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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học :

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

1.2 Mã môn học :

SOCI1201

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học + Cao đẳng
1.4 Ngành / Chuyên ngành : Công tác xã hội/Xã hội học
1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học & Công tác xã hội
1.6 Số tín chỉ :02
1.7 Yêu cầu đối với môn học :


Điều kiện tiên quyết :không



Các yêu cầu khác (nếu có)

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên : dự lớp đầy đủ
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:
Nắm đƣợc đối tƣợng nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu của tâmlys học
đại cƣơng, bản chất của hiện tƣợng tâm lý, các khái niệm cơ bản của tâm lý
học đại cƣơng.lý giải đƣợc cơ sở thần kinh của các hiện tƣợng tâm lý ngƣời.
Hiểu biết quá trình nhận thức, xúc cảm, tình cảm và ý chí, nắm đƣợc bản chất
của nhân cách và các thuộc tính của nhân cách. Môn học cung cấp các kiến
thức cơ bản cho SV ngành XHH và CTXH, là kiến thức cầntrang bị trƣớc khi
học các môn nhƣ tâm lý phát triển, tâm lý học xã hội...


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

a/ Giuùp SV coù kieán thöùc toång quaùt veà taâm lyù hoïc ñeå coù theå vaän duïng trong öùng xöû,
trong quaù trình tieáp xuùc vôùi caùc ñoái taùc. Kieán thöùc taâm lyù hoïc ñaïi cöông coù theå giuùp sinh
vieân coù ñieàu kieän toát ñeå tìm hieåu veà vaên hoùa öùng xöû cuûa caùc daân toäc khaùc trong khu vöïc vaø
treân theá giôùi
b/ Nhöõng yeâu caàu caàn ñaït:
-

Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm cô baûn cuûa taâm lyù hoïc, nhöõng hieän töôïng
taâm lyù thöôøng xuaát hieän ôû con ngöôøi

-

Kyõ naêng: Phaân tích ñôn giaûn caùc hieän töôïng taâm lyù xuaá hieän trong cuoäc soáng
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3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
 Tên chương, mục, tiểu mục …
 Mục tiêu

STT
1

CHƯƠNG
Chöông 1: NHÖÕNG
VAÁN ÑEÀ CHUNG

MỤC TIÊU

MỤC, TIỂU MỤC
1.1 Khoa hoïc taâm lyù
1.2 Nhöõng hieän töôïng taâm lyù
Ngöôøi
1.3 Caùc phöông phaùp nghieân
cöùu taâm lyù

2

Chöông 2: YÙ THÖÙC VAØ
VOÂ THÖÙC

2.1.Voâ thöùc
2.2. YÙ thöùc
2.3. YÙ thöùc nhoùm vaø yù thöùc
taäp theå
2.4 . Chuù yù

3

Chöông 3: HOAÏT
ÑOÄNG NHAÄN THÖÙC

3.1. Caûm giaùc vaø tri giaùc
3.2. Tö duy vaø töôûng töôïng
3.3. Ngoân ngöõ vaø hoaït ñoäng
nhaän thöùc
3.4. Trí nhôù vaø hoaït ñoäng
nhaän thöùc
Kieán thöùc coát loõi:
Khaùi nieäm nhaän thöùc, ñaëc
ñieåm cuûa caùc quaù trình nhaän
thöùc, tính öùng duïng cuûa caùc
quaù trình naøy trong caùc hoaït
ñoäng cuûa con ngöôøi. Nhöõng
vaán ñeà cô baûn cuûa ngoân ngöõ,
vieäc söû duïng ngoân ngöõ hôïp lyù,
vai troø cuûa trí nhôù

4

Chöông 4: ÑÔØI SOÁNG
TÌNH CAÛM

4.1. Caûm xuùc
4.2.

Tình caûm

4.3.
loõi:

Ñam meâ: Kieán thöùc coát

Khaùi nieäm veà caûm xuùc, tình
caûm, caùc bieåu hieän cuûa ñôøi

3
soáng tình caûm vaø caùc qui luaät
cuûa noù, con ñöôøng hình thaønh
tình caûm. Khaùi nieäm ñam meâ
vaø nhöõng bieán töôùng cuûa ñam
meâ, vaän duïng trong thöïc tieãn
5

Chöông 5: YÙ CHÍ VAØ
HAØNH VI YÙ CHÍ

5.1.

YÙ chí

5.2.

Haønh vi yù chí

5.3.

Thoùi quen-taäp quaùn

Kieán thöùc coát loõi:
Khaùi nieäm vaø caùc phaåm chaát yù
chí, phaân bieät ngöôøi coù yù chí
maïnh vaø yeáu. Cô caáu vaø ñoäng
cô cuûa haønh vi yù chí, vaän duïng
trong thöïc tieãn
6

Chöông 6: NHAÂN
CAÙCH-SÖÏ
HÌNH
THAØNH NHAÂN CAÙCH

6.1 .

Khaùi nieäm nhaân caùch

6.2 . Caáu truùc taâm lyù cuûa
nhaân caùch
6.3. Söï hình thaønh vaø phaùt
trieån nhaân caùch
6.4,
hoäi

Söï sai leäch haønh vi xaõ

4. HỌC LIỆU


Giáo trình môn học.
Tập bài giảng: tập bài giảng: Tâm lý học đại cƣơng – Đinh Phƣơng Duy



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,….)
- Ñinh Phöông Duy, Taâm lyù hoïc NXB.GD, 2007
- Nguyeãn Quang Uaån, Taâm lyù hoïc ñaïi cöông NXB.GD Haø Noäi, 1997



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,…)
- Phaïm Minh Haïc, Taâm lyù hoïc,NXB.GD Haø Noäi, 1998
- Nguyeãn Ngoïc Bích, Taâm lyù hoïc nhaân caùch - Moät soá vaán ñeà lyù luaän, NXB.GD Haø
Noäi, 2000
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5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP
Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC
Thuyết trình

CHƢƠNG
Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Thực hành,
thí nghiệm,
điền dã,…

Tự học, tự
nghiên cứu

Tổng

Chƣơng 1

4

1

5

Chƣơng 2

4

1

5

Chƣơng 3

4

1

5

Chƣơng 4

4

1

5

Chƣơng 5

4

1

5

Chƣơng 6

4

1

5

Ôn tập

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
Hình thức đánh giá

STT

Trọng số

1

Kiểm tra giữa kỳ

30%

2

Thi hết môn (trắc nghiệm)

70%

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG


Họ và tên: Đinh Phƣơng Duy



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



Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Xã hội học & Công tác xã hội



Địa chỉ liên hệ : 6D Bis Cö xaù Ñoàng Tieán, Quaän 10, TP.HCM



Điện thoại, email: 0913701247, 8659282 - phuong-duy@hcm.vnn.vn

Ban Giám hiệu

Trưởng Phòng QLĐT

P. Trưởng khoa

Nguyễn Thành Nhân

Lê Thị Mỹ Hiền

