
 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Độ đo & Tích Phân Lebesgue  

       (Measure Theory and Lebesgue Integration) 

- Mã số học phần: SP318 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách  học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Toán  

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện:  

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Nắm vững các kiến thức và tính chất của độ đo, hàm đo được. 

Vận dụng các kiến thức đã được giới thiệu để làm rõ và chứng 

minh các tính chất và đặc điểm của độ đo. 

- Phân tích, đánh giá và so sánh hai loại hội tụ: hội tụ theo độ 

đo và hội tụ hầu khắp nơi. 

- Nắm vững khái niệm và tính chất cơ bản của tích phân 

Lebesgue.  

- Hiểu rõ việc xây dựng tích phân Lebesgue và nhận biết được 

mối liên hệ giữa tích phân Lebesgue và tích phân Riemann 

- Tính toán được các tích phân Lebesgue và xây dựng tích phân 

dựa trên độ đo tích. 

2.1.3. a,b 

4.2 

- Có khả năng tự học hỏi, tự trau dồi nâng cao năng lực, cập 

nhật các kiến thức mới từ nhiều nguồn khác nhau. 

- Có khả năng tổ chức và lập kế hoạch cho các hoạt động và 

làm việc nhóm (bài tập nhóm); khả năng trình bày báo cáo một 

vấn đề trước tập thể. 

2.2.1.a,b 

4.3 

- Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp so sánh; hình thành tư 

duy phản biện và kỹ năng học tập suốt đời; làm việc độc lập, 

sáng tạo và hợp tác, thu thập và xử lý thông tin. 

2.2.2.a,b 



 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

- Có khả năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ học thuật thành thạo, 

chuẩn mực, có khả năng sử dụng các thiết bị công nghệ cho 

hoạt động dạy và học. 

4.4 

- Phát huy sự sáng tạo, ham học hỏi và tìm tòi trong nghiên cứu 

khoa học.  

- Rèn luyện tính nghiêm túc, tính kỉ luật, ý thức trách nhiệm và 

tính kiên nhẫn trong học tập và công việc. 

- Rèn luyện tác phong làm việc của một nhà khoa học và nhà 

giáo. 

2.3.a,b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR HP Nội dung chuẩn đầu ra 
Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 Hiểu rõ về đại số,  - đại số và độ đo, độ đo Lebesgue, 

độ đo ngoài, độ đo đủ. 
4.1 2.1.3. a,b 

CO2 
Vận dụng các kiến thức đã được giới thiệu để làm rõ 

và chứng minh các tính chất và đặc điểm của độ đo. 
4.1 2.1.3. a,b 

CO3 
Phân biệt được sự khác nhau giữa đại số,  - đại số; 

giữa các loại độ đo. 
4.1 2.1.3. a,b 

CO4 Hiểu rõ nội dung lí thuyết về hàm đo được 4.1 2.1.3. a,b 

CO5 
Vận dụng các kiến thức cơ bản về hàm đo được để 

chứng minh các tính chất của hàm. 
4.1 2.1.3. a,b 

CO6 Xây dựng cấu trúc của hàm đo được 4.1 2.1.3. a,b 

CO7 
Phân tích, đánh giá và so sánh hai loại hội tụ: hội tụ 

theo độ đo và hội tụ hầu khắp nơi 
4.1 2.1.3. a,b 

CO8 
Nắm vững khái niệm và tính chất cơ bản của tích 

phân Lebesgue 
4.1 2.1.3. a,b 

CO9 
Phân tích được mối liên hệ giữa tích phân Riemann 

và tích phân Lebesgue. 
4.1 2.1.3. a,b 

CO10 Tính toán được các tích phân Lebesgue 4.1 2.1.3. a,b 

CO11 Xây dựng tích phân dựa trên độ đo tích 4.1 2.1.3. a,b 

 Kỹ năng   

CO12 
Kĩ năng tính toán chính xác; lập luận rõ ràng; tư duy 

logic đúng đắn 
4.2 2.2.1.a 

CO13 

Khả năng phân tích, tổng hợp, so sánh, xử lí các 

thông tin và kiến thức thu nhận được và tìm hiểu 

được. 

4.3 2.2.2.b 



 

CĐR HP Nội dung chuẩn đầu ra 
Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO14 Khả năng làm việc nhóm hiệu quả 4.3  2.2.2.b 

CO15 
Khả năng thuyết trình, diễn giải, báo cáo và giao tiếp 

trước đám đông. 
4.3 

2.2.1.a,b, 

2.2.2.a,b 

 Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO16 
Nghiêm túc và có tính kỉ luật cao trong làm việc 

nhóm và thực hiện bài tập nhóm được giao. 
4.4 2.3.a, b 

CO17 
Rèn luyện tác phong làm việc của một nhà khoa học 

và nhà giáo. 
4.4 2.3.a, b 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học giới thiệu lý thuyết hàm số một biến số phức. Nội dung môn học đề cập tới 

việc xây dựng và biểu diễn số phức, mặt cầu số phức Rieman và tập hợp điểm trong mặt 

phẳng phức. Bên cạnh đó, môn học còn trình bày giới hạn, sự liên tục, đạo hàm, các 

điểm kì dị của hàm phức đồng thời trình bày một số hàm giải tích cơ bản của hàm phức, 

mối liên hệ giữa hàm giải tích và hàm điều hòa. Một số ứng dụng các hàm phức sơ cấp 

vào việc giải các bài toán hình học sơ cấp, đại số, lượng giác cũng được giới thiệu. Nội 

dung lý thuyết về tích phân hàm phức như tích phân lấy trên đường, công thức tích phân 

Cauchy cho miền đơn liên và đa liên; chuỗi hàm phức và lý thuyết thặng dư cũng như 

ứng dụng của nó được trình bày rất rõ ràng và cụ thể trong quá trình học. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 

 Nội dung Số 

tiết 
CĐR HP 

Chương 1.                   LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO 16  

1.1. Đại số - -đại số của các tập hợp 

-  Đại số - -đại số 

-   -đại số sinh bởi họ tập hợp 

-   -đại số Borel 

-  Dãy tập hợp 

2 CO1-CO3, 

CO12,CO13, 

 

1.2. Độ đo 

- Các định nghĩa  

- Các tính chất cơ bản của độ đo 

4 CO1-CO3, 

CO12,CO13, 

 

1.3 Xây dựng độ đo theo Caratheodory 

- Độ đo ngoài 

- Xây dựng độ đo theo Caratheodory 

2 CO1-CO3, 

CO12,CO13, 

1.4 Độ đo Lebesgue 

- Độ đo Lebesgue 

- Sự tồn tại của tập không đo được 

2 CO1-CO3, 

CO12-CO17 



 

 Nội dung Số 

tiết 
CĐR HP 

1.5 Hàm đo được 

- Hàm đo được và các phép toán 

- Khái niệm hầu khắp nơi 

- Cấu trúc của hàm đo được  

4 CO4-CO6, 

CO12-CO17 

1.6 Hội tụ theo độ đo 

- Hội tụ theo độ đo   

- Liên hệ giữa hội tụ theo độ đo và hội tụ hầu 

khắp nơi 

2 CO7,  

CO12-CO17 

Chương 2. 
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2.1. Khái niệm về tích phân Lebesgue 

- Các định nghĩa  

- Các ví dụ 

1 CO8,  

CO12-CO17 

2.2. Các tính chất cơ bản của tích phân  

Lebesgue 

  -  Tính đơn điệu  

  -  Tính tuyến tính 

  -  Tính cộng tính 

  -  Tính khả tích  

5 CO8,  

CO12-CO17 

2.3 Qua giới hạn dưới dấu tích phân 

 - Định lý hội tụ đơn điệu 

 -  Bổ đề Fatou 

 -  Định lý hội tụ bị chặn  

2 CO8,  

CO12-CO17 

2.4 Liên hệ giữa tích phân Riemann và tích phân 

Lebesgue 

2 CO9,CO10  

CO12-CO17 

2.5 Tích phân là hàm tập 2 CO9,CO10  

CO12-CO17 

2.6 Độ đo tích và định lý Fubini 2 CO11-CO17 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Diễn giảng kết hợp với đặt vấn đề để sinh viên trao đổi thảo luận. 

- Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu vấn đề và thuyết trình trước lớp. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Nghiên cứu trước phần tài liệu đã được hướng dẫn, ôn tập lại các nội dung đã được 

trình bày. 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm, bài tập được giao cuối mỗi chương 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 



 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm bài tập - Tham dự đầy đủ các buổi 

học và hoàn thành đầy đủ 

bài tập.  

0%-10% CO1-CO17 

2 Điểm giữa kỳ - Thi viết hoặc báo cáo / 

thuyết trình theo nhóm 

20%-30% CO1-CO7, 

CO12-

CO17 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết hoặc làm bài thu 

hoạch 

- Tham dự tối thiểu 80% tiết 

lý thuyết.  

60%-70% CO1-CO8, 

CO9, CO13 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy 

định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu giảng dạy:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Nguyễn Hữu Khánh, Lý thuyết Độ đo và Tích 

phân, NXB ĐH Cần Thơ, 2012 

MOL.064011;MOL.064012 

 

[2] Nguyễn Xuân Liêm, Tôpô đại cương – Độ đo và 

Tích phân, NXB Giáo dục, 1997.  

MOL.011973;MOL.011974 

[3] Đỗ Đức Thái, Bài tập Tôpô đại cương-Độ đo và 

Tích phân, NXB ĐHSP, 2003  

MOL.011963;MOL.011965 

 

[4] Trần Thị Thanh Thúy, Giáo trình Độ đo và Tích 

phân Lebesgue, ĐH Cần Thơ, 2001 

MOL.011967;MOL.011968 

 

[5] Robert B. Ash, Catherine A. Doléans-Dale, 

Probability and Measure Theory, San Diego, 

California : Academic Press, 2000 

KH.001962 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1 

        Lý thuyết độ đo 

1.1.  Đại số -  - đại số 

       của các tập hợp 

     - Đại số - -đại số 

     -  -đại số sinh bởi 

họ tập hợp 

4  -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 11-15 

+ Tài liệu [4]: đọc các tr 1, 2, 3 

+ Ôn lại nội dung về lý thuyết tập 

hợp 

+ Tra cứu nội dung về đại số, - đại 

số: 



 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

     -  -đại số Borel 

     - Dãy tập hợp 

    

   Tài liệu [2]: đọc từ tr. 123 đến tr. 

126  

- Làm các bài: 1, 4, 6, 7, 9 tr. 25 tài 

liệu  

     [1];  bài 1, 5 tr. 161 tài liệu [2] 

 

2 1.2  Độ đo và các tính 

chất 

       - Độ đo 

     

      

 

4  -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 16-18 

+ Tài liệu [4]: đọc các tr 3, 4 

+ Ôn lại nội dung đã học ở tuần 1 

+ Tra cứu nội dung: 

- Tài liệu [2]: đọc các tr. 126, 127  

- Làm các bài: 11, 14 tr. 26 tài liệu 

[1];  

    bài 11 tr.162 tài liệu [2]; bài 1 

tr.65 

    tài liệu [3] 

 

3  

  - Các tính chất cơ bản 

của độ đo   

 

 

4  -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 18-21 

+Tài liệu [4]: đọc từ tr. 4 đến tr. 7 

+Xem lại nội dung đã học ở tuần 2 

+Tra cứu nội dung:  

  Tài liệu [2]: đọc  tr.127, 128, 129, 

130 

 -Làm các bài tập số 17, 18  19a tr. 

26  

   tài liệu [1]; bài 14 tr.163 tài liệu 

[2] 

 

4 1.3 Xây dựng độ đo 

theo Caratheodory 

      - Độ đo ngoài 

      - Xây dựng độ đo 

theo Caratheodory 

 

        

4  -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 22-25 

+Tài liệu [4]: đọc từ tr.7 đến tr. 12                    

+Xem lại nội dung đã học ở tuần 3 

+Tra cứu nội dung:  

  Tài liệu [2]: đọc các tr.132, 133,  

134, 

                        135   

-Làm các bài: 12, 13 tr.26 tài liệu 

[1]; 

  bài 20 tr.163 tài liệu [2] 

 

5 1.4  Độ đo Lebesgue 

    - Độ đo Lebesgue 

4  -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 29-32 



 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

    - Sự tồn tại của tập 

không đo được 

+ Tài liệu [4]: đọc các tr. 12, 13, 14, 

15   

+ Xem lại nội dung đã học ở tuần 4 

+Tra cứu nội dung:  

  Tài liệu [2]: đọc tr. 144, 145, 146   

 - Làm các bài: 22, 23, 26 tr. 27 tài 

liệu 

   [1]; bài 23 tr.164 tài liệu [2] 

6  1.5  Hàm đo được 

   - Hàm đo được và các 

phép toán 

 

4  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 32-37 

+Tài liệu [4]: đọc các tr. 16, 17, 18, 

19  

+Xem lại nội dung đã học ở tuần 5 

+Tra cứu nội dung:  

  Tài liệu [2]: đọc từ tr. 146 đến tr. 

150 - - Làm các bài:  32, 33, 34 tr.27 

tài liệu 

    [1]; bài 36 tr.165 tài liệu [2]                  

 

7 - Khái niệm hầu khắp 

nơi 

  

- Cấu trúc của hàm đo 

được  

4  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 37- 40 

+Tài liệu [4]: đọc các tr. 19, 20, 21, 

22 

+Xem lại nội dung đã học ở tuần 6 

+Tra cứu nội dung:  

  Tài liệu [2]: đọc các tr.151, 152, 

153  

 - Làm các bài: 37 tr.28  tài liệu [1];  

   bài 37 tr. 165 tài liệu [2]                   

8 1.6  Hội tụ theo độ đo 

   -  Hội tụ theo độ đo         

   - Liên hệ giữa hội tụ 

theo độ đo và  hội tụ 

h.k.n 

 

        

4  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 40-43 

+ Tài liệu [4]: đọc các tr. 22, 23, 24 

+ Xem lại nội dung đã học ở tuần 7 

+Tra cứu nội dung:  

  Tài liệu [2]: đọc từ tr.157 đến tr. 

160             

 - Làm các bài: 40 tr.28 tài liệu [1];  

    bài 44 tr.166 tài liệu [2]                   

9 Chương 2 

 TÍCH PHÂN 

LEBESGUE  

2.1 Khái niệm về tích 

phân Lebesgue 

4  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 52-57 

+Tài liệu [4]: đọc các tr.29, 30, 31, 

32  

+Xem lại nội dung đã học ở tuần 8 



 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

2.2 Các tính chất cơ 

bản của tích phân  

      - Tính đơn điệu  

 

+Tra cứu nội dung:  

  Tài liệu [2]: đọc các tr.169, 172, 

173 

 -Làm các bài: 1 tr. 46, 2  tr.47 tài 

liệu  

    [1]                    

10      -  Tính tuyến tính 

     -  Tính cộng tính 

4  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 58-62 

+Tài liệu [4]: đọc các tr. 32 đến tr. 

36 +Xem lại nội dung đã học ở 

tuần 9 

+Tra cứu nội dung:  

  Tài liệu [2]: đọc từ tr.177 đến tr. 

180 

 -Làm các bài:  3, 4, 5 tr. 47  tài liệu 

[1]  

                   

11      -  Tính khả tích  

 

 

4  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 63, 64 

+Tài liệu [4]: đọc các tr. 36, 37 

+Xem lại nội dung đã học ở tuần 10 

+Tra cứu nội dung:  

Tài liệu [2]: đọc từ  tr. 179 đến tr. 

183  

 - Làm các bài: 13, 14, 15 tr. 47  tài 

liệu 

    [1]                    

12 2.3 Qua giới hạn dưới 

dấu tích phân 

     -  Định lý hội tụ 

đơn điệu 

     -  Bổ đề Fatou 

     -  Định lý hội tụ bị 

chặn   

4  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 64-68 

+Tài liệu [4]: đọc các tr. 37, 38, 39 

+ Xem lại nội dung đã học ở tuần 

11 

+ Tra cứu nội dung:  

   Tài liệu [2]: đọc từ tr.183 đến 

tr.187 

 - Làm các bài: 7, 8, 10 tr. 47 tài liệu 

[1]                    

13 2.4  Liên hệ giữa tích 

phân Riemann và tích 

phân Lebesgue 

 

 

4  Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: đọc từ trang 69-71 

+Tài liệu [4]: đọc các tr. 40, 41 

+Xem lại nội dung đã học ở tuần 12 

+Tra cứu nội dung:  

Tài liệu [2]: đọc các tr. 194, 195, 

196 




