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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: 6)
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: 90 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hƣớng dẫn của giảng viên)
o Đơn vị phụ trách:
 Bộ môn: Hóa học
 Khoa: M trƣ n
o Học phần thuộc khối kiến thức:
o
Đại cƣơng ⌧
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 mon đợi
 Mục tiêu:
Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên một số vấn đề cơ bản của hóa học hữu
cơ nhƣ mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất hóa, tính chất vật lí của một số hợp chất hữu cơ
hydrocacbon, dẫn xuất của hidrocacbon. Biết đƣợc vai trò, sự tồn tại và một số tính chất líhóa-sinh của một số nhóm hợp chất thiên nhiên.
Về kĩ năng: Học phần rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng làm việc nhóm trong thảo
luận và làm thí nghiệm; vận dụng đƣợc kĩ năng tra cứu tài liệu học tập qua sách vở, intenet;
biết kĩ năng tổng hợp, hệ thống kiến thức lí thuyết.
Về thái độ: Học phần rèn luyện cho sinh viên năng lực chủ động trong học tập độc lập
và làm việc nhóm; biết tôn trọng ý kiến của các cá nhân, trung thực, cẩn thận khi xử lí kết quả
thực nghiệm.
* Kết quả học tập mong đợi của chương trình

Sau khi hoàn tất Chƣơng trình, Sinh viên có thể:
Kiến
thức
chung

CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội, nhân văn, pháp luật,
kinh tế và sự hiểu biết về các vấn đề đƣơng đại vào ngành Khoa học môi trƣờng.
CĐR2: Phân tích chất lƣợng môi trƣờng bao gồm thiết kế và thực hiện các thí
nghiệm về môi trƣờng, cũng nhƣ thu thập và giải thích số liệu.

Kiến
thức
chuyên
môn

CĐR3: Đánh á tác động của việc sử dụng tài nguyên và sự phát thải đến chất
lƣợng môi trƣờng.
CĐR4: Xây dựng các giải pháp bền vững cho việc quản lý, bảo vệ môi trƣờng và
tài nguyên dựa trên các quan điểm (perspectives) khác nhau của khoa học, nhân văn
và xã hội.
CĐR 5: Thiết kế các công trình xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí) theo các tiêu chuẩn,
quy chuẩn quốc gia và quốc tế.
CĐR 6: Vận dụng tƣ duy tầm hệ thống, tƣ duy phản biện và tƣ duy sáng tạo trong
giải quyết các vấn đề của ngành môi trƣờng và các lĩnh vực liên quan.

năng
chung

năng
chuyên
môn
Thái
độ

CĐR7: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đa chức năng.
CĐR8: Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản, đa phƣơng tiện với các bên liên
quan trong môi trƣờng đa dạng; đạt chuẩn Tiếng Anh theo qui định của Bộ
GD&ĐT.
CĐR 9: Vận dụng các hƣớng tiếp cận (approaches) và các phƣơng pháp, k thuật
phù hợp để điều tra, khảo sát, nghiên cứu các vấn đề của ngành môi trƣờng.
CĐR 10: Sử dụng công nghệ, các trang thiết bị và k thuật hiện đại trong các hoạt
động quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng.
CĐR11: Định hƣớng tƣơng lai rõ ràng, có lòng đam mê nghề nghiệp và ý thức học
tập suốt đời.
CĐR12: Thể hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm bảo
vệ môi trƣờng và phục vụ sự phát triển bền vững của Việt Nam và toàn cầu.

* Kết quả học tập mong đợi của học phần
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
I – Giới thiệu (Introduction); P – Thực hiện (Practice); R – Củng cố (Reinforce); M – Đạt
được (Master)

Mã HP

Tên
HP

MT0100
2

Hóa
hữu
cơ

Ký hiệu

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT
CĐ
R1

CĐ
R2

CĐ
R3

P

I

I

CĐ CĐ
R4 R5

CĐ
R6

CĐ
R7
I

Kết quả học tập mon đợi của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên
thực hiện đƣợc

CĐ
R8

CĐ
R9

CĐ
R10

CĐ
R11

CĐR
12

I

I

CĐR của CTĐT

Kiến thức

K1

K2

K3

Phân tích mối liên hệ giữa cấu trúc phân
tử hợp chất hữu cơ và các phản ứng hóa
học đặc trƣng của chúng. Từ đó dự đoán
đƣợc tính chất của các hợp chất khác có
cấu trúc tƣơng tự.
Phân tích đặc điểm cấu trúc phân tử của
các hợp chất hidrocacbon và các dẫn xuất
của hidrocacbon từ đó giải thích đƣợc
tính chất đặc trƣng của các hợp chất đó
cũng nhƣ các hiện tƣợng hóa học liên
quan đến các hợp chất hidrocacbon và
dẫn xuất của hidrocacbon.

CĐR1: Áp dụng kiến thức
khoa học tự nhiên, chính trị, xã
hội, nhân văn, pháp luật, kinh tế
và sự hiểu biết về các vấn đề
đƣơng đại vào ngành Khoa học
môi trƣờng.

Thực hiện các thí nghiệm nhận biết các CĐR2: Phân tích chất lƣợng
hợp chất hữu cơ dựa trên tính chất vật lí môi trƣờng bao gồm thiết kế và
và hóa học đặc trƣng.
thực hiện các thí nghiệm về
môi trƣờng, cũng nhƣ thu thập
và giải thích số liệu.
Miêu tả sự tồn tại, vai trò của các hợp CĐR3: Đánh á tác động của
chất hữu cơ và tác động của chúng tới việc sử dụng tài nguyên và sự
sức khỏe và môi trƣờng.
phát thải đến chất lƣợng môi
trƣờng.

K năng
K4

Thực hiện hoạt động nhóm về các thí CĐR7: Làm việc nhóm và
nghiệm định tính và nhận biết các hợp lãnh đạo nhóm làm việc đa
chất hữu cơ.
chức năng.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

K5

K6

Xây dựng định hƣớng học tập và cập nhật CĐR11: Định hƣớng tƣơng lai
kiến thức.
rõ ràng, có lòng đam mê nghề
nghiệp và ý thức học tập suốt
đời.
Thực hiện tôn trọng bản quyền, cẩn thận,
trung thực trong viết báo cáo. Thực hiện
nghiêm ngặt các quy định trong sử dụng
hóa chất, bảo vệ môi trƣờng.

CĐR12: Thể hiện các chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp, thực
hiện trách nhiệm bảo vệ môi
trƣờng và phục vụ sự phát triển
bền vững của Việt Nam và toàn
cầu.

III. Nội dung tóm tắt của học phần
MT01002. Hóa hữu cơ (Or an c chem stry) (2TC: 1,5 - 0,5 – 6)
Mô tả vắn tắt nội dung:
Lý thuyết cơ bản của hóa học hữu cơ: Đồng phân và ảnh hƣởng tƣơng hỗ giữa các
nguyên tử, nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ. Cấu tạo và tính chất cơ bản của

các nhóm chức hữu cơ quan trọng. 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,
protein, …
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. Phƣơn pháp giảng dạy và học tập
1. Phƣơn pháp ảng dạy
 Thuyết giảng


Thảo luận bài tập



Phƣơng pháp thực nghiệm



E-learning: bài giảng và thảo luận trực tuyến (http://elearning.vnua.edu.vn/)

2. Phƣơn pháp học tập
 Sinh viên tự đọc tài liệu
 Sinh viên tham gia nghe giảng và làm bài tập theo yêu cầu
 Phƣơng 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: tìm và tra cứu tài liệu, trao đổi tài liệu học tập và câu hỏi thảo luận trên
nhóm lớp.

V. Nhiệm vụ của sinh viên
 Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 75% thời lƣợng các giờ lý thuyết và tham
dự đủ, đạt yêu cầu tất cả 3 bài thực hành. (để đạt điểm chuyên cần và đƣợc phép dự thi
cuối kỳ).
 Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phải 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 phải làm đầy đủ bài tập tƣơng ứng phần đã học.




Thực hành: 8 tiết
Đánh giá giữa kỳ: Sinh viên tham dự học phần này phải làm 1 bài kiểm tra giữa kỳ.
Thi cuối kì: đề thi đƣợc xây dựng theo quy định

VI. Đánh á và cho đ ểm
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
- Điểm quá trình: 40%
+ Tham dự lớp: 10%
+ Thực hành: 0%
+ kiểm tra giữa kì: 30%
- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 60%
3. Các phương pháp đánh giá
Bảng 1. Ma trận đánh giá các kết quả học tập mong đợi của học phần
Các KQHTMĐ của
HP

Tham dự lớp
(10%)

Thực hành
(Đạt yêu cầu
0%)

Kiểm tra giữa
kì (30%)

Thi cuối kỳ
(60%)

K1
K2
K3
K4
K5
K6

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Bảng 2. Chỉ báo thực hiện các kết quả học tập mong đợi của học phần
KQHTMĐ
Chỉ báo thực hiện KQHTMĐ
Chỉ báo 1: Trình bày cấu tạo của các hợp chất hữu cơ tƣơng ứng với các
K1
dạng đồng phân: cấu tạo, cấu hình và đồng phân quang học.
Chỉ báo 2: Thực hiện gọi tên IUPAC của các hợp chât hữu cơ và một số tên
K1
thƣờng gọi.
Chỉ báo 3: Thực hiện các chuyển hóa giữa các hợp chất hữu cơ đơn giản
K1
nhóm hydrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol, phenol, andehit, xeton, axit và
amin.
Chỉ báo 4: Trình bày cơ chế phản ứng SR, SE, SN, AE, AN tƣơng ứng với các
K1
phản ứng hữu cơ đặc trƣng.
Chỉ báo 5: Thực hiện so sánh tính axit, tính bazo của các nhóm hợp chất hữu
K1, K2
cơ có cấu trúc tƣơng đồng nhau.
Chỉ báo 6: Thực hiện bài toán tổng hợp một hợp chất hữu cơ từ các nguyên
K1, K2
liệu đơn giản hoặc các hợp chất hữu cơ khác.
K1, K3
Chỉ báo 7: Mô tả sự tồn tại và vai trò của các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên.
Chỉ báo 8: Mô tả phản ứng đặc trƣng để nhận biết một số hợp chất hữu cơ
K1, K3
đơn giản, một số hợp chất tự nhiên tiêu biểu.
4. Cac rubr cs đánh
Tiêu chí

Trọng
số (%)

Thái độ
tham dự

50

Thời gian
tham dự

50

Tiêu chí

Trọng
số (%)

Chuẩn bị
bài thực
hành

20

á
Rubric 1: Tham dự lớp
Tốt
Khá tốt
Đạt
8,5 – 10 đ ểm
6,5 – 8,4 đ ểm
4,0 – 6,4 đ ểm
Luôn chú ý và
Khá chú ý, có
Có chú ý, ít tham
tham gia các
tham gia
gia
hoạt động
Tham dự đầy đủ
Không tham dự 2
Tham dự đầy
các buổi nhƣng
buổi học, hoặc
đủ các buổi,
có buổi đi muộn
nghỉ quá tổng số
đúng giờ
hoặc bỏ về sớm;
6 tiết học.
hoặc nghỉ 1 buổi.

Rubr c 2: Đánh á thực hành
Tốt
Khá tốt
Đạt
8,5 – 10 đ ểm
6,5 – 8,4 đ ểm
4,0 – 6,4 đ ểm
Chuẩn bị trên
Chuẩn bị đƣợc
Chuẩn bị trên
85% các câu
65%-84% các
40%-64% các
hỏi chuẩn bị
câu hỏi chuẩn bị câu hỏi chuẩn bị

Kém
0 – 3,9 đ ểm
Không chú
ý/không tham
gia
Nghỉ học từ 3
buổi trở lên.

Kém
0 – 3,9 đ ểm
Chuẩn bị đƣợc
dƣới 40% các
câu hỏi chuẩn

Kết quả
thực
hành

Báo cáo
kết quả

của bài thực
hành

của bài thực
hành

của bài thực
hành

bị bài

40

Tiến hành đầy
đủ và đúng trên
85% các thí
nghiệm

Tiến hành đầy
đủ và đúng 6584% các thí
nghiệm

Tiến hành đầy
đủ và đúng từ
40-64% các thí
nghiệm

Tiến hành
không đầy đủ
và đúng dƣới
40% các thí
nghiệm

40

Giải thích và
chứng minh rõ
ràng đáp ứng
trên 85%.

Giải thích và
chứng minh khá
rõ ràng đáp ứng
từ 65-84%

Giải thích và
chứng minh
tƣơng đối rõ
ràng đáp ứng từ
40-64%

Giải thích và
chứng minh
đáp ứng dƣới
40%

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





Tham dự thực hành: Đạt yêu cầu cả ba bài mới đủ điều kiện dự thi
Không tham gia thi giữa kì: 0 điểm.
Điểm thi cuối kỳ: hông tham thi cuối kỳ (và không có lý do đƣợc chấp thuận theo QĐ
hiện hành): điểm 0.
Yêu cầu về đạo đức: Tôn trọng ý kiến khác biệt và quyền cá nhân.

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo
* Sách giáo trình/Bài giảng:
1. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Giáo trình cơ sở Hóa Học Hữu cơ Tập 1, tập 2
(2017), NXB Đại học Sƣ Phạm Hà Nội.
2. Đinh Văn Hùng, Trần Văn Chiến. Giáo trình hoá học hữu cơ (2007) NXB Nông
nghiệp.
* Tài liệu tham khảo khác:
1. Đặng 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 k thuật Hà Nội.
3. Thái Doãn Tĩnh. Cơ sở Hóa học hữu cơ 1,2 (2003). Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật.
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VIII. Nôi dung chi tiết của học phần
Tuần

1-2

Nội dung
Chƣơn 1: Đạ cƣơn về hóa học hữu cơ
A. Các nội dung chính trên lớp (4 tiết):

KQMĐ
của học
phần
K1

Tuần

Nội dung

KQMĐ
của học
phần

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
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: (12 tiết)
1.4. Liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ
1.5. Phân loại các hợp chất hữu cơ và phản ứng hữu cơ
Bài tập chương 1
Chƣơn 2: H drocacbon

2-4

A. 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
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 của benzen và tính thơm
2.3.2. Tính chất hóa học
- Phản ứng thế: Cơ chế thế ái điện tử, một số phản ứng thế
quan trọng: Halogen hóa, nitro hóa, ankyl hóa, axyl hóa.
Quy luật thế trong nhân thơm
- Phản ứng cộng hợp
- Phản ứng oxi hóa
Nội dung giảng dạy thực hành: (2,5 tiết)
Bài 1. Điều chế và các phản ứng thể hiện tính chất đặc trƣng của các
loại hidrocacbon no, chƣa no, thơm, dẫn xuất halogen

K1, K2,
K3, K4,
K5, K6

Tuần

Nội dung

KQMĐ
của học
phần

B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (22,5 tiết)
- Công thức, tên gọi, đồng phâncác hidrocacbon
- Phƣơng pháp điều chế
- Tính chất vật lý
- Bài tập chƣơng 2
Chƣơn 3: Dẫn xuất của hidrocacbon

4-6

A. 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 loại 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
- Tính axit
- Phản ứng của nhóm OH
- Phản ứng đề cacboxyl hóa
- Phản ứng của gốc hidrocacbon
- Phản ứng oxi hóa
- Phản ứng của gốc hidrocacbon
3.5. Amin

K1, K2,
K3, K4,
K5, K6

Tuần

Nội dung

KQMĐ
của học
phần

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)
Bài 2: Điều 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: (28,5 tiết)
- Phân loại, tên gọi, đồng phân các dẫn xuất của hidrocacbon
- Phƣơng pháp điều chế
- Bài tập chƣơng 3
Chƣơn 4. Hợp chất tự nhiên

6-8

A. Các nội dung chính trên lớp (9 tiết)
Nội dung giảng dạy lý thuyết (6 tiết)
4.1. Gluxit (hidratcacbon)
4.1.1. Định nghĩa, 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. Đisaccarit
- 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 nghĩa, phân loại, tên gọi
4.2.2. Phƣơng pháp điều chế
4.2.3. Tính chất
- Ion lƣỡng cực và điểm đẳng điện
- 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-, đi-,
trisacarit), amino axit, lipit, amino axit và protein

K1, K2,
K3, K4,
K5, K6

Tuần

KQMĐ
của học
phần

Nội dung
B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (27 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 chƣơng 4

IX. Yêu cầu của giản v ên đối với học phần:
 Phòng học, thực hành: Phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị và hóa chất cần thiết cho
nội dung các bài thực hành hóa hữu cơ.
 Phƣơng tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu + internet, hệ thống hỗ trợ E-learning.
X. Các lần cải tiến (đề cƣơn đƣợc cải tiến hàn năm theo qu định của Học Viện):
- Lần 1: 7/2016
- Lần 2: 7/ 2017
- Lần 2: 7/ 2018
- Lần 4: 7/ 2019
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