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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học :  TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN 

1.2 Mã môn học : SOCI3211 

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng :  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, CS  

1.4 Ngành / Chuyên ngành : CTXH, XHH 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : KHOA XHH & CTXH 

1.6 Số đơn vị học trình/ Số tín chỉ : 02 

1.7 Yêu cầu đối với môn học : 

 Điều kiện tiên quyết :  Tâm lý học đại cƣơng 

 Các yêu cầu khác ( nếu có ) 

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên  

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác 

trong chương trình đào tạo. 

Cung caáp cho sinh vieân nhöõng tri thöùc cô baûn veà taâm lyù con ngöôøi 

theo töøng löùa tuoåi ñeå coù theå vaän duïng ñöôïc trong thöïc teá cuoäc soáng vaø 

hoaït ñoäng chuyeân moân. 

Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn 

học.  

Veà lyù thuyeát : Xaùc ñònh caùc giai ñoaïn löùa tuoåi vaø phaân tích caùc ñaëc 

ñieåm taâm lyù ñaëc tröng cuûa töøng löùa tuoåi,  

Veà thöïc haønh : giaûi thích nhöõng bieåu hieän taâm lyù vaø tìm ra nhöõng 

bieän phaùp öùng xöû phuø hôïp vôùi  con ngöôøi trong nhöõng tình huoáng cuï theå. 

 



 

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

1 Chöông 1:  

 

KHAÙI QUAÙT VEÀ 

TAÂM LYÙ HOÏC 

PHAÙT TRIEÅN 

Giôùi thieäu sô boä 

ñoái töôïng , nhieäm 

vuï vaø yù nghóa cuûa 

vieäc nghieân cöùu 

cuûa Taâm lyù hoïc löùa 

tuoåi, trình baøy 

nhöõng ñaëc ñieåm 

toång quaùt cuûa söï 

phaùt trieån taâm lyù 

vaø söï phaân chia löùa 

tuoåi. 

 

Ñoái töôïng, nhieäm vuï 

nghieân cöùu cuûa TLH 

löùa tuoåi : 

Ñoái töôïng nghieân cöùu 

Nhieäm vuï nghieân cöùu 

Lyù luaän veà söï phaùt 

trieån taâm lyù : 

Quan nieäm veà treû em  

Quan nieäm veà nhöõng 

nhaân toá vaø ñoäng löïc 

phaùt trieån taâm lyù 

Nhöõng quy luaän cô 

baûn cuûa söï phaùt trieåân 

taâm lyù 

Caùc yeáu toá aûnh höôûng 

ñeán söï phaùt trieån taâm 

lyù : 

Di truyeàn 

Moâi tröôøng 

Hoaït ñoäng - Giao löu 

Giaùo duïc 

Söï phaân chia caùc giai 

ñoaïn löùa tuoåi : 

Khaùi nieäm “ löùa tuoåi” 

Caùc giai ñoaïn löùa tuoåi 

YÙ nghóa cuûa vieäc 

nghieân cöùu TLH löùa 

tuoåi 



STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

2 Chöông 2: 

 

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN 

TAÂM LYÙ CUÛA 

THAI NHI 

Moâ taû caùc bieåu 

hieän taâm lyù cuûa 

thai nhi vaø söï aûnh 

höôûng töø ngöôøi meï 

ñeán taâm lyù thai nhi 

Quaù trình phaùt trieån 

cuûa thai nhi 

Söï phaùt trieån taâm lyù : 

Veà caûm giaùc  

Veà caûm xuùc 

 Aûnh höôûng töø ngöôøi 

meï ñeán thai nhi 

 

3 Chöông 3 : 

 

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN 

TAÂM LYÙ CUÛA TREÛ 

SÔ SINH 

 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi sô 

sinh  

 

Söï phaùt trieån caùc ñaëc 

ñieåm sinh lyù thaàn 

kinh 

Söï phaùt trieån caùc giaùc 

quan vaø vaän ñoäng cô 

theå : 

Söï phaùt trieån giaùc 

quan 

Söï phaùt trieån vaän 

ñoäng 

Söï phaùt trieån taâm lyù 

giai ñoaïn môùi sinh 

ñeán 1 thaùng 

Khuûng hoaûng phuùt loït 

loøng 

Caùc nhu caàu taâm lyù 

Söï phaùt trieån taâm lyù 

giai ñoaïn 1 thaùng ñeán 

12 thaùng 

Söï phaùt trieån caùc nhu 

caàu taâm lyù 

Hoaït ñoäng chuû ñaïo 

 



STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

4 Chöông 4 : 

 

TAÂM LYÙ TUOÅI 

NHAØ TREÛ 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi 

nhaø treû  

 

Nhöõng thaønh töïu 

trong löùa tuoåi nhaø treû 

Luyeän taäp daùng ñi 

thaúng ñöùng 

Hoaït ñoäng vôùi ñoà vaät 

– coâng cuï 

Phaùt trieån ngoân ngöõ 

Söï phaùt trieån nhaän 

thöùc : 

Tri giaùc 

Trí nhôù 

Tö duy 

Söï phaùt trieån xuùc caûm 

- tình caûm 

Söï hình thaønh yù thöùc 

veà caùi toâi 

5 Chöông 5 : 

 

TAÂM LYÙ TUOÅI 

MAÃU GIAÙO 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi 

maãu giaùo  

 

Caùc hoaït ñoäng cuûa treû 

maãu giaùo 

Hoaït ñoäng vôùi ñoà vaät 

– coâng cuï 

Vui chôi 

Lao ñoäng 

Hoïc taäp 

Söï phaùt trieån nhaän 

thöùc 

Trí nhôù 

Chuù yù 

Tö duy 

Töôûng töôïng 

Söï phaùt trieån nhaân 

caùch cuûa treû maãu giaùo 

Söï hình thaønh taâm lyù 

saün saøng ñi hoïc  



STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

6 Chöông 6 : 

 

TAÂM LYÙ HOÏC 

SINH TIEÅU HOÏC 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi 

hoïc sinh tieåu hoïc 

Ñaëc ñieåm theå chaát 

Hoaït ñoäng chuû ñaïo : 

Ñaëc ñieåm cuûa hoaït 

ñoäng nhaän thöùc 

Tri giaùc 

Trí nhôù 

Chuù yù 

Tö duy 

Töôûng töôïng 

Ñaëc ñieåm xuùc caûm – 

tình caûm trong nhaân 

caùch  

Ñaëc ñieåm haønh vi yù 

chí trong nhaân caùch 

Khaû naêng töï yù thöùc 

vaø töï ñaùnh giaù 

Caùc nhu caàu taâm lyù 

7 Chöông 7 : 

 

TAÂM LYÙ TUOÅI 

THIEÁU NIEÂN 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi 

thieáu nieân  

 

Nhöõng yeáu toá aûnh 

höôûng ñeán taâm lyù 

thieáu nieân 

Söï phaùt trieån cô theå 

lieân quan hieän töôïng 

daäy thì 

Moâi tröôøng 

Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa 

hoaït ñoäng nhaän thöùc  

Nhöõng ñaëc ñieåm xuùc 

caûm – tình caûm 

Caùc nhu caàu taâm lyù 

Khuynh höôùng laøm 

ngöôøi lôùn 

Töï khaúng ñònh trong 

nhoùm 

Xaùc ñònh baûn saéc 

rieâng 



STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

8 Chöông 8 : 

 

TAÂM LYÙ TUOÅI 

THANH NIEÂN 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi 

thanh nieân  

 

Ñaëc ñieåm theå chaát vaø 

hoaït ñoäng 

Caùc nhu caàu taâm lyù  

Ñaëc ñieåm nhaân caùch  

9 Chöông 9 : 

 

TAÂM LYÙ TUOÅI 

TRÖÔÛNG THAØNH 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi 

tröôûng thaønh  

 

Ñaëc ñieåm theå chaát 

Söï aûnh höôûng cuûa caùc 

loaïi hoaït ñoäng ñeán 

taâm lyù 

Nhu caàu taâm lyù 

10 Chöông 10 : 

 

TAÂM LYÙ TUOÅI 

TRUNG NIÊN 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi 

trung nieân  

 

Ñaëc ñieåm theå chaát 

Söï aûnh höôûng cuûa caùc 

loaïi hoaït ñoäng ñeán 

taâm lyù 

Nhu caàu taâm lyù 

11 Chöông 11: 

 

TAÂM LYÙ TUOÅI GIAØ 

Giôùi thieäu nhöõng 

ñaëc ñieåm taâm lyù cô 

baûn cuûa  löùa tuoåi 

giaø 

 

Ñaëc ñieåm theå chaát 

Ñaëc ñieåm cuûa hoaït 

ñoäng nhaän thöùc 

Ñaëc ñieåm xuùc caûm – 

tình caûm 

Caùc nhu caàu taâm lyù 

Nhöõng bieåu hieän 

khuûng hoaûng taâm lyù ôû 

tuoåi giaø 

 

4.  HỌC LIỆU  

 Giáo trình môn học. 

- Toâ thò Aùnh vaø Nguyeãn thò Bích Hoàng - Taâm lyù löùa tuoåi – NXBGD 1994 

 

 

 



 

 Tài liệu tham khảo bắt buộc ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên 

sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng 

hình,….) 

- Nguyeãn Aùnh Tuyeát – Taâm lyù hoïc treû em – NXBGD  1998 

- Vuõ thò Nho – Taâm lyù hoïc phaùt trieån – NXB ĐHQG Haø noäi – 1999 

 Tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình,…) 

- Nguyeãn Vaên Ñoàng - Taâm lyù hoïc phaùt trieån – NXB Chính trò quoác gia 

Haø noäi – 2004 

 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

CHƢƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng Thuyết trình Thực hành, 

thí nghiệm, 

điền dã,… 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Chƣơng 1 2  0   2 

Chƣơng 2 2  1   3 

Chƣơng 3 2  0   2 

Chƣơng 4 2  1   3 

Chƣơng 5 2  0   2 

Chƣơng 6 2  1   3 

Chƣơng 7 2  1   3 

Chƣơng 8 2  0   2 

Chƣơng 9 4  1   5 

Chƣơng 10 4  1   5 

Chƣơng 11 4  1   5 

Tổng cộng 28  7   35 

 



 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm, số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi 

lần đánh giá kết quả học tập 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ - Tự luận  30%  

2 Cuối kỳ - Tự luận  70%  

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng 

 Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính – Tiến sĩ 

 Thời gian, địa điểm làm việc:  Trƣờng Đại học Sƣ phạm TP.HCM 

 Địa chỉ liên hệ: 539a/14 Bình Thới – P.10 - Quận 11- TP.HCM 

 Điện thoại, email: 0908213083 bichhongdhsp@yahoo.com.vn 

 

 Ban giám hiệu  Trƣởng phòng QLĐT Phó Trƣởng khoa 

 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ Hiền 

 

 


