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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 
THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA 
Mã số:  60 14 01 11 

(Ban hành theo Quyết định số 315/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 20 tháng 3 năm 2016) 
I. KHÁI LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH 

 

1. Chuyên ngành đào tạo 
(Tiếng Việt và Anh) 

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa 
học  

Teaching and Learning Methodology Majoring 
in Chemistry 

2. Mã số 60 14 01 11 

3. Đơn vị quản lý 

(ghi Bộ môn và Khoa) 

 Khoa Hóa học 

4. Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức): 

CNSP Hóa; CN Hóa (đã học chương trình nghiệp vụ sư phạm ngành Hóa 
học) 

4.2 Ngành gần (học bổ sung kiến thức): 

SP Hóa - Sinh, SP Hóa – Lý, SP Sinh – Hóa, SP Lý – Hóa.. 

CN Hóa, CN Hóa - Sinh, CN Hóa – Lý, ... , CN Hóa môi trường (đã hoàn thành 
chương trình NVSP chung). 

5. Mục tiêu:  

- Đào tạo học viên có kiến thức nền tảng, hiện đại về Hóa học, về lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, có trình độ cao về thực hành, có khả năng 
phát hiện, giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. 

- Phát triển năng lực nghiên cứu Khoa học giáo dục và phương pháp dạy học các 
bộ môn thuộc ngành Hóa học, năng lực giải quyết vấn đề trong đổi mới giáo dục. 

- Phát triển năng lực phát triển chương trình môn học; đánh giá trong dạy học; tổ 
chức quá trình dạy học; ứng dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại 
trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Sau khi được đào tạo, người học có thể đảm nhiệm, thích nghi nhanh chóng và 
hiệu quả các nhiệm vụ ở nhà trường trong bối cảnh luôn thay đổi của nền giáo dục 
hiện đại. 



6. Chuẩn đầu ra  

6.1 Kiến thức  

 - Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia 
trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên 
sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ. 

- Giải thích được các vấn đề mang tính lí luận và phương pháp luận chuyên sâu 
về tâm lý học, giáo dục học. 

- Phân tích được các vấn đề mang tính lí luận và phương pháp luận chuyên sâu 
trong việc quản lý và thiết kế, xây dựng chương trình giáo dục, chương trình học 
phần nói chung,  

- Phân tích, xây dựng và phát triển được chương trình giáo dục và chương trình 
bộ môn Hoá học ở bậc phổ thông và đại học; 

- Xác định được bản chất của phương pháp dạy học hiện đại, lựa chọn được 
phương pháp dạy học Hoá học phù hợp vào trong quá trình triển khai; 

- Phân tích được việc thiết kế và triển khai quy trình dạy học, kế hoạch dạy học 
hóa học và việc tổ chức thực hiện các nội dung này; 

- Xác định được các vấn đề cập nhật theo xu thế phát triển hiện đại và phương 
thức triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lí luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Hoá học; 

- Phân tích và hệ thống được các vấn đề lý thuyết nâng cao, chuyên sâu về 
chuyên ngành Hoá học dành cho bậc phổ thông và đại học. 

6.2 Kỹ năng  

 Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không 
có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử 
nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được 
đào tạo; 

- Có khả năng xây dựng và phát triển các chương trình giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu bộ môn Hóa học trong hệ thống các trường đại học sư phạm và phổ 
thông; 

- Quản lí được kế hoạch và quá trình dạy học, quản lí được việc phát triển 
chương trình học phần; 

- Vận dụng và triển khai được các chiến lược đổi mới phương pháp dạy học bộ 
môn Hoá học cho các đối tượng khác nhau; 

- Xử lý và giải quyết được các vấn đề liên quan đến các nội dung dạy và học 
môn Hóa học ở bậc phổ thông và đại học; 

- Ứng dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ, sử dụng được các phương 
tiện dạy học hiện đại trong dạy học, nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức và 



quản lý giờ dạy môn Hoá học; 

- Tìm kiếm, khai thác, xử lý được các thông tin cập nhật về những tiến bộ của 
khoa học lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học để thiết kế và triển 
khai được các công trình nghiên cứu, có ứng dụng những thành tựu mới, hiện đại 
và vận dụng được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học; 

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và tích hợp được các hình thức kiểm tra đánh 
giá cập nhật và tiên tiến trong dạy học bộ môn Hoá học; 

- Tư duy và giải quyết các vấn đề trong lí luận và thực tiễn dạy học bộ môn Hoá 
học một cách logic, có hệ thống. 

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu 
về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể 
diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; 
có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng 
các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ; 

- Phối hợp và sử dụng được các phương tiện, nguyên tắc và kĩ thuật giao tiếp 
bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp với từng tình huống; làm chủ được cảm 
xúc của bản thân, biết thuyết phục và chia sẻ; 

- Giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong hoạt động nhóm, nhằm mục đích 
hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; 

- Lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và huy động được các nguồn lực cùng tham 
gia giải quyết nhiệm vụ, ra quyết định; 

- Tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu của 
nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân; 

- Sử dụng các kết quả tự đánh giá để lập được kế hoạch bồi dưỡng, phát triển 
năng lực nghề nghiệp cho bản thân. 

6.3 Ngoại ngữ trước khi  bảo vệ luận văn  

- Chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo). 

6.4 Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

 Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề 
xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực 
cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực 
dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các 
vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về 
những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có 
năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả 
năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công 
việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn. 



7. Cấu trúc chương trình đào tạo  

- Các môn chung: 11 tín chỉ  
- Kiến thức cơ sở: 18 tín chỉ  
- Kiến thức chuyên ngành: 21 tín chỉ 
- Luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ  

8. Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành gần  

- Số học phần: 08 ; tổng tín chỉ: 19 

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

1) Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ: 3TC 

2) Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ: 3TC 

3) Điện hóa học: 2TC 
4) Hóa học lượng tử: 2TC 

5) Cơ sở hóa học môi trường: 2TC 
6) Hóa học phân tích định lượng: 2TC 

7) Phân tích lý hóa: 2TC 
   8) Phương pháp dạy học Hóa học: 3TC 

 
 

  



II. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG  

STT 
Mã số học 

phần 
Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Số tín chỉ 
Giờ 

tự 

học 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành  

Phần 

chữ 

Phần 

số 
 

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG  11    

1. PHIL 501 Triết học 3 70% 30% 90 

2. ENGL 503 Tiếng Anh 5 2 3 150 

3. CMMS 504 
Chương trình,Phương pháp, Kĩ năng dạy học 

hiện đại 
3 2 1 90 

II. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ 18    

1. Bắt buộc 09    

4. CHEM 511 Hoá học lượng tử hiện đại 3 2 1 90 

5. CHEM 512 Hoá học vô cơ nâng cao           3 2 1 90 

6. CHEM 513 Hoá học hữu cơ nâng cao 3 2 1 90 

2. Tự chọn  (chọn 3 trong 5 môn) 09    

7. TLMC 521 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 3 2 1 90 

8. TLMC 522 Phát triển chương trình môn Hóa học trường 

phổ thông 

3 2 1 90 

9. TLMC 523 Đo lường và đánh giá trong giáo dục  3 2 1 90 

10. TLMC 524 Các phương pháp phân tích hiện đại trong hoá 

học 

3 2 1 90 

11. TLMC 525 Một số vấn đề chọn lọc trong dạy học hoá học 3 2 1 90 

III. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 21    

1. Bắt buộc 12    

12. TLMC 541 Các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy 

học hóa học phổ thông 

3 2 1 90 

13. TLMC 542 Giảng dạy những vấn đề cụ thể của hoá học 

phổ thông 

3 2 1 90 

14. TLMC 543 Thí nghiệm và bài tập hoá học phổ thông 3 2 1 90 

15. TLMC 544 Sử dụng PTKT và ứng dụng CNTT&TT  trong 

dạy học hoá học 

3 2 1 90 

2. Tự chọn  (chọn 3 trong 5 môn) 09    

16. TLMC 551 Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh 

giỏi hoá học 

3 2 1 90 



17. TLMC 552 Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo trong môn Hóa học ở trường phổ thông 

3 2 1 90 

18. TLMC 553 Đổi mới phương pháp dạy học hoá học ở 

trường phổ thông 

3 2 1 90 

19. TLMC 554 Giáo dục môi trường thông qua môn hoá học ở 

trường phổ thông 

3 2 1 90 

20. TLMC 555 Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

môn Hóa học của HS phổ thông theo định 

hướng phát triển năng lực 

3 2 1 90 

IV. LUẬN VĂN 10    

TỔNG 60    
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III. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT  

PHẦN 1: KHỐI KIẾN THỨC CHUNG  

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

PHIL 501 TRIẾT HỌC  3 (70%, 30%) 

 

1. Thông tin về giảng viên: 

1.1. Giảng viên 1 

- Họ và tên: Trần Thị Hồng Loan  Chức danh: tiến sĩ 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng Khoa Giáo dục Chính trị 

- Email: tranhongloansp2@gmail.com Điện thoại: 0988930166 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, trường ĐHSP Hà Nội 2 

- Các hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, môi trường, quản lý nhà nước về giáo dục 

1.2. Giảng viên 2 

- Họ và tên: Lê Thị Minh Thảo  Chức danh: tiến sĩ 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng Khoa Giáo dục Chính trị 

- Email: thaominh030@gmail.com   Điện thoại: 0984182703 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, trường ĐHSP Hà Nội 2 

- Các hướng nghiên cứu chính: Triết học Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, văn hóa, tôn giáo, dân chủ, mỹ học 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

2.1. Bộ môn: Triết học 

2.2. Khoa: Giáo dục Chính trị 

3. Điều kiện tiên quyết: không 

4. Mô tả nội dung học phần 

Môn học dành cho đối tượng học viên sau đại học ngành Khoa học tự nhiên. 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong giai đoạn đầu của chương trình đào tạo 

trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Chương trình môn Triết học có 4 chương: 

- Chương 1 gồm các nội dung về đặc trưng của triết học phương Tây, triết học 

phương Đông (trong đó có tư tưởng triết học Việt Nam, ở mức giản lược nhất) và triết 

học Mác.  

- Chương 2 gồm các nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin trong giai đoạn 

hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.  

- Chương 3 đi sâu hơn vào quan hệ tương hỗ giữa triết học với các khoa học, 

làm rõ vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển 

khoa học và đối với việc nhận thức, giảng dạy và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh 

vực khoa học tự nhiên và công nghệ.   
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- Chương 4 Làm rõ vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội 

5. Mục tiêu của học phần 

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết 

học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các 

đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, 

đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam. 

6. Học liệu 

- Chương trình môn Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Giáo trình Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Các tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của giảng viên. 

7. Nhiệm vụ của học viên 

- Nghe giảng viên giới thiệu chương trình và các nội dung cơ bản của môn học. 

- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo theo các chủ đề, câu hỏi và tham gia thảo 

luận trên giảng đường có sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Nghiên cứu viết 01 tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên. 

- Tham dự bài thi kết thúc môn học. 

8. Tiêu chí, nội dung, hình thức đánh giá 

    Tổng hợp 3 phần điểm: 

- Tham gia học tập và thảo luận tại giảng đường, có sự hướng dẫn của giảng 

viên (có thể tổ chức theo nhóm, không quá 5 học viên/ nhóm): 10%. 

- Bài tiểu luận (thực hiện độc lập của mỗi học viên): 30%. 

- Bài thi tự luận kết thúc môn học (thời gian làm bài 90 phút): 60%. 

9. Phân bố chương trình 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học học phần 

Tổng Lên lớp (tiết) 
Tự học, tự nghiên 

cứu  Lí thuyết Thực hành, thảo luận 

Chương 1 10 10 20 40 

Chương 2 6 6 12 24 

Chương 3 8 8 16 32 

Chương 4 6 6 12 24 

Tổng 30 30 60 120 

10. Nội dung chi tiết học phần 

    Tổng hợp 3 phần điểm: 

- Tham gia học tập và thảo luận tại giảng đường, có sự hướng dẫn của giảng 

viên (có thể tổ chức theo nhóm, không quá 5 học viên/ nhóm): 10%. 

- Bài tiểu luận (thực hiện độc lập của mỗi học viên): 30%. 
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- Bài thi tự luận kết thúc môn học (thời gian làm bài 90 phút): 60%. 

10. Nội dung chi tiết chương trình:  

Chương 1 

KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC 

1. Triết học là gì? 

a. Triết học và đối tượng của nó 

- Ý thức triết học: Triết học với tính cách là một khoa học. 

- Khái niệm “Philosophy” - yêu mến sự thông thái. 

- Những định nghĩa nổi tiếng về triết học của Platôn, Arixtốt… và của một số 

bộ từ điển có uy tín. 

- Khách thể và đối tượng của triết học thông qua một số quan điểm tiêu biểu và 

một số trường phái tiêu biểu. 

b. Các loại hình triết học cơ bản 

- Một số kiểu phân loại, hệ thống hóa các loại hình triết học.  

- Quan điểm của Ph. Ăngghen về Vấn đề cơ bản của triết học. Hai mặt của vấn 

đề cơ bản của triết học. 

+ Duy vật và Duy tâm. 

+ Biện chứng và Siêu hình. 

+ Khả tri và Bất khả tri. 

+ Triết học và triết lý. 

2. Triết học phương Đông và triết học phương Tây 

a. Triết học phương Đông 

- Đặc thù lịch sử của triết học phương Đông. 

- Một số tư tưởng triết học phương Đông tiêu biểu. 

+  Triết học Ấn Độ cổ đại (Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời và phát triển 

của các học phái triết học Ấn Độ cổ đại. Các học phái triết học Ấn Độ cổ đại tiêu biểu: 

Samkhya, Mimana, Vedanta, Yoga, Nyaya-Vai Sesika, Jaina, Lokayata…). 

+ Triết học Phật giáo (Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời và phát triển của 

Phật giáo. Các quan niệm cơ bản của triết học Phật giáo). 

+ Triết học Trung Hoa cổ đại (Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời và phát 

triển của các học phái triết học Trung Hoa cổ đại. Các học phái triết học Trung Hoa cổ 

đại và các nhà triết học Trung Hoa cổ đại tiêu biểu: Khổng tử, Mạnh tử và Nho giáo, 

Lão tử và Đạo giáo…). 

b. Tư tưởng triết học Việt Nam  

- Vấn đề tư tưởng triết học Việt Nam. 

- Một số tư tưởng triết học Việt Nam tiêu biểu. 

(Chọn lọc, khái quát một số tư tưởng triết học Việt Nam tiêu biểu từ một số tác 

phẩm của các tác giả tiêu biểu: Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Lê 

Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Nhậm…). 
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- Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh. 

c. Triết học phương Tây 

 - Đặc thù của triết học phương Tây. 

+ Kế thừa và phát triển từ triết học Hy Lạp cổ đại. 

+ Duy lý, gắn liền với khoa học, với lý tưởng giải phóng con người 

(Emancipation)… 

- Triết học Hy Lạp cổ đại và một số tư tưởng triết học tiêu biểu:   

+ Đặc điểm của triết học Hy Lạp cổ đại (Duy vật chất phác, biện chứng ngây 

thơ, chứa đựng mầm mống của tất cả các thế giới quan về sau - đánh giá của Mác). 

+ Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại tiêu biểu: Hêraclit, Đêmôcrit, Platôn, Arixtốt, 

Xôcrát. 

- Triết học Phục hưng - Khai sáng. 

+ Cuộc cách mạng của Nicolai Coopecních và triết học Phục hưng - Cận đại.  

  Một số tư tưởng triết học Phục hưng - Cận đại tiêu biểu: Ph. Bêcơn, T. Hốpxơ, 

J. Lốccơ, R. Đềcáctơ, B. Xpinôda, Đ. Hium…. Jean-Jacques Rousseau… 

- Triết học cổ điển Đức. 

+ Đặc điểm của triết học cổ điển Đức. 

+ Một số tư tưởng triết học cổ điển Đức tiêu biểu: Cantơ, Hê ghen, Phoi ơ bắc. 

- Triết học phương Tây đương đại. 

+ Đặc điểm của triết học phương Tây đương đại.  

+ Một số tư tưởng triết học phương Tây đương đại tiêu biểu. 

Chương 2 

TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 

1. Sự ra đời của triết học Mác - Lênin  

- Những tiền đề khoa học tự nhiên. 

- Những tiền đề lý luận (Cantơ, Hê ghen, Phoi ơ bắc) 

- Những tiền đề kinh tế - xã hội và lịch sử. 

- Sự xuất hiện và những giai đoạn chủ yếu của triết học Mác - Lênin. 

- Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác - Lênin. 

2. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật 

- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. 

- Nguyên lý về sự phát triển. 

3. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

- Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật (mâu thuẫn, lượng chất, phủ 

định của phủ định). 

- Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật (cái riêng và cái chung, 

nguyên nhân và kết quả, ngẫu nhiên và tất nhiên, nội dung và hình thức, bản chất và 

hiện tượng, khả năng và hiện thực). 

4. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
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- Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội và ý nghĩa của cách tiếp cận Hình thái 

trong nhận thức sự phát triển xã hội. 

- Mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất (quan hệ sản xuất, 

lực lượng sản xuất, quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản 

xuất). 

- Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng (cơ sở hạ tầng, kiến 

trúc thượng tầng, mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng 

tầng). 

- Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội (tồn tại xã hội, ý thức xã hội, 

mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội). 

- Tiến bộ xã hội. Quy luật về sự tiến bộ của xã hội loài người 

5. Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay 

- Triết học Mác-Lênin trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế thị trường. 

- Triết học Mác-Lênin với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Chương 3 

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC 

1. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học  

a. Triết học không tồn tại tách rời đời sống khoa học và đời sống thực tiễn. 

- Khoa học với sự ra đời và phát triển của các quan điểm triết học, các trào lưu 

triết học. 

+ Khoa học và triết học thời cổ đại 

+ Khoa học trong nền triết học tự nhiên 

+ Cơ học cổ điển và tư duy siêu hình 

+ Khoa học hiện đại và tư duy biện chứng 

- Triết học không thể khái quát các quan niệm và kết luận triết học từ đâu khác 

ngoài các dữ liệu của khoa học và của đời sống thực tiễn. 

b. Ý nghĩa của phát minh khoa học đối với Triết học. 

- Những thành tựu của khoa học có nhu cầu tự thân đòi hỏi phải được giải thích 

lý luận, tất yếu dẫn tới các kết luận chung về lý thuyết, những khái quát triết học định 

hướng.  

+ N. Côpécních. 

+ Ch. Đácuyn. 

+ A. Anhstan. 

+ Cuộc khủng hoảng Vật lý học cận đại… 

- Thiếu kiến thức khoa học và dữ liệu đời sống cập nhật, nhà triết học không thể 

có tư duy triết học hợp lý, đúng đắn; triết học trở nên xa rời thực tiễn. 

2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát 

triển khoa học 

a.  Thế giới quan và phương pháp luận 
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- Khái niệm thế giới quan. 

- Khái niệm phương pháp luận. 

- Các loại thế giới quan và phương pháp luận. 

- Thế giới quan và phương pháp luận triết học trong so sánh với các loại thế 

giới quan và phương pháp luận khác. 

- Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học nói chung và của triết 

học duy vật biện chứng nói riêng. 

b. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của 

các khoa học 

- Triết học có vai trò thúc đẩy (hoặc kìm hãm) sự phát triển của khoa học. 

+ Triết học sáng suốt dẫn đường cho khoa học phát minh, sáng chế.  

+ Sự hạn chế trong tư tưởng triết học sẽ dẫn tới cản trở khoa học và hoạt động 

thực tiễn. 

+ Phép biện chứng duy vật là cơ sở phương pháp luận của khoa học hiện đại, là 

công cụ để nhận thức thế giới và cải tạo thế giới, định hướng phát triển khoa học. 

- Phương pháp luận siêu hình cản trở sự phát triển của khoa học. 

c. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn 

đường  

  - Thiếu tư duy triết học sáng suốt dẫn đường, nhà khoa học khó có thể xác 

định tốt những định hướng nghiên cứu đúng đắn, tối ưu để đi tới những phát minh, 

sáng chế. 

  - Nhà khoa học đạt tới trình độ cao trong các khoa học chuyên ngành thường 

là những người có tư duy triết học sâu sắc. 

- Các nhà khoa học dù có thái độ thế nào đi nữa cũng vẫn bị triết học chi phối. 

+  Coi thường phép biện chứng, coi thường quy luật, coi thường logic khách 

quan… không tránh khỏi dẫn tới sai lầm trong bản thân lĩnh vực chuyên sâu (Lênin). 

+ “Những ai phỉ báng triết học nhiều nhất lại chính là những kẻ nô lệ của những 

tàn tích thông tục hóa, tồi tệ nhất của triết học” (C. Mác – Ph. Ănghen. Toàn tập, t.20. 

NXB CTQG, 1994, tr. 692-693). 

Chương 4 

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 

1. Ý thức Khoa học 

a. Khoa học và sự ra đời và phát triển của nó 

- Khoa học với tính cách là hình thái ý thức xã hội. 

- Khoa hoc̣ với tính cách là hệ thống tri thức. 

- Khoa học với tính cách là hoạt động xã hội. 

- Những tiền đề của sự xuất hiện các khoa học: 

+ Thời Cổ đại và Trung cổ. 
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+ Thời đại Phục hưng và Khai sáng. 

- Sự xuất hiện các khoa học: 

+ Các khoa học tự nhiên. 

+ Các khoa học xã hội và nhân văn. 

b. Các loại hình khoa học chủ yếu 

- Phân loại khoa học. 

- Khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Khoa học xã hội và nhân văn. 

+ Khoa học xã hội và nhân văn ngày nay trực tiếp là dữ liệu khái quát của gần 

như tất cả các nhà triết học và hầu hết các trào lưu triết học. 

+ Triết học ngày nay gắn bó đặc biệt hữu cơ với khoa học xã hội và nhân văn 

và với các khoa học liên ngành, đa ngành. 

2. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội 

a. Cách mạng khoa học - công nghệ 

- Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong lịch sử: bối cảnh kinh tế - xã hội, 

nội dung và tác động của nó đến sự phát triển xã hội. 

- Một số thành tựu tiêu biểu của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại. 

+ Tin học và công nghệ thông tin. 

+ Khoa học tự nhiên và công nghệ: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, 

công nghệ siêu cơ bản, công nghệ năng lượng mới; khoa học và công nghệ vũ trụ… 

+ Khoa học xã hội và quản lý xã hội. 

- Đặc điểm và vai trò của cách mạng khoa học - công nghệ. 

+ Rút ngắn thời gian thực hiện các ý tưởng. Rút ngắn vòng đời các sản phẩm 

khoa học và công nghệ. 

+ Giải phóng người lao động khỏi quá trình sản xuất trực tiếp. 

+ Thay đổi các quan hệ xã hội. 

b.  Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội 

- Động lực của sự phát triển (khái niệm nguồn gốc, động lực của sự phát triển; 

các loại động lực của sự phát triển xã hội). 

- Quan niệm của Mác về khoa học với tính cách là lực lượng sản xuất trực tiếp. 

- Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển. 

3. Khoa học công nghệ ở Việt Nam 

a. Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam 

- Những thành tựu về khoa học công nghệ ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay. 

- Những hạn chế, yếu kém. 

- Nguyên nhân của những thành tựu, yếu kém. 

b. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam  

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về khoa học - công nghệ. 

- Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam. 








































































































































































































































































