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II. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

- Lớp HP: MA402003 

- Tên môn học: Giải tích hàm một biến  

- Số tín chỉ:  3 tín chỉ 
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1. Mục tiêu học tập  

- Nắm được những kiến thức cơ bản về lí thuyết vi phân và tích phân của hàm một 

biến số.  

- Có kĩ năng vận dụng kiến thức môn học để giải quyết các bài toán có liên quan. 

- Bồi dưỡng năng lực tự học, năng lực chiếm lĩnh tri thức toán học cơ bản, năng 

lực tư duy và hoạt động trong môn toán, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế trong 

cuộc sống. 

3. Tổng quan về môn học 

 Môn học trình bày những kiến thức mở đầu về Giải tích trong chương trình đào 

tạo giáo viên THCS. 

Nội dung môn học bao gồm phần mở đầu giới thiệu về số thực và một số khái 

niệm cơ bản có liên quan; phần phép tính vi phân bao gồm giới hạn dãy số, giới hạn hàm 

số hàm số liên tục, đạo hàm và vi phân cùng ứng dụng; phần phép tính tích phân bao gồm 

tích phân không xác định, tích phân xác định và tích phân suy rộng.  

III. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 



Nội dung 
Số tiết 

LT ThH TH 

Chương 0. Mở đầu 

1.1. Số thực 

1.2. Giá trị tuyệt đối 

1.3. Sai số 

3 

  

 6 

  

Chương 1. Giới hạn dãy số 

1.1  Định nghĩa giới hạn của một dãy số thực 

1.2  Một số tính chất đơn giản của giới hạn  

1.3  Các phép toán trên giới hạn 

1.4  Bổ đề Cantor về dãy đoạn bao nhau và thắt, định lí Bolzano-

Weirstrass 

1.5  Tiêu chuẩn Cauchy 

1.6  Giới hạn vô cực, vô cùng lớn và vô cùng bé 

1.7  Một vài giới hạn quan trọng, số e  và logarit tự nhiên 

5  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

 

 

 

  

Chương 2. Hàm số và giới hạn hàm số 

2.1 Bổ túc về hàm số 

2.2  Định nghĩa giới hạn của hàm số và tiêu chuẩn Cauchy 

2.3  Một số tính chất và các phép toán 

2.4  Giới hạn một phía 

2.5  Giới hạn tại vô cực 

2.6  Giới hạn vô cực 

2.7 Vô cùng bé và vô cùng lớn, các hàm số tương đương 

5  

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

  

 

 

Chương 3. Hàm số liên tục 

3.1  Định nghĩa hàm số liên tục và các điểm gián đoạn 

3.2  Các phép toán trên hàm số liên tục, hàm số hợp của hai hàm 

số liên tục 

3.3  Hàm số liên tục trên một đoạn 

3.4  Tính liên tục của hàm số ngược 

3.5  Tính liên tục của các hàm số sơ cấp 

5  10 



3.6  Một vài giới hạn liên quan đến số e  

Chương 4. Đạo hàm và vi phân 

4.1 Định nghĩa đạo hàm và một vài tính chất đơn giản 

4.2  Mở rộng khái niệm đạo hàm  

4.3  Các quy tắc tính đạo hàm 

4.4  Đạo hàm của một số hàm số thường gặp 

4.5  Vi phân 

4.6  Đạo hàm cấp cao  

4.7  Tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân bằng phương 

pháp Newton 

5  10 

Chương 5. Các định lí cơ bản về đạo hàm 

5.1 Các định lí về giá trị trung bình 

5.2  Quy tắc L’hopistal 

5.3  Công thức Taylor 

5  10 

Chương 6. Khảo sát hàm số 

6.1 Tính tăng và giảm của hàm số 

6.2  Cực trị của hàm số  

6.3  Gá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  

6.4  Tính lồi, lõm và điểm uốn của đường cong  

6.5  Tiệm cận 

6.6  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

5  10 

Chương 7. Tích phân không xác định 

7.1  Nguyên hàm và tích phân không xác định 

7.2  Các tính chất đơn giản 

7.3  Phương pháp đổi biến số dưới dấu tích phân 

7.4  Phương pháp tích phân từng phần 

5  10 



7.5  Tích phân các hàm số hữu tỉ 

7.6  Tích phân các hàm số vô tỉ và siêu việt 

7.7  Khái niệm về phương trình vi phân 

Chương 8. Tích phân xác định 

8.1 Bổ túc kí hiệu Σ  

8.2  Tích phân xác định 

8.3  Tính chất của tích phân xác định 

8.4  Các phương pháp tính tích phân 

8.5  Ứng dụng của tích phân 

8.6  Tính gần đúng tích phân 

8.7  Tích phân suy rộng 

5  10 

TỔNG CỘNG 45  90 

 

IV. QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

1.  Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: trọng số 0.3. 

2. Kiểm tra – đánh giá cuối kì: trọng số 0.7. 

V. TÀI LIỆU HỌC TẬP 
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VI. TỔ CHỨC DẠY HỌC 

Nội dung Giảng viên Sinh viên 

Hướng dẫn học và tự học 

Chương 0. Mở đầu 

0.1. Số thực 

0.2. Giá trị tuyệt đối 

0.3. Sai số 

- Hướng dẫn sinh viên 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

- Chuẩn bị trước nội dung 

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 

Chương 1.  Giới hạn dãy số 

1.1 Định nghĩa giới hạn của một 

dãy số thực 

1.2  Một số tính chất đơn giản của 

giới hạn  

1.3  Các phép toán trên giới hạn 

1.4  Bổ đề Cantor về dãy đoạn bao 

nhau và thắt, định lí Bolzano-

Weirstrass 

1.5  Tiêu chuẩn Cauchy 

1.6  Giới hạn vô cực, vô cùng lớn 

và vô cùng bé 

1.7  Một vài giới hạn quan trọng, số 

e  và logarit tự nhiên 

- Hướng dẫn sinh viên 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

- Chuẩn bị trước nội dung 

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 

Chương 2. Hàm số và giới hạn hàm số 

2.1 Bổ túc về hàm số - Hướng dẫn sinh viên - Chuẩn bị trước nội dung 



2.2  Định nghĩa giới hạn của hàm 

số và tiêu chuẩn Cauchy 

2.3  Một số tính chất và các phép 

toán 

2.4  Giới hạn một phía 

2.5  Giới hạn tại vô cực 

2.6  Giới hạn vô cực 

2.7 Vô cùng bé và vô cùng lớn, các 

hàm số tương đương 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 

Chương 3. Hàm số liên tục 

3.7 Định nghĩa hàm số liên tục và 

các điểm gián đoạn 

3.8  Các phép toán trên hàm số liên 

tục, hàm số hợp của hai hàm số 

liên tục 

3.9  Hàm số liên tục trên một đoạn 

3.10  Tính liên tục của hàm số 

ngược 

3.11  Tính liên tục của các hàm 

số sơ cấp 

3.12 Một vài giới hạn liên quan 

đến số e  

- Hướng dẫn sinh viên 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

- Chuẩn bị trước nội dung 

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 

Kiểm tra điều kiện 

Nội dung: chương 1, 2, 3 

Thời gian: 90 phút 

Đề mở 

Chương 4. Đạo hàm và vi phân 

4.1 Định nghĩa đạo hàm và một vài 

tính chất đơn giản 

4.2  Mở rộng khái niệm đạo hàm  

- Hướng dẫn sinh viên 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

- Chuẩn bị trước nội dung 

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 



4.3  Các quy tắc tính đạo hàm 

4.4  Đạo hàm của một số hàm số 

thường gặp 

4.5  Vi phân 

4.6  Đạo hàm cấp cao  

4.7 Tìm nghiệm gần đúng của 

phương trình vi phân bằng 

phương pháp Newton 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

Chương 5. Các định lí cơ bản của đạo hàm 

5.1 Các định lí về giá trị trung bình 

5.2  Quy tắc L’hopistal 

5.3 Công thức Taylor 

- Hướng dẫn sinh viên 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

- Chuẩn bị trước nội dung 

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 

Chương 6. Khảo sát hàm số 

6.1 Tính tăng và giảm của hàm số 

6.2  Cực trị của hàm số  

6.3  Gá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 

nhất của hàm số  

6.4  Tính lồi, lõm và điểm uốn của 

đường cong  

6.5  Tiệm cận 

6.6  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ 

thị của hàm số 

- Hướng dẫn sinh viên 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

- Chuẩn bị trước nội dung 

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 

Chương 7. Tích phân không xác định 

7.1 Nguyên hàm và tích phân 

không xác định 

7.2  Các tính chất đơn giản 

7.3  Phương pháp đổi biến số dưới 

dấu tích phân 

- Hướng dẫn sinh viên 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

- Chuẩn bị trước nội dung 

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 



7.4  Phương pháp tích phân từng 

phần 

7.5  Tích phân các hàm số hữu tỉ 

7.6  Tích phân các hàm số vô tỉ và 

siêu việt 

7.7 Khái niệm về phương trình vi 

phân 

Chương 8. Tích phân xác định 

8.1 Bổ túc kí hiệu Σ  

8.2  Tích phân xác định 

8.3  Tính chất của tích phân xác 

định 

8.4  Các phương pháp tính tích 

phân 

8.5  Ứng dụng của tích phân 

8.6  Tính gần đúng tích phân 

8.7 Tích phân suy rộng 

- Hướng dẫn sinh viên 

tìm hiểu lí thuyết 

-  Kiểm tra sửa bài tập 

và giải đáp thắc mắc 

của sinh viên  

- Chuẩn bị trước nội dung 

theo [1]  

- Làm bài tập trong [2] 
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