
 

 

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: LỊCH SỬ HÓA HỌC  

                             (The History of Chemistry) 

 - Mã số học phần: SP410  

 - Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách  học phần 

- Bộ môn: Sư phạm Hóa học 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện  

    - Điều kiện tiên quyết: không 

    - Điều kiện song hành: không 

4. Mục tiêu của học phần  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Trình bày và phân tích được quá trình hình thành và phát triển 

của Hóa học từ thời cổ đại đến ngày nay; các qui luật của sự 

phát triển Hóa học, những bài học rút ra từ lịch sử Hóa học. 

2.1.3a 

4.2 

Vận dụng được kiến thức về Lịch sử Hóa học lồng ghép những 

tấm gương về đạo đức, lòng yêu khoa học, thái độ lao động 

nghiêm túc, sự hy sinh cho lý tưởng của các nhà khoa học Hóa 

học vào việc giảng dạy nội dung kiến thức để giáo dục tư tưởng 

và kỹ năng tư duy cho học sinh.   

2.2.1a,b 

4.3 

Phát triển kỹ năng hợp tác khi làm việc nhóm, kỹ năng về công 

nghệ thông tin và truyền thông và kỹ năng trình bày trước đám 

đông. 

2.2.2a 

4.4 
Hình thành ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực trong học tập 

Hóa học 
2.3a 



 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Trình bày được các giai đoạn hình thành và phát triển 

của Khoa học Hóa học từ thời Thượng Cổ cho đến ngày 

nay và Lịch sử tìm ra các nguyên tố hóa học. 

4.1. 2.1.3a 

CO2 

Trình bày được Lịch sử ra đời và cơ sở lý luận của 5 

định luật cơ sở của Hóa học và các học thuyết cơ bản 

vận dụng vào quá trình dạy học môn học ở trường phổ 

thông. 

4.1 2.1.3a 

 Kỹ năng   

CO3 

Vận dụng tích hợp kiến thức về Lịch sử Hóa học vào bài 

giảng nhằm tạo sự hưng phấn và hứng thú học tập cho 

học sinh, giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua 

những câu chuyện kể về các nhà Hóa học lỗi lạc. 

4.2 2.2.1b 

CO4 

Rèn luyện và phát triển kỹ năng hợp tác khi làm việc 

nhóm, kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông 

và kỹ năng trình bày trước đám đông. 

4.3 2.2.2a 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Có ý thức tự giác trong học tập và nghiên cứu khoa học, 

tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn Hóa học 

cho bản thân theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên. 

4.4 2.3a 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

      Học phần trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về Lịch sử ra đời, hình thành và 

phát triển của Hóa học trải qua 5 giai đoạn tuân theo qui luật phát triển của xã hội loài 

người, từ thời cổ đại cho đến ngày nay. Trong từng thời kỳ, mô tả chi tiết và đầy đủ về 

sự phát hiện ra những di vật cổ làm bằng chứng cho sự xuất hiện của các nguyên tố 

Hóa học, trình bày theo trình tự và thuyết phục về sự ra đời của các học thuyết, cơ sở 



 

lý luận về lý thuyết và thực nghiệm để hình thành nên các định luật cơ sở về mặt định 

lượng làm nền tảng cho sự phát triển của Hóa học sau này. 

7. Cấu trúc nội dung học phần 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Đối tượng và nhiệm vụ của Lịch sử hóa học - 

Sự phân chia các thời kỳ lớn của Lịch sử hóa 

học 

4 CO1, CO4 

1.1. Khái niệm Lịch sử hóa học  0.5 

1.2. Vai trò và ý nghĩa của Lịch sử hóa học 1 

1.3. Nguồn gốc của tên gọi " Chymeia " - Hóa học 0.5 

1.4. Sự phân định các thời kỳ lớn trong Lịch sử hóa 

học 

3 

Chương 2. Thời kỳ Cổ Đại 4 CO1, CO4 

2.1. 

 

Những di vật và sự hiểu biết hóa học vào thời kỳ 

cổ đại 

2 

2.2. 
Quan niệm về cấu tạo vật chất của các triết gia 

cổ đại 

2 

Chương 3.                Thời kỳ giả kim thuật 3  CO1, CO4 

3.1. 

 

Giả kim thuật ở Ai Cập thuộc Hy Lạp (Từ thế kỷ 

thứ 4 đến giữa thế kỷ thứ 7) 

1 

3.2. Giả kim thuật trong thế giới Ả Rập (Từ giữa thế 

kỷ thứ 7 đến giữa thế kỷ 13) 

1 

3.3. Giả kim thuật ở Tây Âu - Thiên Chúa Giáo : (Từ 

đầu thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 16) 

1 

Chương 4.                Thời kỳ hóa y học và hóa kỹ thuật 4 CO1, CO4 

4.1. Một số nét về các trào lưu mới 1 

4.2 Các nhà Hóa y học và Hóa kỹ thuật tên tuổi 3  

Chương 5.                Thời kỳ hóa học trở thành một khoa học 6 CO2, CO4, 

CO5 5.1. Sự hình thành hóa học độc lập  1 

5.2. Thuyết Phlogiston hay thuyết nhiên tố E.STAN 1 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

5.3. Hóa học các khí và sự phát hiện ra oxy  1 

5.4. Thuyết oxy hóa và sự cải tổ hóa học ở Pháp  1 

5.5. 
Những nhà hóa học khác ở Châu Âu cuối thế kỷ 

18 và Sự ra đời của công nghiệp hóa học 

2 

Chương 6.                Thời kỳ hóa học hiện đại 6 CO2, CO4, 

CO5 
6.1. 

Sự phát triển của nghiên cứu định lượng - Điện 

hóa học 

1.5 

6.2. Sự xây dựng thuyết nguyên tử khoa học  1.5 

6.3. 
Sự phân ngành trong hóa học và sự phát triển 

công nghệ hóa học  

1.5 

6.4. 
Một số thành tựu tiêu biểu của Hóa học trong thế 

kỷ 20. Các giải Nobel Hóa học 

1.5 

Chương 7 Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Hóa học 

chương trình GDPT 2018 có tích hợp kiến 

thức Lịch sử Hóa học 

3 CO3, CO4, 

CO5 

7.1. 

Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Hóa học 10 

chương trình GDPT 2018 có tích hợp kiến thức 

Lịch sử Hóa học 

1 

7.2. 

Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Hóa học 11 

chương trình GDPT 2018 có tích hợp kiến thức 

Lịch sử Hóa học 

1 

7.3. 

Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Hóa học 12 

chương trình GDPT 2018 có tích hợp kiến thức 

Lịch sử Hóa học 

1 

8. Phương pháp giảng dạy 

-  Nêu và giải quyết vấn đề; 

- Dạy học hợp tác; 

- Thuyết trình của sinh viên. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 



 

  - Nghiên cứu bài giảng và tài liệu học tập trước khi lên lớp; 

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

  - Tham gia đầy đủ 100% buổi báo cáo seminar; 

  - Tham dự thi kết thúc học phần; 

  - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

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 đánh giá theo 

quá trình 

Bài tập cá nhân/ Bài tập nhóm / 

Thi viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm)/ Báo cáo chuyên đề. 

40% CO1, CO2, 

CO3, 

CO4,CO5 

2 Điểm thi kết thúc 

học phần 

Thi viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm) 

60% CO1, CO2, 

CO3 

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 học tập 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 
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dục, 2000. 

MOL.013713 
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[3] Hành trình tìm kiếm các nguyên tố / TP. Hồ Chí Minh: Nxb 
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MOL.034751 
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