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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:   ĐẠI CƢƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM   

1.2 Mã môn học:   VIET1202  

1.2 Khoa/Ban phụ trách:  XHH-CTXH-ĐNA 

1.3 Số tín chỉ:    02TC (02LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về văn hoá Việt Nam. 

Giúp sinh viên hiểu rõ hơn văn hoá của dân tộc mình để từ đó nhận thức đúng những 

giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Nhìn lại bản sắc và tính cách văn hóa của 

dân tộc để bảo tồn, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Môn học trang bị cho sinh viên những tri thức cơ sở có ý nghĩa phương pháp luận trong 

việc tìm hiểu một nền văn hóa nói chung. Giúp người học có cái nhìn toàn diện và bao 

quát về những đặc trưng cơ bản làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam  

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức 

Để hiểu được văn hóa Việt Nam, trước hết sinh viên cần tìm hiểu một số khái niệm cơ 

bản về văn hóa. Định vị được văn hóa Việt Nam qua chủ thể văn hóa, không gian văn 

hóa và thời gian văn hóa. Văn hóa thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển 

của một dân tộc. Là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với 

môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.  

3.2.2. Kỹ năng  

Sinh viên sẽ có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để giải thích về những hiện 

tượng văn hóa đã và đang diễn ra xung quanh mình. Nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ 

và gìn giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc. Có lòng tự hào đối với truyền thống dân tộc, 

biết nhận ra và khắc phục những đặc trưng văn hóa dân tộc đã trở nên lỗi thời, cản trở 

sự phát triển xã hội. Đồng thời biết tiếp thu những nhân tố mới trong thời đại hội nhập 

và có sự giao lưu văn hóa toàn cầu hiện nay. 

3.2.3. Thái độ:  



Sinh viên có thái độ chuẩn mực trước những biến đổi trong xã hội hiện đại. Có cách ứng 

xử đúng đắn trong quan hệ giữa con người với con người. Đồng thời thấy được tầm 

quan trọng của môi trường tự nhiên xung quanh mình. 

 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Chƣơng 1: 

Văn hóa học 

và văn hóa 

Việt Nam 

1.1 .1 Văn hóa học 

1.1.1 Các khái niệm 

1.1.2  Đặc trưng và 

chức năng của văn 

hóa 

1.1.3 Khái quát văn 

hóa phương Đông, 

văn hóa phương Tây 

1.2 Văn hóa Việt 

Nam 

1.2.1 Chủ thể văn hóa 

1.2.2 Không gian văn 

hóa 

1.2.3 Thời gian văn 

hóa 

10 10 0  

1.Trần Ngọc Thêm 

(1999), Cơ sở văn hóa 

Việt Nam, NXB 

Tp.HCM 

2.Ngô Đức Thịnh 

(2004), Văn hóa vùng  

và  phân vùng văn hóa 

ở Việt Nam, NXB Trẻ 

 

2.  Chƣơng 2: 

Văn hóa 

nhận thức 

2.1 Nhận thức về 

vũ trụ 

2.2 Nhận thức về 

con người 

Sv tự nghiên cứu tài 

liệu 

1.Trần Ngọc Thêm 

(1999), Cơ sở văn hóa 

Việt Nam, NXB 

Tp.HCM 

3.  Chƣơng 3: 

Văn hóa tổ 

chức đời 

sống cộng 

đồng: Đời 

sống tập thể 

3.1 Tổ chức nông 

thôn 

3.2 Tổ chức quốc 

gia 

3.3 Tổ chức đô 

thị 

8 4 4  

1.Trần Ngọc Thêm 

(1999), Cơ sở văn hóa 

Việt Nam, NXB 

Tp.HCM 

2. Toan Ánh (2000), 

Nếp cũ tín ngưỡng 

Việt Nam, NXB Văn 

nghệ 

4.  Chƣơng 4: 

Văn hóa tổ 

chức đời 

sống cộng 

4.1 Tín ngưỡng 

4.2 Phong tục 

4.3 Văn hóa giao 

tiếp và nghệ thuật 

7 4 3  

1.Trần Ngọc Thêm 

(1999), Cơ sở văn hóa 

Việt Nam, NXB 

Tp.HCM 



STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

đồng: Đời 

sống cá nhân 

ngôn từ 2. Toan Ánh (2000), 

Nếp cũ tín ngưỡng 

Việt Nam, NXB Văn 

nghệ 

4. Phan Ngọc (1998), 

Bản sắc văn hóa Việt 

Nam, NXB Văn hóa 

thông tin… 

5.  Chƣơng 5: 

Văn hóa ứng 

xử với môi 

trƣờng tự 

nhiên 

5.1 Ăn uống và 

giữ gìn sức khỏe 

5.2 Mặc và làm 

đẹp 

5.3 Ở và đi lại 

5 5 0  

1.Trần Ngọc Thêm 

(1999), Cơ sở văn hóa 

Việt Nam, NXB 

Tp.HCM 

2. Chu Xuân Diên 

(2002), Cơ sở văn hóa 

Việt Nam, NXB ĐH 

QG Tp.HCM 

3. Huỳnh Công Bá 

(2008), Lịch sử văn 

hóa Việt Nam, NXB 

Thuận Hóa 

6.  Chƣơng 6: 

Văn hóa ứng 

xử với môi 

trƣờng XH 

 

Sv tự nghiên cứu tài 

liệu 

1.Trần Ngọc Thêm 

(1999), Cơ sở văn hóa 

Việt Nam, NXB 

Tp.HCM 

 

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH: Thực hành. 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu chính: 

 Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Tp.HCM 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

 Đào Duy Anh (2006), Việt Nam Văn hóa sử cương, NXB Tp.HCM 

 Toan Ánh (2000), Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam, NXB Văn Nghệ 

 Huỳnh Công Bá (2008), Lịch sử văn hóa Việt Nam, NXB Thuận Hóa 

 Lê Văn Chưởng (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Trẻ 



 Chu Xuân Diên (2002), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB ĐH QG Tp.HCM  

 Phan Ngọc (2006), Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin 

 Ngô Đức Thịnh (2004), Văn hóa vùng  và  phân vùng văn hóa ở Việt Nam, NXB Trẻ 

 Trần Diễm Thúy (2009), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin 

 Trần Quốc Vượng (chủ biên) (2001), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Dự lớp và thuyết trình theo nhóm 10+20% 

2 Cuối kỳ: thi trắc nghiệm (100câu/60 phút) 70% 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Chương 1: Văn hóa học và văn hóa 

Việt Nam 

1.1 Văn hóa học 

 

2.  Buổi 2 Chương 1: Văn hóa học và văn hóa 

Việt Nam 

1.2 Văn hóa Việt Nam 

Sinh viên tìm hiểu về văn hóa 

Việt Nam qua các vùng văn 

hóa; trả lời những câu hỏi 

bằng hình ảnh hoặc clip 

3.  Buổi 3 Chương 2: Văn hóa tổ chức đời sống 

cộng đồng: Đời sống tập thể 

2.1 Tổ chức nông thôn 

Sinh viên tham gia trò chơi 

tìm hiểu về văn hóa làng ở 

Việt Nam 

4.  Buổi 4 Chương 2: Văn hóa tổ chức đời sống 

cộng đồng: Đời sống tập thể 

2.2 Tổ chức quốc gia 

2.3 Tổ chức đô thị 

Sinh viên trả lời những câu 

hỏi thông qua các trò chơi: từ 

làng truyền thống đến đất 

nước 

5.  Buổi 5 Chương 3: Văn hóa tổ chức đời sống 

cộng đồng: Đời sống cá nhân 

3.1 Tín ngưỡng 

3.2 Phong tục 

Sinh viên thuyết trình theo 

nhóm 

6.  Buổi 6 Chương 3: Văn hóa tổ chức đời sống 

cộng đồng: Đời sống cá nhân 

Sinh viên thuyết trình theo 

nhóm 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

3.3 Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật 

ngôn từ 

7.  Buổi 7 Chương 4: Văn hóa ứng xử với môi 

trường tự nhiên 

Sinh viên tìm hiểu về cách ăn, 

mặc, ở và đi lại 

    Ghi chú:  Mỗi giảng viên sẽ có cách tổ chức cho sinh viên thuyết trình, bài tập riêng. 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : NGUYỄN THỊ KIM YẾN 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên - Thạc sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 


