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I. Thông tin về học phần 

o Học kỳ: 2 

o Số tín chỉ: 02 (Lý thuyết: 1,5 – Thực hành: 0,5 – Tự học: 4) 

o Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

+ Học lý thuyết trên lớp: 22 tiết 

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 8 tiết 

o Giờ tự học: 60 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hƣớng dẫn của giảng viên) 

o Đơn vị phụ trách: 

 Bộ môn: Hóa học 

  ho : M   trƣờn  

o Học phần thuộc khối kiến thức: 

Đạ  cƣơn  ⌧ Cơ sở ngành □ Chuyên ngành  □ 

Bắt buộc ⌧ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □ 

 

o Học phần tiên quyết: Không 

o Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Anh    □     Tiếng Việt  ⌧ 
 

II.Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi 

1. Mục tiêu:  

Về k ến thức: H ểu đƣợc một số vấn đề cơ bản củ  hó  học hữu cơ nhƣ mố  qu n hệ 

  ữ  cấu trúc và tính chất hó , tính chất vật lí củ  một số hợp chất hữu cơ hydroc cbon, dẫn 

xuất củ  h droc cbon. B ết đƣợc v   trò, sự tồn tạ  và một số tính chất lí-hóa-s nh củ  một số 

nhóm hợp chất th ên nh ên. 

Về kĩ năn : Vận dụn  đƣợc kĩ năn  làm v ệc nhóm tron  thảo luận và làm thí n h ệm; 

vận dụn  đƣợc kĩ năn  tr  cứu tà  l ệu học tập qu  sách vở,  ntenet; b ết kĩ năn  tổn  hợp, hệ 

thốn  k ến thức lí thuyết.   

Về thá  độ: Chủ độn  tron  học tập độc lập và làm v ệc nhóm; b ết t n trọn  ý k ến củ  

các cá nhân, trun  thực, cẩn thận kh  xử lí kết quả thực n h ệm. 

2. Kết quả học tập mong đợi của học phần:  

Học phần đón   óp cho Chuẩn đầu r  s u đây củ  CTĐT theo mức độ sau: 



I – Giới thiệu (Introduction); P – Thực hiện (Practice); R – Củng cố (Reinforce); M – Đạt được 

(Master) 

 

 

Ký hiệu Kết quả học tập mong đợi của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện đƣợc 

CĐR của CTĐT 

Kiến thức  

K1 

Hiểu đƣợc ảnh hƣởng qua lại giữa cấu trúc và tính chất 

hóa học cơ bản của các hợp chất hữu cơ từ đó phân tích 

mối liên hệ giữa cấu trúc phân tử và các phản ứng hóa 

học đặc trƣn  của chúng. 

CĐR1 

K2 

Hiểu đƣợc đặc đ ểm cấu trúc phân tử của các hợp chất 

hidrocacbon và các dẫn xuất của hidrocacbon từ đó 

hiểu đƣợc tính chất đặc trƣn  của các hợp chất đó cũn  

nhƣ các h ện tƣợng hóa học l ên qu n đến các hợp chất 

hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon. 

CĐR1, CĐR2, 

CĐR3, CĐR5 

K3 

Biết đƣợc vai trò, sự tồn tại và hiểu đƣợc các hiện 

tƣợng hóa học l ên qu n đến một số nhóm hợp chất tự 

nh ên cơ bản.  

CĐR1, CĐR2, 

CĐR3, CĐR5 

Kỹ năn  

K4 

Vận dụng kỹ năn  làm v ệc độc lập và làm việc nhóm 

để chia sẻ, phân bổ nhiệm vụ và giám sát các thành viên 

trong nhóm 

CĐR9 

K5 
Vận dụng kỹ năn  tr  cứu tài liệu học tập qua giáo 

trình, sách chuyên khảo,  ntenet và thƣ v ện đ ện tử.  
CĐR9 

K6 

Biết kỹ năn  tổng hợp, hệ thống tính chất của một 

nhóm hợp chất từ tính chất của một số hợp chất tiêu 

biểu và thực hiện đƣợc các thí nghiệm thực tế. 

CĐR9 

Năn  lực tự chủ và trách nhiệm  

K7 Chủ độn  tron  học tập độc lập và làm v ệc theo nhóm. CĐR12 

K8 

Tuân thủ các quy định trong lớp học, nội quy phòng thí 

nghiệm. B ết t n trọn  bản quyền tron  v ết báo cáo; cẩn 

thận, trung thực trong xử lý báo cáo thí nghiệm. Tuân 

thủ nghiêm nhặt các quy định trong sử dụng hóa chất, 

bảo vệ m   trƣờng. 

CĐR12 

 

III. Nội dung tóm tắt của học phần  

MT01002. Hóa hữu cơ (Organic chemistry) (2TC: 1,5 - 0,5 – 4) 

Mô tả vắn tắt nội dung: 

Lý thuyết cơ bản của hóa học hữu cơ: Đồng phân và ảnh hƣởn  tƣơn  hỗ giữa các 

nguyên tử, nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ. Cấu tạo và tính chất cơ bản của 

Mã HP 
Tên 

HP 

Mức độ đón   óp của học phần cho CĐR củ  CTĐT 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 CĐR4 CĐR5 CĐR6 CĐR7 CĐR8 CĐR9 CĐR10 CĐR11 CĐR12 

MT01002 
Hóa 

hữu cơ 
I1 I2 I3   I5       I9     I12 



các nhóm chức hữu cơ quan trọn . Cơ chế phản ứng của một số phản ứng hữu cơ cơ bản. Cấu 

tạo, tính chất và vai trò của một số nhóm hợp chất thiên nhiên: Gluxit, lipit, amino axit, 

prote n, … 

Thực hành: các thí nghiệm định tính về tính chất hóa học của các nhóm hợp chất hữu 

cơ cơ bản (3 bài thực hành trong phòng thí nghiệm). 

 

IV. Phƣơng pháp giảng dạy và học tập 

1. Phƣơng pháp giảng dạy 

 Thuyết giảng 

 Thảo luận bài tập 

 Phƣơn  pháp thực nghiệm 

 E-learning: bài giảng và thảo luận trực tuyến 

2. Phƣơng pháp học tập 

 S nh v ên tự đọc tà  l ệu  

 S nh v ên th m     n he   ản  và làm bà  tập theo yêu cầu 

 Phƣơn  pháp thực nghiệm: tự chuẩn bị lý thuyết các bài thực hành ở nhà, tiến hành 

các thí nghiệm độc lập dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên, thảo luận kết quả theo nhóm. 

 E-learning, diễn đàn trực tuyến 

 

V. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 75% thờ  lƣợng các giờ lý thuyết và tham 

dự đủ, đạt yêu cầu tất cả 3 bài thực hành. (để đạt đ ểm chuyên cần và đƣợc phép dự thi 

cuối kỳ). 

 Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phả  đọc các tài liệu do giảng viên cung cấp, làm 

bài tập, bài thực hành theo yêu cầu, chuẩn bị lý thuyết đầy đủ cho các giờ thực tập. 

  Bài tập: Tất cả sinh viên phả  làm đầy đủ bài tập tƣơn  ứng phần đã học. 

 Thực hành:  8 tiết 

 Đánh   á   ữa kỳ: Sinh viên tham dự học phần này phải làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ. 

 Thi cuố  kì: đề th  đƣợc xây dựn  theo quy định 

 

VI. Đánh giá và cho điểm 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm trung bình của học phần là tổng điểm của các rubric nhân với trọng số tương ứng 

của từng rubric  

3. 3. Các phương pháp đánh giá  

Rubric đánh giá 
KQHTMĐ đƣợc đánh 

giá 

Trọng số 

(%) 

Tuần học 

Đánh giá chuyên cần 1-8 

Rubric 1 – Đánh   á chuyên cần K1..K8 10 1-8 

Đánh giá quá trình  

Rubric 2 – Đánh   á thực hành  1… 8 
Đ ều kiện 

dự thi 
4-7 



Rubric 3 – Kiểm tra giữa kỳ K1, K2 30 5-6 

Đánh giá cuối kì  

Rubric 4 – Thi cuối kì  1… 8 60 
Theo lịch của 

Học viện 

 

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần  

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

8,5 – 10 điểm 

Khá tốt 

6,5 – 8,4 điểm 

Đạt 

4,0 – 6,4 điểm 

Kém 

0 – 3,9 điểm 

Thá  độ 

tham dự  
50 

Luôn chú ý và 

tham gia các 

hoạt động 

Khá chú ý, có 

tham gia 

Có chú ý, ít tham 

gia 

Không chú 

ý/không tham 

gia 

Thời gian 

tham dự 
50 

Tham dự đầy 

đủ các buổi, 

đún    ờ 

Tham dự đầy đủ 

các buổ  nhƣn  

có buổ  đ  muộn 

hoặc bỏ về sớm; 

hoặc nghỉ 1 buổi. 

Không tham dự 2 

buổi học, hoặc 

nghỉ quá tổng số 

6 tiết học. 

Nghỉ học từ 3 

buổi trở lên. 

     

 

Rubric 2: Đánh giá thực hành 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

8,5 – 10 điểm 

Khá tốt 

6,5 – 8,4 điểm 

Đạt 

4,0 – 6,4 điểm 

Kém 

0 – 3,9 điểm 

Thá  độ 

tham dự 
20 

Tích cực nêu 

vấn đề thảo 

luận và chia sẻ 

Có tham gia 

thảo luận và 

chia sẻ 

Thỉnh thoảng 

tham gia thảo 

luận và chia sẻ  

Không tham 

gia thảo luận và 

chia sẻ  

Kết quả 

thực 

hành 

40 

Kết quả thực 

hành đầy đủ và 

đáp ứng hoàn 

toàn các yêu 

cầu  

Kết quả thực 

hành đầy đủ và 

đáp ứng khá tốt 

các yêu cầu, còn 

sai sót nhỏ  

Kết quả thực 

hành đầy đủ và 

đáp ứn  tƣơn  

đối các yêu cầu, 

có 1 sai sót quan 

trọng  

Kết quả thực 

hành không 

đầy đủ/Không 

đáp ứng yêu 

cầu  

Báo cáo 

TH 
40 

Giải thích và 

chứng minh rõ 

ràng đáp ứng 

trên 85%. 

Giải thích và 

chứng minh khá 

rõ ràng đáp ứng 

trên 65% 

Giải thích và 

chứng minh 

tƣơn  đối rõ 

ràng đáp ứng 

trên 40% 

Giải thích và 

chứng minh 

đáp ứn  dƣới 

40% 

 

 
 

Rubric 3: Kiểm tra giữa kỳ 

Hình thức: tự luận 

Nội dung kiểm tra  
Chỉ báo thực hiện của học phần đƣợc 

đánh giá qua câu hỏi 

KQHTMĐ của 

môn học đƣợc 

đánh giá qua câu 

hỏi 

Cấu trúc phân tử hợp 

chất hữu cơ 

Ảnh hƣởn  tƣơn  hỗ 

giữa các nhóm nguyên 

S nh v ên (1) phân tích đƣợc đ ều kiện xuất 

hiện đồng phân hình học và đồng phân 

quang học, biểu diễn đƣợc các cấu hình 

không    n đó tron  một mặt phẳng (2) phân 

K1-K2 



tử trong phân tử 

 

tích đƣợc mối quan hệ giữa cấu trúc và tính 

chất các hợp chất hữu cơ 

Hidrocacbon  

Sinh viên (1) hiểu đƣợc cấu tạo và các phản 

ứn  đặc trƣn  của các hidrocacbon quan 

trọng (2) Biểu diễn đƣợc các cơ chế phản 

ứng hóa học đặc trƣn  đó 

K1-K2 

Dẫn xuất của 

hidrocacbon 

 

Sinh viên (1) hiểu đƣợc cấu tạo và các phản 

ứn  đặc trƣn  của nhóm chức quan trọng (2) 

Phân tích đƣợc ảnh hƣởng của gốc 

hidrocacbon tới các tính chất đó (3) M  tả 

đƣợc các phản ứn  đặc trƣn  của các dẫn 

xuất của hidrocacbon 

K1-K2 

 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

8,5 – 10 điểm 

Khá tốt 

6,5 – 8,4 điểm 

Đạt 

4,0 – 6,4 điểm 

Kém 

0 – 3,9 điểm 

Kết quả bài 

kiểm tra  
100 

Trình bày đủ 

và đún  trên 

80% các câu 

hỏi và bài tập 

kiểm tra  

Hoàn thành 

đún  đƣợc 

60% đến 80% 

các câu hỏi và 

bài tập 

Hoàn thành 

đún  từ 40% 

đến 60% các 

câu hỏi và bài 

tập.  

Hoàn thành 

đún  đƣợc 

dƣới 40% các 

câu hỏi và bài 

tập.  

 

Rubric 4: Thi cuối kì 

Nội dung kiểm tra  
Chỉ báo thực hiện của học phần đƣợc 

đánh giá qua câu hỏi 

KQHTMĐ 

của môn học 

đƣợc đánh giá 

qua câu hỏi 

Cấu trúc phân tử hợp chất 

hữu cơ 

Ảnh hƣởn  tƣơn  hỗ giữa 

các nhóm nghuyên tử 

trong phân tử 

 

S nh v ên (1) phân tích đƣợc đ ều kiện xuất 

hiện đồng phân hình học và đồng phân 

quang học, biểu diễn đƣợc các cấu hình 

kh n     n đó tron  một mặt phẳng (2) phân 

tích đƣợc mối quan hệ giữa cấu trúc và tính 

chất các hợp chất hữu cơ 

K1-K3, K7-K8 

Hidrocacbon  

Sinh viên (1) hiểu đƣợc cấu tạo và các phản 

ứn  đặc trƣn  của các hidrocacbon quan 

trọng (2) Biểu diễn đƣợc các cơ chế phản 

ứng hóa học đặc trƣn  đó 

K1, K2, K4-

K8 

Dẫn xuất của hidrocacbon 

 

Sinh viên (1) hiểu đƣợc cấu tạo và các phản 

ứn  đặc trƣn  của nhóm chức quan trọng (2) 

Phân tích đƣợc ảnh hƣởng của gốc 

hidrocacbon tới các tính chất đó (3) M  tả 

đƣợc các phản ứn  đặc trƣn  của các dẫn 

xuất của hidrocacbon (4) Xây dựn  đƣợc 

các sơ đồ chuyển hóa các hợp chất dựa vào 

tính chất của chúng. 

K1, K2, K4-

K8 

Hợp chất tự nhiên 

 

Sinh viên (1) Mô tả đƣợc cấu trúc các hợp 

chất tự nhiên quan trọng: Gluxit, lipid, 

 m no  x t, prote n. (2) phân tích đƣợc mối 

K1, K3, K4-

K8 



quan hệ giữa cấu trúc và tính chất các hợp 

chất tự nhiên (3) Mô tả đƣợc một số phản 

ứng thể hiện tính chất hóa học của các hợp 

chất này. 
 

 

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

8,5 – 10 điểm 

Khá tốt 

6,5 – 8,4 điểm 

Đạt 

4,0 – 6,4 điểm 

Kém 

0 – 3,9 điểm 

Kết quả bài 

thi cuối kì  
100 

Trình bày đủ 

và đún  trên 

80% các câu 

hỏi và bài tập 

kiểm tra  

Hoàn thành 

đún  đƣợc 

60% đến 80% 

các câu hỏi và 

bài tập 

Hoàn thành 

đún  từ 40% 

đến 60% các 

câu hỏi và bài 

tập.  

Hoàn thành 

đún  đƣợc 

dƣới 40% các 

câu hỏi và bài 

tập.  

 

Bảng 3. Cách tiếp cận đánh giá kết quả học tập mong đợi của học phần 
 

Kết quả 

mong đợi 

của học 

phần 

Chỉ báo thực hiện Chƣơng 
Phƣơng pháp 

đánh giá 

Rubric 

sử dụng 

 1: Đánh   á 

đƣợc ảnh 

hƣởng qua lại 

giữa cấu trúc 

và tính chất 

hóa học cơ 

bản của các 

hợp chất hữu 

cơ. 

1. S nh v ên phân tích đƣợc đ ều 

kiện xuất hiện đồng phân hình học 

và đồng phân quang học, biểu 

diễn đƣợc các cấu hình không 

   n đó tron  một mặt phẳng  

2. S nh v ên phân tích đƣợc mối 

quan hệ giữa cấu trúc và tính chất 

các hợp chất hữu  cơ 

Chƣơn  

1 

 

Phát biểu/chia sẻ ý 

kiến trên lớp 

Hoàn thành bài tập 

theo yêu cầu 

Kiểm tra giữa kỳ 

Thi cuối kỳ 

R1 

R3 

R4  

 

K2: Giải 

thích đƣợc 

các hiện 

tƣợng hóa 

học liên quan 

đến các hợp 

chất 

hidrocacbon 

và dẫn xuất 

của 

hidrocacbon 

3. Sinh viên hiểu đƣợc cấu tạo 

và các phản ứn  đặc trƣn  của các 

hidrocacbon và dẫn xuất của 

hidrocacbon quan trọng  

4. Sinh viên biểu diễn đƣợc các 

cơ chế phản ứng hóa học đặc 

trƣn  đó  

 

Chƣơn  

2,3 

Phát biểu/chia sẻ ý 

kiến trên lớp 

Hoàn thành bài tập 

theo yêu cầu 

Kiểm tra giữa kỳ 

Thi cuối kỳ 

R1 

R2 

R3 

R4  

 

K3: Biết 

đƣợc vai trò, 

sự tồn tại và 

hiểu đƣợc các 

hiện tƣợng 

hóa học liên 

qu n đến một 

số nhóm hợp 

chất tự nhiên 

cơ bản. 

5. Sinh viên mô tả đƣợc cấu trúc 

các hợp chất tự nhiên quan trọng: 

Gluxit, lipid, amino axit, protein.  

6. Sinh viên phân tích đƣợc mối 

quan hệ giữa cấu trúc và tính chất 

các hợp chất tự nhiên  

7.  Mô tả đƣợc một số phản ứng 

thể hiện tính chất hóa học của các 

hợp chất này. 

Chƣơn  

4 

Phát biểu/chia sẻ ý 

kiến trên lớp 

Hoàn thành bài tập 

theo yêu cầu 

Thi cuối kỳ 

R1 

R2 

R3 

R4  

 



4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần. 

 Tham dự thực hành: Đạt yêu cầu cả b  bà  mớ  đủ đ ều k ện dự th   

 Không tham gia thi giữa kì: 0 đ ểm. 

 Điểm thi cuối kỳ:  h n  th m th  cuố  kỳ (và kh n  có lý do đƣợc chấp thuận theo QĐ 

h ện hành): đ ểm 0. 

 Yêu cầu về đạo đức: T n trọn  ý k ến khác b ệt và quyền cá nhân. 

 

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 

* Sách giáo trình/Bài giảng: (Liệt kê ít nhất 1 giáo trình) 

1. Giảng viên Bộ môn Hóa Học (2017), Bài giảng Hóa Hữu Cơ. 

2. Đ nh Văn Hùn , Trần Văn Ch ến. Giáo trình hoá học hữu cơ (2007) N B N n  

n h ệp. 

* Tài liệu tham khảo khác: (Liệt kê ít nhất 3 tài liệu tham khảo) 

1. Đặn  Nhƣ Tại, Ngô Thị Thuận.  Hóa học hữu cơ tập 1,2,3 (2014). NXB Giáo dục Việt Nam.  

2. Ngô Thị Thuận. Hóa học hữu cơ phần bài tập tập 1,2 (2006). NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. 

3. Thá  Doãn Tĩnh. Cơ sở Hóa học hữu cơ 1,2 (2003). Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật. 

 

VIII. Nội dung chi tiết của học phần  

Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

1-2 Chƣơng 1: Đại cƣơng về hóa học hữu cơ  K1, K5, K7 

1-2 

A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp (4 tiết):  

Nội dung giảng dạy lý thuyết (4 tiết) 

1.1. Cấu tạo và đặc điểm của nguyên tử cacbon 

1.2. Cơ chế phản ứng 

1.3. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 

1.3.1. Đồng phân cấu tạo 

1.3.2. Đồng phân không gian 

1.4. Ảnh hưởng tương hỗ của các nguyên tử, nhóm nguyên tử 

trong phân tử hợp chất hữu cơ 

 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8 tiết) 

1.5. Liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ 

1.6. Phân loại các hợp chất hữu cơ và phản ứng hữu cơ 

Bài tập chương 1 

 

2-4 Chƣơng 2: Hidrocacbon  
K2, K4, K5, 

K6, K7, K8 

2-3 

 

A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp (7,5 tiết):  

Nội dung giảng dạy lý thuyết (5 tiết) 

2.1. Hidrocacbon no (ankan, xicloankan) 

2.1.1. Cấu tạo 

2.1.2. Tính chất hóa học 

- Phản ứng thế 

- Phản ứng cộng của xicloankan 

- Phản ứng oxi hóa 

- Phản ứng phân hủy 

2.2. Hidrocacbon chưa no (anken, ankin, ankadien) 

2.2.1. Cấu tạo 

 

 



Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

2.2.2. Tính chất hóa học 

- Phản ứng cộng hợp 

- Phản ứng thế của ankin-1 

- Phản ứng oxi hóa 

- Phản ứng trùng hợp 

2.3. Hidrocacbon thơm 

2.3.1. Cấu tạo củ  benzen và tính thơm 

2.3.2. Tính chất hóa học 

- Phản ứng thế: Cơ chế thế á  đ ện tử, một số phản 

ứng thế quan trọng: Halogen hóa, nitro hóa, ankyl 

hóa, axyl hóa. Quy luật thế tron  nhân thơm 

- Phản ứng cộng hợp 

- Phản ứng oxi hóa 

Nội dung giảng dạy thực hành: (2,5 tiết) 

Bà  1. Đ ều chế và các phản ứng thể hiện tính chất đặc trƣn  của 

các loạ  h droc cbon no, chƣ  no, thơm, dẫn xuất halogen 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (15 tiết) 

- Công thức, tên gọ , đồng phâncác hidrocacbon 

- Phƣơn  pháp đ ều chế 

- Tính chất vật lý 

- Bài tập chƣơn  2 

 

4-6 Chƣơng 3: Dẫn xuất của hidrocacbon 
K2, K4, K5, 

K6, K7, K8 

4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp (9,5 tiết) 

Nội dung giảng dạy lý thuyết (7 tiết) 

3.1. Dẫn xuất halogen 

3.1.1. Cấu tạo 

3.1.2. Tính chất hóa học 

- Phản ứng thế 

- Phản ứng loại HX 

- Phản ứng với kim loại 

- Phản ứng của gốc hidrocacbon 

3.2. Ancol – Phenol 

3.2.1. Cấu tạo 

3.2.2. Tính chất hóa học 

- Phản ứng của nguyên tử hidro trong nhóm OH 

- Phản ứng của nhóm OH 

- Phản ứng loạ  nƣớc 

- Phản ứng oxi hóa 

- Phản ứng của gốc hidrocacbon 

3.3. Hợp chất cacbonyl (andehit – xeton) 

3.3.1. Cấu tạo 

3.3.2. Tính chất hóa học 

- Phản ứng cộng hợp 

- Phản ứng oxi hóa 

- Phản ứng của gốc hidrocacbon 

3.4. Axit cacboxylic 

3.4.1. Cấu tạo 

3.4.2. Tính chất hóa học 

 



Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

- Tính axit 

- Phản ứng của nhóm OH 

- Phản ứn  đề cacboxyl hóa 

- Phản ứng của gốc hidrocacbon 

- Phản ứng oxi hóa 

- Phản ứng của gốc hidrocacbon 

3.5. Amin 

3.5.1. Cấu tạo 

3.5.2. Tính chất hóa học 

- Tính bazo 

- Phản ứng với HNO2 

- Phản ứng thế ở nhân thơm 

3.6. Kiểm tra giữa kỳ 

Nội dung giảng dạy thực hành: (2,5 tiết) 

Bà  2: Đ ều chế và thử tính chất các dẫn xuất của hidrocacbon: 

ancol, phenol, andehit, xeton, axit, este, amin 

 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (19 tiết) 

- Phân loại, tên gọ , đồng phân các dẫn xuất của hidrocacbon 

- Phƣơn  pháp đ ều chế 

- Bài tập chƣơn  3 

 

6-8 Chương 4. Hợp chất tự nhiên 
K3, K4, K5, 

K6, K7, K8 

6-8 

A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp (9 tiết) 

Nội dung giảng dạy lý thuyết (6 tiết) 

4.1. Gluxit (hidratcacbon) 

4.1.1. Định n hĩ , phân loại, tên gọi 

4.1.2. Monosaccarit 

- Cấu tạo của các monosaccarit 

- Tính chất hóa học: phản ứng cộng hợp của nhóm 

cacbonyl, phản ứng oxi hóa, phản ứng của nhóm –OH, 

sự đồng phân hóa 

4.1.3. Đ s cc r t 

- Cấu tạo của Mantozo, Lactozo, Sacarozo, Xenlobiozo 

- Tính chất hóa học: phản ứng oxi hóa, phản ứng thủy 

phân 

4.1.4. Polisaccarit 

- Cấu tạo của tinh bột, xenlulozo 

- Phản ứng thủy phân của tinh bột, xenlulozo 

4.2. Amino axit 

4.2.1. Định n hĩ , phân loại, tên gọi 

4.2.2. Phƣơn  pháp đ ều chế 

4.2.3. Tính chất 

- Ion lƣỡng cực và đ ểm đẳn  đ ện 

- Tính chất quang hoạt 

                   - Tính chất hóa học 

 

Nội dung giảng dạy thực hành: (3 tiết) 

Bài 3. Các phản ứng thể hiện tính chất của gluxit (mono-, đ -, 

trisacarit), amino axit, lipit, amino axit và protein 

 



Tuần Nội dung 

KQHTMĐ 

của học 

phần 

 

 

 

 

 

B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18 tiết) 

-  Lipit (chất béo) 

-  Các hợp chất thiên nhiên cao phân tử: protein, axit nucleic  

- Các hợp chất thiên nhiên khác: tecpenoit, ancaloit, steroit 

- Bài tập chƣơn  4 

 

 

IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

 Phòn  học, thực hành: Phòn  thí n h ệm có đầy đủ th ết bị và hó  chất cần th ết cho 

nộ  dun  các bà  thực hành hó  hữu cơ.  

 Phƣơn  t ện phục vụ   ản  dạy: Máy ch ếu +  nternet, hệ thốn  hỗ trợ E-learning. 

 

                                                                              Hà Nội, ngày……. tháng……năm 20… 
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Giảng viên phụ trách môn học 
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Họ và tên: Đoàn Thị Thúy Ái Học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Địa chỉ cơ qu n: Bộ môn Hóa học Đ ện thoại liên hệ: 0975965650 

Email: aidoan.vnua@gmail.com Trang web: http://kmt.vnua.edu.vn 

Cách liên lạc với giảng viên: đ ện thoại, email và gặp trực tiếp 
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