Lài 

Thiết kế mẫu 

thời trang 
2014 

Tổng 

hợp TP. 

HCM 

Nhà sách Tiki x  

9 
Triệu Thị Chơi 

Phạm Thị Lài 

Thời trang thực 

hành 
2014 

Tổng 

hợp TP. 

HCM 

Nhà sách Tiki  x 

10 Ngọc Huyền 

Kỹ thuật cắt 

may thiết kế 

thời trang Nam 

2012 

Bách 

khoa 

Hà Nội 

Nhà sách Tiki  x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

    - Dự lớp đầy đủ và làm thêm các bài tự học sẽ được cộng điểm  

    - Người học nghỉ quá 20% trong tổng số tiết học sẽ không được dự thi kết thúc học phần  

- Tích cực làm việc ở lớp và các bài tự học ở nhà 

    - Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành đúng yêu cầu và thời gian quy định. 

    - Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học 60/60 
4.3.1 

4.3.2 
10% 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể của từng bài tập đưa ra 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2. 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ 
Thực hành làm phác thảo thiết kế thời trang (ít 

nhất 02 sản phẩm). 

4.1.1 

4.1.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành: Thể hiện thiết kế thời trang hoàn 

chỉnh theo chủ đề tự chọn 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành 

- Bắt buộc dự thi 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.3.1 

4.3.2 

60% 

      

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 Ý tưởng thiết kế 1.5 

2 Tính sáng tạo và hiệu quả thẩm mĩ 2.0 

3 
Lựa chọn thể loại trang phục, trang sức, chất liệu phù hợp và có tính đồng bộ trong thiết 

kế 
1.0 

4 Kiểu dáng và màu sắc 1.5 
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TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

5 An toàn và thân thiện 1.0 

6 Tính khả thi và ứng dụng 1.5 

7 Kỹ thuật thể hiện và cách thức trình bày 1.5 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 
 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Chất liệu tổng hợp 

Mã học phần: PA4232 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện: PA4009 

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần chất liệu tổng hợp cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng về tìm tòi và 

xử lý các chất liệu trong thể hiện tácphẩm.  

Qua đó hiện thực hóa được ý tưởng thành tác phẩm nghệ thuật ở dạng sắp đặt hoặc sản 

phẩm ứng dụng… 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Giúp cho người học bước đầu làm quen và thử nghiệm một số chất liệu tổng hợp. 

4.1.2. Định hướng cho người học tư duy tìm tòi, cảm nhận và sáng tạo trong quá trình 

tìm kiếm chất liệu trong sáng tác mỹ thuật. 

4.1.3. Giúp cho người học hiểu được một số nguyên tắc trong sử dụng và kết hợp các 

chất liệu tổng hợp phục vụ xây dựng tác phẩm có giá trị nghệ thuật và thân thiện với môi 

trường. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Kỹ năng - Hình thành kỹ năng xử lý và kết hợp các chất liệu trong xây dựng tác 

phẩm, từ đó vận dụng vào sáng tác có hiệu quả. 

4.2.2. Thể hiện hoàn chỉnh tác phẩm ở dạng nghệ thuật sắp đặt hoặc sản phẩm ứng 

dụng, trang trí nội, ngoại thất. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Người học nghiêm túc tích cực chủ động, có ý thức tìm tòi, sáng tạo chất liệu 

trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

4.3.2. Người học có ý tưởng sáng tạo độc lập và khả năng làm việc nhóm. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng nghiên cứu chất liệu, phối hợp chất liệu tốt trong 

sáng tác. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 
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5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Kiến thức chung 

1.1. Nghệ thuật, nghệ thuật thị giác 

và mỹ thuật. 

1.2.  Quy trình sáng tạo nghệ thuật.  

1.3. Các chất liệu hội họa, tính đa 

dạng của chất liệu tổng hợp và kỹ 

thuật thể hiện chất liệu.  

1.4. Phong cách và thủ pháp sáng 

tạo. 

1.5. Hình tượng nghệ thuật và hình 

tượng thị giác. 

1.6. Tư duy thực hành bố cục. 

1.7. Những vấn đề quan tâm khi thực 

hành bố cục. 

1.8. Phương pháp thực hành các quy 

luật và nguyên lý bố cục. 

05 4.1 

4.3 

Thuyết trình, thảo luận, 

trực quan, liện hệ thực tế 

- Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

- Xem và ghi nhận lại 

những thắc mắc hoặc chưa 

rõ để nhờ bạn hoặc GVHD 

giải đáp. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Anh (chị) hãy vẽ một bài tập dưới 

dạng thức 2D, hoặc 3D, với các đề 

tài, đối tượng trong cuộc sống.  

 - Chất liệu: Tổng hợp 

- Kích thước:  

       Tối thiểu cho bài tập nhóm 

120cm.  

      Bài tập cá nhân có cạnh nhỏ nhất 

là 60cm 

55 4.1 

4.2 

4.3 

Hướng dẫn và thực hành - Người học nghiên cứu 

trước đề cương chi tiết học 

phần. 

- Người học đọc một số tài 

liệu liên quan đến bài học 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

- Hình thành ý tưởng chủ 

đề cho tác phẩm và thực 

hành sáng tác. 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Uyên Huy 

Phương pháp tư duy và 

thực hành bố cục mỹ 

thuật 

2013 Mỹ thuật GVHD x  
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

2 
Ocvirk,O 

Lê Thanh dịch 
Những nền tảng mỹ thuật 2006 Mỹ thuật 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

 x 

3 Vương Hoằng Lục 
Nguyên lý hội họa đen 

trắng 
2002 Mỹ thuật 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

 x 

4 
Duc (Đức Hòa 

dịch) 

Nghệ thuật Bố cục và 

Khuôn hình 
1990 

Fleurus 

11, Paris 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

 x 

5 Trương Minh Hằng 
Mỹ thuật Việt Nam 

đương đại 
2009 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

6 Trương Minh Hằng 
Mỹ thuật ứng dụng Việt 

Nam đương đại 
2003 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7  
Đặng Thị Bích 

Ngân 

Từ điển Mỹ thuật phổ 

thông 
2012 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Dự lớp đầy đủ theo thời gian đã quy định, nghiên cứu tài liệu. 

- Làm bài tập thực hành theo đúng quy định. 

- Thực hiện nghiệm túc giở học trên lớp với GV và giờ tự học 

- Tham gia thảo luận. 

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu không trông chờ ỷ lại sự hướng dẫn của giảng viên. 

8. Đánh giá kết quả học tập 
Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 60/60. 4.1 10% 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ 

thể trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ - Thực hành bài tập, lấy điểm kiểm tra giữa kì. 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành bài tập cuối, lấy điểm thi 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 
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Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 
Sắp xếp cân đối, hài hòa các lớp hình, nhịp điệu; thể hiện được trọng tâm chính, 

phụ 
2.0 

2 Hình tượng mang tính khái quát, chắt lọc, điển hình, phù hợp với nội dung chủ đề 2.0 

3 Chất liệu biểu đạt thẩm mỹ cao, có thể phát huy được trong công tác sau này 2.5 

4 
Xác định được gam màu chủ đạo (nếu có), tạo được sự hài hòa, nêu bật trọng tâm, 

chính, phụ - diễn tả được tương quan chung 
1.5 

5 Bài làm có tính sáng tạo 2.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Kiến tập sƣ phạm 

Mã học phần: GE4403 

Số tín chỉ: 02 Số tiết (tuần): 02 tuần 

Học phần điều kiện: PR4106N – PPDHMT 

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:  

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần tổ chức học tập tại các CSKT, là điều kiện tốt để sinh viên làm quen với 

thực tiễn dạy học và giáo dục ở cơ sở kiến tập; được trải nghiệm nghề nghiệp bằng quan sát 

cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục với người thật, việc thật. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. So sánh thực tế hoạt động của trường Mầm non, Phổ thông tương ứng với bậc đào 

tạo (gọi chung là Cơ sở kiến tập- CSKT) với kiến thức đã học; 

4.1.2.  Trình bày được tổng quan về hoạt động của một CSKT; 

4.1.3.  Trình bày được cơ cấu tổ chức, chức năng của một CSKT; 

4.1.4.  Trình bày được vai trò và nhiệm vụ thực tế của một giáo viên. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1.  Kỹ năng quan sát và ghi chép các hoạt động giáo dục; 

4.2.2.  Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, học sinh; 

4.2.3.  Kỹ năng tham gia các hoạt động nhóm; 

4.2.4.  Kỹ năng viết báo cáo tổng hợp. 

4.3. Thái độ 

4.3.1.  Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ tích cực trong việc rèn luyện và 

học tập; 

4.3.2.  Có ý thức chấp hành các quy định và nội quy của trường đến kiến tập; 

4.3.3.  Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao trong quá trình kiến tập. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết/ Thực hành 

Chƣơng/Chủ đề 
Số tiết 

(tuần) 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

1. TÌM HIỂU TRƢỜNG PHỔ 

THÔNG 

- Sinh viên trong đoàn kiến tập 

 4.1 

4.2  

Thuyết trình, quan sát 

thực tiễn, thảo luận 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước đề cương chi 

tiết học phần, các tài liệu 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số tiết 

(tuần) 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

tham dự buổi chia sẻ về cơ cấu tổ 

chức, chức năng và hoạt động của 

trường, của lãnh đạo trường. 

- Sinh viên trong đoàn kiến tập 

được xem các loại sổ sách quản lý 

chuyên môn của trường và quan sát 

các hoạt động thực tiễn của trường 

4.3 [1, 2] 

2. KIẾN TẬP  

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

- Sinh viên nghe giáo viên hướng 

dẫn dạy học chia sẻ về hoạt động 

dạy học mỹ thuật trong năm học 

của giáo viên 

- Sinh viên xem sổ sách chuyên 

môn, kế hoạch dạy học mỹ thuật 

của giáo viên phù hợp với chuyên 

ngành đào tạo 

- Sinh viên dự giờ tổ chức học tập 

của giáo viên phù hợp với chuyên 

ngành mỹ thuật đã đào tạo, khuyến 

khích dự giờ đúng chuyên môn ở 

tất cả các khối lớp. Yêu cầu đối với 

SV: 

- SV soạn kế hoạch dạy học (giáo 

án) tương ứng với bài học trước khi 

tham gia dự giờ; 

+ Sinh viên ghi chép phiếu dự giờ 

theo mẫu của CSKT; 

+ Sinh viên rút kinh nghiệm theo 

nhóm về hoạt động dạy học của tiết 

học được dự giờ. 

(Ngoài việc dự GV cùng chuyên 

ngành, SV có thể dự giờ thêm các 

giáo viên ngoài chuyên ngành đào 

tạo để rút kinh nghiệm, phục vụ cho 

các môn học về tâm lý học, giáo 

dục học, học tập kinh nghiệm tổ 

chức dạy học, kỹ năng ứng xử các 

tình huống sư phạm) 

 4.1 

4.2 

4.3 

Thuyết trình, thảo luận, 

quan sát, dự giờ và trãi 

nghiệm thực tiễn 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước,các tài liệu [1, 

2] 

3. KIẾN TẬP  

HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM 

- Sinh viên nghe giáo viên hướng 

dẫn chủ nhiệm chia sẻ về hoạt động 

chủ nhiệm (theo lớp chủ nhiệm). 

- Sinh viên xem sổ sách chủ nhiệm 

- Sinh viên quan sát và tham gia các 

hoạt động chủ nhiệm lớp và hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

 4.1 

4.2  

4.3 

Thuyết trình, thảo luận, 

quan sát, dự giờ và trãi 

nghiệm thực tiễn 

Người học đọc và nghiên 

cứu trước,các tài liệu [1, 

2] 



200 
 

 
 

Chƣơng/Chủ đề 
Số tiết 

(tuần) 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Tổng 02 tuần 
 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nhiều tác giả 

Tài liệu hướng dẫn kiến 

tập sư phạm chuyên 

ngành (do khoa Tâm lý 

GD&QLGD biên soạn 

theo 4 nhóm đào tạo giáo 

viên) 

 
Lưu hành 

nội bộ 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

x  

2 Nhiều tác giả Sổ tay sinh viên  
Lưu hành 

nội bộ 

TTTT 

Thư viện 

LVH 

 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

- Tham gia và thực hiện đầy đủ số tiết/ buổi sẽ được cộng điểm chuyên cần 

- Hoàn thành đầy đủ và đúng thời gian quy định về hồ sơ kiến tập 

+ Phiếu dự giờ các tiết dạy và chủ nhiệm, có xác nhận của giáo viên và đóng dấu treo của 

CSKT.  

+  Quyển báo cáo KTSP có xác nhận của lãnh đạo Cơ sở kiến tập. 

+  Bảng điểm tổng hợp KTSP của sinh viên theo ngành. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Điểm chuyên cần 
- Thực hiện đầy đủ số tiết theo quy định; 

- Ý thức tham gia tốt. 
4.3 10% 

2 Tìm hiểu CSKT 

- So sánh thực tế hoạt động của trường với kiến thức 

đã học; 

- Trình bày được tổng quan về hoạt động của một 

CSKT; 

- Trình bày được cơ cấu tổ chức, chức năng của một 

CSKT. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 
Ý thức và nhận thức 

nghề nghiệp 

- Trình bày nhận thức về nghề nghiệp và thái độ trong 

việc rèn luyện và học tập; Ý thức tuân thủ các quy 

định và nội quy của CSKT; Tinh thần trách nhiệm đối 

với công việc được giao trong quá trình kiến tập. 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 

Kiến tập hoạt động dạy 

học 

Kiến tập hoạt động chủ 

nhiệm 

Trình bày được vai trò và công việc thực tế của một 

giáo viên mỹ thuật trong hoạt động dạy học. 

Trình bày được vai trò và công việc thực tế của một 

giáo viên trong hoạt động chủ nhiệm. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hình họa 5 (thay thế Khóa luận tốt nghiệp) 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 05/55/65 

Học phần điều kiện: PA4005 – Hình họa 4 

Học kỳ:   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Củng cố kiến thức về vẽ sơn dầu trong nghiên cứu hình họa, những điều cần lưu ý khi 

vẽ người toàn thân (mẫu đôi). Các phương pháp tiến hành một bài vẽ, các yêu cầu cần đạt đối 

với một bài hình họa và phát huy năng lực hình thể trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Biết cảm nhận phân tích mối quan hệ giữa người mẫu với không gian, giữa 

người mẫu với nhau (mẫu đôi), tìm được góc nhìn phù hợp, xác định đậm nhạt, ánh sáng, màu 

sắc và trọng tâm biểu hiện của bài vẽ thực hành. 

4.1.2. Nâng cao nhận thức về nghiên cứu vẻ đẹp, cấu trúc, tỷ lệ của con người. Khả 

năng tư duy của sinh viên về vẽ người toàn thân (mẫu đôi), từ đó góp phần tích cực vào việc 

khai thác vẻ đẹp của con người trong sáng tác và lao động nghệ thuật. 

4.1.3. Nắm được cơ bản về phương pháp và kỹ thuật của chất liệu như sơn dầu trong 

vẽ hình họa toàn thân người, từ đó có những phương pháp nghiên cứu hiệu quả. 

4.2. Kỹ năng  

4.2.1. Vẽ được bài hình họa người toàn thân (mẫu đôi), bằng chất liệu sơn dầu được thể 

hiện qua cách tìm góc nhìn, sắp xếp bố cục, tỷ lệ cấu trúc, hình khối, tương quan đậm nhạt, 

hòa sắc trên kích thước bài vẽ. 

4.2.2. Diễn tả được mảng khối rõ ràng, sắc độ phong phú; nâng cao về kỹ năng cảm 

nhận và thể hiện; bài vẽ có tính chất biểu cảm của chất liệu và bút pháp, và nâng cao khả năng 

diễn tả chất và sáng tác. 

4.3. Thái độ  

 4.3.1. Người học có thái độ tích cực trong việc tiếp thu và lĩnh hội các kiến thức cơ bản 

thông qua tiết học lý thuyết, các buổi chấm và nhận xét bài của giảng viên; 

 4.3.2. Người học có tinh thần và ý thức tự trau dồi kiến thức cũng như rèn luyện kỹ 

năng bằng cách tham khảo thêm các tài liệu, giáo trình phân tích trên cơ sở lý luận và phải 

biết gắn kết vào thực hành làm sáng tỏ lý thuyết. Từ đó làm tiền đề căn bản cho sáng tác.  

 4.3.3. Người học có tinh thần tích cực trong vấn đề tự học, tự rèn luyện thể hiện qua 

việc thực hiện tốt bài tập trên lớp và ngoài giờ. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 
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5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Chương 1 

Lý thuyết chung 

1. Củng cố kiến thức về chất liệu sơn dầu trong vẽ nghiên cứu 

hình họa người. 

2. Một số lưu ý khi nghiên cứu vẽ toàn thân người. 

     2.1. Lưu ý về cách tìm chọn hướng nhìn, sắp xếp bố cục, 

không gian và đậm nhạt, màu sắc trong bài vẽ. 

     2.2. Lưu ý về phương pháp xây dựng các hướng trục, hình 

khối trong vẽ hình họa toàn thân người 

3. Khai thác chất liệu sơn dầu trong nghiên cứu hình họa qua 

ngôn ngữ: nét, khối, ánh sáng, đậm nhạt, hòa sắc để nâng cao 

nghiên cứu về bút pháp, kỹ thuật và phong cách riêng của 

người vẽ. 

4. Phương pháp tiến hành bài vẽ. 

5. Yêu cầu cần đạt. 

05 4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.3.1 

4.3.2 

- Quan sát 

- Trực quan 

- Thuyết trình, Tìm 

hiểu thực tế, Thảo 

luận nhóm 

 

Đọc tài liệu 

số[1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Chương 2 

Thực hành 
- Bài 1: Vẽ nghiên cứu bài hình họa toàn thân người 

(mẫu đôi).  

- Chất liệu: sơn dầu 

- Kích thước: 80cmx100cm. 

     - Thời gian: 55 tiết 

55 4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3. 

 

- Quan sát, rèn luyện 

cá nhân. 

- Hướng dẫn thực 

hành, thao tác các kỹ 

năng vẽ mẫu đôi. 

- Nghiên cứu những 

bài vẽ tốt thông qua 

mẫu người thật. 

- Chuẩn bị đầy đủ các 

vật dụng cần thiết cho 

bài thực hành. 

- Đọc tài liệu số [1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14. 

 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Triệu Khắc Lễ 
Giáo trình 

Hình họa 3 
2007 

Giáo 

dục 

TTTT  

Thư viện LVH 
 x 

2 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 
Bí quyết vẽ sơn dầu  2003 

Mỹ 

thuật 

TTTT  

Thư viện LVH 
 x 

3 Hà Thiện Thuyên 
Hướng dẫn kỹ thuật hội 

họa 
2000 

Thanh 

niên 
GVHD  x 

4 Trương Minh Hằng 
Hội họa sơn dầu Việt 

Nam 
2006 

Mỹ 

thuật 
Tủ sách KSPNT  x 

5 Trần Duy Cảm luận nghệ thuật 2002 
Mỹ 

thuật 
Tủ sách KSPNT  x 

6 Robert Duplos 
Thực hành màu sắc và 

hội họa  
2002 

Mỹ 

thuật 

TTTT  

Thư viện LVH 
 x 
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Người học có thể truy cập vào trang web sau để tìm các tư liệu liên quan có thể hỗ trợ cho học phần này 

7. http://www.mythuatvietnam.info/forum/forumdisplay.php 

8. http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/09/16/phuong-phap-ve-son-dau-nhieu-lop/ 

9. http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/04/17/mau-trang-cua-son-dau/ 

10. http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/07/23/chat-ket-dinh-va-dung-moi-cua-son-dau/ 

11. http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/05/16/bi-mat-cua-mau-sac/ 

12. http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/05/04/phamauve/ 

13. http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/05/30/dung-son-dau-nhan-hieu-nao/ 

14.  http://www.youtube.com/watch?v=7e7ULmZ9-7E 

7. Quy định đối với sinh viên  

- Dự lớp đầy đủ số tiết sẽ được cộng điểm chuyên cần 

- Được nghỉ trong quy định của quy chế đào tạo tín chỉ là 20% trong tổng số tiết học 

- Tích cực làm việc ở lớp, chủ động trong học tập. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành như trong học phần và giảng viên yêu cầu đúng 

thời gian quy định. 

8. Đánh giá kết quả học tập 
Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá  
Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Chuyên cần Số tiết tham dự học 60/60. 4.3 10% 

2 Tự học, tự nghiên cứu 
Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 

4.1 

4.2 

4.3 

10% 

3 Kiểm tra giữa kỳ - 1 bài chân dung người do giảng viên yêu cầu cụ thể. 

4.1 

4.2 

4.3 

20% 

4 Thi kết thúc học phần 

- Vẽ chân dung người mẫu đôi bằng chất liệu sơn dầu 

(theo yêu cầu nâng cao theo hướng sáng tác: có chủ đề, 

có trọng tâm chinh phụ, có sự kết hợp với thế giới quan 

làm nâng lên một bước sáng tác). 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

4.1 

4.2 

4.3 

60% 

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu/Nội dung  Điểm 

1 
Bố cục  

Xây dựng bố cục bài vẽ cân đối, hợp lý và thể hiện được ý đồ bố cục để thu hút điểm nhìn chính 

cho người xem. 

1.0  

2 
Dựng hình 

Vẽ đúng cấu trúc, tỉ lệ về các bộ phận trên toàn thân người bằng màu 

Nắm bắt được cấu tạo chung của đặc điểm mẫu người. 

2.5  

3 
Mảng khối 

Diễn tả được cấu trúc, mảng khối hài hòa trong tổng thể chung so với mẫu và gợi lên được điểm 

nhìn trọng tâm của bài vẽ. 

2.5  

4 

Màu sắc, đậm nhạt và không gian 

Bài vẽ có hệ thống sáng tối lớn và nguồn sáng chính, xác định được gam màu chủ đạo, tương 

quan đậm nhạt, hòa sắc hài hòa. 

Xử lý được không gian, phối cảnh, bóng ngã, tương quan chung và tạo hiệu quả cũng như ý đồ 

trên bài vẽ. 

2.0 

5 
Bút pháp và tả chất 

Linh hoạt, biết sử dụng nhiều thủ thuật và tạo được hiệu quả trong diễn tả chất liệu sơn dầu. 

Bài vẽ thể hiện được đặc điểm và diễn tả được sắc thái của mẫu. 

2.0 

Tổng cộng 10  

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng dẫn 

và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu chấm 

điểm kết thúc học phần.  

http://www.mythuatvietnam.info/forum/forumdisplay.php
http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/09/16/phuong-phap-ve-son-dau-nhieu-lop/
http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/04/17/mau-trang-cua-son-dau/
http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/07/23/chat-ket-dinh-va-dung-moi-cua-son-dau/
http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/05/16/bi-mat-cua-mau-sac/
http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/05/04/phamauve/
http://nguyendinhdang.wordpress.com/2013/05/30/dung-son-dau-nhan-hieu-nao/
http://www.youtube.com/watch?v=7e7ULmZ9-7E
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Bố cục 5 (thay thế Khóa luận tốt nghiệp) 

Mã học phần: PA4223 

Số tín chỉ: 04 Số tiết tín chỉ: 05/115/125 

Học phần điều kiện: PA4107 – Bố cục 3 

Học kỳ:                                      Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên:                                                Chức danh, học hàm, học vị: 

 Điện thoại: E-mail:   

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Bố cục 5 cung cấp cho người học nắm vững những kiến thức về không gian, 

thời gian và sự chuyển động… và biết vận dụng nó vào bài tập thực hành theo quy trình sáng 

tác tranh đề tài xã hội. 

Thông qua học phần, người học có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào quá 

trình tự học, tự nghiên cứu và sáng tác. 

4. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Giúp người học hệ thống hóa các kiến thức xây dựng tác phẩm về: không gian, 

thời gian và sự chuyển động. 

4.1.2. Giúp người học hiểu rõ hơn về hình và vai trò của hình trong sáng tạo mỹ thuật. 

4.1.3. Cảm nhận ngôn ngữ hình tượng một cách sâu sắc, nắm vững các thủ pháp thể 

hiện tranh. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Xây dựng ngôn ngữ tạo hình có tính biểu cảm cao.  

4.2.2. Có khả năng thể hiện, phân tích, cảm nhận tốt tác phẩm. 

4.2.3. Hoàn thành tranh bố cục đề tài xã hội (theo tư liệu thực tế của người học). 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Tiếp cận di sản nghệ thuật một cách khoa học, hệ thống. 

4.3.2. Chủ động trong học tập sáng tạo. Có ý thức quan sát, tiếp cận thực tế làm nền 

tảng cho học tập. 

4.3.3. Tự khẳng định, tự định hướng về khả năng chuyên môn và tự chịu trách nhiệm, 

bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

5. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

5.1. Lý thuyết 

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 1 

Một số kiến thức chung 

1.1. Củng cố kiến thức làm tranh. 

1.2. Không gian, thời gian và sự 

chuyển động trong tác phẩm. 

1.3. Nguyên lý về điểm và các mảng 

chính, phụ trong tác phẩm. 

1.4. Nguyên lý về sự lặp lại và nhịp 

05 4.1 

4.3 

- Thuyết trình 

- Tìm hiểu thực tế 

- Thảo luận nhóm 

-Nghiên cứu trước đề 

cương chi tiết học phần. 

- Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16]. 

- Xem và ghi nhận lại 

những vấn đề còn thắc 

mắc hoặc chưa rõ để nhờ 
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Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phƣơng pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

điệu, tiết điệu trong tác phẩm. 

1.5. Hình và vai trò trong sáng tạo 

nghệ thuật. 

 

bạn hoặc GVHD giải đáp. 

5.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế  

Chƣơng/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phƣơng pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của ngƣời học 

Chương 2 

Vẽ tranh đề tài xã hội 

Bài tập: Thể hiện một tranh bố cục 

đề tài xã hội (Theo nguồn tư liệu 

thực tế của sinh viên). 

- Kích thước: có cạnh không dưới 

100 cm. 

- Chất liệu: chất liệu tổng hợp (sơn 

dầu, sơn khắc, lụa, khắc gỗ…). 

115 4.1 

4.2 

4.3 

-Hướng dẫn TH, xây dựng tác 

phẩm. 

- Nghiên cứu những bài vẽ tốt 

thông qua các nguồn tư liệu. 

- Nghiên cứu trước đề 

cương chi tiết học phần. 

- Chuẩn bị đầy đủ các vật 

dụng cần thiết cho bài 

thực hành. 

- Đọc tài liệu [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16]. 

- SV tìm phác thảo tranh 

đề tài. 

- Làm bài tập thực hành 

theo thời gian phân bố 

trên thời khóa biểu. 

6. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Hội Mĩ thuật Tranh lụa Việt Nam 1997 Mỹ thuật 
Tủ sách 

KSPNT 
 x 

2 Hội Mĩ thuật 
Tranh khắc gỗ Việt 

Nam 
 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

3 Hội Mĩ thuật 
Hội họa sơn dầu 

Việt Nam 
2018 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

4 Đặng Thị Bích Ngân 
Từ điển mỹ thuật 

phổ thông 
2012 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

5 Trần Duy Cảm luận nghệ thuật 2002 Mỹ thuật 
Tủ sách 

KSPNT 
 x 

6 Kandinsky 
Về cái tinh thần 

trong nghệ thuật 
2014 Mỹ thuật 

Tủ sách 

KSPNT 
 x 

7 Lê Huyên 
Nghề sơn cổ truyền 

Việt Nam 
2007 Mỹ thuật 

TTTT – 

Thư viện 

LVH 

 x 

8 
Huỳnh Phạm Hương 

Trang 
Bí quyết vẽ sơn dầu 2005 Mỹ thuật 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

9 

Manhize (Tài liệu dịch 

của Trường ĐH Mỹ thuật 

TPHCM) 

Bàn về những điều 

cơ bản của bố cục 
1992  GVGD  x 

10 Chu Quang Tiềm Tâm lý văn nghệ 2005 
Thanh 

Niên 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

11 
Ocvirk, O.  

(người dịch Thành) 

Những nền tảng mỹ 

thuật 
2006 Mỹ thuật GVGD  x 

12 Vương Hoằng Lực 
Nguyên lý hội hoạ 

đen trắng 
2002 Mỹ thuật 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

13 Sister Wendy Beckett 

Câu chuyện nghệ 

thuật hội họa- từ tiền 

sử đến hiện đại 

2005 Mỹ thuật 
TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

14 

Khảo Phạm,  

Phạm Cao Hoàng, 

Nguyễn Khoan Hồng 

70 Danh họa bậc 

thầy của thế giới 
1999 Mỹ thuật GVGD  x 

15 Michael Kampen O’ Riley 

Những nền tảng mỹ 

thuật ngoài phương 

Tây 

2005 Mỹ thuật GVGD  x 

16 Nguyễn Quân 
Tiếng nói hình và 

sắc 
1985 Mỹ thuật 

TTTT  Thư 

viện LVH 
 x 

7. Quy định đối với ngƣời học  

    - Dự lớp đầy đủ theo thời gian đã quy định, nghiên cứu tài liệu. 

    - Làm bài tập thực hành theo đúng quy định. 

    - Thực hiện nghiệm túc giở học trên lớp với GV và giờ tự học. 

    - Tham gia thảo luận. 

    - Có ý thức tự học, tự nghiên cứu không trông chờ ỷ lại sự hướng dẫn của giảng viên. 

8. Đánh giá kết quả học tập 
Lần 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Nội dung đƣợc đánh giá 

(Chƣơng/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học 120/120. 10% 4.3 

2 
Điểm tự học, tự nghiên 

cứu 

- Người học thực hiện phần tự học theo yêu cầu cụ thể 

trong từng bài tập đưa ra. 
10% 

4.1 

4.2 

4.3 

3 Điểm kiểm tra giữa kỳ - Thực hành chấm bài phác thảo lấy điểm kiểm tra giữa kì. 20% 

4.1 

4.2 

4.3 

4 
Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi thực hành. 

- Tham dự đủ 80% tiết thực hành; 

- Bắt buộc dự thi. 

60% 

4.1 

4.2 

4.3 

Yêu cầu và thang điểm cụ thể đối với bài tập thực hành 

TT Yêu cầu /Nội dung Điểm 

1 
Bố cục         

Sắp xếp hài hòa có trọng tâm, chính phụ và có tính sáng tạo. 

Không vi phạm những quy tắc về bố cục. 

1.5 

2 
Nội dung chủ đề        

Nội dung tập trung, cô đọng. 

Làm toát lên được chủ đề và giá tri tư tưởng. 

1.5 

3 
Hình tƣợng       

Biết chắt lọc khái quát, điển hình và có tính thẩm mỹ. 

Hình tượng đảm bảo cấu trúc, tỉ lệ phù hợp với nội dung chủ đề.  

2.5 

4 

Màu sắc        

Xác định được gam màu chủ đạo, tạo được sự hài hòa. 

Màu sắc nêu bật được trọng tâm, chính phụ. 

Diễn tả được tương quan chung 

2.5 

5 
Cách thể hiện      

Tạo được nét riêng, có sáng tao, giàu cảm xúc. 

Bài vẽ có tính sáng tạo, sạch sẽ, hoàn chỉnh. 

2.0 

Tổng điểm 10 

 Đối với bài thực hành, người học tự đánh giá bài của mình. Sau đó giảng viên hướng 

dẫn và hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá và thống nhất biểu điểm cho người học trên phiếu 

chấm điểm kết thúc học phần. 


