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MỞ ĐẦU 

  1.  Lý do chọn đề tài 

1.1. Cách tiếp cận mục tiêu dạy học ở nhiều nƣớc trên thế giới, trong đó có 

nƣớc ta, trong những năm gần đây đã có sự thay đổi căn bản. Đó là từ việc đặt trọng 

tâm truyền thụ kiến thức cho ngƣời học sang phát triển những năng lực ở họ. Việc 

phát triển năng lực ngƣời học đƣợc xem nhƣ sự giải phóng các yếu tố tâm lý tích cực 

vốn có ở họ, làm cho họ từng bƣớc khám phá chính bản thân mình, chủ động phát 

huy những khả năng của mình để phát hiện và giải quyết các vấn đề của cuộc sống, 

mang lại lợi ích cho chính họ và cho xã hội. 

Tƣ duy là một loại hoạt động đặc thù của con ngƣời. Chính nhờ có tƣ duy mà 

con ngƣời có khả năng khám phá và chinh phục thế giới. Nhờ có tƣ duy mà con 

ngƣời không ngừng cải tiến và phát triển hệ thống công cụ sản xuất nhằm đạt đƣợc 

năng suất lao động ngày càng cao, sức lao động của con ngƣời ngày càng đƣợc giải 

phóng. Nhờ có tƣ duy mà khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, sản xuất ngày 

càng phát triển làm cho các nhu cầu vật chất và tinh thần của đời sống xã hội ngày 

càng đƣợc thỏa mãn. Việc phát triển năng lực tƣ duy của ngƣời học từ lâu đã đƣợc 

xem là một trong những yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định trong việc đào tạo 

nguồn nhân lực của xã hội. Chính vì thế trong những thế kỷ đã qua nhiều thế hệ các 

nhà tâm lý học, giáo dục học đã tập trung nghiên cứu về tƣ duy và đã đạt đƣợc nhiều 

thành tựu quan trọng. Những thành tựu đó đã nhanh chóng đƣợc áp dụng vào xây 

dựng các mô hình dạy học và đào tạo.   

1.2. TDTG là một dạng tƣ duy có liên hệ chặt chẽ với việc thực hiện các quá 

trình bao gồm nhiều bƣớc đƣợc sắp xếp theo một trình tự nhất định mà kết quả là giải 

quyết đƣợc một loại nhiệm vụ đặt ra. Việc phát triển TDTG giúp ích nhiều cho sự 

hình thành thói quen ngăn nắp, tính kế hoạch và tính kỷ luật trong lao động. Khi nền 

sản xuất xã hội đã bƣớc vào giai đoạn công nghiệp hóa, tự động hóa thì tính trật tự 

các thao tác trong làm việc đối với mỗi ngƣời lao động là hết sức quan trọng. Chỉ cần 

một thao tác của ngƣời lao động không đúng quy trình có khi mang lại một hậu quả 

rất nặng nề. Chính vì vậy trong giáo dục và đào tạo việc hình thành và bồi dƣỡng các 

đức tính kỷ luật, làm việc có kế hoạch, tuân thủ quy trình, quy phạm lao động là hết 

sức cần thiết. Từ đó có thể dẫn đến kết luận là việc sớm hình thành và phát triển ở 

ngƣời HS năng lực TDTG là vấn đề cần quan tâm trong hoạt động dạy học.  
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TDKT là sự phản ánh khái quát các nguyên lý kỹ thuật, các quá trình kỹ 

thuật, các thiết bị kỹ thuật, các đối tƣợng trong thực tế bằng ngôn ngữ kỹ thuật (lời 

nói hoặc dƣới dạng các sơ đồ, kết cấu về hình hoặc kết cấu kỹ thuật). Có thể nói 

TDKT là cách nhìn nhận thực tiễn khách quan bằng "lăng kính kỹ thuật". Với 

TDKT, khi gặp những tình huống cần giải quyết trong thực tế nhiệm vụ đặt ra là 

con ngƣời luôn quan tâm trả lời các câu hỏi: nhiệm vụ này có khả thi không? có 

những giải pháp nào có thể vận dụng để giải quyết? nguyên lý đƣợc sử dụng trong 

giải pháp đó là gì? quy trình thực hiện các giải pháp này nhƣ thế nào? hiệu quả của 

nó ra sao? khâu nào trong các giải pháp đó có thể cải tiến? ....  

1.3. Các trƣờng CĐKT có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp 

cho nền sản xuất của xã hội. Chất lƣợng đào tạo của hệ thống trƣờng CĐKT có vai 

trò rất lớn đến chất lƣợng của nguồn nhân lực trong nền sản xuất công nghiệp. Việc 

làm cho SV có ý thức tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật, nắm bắt các thao tác 

thực hành, hiểu rõ các cơ chế vận hành của các thiết bị và hình dung rõ ràng các diễn 

biến của quá trình lao động, sản xuất và tiêu chí để kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, ...  

đóng vai trò quan trọng. Để giải quyết tất cả những vấn đề đó không thể không chú 

ý đến việc bồi dƣỡng, phát triển năng lực tƣ duy, đặc biệt là TDTG và TDKT cho 

ngƣời học. Việc phân tích, lựa chọn những thao tác theo một quy trình xác định là 

một điều xảy ra thƣờng xuyên. Việc hình thành và rèn luyện thói quen, ý thức và 

năng lực thực hiện các quy trình kỹ thuật cho SV là một trong những nhiệm vụ đào 

tạo các trƣờng CĐKT.  

Phát triển TDTG cho SV góp phần trang bị những phẩm chất cần thiết và 

kiến thức ban đầu để SV bƣớc vào môi trƣờng lao động công nghiệp. Trong quá 

trình hƣớng dẫn sinh viên kiến tạo kiến thức, cần làm rõ quy trình có tính thuật giải 

dẫn đến kiến thức của bài học. Cần xem việc hình thành thuật giải để xây dựng kiến 

thức là một phần của nhiệm vụ dạy học. Bằng cách này, SV lĩnh hội đƣợc không 

chỉ kiến thức mà cả trình tự các bƣớc của quá trình lĩnh hội tri thức. Thông qua quy 

trình hình thành và quá trình kiến tạo kiến thức sẽ tạo nên con đƣờng tƣ duy cho 

SV. Nhờ vậy, SV tiếp nhận tri thức, hình thành và củng cố đƣợc TDTG.  
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Sự hình thành và phát triển TDKT cho SV là một quá trình phụ thuộc vào 

rất nhiều yếu tố, chẳng hạn nhƣ: Môn học, hệ thống môn học, điều kiện kinh tế kỹ 

thuật và môi trƣờng công nghiệp, …. 

1.4. Trong các trƣờng CĐKT TCC là một môn học có mục đích giúp SV có 

những kiến thức, kỹ năng Toán học nền tảng cần thiết để áp dụng vào học các môn 

học nghề, phát triển tƣ duy và rèn luyện tác phong lao động của ngƣời công nhân kỹ 

thuật trong xã hội hiện đại. Để đạt đƣợc mục đích đó, ngoài làm cho học sinh nắm 

vững hệ thống kiến thức TCC, cần quan tâm thích đáng đến việc phát triển các loại 

hình tƣ duy phù hợp với ngành nghề đào tạo. Trong các loại hình tƣ duy đó TDTG 

và TDKT có một vị trí quan trọng nhất định. Hơn nữa, nội dung và PPDH học môn 

TCC có tiềm năng lớn có thể khai thác để thực hiện việc phát triển TDTG và TDKT 

cho SV CĐKT. Có thể kể ra một vài tình huống phù hợp với việc phát triển các loại 

tƣ duy này nhƣ sau:  

 - Việc tính toán với các con số, các biểu thức đại số luôn luôn đƣợc thực hiện 

theo một quy trình chặt chẽ mới giảm thiểu các sai số và cho kết quả đáng tin cậy; 

- Quy trình xây dựng nhiều khái niệm toán học và việc sắp xếp, xây dựng nội 

dung môn học phải theo một trật tự nhất định, không thể tùy tiện thay đổi trật tự đó; 

- Việc giải nhiều dạng toán có thể xây dựng thành các thuật giải; 

- Để giải quyết những tình huống trong môn toán cần huy động những kiến 

thức, kỹ thuật và phƣơng pháp khác nhau mới mang lại hiệu quả; 

- Khả năng sử dụng các phƣơng tiện kỹ thuật, hỗ trợ tính toán với dữ liệu là 

một phần không thể thiếu ở năng lực của con ngƣời trong lao động kỹ thuật. Việc 

đƣa các bài toán vào luyện tập trong quá trình dạy học TCC có tác dụng củng cố kiến 

thức, phát triển TDTG, TDKT và rèn luyện các kĩ năng, giáo dục ý thức cho SV.  

 Dạy học môn Toán nói chung, các chủ đề kiến thức toán học nói riêng chứa 

đựng nhiều tiềm năng có thể khai thác để phát triển TDTG và TDKT cho SV. Khi 

dạy học môn TCC GV cần quan tâm đến việc phát hiện các thuật toán và các kỹ 

thuật đƣợc sử dụng chứ không chỉ nhằm đƣa ra đƣợc lời giải. Trong số các bài tập 

lựa chọn, cần chọn những bài toán có nội dung thực tiễn, gần với ngành nghề SV 

đƣợc đào tạo. Khi hƣớng dẫn SV giải, làm rõ các thao tác và thực hiện đúng quy 
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trình đã chỉ ra, dành thời gian phân tích, đánh giá các kỹ thuật toán học và các 

phƣơng tiện kỹ thuật đã dùng, các ƣu điểm và khả năng áp dụng của mỗi thuật toán 

và kỹ thuật đó vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Quá trình thao tác theo 

thuật toán và đánh giá thuật toán, vận dụng thuật toán vào giải quyết những vấn đề 

trong thực tiễn sẽ góp phần bồi dƣỡng năng lực và hình thành TDKT cho SV.  

Tóm lại, việc dạy học môn TCC trong các trƣờng CĐKT có điều kiện phát 

triển TDTG và TDKT cho SV. Dành thời gian quan tâm khai thác các kiến thức để 

phát triển TDTG và TDKT cho SV theo đặc thù chuyên môn đƣợc đào tạo sẽ góp 

phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho xã hội. TDTG và TDKT là những 

dạng tƣ duy cần thiết trong lao động kỹ thuật, quá trình dạy học môn TCC có nhiều 

cơ hội để phát triển cho SV các dạng tƣ duy này. 

Vì những lý do trên đây chúng tôi chọn đề tài: “Phát triển tư duy thuật giải và 

tư duy kỹ thuật cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp”.  

 2.  Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc phát triển TDTG và 

TDKT cho ngƣời học, đề xuất các biện pháp phát triển TDTG và TDKT trong dạy 

học môn TCC để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề cho SV CĐKT. 

 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn TCC ở trƣờng CĐKT. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp dạy học TCC để phát triển 

TDTG và TDKT cho SV CĐKT. 

 4.  Giả thuyết khoa học  

Trong quá trình dạy học TCC, nếu xây dựng và thực hiện đƣợc một số biện 

pháp sƣ phạm hợp lý thì có thể phát triển TDTG và TDKT cho SV, góp phần nâng 

cao chất lƣợng đào tạo nghề ở các trƣờng CĐKT. 

 5.  Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển tƣ duy nói chung và TDTG và 

TDKT nói riêng.  

- Phân tích tiềm năng phát triển TDTG và TDKT của chƣơng trình học phần 

TCC trong đào tạo một số nghề ở các trƣờng CĐKT. 
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- Khảo sát thực trạng phát triển TDTG và TDKT cho SV trong dạy học TCC 

ở một số trƣờng CĐKT. 

- Xây dựng một số biện pháp phát triển TDTG và TDKT cho SV trong quá 

trình dạy học TCC ở các trƣờng CĐKT. 

- Kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện  pháp đã đề xuất. 

 6.  Phạm vi nghiên cứu 

- Tập trung phát triển TDTG và TDKT trong quá trình dạy học TCC cho SV 

thuộc các ngành: Cơ khí chế tạo, Công nghệ Hàn và Công nghệ Ôtô. 

- Thực nghiệm sƣ phạm ở SV năm thứ nhất của trƣờng Cao đẳng nghề kỹ 

thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. 

 7.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1.  Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, Nhà nƣớc, của Bộ GD - ĐT và Bộ 

LĐTBXH có liên quan đến việc dạy học toán ở các trƣờng CĐ – ĐH; Các sách 

báo, tạp chí trong và ngoài nƣớc có liên quan đến nội dung đề tài; Các công trình 

nghiên cứu các vấn đề liên quan trực tiếp đến đề tài (các luận văn, luận án, chuyên 

đề, …); Giáo trình TCC dành cho SV CĐKT; Các tài liệu Giáo dục học môn Toán, 

Tâm lý học, Lý luận dạy học, chƣơng trình sách giáo khoa, thông tin trên 

Internet,… phục vụ cho đề tài nghiên cứu của luận án. 

7.2.  Phương pháp điều tra - quan sát 

Điều tra nhận thức của GV, SV và thực trạng của việc dạy học theo hƣớng 

phát triển TDTG và TDKT cho SV. Dự một số giờ ở các trƣờng CĐ khác để tìm hiểu 

thực tế về việc dạy học theo hƣớng phát triển TDTG và TDKT cho SV CĐKT. 

7.3.  Phương pháp chuyên gia 

Tham khảo, xin ý kiến các chuyên gia. 

7.4.  Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

Với SV học kỹ thuật, trong một lớp học số SV đƣợc chia từ hai đến ba ca 

(phân chia trong quá trình học thực hành), nên chúng tôi lựa chọn từ 3 đến 5 SV 

trong trong mỗi ca để theo dõi thêm trong quá trình dạy học thực nghiệm. 
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7.5.  Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm với đối tƣợng SV CĐKT nhằm kiểm nghiệm 

trên thực tiễn tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp sƣ phạm đã đề xuất.  

7.6.  Phương pháp thông kế toán học  

Xử lý các kết quả điều tra và thực nghiệm. 

 8.  Đóng góp của luận án 

 8.1. Về lý luận 

- Hệ thống hoá và làm rõ những cơ sở lí luận của việc phát triển TDTG và 

TDKT cho ngƣời học. 

- Góp phần làm sáng tỏ nội hàm của TDTG và TDKT trong dạy học môn 

TCC cho SV các trƣờng CĐKT. 

- Xác định các thành tố của TDTG và TDKT cần phát triển trong dạy học 

môn TCC cho SV CĐKT. 

8.2.  Về thực tiễn 

- Xây dựng một số biện pháp sƣ phạm phát triển TDTG và TDKT cho SV 

CĐKT trong dạy học môn TCC. 

- Đƣa ra các hƣớng dẫn sƣ phạm trong việc phát triển TDTG và TDKT cho SV 

CĐKT trong dạy học các nội dung cụ thể của TCC. Cung cấp tài liệu cho GV dạy môn 

TCC tham khảo, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn TCC ở trƣờng CĐKT. 

- Góp phần đổi mới PPDH môn TCC, thể hiện tính khả thi của việc trang bị 

TDTG và TDKT cho SV học nghề của các trƣờng CĐKT.  

 9.  Các luận điểm đƣa ra bảo vệ 

-  Sáu thành tố của TDTG và bốn thành tố của TDKT cần phát triển trong 

dạy học môn Toán. 

- Ba nhóm biện pháp phát triển TDTG và TDKT cho SV các ngành: Cắt 

gọt kim loại, Công nghệ Hàn và Công nghệ Ôtô của các trƣờng CĐKT trong 

quá trình dạy học môn TCC. 

- Tám biện pháp có tính khả thi và hiệu quả trong việc phát triển TDTG 

và TDKT cho SV CĐKT. 
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 10.  Cấu trúc của luận án   

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của 

luận án gồm 3 chƣơng:   

Chƣơng 1.  Cơ sở lý luận và thực tiễn. 

Chƣơng 2.  Một số biện pháp phát triển tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ 

thuật cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp. 

Chƣơng 3.  Thực nghiệm sƣ phạm.  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  

1.1.  Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Sơ lƣợc nghiên cứu về tƣ duy 

Vấn đề tƣ duy đƣợc nghiên cứu ở nhiều phƣơng diện nhƣ Triêt học, Lôgic 

học, Xã hội học, Sinh lý học, Tâm lý học, Lý luận dạy học,... Triết học nghiên cứu 

tƣ duy dƣới góc độ lý luận nhận thức. Lôgic học nghiên cứu tƣ duy dƣới góc độ các 

quy tắc tƣ duy đúng. Xã hội học nghiên cứu tƣ duy ở sự phát triển của quá trình 

nhận thức trong các chế độ xã hội khác nhau. Sinh lý học nghiên cứu cơ chế hoạt 

động thần kinh cao cấp với tƣ cách là nền tảng vật chất của các quá trình tƣ duy ở 

con ngƣời. Điều khiển học nghiên cứu tƣ duy để có thể tạo ra “Trí tuệ nhân tạo”. 

Tâm lý học nghiên cứu diễn biến của quá trình tƣ duy, mối quan hệ qua lại cụ thể 

của tƣ duy với các khía cạnh khác của nhận thức.  

Các công trình khoa học và những thành tựu của loài ngƣời đƣợc tạo nên 

bằng tƣ duy. Đã có nhiều cách tiếp cận để nghiên cứu, khám phá cả chiều sâu ý 

thức và trình độ, phƣơng pháp tƣ duy, nhƣng đến nay, vẫn còn phải tiếp tục nghiên 

cứu. Trong tâm  lý học sƣ phạm đã nêu một số hƣớng tiếp cận tƣ duy, chẳng hạn: 

(1) Hướng tiếp cận liên tưởng, trí tuệ mà đại diện là các nhà triết học, tâm lý 

học ngƣời Anh: Đ. Ghatli (1705 - 1836), D.S. Milơ (1806 - 1873), H. Spenxơ (1820 

- 1903). Về sau, thuyết liên tƣởng dựa vào cơ chế phản xạ có điều kiện do P.L. 

Pavlov phát hiện, làm cơ sở sinh lý thần kinh của các mối liên tƣởng tâm lý. Các 

nhà liên tƣởng cho rằng tƣ duy là quá trình thay đổi tự do tập hợp các hình ảnh, là 

liên tƣởng các biểu tƣợng. 

(2) Hướng tiếp cận hành động tinh thần, là đặc trƣng của trƣờng phái tâm lý 

học Vuxbua (Đức), theo thuyết triết học duy lý, đại diện là các nhà nghiên cứu O. 

Quynpe (1862 - 1915), O. Denxơ (1881 - 1944) và K. Biulơ (1897 - 1963). Tƣ 

tƣởng chủ đạo của trƣờng phái này là nghiên cứu tƣ duy, trí tuệ thông qua thực 

nghiệm giải bài toán tƣ duy. Theo họ, tƣ duy là hành động bên trong của chủ thể 

nhằm xem xét các mối quan hệ. Việc xem xét các mối quan hệ này độc lập với việc 

tri giác các thành phần tham gia quan hệ. Hành động tƣ duy là công việc của cái 
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“tôi” chủ thể, nó chịu ảnh hƣởng của nhiệm vụ tƣ duy (bài toán tƣ duy). Bài toán tƣ 

duy định hƣớng cho hành động tƣ duy. Khi chủ thể nhận ra bài toán có nghĩa là đã 

biến các chỉ dẫn từ bên ngoài thành tự chỉ dẫn bên trong quá trình giải quyết.  

(3) Hướng tiếp cận hành vi, trong tâm lý học hành vi có các nhà nghiên cứu 

xuất sắc nhƣ: J. Watson, E.C Tolman, E.L. Thorndike, B.F. Skinner, ... đã phủ nhận 

việc nghiên cứu ý thức con ngƣời mà chỉ nghiên cứu về hành vi con ngƣời mà thôi. 

Hành vi là tập hợp các phản ứng của cơ thể đáp lại các kích thích từ môi trƣờng bên 

ngoài. Theo họ, hành vi trí tuệ là các phản ứng có hiệu quả mà chủ thể học đƣợc, 

nhằm đáp lại các kích thích của môi trƣờng sống. J. Watson coi hành vi trí tuệ đồng 

nhất với ngôn ngữ bên trong. Từ đó, ông chia tƣ duy thành ba dạng: thứ nhất, là thói 

quen, kỹ xảo, ngôn ngữ đơn giản; thứ hai, giải quyết các nhiệm vụ tƣ duy không 

mới, nhƣng ít gặp và phải có hành vi ngôn ngữ kèm theo; thứ ba, giải quyết nhiệm 

vụ mới, buộc cơ thể lâm vào hoàn cảnh phức tạp, đòi hỏi phải giải quyết bằng ngôn 

ngữ trƣớc khi thực hiện một hành động cụ thể.  

(4) Hướng tiếp cận sinh học: Nói chung, cách tiếp cận hành vi cũng bắt 

nguồn từ hƣớng tiếp cận sinh học, tức là chịu ảnh hƣởng của thuyết tiến hóa hành vi 

cá thể, thu đƣợc do tập nhiễm và sự phức tạp hóa các hành vi bản năng của các cá 

thể. Tuy nhiên, tâm lý học hành vi mới chủ yếu khai thác mối quan hệ tƣơng tác 

giữa hành vi với các kích thích môi trƣờng.  

(5) Hướng tiếp cận phát sinh trí tuệ: Hƣớng nghiên cứu này có đại diện chủ 

yếu là J. Piaget (1896 - 1980) và đồng sự của ông. Hƣớng tiếp cận này hay còn gọi 

là tiếp cận kiến tạo, đã có ảnh hƣởng to lớn đối với sự phát triển tâm lý học của thế 

kỷ XX và hiện nay. J. Piaget đã xuất phát từ góc độ sinh học và logic học để giải 

quyết vấn đề trí tuệ. Dƣới dạng chung nhất, trí tuệ đƣợc J. Piaget hiểu là sự phát 

triển tiếp tục của yếu tố sinh học. Cả hoạt động sinh học và hoạt động tâm lý không 

tách biệt với cuộc sống của cá thể và cả hai đều là bộ phận của hoạt động toàn bộ, 

mà đặc trƣng của chúng là tính tổ chức kinh nghiệm và sự thích ứng.  

(6) Hướng tiếp cận hoạt động, tìm cách khắc phục những thiếu sót của các 

cách tiếp cận trƣớc đây, bằng cách khai thác triệt để thành tựu của triết học duy vật 

biện chứng và lịch sử, lấy triết học này làm nền tảng PP luận cho việc nghiên cứu 
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tâm lý, tƣ duy con ngƣời. Do đó, muốn nghiên cứu tâm lý, tƣ duy của con ngƣời 

một cách khách quan, tất yếu phải bắt đầu từ nghiên cứu cấu trúc, lịch sử phát sinh 

hình thành và phát triển của hoạt động thực tiễn của con ngƣời.  

Dựa trên các hƣớng tiếp cận đó, khi nghiên cứu về tƣ duy các nhà nghiên cứu 

phân chia ra nhiều loại hình tƣ duy khác nhau. Tuy nhiên, việc phân loại tƣ duy này 

rất phức tạp và khó nên việc phân loại tƣ duy phải dựa trên từng mục đích nghiên 

cứu để đƣa ra các loại hình tƣ duy khác nhau. Theo nhiều nhà nghiên cứu ([23], 

[52], [74]) phân chia ba loại tƣ duy sau: 

- Tƣ duy trực quan hành động: đó là loại tƣ duy bằng các thao tác cụ thể tay 

chân hƣớng vào việc giải quyết một số tình huống cụ thể trực quan. 

- Tƣ duy trực quan hình tƣợng: là loại tƣ duy phát triển ở mức độ cao hơn, ra 

đời muộn hơn so với tƣ duy trực quan hành động, chỉ có ở ngƣời, đó là loại tƣ duy 

mà việc giải quyết vấn đề dựa vào các hình ảnh của sự vật, hiện tƣợng. 

- Tƣ duy trừu tƣợng: là loại tƣ duy phát triển ở mức độ cao nhất, chỉ có ở 

ngƣời, đó là loại tƣ duy mà việc giải quyết vấn đề dựa trên các khái niệm, các mối 

quan hệ logic và gắn bó chặt chẽ với ngôn ngữ, lấy ngôn ngữ làm phƣơng tiện. 

Ở trong nước, đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến các loại 

hình tƣ duy trong giảng dạy Toán học. Chẳng hạn nhƣ: Tư duy sáng tạo ([32], [65]),  

Tư duy logic ([28], [68]), Tư duy phê phán [43], Tư duy hàm [49], Tư duy biện 

chứng ([15], [30]), Tư duy thống kê [10], Tư duy thuận nghịch [40], ... Ngoài ra còn 

có một số công trình nghiên cứu về: vận dụng phương pháp kích thích tư duy của 

học sinh trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông [66],  rèn luyện kỹ 

năng thực hiện các thao tác tư duy cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học 

đại số và giải tích [24], ... Dựa vào khả năng ứng dụng của sản phẩm tƣ duy, 

Nguyễn Cảnh Toàn xét đến loại hình tƣ duy thông qua dạy học môn Toán, Ông cho 

rằng: “qua toán học có thể rèn luyện đủ các loại tư duy: tư duy logic, tư duy biện 

chứng, tư duy hình tượng, tư duy quản lý, tư duy kinh tế, tư duy kỹ thuật, tư duy 

thuật giải” ([70, tr.287]). 

Ở nước ngoài, một trong những nghiên cứu đầy đủ nhất về tƣ duy đã đƣợc trình 

bày trong các công trình của X. L. Rubinstêin. Những công trình này đã thúc đẩy mạnh 
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mẽ việc giải quyết hàng loạt vấn đề cơ bản liên quan đến việc nghiên cứu hình thức 

hoạt động tâm lý phức tạp. Theo cách hiểu của X. L. Rubinstêin: “Tư duy – đó là sự 

khôi phục trong ý nghĩ của chủ thể và khách thể với mức độ đầy đủ hơn, toàn diện hơn 

so với các tư liệu cảm tính xuất hiện do tác động của khách thể” ([23, tr.246]). 

Theo A.V. Pêtrovxki và L.B. Itenxơn [50], có bốn loại tƣ duy: Tư duy hình 

tượng, tư duy thực hành, tư duy khoa học và tư duy lôgic. Trong đó, tƣ duy lôgic 

đƣợc hiểu là: “Tư duy thay thế các hành động với các sự vật có thực bằng sự vận 

dụng các khái niệm theo quy tắc của lôgic học” ([48, tr.126-130]). 

Theo V.A. Cruchetxki, dựa vào tính độc lập của chủ thể tƣ duy, ông chia bốn 

loại tƣ duy: “Tư duy tích cực, tư duy độc lập, tư duy sáng tạo, tư duy lý luận” ([13, 

tr.112-117]). 

Theo J. Piaget [52] thƣờng nói đến hai loại tƣ duy: “tư duy cụ thể và tư 

duy hình thức”. 

Ngoài ra, trong cuốn “Các dạng khái quát hóa trong dạy học” của tác giả   

V.V. Đavƣđôv đã dựa vào bản chất và rút ra đƣợc quy luật có cơ sở để đƣa ra thuật 

ngữ nhƣ: “Tư duy lý luận, tư duy kinh nghiệm” ([18, tr.247]). 

1.1.2. Nghiên cứu về phát triển tƣ duy thuật giải trong dạy học môn Toán 

Ở trong nước, có một số công trình nghiên cứu nhƣ: Luận án Phó tiến sĩ 

khoa học sƣ phạm – tâm lý của Bùi Văn Nghị (1996): Vận dụng tư duy thuật toán 

vào việc xác định hình để giải các bài toán hình học không gian ở trường phổ thông 

trung học [46] đã làm sáng tỏ nội dung khái niệm quy trình có tính chất thuật toán, 

đặc điểm quy trình có tính chất thuật toán, phân biệt khái niệm quy trình có tính 

chất thuật toán. Luận án cũng đã khẳng định một hƣớng mới về vận dụng tƣ tƣởng 

thuật toán trong dạy hình học không gian bằng phƣơng pháp tổng hợp. Luận án Phó 

tiến sĩ của Vƣơng Dƣơng Minh (1998):  Phát triển tư duy thuật giải của học sinh 

trong khi dạy học các hệ thống số ở trường phổ thông [44] đã làm sáng tỏ nội dung 

khái niệm tƣ duy thuật giải và vai trò, vị trí của việc phát triển tƣ duy thuật giải 

trong giáo dục toán học và giáo dục tin học ở trƣờng phổ thông. Đề xuất những tƣ 

tƣởng chủ đạo về phát triển tƣ duy thuật giải trong môn toán dựa trên quan điểm 

hoạt động. Những tƣ tƣởng chủ đạo này đặt cơ sở đúng đắn cho việc phát triển tƣ 
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duy thuật giải trong môn toán. Xây dựng đƣợc khái niệm tình huống điển hình trong 

dạy học toán và thể hiện khái niệm này thành 8 tình huống điển hình nhằm kết hợp 

hữu cơ giữa rèn luyện kỹ năng tính toán và phát triển tƣ duy thuật giải khi dạy các 

hệ thống số. Điều này làm bộc lộ mối quan hệ có tính quy luật trong dạy học toán: 

phát triển tƣ duy thuật giải là một điều kiện để rèn luyện kỹ năng tính toán; Luận án 

tiến sĩ của Nguyễn Chí Trung (2015): Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh 

thông qua dạy học thuật toán ở trường Trung học phổ thông ([73]) đã đề xuất ba 

cách tiếp cận trong dạy học thuật toán đƣợc gọi là: Phƣơng pháp thao tác hóa, 

phƣơng pháp làm mịn dần và phƣơng pháp tinh chế. Cách tiếp cận dạy học thuật 

toán bằng cách phƣơng pháp thao tác hóa có ƣu điểm là cung cấp cho học sinh một 

quy trình xây dựng thuật toán thông qua việc xây dựng dần ba lớp thao tác sơ cấp, 

cơ bản và tổng hợp. Cách tiếp cận dạy học thuật toán bằng phƣơng pháp làm mịn 

dần có ƣu điểm nổi bật là định hình cho học sinh một con đƣờng là xây dựng thuật 

toán theo từng lớp, từ ngoài vào trong hoặc từ trong ra ngoài, bắt đầu từ những mô 

tả thuật toán đơn giản, dễ hiểu rồi dần dần chi tiết hóa những mô tả đó để cuối cùng 

nhận đƣợc thuật toán chi tiết và rõ ràng.  

Ở nước ngoài, có một số công trình nghiên cứu nhƣ: Nhóm tác giả: Engel A. 

[83], Knuth D.E [85], Maurer S.B, Ralston A. [87],... nghiên cứu và chỉ ra sáu đặc 

điểm chung của tƣ duy thuật giải và tƣ duy toán học, còn đặc điểm khác biệt giữa 

chúng là trong khi tƣ duy toán học thƣờng hƣớng tới khái quát hóa và sự vô cùng, tƣ 

duy thuật giải luôn chi tiết hóa từng thao tác; Theo hƣớng nghiên cứu của nhóm tác 

giả Gal-Ezer và Orna Lichtenstein [84] đã nêu ba cách sử dụng tƣ duy thuật giải vào 

quá trình giảng dạy khái niệm toán học; ... 

Qua đó ta thấy, nhiều nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc đã nghiên cứu về 

việc phát triển TDTG trong dạy học môn Toán cở bậc THPT, tuy nhiên chƣa có công 

trình nào nghiên cứu về việc phát triển TDTG trong dạy học TCC cho SV các trƣờng 

CĐKT. Vì vậy, chúng tôi đã đặt vấn đề nghiên cứu và làm sáng tỏ khả năng phát triển 

TDTG trong dạy học môn TCC cho SV các trƣờng CĐKT. 
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1.1.3.  Nghiên cứu về phát triển tƣ duy kỹ thuật trong dạy học các môn 

học kỹ thuật, học nghề 

Tư duy kỹ thuật, đƣợc hình thành từ khi con ngƣời lao động có kỹ thuật. 

Nhƣng đến đầu thế kỷ 20, trong các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quá trình lao 

động cũng vẫn ít chú ý tới đặc điểm tƣ duy của con ngƣời trong lao động kỹ thuật. 

Dựa trên những thành tựu của tâm lý học nói chung và tâm lý học tƣ duy nói riêng, 

và từ sự phân tích đặc điểm của quá trình lao động kỹ thuật,… TDKT cũng đã đƣợc 

quan tâm nghiên cứu và vận dụng vào giảng dạy theo hai hƣớng chính: một là, phát 

triển TDKT cho ngƣời học thông qua môn học nghề, môn học kỹ thuật, hai là, phát 

triển TDKT cho ngƣời học thông qua dạy học các môn học khác.  

Ở trong nước, với lĩnh vực thứ nhất, một số nhà nghiên cứu của Việt Nam đã 

vận dụng sáng tạo các biện pháp hình thành và phát triển TDKT cho học sinh vào 

quá trình dạy học kỹ thuật, giáo dục kỹ thuật tổng hợp, dạy nghề,… nhƣ Đặng Danh 

Ánh và Nguyễn Lộc, nghiên cứu phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh – một 

nhiệm vụ quan trọng của các trường chuyên nghiệp kỹ thuật [3], Phạm Ngọc Uyển 

nghiên cứu:  Hình thành tư duy kỹ thuật (như là một thành tố của sự sẵn sàng tâm 

lý đi vào lao động) cho học sinh phổ thông [77]. Luận án này hiểu theo nghĩa rộng, 

hoạt động kỹ thuật bao gồm hoạt động lắp ráp các chi tiết nhỏ (trò chơi thiết kế) của 

bộ lắp ráp của trẻ mẫu giáo, hoạt động thiết kế - kỹ thuật của HS trong quá trình học 

kỹ thuật, hoạt động dự án – thiết kế trong khi chuẩn bị cho lao động nghề nghiệp 

của kĩ sƣ và hoạt động thiết kế của nhà thiết kế thực thụ. Các hoạt động trên có mối 

liên hệ mật thiết với nhau, hoạt động này làm tiền đề cho sự phát triển của hoạt 

động kia và ít hoặc nhiều, nó phản ánh một phần, một công đoạn của mô hình các 

quá trình sản xuất, hoặc có tính chất sản xuất thực sự.  

Ở nước ngoài, vơi lĩnh vực thứ nhất, một số nhà nghiên cứu nhƣ: T. V. 

Kudriasep và các cộng sự của ông thuộc Viện Tâm lý học đại cƣơng và tâm lý học 

sƣ phạm – Viện hàn lâm khoa học giáo dục Liên xô đã đi sâu nghiên cứu những vấn 

đề tâm lý học kỹ thuật và con đƣờng hình thành nó. Các công trình này đƣợc trình 

bày theo hai hƣớng chính: Hướng thứ nhất, T. V. Kudriasep và các cộng sự đi vào 

nghiên cứu cấu trúc của TDKT thông qua phân tích quá trình giải các bài toán kỹ 
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thuật của HS lớn, HS trƣờng dạy nghề, đồng thời đi sâu vào việc hoàn thiện lí luận 

dạy học nêu vấn đề trong dạy kỹ thuật; Hướng thứ hai, E. A. Faraponova và các 

cộng sự tập trung nghiên cứu đặc điểm của TDKT của HS nhỏ tuổi là chủ yếu, đồng 

thời đi vào xác định cơ sở tâm lý học của việc hình thành hành động khái quát trong 

giờ học lao động, ... Trong hƣớng này, tính đến nay đã có nhiều công trình nghiên 

cứu về TDKT những vẫn chƣa đi đến một định nghĩa thống nhất về nó, hoặc chƣa 

quan tâm tới việc định nghĩa nó. T. V. Kudriasep và nhóm cộng sự cũng chỉ xem 

“các vấn đề về tư duy kỹ thuật như dạng đặc biệt của hoạt động trí óc của con 

người”. Nhóm tác giả N. Z. Bogozop, I. G. Gozman, G. V. Xakharop thì xem “tư 

duy kỹ thuật như là hoạt động hướng vào sự soạn thảo độc lập và giải các bài toán 

kỹ thuật” (trích dẫn [33, tr.58]).  

Trong lĩnh vực thứ hai, chủ yếu mới dừng lại ở quan điểm giáo dục kỹ thuật 

tổng hợp mà chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ về phát triển 

TDKT trong dạy học các môn học khác nói chung và môn Toán học nói riêng. Cụ 

thể, theo tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, có bảy loại tƣ duy cần rèn luyện trong toán 

học, trong đó có TDKT. Ông cũng cho rằng, TDKT có trong cơ học, vật lý, hóa 

học,… đó là: “tư duy hướng vào việc biến đổi các dạng chuyển động, các dạng 

năng lượng, các trạng thái vật chất, nhằm vào một ý đồ thiết kế ra một công cụ có 

tính năng, tác dụng định trước” [70, tr.148]. Tuy nhiên, về mặt thực tiễn, ở nƣớc ta, 

từ nửa cuối thế kỷ XX Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục - Đào tạo) đã có nhiều văn 

bản hƣớng dẫn hoạt động giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong các trƣờng học và thành 

lập ở nhiều tỉnh các Trung tâm Giáo dục kỹ thuật hƣớng nghiệp. Các trung tâm này 

đã đƣợc trang bị nhiều thiết bị, nhà xƣởng,... tạo cơ hội cho HS phổ thông bƣớc đầu 

tiếp cận với hoạt động sản xuất. Có thể thấy rằng hoạt động giáo dục kỹ thuật tổng 

hợp thời gian qua tuy có đƣợc đặt ra cho tất cả quá trình dạy học ở mọi môn học 

trong tƣờng phổ thông nhƣng thực tế khi triển khai đã không thực hiện đƣợc nhƣ 

mục tiêu đã đặt ra. Hầu hết các trƣờng học, các Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng 

hợp và hƣớng nghiệp chỉ tập trung vào các môn Kỹ thuật công nghiệp. Việc học tập 

của học sinh ở các trung tâm này chỉ mới dừng lại ở việc làm quen với các nghề đơn 

giản nhƣ: cơ khí, điện dân dụng, may mặc, thêu, đan, ...  
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           Điểm qua một số vấn đề tổng quan về nghiên cứu tƣ duy nói chung và 

TDTG, TDKT nói riêng trên đây cho thấy việc phát triển TDTG và TDKT cho học 

sinh trong quá trình dạy học các môn học cụ thể, trong các loại hình trƣờng học còn 

là vấn đề đang cần tiếp tục nghiên cứu.   

Vì vậy, trong hai lĩnh vực trển kể cả trong nƣớc và nƣớc ngoài chƣa có công 

trình nghiên cứu nào về việc phát triển TDKT trong dạy học môn TCC cho SV 

CĐKT. Từ đó, chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu và làm sáng tỏ khả năng phát triển 

TDKT trong dạy học các môn Toán nói chung và môn TCC nói riêng cho SV các 

trƣờng CĐKT.  

1.2. Tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật trong dạy học môn Toán 

1.2.1. Tƣ duy thuật giải trong dạy học môn Toán   

1.2.1.1. Khái niệm tư duy thuật giải  

Theo tác giả D.E. Knuth [85], “Tư duy thuật giải là một loại tư duy luôn tuân 

theo một quy trình gồm ba thao tác là: 1/ Xây dựng giải pháp cho vấn đề; 2/ Chứng 

minh tính đúng đắn của giải pháp; 3/ Phân tích sự phức tạp của giải pháp đó”. 

Điều này góp phần nhƣ một giá trị sƣ phạm mà Knuth nhấn mạnh: “... một người 

không thực sự hiểu điều gì đó cho đến khi anh ta dạy nó hoặc chứng minh tính đúng 

đắn của nó cho người khác, tức là thể hiện nó như là thuật toán”. 

Nhóm tác giả: S.B. Maurer và A. Ralston [87], A. Engel [83],... chỉ ra sáu 

đặc điểm chung của tƣ duy thuật giải và tƣ duy toán học (Mathematical thinking) là: 

“1/ Thao tác qua các công thức; 2/ Tư duy qua phần tử đại diện; 3/ Có thể đơn giản 

hóa các vấn đề phức tạp; 4/ Có thể trừu xuất hóa ý tưởng; 5/ Cả hai đều tư duy theo 

cấu trúc thông tin; 6/ Mô tả dãy thao tác cho một lớp vấn đề của thực tiễn”. Còn 

đặc điểm khác biệt giữa chúng là trong khi tƣ duy toán học thƣờng hƣớng tới khái 

quát hóa và sự vô cùng, tƣ duy thuật giải luôn chi tiết hóa từng thao tác. 

Nhóm tác giả Gal-Ezer và Orna Lichtenstein [84] đã nêu cách sử dụng tƣ duy 

thuật giải vào quá trình giảng dạy khái niệm toán học là: “1/ Giới thiệu chủ đề trong 

chương trình toán học; 2/ Thảo luận về chủ đề để đưa ra câu hỏi/vấn đề nghiên 

cứu; 3/ Tìm câu trả lời/giải pháp cho câu hỏi/vấn đề đó”. 
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Theo tác giả Nguyễn Bá Kim [36], đã đƣa ra quan niệm về tƣ duy thuật giải 

là: “Tư duy thuật giải là một dạng tư duy toán học có liên hệ chặt chẽ với việc thực 

hiện các thao tác tư duy, được sắp xếp theo một trình tự nhất định mà kết quả là 

giải quyết được nhiệm vụ đặt ra” và đã chỉ ra năm hoạt động giảng dạy toán học có 

sử dụng tính thuật giải, đó là:  

(T1) Thực hiện những hoạt động theo một trình tự xác định phù hợp với một 

thuật giải cho trƣớc, đặc biệt là quy trình thể hiện một thuật giải mà ngƣời học đã 

đƣợc biết một cách tƣờng minh hoặc ẩn tàng; 

(T2) Phân tích một hoạt động thành những hoạt động thành phần và sắp xếp 

lại theo một trình tự xác định; 

(T3) Mô tả chính xác quá trình tiến hành một  hoạt động với một số hữu hạn 

bƣớc theo trình tự nhất định;  

(T4) Khái quát hóa một hoạt động trên những đối tƣợng riêng lẻ thành một 

hoạt động trên một lớp đối tƣợng; 

(T5) So sánh những con đƣờng khác nhau cùng thực hiện một công việc và 

phát hiện con đƣờng tối ƣu. 

Phƣơng thức tƣ duy biểu thị khả năng tiến hành các hoạt động (T1) – (T5) 

đƣợc gọi là TDTG. Mỗi loại hoạt động từ (T1) đến (T5) là một thành tố của tƣ duy 

thuật giải. Thành phần đầu tiên thể hiện năng lực thực hiện thuật giải, bốn thành 

phần sau thể hiện năng lực xây dựng thuật giải. Vì thế, Ông cho rằng với bối cảnh 

dạy học toán, có thể xem TDTG là một kiểu tƣ duy toán học. 

Theo kết quả nghiên cứu của Vƣơng Dƣơng Minh [45], Ông đã vận dụng 

quan điểm hoạt động và những tri thức về thuật giải để dẫn tới khái niệm TDTG 

trên cơ sở chỉ ra năm hoạt động sau đây: (T1) Thực hiện những thao tác theo một 

trình tự nhất định phù hợp với một thuật giải; (T2) Phân tích một quá trình thành 

những thao tác đƣợc thực hiện theo một trình tự xác định; (T3) Khái quát hóa một 

quá trình diễn ra trên một số đối tƣợng riêng lẻ thành một quá trình diễn ra trên một 

lớp đối tƣợng; (T4) Mô tả chính xác quá trình tiến hành một hoạt động; (T5) Phát 

hiện thuật giải tối ƣu để giải quyết một công việc. Phƣơng thức tƣ duy biểu thị khả 

năng tiến hành các hoạt động từ (T1) đến (T5) gọi là TDTG. 
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Trong luận án này, chúng tôi đồng tình với tác giả Nguyễn Bá Kim và kết 

quả nghiên cứu của Vƣơng Dƣơng Minh về quan niệm cũng nhƣ các hoạt động từ 

(T1) đến (T5) của TDTG, dựa vào các hoạt động này chúng tôi chỉ ra sáu thành tố 

của TDTG cần phát triển trong dạy học môn Toán. 

1.2.1.2.  Một số thành tố của tư duy thuật giải cần phát triển trong dạy học 

môn Toán. 

Từ việc nghiên cứu một số quan điểm về thành phần của TDTG và dựa trên 

việc phân tích các căn cứ và cách quan niệm về TDTG nói trên, chúng tôi đề xuất 

một số thành tố của TDTG cần phát triển trong dạy học môn Toán nhƣ sau: 

Thành tố 1: Đánh giá tính khả thi của một quy trình gồm một số hữu hạn 

bước được cho dưới dạng một thuật toán. 

Trong thực tế có những quy trình đƣợc liệt kê nhƣ một thuật toán nhƣng không 

thực hiện đƣợc, nếu chúng ta không cân nhắc trƣớc mà đi theo hƣớng giải của quy 

trình đó chắc chắn không mang lại hiệu quả và mất nhiều thời gian để thực hiện nó. 

Một trong những phẩm chất của ngƣời lao động công nghiệp là phải làm ra đƣợc 

những sản phẩm theo một quy trình nhất định. Tuy nhiên, quy trình đƣợc thực hiện 

theo các bƣớc phải đánh giá đƣợc tính khả thi và đánh giá đƣợc mức độ rũi của nó.   

Ví dụ 1.1: Ở chƣơng trình toán phổ thông học quy trình “phân tích một số tự 

nhiên thành tích các số nguyên tố”. Tuy nhiên, khi cho một số a đủ lớn thì bài toán 

phân tích số a thành tích các số nguyên tố trên thực tế không phải lúc nào cũng 

thực hiện đƣợc. Chẳng hạn: Với a là số có 100 chữ số, để phân tích đƣợc số a thành 

tích các thừa số nguyên tố với sự hỗ trợ của máy tính điện tử nhƣ hiện nay có khi 

cũng mất tới hàng trăm năm; với a là số có hai trăm chữ số thì việc phân tích này 

có khi mất đến hàng tỷ năm (theo bài giảng về số học thuật toán của Giáo sư Hà 

Huy Huy Khoái, xem tài liệu [38]). Do đó quy trình phân tích một số tự nhiên thành 

tích của thừa số nguyên tố đối với số lớn trong thực tế có thể xem nhƣ một nhiệm 

vụ bất khả thi. 

Ví dụ 1.2:  Tính tính tích phân các hàm hữu tỷ có dạng 
( )

( )

P x

Q x
, trong đó P(x), 

Q(x) là các đa thức, ta có quy trình giải: Bƣớc 1: Phân tích Q(x) về dạng tích các 
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nhân tử bậc nhất và nhân tử bậc hai với denta âm; Bƣớc 2: Dùng PP hệ số bất định 

bằng cách phân tích 
( )

( )

P x

Q x
 thành tổng hữu hạn các phân thức đơn giản thuộc các 

dạng sau:  i). 
A

x b
  (với A, b là các hằng số); ii). 

( )k

A

x b
  (với A, b là hằng số và k 

là số nguyên dƣơng 2 ); iii). 
2

Mx N

x px q



 
 (với M, N, p, q là các hằng số và 

2 4 0p q    ); iv).  
2( )k

Mx N

x px q



 
  (với M, N, p, q là các hằng số và 

2 4 0p q    , và k là số nguyên dƣơng 2 ). Tuy nhiên trong thực tế quy trình 

này không phải lúc nào cũng thực hiện đƣợc. Vì sự tồn tại cách phân tích đa thức 

Q(x) thành nhân tử bất khả quy chỉ đƣợc chứng minh về mặt lý thuyết mà không có 

một thuật toán chung cụ thể.  

Qua đó ta thấy, nếu tập luyện cho SV phát triển theo thành tố này của TDTG 

sẽ góp phần hình thành tính cẩn thận của ngƣời lao động kỹ thuật, nghĩa là trong 

quá trình lao động ngƣời thợ luôn định hƣớng kiểm tra, đánh giá các bƣớc trƣớc khi 

thực hiện, điều này giúp phòng tránh đƣợc rũi ro trong quá trình lao động, đem lại 

hiệu quả kinh tế cao trong quá trình sản xuất. 

Thành tố 2: Thực hiện những quy trình gồm một số hữu hạn bước sắp 

xếp theo một thứ tự xác định, nhằm hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. 

Ví dụ 1.3: Cho hàm số f(x), xác định trên khoảng (a; b). Tìm đạo hàm của 

hàm số f(x) tại điểm x0, ta cần thực hiện theo các bƣớc kiến tạo sau: 

Bƣớc 1:  Xác định tập xác định của hàm số, kiểm tra điểm x0 có thuộc tập xác 

định hàm số hay không? 

+ Nếu x0 không thuộc tập xác định của hàm số thì kết luận hàm số ta không 

tìm thực hiện đạo hàm hàm số tại điểm x0 này. 

+ Nếu x0 thuộc tập xác định của hàm số, chuyển sang bƣớc 2. 

Bƣớc 2:  

+ Tại điểm x0 cho số gia x sao cho x0 + x thuộc tập xác định hàm số. 

+ Tính số gia hàm số tại x0 theo công thức:  0 0( ) ( )f f x x f x     . 
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Bƣớc 3:   Lập tỉ số 
x

f




. 

Bƣớc 4:   Tìm 
0

lim
x

f

x 




. 

Bƣớc 5:   Kết luận: Nếu giới hạn này không tồn tại hoặc bằng vô cùng, kết 

luận hàm số không có đạo hàm tại điểm x0; Nếu giới hạn này tồn tại hữu hạn A, ta 

gọi số A là đạo hàm của  f(x) tại điểm x0. 

Qua ví dụ này ta thấy, quy trình tìm đạo hàm của  f(x) tại điểm x0 đƣợc thực 

hiện theo một trình tự nhất định, sau 5 bƣớc giải cho ta kết quả mong muốn là 

những câu trả lời về kết quả tìm đạo hàm của hàm  f(x) tại điểm x0 này. 

Ví dụ 1.4: Khi giải phƣơng trình bậc nhất một ẩn, phƣơng trình bậc hai một 

ẩn, phƣơng trình trùng phƣơng, hệ phƣơng trình tuyến tính,... mỗi thuật giải phải 

tuân thủ theo đúng một quy trình gồm một số bƣớc mới cho ra kết quả. Chẳng hạn, 

khi giải hệ ba phƣơng trình ba ẩn sau:  

2 4   (1)

3 4 2z 11 (2)

3 2 4z 11 (3)

x y z

x y

x y

  


  
   

 (I) 

Thuật giải 1: Dùng phương pháp cộng đại số. 

Bƣớc 1: Nhân hai vế phƣơng trình (1) với 2 rồi trừ vế theo vế với phƣơng 

trình (2); nhân hai về của phƣơng trình (1) với 4 rồi cộng vế theo vế với phƣơng 

trình (3). 

Khi đó hệ (I) tƣơng đƣơng với hệ   

6 3 (4)

11 6 27 (5)

3 2 4z 11 (3)

x y

x y

x y

  


 
   

 (II) 

Bƣớc 3: Lấy phƣơng trình (5) trừ phƣơng trình (4) vế theo vế ta đƣợc hệ mới 

tƣơng đƣơng với hệ (II) là: 

10 30

6 3

3 2 4z 11

x

x y

x y




  
   

   (III) 

Bƣớc 4: Giải hệ phƣơng trình (III) ta đƣợc nghiệm của hệ là: 

3

1

z 1

x

y
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Thuật giải 2: Dùng phương pháp định thức. 

Bƣớc 1: Viết lại hệ (I) dƣới dạng ma trận: A.X = B, trong đó:  

2 1 1

3 4 2

3 2 4

A

  
 

 
 
  

, 

x

X y

z

 
 


 
  

, 

4

11

11

B

 
 


 
  

. 

Bƣớc 2: Tìm det(A), ta có:  

2 1 1

det( ) 3 4 2 (32 6 6) ( 12 8 12) 60.

3 2 4

A

 

           



 

Vì det( ) 60 0A    nên hệ (I) là hệ Cramer có nghiệm duy nhất xác định bởi: 

det( )
, 1,2,3

det( )

j

j

A
x j

A
   (với x = x1 ; y =  x2; z = x3), trong đó Aj suy ra từ A bằng cách 

thay cột j bởi cột vế phải B. 

Bƣớc 3:  + Tính 
1 1

4 1 1

det( ) 11 4 2 180

11 2 4

A

 

    



; 

  + 
2 2

2 4 1

det( ) 3 11 2 60

3 11 4

A



     ; 

+ 
3 3

2 1 4

det( ) 3 4 11 60

3 2 11

A



   



. 

Bƣớc 4: Nghiệm của hệ phƣơng trình là: 1 180
3;

60
x


  


2 60
1;

60
y


  


3 60
1

60
z


  


. Vậy, hệ phƣơng trình (I) có nghiệm duy nhất 

3

1

z 1

x

y





 

. 

Qua ví dụ này ta thấy, khi cho SV luyện tập giải hệ phƣơng có các cách giải 

khác nhau, tuy nhiên mỗi cách giải phải thực hiện theo trình tự các bƣớc mới cho ra 

kết quả là nghiệm của hệ. Vì vậy, luyện tập cho SV bài tập dạng này giúp cho việc 

hình thành nhân tố thứ hai của TDTG. 
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 Thành tố 3: Phân chia một hoạt động thành các hoạt động thành phần, 

thực hiện theo trình tự nhất định. 

 Ví dụ 1.5: Tìm m để phƣơng trình: 4 22( 2) 2 3 0x m x m       có 4 nghiệm 

phân biệt lập thành cấp số cộng.  

 Để giải bài toán này ta cần phân chia thành 3 hoạt động và thực hiện từng 

hoạt động theo trình tự các bƣớc mới cho ra kết quả bài toán, cụ thể: 

 Hoạt động 1: Đặt ẩn phụ, đưa về phương trình bậc 2. 

Bƣớc 1: Đặt  2t x (với t > 0, vì các nghiệm phân biệt); 

Bƣớc 2: Phƣơng trình 4 22( 2) 2 3 0x m x m        

    2 2( 2) t 2 3 0t m m               (1). 

 Hoạt động 2: Áp dụng định lý dấu nghiệm. 

Bƣớc 1‟: Để phƣơng trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì 0  . 

Bƣớc 2‟: Vì phƣơng trình (1) có 2 nghiệm t1, t2 nên theo định lý Vi-ét ta 

có: 
1 2

1 2

2( 2)

1

2 3
.

1

m
S t t

m
P t t

 
   


   

 

 

Bƣớc 3‟: Muốn phƣơng trình đầu bài toán có 4 nghiệm phân biệt thì 

phƣơng trình (1) có 2 nghiệm t  > 0. 

  

' 1
0 3

3
2 3 0 2

2
12( 2) 0

2

m

m
m P m

mm S
m

 
      

        
         

     (*) 

Với điều kiện (*) phƣơng trình nghiệm  x luôn có 4 nghiệm phân biệt  x1, x2, x3, x4. 

 Hoạt động 3: Sử dụng tính chất cấp số cộng cho 4 số. 

Bước 1”: Muốn 4 nghiệm  x1, x2, x3, x4   theo thứ tự lập thành cấp số cộng. 

Tức là:  1 2 2 1 3 2 4 1, , ,x t x t x t x t       phải có x3 - x2 = x2 - x1 

 2 1 2 13 9t t t t     (vì 1 20 t t  )         (a)   
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Bước 2”: Do t1, t2 là nghiệm của phƣơng trình (1), theo định lý Vi-ét ta có:   

1 2

1 2

2( 2)

. 2 3

S t t m

P t t m

   


  

       (b) 

Bước 3”: Từ (a) và (b) 1 2

2 9( 2)
, t

5 5

m m
t

 
    

2 29 13
(m 2) 3 2m 9m 14m 39 0

25 9
m


           hoặc 3m  .  

Bước 4”: Đối chiếu với điều kiện (*) ta thấy các giá trị của m tìm đƣợc thỏa mãn. 

 Vậy, để phƣơng trình có 4 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng thì giá trị 

của m cần tìm là: 
13

9
m


  hoặc 3m  . 

Qua ví dụ trên ta thấy, để tìm đƣợc giá trị của m thỏa mãn bài toán ta phân 

chia bài toán thành 3 hoạt động và mỗi hoạt động phải thực hiện theo trình tự các 

bƣớc nhất định mới cho ta kết quả cuối cùng. 

 Thành tố 4: Sử dụng ngôn ngữ để mô tả các quy tắc gồm một số hữu hạn 

bước sắp xếp theo một thứ tự nhất định. 

 Trong toán học có rất nhiều bài toán có thể dùng nhiều kiểu ngôn ngữ khác 

nhau nhƣ: dùng ngôn ngữ thông thƣờng, ngôn ngữ sơ đồ khối, ngôn ngữ lập trình, 

ngôn ngữ hình vẽ,... dùng để mô tả các bƣớc giải bài toán sau một số hữu hạn bƣớc 

sẽ cho kết quả cần tìm. 

 Ví dụ 1.6: Để giải phƣơng trình bậc hai ax
2
 + bx + c = 0 (a 0), ta có thể mô 

tả thuật toán bằng các ngôn ngữ đƣợc liệt kê sau: 

Cách thứ 1: Dùng ngôn ngữ thông thƣờng. 

  Bƣớc 1:   Xác định các hệ số a, b, c. 

  Bƣớc 2:   Tính biểu thức = b
2
 – 4ac. 

  Bƣớc 3:   

-  Nếu < 0 thì kết luận phƣơng trình vô nghiệm. 

-  Nếu = 0  thì kết luận phƣơng trình có nghiệm kép x1 = x2 = - .
2

b

a
 

-  Nếu   > 0 thì kết luận phƣơng trình có hai nghiệm phân biệt  x1 

= 
a

b

2


,  x2 =  

a

b

2


. 
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 Cách thứ 2: Dùng ngôn ngữ sơ đồ khối. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Cách thứ 3: Dùng ngôn ngữ lập trình Pascal 

 Program         Giai_Phuong_trinh_bac_hai; 

 Uses Crt; 

 Var 

      a, b, c, denta, x1, x2 : real; 

 Begin 

 Clrscr; 

 Write(„Nhap he so:‟); 

 Repeat 

  Write(„a = ‟); readln(a); 

  Write(„b = ‟); readln(b); 

  Write(„c = ‟); readln(c); 

 Until a < > 0 

 denta: = sqr(b)-4*a*c;  

Bắt đầu 

Nhập a,b,c 

 

 PT vô nghiệm 

 

a = 0 
Đúng Sai 

 

Đúng Sai 
 

Đúng 

Thông báo nghiệm 

Kết thúc 

Sai 
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 If  denta <0 then 

  Begin 

   Write(„phuong trinh vo nghiem‟); 

   Halt; 

End 

  Else  

   If denta = 0 then 

  Begin 

  Write („phuong trinh co nghiem kep x =‟,-b/(2*a‟)); 

 Exit; 

 End 

  Else 

   Begin 

    x1: = (-b-sqrt(denta)/(2*a)); 

    x2: = (-b+sqrt(denta)/(2*a)); 

   Writeln(„phuong trinh co hai nghiem phan biet‟); 

   Write(„x1 = ‟, x1, ‟, ‟, x2=‟,x2‟); 

 Exit; 

 End; 

 Readln; 

 End. 

 Qua ví dụ này giúp cho HS có thể hiểu thêm về nhiều cách sử dụng ngôn để 

mô tả các quy tắc sau khi thực hiện một số hữu hạn bƣớc tuân theo một trình tự 

nhất định sẽ cho ta kết quả bài toán. 

 Thành tố 5: Khái quát hóa lời giải một bài toán cụ thể, từ đó đề xuất quy 

trình, thuật toán giải một dạng toán. 

 Ví dụ 1.7: Khi cho HS giải phƣơng trình lƣợng giác 3 cos3 sin3 2x x   giáo 

viên đề xuất bài toán tổng quát và nêu quy trình giải bài toán đó, cụ thể: 

- Từ cách giải phƣơng trình: 
3 1 2

3 cos3 sin3 2 cos3 sin3
2 2 2

x x x x      
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 cos cos3 sin sin3 cos
6 6 4

x x
  

     

 

5 2

36 3
cos(3 ) cos

26 4

36 3

x k

x

x k

 

 

 


 

    
   


        . 

- Đề xuất bài toán tổng quát:  

Giải phƣơng trình: Acosax + Bsinax = C (1)  với  
2 2 0.A B   Nêu thuật 

toán giải bài toán tổng quát trên: 

 + Bƣớc 1: kiểm tra: 2 2 2A B C   hay không; 

    (-) Nếu 2 2 2A B C  , kêt luận phƣơng trình (1) vô nghiệm. 

    (-) Nếu 2 2 2A B C  , chuyển sang bƣớc 2. 

 + Bƣớc 2: Nếu đúng, chia hai vế của phƣơng trình cho 2 2A B  

Phƣơng trình có dạng: 
2 2 2 2 2 2

cosa sina
A B C

x x
A B A B A B

 
  

; 

+ Bƣớc 3: Đặt: 
2 2 2 2

cos ,sin
A B

A B A B
  

 
 (hoặc có thể đặt ngƣợc lại: 

2 2 2 2
cos ,sin

A B

A B A B
  

 
); 

+ Bƣớc 4: biến đổi phƣơng trình về dạng: 
2 2

cos cosa sin sina
C

x x
A B

  


 

2 2
cos(ax )

C

A B
  


; 

+ Bƣớc 5: Đặt 
2 2

cos
C

A B
 


.  Nên phƣơng trình có dạng: 

2
cos(ax ) cos 2ax k x k

a a

 
   


         ,      . 

 + Bƣớc 6: Kết luận bài toán. 

Ví dụ 1.8: Cho hàm số 2( ) 1f x x x   . Tìm phần dƣ của phép chia 

3( ) 2 4f x x   cho ( )f x .  
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- Cách giải thông thƣờng: 

+ Bƣớc 1: Tính 
3 3 2 3 6 3( ) ( ) 1 1f x x x x x      . 

Ta có: 3 6 3 6 3( ) 2 4 1 2x 4 2 5f x x x x x x x            

+ Bƣớc 2: Thực hiện phép chia 
6 3 2 5x x x    cho 2 1x x   đƣợc phần dƣ 

là 2x + 7. 

- Có thể giải cách hai nhƣ sau: nhận xét: 3 21 ( 1)(x 1)x x x      

3( 1) ( )x f x  , do đó x
3 

chia cho f(x) dƣ 1. 

Vì x
6
 = (x

3
)

2
 nên x

6
 chia f(x) dƣ 1. 

3( )f x chia f(x) có dƣ là: 1 + 1 + 1 = 3. Mặt khác, 2x + 4 chia cho f(x) dƣ 

là: 2x + 4 3( ) 2 4f x x    chia cho f(x) có dƣ là 3 + (2x + 4) = 2x + 7. 

- Từ cách giải thứ hai có thể đề xuất khái quá hóa bài toán nhƣ sau: Cho f(x) 

= x
n
 + x

n-1
 + ... + x +1. Tìm phần dƣ của  f(x

n+1
) + g(x) chia cho f(x)  (với bậc của 

g(x) bé hơn n). 

Với cách giải nhƣ trên ta đƣa ra đƣợc quy trình giải bài toán tổng quát này và 

có kết quả phần dƣ của phép chia f(x
n+1

) + g(x)  cho  f(x) là: (n + 1) + g(x). 

Qua ví dụ này ta thấy, từ một bài toán cụ thể có thể có nhiều cách giải. Tùy 

theo hƣớng khai thác những cách giải đó, ta có thể sáng tạo ra những bài toán mới 

có tính khái quát hoặc tƣơng tự với bài toán đã cho. 

          Thanh tố 6: Phân tích, đánh giá các thuật toán để lựa chọn thuật toán 

tối ưu. 

Trong quá trình giải toán, việc HS biết phân tích, biến đổi để tìm ra các cách 

giải khác nhau và từ đó biết đánh giá để lựa chọn cách giải tối ƣu nhất là rất cần 

thiết. Do đó, trong quá trình dạy học Toán, cho các HS làm bài tập dạng này góp 

phần phát triển thành tố thứ 6 của TDTG. 

Ví dụ 1.9: Cho biết hàm số f(x) = x
2

 + ax + b (với a, b là những số thực) 

nhận giá trị dƣơng với mọi x. Chứng minh rằng hàm số g(x) = f(x) + f
’
(x) + f

’’
(x) 

cũng nhận giá trị dƣơng với mọi x. 

Cách giải 1: Với các quy trình sau: 

+ Bƣớc 1: Tính f
’
(x) = 2x + a; f

’’
(x) = 2. 

+ Bƣớc 2: Ta có g(x) = (x
2
 + ax + b) + (2x + a) + 2 = x

2 
+ (2+a)x + a + b + 2.  
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+ Bƣớc 3: Tính 2 4 ;f a b    
2 2(2 ) 4( 2) 4 4.g a a b a b          

+ Bƣớc 4: Vì f(x) nhận giá trị dƣơng với mọi x nên 0f  (hay 2 4 0a b 

). Do đó 2( 4 ) 4 4 0g fa b        , suy ra g(x) > 0 với mọi giá trị x. 

Vậy, g(x) = f(x) + f
’
(x) + f

’’
(x) nhận giá trị dƣơng với mọi giá trị x. 

Cách giải 2: Nhận xét: bậc của f
’
(x) và  bậc của  f

’’
(x) luôn nhỏ hơn bậc của 

f(x), nên bậc g(x) bằng 2 vì bậc của g(x) bằng bậc của f(x). Do g(x) = f(x) + f
’
(x) + 

f
’’
(x) nên hệ số x

2
 của g(x) là 1, từ đó suy ra hàm số g(x) tồn tại giá trị x0 sao cho tại 

điểm x0 hàm số g(x) vừa đạt giá trị cực tiểu vừa đạt giá trị nhỏ nhất. 

Từ g(x) = f(x) + f
’
(x) + f

’’
(x), ta có: g

’
(x) = f

’
(x) + f

’’
(x) + f

’’’
(x) = f

’
(x) + f

’’
(x) 

= f(x) - g(x). 

Tại điểm x0 hàm số g(x) đạt giá trị cực tiểu nên g
’
(x0) = 0, suy ra  f(x0) - g(x0) 

= 0 hay f(x0) = g(x0) . Vì f(x0) > 0 suy ra g(x0) > 0. Do g(x0) đạt giá trị nhỏ nhất nên 

g(x) > g(x0) với mọi giá trị x. Vậy, g(x) > 0 với mọi giá trị x. 

Với ví dụ trên ta thấy, với cách giải thứ nhất học sinh phải thực hiện theo 

các bƣớc giải, tính giá trị denta của hàm bậc hai f(x) và g(x), từ đó dựa vào kiến 

thức về tam thức bậc hai để kết luận. Đối với cách giải hai, học sinh dựa vào kiến 

thức về đạo hàm và cực trị của hàm số tại một điểm để kết luận nghiệm. Từ hai 

cách giải trên học sinh lựa chọn theo khả năng để tìm cách giải tối ƣu. Tập luyện 

cho SV làm những ví dụ dạng này có tác dụng gợi động cơ và hình thành tri thức 

PP cho hoạt động thành tố 6 của TDTG. 

Ví dụ 1.10: Tính định thức 

1 2 1 0

2 0 1 0

0 2 0 0

2 1 0 1

A  . 

Để tính định thức A có nhiều cách giải khác nhau, tuy nhiên làm thế nào để 

SV biết phân tích và đánh giá định thức A, từ đó áp dụng cách giải sao cho nhanh 

và tối ƣu nhất, cụ thể: 
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Cách tính 1: Tính theo từng số hạng. Ta có: 

 
11

1

1 1

1

, 1

A = 
( 1) , 1

n
J

j j

j

a khi n

a B khi n







 



, với B1j  là định thức thu đƣợc từ định thức 

A bằng cách bỏ đi hàng thứ nhất, cột thứ j. Khi đó: 

1 1 1 2 1 3 1 4

0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0 1

( 1) .1. 2 0 0 ( 1) .2. 0 0 0 ( 1) .1. 0 2 0 ( 1) .0. 0 2 0

1 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 0

A           

 

= 1 1 1 2 1 3

0 1 0 2 0 0
0 0 2 0 2 0

2 0 0 0 2 0 ( 1) .0. ( 1) 1. ( 1) .0.
1 0 1 1 1 0

1 0 1 2 1 1

  
 

       
 

 

1 1 1 2 1 3
2 0 0 0 0 2

( 1) .2. ( 1) 0. ( 1) .0. 2 4 2
1 1 2 1 2 1

  
 

          
 

. 

Cách tính 2: Tính theo định thức con, ta có: 

(4 2) 3 2

1 2 1 1 1 0

2 0 2 1 2 0 4 1 4 0
4 1 0

2 0 2 01 2 1 1 1 01 1
2 0 0 .

0 2 0 0 0 01 ( 4) 4 1 4 0
3 2 1

3 2 3 11 2 1 1 1 0

2 1 2 0 2 1

A
 

  
 

  
   

 
  

 

2 01
. 2
5 44

 


. 

Cách tính 3: Tính theo dạng tam giác, ta có: 

1 2 3 1

1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0

2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0
( ) ( )

0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0

2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1

A h h h h

 

   . Đổi hàng ba (h3) 

với hàng một (h1), xong đổi tiếp hàng hai với ba ta có: 

1 0 0 0

1 2 0 0
1.2.1.1 2

2 0 1 0

2 1 0 1

A
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Với ví dụ này, qua ba cách tính trên SV nhận thấy việc áp dụng cách giải 

theo dạng tam giác là tối ƣu nhất vì không mất nhiều thời gian tính toán, thực hiện 

các bƣớc đơn giản mà cho kết quả cần tìm. Do đó, cho SV tập luyện các dạng toán 

này góp phần hình thành và phát triển thành tố thứ năm của TDTG. 

1.2.2.  Tƣ duy kỹ thuật trong dạy học môn Toán  

Tính đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về TDKT nhƣng vẫn chƣa đi 

đến một định nghĩa thống nhất về nó, hoặc chƣa quan tâm tới việc định nghĩa nó. 

Trong luận án này tác giả chỉ xem xét, làm việc với hai bộ phận TDKT: một là, bộ 

phận TDKT biểu hiện ở những môn học kỹ thuật, môn học nghề; hai là, bộ phận 

TDKT biểu hiện ở những hoạt động dạy học môn học khác trong đó có môn Toán. 

Vì vậy, trong luận án này, về TDKT chúng tôi đƣa ra quan niệm về TDKT gắn liền 

với hoạt động dạy học môn Toán. 

1.2.2.1.  Khái niệm tư duy kỹ thuật  

 T.V. Kudriasep – tác giả cuốn “Tâm lí học tƣ duy kĩ thuật” cũng chỉ xem “các 

vấn đề về tư duy kĩ thuật như là dạng đặc biệt của hoạt động trí óc của con người”. 

N.Z. Bogozop, I.G. Gozaman, G.V. Xakharop thì xem “Tư duy kỹ thuật như là hoạt 

động hướng vào sự soạn thảo độc lập và giải các bài toán kỹ thuật” ([33, tr.58]). 

Một số giáo trình tâm lý, giáo dục học về kỹ thuật và dạy nghề ở nƣớc ta 

cũng mới đƣa ra ý kiến ở dạng khái quát: “Tư duy kỹ thuật là sự phản ánh khái quát 

các nguyên lý kỹ thuật, các quá trình kỹ thuật, các thiết bị kỹ thuật bằng ngôn ngữ 

kỹ thuật (lời nói hoặc dưới dạng các sơ đồ, kết cấu về hình hoặc kết cấu về kỹ thuật) 

nhằm giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong thực tế” ([33, tr.58]). Đó là loại tƣ duy 

xuất hiện trong lĩnh vực lao động kỹ thuật nhằm giải quyết những bài toán có tính 

chất kỹ thuật (nhiệm vụ hay tình huống có vấn đề trong kỹ thuật). 

Các bài toán (nhiệm vụ) kỹ thuật rất đa dạng, phụ thuộc vào các ngành kỹ 

thuật tƣơng ứng nhƣ bài toán thiết kế chế tạo, bài toán gia công, bài toán tìm lỗi, bài 

toán bảo quản,… Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có những đặc điểm chung, khác hẳn 

với các bài toán thông thƣờng trong toán học. Có hai đặc điểm cơ bản của bài toán 

kỹ thuật: thứ nhất, không đầy đủ dữ kiện, các yêu cầu đặt ra thƣờng mang tính khái 

quát và có thể nhiều đáp số, yêu cầu phải tìm tòi; thứ hai, có mối liên hệ rất chặt chẽ 
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giữa hành động trí óc và hành động thực hành, kinh nghiệm thực tiễn. Sự kết hợp 

giữa lý thuyết và thực hành càng chặt chẽ khăng khít thì càng cho kết quả có độ tin 

cậy và chính xác cao. 

Quan điểm giáo dục kỹ thuật tổng hợp là khai thác các yếu tố thuận lợi trong 

các môn học để hình thành ở HS tâm thế sẵn sàng ứng dụng kiến thức vào trong lĩnh 

vực cuộc sống. Theo tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, có bảy loại tƣ duy cần rèn luyện 

trong toán học, trong đó có TDKT. Ông cho rằng: “Tư duy kỹ thuật hướng vào việc 

tìm ra những thủ thuật để biến đổi từ những hình thức ban đầu sang những hình thức 

khác thuận lợi hơn để tiến dần đến mục đích. Trong toán học thì đó là tư duy hướng 

vào việc tìm tòi ra các phép biến đổi cụ thể các loại (đại số, hình học, giải tích, …) để 

đưu một bài toán đã cho đến những bài toán dễ hơn” [70, tr.148-149]. Ông cũng cho 

rằng, TDKT có trong cơ học, vật lý, hóa học, … đó là: “tư duy hướng vào việc biến 

đổi các dạng chuyển động, các dạng năng lượng, các trạng thái vật chất, nhằm vào 

một ý đồ thiết kế ra một công cụ có tính năng, tác dụng định trước” [70, tr.148]. 

Từ việc phân tích, nghiên cứu các vấn đề về TDKT trong các bộ môn khoa 

học nói chung, đặc biệt là dựa trên phân tích các bình diện về TDKT trong dạy học 

môn toán, chúng tôi cho rằng ba thành phần: Nguyên lý toán học, kỹ thuật biến đổi 

toán học và ứng toán học vào thực tiễn có tác động qua lại biện chứng với nhau trong 

quá trình TDKT tạo nên cấu trúc đặc trƣng của TDKT trong dạy học môn Toán. Vì 

vậy, chúng tôi quan niệm: “Trong dạy học môn Toán, tư duy kỹ thuật là loại hình 

tư duy mang tính ứng dụng các tri thức toán học, các nguyên lý, các thao tác có 

tính kỹ thuật, cách thức và quy trình cụ thể để giải quyết những vấn đề đặt ra 

trong mục tiêu đào tạo”. 

 Có thể xem TDKT nhƣ là sự nhìn nhận thế giới “thông qua lăng kính kỹ 

thuật”. Chẳng hạn, nhìn nhận một đối tƣợng, vật thể theo hƣớng hình khối hóa; 

Nhìn nhận một quá trình, một sự biến đổi, hiện tƣợng nào đó theo cơ chế hình 

thành và các giai đoạn, quy trình biến đổi; Đánh giá tính hoàn thiện của sự vật hiện 

tƣợng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng ứng dụng có hiệu quả và tính thẩm 

mỹ. Dựa trên quan niệm TDKT, trong luận án này tác giả chỉ xem xét, làm việc với 
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biểu hiện TDKT ở những hoạt động dạy học môn Toán. Do đó, để phát triển TDKT 

cho SV cần vận dụng kiến thức Toán trong ba bình diện sau:  

Bình diện 1: Kỹ thuật sử dụng trong toán học, bao gồm: kỹ thuật tính toán, 

kỹ thuật biến đổi đối tượng toán học từ dạng này sang dạng khác (giữ nguyên bản 

chất của nó), kỹ thuật vẽ hình, cắt ghép hình, kỹ thuật chia tách các đối tượng toán 

học, kỹ thuật sử dụng các tính chất của các đối tượng toán học để phục vụ cho việc 

giải quyết vấn đề trong môn toán,... Cụ thể: 

1/. Kỹ thuật sử dụng tính chất các phép toán trên các số để thực hiện tính giá 

trị của biểu thức. Chẳng hạn, tính giá trị của Sn = 1 + 3 + 5 + .... + (2n - 1). Ta dùng 

tính chất giao hoán và tính kết hợp của phép cộng để tìm tổng Sn, bằng cách:  

        Sn = 1 + 3 + .... + (2n - 3) + (2n - 1)         (1) 

hay  Sn = (2n - 1) + (2n - 3) + ... + 3 + 1           (2) 

Lấy (1) cộng (2) vế theo vế ta có: 

2Sn = [1 + (2n - 1)] + [3 + (2n - 3)] + ... + [(2n - 3) + 3] + [(2n - 1) + 1] 

= 2n + 2n + ... + 2n + 2n  (với 2n lần n). 

Do đó 2Sn = 2(n + n + ... + n + n) = 2n.n  hay  
2

22
.

2
n

n
S n   

Qua đó ta nhận thấy, kỹ thuật sử dụng tính chất giao hoán và tính kết hợp 

trong phép cộng thì việc tính tổng Sn một cách dễ dàng hơn. 

2/. Kỹ thuật biến đổi đổi tƣợng toán học từ dạng này sang dạng khác, chẳng 

hạn khi tách số hạng (đối tƣợng) thành hiệu hai số nhƣ: 
1 1 1

(k 1) 1k k k
 

 
 để tính 

tổng 
1 1 1

...
1.2 2.3 ( 1)

nS
n n

   


 ta có:
1 1 1 1 1 1 1

... 1
1 2 1 3 1 1

nS
n n n

     
             

      

= 
1

n

n 
. 

3/. Kỹ thuật cắt ghép hình, chẳng hạn khi chứng minh định lý Pitago ngƣời ta 

dùng kỹ thuật cắt-ghép hình từ các hình tam giác vuông, hình vuông,... cụ thể: Cho 

hai hình tam giác vuông, ba hình vuông có cạch và màu sắc nhƣ hình vẽ 1.1. Dựa 

vào kỹ thuật cắt, ghép hãy chứng minh định lý Pitago: “Trong một tam giác vuông, 

bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông”. 
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Theo hĩnh vẽ, ta có ta có 2 hình tam giác vuông có cạnh huyền là a, hai cạnh 

góc vuông lần lƣợt là b và c; diện tích hình vuông có cạnh là a là S1 = a
2
; diện tích 

hình vuông có cạnh là b là S2 = b
2
; diện tích hình vuông có cạnh là c là S3 = c

2
. 

Dùng kỹ thuật ghép hình ta đƣợc hình cần ghép có các màu sắc khác nhau (hình 

1.2b), qua phân tích, đánh giá và dựa vào màu sắc hình đƣợc ghép ta nhận thấy: 

diện tích hình vuông có cạnh là a bằng tổng diện tích hai hình vuông có cạnh lần 

lƣợt là b và c nghĩa là: S3 = S1 + S2  hay a
2

 = b
2
 + c

2
. Vậy trong tam giác vuông có 

cạnh huyền là a, cạnh hai góc vuông lần lƣợt là b và c, ta có: a
2

 = b
2
 + c

2
 

4/. Kỹ thuật sử dụng các tính chất của các đối tƣợng toán học để phục vụ cho 

giải quyết vấn đề trong môn toán, chẳng hạn dùng phƣơng pháp chứng minh quy 

nạp hoàn toàn minh rằng rằng 3( ) 3n n , n  . 

Với nhận xét: Giả sử có Z A B C    trong đó: A gồm tất cả các số chia hết cho 3; B 

gồm tất cả các số chia 3 dƣ 1; C gồm tất cả các số chia 3 dƣ 2. Khi đó 3.Z   Vận dụng kết quả 

này ta chứng minh 3( ) 3n n  nhƣ sau: từ  3 2( 1) ( 1)( 1)n n n n n n n       ta có: n A   

thì ( 1)( 1) 3n n n   vì có 3n ; n B   thì ( 1)( 1) 3n n n   vì có ( 1) 3n ; n C   thì 

( 1)( 1) 3n n n   vì có ( 2) 3n . Vậy, 3( ) 3n n . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b 

c 

a 

c b a 

S1=c
2 S2=b

2 
S3=a

2 

a 

b 

c 

        Hình 1.1 

Hình 1.2a) 

a 

b 

c b 

a 

Hình 1.2b) 
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Bình diện 2: Cách thức, quy trình ứng dụng kiến thức toán vào các tình 

huống thực tiễn, nhìn nhận cơ sở toán học trong cơ cấu kỹ thuật.  

Khi dạy cho SV kiến thức toán, cần biết rằng kiến thức đó vận dụng vào trong 

môn khoa học cụ thể nhƣ thế nào và cách thức ứng dụng nó ra sao. Trong các ngành 

kỹ thuật nói chung và các ngành nguội chế tạo, tiện, phay, bào, mài, hàn, rèn, gò,…. 

nói riêng thì mỗi nghề đều có những tính toán riêng. Tuy nhiên, trong quá trình làm 

việc luôn có những vấn đề tính toán chung mà nghề nào cũng có khả năng cần đến. 

Chúng tôi cho rằng, cách thức và quy trình ứng dụng kiến thức toán học vào các tình 

huống thực tiễn là rất cần thiết vì nó bổ trợ cho quá trình tính toán các hình, các chi 

tiết máy, các vật thể,…chẳng hạn để tiện ren trong ngành cơ khí, cơ cấu kỹ thuật là 

việc tích hợp giữa dao cắt cố định và trục quay di chuyển, nhìn nhận theo cơ sở toán 

học là việc quay tròn để tạo thành rãnh của ren và tịnh tiến để tạo thành các ren,... 

Ví dụ 1.11: Cách thức vận dụng kiến thức toán học đã biết vào giải quyết 

các vấn đề thực tiễn. Chẳng hạn, dựa vào định lý Pitago ta có nếu trong một tam 

giác có ba cạnh tỷ lệ tƣơng ứng với các số 3, 4, 5 thì nó là tam giác vuông. Bởi vì, 

5
2
 = 4

2
 + 3

2
 (hay 25 = 16 + 9). Ứng dụng này đƣợc dùng rất nhiều khi cần xác định 

góc vuông với những cạnh lớn, ví dụ: Muốn vẽ góc vuông trên một miếng tôn lớn, 

ngƣời ta vẽ một tam giác có ba cạnh là bội số tƣơng ứng với 3, 4, 5. Cạnh dài nhất là 

cạnh huyền, hai cạnh còn lại hợp với nhau thành một góc vuông. 

Ví dụ 1.12: Với một mảnh pu-li bị vỡ nhƣ hình vẽ, ngƣời ta có thể đo đƣợc 

các kích thƣớc m và h. Hỏi đƣờng kính d ban đầu của pu-li đó là bao nhiêu? 

Với định lý Pythagore thì việc tính toán để 

đo đƣờng kính d trở nên đơn giản, thật vậy: Xét 

tam giác vuông  OBA,  ta có:  

2
2 2 2 2 2( )

4

m
OA OB AB R R h       

2
2 2 22. .

4

m
R R R h h      

2
22. .

4

m
R h h  

2 24
2

4.

h m
d R

h


    

A B

O

h

d

m

Hình 1.3 
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Hình 1.4 

Vậy, đƣờng kính ban đầu của mảnh pu-li bị vỡ đã đƣợc xác định. 

Mỗi kiến thức toán có khả năng ứng dụng vào các lĩnh vực thực tiễn nào? Quá 

trình vận dụng nó đƣợc thực hiện nhƣ thế nào, cái “được thực hiện như thế nào” 

chính là mang tính kỹ thuật. 

Trong thực tiễn đời sống, quá trình thực hành nghề nghiệp, thực hành lao 

động sản xuất đặt ra các tình huống trong các nghề đó. Mỗi kiến thức toán có khả 

năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, để vận dụng kiến thức 

toán đó vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực triển đòi hỏi SV có kiến thức về 

toán và các kỹ thuật biến đổi khéo léo, phù hợp mới cho ra kết quả nhƣ mong muốn. 

Chẳng hạn, trong quá trình học chủ đề toán, mỗi kiến thức toán có khả năng vận 

dụng trong lĩnh việc riêng, chẳng hạn khi học chủ đề: “Ứng dụng đạo hàm để tìm 

giá trị lớn nhất và nhỏ nhất” ta có thể cho SV học ngành hàn-gò vận dụng để giải 

quyết các bài toán trong thực tế sau: 

Ví dụ 1.13:  Từ một tấm tôn hình tròn có đƣờng kính D, ngƣời ta muốn dập 4 

miếng tôn tròn nhỏ có đƣờng kính d nhƣ nhau (theo hình vẽ 1.4). Nếu không tính 

đến mép cắt, hỏi đƣờng kính d tối đa là bao nhiêu? 

Đặt tình huống này cho SV khoa Công nghệ Hàn,  khoa Cơ khí vận dụng 

kiến thức toán để tìm lời giải đáp. 

Nhận thấy: Nếu đƣờng kình vòng tròn nhỏ là lớn 

nhất (vì không cần chừa mép cắt) thì bốn vòng tròn nhỏ 

sẽ tiếp xúc nhau và tiếp xúc với đƣờng tròn lớn tại các 

điểm tƣơng ứng. Tâm của đƣờng tròn nhỏ hợp lại thành 

hình vuông với cạnh bằng đƣờng kính d. 

Xét tam giác vuông  BAC, ta thấy: CA = BA. Áp 

dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông BAC, ta có: 

2 2 2 2 2 2( )BC AC AB D d d d       

2 2 22 2D Dd d d    2 22 . 0d D d D     (*)
 

Giải phƣơng trình bậc hai (*) có hai nghiệm 2d D D   . Vậy đƣờng 

kính d tối đa là: 2d D D   thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
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Bình diện 3: Ứng dụng những sản phẩm khoa học kỹ thuật, các phương 

tiện kỹ thuật để hỗ trợ cho việc giải quyết các tình huống toán học.  

Trong chƣơng trình đào tạo CĐKT với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại đƣợc 

đƣa vào quá trình giảng dạy và thực hành, chẳng hạn nhƣ: đối với SV khoa Cắt gọt 

kim loại dùng máy tiện CNC để cắt gọt khối kim loại theo mẫu đƣợc thiết kế sẵn, SV 

khoa công nghệ Hàn dùng sản phẩm công nghệ hiện đại nhƣ dùng hàn ảo để SV thực 

hành nghề khi hàn những hình trụ, hình khối,… Tuy nhiên, quá trình học thực hành 

SV gặp rất nhiều tình huống phải dùng các phƣơng tiện kỹ thuật hỗ trợ thông thƣờng 

(chẳng hạn nhƣ: thƣớc thẳng, thƣớc dây, ê-ke, compa,…) để tính toán những vấn đề 

đặt ra trong thực tế.  

 Ví dụ 1.14: Dùng ê-ke và thƣớc thẳng, hãy chia đƣờng tròn thành sáu phần 

bằng nhau (hình 1.5), ta tiến hành các bƣớc sau: 

- Từ đƣờng tròn cho trƣớc, kẻ hai đƣờng 

kính vuông góc để có hai điểm chia 1 và 4. 

- Đặt cạnh nhỏ ê-ke trên thƣớc thẳng, cạnh 

lớn song song với một đƣờng kính, cạnh huyền 

của ê-ke ngang qua tâm đƣờng tròn. 

- Cạnh huyền cắt đƣờng tròn tại hai điểm 

chia 2 và 5. Lật ê-ke, cạnh huyền sẽ cắt đƣờng tròn 

tại hai điểm chia 3 và 6. Nối các điểm chia từ 1 và 

4, 2 và 5, 3 và 6 lại với nhau, khi đó đƣờng tròn đƣợc chia thành 6 phần bằng nhau. 

Trong ba bình diện trên, bình diện nào cũng có TDKT tƣơng ứng với lĩnh 

vực hoạt động đó. Đây là cơ sở đển xây dựng một số thành tố của TDKT cần phát 

triển trong dạy học môn Toán. 

1.2.2.2.  Một số thành tố của tư duy kỹ thuật cần phát triển trong dạy học 

môn Toán 

Từ việc nghiên cứu một số quan điểm về thành phần của TDKT, đặc điểm 

kỹ thuật và dựa trên việc phân tích các căn cứ và cách quan niệm về TDKT và phân 

Hình 1.5 
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tích biểu hiện của TDKT dựa trên ba bình diện trong dạy học môn toán. Chúng tôi 

đề xuất một số thành tố sau đây của TDKT cần phát triển sau: 

Thành tố 1: Thực hiện các phép biến đổi có tính kỹ thuật đối với các đối 

tượng toán học (như biểu thức số, biểu thức chữ, các dạng phát biểu bài 

toán,...) để đề xuất phương hướng và giải pháp giải quyết bài toán. 

Thành tố này đƣợc xây dựng dựa trên bình diện thứ nhất của TDKT, nghĩa là 

biết cách khai thác kiến thức toán bằng những kỹ thuật biến đổi để giải quyết những 

vấn đề đặt ra, cụ thể nhƣ: giải một bài toán, chứng minh một vấn đề trong toán học, 

xây dựng một vấn đề trong toán học, xây dựng khái niệm toán học,… 

Ví dụ 1.15: Khi dạy học phần “Giới hạn của hàm số một biến số”, vận dụng định 

lý để xây dựng công thức toán học, từ đó vận dụng công thức để làm công cụ tính toán. 

Định lý: a) Nếu ở lân cận của a, các hàm số f1(x), f2(x), f(x) thỏa mãn bất đẳng 

thức: 1 2( ) ( ) ( ).f x f x f x   b) Nếu hàm số f1(x), f2(x) có giới hạn khi x a   

1 2lim ( ) lim ( )
x a x a

f x f x A
 

   thì hàm số  f( x) cũng có giới hạn khi x a  và lim ( )
x a

f x A


 . 

Dùng định lý trên để xây dựng đƣợc công thức tính giới hạn quan trọng mà 

các em HS thƣờng dùng: 
0

sin
lim 1
x

x

x
 . 

Dựa và kiến thức toán đã biết ta xây dựng các bƣớc sau: 

+ Xét hàm số 
sin

( )
x

f x
x

  , hàm số không xác định khi x = 0; 

+ Ta có f(x) là hàm số chẵn, ta chỉ xét với x > 0; 

+ Trên đƣờng tròn lƣợng giác, xét góc x, với  

0
2

x


   ; 

+ Xét diện tích AOM, diện tích hình quạt 

AOM, diện tích  AOT. 

Nhận xét:  diện tích AOM < diện tích hình quạt 

AOM < diện tích  AOT. 

Do đó:  
1 1 1

. . .
2 2 2

OA MP OA sdAM OA AT  ,   hay  
1 1 1

sin tan
2 2 2

x x x   

 

Hình 1.6 
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hay  sin tanx x x  . Chia hai vế cho sinx, ta đƣợc: 
1

1
sin cos

x

x x
   

hay   
sin

cos 1
x

x
x

    
(*)

 .  Khi  0x  , ta có: 
0

lim os 1
x

c x


  và  
0

lim1 1
x

 . 

Từ (*) ta thấy 
sin x

x
  bị kẹp giữa hai hàm số có giới hạn là 1 khi 0x  ,  nên 

áp dụng định lý trên ta có: 
0

sin
lim 1
x

x

x
 . 

Việc ứng dụng kiến thức toán để giải các bài toán đƣợc thực hiện nhƣ thế 

nào, qua những quy trình nào, dựa trên những nguyên lý nào, cách thức thực hiện ra 

sao,… Để giải quyết vấn đề này chính là rèn luyện TDKT cho SV. Chẳng hạn, 

trong quá trình biến đổi nhƣ: kỹ thuật biến đổi đồng nhất các biểu thức, kỹ thuật lựa 

chọn tham số, kỹ thuật đổi biến số,… đây chính là những biểu hiện của TDKT. 

 Vậy, trong toán học những vấn đề có thể thao tác hóa đƣợc (hay quy trình 

hóa đƣợc) chính  là những biểu hiện của TDKT. Qua đó cho thấy việc ứng dụng nội 

bộ nội dung toán có nhiều cơ hội để rèn luyện các biểu hiện của TDKT cho SV. 

Ví dụ 1.16: Áp dụng công thức đƣợc xây dựng trong ví dụ 1.15, tính giới 

hạn:  
0

arcsin
lim
x

x

x
. 

Để tính đƣợc giới hạn này, SV dựa vào nguyên lý và kỹ thuật biến đổi sau: 

 Bƣớc 1: Đặt arcsinx = t, ta có x = sint. (đổi biến; dựa vào tính chất của hàm số ngược); 

 Bƣớc 2:  Khi  0x    thì  0t  .      (đưa về biến mới); 

Bƣớc 3:  
0 0

arcsin sin
lim lim
x x

x t

x t 
 .       (quy về tìm giới hạn đơn giản hơn); 

Bƣớc 4:   
0 0

sin 1
lim lim

sinx x

t

tt

t

 
   .    (dùng tính chất đại số để biến đổi); 

Bƣớc 5:   
0

0

1 1
lim 1

sin sin
lim

x

x

t t

t t





  .  (dùng tính chất về giới hạn và công thức đã biết). 

Vậy, 
0

arcsin
lim 1
x

x

x
 . 
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 Qua hai ví dụ trên ta thấy, quá trình dùng kiến thức toán học đã biết để xây 

dựng một công thức toán học. Từ đó áp dụng giải các bài toán bằng cách dùng các 

kỹ thuật biến đổi để đƣa về bài toán đơn giản hơn, vận dụng công thức đã xây dựng 

trƣớc đó để giải, qua quá trình này sẽ hình thành TDKT cho SV khi học Toán học. 

 Ví dụ 1.17: Khi xây dựng kiến thức toán học cần làm rõ các hoạt động có 

tính kỹ thuật trong quá trình xây dựng và ứng dụng kiến thức đó vào các tình huống 

thực tiễn. Chẳng hạn, khi xây dựng công thức tính vi phân của hàm số một biến số, 

cần làm rõ mối liên hệ giữa vi phân với số gia của hàm số và cách vận dụng giá trị 

vi phân vào tính giá trị gần đúng. 

Hoạt động 1: Xây dựng khái niệm vi phân của hàm số một biến: Cho hàm 

số y = f(x), có đạo hàm tại x. 

+ Theo định nghĩa đạo hàm: '

0
( ) lim ,

x

y
f x

x 





 trong đó ( ) ( )y f x x f x     . 

+ Do đó: '( ) ( ) ( ). ( ).y f x x f x f x x x x          (*) 

+ Ta có: ( ).x x   là một vô cùng bé bậc cao hơn x . 

+ Ta gọi biểu thức ' ( ).f x x  gọi là vi phân của hàm số y = f(x) tại x, ký hiệu 

là dy hay df(x). 

Vậy, ' ( ).dy f x x     

Nhận xét: Nếu y = x thì dy = dx = 1. x . Vậy, đối với biến số độc lập x, ta có dx x  . 

Do đó, công thức vi phân có thể viết là: 
'( ) ( ).dy df x f x dx  . 

Hoạt động 2: Ứng dụng vi phân tìm công thức tính giá trị gần đúng: 

+ Xét hàm số y = f(x), có đạo hàm tại điểm x = x0 . 

+ Khi 0x  , 0 0( ) ( )f x x f x     là vô cùng bé tƣơng đƣơng với '

0( ). ,f x x  

nên khi x  khá nhỏ, ta có công thức tính gần đúng: '

0 0 0( ) ( ). ( )f x x f x x f x    
.
 

Hoạt động 3: Ứng dụng công thức tính giá trị gần đúng, chẳng hạn: “Tính 

giá trị gần đúng của e
1,02

 (với e là hằng số toán học)”. 

Để tính giá trị gần đúng của e
1,02

, dùng các kỹ thuật biến đổi sau: 

+  Từ  e
1,02

  ta xét hàm số: f(x) = e
x
. 

+  Vì  1,01 = 1 + 0,02, nên đặt: 0 1, 0,02x x   , do đó: 01,02 x x  . 
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+ Ta có:  ' ' ' 1

0(x) ( ) (x )x xf e e f e e     ; 1

0(x )f e e  . 

+ Từ công thức tính giá trị gần đúng: '

0 0 0( ) ( ). ( )f x x f x x f x      

Từ đó ta suy ra: 1,02 '

0 0 0(1,02) (x ) (x ). (x ) .0,02e f f x f x f e e         

                                   (1 0,02) 2,7.1,02 2,754e     

+ Do đó, giá trị gần đúng của e
1,02

  là 2,754. 

Từ ví dụ trên ta thấy, để xây dựng khái niệm vi phân cần làm rõ các hoạt 

động, trong mỗi hoạt động cần vận dụng kiến thức đã biết và kỹ thuật biến đổi để 

đƣa ra công thức tính giá trị gần đúng. Dùng kết quả này để tính giá trị gần đúng 

mà không cần đến sự hỗ trợ của máy tính điện tử.  

Qua đó cho thấy việc ứng dụng nội bộ nội dung toán học có nhiều cơ hội để 

rèn luyện các biểu hiện của TDKT cho SV. 

 Ví dụ 1.18: Khi giải bài toán về tích phân bằng phƣơng pháp đổi biến ta phải 

thực hiện theo các bƣớc với những quy trình nghiêm ngặt, dựa trên các nguyên lý cơ 

bản mới cho ta kết quả mong muốn, chẳng hạn: Giả sử tính ( )f x dx  mà không thể sử 

dụng các tính chất đơn giản của tích phân bất định và bảng tính tích phân cơ bản. Bằng 

cách đổi biến số ( ),x t  với ( )t là một hàm số liên tục, có đạo hàm liên tục và có 

hàm số ngƣợc. Khi đó ta có công thức đổi biến sau: '( ) [ ( )]. ( ) .f x dx f t t dt    

Cụ thể, tính tích phân I = 21 x dx   ta dùng các kỹ thuật biến đổi sau đây: 

+ Hàm số dƣới dấu tích phân xác định khi [ 1;1]x   nên ta đặt  x = sint , với  

[ , ]
2 2

t
 

  . (hoặc có thể đặt x = cost). 

+ Tìm dx = costdt, 
2 21 os cos cos ,x c t t t     vì [ , ]

2 2
t

 
  . 

+ Biến đổi: 2 2 1 1 sin 2
1 os (1 os2 ) ( )

2 2 2

t
x dx c tdt c t dt t C         . 

+ Đổi biến t thành biến x, ta có: t = arcsinx,  
2cos 1 ,t x   

2sin 2 2sin .cos 2 . 1t t t x x   . 

Vậy, 21
(arcsin . 1 )

2
I x x x C    . 
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Qua ví dụ ta thấy, để giải đƣợc bài toán này cần thực hiện các kỹ thuật biến 

đổi một cách tinh tế, chặt chẽ, linh hoạt mới cho ra kết quả đúng. 

Khả năng xác định đƣợc các quy trình, cách thức mang tính kỹ thuật để giải 

quyết những vấn đề toán học cụ thể. 

Trong quá trình dạy học nói chung và dạy học ở các trƣờng CĐKT nói riêng, 

việc xác định đƣợc các quy trình và cách thức mang tính kỹ thuật để giải quyết 

nhiều vấn đề toán học rất đa dạng và phong phú. 

Ví dụ: 1.19: Chứng minh rằng lim 1n

n
a


 , với a > 0. 

Để chứng minh đƣợc bài này ta cần xác định theo một quy trình và dùng các 

kỹ thuật biến đổi mới cho ra kết quả cần chứng minh. Thật vậy, vì a > 0, nên có thể 

xảy ra ba trƣờng hợp sau: a = 1; a > 1; 0 < a <  1.  

Bƣớc 1: Trƣờng hợp a = 1 thì kết luận là hiển nhiên. 

Bƣớc 2 : Với trƣờng hợp a > 1 ta có n a  > 1.  

Viết lại a = ( n a )
n
 = [1+( n a -1)]

n
 và khai triển theo nhị thức Nitơn và giữ lại 

số hạng thứ 2 của sự khai triển đó, ta có đánh giá sau: a > n( n a -1) hay n a -1 < 
n

a
. 

Dùng định nghĩa SV có thể chứng minh đƣợc 
n

a
 dần về 0 khi n dần ra dƣơng vô 

cùng. Do đó có kết luận của bài toán. 

Bƣớc 3: Với trƣờng hợp 0 < a < 1, ta có 
a

1
 > 1. Do đó, dùng lập luận ở 

trƣờng hợp a > 1 cho 
a

1
, ta có 

n
lim n

a

1
 = 1 hay là 

n
lim

n a

1
= 1, suy ra điều phải 

chứng minh. 

Qua ví dụ này ta thấy, để chứng minh đƣợc yêu cầu bài toán ta phân chia ba 

khả năng xảy ra, từ mỗi  khả năng  phải dùng các kỹ thuật biến đổi, đánh giá mới 

cho ta điều cần chứng  minh.  
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Ví dụ 1.20: Tính tích phân 
2

3 2

1

5 6

x

x x x



  . 

+ Bƣớc 1: Ta phân tích đa thức 3 25 6x x x   ở mẫu thành nhân tử : 

3 25 6 ( 2)( 3)x x x x x x     . 

+ Bƣớc 2: Phân tích phân thức 
2

3 2

1

5 6

x

x x x



 
(tức là phân thức 

)3)(2(

12





xxx

x
) 

thành tổng ba phân thức dạng +
2

B

x 
+

3x

C
. 

+ Bƣớc 3: Để xác định các hệ số A, B, C ta đƣa về giải hệ phƣơng trình bậc 

nhất bằng cách quy đồng mẫu số, viết lại biểu thức tổng trên và đồng nhất với phân 

thức đã cho: 
x

A
+

)2( x

B
+

3x

C
 = 

)3)(2(

)3)(2(





xxx

xxA
+ 

)3)(2(

)3(





xxx

xBx
 +

)3)(2(

)2(





xxx

xCx
=  

      = 
)3)(2(

)65( 2





xxx

xxA
+ 

)3)(2(

)3( 2





xxx

xxB
 +

)3)(2(

)2( 2





xxx

xxC
=  

)3)(2(

12





xxx

x
. 

+ Bƣớc 4: Với nhận xét, từ tử số của các phân thức ở dòng cuối ta lập hệ 

phƣơng trình với A, B là ẩn số nhƣ sau: 

- Dựa vào các số hạng chứa x
2
 ta có đẳng thức A + B + C = 1; 

- Dựa vào các số hạng chứa x
1
 ta có đẳng thức  -5A - 3B - 2C = 0; 

- Dựa vào các số hạng chứa x
0 ta có đẳng thức  6A = 1. 

Giải hệ ba phƣơng trình, ba ẩn A, B, C này ta có 
1

6
A  , 

5

2
B   , 10.C   

+ Bƣớc 4: Lấy tích phân bất định của các phân thức (các hạng tử của tổng 

trên) và tính tổng của các tích phân đó ta có kết quả cần tìm. 

Qua ví dụ này ta thấy, để tích đƣợc tích phân dạng hữu tỷ ta phải thực hiện 

theo một quy trình gồm bốn bƣớc giải, trong mỗi bƣớc giải dùng các kỹ thuật biến 

đổi nhƣ: phân tích đƣa mẫu thức về dạng tích của các thừa số; phân tích một phân 

thức thành tổng các phân thức; đồng nhất thức ở tử của các phân thức; giải hệ 

phƣơng trình ba ẩn;... mới cho ra kết quả của bài toán. 

Vì vậy, cho SV luyện tập dạng toán này góp phân khả năng xác định đƣợc 

quy trình, trong mỗi bƣớc giải phải dùng kỹ thuật biến đổi,... mới cho ra kết quả, 

điều này góp phần vào hình thành và phát triển nhân tố thứ 2 của TDKT. 

x

A
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Thành tố 2: Nhìn thấy khả năng ứng dụng và sự phản ánh của kiến 

thức toán học trong thực tiễn. 

Thành tố này đƣợc xây dựng dựa trên bình diện thứ hai của TDKT, nhìn 

thấy khả năng ứng dụng kiến thức toán học để giải thích những hiện tƣợng, sự vật, 

hoạt động gắn liền với các ngành kỹ thuật là một trong những đặc tính quan trọng 

nhất của TDKT. Trong dạy học nói chung và vận dụng vào dạy toán nói riêng, ngƣời 

học có điều kiện vận dụng kiến thức toán học để giải thích các hiện tƣợng, sự vật và 

các nguyên lý hoạt động trong các ngành nghề kỹ thuật…… 

Ví dụ 1.21: Khi học về bài toán tính diện tích, đây là vấn đề thƣờng gặp khi 

tính toán trong ngành Công nghệ hàn, Cơ khí, chẳng hạn: “Người ta muốn sơn hai 

mặt một cái hộp hình lập phương cạnh 5cm, không có nắp đậy, Hỏi diện tích mặt 

sơn là bao nhiêu, giả sử bề dày tôn làm hộp không đáng kể”. 

Theo công thức ta có: Stp = 2.Sđ + Sxq  = 6.a
2
.  

Vì hộp không có nắp nên ta phải bỏ đi một lần 

diện tích đáy, nên: Stp =  Sđ + Sxq  = 5.a
2
. Do sơn hai mặt 

nên diện tích cần sơn sẽ gấp đôi diện tích toàn phần:  

Ssơn  =  2.Stp   =  2.5.5
2
 = 250 (cm

2
). 

Qua ví dụ thực tế trên, khi luyện tập cho SV 

dạng bài tập này sẽ giúp cho ngƣời học hình thành và 

phát triển thành tố thứ nhất của TDKT. 

Ví dụ 1.22: Trong quá trình dạy học SV khoa Công nghệ ôtô, GV có thể 

đƣa ra tình huống để SV nhìn thấy khả năng vận 

dụng kiến thức toán học vào sản xuất dụng cụ hỗ 

trợ trong việc sửa chữa ôtô. Chẳng hạn, GV nêu 

tình huống sau: “Dựa vào cơ sở toán học như 

thế nào để người thợ kỹ thuật sản xuất cầu nâng 

ôtô như hình vẽ 1.8” (hình 1.8 nguồn: 

http://www.caunang.org, hình chỉ mang tính 

chất minh họa).  

 

 

 

                a 

Hình 1.7 

Hình 1.8 

http://www.caunang.org/


43 

 

GV có thể chỉ ra cơ sở toán học nhƣ sau: Xét hình bình hành ABCD với A, B 

cố định, với h là chiều cao, hai đƣờng chéo giao nhau tại I, độ dài DC = a; BC = b; 

IC = x; IB = b, cạnh AB tạo với cạnh AC một góc α, góc CIB   (như hình vẽ 

1.12). Áp dụng định lý hàm số cosin cho BIC , ta có: 

2 2

2 2 os
2 2

x y
b xyc 

   
     
   

, 

hay 

2 2

2 2 os
2 2

x y
b xyc 

   
     

   
. Xét AID  

ta cũng có: 

2 2

2 2 os
2 2

x y
b xyc 

   
     
   

. Do 

đó:  
2 2

22 2 2 os
2 2

x y
b xyc 

    
           

   (1). 

Tƣơng tự cho CID  và  AIB  ta có:

 
2 2

22 2 os( - )
2 2

x y
a xyc  

    
           

     (2). 

Lấy (1) + (2) vế theo vế ta có:  2 2 2 22 2 4 cos os( - )x y a b xy c        

=
2 2 2 22

2 2 4 .2cos . os( ) 2 2
2 2

a b xy c a b
  

    .  Vậy, 
2 2 2 22 2a b x y    hay 

2 2 2 22( ) .a b x y    Ta nhận thấy: độ dài a, b cố định  nên khi giá trị x tăng lên thì 

y giảm xuống (và ngƣợc lại), đồng thời góc β, góc α và độ cao h thay đổi theo. Độ 

cao h đạt cực đại khi HD trùng với AD, độ cao h đạt giá trị bé nhất (h = 0) khi AC 

trùng với AB. Vì vậy, dựa vào tính chất này ngƣời thợ kỹ thuật tìm cách thiết kế cầu 

nâng ôtô (chẳn hạn như hình 1.8) hỗ trợ việc nâng đỡ trong quá trình sửa chữa gầm 

ôtô, tháo lắp bánh ôtô,... 

Thành tố 3: Thực hiện chính xác các thao tác, làm chủ các phương tiện 

kỹ thuật phục vụ giải quyết các vấn đề toán học cần giải quyết. 

Thành tố này đƣợc xây dựng dựa trên bình diện thứ hai của TDKT, để hình 

thành vững chắc cho ngƣời học các nguyên lý toán học, cần tạo dựng và khắc sâu 

trong ngƣời học hình ảnh về đối tƣợng mà nguyên lý nói tới. Muốn vậy, cần tăng 

α 

h 

A B 

C D 

Hình 1.9 

H 

I 
β 

x 

y 

a 

b 
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cƣờng cho ngƣời học các kỹ thuật biến đổi toán học để tạo dựng hình ảnh trực quan. 

Các nguyên lý toán học là nguyên liệu cơ bản, là tế bào xuất phát cơ bản để xây 

dựng quá trình tƣ duy, quá trình nhận thức của ngƣời học. 

Nhƣ vậy, để hình thành và phát triển TDKT cho ngƣời học, cần phải nhìn 

thấy con đƣờng, cách thức, quy trình sử dụng kiến thức toán học vào việc giải 

quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn. 

 Ví dụ: 1.23: Dùng thƣớc thẳng và compa để chia đoạn thẳng cho trƣớc thành 

phần hai hay nhiều phân bằng nhau. 

 a) Để chia đoạn thẳng AB thành hai phần bằng nhau ta dùng tính chất về dây 

cung, ngƣời ta tiến hành các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Lấy A làm tâm, quay một cung tròn có bán kính R (với R > AB/2); 

Bƣớc 2: Lấy B làm tâm, quay một cung tròn có bán kính R trên; 

 Bƣớc 3: Xác định hai cung tròn vừa vẽ trên cắt nhau tại M và N. Đoạn MN là 

trung trực của đoạn thẳng AB và cắt AB tại trung điểm. Nhƣ vậy, đoạn thẳng AB đã 

đƣợc chia thành hai phần bằng nhau. 

b). Để chia đoạn thẳng AB thành nhiều phần bằng nhau ta dùng tính chất về 

đƣờng thẳng song song, cách đều ( theo định lý Talet). 

 Để thực hiện đƣợc điều  này, ta phải thực  hiện theo một quy trình cụ thể và 

vận dụng kỹ thuật tính toán. Chẳng hạn, 

để chia đoạn thẳng AB thành 9 đoạn 

thẳng bằng nhau từ thƣớc và compa ta 

vận dụng kỹ thuật nhƣ sau: 

+  Từ điểm A vẽ một tia bất kỳ, 

hợp với AB một góc nhọn. 

+ Dùng compa đặt liên tiếp trên 

tia chín phần bằng nhau, đánh dấu các số 

tƣơng ứng từ 1 đến 9. 

+ Nối B với điểm số 9. 

+ Từ các điểm chia từ 1 đến 8, kẻ những đoạn thẳng song song với đoạn 9B, 

chúng ta dễ dàng chia đoạn thẳng AB thành chín phần bằng nhau. 
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Qua đó, ta thấy một cách tổng quát: Để chia đoạn thẳng AB thành n phần bằng 

nhau thì cách thực hiện tƣơng tự nhƣ cách chia đoạn AB thành 9 phần bằng nhau. 

Ví dụ 1.24: Trong thực tế ta thƣờng phải chia góc thành hai phần bằng 

nhau; chia góc vuông thành ba phần bằng nhau; chia góc bất kỳ thành ba phần bằng 

nhau. Tuy nhiên để làm đƣợc điều này ta phải thực hiện theo một quy trình và kỹ 

thuật tính toán mới chia đƣợc, chẳng hạn: a). Để chia một góc làm hai phần bằng 

nhau ta tiến hành cách bƣớc sau: 

+ Bước 1: Lấy đỉnh của một góc cần chia 

làm tâm (giả sử đỉnh P), quay một cung tròn bán 

kính R. 

+ Bưới 2: gọi M và N là giao điểm của 

cung tròn với hai cạnh của góc. Lấy M, N làm 

tâm, quay hai cung tròn có bán kính bằng nhau, 

hai cung ấy sẽ cắt nhau tại điểm K.  

+ Bước 3: Nối đỉnh P với điểm K, ta có đƣờng phân giác của góc đó. 

Từ bài toán ta có ứng dụng trực quan sau: “Người ta muốn chia đôi một miếng 

tôn hình tròn nhưng chưa xác định rõ tâm. Vậy phải làm thế nào?” 

Câu trả lời là hãy cắt theo một đƣờng kính bất kỳ của hình tròn thì sẽ chia đôi 

đƣợc miếng tôn ấy. Tuy nhiên, để xác định đƣợc đƣờng kính của đƣờng tròn mà 

chƣa biết tâm đó ta xác định nhƣ sau: từ một điểm ngoài đƣờng tròn vẽ hai tiếp 

tuyến với đƣờng tròn và tạo thành một góc nhọn. 

Theo các bƣớc chia đôi góc, ta vẽ đƣợc đƣờng phân giác của góc nhọn, 

đƣờng phân giác ấy sẽ chia đôi miếng tôn (như hình 1.11, kéo dài PK sẽ chia đôi 

đường tròn). Nhƣ vậy, miếng tôn tròn đƣợc chia làm hai mà không cần quan tâm 

đến vị trí của tâm đƣờng tròn. 
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b). Chia góc vuông làm ba phần bằng nhau. Để chia góc vuông làm ba phần 

bằng nhau, ta tiến hành các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Vẽ góc vuông cần chia làm ba. 

Bƣớc 2: Từ đỉnh góc vuông, vẽ một cung 

tròn có bán kính R. Cung tròn cắt hai cạnh góc 

vuông tại hai điểm H và K. 

Bƣớc 3: Lấy K làm tâm, vẽ một cung tròn 

có bán kính R. Cung tròn mới vẽ sẽ cắt cung 

tròn vẽ từ đỉnh tại điểm M. 

Bƣớc 4: Lấy H làm tâm, vẽ một cung tròn 

có bán kính R. Cung tròn mới vẽ sẽ cắt cung 

tròn vẽ từ đỉnh tại điểm N. 

Bƣớc 5: Nối đỉnh góc vuông với M và N để có hai đƣờng thẳng chia góc 

vuông làm ba phần bằng nhau. 

Vậy góc vuông đƣợc chia làm ba góc bằng nhau nhƣ hình vẽ 1.12. 

c). Đối với trƣờng hợp chia ba một góc bất kỳ thì vấn đề phức tạp hơn, 

ngƣời ta đã chứng minh đƣợc rằng nếu chỉ dùng thƣớc và compa thì bài toán chia 

ba một góc là không giải quyết đƣợc. Tuy nhiên, nếu sử dụng tính chất của tam 

giác cân (đường cao thuộc đáy vừa là trung trục, vừa là phân giác, vừa là đường 

trung tuyến), và tính chất xuất phát từ một điểm nằm ngoài đƣờng tròn kẻ hai tiếp 

tuyến đến đƣờng tròn. Các bƣớc tiến hành nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Vẽ góc cần đo; 

Bƣớc 2: Dùng dụng cụ giống nhƣ thƣớc 

đo độ có dạng nửa đƣờng tròn này và một cây 

thƣớc ê-ke có một cạnh dài (bộ dụng cụ này 

đƣợc gọi là trisector, cạnh ngắn của ê-ke là 

đƣờng kính của nửa đƣờng tròn nối dài). 

Bƣớc 3: Đặt trisector sao cho đỉnh S của 

góc cần chia ba nằm trên cạnh dài của ê-ke. 

Hình 1.13 
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Bƣớc 4: Cạnh ngắn của ê-ke sẽ cắt cạnh của góc cần chia ba ở A. Cạnh ê-ke 

tiếp xúc với nửa đƣờng tròn ở điểm B. Cạnh còn lại của góc cần chia ba tiếp xúc 

với đƣờng tròn tại D (nếu gọi O là tâm của nửa đường tròn thì: AB = BO; SO là 

đường phân giác của góc DSB). 

Bƣớc 5: Hai đoạn thẳng SB và SO là những đƣờng chia góc cho trƣớc thành 

ba phần bằng nhau. 

Vậy, góc bất kỳ đƣợc chia nhƣ hình vẽ 1.13. 

Thành tố 4: Nhận thức được cơ sở toán học của các thiết bị kỹ thuật và 

cách thức sử dụng chúng trong các ngành nghề, từ đó có ý thức cải tiến kỹ 

thuật trong lao động sản xuất.. 

Thành tố này đƣợc xây dựng dựa trên bình diện thứ ba của TDKT, trong khoa 

học và thực tiễn có nhiều bài toán kỹ thuật nói chung và bài toán thực tế nói riêng 

đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở toán học. Việc nhìn nhận ra các nguyên lý toán học 

để hỗ trợ giải quyết các bài toán này là rất cần thiết và đây chính là cơ sở để phát 

triển TDKT. 

 Ví dụ 1.25: Trong các tình huống nêu vấn đề sau có thể nhìn thấy cơ sở toán 

học giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn 

thông qua định lý Pythagore nhƣ sau: 

Tình huống 1: Ngƣời ta muốn đo 

đƣờng kính mặt đáy của cái thùng nằm ngang. 

Nhƣng đƣờng kính thùng quá lớn, không thể 

đo trực tiếp đƣợc, ta có thể ứng dụng định lý 

Pythagore để tính đƣờng kính của thùng, theo 

hình vẽ sau: 

+ Dùng hai viên bi có đƣờng kính là d  nhƣ nhau và áp sát vào thùng cần đo 

có đƣờng kính D. Ngƣời ta dễ dàng đo đƣợc đƣờng kính d và khoảng cách m giữa 

hai viên bi. 

+ Xét tam giác vuông OHO1, ta có: 2 2 2
1 1OO OH O H   (theo định lý 

Pythagore) 

O

R

O 1 H

r

m
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Nhƣ vậy, muốn tìm đƣờng kính thùng ta lấy bình phƣơng khoảng cách hai 

viên bi chia bốn lần đƣờng kính viên bi. 

Tình huống 2: Ngƣời ta muốn đo đƣờng kính của một cái lỗ nhỏ, nhƣng 

không thể dùng thƣớc lá hoặc thƣớc cặp để đo trực tiếp. Nếu ứng dụng định lý 

Pythagore  thì có thể đo đƣợc đƣờng kính nhỏ ấy theo hình vẽ sau: 

Nhìn vào mặt cắt dọc theo lỗ cần đo, ta thấy AB là đƣờng kính D của lỗ nhỏ 

và AC là bán kính R. Ngƣời ta đặt lên trên 

lỗ AB một viên bi có tâm O và bán kính r 

= OA. Dễ dàng dùng thƣớc cặp để đo đƣợc 

khoảng cách h. Từ đó, ta xét tam giác 

OCA vuông tại C.  

Theo định lý Pythagore ta có:  

2 2 2OA OC AC   

2 2 2 2 2 2 2 2 2( ) 2. . 2. 2. .r h r R r h r h R R h rh R h r h             

    hay 
22 2. .D h r h  . 

Nhƣ vậy, đƣờng kính D của lỗ nhỏ đƣợc xác định nhờ phƣơng pháp đo gián 

tiếp và dùng định lý Pythagore. 

Ví dụ 1.26: Ngƣời ta có thể vận dụng kiến thức toán học để làm ra các sản 

phẩm ứng dụng vào ngành nghề kỹ thuật, chẳng hạn: ngƣời thợ Cơ khí có thể vận 

dụng tính chất hình thoi để sản xuất loại 

kích dùng nâng ôtô, nghĩa là dùng kích 

này để nâng bánh ôtô lên phục vụ cho việc 

tháo hoặc lắp bánh ôtô trong quá trình sửa 

chữa các xe ôtô loại nhỏ.  
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Cơ sở toán học: Xét hình thoi ADBC, có cạnh bằng a. Xét tam giác vuông 

BID , ta có: 

2 2

2 .
2 2

x y
a

   
    
   

 Xét tƣơng tự đối với các , ,DIA AIC BIC   ta 

cũng có: 

2 2

2 .
2 2

x y
a

   
    
   

 Từ đó ta suy ra: 

2 2

2 2 24 4 .
2 2

x y
a x y

    
            

 Vậy, 2 2 24a x y   với giá trị a cố định, 

nên khi x tăng lên thì y giảm xuống (và ngƣợc lại). Do đó, dựa vào tính chất này 

ngƣời thợ cơ khí thiết kế kích dạng đơn giản dùng để nâng hạ xe ôtô loại nhỏ nhƣ 

sau: Tại điểm C cố định làm đế kích, trục AB 

có ren, đặt ốc vặn tại điểm B, khi vặn ốc theo 

cùng chiều kim đồng hồ thì độ dài AB ngắn lại, 

độ dài DC tăng lên (nghĩa là chiều cao của kích 

tăng lên) giúp bánh xe ôtô đƣợc nâng lên nhằm 

hỗ trợ cho việc sữa chữa bánh ôtô; muốn hạ ôtô 

xuống ta tiến hành ngƣợc lại,... (chẳng hạn 

hình 1.17a, nguồn: http://www.autopro.com.vn, 

hình chỉ mang tính chất minh họa). 

        Tuy nhiên, khi khoa học kỹ thuật phát triển, các nhà thiết kế dựa vào nguyên lý 

này để thiết kế kích ôtô hiện đại và tiện dụng hơn cho ngƣời sử dụng, bằng cách tại  

điểm C vừa làm đế của kích vừa làm hộp kỹ 

thuật dùng để thay đổi độ cao của kích (hình 

1.17b, nguồn: http://www.sendu.vn, hình chỉ 

mang tính chất minh họa). 

 Qua ví dụ này, ta thấy khi dạy SV khoa 

Công nghệ ôtô GV chỉ ra cơ sở toán học đƣợc 

ứng dụng khi thiết kế loại kích ôtô dùng để nâng hạ xe ôtô trong quá trình lắp ráp 

bánh hoặc sữa chữa gầm ôtô loại nhỏ,... Tập luyện cho SV nhìn nhận cơ sở toán học 

 

Hình 1.17b 
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đƣợc ứng dụng trong các phƣơng tiện kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tiễn sẽ 

góp phần hình thành và phát triển thành tố thứ tƣ của TDKT. 

Trong quá trình thực hành nghề, đối với SV khoa Cắt gọt kim loại, và khoa 

Công nghệ Hàn,… thì việc xử dụng các dụng cụ kỹ thuật để hỗ trợ và giải quyết các 

vấn đề thực tiễn là rất cần thiết. Tuy nhiên, có nhiều dụng cụ nếu muốn sử dụng thành 

thạo đòi hỏi ngƣời thợ phải hiểu và giải thích cơ sở toán học của các dụng cụ đó, từ đó 

biết cách thức vận hành, và cải tiến cho phù hợp hơp trong lao động sản xuất. 

 Ví dụ 1.27: Dùng dụng cụ thƣớc T hay thƣớc 

thẳng và ê-ke để dựng các góc thƣờng gặp nhƣ: dựng 

góc 75
0
 và góc 105

0
  ta có thể thực hiện nhƣ sau:  

  + Dùng thƣớc T để làm cạnh. 

+ Dùng ê-ke 60
0
 và ê-ke 45

0
 để dựng cạnh 

còn lại của góc 75
0
 và 105

0
  (hình 1.18). 

Ví dụ 1.28: Trong thực tế ngƣời thợ cơ khí, 

ngƣời thợ hàn trong quá trình gia công thƣờng gặp những tình huống tính diện tích 

những tấm kim loại có dạng thành hình thang cong. Trong lý thuyết, khi học phần 

ứng dụng tích phân, các em đã biết tính diện tích hình thang cong qua tích phân xác 

định, tuy nhiên trong thực tiễn ngƣời thợ kỹ thuật không dùng cách tính tích phân 

mà vận dụng các dụng cụ đo trong ngành kỹ thuật 

thuật (như: thước kẻ, thước T, ê-kê,....) để tính 

hình thang xấp xỉ bằng hình thang cong cần tính.  

Chẳng hạn, để tính diện tích hình thang cong 

ABCD, bằng cách chia cung DC thành nhiều phần 

với các điểm chia F, I, K. Khi đó, ta chia đƣợc 

hình thang cong lớn thành hình thang cong nhỏ, 

với mỗi hình thang cong nhỏ có diện tích xấp xỉ 

bằng diện tích hình thang nhỏ tƣơng ứng. Việc 

tính hình thang cong nhỏ chính là tƣ tƣởng chủ đạo của cách tính tích phân xác 

định. Từ điểm chia, ngƣời thợ dùng thƣớc T để kẻ đƣờng thẳng song song, chẳng 

hạn tại điểm F kẻ đƣờng thẳng song song với AD cắt AB tại E, tƣơng tự cho các 

A B 
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D 
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điểm chia I, K. Khi đó, diện tích hình thang ADFE (S1) gần bằng diện tích hình 

thang cong ADFE. Tƣơng tự, ta xác định đƣợc diện tích hình thang còn lại là: S2; 

S3; S4. Vậy, diện tích hình thang cong ABCD gần bằng S1 + S2 + S3 +  S4. 

Với tình huống này SV nhận thấy, trên lý thuyết để tính diện tích hình thang 

cong ABCD bằng cách ứng dụng tích phân xác định để tính. Tuy nhiên, với bài toán 

thực tế này SV có thể dùng các dụng cụ đo có trong ngành nghề kỹ thuật rồi vận 

dụng kiến thức toán học để tính diện tích hình thang cong với kết quả là giá trị gần 

bằng (giả sử giá trị gần bằng của diện tích cần tính là chấp nhận được).  

Qua hai ví dụ trên ta thấy, việc định hƣớng khai thác các phƣơng tiện kỹ 

thuật để hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề toán học vào thực tiễn là rất cần thiết 

cho SV kỹ thuật. Do đó, đƣa các tình huống dạng này vào giảng dạy sẽ giúp cho 

SV phát triển nhân tố thứ tƣ và hình thành TDKT cho SV học kỹ thuật. 

1.3.  Đánh giá mức độ phát triển của tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật 

1.3.1. Cơ sở khoa học và một số cách thức đánh giá mức độ phát triển 

của tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật 

1.3.1.1. Cơ sở khoa học 

 Đo và đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của ngƣời học là một việc 

không dễ dàng, do đo và đánh giá mức độ phát triển tƣ duy nói chung và hai loại 

TDTG, TDKT nói riêng lại còn khó khăn và phức tạp hơn. Việc đo và đánh giá 

mức độ phát triển tƣ duy của ngƣời học nên đƣợc thực hiện bằng phép đo gián tiếp, 

kết hợp hai phƣơng tiện đánh giá: kết quả và quá trình học tập của ngƣời học. Sỡ dĩ 

cần có sự kết hợp nhƣ vậy vì “Tri thức và tư duy gắn bó với nhau như sản phẩm đi đôi 

với quá trình” và “Tri thức trong khi là kết quả của tư duy lại đồng thời là một trong 

những điều kiện của tư duy” [33]. Để xây dựng biện pháp đo và đánh giá mức độ phát 

triển của TDTG và TDKT của ngƣời học trong dạy học môn TCC, có thể nghiên cứu, 

xem xét quan điểm của một số nhà nghiên cứu sau đây: 

Khi nghiên cứu về việc xác định “trình độ trí tuệ”, J. Piaget [52] đã nói tới sự 

khó khăn của công việc này, ông đã đề cập tới cách xác định của Binet và Aimon 

là: “sử dụng những bài thi đa dạng nhất và tìm cách xác định tần số của những 

thành công”. Bằng cách đó, một số nhà nghiên cứu về sự đo phẩm chất trí tuệ  khác 
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cũng thống nhất rằng nên “xây dựng những bài test về lập luận, về thấu hiểu, về 

các tri thức,...” [33]. 

Theo M.N. Sacdacop [59] - một chuyên gia trong lĩnh vực Tâm lý học về tƣ 

duy thì một trong những mặt thể hiện sự phát triển tƣ duy của ngƣời học là: “sự 

lĩnh hội ngày càng phong phú, sâu sắc và thành thạo các tri thức” và “sự hoàn thiện 

các hình thức tư duy: phân tích, tổng hợp, quy nạp, và diễn dịch, khái niệm, phân 

loại, hệ thống hóa và các hình thức khác nhau”. 

Theo M. Crugliac [4], khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa tri thức và tƣ duy 

cũng cho rằng: “Tri thức và tƣ duy gắn bó với nhau nhƣ sản phẩm đi đôi với quá 

trình” và “Sự phát triển tƣ duy của học sinh diễn ra trong quá trình tiếp thu tri thức 

và vận dụng tri thức”. 

Theo nghiên cứu của I.F. Kharlamop [34] về việc “phát huy tính tích cực học 

tập của học sinh nhƣ thế nào” trong dạy học, cho rằng cần có sự đổi mới về công 

tác kiểm tra và đánh giá kiến thức. Ông cho rằng: “Không nên biến công việc này 

đơn thuần thành việc kiểm tra chất lƣợng tiếp thu tài liệu học tập của học sinh - 

công tác này phải góp phần đào sâu và mở rộng kiến thức của các em và đƣợc thực 

hiện trên cơ sở của tính tích cực trí tuệ cao”. 

Khi nghiên cứu về Tâm lý học tƣ duy kỹ thuật, T.V. Kudriasev cũng khẳng 

định: “Sự giải thích thành công các bài toán kĩ thuật khác nhau có thể là một trong 

những bằng chứng tổng quát nhất của sự phát triển tƣ duy kĩ thuật” [33]. 

Qua phân tích lý luận về công tác kiểm tra đánh giá trong giáo dục, xây dựng 

các bài toán về lập luận, kỹ thuật biến đổi, phân tích, đánh giá, phân loại,... đƣợc 

nêu ở trên cho thấy có thể đo và đánh giá mức độ phát triển TDTG và TDKT của 

ngƣời học thông qua đổi mới nội dung kiểm tra và phƣơng pháp đánh giá. Nội 

dung kiểm tra phải có nhiều bài toán ở các mức yêu cầu khác nhau. Phƣơng pháp 

đánh giá phải bao gồm cả đánh giá định tính và định lƣợng,... 

1.3.1.2. Một số cách thức đánh giá mức độ phát triển của TDTG và TDKT 

Dựa trên một số cơ sở khoa học trên, chúng tôi nêu một số cách thức đánh 

giá mức độ phát triển TDTG và TDKT đƣợc dùng trong luận án này nhƣ sau: 
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+ Nội dung đề kiểm tra: Đề kiểm tra phải có nội dung phong phú, đa dạng, có 

những bài tập đòi hỏi ngƣời học phải giải theo trình tự đúng quy trình mới cho ra kết 

quả, có những bài tập đòi hỏi ngƣời học phải dùng các kỹ thuật biến đổi, phân tích, 

tổng hợp, so sánh, lập luận,... vận dụng vốn kiến thức đã có để lý giải các vấn đề. 

+ Bài tập kiểm tra trình độ vận dụng kiến thức: Đặc điểm của bài tập này đòi 

hỏi khả năng vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, có tính sáng tạo. Để giải quyết 

đƣợc bài tập này ngƣời học không chỉ nắm vững kiến thức đã đƣợc học mà còn phải 

sử dụng khá thành thạo các thao tác và hình thức tƣ duy, nắm đƣợc quy trình giải 

một số dạng bài tập,... Ngoài ra, ngƣời học còn phải thể hiện khả năng diễn đạt vấn 

đề, khả năng lập luận logic, vận dụng kiến thức đã có để chuyển vấn đề phức tạp 

thành vấn đề đơn giản hơn. 

+ Bài tập kiểm tra giải quyết vấn đề nhanh: Đặc điểm của bài tập loại này là 

không quá khó, không phức tạp, chỉ đòi hỏi  SV có trình độ tƣ duy ở mức độ nhất 

định đều có khả năng giải quyết. 

+ Đề kiểm tra tổng hợp: Đề kiểm tra tổng hợp bao gồm có ba phần: một phần 

kiểm tra sự nắm vững kiến thức, một phần kiểm tra cách giải quyết vấn đề nhanh và 

một phần kiểm tra trình độ vấn dụng kiến thức của ngƣời học giải quyết một số vấn 

đề trong thực tiễn. Nội dung của bài tập kiểm tra tổng hợp có thể thực hiện nhiều 

cách khác nhau nhƣ: vận dụng kiến thức để áp dụng vào tính toán những thông số 

cụ thể, vận dụng lý thuyết để giải các bài toán trong thực tế liên quan đến chuyên 

môn đƣợc đào tào,... Nhƣ vậy, yêu cầu của loại đề kiểm tra này khá đa dạng: nắm 

vững kiến thức, khả năng diễn đạt, lập luận, đặc biệt là trình độ tƣ duy phải đạt tới 

một mức độ nhất định. Do đó, ƣu điểm của đề kiểm tra tổng hợp là có thể dụng rộng 

rãi cho mọi đối tƣợng ngƣời học và mọi hình thức thi - kiểm tra. Tùy thuộc vào nội 

dung cụ thể và phân bố thang điểm, đề kiểm tra cho phép đo và đánh giá đƣợc mức 

độ tƣ duy ngƣời học. 

+ Đánh giá theo nghiên cứu trường hợp (case study): Có thể lựa chọn ngẫu 

nhiên 3 đến 5 trƣờng hợp dùng để theo dõi bồi dƣỡng trong quá trình dạy học, tùy 

thuộc vào từng nội dung bài học để tác động đến một số thành tố của TDTG và 
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TDKT cho những SV này. Từ đó, xem thái độ học tập, kích thích đƣợc sự hứng thú 

trong học tập hay không, để ý trong thời gian làm đề kiểm tra: đánh giá thái độ làm 

bài thi, thời gian làm bài nhanh, biết đƣa ra cách giải tối ƣu,... và dùng kết quả bài 

thi này để so sánh lời giải với các SV khác,... Đây là cơ sở để so sánh với SV khác 

xem ý thức và mức độ giải quyết vấn đề tốt hơn hay không. 

1.3.1.3. Đánh giá kết quả 

Để đánh giá kết quả học tập, mức độ nắm vững kiến thức, trình độ tƣ duy của 

ngƣời học, trên cơ sở đánh giá truyền thống, có thể kết hợp các biện pháp sau: 

+ Kết quả đánh giá định tính với định lƣợng: Đánh giá định tính bao gồm: tình 

thần, thái độ làm bài thi, khối lƣợng nội dung hoàn thành, những lời giải hay, độc đáo, 

đặc biệt đánh giá cao đối với những lời giải đƣợc lập luận logic, diễn đạt rõ ràng, ý 

tƣởng sáng tạo,... Trong đánh giá định lƣợng, nên xây dựng thang điểm chi tiết.  

+ Trong quá trình dạy học thực nghiệm nên sử dụng nhiều loại bài toán kiểm 

tra gắn với ngành nghề đƣợc đào tạo, điều này không chỉ giúp cho việc đánh giá 

trình độ trí tuệ mà còn giúp cho việc đánh giá và phân loại năng lực ngƣời học tốt 

hơn, kích thích đƣợc hứng thú và động cơ học tập tốt hơn. 

Trong phần này là cơ sở khoa học cơ bản để Luận án dùng đánh giá mức độ 

phát triển TDTG và TDKT qua các biện pháp đƣợc thực hiện trong chƣơng 3. 

1.3.2. Mức độ phát triển của tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật 

1.3.2.1. Mức độ phát triển của tư duy thuật giải 

Để đánh giá mức độ phát triển của TDTG, theo quan điểm của tác giả là dựa 

vào các mức độ thực hiện thành thạo các hoạt động của thành tố thứ nhất đến thành 

tố thứ sáu của TDTG (trình bày trong mục 1.2.1.2). Chúng tôi chia làm ba mức độ, 

trên cơ sở phân chia các mức độ phát triển theo từng thành tố của TDTG. Đây là cơ 

sở để đánh giá sự phát triển TDTG theo mức độ phát triển từng thành tố của TDTG, 

những mức độ này trƣớc hết dùng để sử dụng đánh giá hiệu quả của các biện pháp 

sƣ phạm (nhóm N1, N3) trong luận án này.  
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Mức độ 1 

 

Mức độ 2 Mức độ 3 

Thành 

tố 1 

Có quan tâm  đến tham số 

có trong “thuật toán” với 

những dữ liệu của bài toán. 

Biết đánh giá khả 

năng thực hiện của các 

bƣớc riêng lẻ trong 

quy trình “thuật toán”. 

Đánh giá tổng thể “thuật 

toán” và chỉ ra đƣợc 

nguyên nhân không 

thực hiện đƣợc của 

“thuật toán”, nghĩa là 

chỉ ra lỗi trong thuật 

toán. 

Thành 

tố 2 

Thực hiện đƣợc các quy 

trình đơn giản ăn khớp với 

kiến thức Toán học đƣợc 

trình bày trong lý thuyết. 

Thực hiện đƣợc các 

quy trình tƣơng đối 

phức tạp có thể qua 

một vài phép biến đổi. 

Thành thạo các quy 

trình có tính phức tạp và 

có sự biến đổi đối tƣợng 

trong quá trình thực 

hiện. 

Thành 

tố 3 

Phân chia đƣợc bài toán 

đơn giản thành các bƣớc 

giải dựa trên những gợi ý 

đã cho trƣớc. 

Phân chia hợp lý các 

bƣớc giải bài toán có 

tính chất phức tạp 

hơn. 

Phân tích hợp lý và có 

sáng tạo các bài toán 

phức tạp thành các bài 

toán đơn giản, có biết 

nhiều cách phân tích. 

Thành 

tố 4 

Biết sử dụng một loại ngôn 

ngữ thông thƣờng để diễn 

tả quy trình với mức độ 

tƣơng đối chính xác. 

Biết dùng ít nhất một 

loại ngôn ngữ diễn đạt 

tƣờng minh các bƣớc, 

làm rõ đƣợc quy trình 

thực hiện và biết lập 

sơ đồ biểu thị các 

bƣớc thực hiện đó. 

Biết cách mô tả bằng 

nhiều dạng ngôn ngữ 

khác nhau và nắm vững 

một ngôn ngữ lập trình 

khi có yêu cầu giải toán 

bằng phƣơng pháp lập 

trình trên máy tính. 

Thành 

tố 5 

Biết đề xuất bài toán tƣơng 

tự và nắm vững cách giải. 

Biết đề xuất bài toán 

tƣơng tự và chỉ ra quy 

trình chung để giải 

quyết đƣợc bài toán 

này, có thể nhìn đƣợc 

hƣớng khai thác các 

yếu tố để xuất bài toán 

tổng quát. 

Đề xuất đƣợc một lớp 

bài toán khái quát hóa 

và quy trình giải. 

Thành 

tố 6 

Biết so sánh hai quy trình 

giải khác nhau đã đƣợc xây 

dựng để nhìn thấy những 

ƣu điểm của từng quy trình 

giải này. 

Đƣa ra đƣợc nhiều 

cách giải, và biết so 

sánh sự tiện ích của 

mỗi cách giải đó. 

Đƣa ra đƣợc nhiều cách 

giải, biết đánh giá các 

cách giải và đƣa ra tiêu 

chí để lựa chọn cách 

giải tối ƣu theo từng 

tiêu chí đó. 

 

Mức độ 

Thành tố 
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Ví dụ 1.29:  Tính các tích phân sau:  

a).   (2x 3)sinxdx I   . Từ cách tính I, em hãy đề xuất một số bài toán tính 

tích phân có cách giải tƣơng tự. 

b).  2(x 3x 5)sin 2J xdx   . Từ cách tính tích phân I và J, em hãy đề xuất 

bài toán tổng quát.  

c).  Dựa vào câu a) và b) em hãy chỉ ra một số dạng tổng quát và nêu quy 

trình giải các dạng đó. 

Từ bài toán này, ta có thế đánh giá đƣợc một phần mức độ phát triển của 

TDTG thông qua thành tố thứ 5. Chẳng hạn: 

             + Ở mức độ thứ nhất, SV giải đƣợc bài toán tính tích phân sau: 

(2x 3)sinxdxI   bằng cách:  

- Bƣớc 1: Đặt u = 2x + 3, dv = sinxdx; 

- Bƣớc 2: Tính du và v; 

- Bƣớc 3: Áp dụng công thức tính tích phân từng phần d du v uv v u   .  

Ta có: (2x 3)sinxdx (2x 3)cosx+3 cosxdxI       ; 

- Bƣớc 4: Quy về tính tích phân đơn giản hơn: cosxdx  (đã có cách giải); 

- Bƣớc 5: Kết luận. 

Từ đó đề xuất một số dạng toán nhƣ tính: 
1 (1 5x)sinxdx;I  

2 (5 7x)sinxdx;...I    

+  Ở mức độ thứ hai, SV biết đề xuất bài toán tƣơng tƣơng tự và chỉ ra quy 

trình chung để giải quyết bài toán này, từ đó biết đề xuất một dạng tổng toán tổng 

quát. Chẳng hạn ở mức độ này SV giải đƣợc câu a; và giải câu b) bằng cách đặt: u = 

x
2
 + 3x - 5, dv = sin2xdx từ đó tính du và v rồi áp dụng công thức tích phân từng 

phần. Ta có: 2 21
(x 3x 5)sin 2 (x 3x 5).cos 2x+ (2x 3).cos 2x dx

2
J xdx         . 
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Phân tích và nhìn nhận đƣợc cách tính (2x 3).cos2x dx  đƣợc áp dụng nhƣ cách 

tính ở câu a). Từ đó nhận xét qua hai lần tính tích phân từng phần thì cho kết quả 

của bải toán cần tìm.  

Qua cách tính ở câu a) và b) SV nhận biết nhìn nhận và đề xuất bài toán tổng 

quát có dạng:  

Tìm ( )sinaxdxI ax b  ; ( )cosaxdx;I ax b 
2( )sinaxdx;I ax bx c  

2( )cosaxdx.I ax bx c    

+ Ở mức độ thứ ba, SV tính đƣợc tích phân ở câu a) và câu b), từ đó đó đề 

xuất đƣợc tính tích phân dạng tổng quát và nêu quy trình giải. Chẳng hạn: Từ cách 

tính tích phân ở câu a), b) và phân tích bài toán  SV đƣa ra đƣợc dạng toán tổng 

quát sau: Tính ( )sinnI P x axdx  ; ( )cos ;nJ P x axdx   
( ) ;...ax

nK P x e dx  trong 

đó:  Pn(x) là đa thức bậc n, a là hằng số. Từ đó nêu ra đƣợc cách giải dạng dạng tổng 

quát theo các bƣớc, chẳng hạn để tính tích phân I. Bƣớc 1:  đặt u = Pn(x) và dv = 

sinaxdx; Bƣớc 2: tìm du và v; Bƣớc 3: áp dụng tích phân từng phần: 

d du v uv v u   ; Bƣớc 4: tiếp tục áp dụng phƣơng pháp tính tích phân từng phần để 

tính 
1 dI v u  ;... sau hữu hạn bƣớc sẽ cho kết quả của bài toán.   

Qua ví dụ này ta thấy, dựa vào khả năng giải các bài toán ta có thể đánh giá 

đƣợc các mức độ phát triển của SV trong thành tố thứ nhất của TDTG. 

1.3.2.2.  Mức độ phát triển của tư duy kỹ thuật 

Để đánh giá mức độ phát triển của TDKT, theo quan điểm của tác giả là dựa 

vào mức độ thực hiện thành thạo các hoạt động của thành tố thứ nhất đến thành tố 

thứ tƣ của TDKT (các thành tố nêu trong mục 1.2.2.2). Chúng tôi chia làm ba mức 

độ, trên cơ sở phân chia các mức độ phát triển theo từng thành tố của TDKT. Đây là 

cơ sở để đánh giá sự phát triển TDKT theo từng mức độ phát triển của từng thành tố 

của TDKT, những mức độ này trƣớc hết dùng để sử dụng đánh giá hiệu quả của các 

biện pháp sƣ phạm (nhóm N2, N3) trong luận án này.  
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Mức độ 1 

 

Mức độ 2 Mức độ 3 

Thành 

tố 1 

Thực hiện đƣợc phép biến 

đổi đơn giản, sử dụng đƣợc 

các tính chất của phép toán 

để đƣa ra các quy trình tính 

toán hợp lý, chia cách 

đƣợc đối tƣợng dựa trên 

dấu hiệu cho trƣớc hoặc sự 

gợi ý của ngƣời hƣớng 

dẫn. 

Biết thực hiện đƣợc 

phép biến đổi phức tạp 

hơn dựa trên các bất 

biến của phép biến đổi 

trong toán học hoặc 

phải thêm bớt các đại 

lƣợng trung gian. 

Thực hiện đƣợc các 

phép biến đổi đối tƣợng 

toán học một cách linh 

hoạt. 

Thành 

tố 2 

Ứng dụng các kiến thức 

toán thông dụng vào những 

tình huống thực tiễn đơn 

giản. 

Phối hợp ứng dụng 

một số kiến thức Toán 

để giải quyết trực tiếp 

những bài toán phức 

tạp. 

Ứng dụng tổ hợp kiến 

thức Toán qua một số 

đối tƣợng trung gian để 

giải quyết bài toán thực 

tiễn phức tạp. 

Thành 

tố 3 

Dùng các dụng cụ phổ 

thông để giải quyết các 

tình huống đơn giản trong 

môn toán. 

Sử dụng những công 

cụ có yếu tố kỹ thuật 

cao hỗ trợ giải quyết 

các vấn đề thông 

thƣờng trong toán học.  

Phối hợp công cụ kỹ 

thuật theo một tổ hợp 

nhất định để giải quyết 

bài toán toán học. 

Thành 

tố 4 

Thấy đƣợc cơ sở toán học 

và vận hành sử dụng đƣợc 

dụng cụ chuyên môn đơn 

giản. 

Hiểu đƣợc cơ sở toán 

học và cơ chế vận 

hành trong các thiết bị 

đặc thù trong từng 

ngành kỹ thuật. 

Hiểu đƣợc cơ sở toán 

học, sử dụng thành thạo 

các thiết bị kỹ thuật, có 

khả năng hoạt động 

sáng tạo để thiết kế, cải 

tiến các thiết bị kỹ thuật 

phục vụ cho ngành ghề.  

 

Ví dụ 1.30: Xét mức độ phát triển thành tố 1 của TDKT.  

* Với ở mức độ thứ nhất, SV làm đƣợc bài toán tính 
x

( 1)

d

x x   với các kỹ 

thuật tính toán nhƣ sau: thứ nhất biết tách 
1 1 1

( 1) 1x x x x
 

 
; thứ hai biết áp dụng 

công thức tính tích phân  ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx      từ đó tính đƣợc 

.
( 1) 1

dx dx dx

x x x x
 

     

Mức độ 

Thành tố 
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* Với mức độ thứ hai, SV làm đƣợc bài toán tính 
4 1

xdx
I

x


  với các kỹ thuật 

tính toán nhƣ sau: thứ nhất, kỹ thuật biến đổi ở mẫu số bằng cách thêm bớt các số 

hạng để đƣa về dạng tích, ta có: 4 2 2 2 2 2 21 ( ) 1 ( ) 2 1 2x x x x x      

 
2

2 2 2 21 ( 2 ) ( 2 1)( 2 1)x x x x x x        ; thứ hai, biến đổi biểu thức dƣới dấu 

tích phân về dạng: 
4 2 21 2 1 2 1

x Ax B Bx C

x x x x x

 
 

    
 rồi dùng kỹ thuật đồng nhất 

thức để đƣa về hệ phƣơng trình với ẩn là A, B, C, D; dùng kỹ thuật giải hệ phƣơng 

trình tuyến tính để tính A, B, C, D. Khi đó, bài toán tìm tích phân I quy về tìm tổng 

các tích phân đơn giản hơn mà SV giải đƣợc (giải được ở cấp độ 1). 

* Mức độ thứ ba, khi chứng minh giới hạn lim 1,n

n
a


 với a > 0, SV có thể 

dùng các kỹ thuật sau để chứng minh bài toán dùng kỹ thuật quy nạp hoàn toàn xét 

các trƣơng hợp: a > 1, a = 1, 0 < a < 1. Thứ nhất, với a = 1 giới hạn luôn đúng; Thứ 

hai, từ đánh giá khi a > 1, ta có 1n a   hay 1 0n a   . Dùng kỹ thuật thêm bớt, lũy 

thừa và khai triển nhị thức Newton rồi đánh giá ta có: 

         
     

0

1 ( 1) .1 1 ,
nn n k

k n kn n n
n

k

a a a C a



      khai triển tổng này và giữ lại số 

hạng thứ 2 của sự khai triển đó, ta đánh giá nhƣ sau:  1na n a   hay 1 .n a
a

n
   

Khi đó ta có 0 1n a
a

n
   . Do đó  0 lim 1 lim 0n

n n

a
a

n 
    . Vậy,  lim 1 0n

n
a


   

hay lim 1n

n
a


 ; Thứ ba, xét khi a < 1, dùng kỹ thuật biến đổi để quy về nhƣ xét 

trƣờng hợp a > 1 bằng cách đặt 
1

b
a

 . Lập luận tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp a > 1, ta 

có 
n

lim n

a

1
 = 1 hay là 

n
lim

n a

1
= 1, suy ra điều phải chứng minh.  

Qua ví dụ này ta thấy, có thể đánh giá mức độ phát triển của thành tố thứ 

nhất dựa trên cơ sở dùng các kỹ thuật biến đổi đối tƣợng trong toán học để giải toán 

từng bài toán theo từng mức độ khác nhau. 
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1.4.  Vai trò của tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật trong học tập của 

sinh viên các trƣờng Cao đẳng kỹ thuật 

1.4.1. Vai trò của tƣ duy thuật giải trong học tập của sinh viên các 

trƣờng Cao đẳng kỹ thuật 

Trong trƣờng dạy nghề, ngoài việc rèn luyện cho các em các kỹ năng thực 

hành nghề thì việc phát triển TDTG cho SV đóng vai trò quan trọng, góp phần giáo 

dục những đức tính tốt đẹp của ngƣời lao động. Thật vậy: 

- Hoạt động (T1) cho khả năng hình thành, củng cố những đức tính tốt nhƣ: 

tính kỷ luật, ngăn nắp, cẩn thận, thói quen tự kiểm tra. 

- Hoạt động (T3) rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác. Nó cũng có thể cho 

ta những minh họa về mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Một nội 

dung có thể tồn tại dƣới nhiều hình thức khác nhau. Nội dung quyết định hình thức 

và hình thức ảnh hƣởng trở lại nội dung. 

- Hoạt động (T5) góp phần hình thành ý thức tìm phƣơng án tối ƣu khi giải 

quyết công việc. 

- Các hoạt động (T1) – (T5) dẫn tới việc hiểu đúng đắn bản chất của quá 

trình tự động hóa và vai trò quyết định của con ngƣời trong quá trình đó. 

- TDTG phát triển sẽ đòi hỏi thúc đẩy sự phát triển các thao tác trí tuệ (phân 

tích, tổng hợp, so sánh, trừu tƣợng hóa, khái quát hóa,…) cũng nhƣ những phẩm 

chất trí tuệ (tính linh hoạt, tính độc lập, tính sáng tạo,…) 

- TDTG phát triển sẽ góp phần hình thành ở SV một số phẩm chất tốt đẹp 

của ngƣời lao động trong nền sản xuất tự động hóa, có cấu trúc đẹp, trình bày sáng 

sủa, từ đó tác dụng đến rèn luyện tính ngăn nắp, tính kỷ luật, ý thức suy nghĩ tìm 

giải pháp tối ƣu khi giải quyết công việc kỹ năng tay nghề cho SV. 

Qua đó, ta thấy việc phát triển TDTG trong dạy học TCC có vị trí quan trọng 

trong đào tạo SV các trƣờng CĐKT. Trong dạy học các trƣờng KT, để SV nắm bắt 

các thao tác thực hành đóng vai trò quan trọng. Quá trình phân tích, lựa chọn những 

thao tác theo quy trình xác định là một điều xảy ra thƣờng xuyên. Việc hình thành 

và rèn luyện thói quen, ý thức và năng lực thực hiện các quy trình kỹ thuật cho SV 

là một trong những nhiệm vụ đào tạo các trƣờng CĐKT. Phát triển TDTG cho SV 
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góp phần trang bị những phẩm chất cần thiết và kiến thức ban đầu để SV bƣớc vào 

môi trƣờng lao động công nghiệp. 

Trong quá trình phát triển TDTG cho SV, cần quan tâm bồi dƣỡng các yếu tố 

về thuật giải. Dạy học môn TCC, các chủ đề kiến thức toán học nói riêng chứa đựng 

nhiều tiềm năng có thể khai thác để phát triển TDTG cho SV. Trong quá trình 

hƣớng dẫn SV kiến tạo kiến thức, cần làm rõ quy trình có tính thuật giải dẫn đến 

kiến thức của bài học. Cần xem việc hình thành thuật giải để xây dựng kiến thức là 

một phần của nhiệm vụ dạy học. Bằng cách này, SV lĩnh hội đƣợc không chỉ kiến 

thức mà cả trình tự các bƣớc của quá trình lĩnh hội tri thức. Thông qua quy trình 

hình thành và quá trình kiến tạo kiến thức sẽ tạo nên con đƣờng tƣ duy cho SV. Nhờ 

vậy, SV tiếp nhận tri thức, hình thành và củng cố đƣợc TDTG.  

1.4.2. Vai trò của tƣ duy kỹ thuật trong học tập của sinh viên các trƣờng 

Cao đẳng kỹ thuật 

Ngày nay, do sự phát triển của khoa học công nghệ nên lƣợng tri thức của 

một ngành nghề tăng lên rất nhanh theo thời gian. Trong đó thời gian đào tạo ở 

trƣờng có hạn, nhà trƣờng không thể cung cấp kiến thức cho ngƣời lao động đủ 

dùng suốt đời. Điều đó, nhà trƣờng phải thực hiện quá trình đào tạo cho ngƣời học 

sau khi ra trƣờng có khả năng tự học, tự cập nhật tri thức mới để có khả năng thích 

nghi với môi trƣờng lao động luôn biến đổi. Muốn vậy, trong quá trình dạy học phải 

chú trọng phát triển TDKT cho ngƣời học. TDKT đóng góp một phần cho sự hình 

thành và phát triển kỹ năng tay nghề cho SV kỹ thuật. Vì TDKT mang yếu tố tâm lý 

giữ vị trí chủ đạo trong việc lập kế hoạch lao động, điều chỉnh các bƣớc thực hành, 

kỹ năng định hƣớng thao tác tƣ duy  trực quan – hành động và phân tích, tổng hợp 

các đối tƣợng,… trong thực tiễn sản xuất.  

Do đó, dạy học TCC trong các trƣờng CĐKT cần quan tâm khai thác các 

kiến thức để phát triển TDKT cho SV theo đặc thù chuyên môn đƣợc đào tạo; góp 

phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho xã hội. TDKT là dạng tƣ duy cần 

thiết trong lao động kỹ thuật, quá trình dạy học môn TCC có nhiều cơ hội để phát 

triển cho SV dạng tƣ duy này. 
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1.5. Đặc điểm nhận thức của sinh viên các trƣờng Cao đẳng kỹ thuật  

Theo sự phát triển của xã hội, sự hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập cộng 

đồng ASEAN nói riêng, nên hiện nay có nhiều công ty nƣớc ngoài đầu tƣ vào Việt 

Nam. Khi cộng đồng ASEAN ký kết hoạt động thì cơ hội tìm việc của ngƣời lao 

động giữa các nƣớc ASEAN là ngang nhau. Vì thế, việc cạnh tranh ngƣời lao động có 

trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề giữa các nƣớc là rất cao. Nên việc đào tạo 

nghề có ý nghĩa rất quan trọng, một mặt đáp ứng và phát triển cá thể ngƣời học, và 

mặt chính là đáp ứng nhu cầu nhân lực có kiến thức kỹ năng, tác phong công nghiệp 

và thái độ phù hợp với công nghệ của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. Do đó, 

chúng ta cần biết đặc điểm nhận thức của SV trong các trƣờng CĐKT, từ đó qua mỗi 

môn học đều góp phần tạo nên thái độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp của ngƣời lao 

động kỹ thuật. 

Đặc điểm đầu vào, hiện nay các trƣờng CĐKT nói chung và trƣờng CĐKT 

công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc nói riêng xét đối tƣợng HS đầu vào dựa trên kết 

quả điểm học bạ năm lớp 12 và tốt nghiệp THPT, nên SV có trình độ học tập thấp 

hơn so với SV học các trƣờng Đại học. Do đó quá trình học tập các môn học Đại 

cƣơng cũng nhƣ học các môn chuyên ngành gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình 

lĩnh hội kiến thức đƣợc thầy cô truyền đạt. Điều này đồng nghĩa với việc tự đọc và 

tự nghiên cứu trong quá trình học tập cũng gặp nhiều khó khăn. 

Về mặt nhận thức, đa số SV học các trƣờng CĐKT đều xuất thân từ các vùng 

nông thôn và có nhiều SV đến từ các vùng sâu, vùng xa nên những SV này điều 

kiện kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức và tiếp cận các vấn đề xã 

hội hạn chế. Do đó, các em thƣờng thiếu tự tin trong giao tiếp, nên cần có nhiều thời 

gian để để hòa nhập môi trƣờng học tập mới. 

Về mặt tâm lý, hiện này nhiều HS và phụ huynh có quan niệm rằng: khi tốt 

nghiệp THPT phải thi vào các trƣờng Đại  học để học để sau này có tƣơng lai tốt 

hơn chứ không có nguyện vọng đi học các trƣờng nghề, các trƣờng CĐKT để sau 

này làm thợ. Hơn nữa, có nhiều SV chƣa yên tâm trong việc chọn ngành nghề mà 

mình theo học vì quá trình đăng ký đầu vào chƣa tìm hiểu kỹ xem ngành mình lựa 

chọn có niềm đam mê và sở thích với bản thân để theo học hay không. Do đó có 

không ít SV khi đăng ký học các trƣờng CĐKT vẫn chƣa chuyên tâm học tập, có ý 
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định vừa học Cao đẳng vừa ôn thi để năm sau thi lại Đại học; có những SV có ý 

định bỏ học chuyên ngành này để đăng ký học chuyên ngành khác;... điều này ảnh 

hƣởng rất lớn đến tâm lý và kết quả học tập của các em.  

Về mặt lứa tuổi, đối với SV học các trƣờng CĐKT có độ tuổi không đồng 

đều, chẳng hạn: có nhiều em đi nghĩa vụ quân sự sau hai năm mới về đăng ký tham 

gia học, nhiều em tốt nghiệp THPT đi làm một thời gian mới quay lại đăng ký học, 

các em HS mới tốt nghiệp THPT,... Điều này dẫn đến trong một lớp học có nhiều 

độ tuổi khác nên nhận thức của các em là khác nhau. 

Đối với SV học nghề, quá trình học tập vừa lý thuyết vừa thực hành nhiều 

nên môi trƣờng học tập không đƣợc tiếp xúc nhiều với Khoa học công nghệ đang 

ngày càng phát triển nhƣ hiện nay.   

Qua đó ta thấy, từ vấn đề trình độ đầu vào, nhận thức, yếu tố tâm lý và lứa 

tuổi,... ảnh hƣởng nhiều đến việc học tập, ý thức trau dồi nghề nghiệp của bản thân 

các em. Trong quá trình học nghề, ngoài việc học tập tốt về chuyên ngành đƣợc đào 

tạo mà các em cần nhận thức nghề nghiệp là sự hiểu biết đầy đủ liên quan đến nghề, 

thái độ nghề nghiệp là sự thể hiện sự yêu thích hay thờ ơ, có thái độ tích cực hay 

tiêu cực đối với ngàng nghề mình theo học,... Do đó, trong mỗi môn học cần gây sự 

hứng thú, đam mê, rèn luyện đức tính cẩn thận, thao tác đúng quy trình, có ý thức 

tác phong công nghiệp,... Có đƣợc điều này sau khi ra trƣờng các em sẽ yêu thích và 

có tâm huyết với ngành nghề mình đƣợc lựa chọn, sẽ hòa nhập với những nơi làm 

việc đòi hỏi ngƣời thợ có trình độ tay nghề cao, có ý thức tác phong công nghiệp,... 

trong xã hội phát triển. 

Vì vậy, trong quá trình đào tạo nghề cho SV các trƣờng CĐKT buộc mọi 

môn học của SV cần phải rèn luyện tƣ duy logic, biết phân loại, sắp xếp, so sánh, 

khái quát hóa,… ngoài ra khi SV học chuyên ngành cần phải rèn luyện tƣ duy mang 

tính trực quan và cụ thể nhƣ: TDTG, TDKT giúp các em hình thành tính ngăn nắp, 

làm việc đúng quy trình, và linh hoạt xử lý các công việc theo chuyên môn đƣợc 

đào tạo.  
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1.6.  Tiềm năng phát triển tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật trong dạy 

học môn Toán cao cấp hệ Cao đẳng kỹ thuật 

1.6.1. Chƣơng trình học môn Toán Cao cấp trong đào tạo hệ Cao đẳng 

kỹ thuật 

Bộ môn TCC dành cho SV các trƣờng CĐKT đƣợc biên soạn dựa vào thực tế 

giảng dạy hệ CĐ của một số trƣờng Đại học kỹ thuật, một số trƣờng CĐKT và căn cứ 

vào chƣơng trình môn Toán ở bậc THPT, nhằm giúp cho SV CĐKT học tốt môn học 

này. Do yêu cầu đào tạo của hệ CĐ nên những khái niệm Toán học cơ bản, những PP 

cơ bản, những kết quả cơ bản của các chƣơng đƣợc trình bày phù hợp với trình độ 

ngƣời học nghề. Một số định lý không đƣợc chứng minh, nhƣng ý nghĩa của những 

định lý quan trọng đƣợc giải thích rõ ràng, có ví dụ minh họa, nhiều ứng dụng của lý 

thuyết Toán học vào thực tiễn đƣợc nêu ra. Riêng với những kiến thức về giải tích mà 

SV đƣợc học ở THPT đƣợc nhắc lại một cách hệ thống các điểm chính và trình bày 

các kiến thức nâng cao. Phần bài tập cuối mỗi chƣơng nhằm giúp SV học toán hiểu 

đƣợc lý thuyết thấu đáo hơn, rèn luyện tƣ duy khoa học, kỹ năng tính toán và khả năng 

vận dụng toán học vào giải quyết vấn đề, kích thích niềm say mê học tập, say mê tìm 

tòi của ngƣời học. 

Theo chƣơng trình khung của Tổng cục dạy nghề, để đào tạo một nghề cho SV 

hệ CĐ cần học 3750 tiết (trong đó 70% là số tiết học bắt buộc, 30% là số tiết học tự 

chọn), thời gian học trong ba năm. Trong đó các môn cơ sở học 465 tiết (bao gồm các 

môn: Toán cao cấp, Vật lý, Ngoại ngữ, Chính trị, Luật pháp, Giáo dục thể chất, Giáo 

dục quốc phòng); Các môn chuyên ngành và một số môn tự chọn khác học 3285 tiết 

(học từ năm nhất đến năm thứ 3). Dựa vào cơ sở đó, môn TCC tại trƣờng Cao đẳng 

nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc dạy học với thời lƣợng 60 tiết (tương đương với 4 

đơn vị học trình), và giảng dạy cho 7 Khoa (các Khoa: Cắt gọt kim loại, Công nghệ 

Hàn, Công nghệ Ôtô, Điện công nghiệp, Điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí, Công nghệ thông tin), với mức độ học 3 tiết/một tuần, SV đƣợc học trong 

học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 của năm thứ nhất khóa học.  

Việc học TCC có vai trò quan trọng trong nội dung, chƣơng trình đào tạo nghề 

ở các trƣờng CĐKT vì: thông qua học môn TCC sẽ góp phần rèn luyện tƣ duy khoa 
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học cho SV, cung cấp công cụ toán học để SV học các môn khoa học kỹ thuật khác, 

dùng kiến thức toán đƣợc học để giải quyết những vấn đề thực tế thƣờng gặp trong 

quá trình học nghề cũng nhƣ trong lao động sản xuất, là cơ sở xây dựng tiềm lực để 

tiếp tục tự học sau này, qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề, phát triển 

tƣ duy cho SV, hình thành ý thức tác phong công nghiệp của ngƣời học nghề. 

Chƣơng trình dạy học môn TCC của trƣờng CĐ KTCN Việt Nam – Hàn 

Quốc có các nội dung sau có thể dùng để phát triển TDTG và TDKT, chẳng hạn: 

Kiến thức về giới hạn của hàm số, tính đạo hàm, ứng dụng đạo hàm của hàm số để 

tìm cự trị, vi phân, tích phân, tích phân suy rộng của hàm số một biến số; Ứng dụng 

tích phân vào tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể; Cách tính định thức, tính 

hạng của ma trận và các hệ phƣơng trình tuyến tính n ẩn; Phép tính vi phân của hàm 

số nhiều biến số, giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng 

và vi phân toàn phần, đạo hàm cấp cao, cực trị của hàm số nhiều biến số;... 

1.6.2. Phát triển tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật trong dạy học môn 

Toán cao cấp 

 Qua phân tích nội dung chƣơng trình TCC trong các trƣờng CĐKT (trình 

bày trong mục 1.6.1), chúng tôi cho rằng có nhiều kiến thức toán học có tiềm năng 

khai thác trong quá trình dạy học để phát triển TDTG và TDKT cho SV, cụ thể:  

1.6.2.1. Các tri thức toán học có tiềm năng phát triển tư duy thuật giải 

Thứ nhất: Một số khái niệm được định nghĩa thông qua một quy trình có 

tính kiến thiết, chẳng hạn nhƣ:  

Khi định nghĩa tích phân xác định của hàm số f(x), xác định và bị chặn trên 

[a, b] đƣợc tiến hành theo các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Chia tùy ý đoạn [a, b] thành n đoạn nhỏ bởi các điểm chia: 

0 1 2 3 1, , , ,..., , ,...,i i nx x x x x x x . 

Bƣớc 2: Trên mỗi đoạn nhỏ [xi, xi+1], ta có: 

- Đặt: 1i i ix x x    ; 

- Chọn điểm i  bất kỳ trên đoạn [xi, xi+1]; 

- Xác định ( )if  . 
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Bƣớc 3: Lập tổng: 

1

0

( ).
n

i i

i

f x




 . 

Bƣớc 4: Nếu khi n  sao cho max 0ix  , tính 

1

ax 0
0

lim ( ).
i

n

i i
m x

i

f x


 


  

Bƣớc 5: Nếu giới hạn này tồn tại hữu hạn bằng I, thì giới hạn đó đƣợc gọi là 

tích phân xác định của hàm số f(x) trên đoạn [a, b], viết: ( )

b

a

I f x dx  . 

Do đó, khi GV dạy các khái niệm dạng này giúp cho SV tiếp thu định nghĩa 

theo cả quy trình, từ đó hình thành thói quen khi làm việc trong lao động kỹ thuật 

phải tuân thủ theo một quy trình nhất định, và góp phần phát triển thành tố (T1): 

“thực hiện những thao tác theo một trình tự xác định phù hợp với một thuật giải 

cho trước” của TDTG. 

Thứ hai: Một số dạng toán có quy trình giải (hay thuật toán giải), chẳng 

hạn như: tính định thức của ma trận vuông; tính hạng của ma trận; giải hệ 

phương trình tuyến tính; tính tích phân của một số dạng hàm số (tích phân hàm 

hữu tỷ, tích phân hàm số vô tỷ, tích phân hàm lượng giác,…)  cụ thể: 

- Khi tính định thức của ma trận vuông cấp n dạng:  

11 12 1

21 22 2

1 2

...

,
... ... ... ...

...

n

n

n n nn nxn

a a a

a a a
A

a a a

 
 
 
 
 
 

 ta có thể sử dụng: các tính chất của định thức, 

định lý về sự phân tích định thức theo hàng hoặc theo cột, định lý Laplace, phƣơng 

pháp đƣa về dạng tam giác, phƣơng pháp đƣa định thức cấp n > 2  về định thức cấp 

(n – 1) mà mỗi phần tử của nó là một định thức cấp 2,…. Chẳng hạn khi tính định 

thức của ma trận A ta có các thuật giải sau:  

+ Thuật giải 1: Tính định thức ma trận A theo định nghĩa, nghĩa là: 

  

11

1

1 1

1

, 1

det

, 1
( 1)

n
j

j j

j

a khi n

A

khi n
a M
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Với M1j là định thức của ma trận, thu đƣợc từ ma trận A bằng cách bỏ đi hàng 

thứ nhất, cột thứ j. Qua một số hữu hạn bƣớc thực hiện, cho ta kết quả của detA.  

+ Thuật giải 2: Phƣơng pháp đƣa về dạng tam giác, nghĩa là qua một số hữu 

hạn bƣớc biến đổi (dùng các tính chất của định thức), đƣa định thức của ma trận A 

về dạng:

' ' '

11 12 1

' '

22 2

'

...

0 ...

... ... ... ...

0 0 ...

n

n

nn

a a a

a a

a

, khi đó định thức của ma trận A đƣợc xác định: 

          

' ' '

11 12 1

' '

' ' '22 2

11 22

'

...

0 ...
det ...

... ... ... ...

0 0 ...

n

n

nn

nn

a a a

a a
A a a a

a

  . 

+ Thuật giải 3: Phƣơng pháp đƣa định thức cấp n về dạng định thức cấp (n – 

1) mà mỗi phần tử là một định thức cấp 2 đƣợc thực hiện theo công thức sau: nếu 

phần tử a11 của định thức ma trận A khác không (hoặc có thể phần tử khác không 

nào đó của định thức ma trận A) thì: 

11 13 11 111 12

21 23 21 221 22

11 12 1

11 12 11 13 11 1

21 22 2

31 32 31 33 31 32

11

1 2

11 12 11 13 11 1

1 2 1 3 1

...

...

... ...1
...

... ... ... ...
... ... ... ...

...

...

n

n

n

n

n

nn

n n nn

n

n n n n n nn

a a a aa a

a a a aa a
a a a

a a a a a a
a a a

a a a a a a
a

a a a
a a a a a a

a a a a a a


   

Nhận thấy, qua hữu hạn các bƣớc thực hiện, với việc tính các định thức con 

cấp 2 sẽ tìm đƣợc kết quả của định thức của ma trận A.  

Qua đó ta thấy, có ít nhất ba thuật giải trên dùng để tính định thức của ma trận 

A. Trong mỗi bài toán cụ thể, SV lựa chọn một trong các thuật giải đƣợc xem là tối 

ƣu nhất để tính định thức của ma trận A.  
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- Khi giải hệ phƣơng trình tuyến tính n ẩn có dạng:  

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

...

...

...............................................

...

n n

n n

n n nn n n

a x a x a x h

a x a x a x h

a x a x a x h

   


   


    

 .  

Gọi ma trận của hệ là 
ij nxn

A a    (với i = 1, 2, …n;  j = 1, 2, … n) định thức 

của ma trận là det 0A  . Khi đó, để giải hệ phƣơng trình này ta có hai thuật giải sau: 

+ Thuật giải 1: Dùng phƣơng pháp Cramer, sau một số hữu hạn bƣớc ta tìm 

đƣợc hệ có một nghiệm duy nhất đƣợc tính theo công thức Cramer: 
det

det

j

j

A
x

A
  (với 

j = 1, 2, …, n). Trong đó 
jA là định thức thu đƣợc từ định thức A bằng cách thay cột 

j bằng cột các số hạng tự do. 

+ Thuật giải 2: Dùng phƣơng pháp ma trận, sau một số hữu hạn bƣớc ta tìm 

đƣợc nghiệm của hệ bằng cách dùng công thức: 1X A H . Trong đó:  i 1nx
X x  (với 

i = 1, 2,… n),  i 1nx
H h (với i = 1, 2, … n),  A

-1
  là ma trận nghịch đảo của ma trận A. 

Qua đó ta thấy, khi giải hệ không suy biến n phƣơng trình, n ẩn ta có hai 

thuật giải, mỗi thuật giải đƣợc thực hiện theo một quy trình với hữu hạn bƣớc. Tùy 

thuộc vào bài toán cụ thể để vận dụng một trong hai thuật giải trên, tuy nhiên SV 

cần biết lựa chọn thuật giải tối ƣu để giải. 

Tóm lại, cho SV làm bài tập các dạng trên sẽ góp phần hình thành, phát triển 

các thành tố thứ nhất đến thành tố thứ năm của TDTG.  

Thứ ba: Một số phương pháp xây dựng hệ thống kiến thức ẩn chứa quy 

trình có tính thuật giải hay tựa thuật giải như: phân chia khái niệm theo từng 

phần hay mở rộng – thu hẹp khái niệm để đi đến khái niệm mới, khái quát hóa các 

bài toán để có những bài toán mới,… Chẳng hạn: 

- Khi dạy về vô cùng bé và vô cùng lớn, GV xây dựng hệ thống kiến thức ẩn 

chứa quy trình để mở rộng khái niệm nhƣ sau: Hàm số f(x) gọi là một vô cùng bé 

khi x a  nếu lim ( ) 0;
x a

f x


  Hàm số F(x) gọi là một vô cùng lớn khi x a  nếu 

lim ( )
x a

F x


  . GV dẫn dắt SV dễ dàng thấy rằng: Nếu f(x) là một vô cùng bé khi 
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x a  thì 
1

( )f x
 là một vô cùng lớn khi x a  và ngƣợc lại nếu F(x) là một vô 

cùng lớn khi x a  thì 
1

( )F x
 là một vô cùng bé khi x a . Từ đó, SV sử dụng 

kiến thức này để vận dụng nhƣ: để chứng minh f(x) là một vô cùng bé khi x a  ta 

đi chứng minh 
1

( )f x
 là một vô cùng lớn khi x a  và ngƣợc lại;  

- Khi dạy về phƣơng pháp tính tích phân từng phần, GV xây dựng hệ thống 

kiến thức chứa quy trình có tính thuật giải để khái quát hóa các bài toán sau:  

Bái toán 1: Tính các tích phân: ( )sin ;nP x axdx  ( ) os ;nP x c axdx   

ax( )nP x e dx , trong đó: Pn(x) là đa thức bậc n, a là hằng số. 

Cách giải: Đặt u = Pn(x), dv = sinaxdx, (u = Pn(x), dv = cosaxdx; u = Pn(x), 

dv = e
ax

 dx), tìm du  và  v  và áp dụng công thức tính tích phân từng phần để giải. 

Từ bài toán trên ta có thể đƣa ra nhiều bài toán mới cho SV giải, chẳng hạn 

nhƣ: tính (2 4)sin5 ;I x xdx 
3(3 4 ) os2 ;J x c xdx 

2 3x(2 3 ) ;...k x x e dx  đề 

xuất tính các tích phân xác định: 

 
0

(2 4)sin 5 ;x xdx



  
2

3

0

(3 4 ) os2 ;x c xdx




2

2 3x

1

(2 3 ) ,...x x e dx  

Bài toán 2: Tính các tích phân: 

( ) ln ;nP x axdx ( )arcsin ;nP x axdx ( )arccos ;nP x axdx ( )arctan ;nP x axdx  

( )arccot ,nP x axdx  trong đó: Pn(x) là đa thức bậc n, a là hằng số. 

Cách giải: Ta đặt: u = lnax (với a > 0); (u = arcsinax; u = arccosax; u = 

arctanax; u = arccotax), dv = Pn(x)dx, từ đó tìm  du  và  v  và áp dụng công thức 

tính tích phân từng phần.  

Từ khái quát hóa các bài toán trên, ta đƣa ra đƣợc nhiều bài toán mới cho 

SV chẳng hạn nhƣ: tính các tích phân sau: 2(3 2) ln 2 ;x xdx  (4 1)arcsin 2 ;x xdx  

2(3 2 )arccos3 ;J x x xdx  arctan ;x xdx ( 3)arccot 2 ;....x xdx  từ các tích phân này 

ta đề xuất tích phân xác định: 2

0

(3 2) ln 2 ;

e

x xdx

1

1

arctan ;...x xdx


  cách giải hoàn toàn 

tƣơng tự.  
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Nhận thấy, từ việc khái quát bài toán cụ thể SV có thể dễ dàng đề xuất bài 

toán mới và giải nó một cách dễ dàng. Cho SV rèn luyện bài tập dạng này góp phần 

hình thành, phát triển thành tố thứ 4 của TDTG. 

Những nội dung vừa trình bày trên cho chúng ta thấy dạy học môn TCC có 

nhiều tiềm năng phát triển TDTG của SV. Biết khai thác tiềm năng này một cách 

đúng đắn sẽ vừa góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học TCC cho các trƣờng CĐKT 

góp phần hình thành TDTG cho SV học nghề. 

1.6.2.2. Các tri thức toán học có tiềm năng phát triển tư duy kỹ thuật 

Thứ nhất: Nhiều tri thức về phương pháp giải toán có chứa đựng những 

yếu tố kỹ thuật trong nội bộ toán học như: kỹ thuật dùng tính chất giao hoán, tính 

chất kết hợp, kỹ thuật phân tích thành nhân tử để ước lượng, kỹ thuật tìm giới hạn 

của hàm số bằng định nghĩa, kỹ thuật dùng định nghĩa tính tích phân xác định, kỹ 

thuật biến đổi làm mất dạng vô định khi tìm giới hạn, kỹ thuật dùng vô cùng bé và 

vô cùng lớn để lược bỏ, kỹ thuật dùng đạo hàm tính tích phân,… Cụ thể: 

- Kỹ thuật áp dụng các tính chất các phép toán trên tập hợp số, biến số. 

Chẳng hạn: Tính Sn = 1 + 2 + ... + n. 

* Cách giải 1: Kỹ thuật dùng tính chất giao hoán.  

Ta có:     Sn = 1 + 2 + ... + n.            (1) 

               Sn = n + (n - 1) + ... + 1.    (2) 

Cộng (1) và (2) vế theo vế ta có: 2Sn = (1 + n) + (1 + n) +...+ (1 + n) = n(n + 1). 

Do đó: 
( 1)

2
n

n n
S


 . 

* Cách giải 2: Kỹ thuật khái quát hóa rồi chứng minh theo quy nạp toán học 

(nghĩa là kỹ thuật dự đoán công thức tổng quát thông qua xét các trường hợp cụ thể). 

+ Nhận xét cụ thể: khi n = 1, ta có S1 = 1; khi n = 2, ta có S2 = 1+ 2 = 3; khi 

n = 3, tác S3 = 1 + 2 + 3 = 6;... 

+ Dự đoán: vì n = 1 + 1 +...+1 (n lần 1)  < 1 + 2 +...+ n = Sn;  Sn = 1 + 2 +...+ 

n < n + n +...+ n (n lần n) = n.n = n
2
. Do đó  n < Sn < n

2
 nên ta dự đoán Sn là đa thức 

của n. 

(-) Dự đoán Sn = an + b, với a, b là các số thực. Khi đó: 
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với n = 1, ta có: S1 = a + b =1; 

với n = 2, ta có: S2 = 2a + b = 3; 

với n = 3, ta có: S3 = 3a + b = 6. 

Hệ 

1

2a 3

3 6

a b

b

a b

 


 
  

  vô nghiệm. Do đó, dự đoán Sn = an + b sai. 

(-) Dự đoán Sn = an
2
 + bn + c, với a, b, c là các số thực. Khi đó: 

với n = 1, ta có S1 = a + b + c =1; 

với n = 2, ta có S2 = 4a + 2b + c = 3; 

 với n = 3, ta có: S3 = 9a + 3b + c = 6. 

Hệ 

1

4a 2 3

9 3 6

a b c

b c

a b c

  


  
   

 có nghiệm 

1

2

1

2

0

a

b

c














. Do đó, 21 1 ( 1)

2 2 2
n

n n
S n n


   . 

+ Chứng minh dự đoán theo quy nạp, với cách làm tƣơng tự nhƣ cách giải 

thứ hai, có thể thiếp lập đƣợc công thức tính hai tổng của:  Sn
2
 = 1

2
 + 2

2
 +...+ n

2
 (ta 

dùng đánh giá  n < Sn
2
 < n

3 để dự đoán biểu thức của Sn
2
  qua n);... khi đó: Sn

k
 

= 1
k
 + 2

k
 +...+ n

k
 đánh giá qua n < Sn

k
 < n

k+1
 . 

- Kỹ thuật kết hợp: Dùng khái quát hóa với đặc biệt hóa, chẳng hạn: cho 

hàm số 
2

( )
1

x
f x

x



, tính 10 ( )f x dx , trong đó: 10 ( ) ( ( ... ( ))...)f x f f f f x  (với 10 

lần f). Đối với bài toán này, nếu để SV tính 10 lần f thì rất phức tạp và nhàm chán, 

từ đó GV đặt vấn đề tìm công thức ( )nf x  (khái quát hóa), sau đó thay n = 10 (đặc 

biệt hóa) rồi tính tích phân. Cụ thể:   

+ 1
2

( )
1 1.

x
f x

x



 

+ Tính 2

2
2 2

2

2

1
( ) ( ( )) ( )

1 1 2
1 ( )

1

x

x xx
f x f f x f

xx x

x


   

 




; 
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+ Tính: 2

3
2 2 2

2

2

1 2
( ) ( ( ( ))) ( ( )) ( ) ;

1 1 2 1 3
1 ( )

1 2

x

x x xx
f x f f f x f f f

xx x x

x


    

  




… 

+ Dự đoán: 
2

( )
1

n

x
f x

nx



, (Chứng minh dự đoán đúng bằng phương 

pháp quy nạp toán học). 

+ Với n = 10, ta có: 
10

2
( )

1 10

x
f x

x



. Khi đó, bài toán quy về tính tích phân 

10
2

( )
1 10

x
f x dx dx

x



  . 

+ Đặt 21 10 10t x tdt xdx     do đó: 

  2

10
2

1 1 1
( ) 1 10

10 10 101 10

x tdt
f x dx dx t C x C

tx
      


   . 

- Kỹ thuật thêm – bớt các số hạng, nhân tử hóa,... chẳng hạn, khi giải 

phƣơng trình: 2( 1) 3 1 2 4 1x x x x      cần vận dụng các kỹ thuật biến đổi sau: 

+ Kỹ thuật thêm, bớt các số hạng: 1 (2 1) ;x x x     

22 4 1 (2 1) (3 1)x x x x x      ; 

+ Thay vào phƣơng trình trên, ta có: (2 1 ) 3 1 (2 1) (3 1)x x x x x x       ; 

+ Kỹ thuật nhân tử hóa và đƣa về phƣơng trình tích:  

  (2 1) 3 1 3 1 (2 1) (3 1) 0x x x x x x x          

           (2 1 3 1)( 3 1 ) 0.x x x x        

Từ đây, SV dễ dàng giải phƣơng trình tích và đối chiếu điều kiện để kết luận nghiệm. 

- Kỹ thuật khử dạng vô định 
0

0
: 

+ Kỹ thuật phân tích nhân tử từ tử số và mẫu số rồi ƣớc lƣợc, chẳng hạn: 

Khi tìm: 
1 1 2

lim ...
1.2 2.3 ( 1)x n n

 
   

 
.  
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Cách giải 1: dùng kỹ thuật tách mỗi số hạng thành hiệu hai phân số có tử số 

là 1(tách 
1 1 1 1 1 1

; ;...
1.2 1 2 2.3 2 3

    ), ƣớc lƣợng các số hạng mới đối nhau và đƣa về 

tìm giới hạn của 
1

1
1n



. Khi đó 

1 1 2 1
lim ... lim(1 ) 1

1.2 2.3 ( 1) 1x xn n n 

 
      

  
. 

Cách giải 2: Dùng kỹ thuật quy nạp. Đặt 
1 1 1

...
1.2 2.3 ( 1)

nS
n n

   


. Ta có: 

1 2 3

1 1 1 1 2 1 1 1 3
; ; ;...

1.2 2 1.2 2.3 3 1.2 2.3 3.4 4
S S S          Dự đó, dự đoán:

1 1 2
...

1.2 2.3 ( 1) 1
n

n
S

n n n
    

 
,  và điều này đƣợc chứng minh theo quy nạp toán 

học. Vậy, 
1 1 2

lim ... lim 1
1.2 2.3 ( 1) 1x x

n

n n n 

 
     

  
. 

+ Kỹ thuật thêm bớt số hạng kết hợp với nhân liên hợp, chẳng hạn: Tìm 

3

20

cos cos
lim

sinx

x x

x


. Để tìm giới hạn này ta dùng kỹ thuật thêm, bớt 1 vào tử số và 

tách biểu thức cần tính giới hạn thành tổng của hai biểu thức 

3 3

2 2 2

cos cos cos 1 cos 1

sin sin sin

x x x x

x x x

  
   

  (*)
. Tính riêng giới hạn của mỗi hạng tử của 

(*) bằng cách nhân tử số và mẫu số với biểu thức liên hợp rồi dùng biến đổi lƣợng 

giác 2cos 1 2sin
2

x
x    ,... Sau khi rút gọn không còn dạng vô định nữa và tính giới 

hạn sẽ có kết quả giới hạn cần tính là 
1 1 1

.
4 6 12

     

+ Kỹ thuật dùng vô cùng bé tƣơng đƣơng. Chẳng hạn, tìm giới hạn 

0 2

1 cos
lim

1 cos
2

x

x

x





.  Để tìm giới hạn này, dùng kỹ thuật biến đổi 1 cos 2sin cos ;
2 2

x x
x 

1 cos 2sin sin
2 4 4

x x x
  . Khi đó: sin

2 2

x x
 khi 0x  ; sin

4 4

x x
 khi 0x   nên giới 

hạn cần tính bằng 

2

20

4lim 4

16

x

x

x
 . 
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+ Kỹ thuật dùng đạo hàm. Chẳng hạn, tìm 
0

lim
ln( ) x 1

x x

x

e e

e x







  
, vì giới hạn có 

dạng 
0

0
 nên giới hạn cần tìm bằng 

'

'0 0

( ) 2e
lim lim .

1(ln( ) x 1) 1
1

x x x x

x x

e e e e

e x e

e x

 

 

 
 

   




 

- Kỹ thuật ứng dụng vào các bài toán giới hạn, tích phân xác định,… 

chẳng hạn: Khi tính ( )

b

a

f x dx  bằng định nghĩa ta cần các kỹ thuật sau:  

+ Kỹ thuật phân hoạch đoạn [a, b] nhƣ sau: khi nào thì chia đều đoạn [a, b], 

khi nào thì chia đoạn [a, b] theo cấp số nhân,…. 

+ Kỹ thuật chọn điểm 1[ , ]i i ia a   (với 1[ , ]i ia a   là đoạn nhỏ bất kỳ trên đoạn 

[a, b]) nhƣ: khi nào ta chọn i  là: mút phải 1( )ia  , mút trái ( )ia , điểm giữa hay 

điểm trung bình nhân của các đầu mút,... 

+ Chia đoạn [a, b] thành n điểm chia, khi n   thì 1i i ix a a    tiến dần về 

0. Tuy nhiên, cần kỹ thuật chọn ix  sao cho đảm bảo mọi ix  đều dần tới 0 khi 

n  , nghĩa là cần chọn: ax 0im x  . 

- Kỹ thuật tính độ dài, diện tích, thể tích,... nhờ tích phân. Chẳng hạn, để tính độ 

dài đƣờng cong phẳng AB  có phƣơng trình y = f(x), a x b  , trong đó hàm số f(x) có 

đạo hàm liên tục trên đoan [a, b] đƣợc tính theo công thức: '1 ( ) x

b

AB
a

l f x d  . Tuy 

nhiên, trong thực tế khi không thể áp dụng đƣợc cách tích theo tích phân, để tính độ dài 

đƣờng cong AB  (lấy giá trị gần đúng) ta dùng kỹ thuật chia cung AB  thành n cung nhỏ, 

sao cho mỗi cung đã chia có độ dài gần bằng độ dài dây cung đó. Khi đó 

1 2 ... nAB
l l l l     với il là độ dài của dây cung thứ i ( 1,i n ). 

Qua đó ta thấy, nếu trong quá trình học tập của SV nếu đƣợc rèn luyện tri 

thức bằng  các yếu tố kỹ thuật trong nội bộ toán học sẽ góp phần rèn luyện TDKT 

cho SV học nghề.  

 



75 

 

Thứ hai: Ứng dụng trong ngành nghề đào tạo như: bài toán giao tuyến 

của mặt cong liên quan đến kỹ thuật khai triển hình gò, bài toán đường cong cho 

bởi tham số liên quan đến kỹ thuật trong ngành tiện,… 

Cụ thể: Khi mô tả đƣờng cong có phƣơng trình tham số: 

cos

sin

x t

y t

z t





 

, với t . 

+ Vì 2 2 2 2os sin 1x y c t t     nên đƣờng cong 

nằm trên mặt trụ tròn có phƣơng trình 2 2 1x y  . 

+ Vì z = t nên đƣờng cong xoắn trên mặt trụ 

(hình 1.20), đƣờng cong này gọi là đƣờng xoắn ốc.  

Nhận thấy, đƣờng xoắn ốc là quỹ đạo của hai chuyển động: Chuyển động 

quay tròn đều trong mặt phẳng Oxy quanh gốc tọa độ và chuyển động thẳng đều 

theo trục Oz. 

Từ đó, vận dụng kiến thức trên để giải thích 

mối liên hệ giữa đường cong có phương trình tham số 

gắn liền với ngành tiện trong cắt gọt kim loại. Trong 

quá trình thực hành SV thƣờng sử dụng phôi sắt hình 

trụ để tiện trục có ren (hình 1.21; nguồn: 

http://www.thuviencokhi.com, hình chỉ mang tính chất 

minh họa), vấn đề đặt ra cho SV: Tìm mối liên hệ toán 

học với quá trình tiện ren của phôi sắt đó.   

Về mặt toán học có thể hình dung: để tiện ren, ngƣời ta cố định phần trục và 

cho mũi dao vừa quay quanh trục, đồng thời tịnh tiến theo phƣơng tạo với trục quay 

một góc α để tạo ren. Nhƣng trong giải pháp kỹ thuật công nghệ làm nhƣ thế rất khó 

nên ngƣời ta cải tiến bằng cách: Đặt mũi dao cố định và cho trục phôi hình trụ quay 

với hai hoạt động: chuyển động quay tròn và chuyển động tịnh tiến. Bản chất của 

toán học đƣợc giải thích nhƣ sau: Khi mũi dao cố định và trục chuyển động quay 

tròn để tạo bề nhẵn của trục, trục chuyển động tịnh tiến theo phƣơng tạo với trục 

quay một góc α để tạo thành độ sâu của ren,... 

 

Hình 1.20 

O

x

y

z

Hình 1.21 

http://www.thuviencokhi.com/
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Ngoài ra, dựa đường cong của phương trình tham số (hình 1.23) để lý giải cho 

việc khi tạo lò xo ngƣời ta có thể dùng phƣơng pháp: cho dây thép di chuyển theo 

đƣờng xoắn ốc, nghĩa là dây thép chuyển động quay và tịnh tiến trên một hình trụ,... 

Thứ ba: Kỹ thuật dùng kiến thức Toán học giải các bài toán thực tế liên 

quan đến ngành nghề đào tạo, chẳng hạn như: kỹ thuật dùng tích phân để tính 

diện tích và thể tích các vật thể, kỹ thuật ứng dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất 

của vật thể, kỹ thuật áp dụng công thức toán để tính toán các tình huống người thợ 

thường gặp trong thực tế,… 

Chẳng hạn, đối với SV Khoa Cắt gọt kim loại có thể dùng kỹ thuật toán học 

(dùng định lý Pythagore) để giải quyết vấn đề sau: Một trục chuyển động có lỗ then 

bán nguyệt (như hình vẽ 1.22), người thợ vô ý làm mất then bán nguyệt lắp với 

trục. Nếu muốn làm lại then khác thì phải biết đƣờng kính của lỗ then bán nguyệt là 

bao nhiêu? 

  + SV dễ dàng đo đƣợc 

chiều sâu lỗ theo BD = h và chiều 

dài lỗ then AC = m.  

  + Dùng định lý 

Pythagore thì việc tính toán để đo 

đƣờng kính D trở nên đơn giản. Xét 

tam giác vuông OBA, ta có: 
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Nhƣ vậy, đƣờng kính của lỗ then bán nguyệt đƣợc xác định. 

 Vậy, trong dạy học môn Toán cao cấp nhiều kiến thức có tiềm năng để bồi 

dƣỡng và phát triển TDTG và TDKT cho SV học nghề.  

 

                        Hình 1.22 
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1.7. Khảo sát thực trạng phát triển tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật 

trong dạy học môn Toán cao cấp ở trƣờng cao đẳng kỹ thuật 

Để tìm hiểu kỹ hơn về TDTG và TDKT của SV và việc phát triển TDTG và 

TDKT trong dạy và học TCC ở trƣờng CĐKT, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực 

tiễn dạy học môn TCC ở trƣờng CĐKT nhƣ sau: 

1.7.1. Mục đích khảo sát 

 Mục đích của việc khảo sát thực trạng nhằm tìm hiểu những vấn đề sau: 

 - Tìm hiểu về việc dạy học môn TCC cho SV trƣờng CĐKT; 

 - Nhận thức của giáo viên về TDTG và TDKT trong dạy học TCC; 

 - Cách thức bồi dƣỡng TDTG và TDKT cho SV trong quá trình dạy học môn TCC; 

 - Thực trạng trình độ TDTG và TDKT của SV trong học tập môn TCC. 

 Đối tƣợng khảo sát là: một số GV dạy TCC đang trực tiếp dạy ở trƣờng 

CĐKT và trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Vinh, SV đang học trƣờng CĐKT và 

SV đang học hệ CĐ của trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Vinh. Đối tƣợng tham 

gia trả lời phiểu hỏi là GV dạy TCC, SV một số trƣờng CĐKT, Đại học Sƣ phạm kỹ 

thuật trên địa bản tỉnh Nghệ An.. 

1.7.2. Nội dung khảo sát 

Tìm hiểu về việc dạy học môn TCC cho SV trƣờng CĐKT và mức độ nhận 

thức của GV về bồi dƣỡng TDTG và TDKT cho SV; Cách thức bồi dƣỡng TDTG và 

TDKT cho SV; SV với cách dạy đó có phát triển đƣợc TDTTG và TDKT hay không. 

1.7.3. Phƣơng pháp khảo sát 

Để tìm hiểu các vấn đề nêu trên, chúng tôi phỏng vấn một số GV dạy TCC 

cho trƣờng CĐKT, GV dạy TCC cho trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An, đồng thời sử dụng phiếu hỏi một số GV giảng dạy tại các trƣờng 

này; Qua đó, chúng tôi sử dụng phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm và phƣơng pháp 

nghiên cứu những tài liệu liên quan đến thực trạng dạy học môn TCC cho SV học 

hệ CĐKT. 
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1.7.4. Kết quả khảo sát 

1.7.4.1. Về việc dạy học môn Toán cao cấp cho sinh viên các trường Cao 

đẳng kỹ thuật 

Chúng tôi tiến hành khảo sát một trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật và trƣờng 

Cao đẳng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với kết quả nhƣ sau: 

 1. Hệ Cao đẳng trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An: 

- Số giáo viên giảng dạy môn TCC là: 6 giáo viên chính thức + 2 giáo viên 

cơ hữu (dạy hợp đồng tiết). 

 - Số giờ học TCC: Đối với trình độ hệ Cao đẳng: học 60 tiết TCC, thời gian 

học: học kỳ 1 của năm thứ nhất của khóa học. 

 2. Trường Cao Đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Nghệ An: 

 - Số giáo viên giảng dạy môn TCC là: 3 giáo viên + 1 giáo viên cơ hữu (dạy 

hợp đồng tiết). 

 - Tổng số giờ học TCC hệ Cao đẳng: 60 tiết, học kỳ thứ nhất (hoặc học kỳ 

thứ 2) của năm thứ nhất Khóa học. 

 1.7.4.2. Về nhận thức của giảng viên về tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật 

Quá trình khảo sát một trƣờng Đại học Sƣ phạm kỷ thuật (có hệ Cao đẳng kỹ 

thuật) và trƣờng CĐKT. Thông qua phiếu điều tra về hai trƣờng dạy  môn TCC (với 

12 giảng viên), đánh giá kết quả qua phiếu điều tra chúng tôi thấy rằng: 100% GV 

cho rằng nhiệm vụ phát triển tƣ duy cho SV là rất cần thiết, có tầm quan trọng hỗ 

trợ  việc học tập các môn chuyên ngành tốt hơn và hỗ trợ cho các em em tƣ duy tốt 

hơn khi thực hành theo các chuyên ngành đƣợc đào tạo. Tuy nhiên, đa phần trong 

số họ cho rẳng việc bồi dƣỡng TDTG và TDKT cho SV là rất khó để thực hiện 

nhiệm vụ này vì: chƣa hình dung rõ về TDTG và TDKT đƣợc thể hiện trong dạy 

học TCC nhƣ thế nào và dạy bằng cách nào để bồi dƣỡng hai loại tƣ duy này. Có 

một số GV liệt kê đƣợc một số biện pháp về TDTG, nhƣ: lấy các ví dụ cho SV làm 

dạng phải tuân thủ theo các bƣớc giải, hay từ bài toán “con” đƣa ra bài toán tổng 

quát và khái quát hóa cách giải. Còn TDKT không hình dung rõ về loại hình tƣ duy 

này nên không có GV nào đề xuất biện pháp để bồi dƣỡng TDKT cho SV học các 
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ngành nghề kỹ thuật khi dạy học môn TCC; Đa số cho rằng việc dạy sao cho đúng 

kế hoạch giảng dạy và rèn luyện các dạng toán có trong bộ đề thi hết môn để phục 

vụ cho việc thi hết môn của SV khi kết thúc môn học. 

1.7.4.3. Về khả năng học Toán cao cấp của sinh viên 

Việc khảo sát về khả năng học TCC dựa trên đối tƣợng phát phiếu là SV năm 

thứ nhất và năm thứ hai hệ Cao đẳng, với: 50 bạn SV khoa Cắt gọt kim loại, 50 bạn 

SV khoa Công nghệ Hàn, 50 bạn SV khoa Công nghệ Ôtô, 50 bạn SV khoa Điện tử, 

50 bạn khoa Điện công nghiệp trƣờng Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – 

Hàn Quốc. Số lƣợng phiếu thu về là 250 phiếu ( Phụ lục 2, tr.xvi). 

Dựa vào kết quả trả lời các câu hỏi của SV trong phiếu chúng tối nhận thấy: 

Đa  số SV cho rằng môn TCC có vai trò dạy các em làm bài tập, một số lại cho rằng 

học môn TCC có vai trò cung cấp kiến thức để học các môn học khác, ít SV cho 

rằng việc học TCC dùng kiến thức để ứng dụng giải quyết các bài toán trong thực 

tế; Đa số SV cho rằng việc học môn TCC sẽ giúp ích cho các em biết thêm kiến 

thức về môn TCC và học để có điểm số cao, từ đó nâng cao kết quả học tập. ít em 

cho rằng việc học tập môn TCC tốt để bổ trợ học các môn chuyên ngành tốt hơn, 

biết cách suy nghĩ để giải quyết các vấn đề trong chuyên ngành đƣợc đào tạo. Đa số 

các em SV trả lời rằng ít khi tƣ duy để vận dụng kiến thức toán học vào giải quyết 

các tình huống, các vấn đề thƣờng gặp khi học chuyên ngành. Theo phiếu điều tra, 

đa số các em có kiến nghị: Để giúp SV học tốt hơn, theo em giáo viên nên dạy các 

em cách suy nghĩ và tìm cách vận dụng kiến thức toán học để giải các bài toán trong 

thực tế theo ngành nghề đƣợc đào tạo,... 

Kết quả khảo sát này là cơ sở thực tiễn để chúng tôi nghiên cứu đề xuất các 

biện pháp phát triển TDTG và TDKT cho SV các trƣờng CĐKT. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Trong Chƣơng 1, chúng tôi nghiên các vấn đề về tƣ duy, đặc biệt là TGTG 

và TDKT. Từ những vấn đề TDTG của các nhà khoa học đã nghiên cứu về dạy học 

toán học phổ thông, chúng tôi đã chuyển sang nghiên cứu và vận dụng trong dạy 

học TCC với đối tƣợng ngƣời học là SV học các ngành kỹ thuật và chỉ ra đƣợc sáu 

thành tố dùng để phát triển TDTG trong dạy học môn Toán. Chúng tôi nghiên cứu 

về TDKT xuất phát từ việc nghiên cứu phát triển TDKT trong các môn dạy kỹ 

thuật. Với quan điểm thực hiện giáo dục kỹ thuật tổng hợp, chúng tôi nhận thấy 

trong dạy học Toán các thành tố của TDKT có thể vận dụng nhằm góp phần bồi 

dƣỡng phẩm chất của ngƣời lao động. Chúng tôi mở rộng khái niệm TDKT từ các 

môn dạy về kỹ thuật sang khái niệm TDKT trong dạy học TCC và làm rõ cấu trúc 

của nó. Dựa trên phân tích ba bình diện về TDKT chúng tôi nêu ra bốn thành tố 

dùng để phát triển TDKT cho SV. Dựa trên các thành tố về TDTG và TDKT chúng 

tối đƣa ra ba mức độ thể hiện năng lực phát triển hai loại tƣ duy này nhằm để đánh 

giá tính hiệu quả các biện pháp sƣ phạm trong luận án. Chúng tôi phân tích chƣơng 

trình TCC giảng dạy trong trƣờng CĐKT, qua đó chỉ ra một số nội dung Toán học 

có tiềm năng để khai thác trong quá trình giảng dạy môn TCC dùng để phát triển 

TDTG và TDKT cho SV học kỹ thuật. Đây là cơ sở ban đầu để đề xuất một số biện 

pháp sƣ phạm phát triển hai loại tƣ duy này trong Chƣơng 2. 
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CHƢƠNG 2                                                                                                    

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƢ DUY THUẬT GIẢI VÀ       

TƢ DUY KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG 

KỸ THUẬT TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CAO CẤP 

2.1.  Một số định hƣớng xây dựng và thực hiện các biện pháp phát triển 

tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật 

 Trong quá trình nghiên cứu về TDTG và TDKT đƣợc trình bày ở trên, chúng tôi 

đƣa ra bốn định hƣớng để xây dựng các biện pháp phát triển TDTG và TDKT nhƣ sau: 

 Định hƣớng 1: Việc phát triển TDTG, TDKT cho sinh viên đƣợc 2.1.1.

thực hiện theo hƣớng tác động đến từng thành tố của TDTG và TDKT 

Trong năm biểu hiện của tƣ duy thuật giải (từ (T1) đến (T5)), biểu hiện thứ 

nhất phản ánh năng lực hiểu và thực hiện các thuật giải, các biểu hiện còn lại cho 

thấy năng lực xây dựng và đánh giá các thuật giải. Do đó, trong quá trình dạy học 

vận dụng các chủ đề toán để phát triển từng thành tố của TDTG, nghĩa là từ thành tố 

thứ nhất đến thành tố thứ sáu (trình bày trong mục 1.2.1.2) nhằm góp phần phát 

triển TDTG cho SV CĐKT. 

Theo quan niệm của chúng tôi, từng thành tố của TDKT (trình bày trong mục 

1.2.2.2) có một ý nghĩa khởi đầu trong việc lĩnh hội những tri thức lý thuyết, hiểu 

theo nghĩa rộng tức là lĩnh hội những nguyên lý toán học. Mỗi thành tố là điểm tựa 

cho việc lĩnh hội những tri thức lý thuyết, những kỹ thuật biến đổi trong toán học, 

kỹ thuật vận dụng kiến thức toán vào thực tiễn,... tạo điều kiện để quá trình nắm 

vững nguyên lý toán học và cụ thể hóa để giải các bài toán ứng dụng trong thực tiễn 

một cách dễ dàng. Do đó, trong quá trình dạy học TCC tìm cách thức tác động đến 

từng thành tố của TDKT sẽ góp phần hình thành và pháp triển TDKT. 

 Định hƣớng 2: Để phát triển TDTG, TDKT cho SV cần chú trọng 2.1.2.

khai thác các nội dung kiến thức toán học có tiềm năng phát triển TDTG và TDKT. 

Trong dạy học môn TCC cho SV các trƣờng CĐKT có nội dung nghiêng về 

kiến thức giải tích và đại số, tuy nhiên những kiến thức này rất phong phú và đa 

dạng. Do đó, trong quá trình dạy học GV biết vận dụng những kiến thức có tiềm 

năng (trình bày trong 1.6.2.1) để phát triển TDTG và TDKT cho SV CĐKT. 
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 Định hƣớng 3:  Việc phát triển TDTG, TDKT trong dạy học Toán 2.1.3.

cao cấp cần gắn liền với nhiệm vụ đào tạo nghề cho sinh viên. 

Trong thế kỷ XXI, khoa học và công nghệ phát triển nhƣ vũ bão, nên  quá 

trình đào tạo nghề cho ngƣời học phải đạt đến kiến thức, kỹ năng tay nghề cao để 

đáp ứng yêu cầu lao động, ngoài ra cần phải rèn luyện thêm ý thức tác phong công 

nghiệp, hình thành các quy trình quy phạm trong lao động,… điều  này rất cần thiết 

đối với ngƣời học nghề trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nƣớc 

ta. Do đó, nếu đào tạo đƣợc ngƣời học nghề khi ra trƣờng hội tụ đƣợc các yếu tố: 

sức khỏe tốt, có kiến thức tốt, kỹ năng tay nghề tốt, có ý thức tác phong công 

nghiệp,… đây chính là hội tụ của ngƣời lao động có chất lƣợng cao, đáp ứng đƣợc 

nhu cầu lao động của xã hội phát triển, hội nhập cộng đồng ASEAN và thế giới. Vì 

vậy, trong dạy học mọi môn học nói chung và môn học TCC nói riêng, việc phát 

triển TDTG và TDKT góp phần hình các kỹ năng tƣ duy, ý thức tác phong công 

nghiệp, thực hiện đúng quy trình, quy phạm trong lao động sản xuất. 

 Định hƣớng 4: Sử dụng các phƣơng pháp dạy học dựa trên những 2.1.4.

lý thuyết tâm lý học hiện đại để phát triển TDTG và TDKT cho sinh viên. 

Với đặc điểm nội dung kiến thức, điều kiện dạy học của môn TCC, với mục 

đích hình thành và phát triển TDTG và TDKT cho ngƣời học nghề thì PPDH dựa 

trên lý thuyết tâm lý học hiện đại nói chung và hệ thống PPDH nói riêng, chẳng 

hạn: PP hoạt động hóa ngƣời học, PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề, PPDH tích 

cực, PPDH kiến tạo,… đóng vai trò đặc biệt quan trọng, mang lại hiệu quả cao cho 

SV CĐKT. 

PP hoạt động hóa ngƣời học tức là mọi yếu tố tâm lý của con ngƣời từ tình 

cảm, nhận thức, tƣ duy, kỹ năng,... đều đƣợc hình thành thông qua các hoạt động. 

Do đó, trong quá trình dạy học muốn SV phát triển yếu tố tâm lý nào phải cho SV 

hoạt động theo những lĩnh vực yếu tố tâm lý đó, chẳng hạn: muốn cho SV khoa Cắt 

gọt kim loại phát triển kỹ năng tiện, phải cho SV hoạt động trong lĩnh vực hiện 

tƣợng tiện (như: tiếp xúc với máy tiện, dao tiện, phôi sắt, những vật thể đã tiện 

dùng làm mẫu mẫu,...); muốn cho SV khoa Công Nghệ Hàn phát triển kỹ năng hàn, 

phải cho SV hoạt động trong lĩnh vực hiện tƣợng hàn (như: tiếp xúc với que hàn, 
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máy hàn, các vật dụng bảo hộ khi hàn, các mối hàn mẫu,...); muốn cho SV Khoa 

Công nghệ Ôtô phát triển sữa chữa động cơ ôtô, phải cho SV tiếp cận với các loại 

động cơ ôtô và quá trình hoạt động từng loại động cơ đó;... Cho nên, muốn cho SV 

phát triển TDTG, ta cho SV hoạt động trong những môi trƣờng có tình huống đòi 

hỏi phải thực hiện, phải thiết kế, và tạo ra các thuật giải; muốn cho SV phát triển 

TDKT, phải cho SV hoạt động trong lĩnh vực mang tính kỹ thuật, tính kỹ thuật đó 

có thể trong nội bộ môn toán hoặc kỹ thuật ứng dụng kiến thức toán vào giải quyết 

một tình huống cụ thể nào đó,... 

PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề mà cốt lõi là đặt tình huống có vấn đề 

để SV trực tiếp tham gia giải quyết vấn đề đó, điều này giúp SV không chỉ hứng thú 

nhận thức, nắm vững kiến thức mà còn phát triển tƣ duy sáng tạo, năng lực giải 

quyết vấn đề. Khi nghiên cứu giữa “tri thức và tư duy” M.Crugliac đã cho rằng: 

“Dạy học nêu vấn đề là một hình thức phát huy tính tích cực tư duy của học sinh có 

hiệu quả cao”. GV sử dụng PP này trong dạy học TCC là tạo ra một hệ thống các 

tình huống có vấn đề và hƣớng dẫn SV giải quyết chúng một cách tích cực và tự 

lực. Trong quá trình dạy học, GV khéo léo vận dụng hoặc lựa chọn thích hợp kiến 

thức toán với các tình huống gắn với ngành nghề đào tạo để xây dựng, hình thành 

tình huống có vấn đề đặt ra cho SV giải quyết.  

PPDH tích cực nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của SV, nghĩa là quá 

trình lĩnh hội kiến thức của SV từ thụ động chuyển sang chủ động. Quá trình dạy học 

GV là ngƣời thiết kế, tổ chức, hƣớng dẫn, tạo nên sự tƣơng tác tích cực giữa GV và 

SV, SV từ đối tƣợng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao 

hiệu quả học tập. Do đó, dạy học tích cực là điều kiện tốt khuyến khích sự tham gia 

chủ động, sáng tạo và ngày càng độc lập của SV vào trong quá trình học tập. 

PPDH kiến tạo là quá trình dạy học thông qua tổ chức các hoạt động làm bộc 

lộ quan điểm của SV, với các quan điểm này GV tổ chức cho SV đề xuất các giả 

thuyết,  kiểm tra giả thuyết, phân tích kết quả và rút ra kết luận. Từ đó, tổ chức cho 

SV vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề về lý thuyết cũng nhƣ thực tiễn, qua 

đó giúp SV khắc sâu hơn kiến thức mới. 
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Tóm lại, trong PPDH TCC chứa đựng nhiều chủ đề kiến thức toán học nếu 

lựa chọn đƣợc PPDH thích hợp để giảng dạy sẽ góp phần phát triển TDTG và 

TDKT cho SV CĐKT. 

2.2. Một số biện pháp phát triển tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật 

cho sinh viên các trƣờng Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp 

Trong quá trình nghiên cứu về TDTG và TDKT đƣợc trình bày ở trên, việc dạy 

học môn TCC cho SV các trƣờng CĐKT có nhiều tiềm năng có thể phát triển TDTG, 

TDKT. Sau đây, chúng tôi trình bày ba nhóm biện pháp để hiện thực hóa mục tiêu đó. 

2.2.1.   Nhóm biện pháp 1 (N1) phát triển tƣ duy thuật giải 

2.2.1.1. Biện pháp 1 (N1): Hướng dẫn sinh viên kiến tạo kiến thức theo 

một quy trình gồm một số hữu hạn bước để dẫn đến kiến thức bài học. 

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này nhằm hình thành thói quen cho SV học nghề khi giải quyết 

vần đề kỹ thuật cần: thực hiện công việc theo đúng quy trình gồm một số hữu hạn 

bƣớc đƣợc sắp xếp theo một thứ tự xác định. 

Biện pháp này góp phần hình thành và phát triển thành tố thứ hai: “Thực 

hiện những quy trình gồm một số hữu hạn bước sắp xếp theo một thứ tự xác định, 

nhằm hoàn thành một nhiệm vụ nào đó” của TDTG. 

Cánh thức thực hiện: Khi dạy học mỗi kiến thức trong chƣơng trình kiến 

thức TCC, GV cần tổ chức các hoạt động để SV kiến tạo nên kiến thức đó trong 

nhận thức của mình với các cách thức sau: 

Cách thức 1: Trong TCC có nhiều kiến thức đƣợc hình thành theo một quy 

trình nhất định, GV có thể thực hiện quá trình dạy học bằng cách làm rõ quy trình 

kiến tạo kiến thức và tổ chức hoạt động dạy học để SV lĩnh hội kiến thức theo trình tự 

các bƣớc.  

Ví dụ 2.1: Khi dạy khái niệm đạo hàm của hàm số f(x) tại một điểm x0, GV 

cho hàm số f(x) = 5x + 2 và yêu cầu các em tìm cách tính đạo hàm của hàm số tại 

x0 = 1, từ đó nêu quy trình giải theo trình tự các bƣớc. Qua ví dụ hãy chỉ ra các 

bƣớc tìm đạo hàm của hàm số tại một điểm? 
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Với lý thuyết đƣợc học, các em vận dụng và nêu ra quy trình giải nhƣ sau: 

Bước 1: Hàm số f(x) có TXĐ: fD  . Vì 
0x   nên 0 fx D . 

Bước 2: Tại điểm x0, cho số gia x (với 
0x x x   ). Vì 0 fx x x D    , nên 

số gia hàm số đƣợc xác định: 

0 0 0 0( ) ( ) [5( ) 2] [5 2]=5f f x x f x x x x x            . 

Bước 3: Ta có: 0 0( ) ( ) 5f x x f xf x

x x x

   
 

  
. 

Bước 4: Tính 0 0

0 0 0

( ) ( ) 5
lim lim lim 5
x x x

f x x f xf x

x x x     

   
  

  
. 

Bước 5: Vậy, 
'

0( ) 5f x  . 

Qua ví dụ này, ta thấy việc làm rõ quy trình kiến tạo khái niệm và hệ thống 

các thao tác, các hoạt động đã làm cho SV vừa kiến tạo kiến thức, vừa hình thành 

các thành tố TDTG.  

Các định lý toán học ra đời đều nhằm giải quyết một vấn đề nào đó. Trong 

nhiều trƣờng hợp việc giải quyết vấn đề đó dựa trên định lý xác định một thuật giải. 

Khám phá ra thuật giải này và dùng nó để thể hiện định lý chính là cụ thể hóa tƣ 

tƣởng chủ đạo tập luyện các hoạt động TDTG trong khi nhằm vào tiến hành hoạt 

động toán học, chẳng hạn ví dụ sau: 

Ví dụ 2.2:  Khi dạy định lý tích phân từng phần. Với nội dung đinh lý là 

công thức tìm tích phân từng phần: |

b b

b

a

a a

udv uv vdu   . Quá trình vận dụng định lý 

để tính ( )

b

a

f x dx  tuân theo thuật giải sau: 

Bƣớc 1: Xác định  u  và  dv  trong  f(x)dx; 

Bƣớc 2: Tính  du  và  v; 

Bƣớc 3: Tính 
b

a

vdu ;  

Bƣớc 4: Áp dụng công thức tính tích phân từng phần. 

Cách thức 2: Thông qua việc nhiều lần tiếp thu cả quy trình hình thành và 

kiến tạo kiến thức sẽ tạo nên nếp suy nghĩ của SV, quá trình làm rõ các bƣớc khi 
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kiến tạo kiến thức mới làm cho SV dễ nhớ, nhớ lâu và khi cần có thể khôi phục lại 

đƣợc quá trình kiến tạo nên kiến thức đã học đƣợc, đồng thời hình thành thói quen 

khi thực hiện các thao tác trong lao động kỹ thuật.  

Chẳng hạn, trong TCC có nhiều khái niệm toán học có thuộc tính đặc trƣng là 

hội của nhiều thuộc tính.  Do đó, để phát triển TDTG trong khi dạy học những khái 

niệm này, GV cần nêu tách bạch từng thuộc tính để việc kiểm tra một đối tƣợng cho 

trƣớc có thỏa mãn định nghĩa hay không đƣợc tiến hành theo một thuật giải. 

Ví dụ 2.3: Khi dạy khái niệm giới hạn hữu hạn A của hàm số f(x) khi x dần 

tới x0 GV cần làm rõ các bƣớc sau đây: 

+ Kiểm tra x0 có là điểm giới hạn của tập xác định  Df  của f hay không. Nếu 

x0 là một điểm cô lập của Df  thì không tồn tại quá trình x dần tới x0 trong Df nên 

trƣờng hợp này ta không định nghĩa giới hạn của f(x); Nếu x0 là điểm giới hạn của 

Df ta thực hiện bƣớc tiếp theo.  

+ Với mỗi số  > 0 tùy ý liệu có tồn tại số  > 0 sao cho khi khoảng cách từ các 

giá trị của x thuộc Df  đến x0 bé hơn  thì khoảng cách từ điểm biểu diễn f(x) đến A bé 

hơn ? Ta chỉ coi f(x) dần tới A khi x dần tới x0 trong trƣờng hợp điều này xảy ra. 

Cùng với việc chỉ rõ hai bƣớc nói trên, giáo viên sử dụng hình vẽ để làm rõ quá 

trình diễn ra, học sinh theo dõi và tiếp nhận thông tin thông qua cả lời giảng và hình vẽ 

trực quan. Trên cơ sở đó đƣa ra định nghĩa khái niệm giới hạn hữu hạn của hàm số f(x) 

khi x dần tới x0 và diễn đạt định nghĩa bằng các cách khác nhau, chẳng hạn: 

0

0 0lim ( ) ( ( )) ( 0, 0 ((0 ) ( ( ) )),f f
x x

f x A x G D x D x x f x A  


               

ở đây G(Df) là kí hiệu tập hợp các điểm giới hạn của Df . 

 Việc dạy học nhƣ trên đã có tác dụng: 

1). Phân chia hoạt động định nghĩa khái niệm thành các hoạt động thành 

phần thực hiện theo một trình tự xác định;  

2).  Sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu để diễn đạt nội dung định nghĩa, trong đó trật 

tự các kí hiệu phải tuân thủ nghiêm ngặt. 

Ví dụ 2.4: Khi dạy học khái niệm đạo hàm riêng theo biến x của hàm số f(x, 

y) tại một điểm 0 0 0( , )M x y  GV nên làm rõ các bƣớc sau đây: 
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+ Kiểm tra M0(x0, y0) có thuộc tập xác định 
2

fD   hay không? Nếu M0(x0, 

y0) không thuộc Df  thì hàm số không tồn tại đạo hàm riêng theo biến x tại điểm M0. 

+ Sau khi đã chắc chắn M0(x0, y0)  Df  khi đó ta cố định y = y0, hàm f(x, y0) 

trở thành hàm số một biến x. 

Tại điểm x0 cho số gia x sao cho x0 + x thuộc Df  và tính số gia hàm số tại 

x0 theo công thức:  0 0 0 0, ( , )x f f x x y f x y    ; 

+ Bƣớc tiếp theo là lập tỉ số x f

x




 biến đổi về dạng thuận tiện cho việc tính 

giới hạn của tỉ số này khi x tiến dần về 0; 

+ Bƣớc cuối cùng là tính giới hạn 
0

lim x

x

f

x 




. Nếu giới hạn này tồn tại hữu 

hạn A0 thì ta gọi A0 là đạo hàm riêng của f(x,y) theo biến x tại điểm M0(x0, y0), ký 

hiệu: '

0 0 0
0

( , ) lim x
x

x

f
f x y A

x 


 


. 

Khi đó, GV ra ví dụ để SV áp dụng giải: “Dùng dụng định nghĩa tính đạo 

hàm riêng theo biến x của hàm số: 3 3( , ) 3f x y x y xy    tại điểm (1,2)M ”. Ta có: 

+ Tập xác định hàm số 
2

fD   nên điểm (1,2) fM D . 

+ Đặt y = y0  (với y0 = 2), ta có: 
3 3 3

0 0 0( , ) 3 6 8f x y x y xy x x      . 

Tại điểm x0 cho số gia x sao cho: 0 fx x x D   
 

và tính 

  3 3

0 0 0 0 0 0,2 ( ,2) ( ) 6( ) 8 ( 6 8)x f f x x f x x x x x x x              

3 2 3

0 03 3 ( 2)x x x x x        

+ Lập 
3 2 3 2 3

0 0 0 03 3 ( 2) [ 3 3( 2)]x f x x x x x x x x x x

x x x

             
 

  
. 

+ Tính 
0

lim x

x

f

x 




, ta có: 

      

2 3

2 3 30 0

0 0 0
0 0 0

[ 3 3( 2)]
lim lim lim [ 3 3( 2)]=3( 2)x

x x x

f x x x x x
x x x x x

x x     

      
       

 
 

+ Do đó, ' 3

0 0
0

( ,2) lim 3( 2)x

x
x

f
f x x

x 


  


. 

+ Vậy, 
' 3(1,2) 3(1 2) 9.xf     
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Khi giải các bài toán này SV đƣợc rèn luyện các mặt sau: 

1). Từ quy trình tính đạo hàm riêng theo biến x của hàm hai biến tại điểm 

0 0 0( , )M x y , bằng cách tƣơng tự SV rút ra đƣợc quy trình tìm đạo hàm riêng theo 

biến y tại điểm 0 0 0( , )M x y . 

2).  Biết quy trình tính đạo hàm riêng của hàm hai biến tại một điểm bất kỳ; 

3). Thấy đƣợc quy trình giải bài toán có mối liên hệ chặt chẽ giữa các bƣớc 

giải, từ đó hình thành và phát triển TDTG cho SV. 

Ví dụ 2.5: Khi dạy định nghĩa về tích phân xác định của hàm số f(x), xác 

định và bị chặn trên đoạn [a, b], cần phải thực hiện các bƣớc theo một trình tự nhất 

định mới đi đến kết quả của định nghĩa, cụ thể:  

+ Bước 1: Chia tùy ý đoạn [a, b] thành n 

đoạn nhỏ bởi các điểm chia: 

      0 1 2 3 1... ...i i na x x x x x x x b           

+ Bước 2: Trên mỗi đoạn nhỏ [xi, xi+1], ta 

đặt: 1i i ix x x    và ( )if  , với i  là một điểm 

bất kỳ trên đoạn [xi, xi+1]. 

+ Bƣớc 3: Lập tổng:  

1

1 1 2 2 1 1

0

( ). ( ). ... ( ). ... ( ). ( ).
n

n i i n n i i

i

I f x f x f x f x f x    


 



            . 

+ Bƣớc 4: Nếu khi n  sao cho max 0ix  , In dần tới một giới hạn xác 

định I không phụ thuộc vào cách chia đoạn [a, b] và cách chọn điểm i  trong đoạn 

[xi, xi+1] thì giới hạn đó đƣợc gọi là tích phân xác định của hàm số f(x) trên đoạn [a, 

b], ký hiệu: ( )

b

a

f x dx , trong đó: đoạn [a, b] gọi là khoảng cách lấy tích phân, a là 

cận dưới, b là cận trên, x là biến số lấy tích phân, f(x) là hàm số dưới dấu tích 

phân, f(x)dx là biểu thức dưới dấu tích phân. 

Vậy, 
1

ax 0
0

lim ( ). ( ) .
i

bn

i i
m x

i a

I f x f x dx


 


     

 

       Hình 2.1 

O x0 x1 xi xi+1 x

y

a  b

A

B

ix2 ... xn-1... xn
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GV lấy ví dụ minh họa cho định nghĩa: Tích phân 
b

x

a

I e dx   bằng định nghĩa. 

Nhận xét: Hàm số f(x) = e
x
 liên tục trên đoạn [a, b] nên nó khả tích trên đoạn 

[a, b], nên theo định ta có: 
1

ax 0
0

lim .i

i

b n
x

i
m x

ia

I e dx e x




 


   , vì giới hạn vế phải không 

phụ thuộc vào cách chia đoạn [a, b] và chọn các điểm i . Do đó, ta sẽ chia đoạn [a, 

b] và chọn các điểm i  một cách đặc biệt để quá trình toán đƣợc đơn giản. 

Bước 1: Chia đoạn [a, b] thành n đoạn nhỏ bằng nhau bởi các điểm chia:  

0 1 2, , 2 ,... ,...i na x x a x x a x x a i x x a n x             , với 
b a

x
n


  . 

Bước 2:  Với 
b a

x
n


   ta chọn điểm i  trên đoạn [xi, xi+1] sao cho i ix 

(với i = 0, 1, 2, …. n – 1). 

Bước 3: Lập tổng: 

0 11 2

1

0

( ). . . . ... . .... .i n

n
x x xx x

n i

i

I f x e x e x e x e x e x 





               

    
2 ( 1)(1 ... .... )a x x i x n xe e e e e x            . 

Nhận thấy tổng: 2 ( 1)1 ... ....x x i x n xe e e e           là một cấp số nhân, với số 

hạng đầu u1 = 1, công bội d x   nên 2 ( 1) 1
1 ... .... .

1

n x
x x i x n x

x

e
e e e e x

e


    




       


. 

Do đó, 
1 1

. .
1 1

n x b a
a a

n x x

e e
I e x e x

e e

 

 

 
   

 
,  vì n x b a   . 

Bước 4: Theo định nghĩa trên ta có:  

0 0 0

1
lim lim . ( 1) lim .

1 1

b b a
x a a b a

n x xx x x
a

e x
I e dx I e x e e

e e




      

 
     

   

Bài toán quy về tìm 
0

lim
1xx

x

e 




 (dạng 

0

0
), áp dụng quy tắc L‟Hospital ta có: 

'

'0 0 0

( ) 1
lim lim lim 1.

1 ( 1)x x xx x x

x x

e e e       

 
  

 
  Vậy, ( 1) .

b

x a b a b a

a

I e dx e e e e      

Qua ví dụ này ta thấy, định nghĩa về tích phân xác định đƣợc thực hiện từng 

bƣớc theo một trình tự chặt chẽ và logic, phải vận dụng nhiều kiến thức để thực 
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hiện trong mỗi bƣớc mới đến kết quả của định nghĩa. Việc tính tích phân xác định 

trực tiếp từ định nghĩa nhƣ ví dụ trên là khá phức tạp ngay cả khi hàm số dƣới dấu 

tích phân là hàm số sơ cấp cơ bản e
x
. 

Ví dụ 2.6: Khi dạy cực trị của hàm số hai biến f(x,y), GV dựa vào định lý 

(điều kiện cần và điều kiện đủ) về cực trị của hàm hai biến để nêu quy trình giải bài 

toán tìm cực trị của hàm số hai biến số đó. 

+ Định lý 1 (điều kiện cẩn của cực trị): Nếu hàm số f(x,y) (xác định trên 

2

fD  ) đạt cực trị tại điểm M0(x0,y0) và tại đó các đạo hàm riêng 
' ',x yf f  tồn tại thì 

' '

0 0 0 0( , ) 0, ( , ) 0x yf x y f x y  . (điểm ở đó các đạo hàm riêng cấp một đều bằng không, 

gọi là điểm dừng của hàm số f(x, y)). 

+ Định lý 2 (điều kiện đủ của cực trị): Giả sử rằng M0(x0,y0) là một điểm 

dừng của hàm số f(x, y) và hàm số f(x, y) có đạo hàm riêng đến cấp hai ở lân cận 

điểm M0. Đặt: 
'' '' ''

0 0 0 0 0 0( , ), ( , ), ( , )xx xy yyA f x y B f x y C f x y   . Khi đó: 

i)   Nếu B
2
 – AC = 0 thì chƣa có kết luận đƣợc f(x, y) đạt cực trị hay không 

đạt cực trị tại điểm M0(x0,y0)  (trường hợp nghi ngờ); 

ii)   Nếu B
2
 – AC >  0 thì  f(x, y) không đạt cực trị tại M0(x0,y0);  

iii)  Nếu B
2
 – AC <  0 thì  f(x, y) đạt cực trị tại điểm M0(x0, y0). Đó là điểm 

cực tiểu nếu A > 0, là cực đại nếu A < 0.  

Thừa nhận kết quả hai định lý trên, ta đƣa ra bài toán tìm cực trị của hàm số 

hai biến  f(x, y) sau: 

- Bƣớc 1, 2: Tìm TXĐ của hàm số; tính đào hàm riêng cấp 1, cấp 2. 

- Bƣớc 3: Tìm điểm dừng của hàm số. 

- Bƣớc 4: Dựa vào kết quả của định lý để tìm cực trị của hàm số. 

- Bƣớc 5: Kết luận. 

Từ đó, hƣớng dẫn SV tìm cực trị của hàm số 2 3 2 2( , ) 3 3 3 2.f x y x y y x y       

Bước 1:   Hàm số có TXĐ: 2 .D    

Bước 2: Tính: 
' ( , ) 6 6 ,

x
f x y xy x    ' 2 2( , ) 3 3 6 ,

y
f x y x y y     '' , 6 6,

xx
f x y y   

 '' , 6 ,
xy

f x y x  '' , 6 6.
yy

f x y y   
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Bước 3: Tìm điểm dừng bằng cách giải hệ phƣơng trình:   

'

'

( , ) 0

( , ) 0

x

y

f x y

f x y

 



2 2 2 2

6 6 0 2 ( 1) 0

3 3 6 0 2 0

xy x x y

x y y x y y

    
 

      
, giải ra ta đƣợc 4 

nghiệm của hệ  (x, y) = {(0,0); (0,2); (1,1); (-1,1)}.  

Do đó, hàm số có bốn điểm dừng: M1(0,0), M2(0, 2), M3(1,1), M4(-1,1). 

Bước 4: Xét tại mỗi điểm dừng: 

*  Tại điểm  M1(0, 0), ta có: 2 0B AC    M1 là điểm cực trị. Vì A = -6 < 

0 nên M1 là điểm cực đại và giá trị cực đại của hàm số là: fCĐ = f(0, 0) = 2. 

*  Tại điểm  M2(0, 2), ta có: 2 0B AC    M2 là điểm cực trị. Vì A = 6 > 0 

nên M1 là điểm cực tiểu và giá trị cực tiểu của hàm số là: fCT = f(0, 2) = -2.  

*  Tại điểm  M3(1, 1) và M4(-1, 1), ta có: 2 36 0B AC     M3, M4  không 

là điểm cực trị của hàm số.  

Bước 5: Kết luận cực đại của hàm số là f(M1) = f(0, 0) = 2, cực tiểu của hàm 

số là  f(M2)  = f(0, 2) = -2. 

Qua ba ví dụ trên đây, ta thấy việc làm rõ quy trình kiến tạo các khái niệm 

và hệ thống các thao tác, các hoạt động đã làm cho SV vừa kiến tạo kiến thức, vừa 

hình thành các yếu tố TDTG. 

Khi giải các bài toán này SV đƣợc rèn luyện các mặt sau: 

+  Củng cố kiến thức về tính đạo hàm riêng của hàm hai biến; 

+  Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã có làm công cụ tính toán; 

+ Thấy đƣợc quy trình giải bài toán có mối liên hệ chặt chẽ giữa các bƣớc 

giải, từ đó hình thành và phát triển TDTG. 

Ví dụ 2.7: Trong quá trình dạy học phần “tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của 

hàm số hai biến số trong miền đóng bị chặn”, GV cần kiến tạo kiến thức để đƣa bài 

toán về các bƣớc giải tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ.  

Ta biết rằng, nếu hàm số hai biến số f(x, y) liên tục trong một miền đóng bị 

chặn D thì nó đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của nó trong miền ấy. Nếu các 

giá trị ấy đạt đƣợc tại những điểm ở bên trong miền D thì những điểm ấy phải là 

điểm cực trị, đó là điểm dừng của hàm số. Vì vậy, để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 

của hàm số trong miền đóng D GV cần hƣớng dẫn SV giải theo các bƣớc sau:  
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Bƣớc 1: Tìm các giá trị của hàm tại các điển tới hạn  D. 

Bƣớc 2: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm trên biên. 

Bƣớc 3: So sánh các giá trị trên để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm đã 

cho. Chẳng hạn, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số:  

2 2 2 2 2( , ) 8 3 1 (2 1) ,z f x y x y x y       trong miền đóng D xác định bởi 

2 2 1x y  . 

Bước 1: Tìm giá trị của ( , )f x y  tại các điểm tới hạn:  

+ Tính các hàm riêng cấp 1, ta có: 

 
' 2 2 2 2( , ) 16 2(2 1)4 8 (1 2 )xf x y x x y x x x y        

' 2 2 2 2( , ) 16 2(2 1).2 2 (1 4 2 )yf x y y x y y y x y        

+  Giải hệ 
2 2

2 2

8 (1 2 ) 0

2 (1 4 2 ) 0

x x y

y x y

   


  

  để tìm các điểm tới hạn. Gải hệ tìm đƣợc 5 

nghiệm 
1 1 1 1

( , ) (0,0);(0, );(0, );( ,0);( ,0)
2 2 2 2

x y
 

   
 

. 

+ Hàm số f(x,y) có 5 điểm tới hạn lần lƣợt là:  

0 1 2

1 1
(0,0); (0, ); (0, );

2 2
M M M   

3 4

1 1
( ,0); ( ,0)

2 2
M M  . 

+ Nhận xét: cả 5 điểm này đều không thuộc biên của D mà là các điểm trong 

của D, do đó 0 1 2 3 4

1
( ) 0, ( ) ( ) , ( ) ( ) 1

4
f M f M f M f M f M     .  

Bước 2: Xét cực trị của hàm f(x, y)  tại các điểm trên biên của miền D. 

Trên biên của miền D, một điểm M(x, y) có mối liên hệ giữa x và y là  

2 2 1x y   hay 2 21y x  , khi hàm  f(x, y)  trở thành hàm số một biến x  với 

1 1x   . 

Ta có: 2 2 2 2 2 4 2 2( , ) 8 3(1 ) 1 (2 1 1) (1 ),z f x y x x x x x x x x            

theo bất đẳng thức Cauchy ta có: 
2 2 2

2 2 [ (1 ) ] 1
(1 )

4 4

x x
z x x

 
    . Do đó 

2 2(1 )z x x   đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi 2 21x x   hay  
1

2
x   , nghĩa là z 
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đạt giá trị lớn nhất trên biên là 
1

4
 khi và chỉ khi 

1

2
x   . Và giá trị nhỏ nhất biên 

bằng 0 tại những điểm x = 0, y = 0 hoặc x = 1, y = 0. 

Bước 3: So sánh các giá trị của hàm z tại các điểm tới hạn và giá trị lớn nhất, 

bé nhất của z trên biên ta có:  

zmax=1 đạt tại các điểm 
3

1
( ,0)

2
M  và 

4

1
( ,0)

2
M  . 

zmin= 0 tại gốc O(0, 0) và các điểm M ( 1, 0). 

Chính cách thức, tổ chức quá trình dạy học các kiến thức theo những quy 

trình rõ ràng, mạch lạc vừa có tác dụng giúp sinh viên chiếm lĩnh kiến thức, rèn 

luyện kỹ năng, vừa có tác dụng phát triển tƣ duy thuật giải và hình thành thói quen, 

tác phong lao động công nghiệp.  

Ví dụ 2.8: Khi dạy học tích của hai ánh xạ, giáo viên hƣớng dẫn sinh viên kiến 

tạo kiến thức phải tuân thủ theo một trật tự nhất định mới cho ra ánh xạ nhƣ mong muốn. 

Cho ba tập hợp X, Y, Z (với 

). Xét hai ánh xạ f: X  Y; 

g: Y  Z. Ứng với mỗi phần tử 

có một và chỉ một phần tử  

và ứng với mỗi phần tử có một và chỉ một phần tử .  

Nhƣ vậy, ứng với mỗi phần tử , qua trung gian y, có một và chỉ một 

phần tử  . Ánh xạ từ X vào Z xác định bởi:  

 gọi là tích của các ánh xạ f  và g, kí hiệu là g f.  

Vậy,  g f : X    Z    với   x  z = (g f)(x) = g[f(x)]  = g(y). 

Chẳng hạn, xét ánh xạ  f :   [-1;1] với x y = f(x) = sin x; ánh xạ          

g : [-1;1]    (0; + )  với   z = g(y) = e
y
. 

 

, ,X Y Z 

x X

( )y f x Y 

y Y ( )z g y Z 

x X

( ) [ ( )] Zz g y g f x   x X

[ ( )] Zz g f x 

 

x 

X 

 

            y 

     Y 

     z 

             Z 

f 
g 

gof 

Hình 2.2 
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Để tính tích của hai ánh xạ  f  và  g ta phải thự hiện theo đúng quy trình sau: 

g f :      (0; + )  với  x   z = (g f)(x) = g[f(x)] = g(y)= e
y 
=e

sinx
 

Qua ví dụ trên ta thấy, khi thực hiện tính tích của hai ánh xạ phải thực hiện 

theo một quy trình nghiêm ngặt theo một trình tự nhất định, nếu thay đổi thứ tự các 

phép biến đổi thì không cho ta kết quả mong muốn. Điều này góp phần rèn luyện 

cho sinh viên trong lao động kỹ thuật cần có ý thức tuân thủ các quy trình, quy 

phạm một cách chặt chẽ. 

2.2.1.2. Biện pháp 2 (N1): Tập cho SV có thói quen phân chia vấn đề phức 

tạp thành những vấn đề đơn giản hơn và giải quyết vấn đề đơn giản theo một 

trình tự nhất định. 

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này giúp cho SV học nghề biết phân chia một công việc thành 

nhiều công việc đơn giản hơn, từ đó thực hiện các công việc đơn giản theo các 

bƣớc và tuân theo một trình tự nhất định để hoàn thiện nó. 

Biện pháp này nhằm hình thành và phát triển thành tố thứ ba: “Phân chia 

một hoạt động thành các hoạt động thành phần, thực hiện theo một trình tự nhất 

định”; thành tố thứ tƣ: “Sử dụng ngôn ngữ để mô tả các quy tắc gồm một số hữu 

hạn bước sắp xếp theo một thứ tự nhất định” của TDTG. 

Cách thức thực hiện biện pháp 

Trong học phần toán cao cấp, chuyên đề về toán giải tích có nhiều bài tập 

phức tạp đƣợc chia nhỏ thành các bài toán đơn giản hơn. Khi lựa chọn dạng bài tập 

đƣa vào bài giảng, giáo viên cần quan tâm đến việc phát hiện các bài toán “con” từ 

bài tập đó chứ không phải chỉ nhằm mục đích đạt đƣợc một lời giải. Chẳng hạn: 

Biến đổi bài toán ban đầu, qua một số bƣớc đƣa bài toán về dạng bài toán đơn giản 

hơn và vận dụng kiến thức đã có làm công cụ tính toán; Từ bài toán ban đầu phân 

chia nhỏ thành nhiều bài toán đơn giản hơn và thực hiện cách giải theo một trình tự 

nhất định sẽ giúpviệc tính toán dễ dàng hơn;... 
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Ví dụ 2.9: Khi dạy tích phân từng phần, GV dẫn dắt SV đặt u(x), v(x) để áp 

dụng phƣơng pháp tích phân từng phần, nghĩa là quy việc tìm tích phân phức tạp 

đƣa về tính tích phân đơn giản hơn. 

Giả sử u(x), v(x) là hai hàm số khả vi, có đạo hàm  u
’
(x), v

’
(x) liên tục. Khi 

đó từ công thức: d(uv) = udv + vdu. Suy ra:  udv uv vdu     (công thức này được 

gọi là công thức tính tích phân từng phần, được áp dụng khi tính vdu  đơn giản 

hơn tính udv ). Chẳng hạn:  

a). Tính tích phân:  2 2( 2) xI x e dx  . 

Đặt: 2 22, xu x v e dx    ta có: 22 , 2 xdu xdx dv e  . Áp dụng công thức tính 

tích phân từng phân, ta có: 2 2 22( 2) 2x xI x e xe dx    . Bài toán tính I quy về tìm 

tích phân 2

1

xI xe dx   theo phƣơng pháp tích phân từng phần nhƣng đơn giản hơn, 

tiếp tục đặt: 2, ,xu x v e dx  ta có: 2, 2 .xdu dx dv e    

Suy ra: 2 2 2 2

1

1

2

x x x xI xe e dx xe e C     . 

Cuối cùng: 2 2 2 2 2 2 2 2

1

1
2( 2) 2( ) 2( 2) 2

2

x x x x x xI x e xe e C x e xe e C         

 b). Tính tích phân: arctanJ x xdx  . 

Đặt arctan ,u x dv xdx  , ta có: 
2

2
,

21

dx x
du dx v

x
 


.  

Do đó: 
2 2

2

1
arctan

2 2 1

x x
J x dx

x
 


. Bài toán quy về tính: 

2

1 21

x
J dx

x



.  

Dùng phƣơng pháp biến đổi đại số để tính  J1. 

Ta có: 
2

1 2 2

1 1 1
(1 ) arctan

1 1

x
J dx dx x x C

x x

 
     

   . 

Do đó: 
2 2

1

1 1
arctan ( arctan ) arctan

2 2 2 2

x x x
J x x x C x C


       . 
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Qua ví dụ trên ta thấy, khi dùng phƣơng pháp tích phân từng phần góp phần 

rèn luyện cho SV các mặt sau:  

1) Tƣ duy phân tích biểu thức dƣới dấu tích phân để đặt u, v hợp lý, tìm du, 

dv để áp dụng công thức tính tích phân từng phần; 

 2) Quy về tìm tích phân đơn giản hơn, từ đó cho kết quả bài toán nhƣ mong muốn. 

Ví dụ 2.10: Khi tính tích phân chứa giá trị tuyệt đối, GV hƣớng dẫn SV xét 

dấu biểu thức dƣới dấu tích phân, dựa vào tính chất về tích phân để chia nhỏ bài 

toán làm cho mất dấu giá trị tuyệt đối, từ đó áp dụng các phƣơng pháp đã học để 

giải, chẳng hạn:  Tính   
1

ln

e

e

I xdx  . 

+  Vì  
ln 1

ln 1
ln 1

x khi x e

x
x khi x

e

 


 
  


    

+  Dựa vào tính chất tích phân ta có:  
1 1

1 11 1

ln ln ln ln

e e

e e

I x dx xdx xdx xdx        .   

+ Bài toán quy về tìm 1

1

ln

e

I xdx   và  
1

2

1

ln

e

I xdx  . 

+ Dùng phƣơng pháp tính tích phân từng phần tính I1, I2 . Đặt u = lnx, dv = 

dx  ta có: 
dx

du
x

 ,  v = x  ta có:  1 1 1

1

ln ln ln ( 1) 1,

e
e e

I x x dx e e x e e e         

                 
1

1 1

2 1 1
1

1 1 1 1 2
ln ln 1 1

e e

e

I x x dx x
e e e e e

          .  

Do đó:  1 2

1

2 2
ln 1 1 2

e

e

I xdx I I
e e

 
        

 
 . 

Qua ví dụ trên ta thấy, khi tính tích phân chứa giá trị tuyệt đối ta tìm cách 

biến đổi mất dấu giá trị tuyệt đối, từ đó đƣa về các bài toán đơn giản, quen thuộc 

thƣờng gặp để giải. 
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Ví dụ 2.11: Khi dạy tích phân có cận ở vô cực, GV dựa vào lý thuyết về tích 

phân suy rộng để chia nhỏ bài toán đó, đƣa về bài toán đơn giản hơn. 

+ Giả sử hàm số f(x) liên tục ,x a x    , f(x) có tích phân xác định trên 

mọi đoạn hữu hạn [a,b], với a < b. Nếu tồn tại  lim ( )

b

b
a

f x dx
 

 thì giới hạn đó là tích 

phân suy rộng của hàm số f(x) trên [ , )a  . Ký hiệu là ( )
a

f x dx



  và ta nói rằng tích 

phân đó hội tụ và viết: ( ) lim ( )

b

b
a a

f x dx f x dx




  . 

Tƣơng tự ta định nghĩa tích phân suy rộng của hàm số f(x), với x b  . 

Ký hiệu: ( ) lim ( )

b b

a
a

f x dx f x dx




   

+ Hàm số f(x) liên tục ,x x    , có tích phân xác định trên mọi đoạn 

hữu hạn  [a, b], với a < b, thì ( ) ( ) ( ) , [ , ]

c

c

f x dx f x dx f x dx c a b

 

 

      . 

Từ lý thuyết trên ta đƣa ra ví dụ sau: Tính tích phân suy rộng:  
2

1

1
I dx

x






  

Phân tích và chia nhỏ bài toán với cách giải nhƣ sau: 

+ Phân chia bài toán tính: 
0

2 2 2

0

1 1 1

1 1 1
I dx dx dx

x x x

 

 

  
     . 

+ Đặt 
0

1 22 2

0

1 1
,

1 1
I dx I dx

x x





 
   . 

+ Tính I1, ta có: 
0 0

0

1 2 2

1 1
lim lim arctan |

1 1
a

a a
a

I dx dx x
x x 



  
   . 

+ Bài toán tìm tích phân I1 quy về tìm giới hạn: 

1 lim (arctan 0 arctan ) arctan 0 lim arctan ( )
2 2a a

I a a
 

 
        . 

+ Tƣơng tự, tính I2: 2 02 2

0 0

1 1
lim lim arctan |

1 1 2

b

b

b b
I dx dx x

x x




 
   

   . 

Vậy,  1 2
2 2

I I I
 

     . 
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Khi giải các bài toán này SV đƣợc rèn luyện các mặt sau: 

1).  Củng cố kiến thức về tính tích phân xác định, giới hạn hàm số; 

2).  Rèn luyện kỹ năng phân tích từ một hoạt động phức tạp chia nhỏ thành 

những vấn đề đơn giản hơn, từ đó vận dụng kiến thức đã có làm công cụ tính toán. 

Từ ví dụ 2.10 và ví dụ 2.11 trên, ta thấy việc làm rõ quy trình gải bài toán có mối 

liên hệ chặt chẽ giữa các bài toán “con”, việc chia nhỏ bài toán giúp cách giải dễ dàng 

hơn, qua đó giúp cho SV vừa kiến tạo kiến thức, vừa hình thành các thành tố TDTG. 

Ví dụ 2.12: Khi hƣớng dẫn SV tìm lũy thừa số phức (hoặc khai căn số phức) 

bậc cao có nhiều cách giải, GV định hƣớng các cách giải khác nhau và chọn cách 

giải tối ƣu là chuyển số phức về dạng lƣợng giác rồi áp dụng công thức tính lũy 

thừa số phức (công thức khai căn số phức) để giải. Chẳng hạn, tìm: 

2016 2016(1 3 ) ; 1 3i i  . 

Bƣớc 1: Xác định số phức 1 3z i  ; 

Bƣớc 2: Xác định Re 1, Im 3z z  ; 2 21 ( 3) 2;r     

1

3
tan 3

1 3

b

a


       hoặc 2

4

3


   (xét [0,2 ]  ) 

Bƣớc 3: Chuyển số phức viết dƣới dạng lƣợng giác: vì 3 0,b   ta chọn 

3


   để sin 0

3


  luôn cùng dấu với b. Do đó, dạng lƣợng giác của số phức z là: 

2( os isin )
3 3

z c
 

  . 

Bƣớc 4: - Áp dụng công thức Moivre: ( os isin ) cos isin n )nc n       để 

tìm 
2016(1 3 )i . Ta có: 

2016

2015 2016 2016(1 3 ) 2( os isin ) 2 (cos 2016. isin 2016. ) 2 (cos672 isin 672. ).
3 3 3 3

i c
   

 
 

       
 

Áp dụng công thức khai căn: 
2 2

( os isin ) (cos isin ),nn
k k

r c r
n n

   
 

 
    

(với k = 0, 1, 2,... n – 1) để tìm 2016 1 3i . Ta có: 
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1

2016 20162016

2 2
3 31 3 [2( os sin )] 2 os isin

3 3 2016 2016

k k

i c c

 
 

 
 

  
     

 
  

 

                  2016 6 6
2( os isin )

6048 6048

k k
c

    
  , với  k = 0, 1, 2, ..., 2015. 

Qua ví dụ này ta thấy, việc khai thác các bài tập toán cao cấp có nhiều cơ 

hội để phát triển các thành tố thứ thứ hai của TDTG. 

 Ví dụ 2.13: Trong quá trình dạy về ma trận, yêu câu SV tìm ma trận nghịch 

đảo (A
-1

) của ma trận A, với A đƣợc cho bởi ma trận sau:   

2 2 3

1 1 0

1 2 1

A

 
 

 
 
  

 

Để tìm đƣợc ma trận nghịch đảo, SV phải thực hiện các bƣớc sau: 

Bước 1: tìm  

2 2 3

det( ) 1 1 0 1 0

1 2 1

A     



, do đó ma trận A khả nghịch và 

xác đƣợc xác định: 
11 21 31

1

12 22 32

13 23 33

1

det( )

c c c

A c c c
A

c c c



 
 


 
  

, trong đó: ij ij( 1) det( )i jc M  . 

Bước 2: tìm ij ij( 1) det( )i jc M  , cụ thể: 

1 1

11

1 0
( 1) 1

2 1
c 


     ;     2 1

21

2 3
( 1) 4

2 1
c       ;   3 1

31

2 3
( 1) 3

1 0
c   


; 

1 2

12

1 0
( 1) 1

1 1
c    


;     

2 2

22

2 3
( 1) 5

1 1
c   


  ;    

3 2

32

2 3
( 1) 3

1 0
c    ; 

  
3 1

31

2 3
( 1) 3

1 0
c   


;   

2 3

23

2 2
( 1) 6

1 2
c    


;  

3 3

33

2 2
( 1) 4

1 1
c    


 

Bước 3: Thay ij ij( 1) det( )i jc M  vào ma trận 1A  ta có: 

11 21 31

1

12 22 32

13 23 33

1 4 3 1 4 3
1 1

1 5 3 1 5 3 .
det( ) 1

1 6 4 1 6 4

c c c

A c c c
A

c c c
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    Vậy, 1

1 4 3

1 5 3

1 6 4

A

 
 

  
 
  

 

Qua ví dụ trên, để tìm đƣợc A
-1

 từ khái quát hóa quá trình tính toán rồi thực 

hiện theo một trật tự nhất định thông qua các bƣớc mới cho kết quả. Vì vậy, cho SV 

rèn luyện bài tập dạng này sẽ hình thành các thành tố hai và thành tố ba của TDTG. 

Chính trong quá trình phân chia từ giải một bài toán thành giải nhiều bài toán 

đơn giản đƣợc thực hiện theo một trình tự nhất định, từng bƣớc góp phần phát triển 

năng lực và hình thành ý thức, thói quen TDTG cho SV. 

2.2.1.3.   Biện pháp 3 (N1):  Giáo dục ý thức kiểm tra các điều kiện cần có 

trước khi thực hiện các thao tác, thường xuyên đánh giá các kết quả và quá trình 

thao tác nhằm khắc phục những sai sót, cải tiến các quy trình, mang lại hiệu quả 

cao trong quá trình hoạt động. 

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp nhằm mục đích rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, hình thành 

ý thức tìm tòi phƣơng pháp tối ƣu, tìm cách cải tiến các quy trình để mang lại hiệu 

quả khi giải quyết những công việc đặt ra trong nghề nghiệp đƣợc đào tạo. Ngoài ra, 

tạo thói quen cho ngƣời học nghề luôn thƣờng xuyên kiểm tra lại các để tránh sai 

sót trong lao động sản xuất.  

Biện pháp này góp phần phát triển thành tố thứ  nhất: Đánh giá tính khả thi của 

một quy trình gồm một số hữu hạn bước được cho dưới dạng một thuật toán; Thành 

tố thứ 3: Phân chia một hoạt động thành các hoạt động thành phần, thực hiện theo 

trình tự nhất định; thành tố thứ năm: “Khái quát hóa lời giải một bài toán cụ thể để, từ 

đó đề xuất quy trình, thuật toán giải một dạng toán”; thành tố thứ sáu: “Phân tích, đánh 

giá các thuật toán để lựa chọn thuật toán tối ưu” của TDTG. 

Cách thức thực hiện biện pháp 

          Có thể thực hiện biện pháp này thông qua các hình thức sau đây: 

Cách thức 1: Tập luyện hoạt động phát triển TDTG trong khi dạy khám 

phá các quy tắc và phát biểu quy tắc, với ví dụ sau: 
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Ví dụ 2.14:  Khi dạy đạo hàm cấp cao của hàm số một biến, dựa vào kết quả 

đạo hàm cấp 1, 2, 3,… dự đoán đạo hàm cấp n = k, tuy nhiên khi tiến hành kiểm tra 

lại kết quả dự đoán nếu thiếu tính chặt chẽ thì cho ta kết quả sai ngoài mong muốn. 

+ Hàm số y = f(x) có đạo hàm thì y
‟
= f

‟
(x) gọi là đạo hàm cấp 1 của x. Đạo 

hàm, nếu có, của đạo hàm cấp 1 gọi là đạo hàm cấp 2, ký hiệu: y
‟‟
= f

‟‟
(x). Tƣơng tự, 

đạo hàm của cấp (n - 1) của f(x) gọi là đạo hàm cấp n, ký hiệu: y
(n)

 = f
(n) 

= [f
(n-1)

(x)]
‟
. 

+ Quá trình tìm đạo hàm cấp n, cần thực hiện các bƣớc theo một quy trình cụ 

thể: tính đạo hàm cấp 1,2,3,… từ đó dự đoán kết quả đạo hàm cấp n = k, và chứng 

minh dự đoán đúng theo quy nạp toán học. Khi kiểm tra lại kết quả dự đoán trong 

các trƣờng hợp cụ thể nếu không bổ sung thêm những thiếu sót dẫn đến kết luận sai, 

làm tốn nhiều thời gian để tìm cách giải mới nhƣng không đem lại hiệu quả. 

Chẳng hạn, tìm đạo hàm cấp n của hàm số sau: y = f(x) = x.lnx. 

- Ta có: ' 1
ln ln 1;y x x x

x
    '' 11

;y x
x

 
''' 2 ;y x         

(4) 3 32 ( 1)( 2) ;...y x x      

-  Dự đoán đạo hàm cấp n = k của hàm  f(x) là:  

   ( ) 1 2 1( 1)( 2)....[-( 2)] ( 1) ( 2)k k k ky k x k x              
(*) 

 

- Kiểm tra dự đoán với  k = 1: ' 1 1 1( 1) (1 2) ( 1)y x           (thấy dự đoán 

sai). Từ đó kết luận dự đoán (*) là sai, đi tìm dự đoán mới. 

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra dự đoán ở bƣớc k =1 cho ra kết quả sai nhƣng 

tìm cách bổ sung thêm điều kiện trong công thức dự đoán (*) sẽ cho ta kết quả nhƣ 

mong muốn. 

- Kiểm tra dự đoán với  k = 2: (2) 0 2 1 1( 1) (1 2)y x x        (dự đoán đúng); 

  với  k =3: (3) 1 3 1 2( 1) (3 2)y x x        (dự đoán đúng); 

  với  k =4: (4) 2 3 1 3( 1) (4 2) 2y x x       (dự đoán đúng); … 

 Từ đó rút ra kết quả dự đoán (*) đúng với n = k trong trƣờng hợp 2n  , tiếp 

tục dùng phƣơng pháp quy nạp toán học để chứng minh kết quả dự đoán đúng với n 

= k +1 (trong đó 1k  ). 
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 Nếu trong quá trình kiểm tra lại không thực hiện một cách chặt chẽ, và 

không bổ sung thêm điều kiện sẽ dẫn đến kết luận dự đoán sai, điều đó làm mất 

nhiều thời gian đi tìm kết quả dự đoán mới. Qua ví dụ này, nhằm rèn luyện tính cẩn 

thận, ý thức thƣờng xuyên kiểm tra lại trong quá trình thao tác một cách chặt chẽ, 

bổ sung những thiếu sót để đạt kết quả tối ƣu, đây là điều mà ngƣời lao động kỹ 

thuật rất cần thực hiện để cải tiến các quy trình mang lại hiệu quả kinh tế cao trong 

trong lao động kỹ thuật. 

 Cách thức 2: Tập luyện hoạt động phát triển TDTG khi hệ thống hóa các 

quy tắc: Trong nội dung TCC có nhiều quy tắc đƣợc chia nhỏ thành nhiều trƣờng 

hợp riêng. Sau khi làm việc với từng trƣờng hợp riêng cần hệ thống hóa lại thành 

một quy tắc chung. Đây là cơ hội để rèn luyện cho SV tiến hành hoạt động phát 

triển thành tố 3.  

Ví dụ 2.15:  Quy tắc L‟Hospital phát biểu: Nếu f(x) và g(x) 0  khi x a  

và  
'

'

( )

( )

f x

g x
 có giới hạn L (hữu hạn hoặc vô hạn) khi x a   thì:  

'

'

( ) ( )
lim lim .

( ) ( )x a x a

f x f x
L

g x g x 
    Trong quá trình tìm giới hạn của hàm số một biến 

số, giới hạn có dạng dạng vô định  
0

0
  áp dụng quy tắc trên để giải, chẳng hạn: Tìm  

0
lim

ln( ) 1

x x

x

e e
I

e x x








  
 (dạng 

0

0
). 

Áp dụng quy tắc L‟Hospital, ta có:  
'

'0 0

( ) 2
lim lim .

1 1[ ln( ) 1]
1

x x x x

x x

e e e e e
I

ee x x

e x

 

 

 
  

  


  

Trƣờng hợp giới hạn có dạng  



   cũng áp dụng quy tắc L‟Hospital để giải, 

chẳng hạn tìm: 
2arctan

lim
1

ln(1 )
x

x
J

x










 (có dạng 



). 
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Ta có: 
' 22

2
'

2

2

2 2
2

( 2arctan ) 2( )1lim lim lim lim 2.
1 1 11

[ ln(1 )] 1
1 1

1 .

x x x x

x x xx xJ
x

x x

x x



   

 
     


 




 

Tuy nhiên, khi gặp các dạng vô định dạng: 0.  và   trong trƣờng hợp 

này chuyển về dạng 
0

0
 và 




 bằng cách viết tích hoặc hiệu thành thƣơng, rồi áp 

dụng quy tắc L‟Hospital. 

Đặc biệt, khi gặp dạng vô định 
00 , 1  và 0 thì việc khử dạng vô định này 

đƣợc đƣa về dạng vô định 0. . Vì ( ) ( ) ln ( )[ ( )]g x g x f xf x e  (với f(x) > 0) và tính liên tục 

của hàm số mũ nên  
lim ( )ln ( )

( )lim[ ( )] x a
g x f x

g x

x a
f x e 


  (hoặc 

lim ( )ln ( )
( )lim[ ( )] x

g x f x
g x

x
f x e 


 ). 

Cụ thể, áp dụng quy tắc L‟Hospital để tìm giới hạn sau: 

a). 
1

lim(1 ) tan
2x

x
x




  (dạng 0. ).  

Ta có: 
1 1 1 1

(1 )sin
12lim(1 ) tan lim limsin .lim

2 2
cos cos

2 2

x x x x

x
x

x x x
x

x x


 

    




    

    
1 1

1 1 2
1.lim lim .

os sin
2 2 2

x x

x

x x
c

    

 
  



 

b). 
1

1
lim( )

ln 1x

x

x x



 (dạng ). 

Ta có: 
'

'1 1 1

1 ln ( 1 ln ) ln
lim lim lim

1( 1) ln [( 1) ln ]
ln

x x x

x x x x x x x

xx x x x
x

x

  

    
 

 


 

      
1 1

ln 1 ln 1
lim lim

ln 1 2 ln 2x x

x x x

x x x x 


     

  
. 

c). 
1

ln

0
lim(cot ) x

x
x


 (dạng 0 ).  

Ta có: 
0 0

1 ln cot1
lim ln cot lim

ln lnln

0
lim(cot ) x x

x
x

x xx

x
x e e

  


  . 



104 

 

Bài toán quy về tìm: 
0

ln cot
lim

lnx

x

x
  (dạng  




). Ta có:  

2

0 0

1

ln cot cot sinlim lim
1lnx x

x x x

x

x

  



  

0 0 0

1
lim lim . lim 1

sin x cos cos sin xx x x

x x

x x    

 
    .   Vậy, 

1

1ln

0

1
lim(cot ) x

x
x e

e




  . 

Đối với từng trƣờng hợp riêng trên ta phát biểu quy tắc L‟Hospital nhƣ sau: 

Nếu f(x) và g(x) 0  hoặc   khi x a  hoặc x và  
'

'

( )

( )

f x

g x
 có giới hạn L (hữu 

hạn hoặc vô hạn) khi x a  hoặc x   thì: 

   

'

'

( ) ( )
lim lim .

( ) ( )x a x a
x x

f x f x
L

g x g x 
 

   

Trƣờng hợp 
'

'

( )

( )

f x

g x
 lại có dạng vô định 

0

0
 hoặc 




   khi x a  hoặc x   

thì có thể áp dụng quy tắc L‟Hospital lần nữa và nếu cần thiết, có thể áp dụng nhiều 

lần cho đến khi đạt đƣợc kết quả. 

Nếu giới hạn có dạng vô định dạng: 0.  ,  , 
00 ,  1   và 0  ta dùng 

phƣơng pháp biến đổi đƣa về dạng vô định 
0

0
 hoặc 




  rồi áp dụng quy tắc 

L‟Hospital để giải. 

Qua ví dụ trên ta thấy, khi dạy tìm giới hạn của các dạng vô định thƣờng gặp 

đối với hàm một biến, việc áp dụng quy tắc L‟Hospital cho từng hợp riêng đối với 

dạng 
0

0
 hoặc 




   từ hai trƣờng hợp riêng ta tiếp tục biến đổi trƣờng hợp riêng hơn 

vận dụng quy tắc L‟Hospital để giải.  

Vì vậy, trong quá trình dạy học hệ thống các quy tắc trên là cơ hội để rèn 

luyện cho SV tiến hành hoạt động mô tả thuật giải nhằm hình thành và phát triển 

thành tố 5. 

Cách thức 3: Tập luyện hoạt động phát triển TDTG thông qua giải các bài 

toán không theo quy tắc đã biết:  khi luyện tập vận dụng quy tắc có thể đƣa ra bài 

toán giải đƣợc bằng hai hay nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn: có hai cách giải theo 

quy tắc và không theo quy tắc, nhƣng khi giải không theo quy tắc thì cho lời giải gọn 

hơn. Cho SV làm bài tập dạng này có tác dụng rèn luyện hoạt động phát hiện thuật giải 

tối ƣu (T5). 
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Ví dụ 2.16:  Tính  
0

tan
lim

sin cosx

x x
I

x x x





. 

Cánh 1:  Vì  I  có dạng 
0

0
 áp dụng quy tắc L‟Hospital ta có: 

' 2

'0 0

1
1

(tan ) oslim lim
cos cos sin(sin cos )x x

x x c xI
x x x xx x x 




 
 

 

   
2 2

2 2 20 0 0

1 os sin sin
lim lim lim

sin os sin os osx x x

c x x x

x xc x x xc x xc x  


     (có dạng 

0

0
, tiếp tục 

áp dụng quy tắc L’Hospital) 

Ta có:  
'

'0 0

(sin ) cos
lim lim 1.

cos sinx( osx)x x

x x
I

x xxc 
  


  Vậy I = 1. 

Cách 2: Dùng phƣơng pháp biến đổi đại số, ta có: 

0 0 0

s inx

sinx cos 1oslim lim lim 1.
s inx cos cos (s inx cos ) cosx x x

x
x xc xI

x x x x x x  




   
 

 

Qua ví dụ trên ta thấy, khi áp dụng quy tắc L‟Hospital phải áp dụng 2 lần mới 

cho ra kết quả, còn nếu dùng phép biến đổi đại số thì cách giải đơn giản hơn nhiều.  

 Tập luyện hoạt động phát triển TDTG thông qua giải các bài tập toán: 

Trong TCC bài toán có nhiều cách giải khác nhau rất đang dạng và phong phú, quá 

trình dạy học lựa chọn những bài tập phù hợp dạng này để cho SV luyện tập sẽ 

giúp cho SV rèn luyện đƣợc hoạt động góp phần thát triển thành tố 5 và thành tố 6 

của TDTG. 

Cách thức 4: Tập luyện hoạt động phát triển TDTG thông qua hệ thống 

bài tập nếu không kiểm tra lại các bước giải, không bổ sung thêm điều kiện sẽ 

dẫn đến kết quả không như mong muốn. 

 Ví dụ 2.17: Khi dạy tìm giới hạn của hàm số nhiều biến số, với kết quả tìm 

đƣợc mà không kiểm tra lại mà vội vàng kết luận dẫn đến kết quả sai ngoài mong 

muốn, chẳng hạn khi tìm giới hạn 2 2( , ) (0,0)
lim

x y

xy
A

x y



. 
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+ Nhận xét hàm số 2 2
( , )

xy
f x y

x y



 xác định tại mọi điểm thuộc 2 {(0\ ,0)} . 

+ Với mọi cặp   2, {(0 }\ ,0)x y  , nếu (x, y)  (0, 0) theo phƣơng của đƣờng 

thẳng  y = kx  (với k  ), ta có: 
2 2

2 2 2 2
( , ) ( , )

( ) (1 )

kx kx
f x y f x kx

x kx k x
  

 
 (với 0x  ), 

+  Do đó 
2

2 2 2 2 2( , ) (0,0) ( , ) (0.0)
lim lim

(1 ) 1x y x y

xy kx k
A

x y k x k 
  

  
 . 

Nếu SV vội vàng kết luận ngay kết quả giới hạn là: 
21

k
A

k



 dẫn đến kết quả 

sai ngoài mong muốn. Vì k có thể lấy bất kỳ thuộc , nên ta thấy rằng khi (x, y) (0, 0) 

theo những phƣơng khác nhau, hàm f(x, y) dần tới những giới hạn khác nhau, điều đó 

mâu thuẫn với các khái niệm giới hạn hàm nên không tồn tại giới hạn 2 2( , ) (0,0)
lim

x y

xy

x y 
. 

Với các ví dụ trên ta thấy, nếu để SV giải các bài tập dạng này sẽ góp phần 

rèn luyện ý thức thƣờng xuyên kiểm tra lại trong quá trình thao tác nhằm khắc phục 

những thiếu sót, từ đó bổ sung và cải tiến cái mới trong lao động sản xuất. 

Qua đó ta thấy tác dụng của biện pháp này là: trong lao động sản xuất, ngƣời 

lao động cần thƣờng xuyên kiểm tra lại các thao tác tìm ra những sai sót để sữa chửa, 

khắc phục, đồng thời bổ sung cải tiến các bƣớc trong quá trình thao tác đem lại tối ƣu 

hóa và cho năng suất lao động cao với chất lƣợng tốt. Dạy học TCC khai thác hệ 

thống bài tập nếu không kiểm tra lại các bƣớc giải, không bổ sung thêm điều kiện sẽ 

dẫn đến kết quả không nhƣ mong muốn. 

Vì vậy, dạy học những quy tắc, phƣơng pháp trong nội dung chƣơng trình 

TCC một cách tƣờng minh là cơ hội để phát triển TDTG cho SV.  

2.2.2.   Nhóm biện pháp 2 (N2) phát triển tƣ duy kỹ thuật 

2.2.2.1. Biện pháp 1 (N2): Tăng cường các hoạt động khai thác các tình 

huống chứa các yếu tố kỹ thuật trong môn toán. 

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này giúp cho SV học nghề sử dụng các kỹ thuật biến đổi trong 

giải toán, biết nhìn nhận kiến thức toán đƣợc ứng dụng trong các ngành nghề kỹ 
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thuật,... Ngoài ra, nhìn thấy kiến thức toán dùng để ứng dụng và giải thích những 

hiện tƣợng trong tự nhiên, trong sự vật thƣờng gặp trong lao động sản xuất. 

Biện pháp này nhằm hình thành và phát triển thành tố thứ nhất: “Thực hiện 

các phép biến đổi có tính kỹ thuật đối với các đối tượng toán học (như biểu thức 

số, biểu thức chữ, các dạng phát biểu bài toán,...) để đề xuất phương hướng và 

giải pháp giải quyết bài toán” của TDKT. 

Cách thức thực hiện biện pháp: Có thể thực hiện biện pháp này thông qua 

các hình thức sau đây: 

Cách thức 1: khai thác tri thức về phương pháp giải toán chứa đựng 

những yếu tố kỹ thuật trong dạy học TCC. 

Ví dụ 2.18: Dùng định nghĩa tích phân, hãy tính các tích phân sau: 

a). Tính 
2
, ( 0 );

b

a

dx
I a b

x
     b) Tính   , ( 0 )

b

a

dx
J a b

x
    

Tính a). Để tính tích phân I  GV hƣớng dẫn SV dùng các kỹ thuật biến đổi sau: 

+ Kỹ thuật phân hoạch chia đoạn [a, b]: ta chia đoạn [a, b] thành n phần 

bằng nhau, bởi các điểm chia xi (với i = 0, 1, 2, ..., n); 

+ Kỹ thuật chọn điểm 1[ , ]i i ix x   nhƣ sau: i  là trung bình nhân của ix  và 

1ix  , nghĩa là 1=i i ix x   (với 10 , 0,1,2,... 1i i ix x i n      ); 

+ Lập tổng: 
1 1 1

0 0 01 1 0

1 1 1 1 1 1
( )

n n n
i

n i i

i i ii i i i n

x
S f x

x x x x x x a b


  

   

 
         

 
   ; 

+ Ta có: 
2

1 1 1 1
lim lim

b

n
n n

a

dx
I S

a b a bx  

 
      

 
 . 

Tính b). Để tính tích phân J  GV hƣớng dẫn SV dùng các kỹ thuật biến đổi sau: 

+ Kỹ thuật tìm khoảng cách để phân hoạch đoạn [a, b]: bằng cách đặt n
b

q
a

 ; 

+ Kỹ thuật phân hoạch đoạn [a, b]: ta chia đoạn [a, b] thành n-phần theo cấp 

số nhân, bởi các điểm chia: . i

ix a q , (với i = 0, 1, 2, ..., n); 

+ Kỹ thuật chọn điểm i ix  ; 
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+ Lập tổng:  
1 1 1 1

1

0 0 0 0

( ) 1 1 1
n n n n

i i n
n i i

i i i ii i

x x b
S f x q n

x a




   


   

  
            

   
    ; 

+ Ta có: 
1

lim lim 1 lim ln
1

n
b

n
n

n n n
a

b

dx b ba
J S n

x a a

n

  


 

       
 

 . 

Ví dụ 2.19: Dùng kỹ thuật đổi biến khi tính tích phân các hàm lƣợng giác, 

chẳng hạn tính tích phân có dạng: (sinx,cos )R x dx . 

+ Kỹ thuật đổi biến: đặt tan
2

x
t  , khi đó: 

2
tan 2

2 1

x dt
dt d

t

 
  

 
; 

+ Kỹ thuật biến đổi: 
2

2 2

2 1
sinx ,cos ;...

1 1

t t
x

t t


 

 
 

+ Thay vào tích phân (sinx,cos )R x dx  một cách dễ dàng, 

Đặc biệt, nếu: ( sinx,cos ) (sinx,cos )R x dx R x dx    , kỹ thuật đổi biến số t = cosxt; 

Nếu: (sinx, cos ) (sinx,cos )R x dx R x dx    , kỹ thuật đổi biến số  t = sinx; 

Nếu: ( sinx, cos ) (sinx,cos )R x dx R x dx     kỹ thuật đổi biến số t = tanx. 

Ví dụ 2.20: Dùng kỹ thuật biến đổi từ bài toán tìm giới của tổng Sn  quy về 

tìm tích phân của một hàm số. Chẳng hạn:  Tìm  
2 2 2 2 2 2

lim ...
1 2n

n n n

n n n n

 
   

   
. 

+ Kỹ thuật biến đổi biểu thức của giới hạn, đặt n
2
 làm thừa số chung của mẫu 

số các số hạng, ta có: 

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2

... ...
1 2 31 2 n

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
n

n n n n n n n
S

nn n n
n n n n

n n n n

        
  

   

 

2 2 2 2

1 1 1 1
... .

1 2 3
(1 ) (1 ) (1 ) (1 )

n
n n n n

n n n n

    

     

+ Nhìn nhận tổng trên là tổng tích phân của hàm số 
2

1

1 x
 trên đoạn [0; 1] 

ứng với cách chia đều đoạn [0; 1] thành n đoạn bằng nhau và các điểm i  
trong các 

đoạn của sự phân hoạch  1;i ix x  lấy điểm i  mút bên phải. Vậy, giới hạn cần tìm là 

tích phân 
1

2

0

1
arctan1 arctan 0 .

1 4
dx

x
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Cách thức 2:  Trên cơ sở những kiến thức đã có của   , GV đưa ra các 

t nh huống thực tế gắn với nghề kỹ thuật được đào tạo để người học có điều kiện 

củng cố kiến thức lý thuyết, r n luyện các kỹ năng toán học và kỹ năng vận dụng 

kiến thức toán học vào thực tiễn. 

Ví dụ 2.20: Khi dạy sinh viên nghề Công nghệ Hàn, bài toán thực tế đặt ra: 

Người ta muốn gò một hình nón có đường kính đáy 30cm (không cần tạo mặt đáy), 

chiều cao 35cm. Hỏi phải chuẩn bị một miếng tôn hình chữ nhật ban đầu có diện 

tích là bao nhiêu? 

Khi hƣớng dẫn sinh viên 

giải bài toán trên, sinh viên có 

cơ hội vận dụng những kiến 

thức toán đã có sau đây:   

+ Khai triển hình nón tròn 

xoay sẽ đƣợc hình quạt tròn; 

+ Cạnh nghiêng L của hình nón chính là đƣờng sinh, cũng là bán kính của 

hình quạt tròn; 

+ Công thức góc hình quạt: 
0360 .R

L
  ; 

+ Dùng định lý Pythagore.  

Qua đó sinh viên lập luận và tình toán cho ra kết quả sau: Theo định lý 

Pythagore, ta có: 
2 215 35 1450 38 .L cm     

Nhận xét: L cũng chính là bề rộng hình chữ nhật của miếng tôn ban đầu. Sau 

đó, tính góc hình quạt theo công thức: 
0 0

0360 . 360 .15
142,10

38

R

L
    . 

Xét tam giác vuông SHK, ta có:  

   

0
0 0 0142,10

.cos(90 ) 38.cos(90 ) 38.cos18,95 38.0,9458 35,9404
2 2

KH KS


      

 Nhƣ vậy, chiều dài tấm tôn hình chữ nhật phải lớn hơn hai lần KH. Chúng ta 

đã xác định xong kích thƣớc hình chữ nhật của tấm tôn ban đầu tối thiểu là: 38cm x 

71,89cm  =  2731,82 cm
2
.   



H

30cm

3
5

cm

K

S

Hình 2.3 



110 

 

Cách thức 3: Trong quá trình thực hành và vận dụng kiến thức cần chú ý 

phân tích các tình huống vận dụng và làm rõ ý nghĩa thực tiễn của tri thức trong 

tình huống cụ thể. 

Ví dụ 2.21: Khi dạy ứng dụng vi phân của hàm số hai biến số, từ tri thức đã biết 

sinh viên biết vận dụng để tính giá trị gần đúng mà trong thực tế thƣờng gặp nhƣ sau: 

- Nếu hàm số f(x,y) có các đạo hàm riêng f
’
x, f

’
y trong miền Df chứa điểm 

M0(x0, y0) và nếu các đạo  hàm riêng ấy liên tục tại điểm M0, ta có:        

' '

0 0 0 0 0 0 0 0( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ,x yf f x x y y f x y f x y x f x y y x y              trong đó 

0   và 0   khi 0x   và 0.y   

Biểu thức 
' '

0 0 0 0( , ) ( , )  x yf x y x f x y y  là phần chính của số gia toàn phần f  

gọi là vi phân toàn phần của hàm số f(x,y) tại (x0,y0) và đƣợc ký hiệu là df(x0,y0), 

xác định:     ' '

0 0 0 0 0 0,  ( , ) ( , )   x ydf x y f x y x f x y y . 

 - Từ định nghĩa này ta thấy rằng vi phân toàn phần df chỉ khác số gia toàn 

phần  f  một vô cùng bé bậc cao hơn 2 2x y    . Do đó, khi ,x y  có số trị 

tuyệt đối khá bé, ta có thể xem f df  , tức là:  

' '

0 0 0 0 0 0 0 0( , ) ( , ) ( , ) ( , ) .      x yf x x y y f x y f x y x f x y y  

hay:   
' '

0 0 0 0 0 0 0 0( , ) ( , ) ( , ) ( , )x yf x x y y f x y x f x y y f x y          (2.3)
 

Công thức (2.3) dùng để tính gần đúng, chẳng hạn: 

a) Tính giá trị gần đúng:  
1,02

arctan
0,95

A        

+ Xét hàm số hai biến ( , ) arctan
x

f x y
y

 . Chọn  0 0 0 01, 1, 0,02, 0,5.x y x y        

Ta có: '

2 2
( , )x

y
f x y

x y



, '

2 2
( , ) .y

x
f x y

x y
 



 

Do đó: 0 0( , ) (1,1) arctan1
4

f x y f


   ; ' '1 1
(1,1) ; (1,1)

2 2
x yf f    

Suy ra:  

' '

0 0 0 0 0 0(1,02;0,95) ( , ) ( , ) ( , )x yA f f x y x f x y y f x y       

     = 
1 1

.0,02 ( ).( 0,05) (1,1) 0,035 0,785 0,035 0,82
2 2 4

f


          (radian). 
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b) Tính giá trị gần đúng của 0,02 25 (2,03)B e   

Xét hàm số: 2( , ) 5 xf x y e y  . Chọn: 0 00; 2; 0,02; 0,03.x y x y       

Tƣơng tự nhƣ câu a) ta có:   0,02 25 (2,03) (0,02;2,03) 3,037.B e f      

 Qua các ví dụ trên ta thấy, cấu trúc dạy học phù hợp với quá trình nhận thức 

của SV, sự hình thành tri thức mới cũng phải dựa vào hệ thống tri thức, kinh 

nghiệm đã có ở SV, tri thức này lại là cơ sở hình thành tri thức khác, qua đó góp 

phần bồi dƣỡng phát triển TDKT cho SV các trƣờng CĐKT.  

Việc ứng dụng và sự phản ánh của kiến thức toán học trong những hiện tƣợng, 

sự vật là một trong những đặc tính quan trọng nhất của TDKT. Kết hợp lý thuyết với 

thực hành là thực hiện nguyên lý giáo dục và là điều tất yếu hợp quy luật trong quá 

trình hình thành và phát triển TDKT. Trong dạy toán nói chung và dạy toán cho SV 

học nghề nói riêng, ngƣời học có điều kiện vận dụng, rèn luyện kỹ năng tính toán và 

các thao tác trí tuệ, qua đó góp phần hoàn thiện kiến thức lý thuyết. 

2.2.2.2.  Biện pháp 2 (N2):  Khai thác các bài toán tính toán với dữ liệu 

bằng số và sử dụng công cụ kỹ thuật hỗ trợ tính toán khi giải quyết vấn đề ứng 

dụng toán học vào thực tiễn. 

Mục đích của biện pháp: 

 Biện pháp này giúp cho ngƣời học nghề vận dụng kiến thức toán học giải 

quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn nghề nghiệp, và biết dùng các dụng cụ kỹ 

thuật để giải quyết những vấn đề toán học trong đời sống sản xuất.  

 Biện pháp này nhằm hình thành và phát triển những biểu hiện đặc trƣng của 

thành tố thứ hai: “Nhìn thấy cơ sở toán học được ứng dụng trong các phương tiện 

kỹ thuật để hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn”; thành tố 

thứ ba: “Thực hiện chính xác các thao tác, làm chủ các phương tiện kỹ thuật 

phục vụ giải quyết các vấn đề toán học cần giải quyết” của TDKT. 

Cách thức thực hiện biện pháp 

Có thể thực hiện biện pháp này thông qua các hình thức sau đây: Vận dụng 

kiến thức toán học để hỗ trợ cho việc tính toán các giá trị thường gặp và ứng dụng 

giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.  
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Ví dụ 2.22: Trong quá trình học “Các định lý về giá trị trung bình và ứng 

dụng”, SV cần hiểu kỹ các định lý quan trọng nhƣ: Định lý Rolle, định lý 

Lagrange, định lý Cauchy, … Dùng các công thức nhƣ công thức Taylor, khai triển 

Mac Laurin của một hàm số sơ cấp thƣờng dùng và ứng dụng nó vào việc tính giá 

trị gần đúng, chẳng hạn: “Tính sin49
0
 với độ chính xác 10

-6
”. 

Để tính sin49
0
, ta viết khai triển Taylor của sinx ở lân cận x0 = a. 

2 1( ) 2 ( )
s inx sin sin sin ... sin

1! 2 2! 2 ! 2

n

n

x a x a x a
a a a a n R

n

         
             

     
, với 

sai số: 
1( )

sin ( ) ( 1)
( 1)! 2

n

n

x a
R a x a n

n




  
       

, 0 1  . 

Vì sin ( ) ( 1) 1
2

a x a n



 

     
 

, nên  
1( )

( 1)!

n

n

x a
R

n





. 

Ngƣời ta đã chứng minh đƣợc rằng khi n   và với giá trị của x bất kỳ, đại 

lƣợng 0
!

nx

n
 . Suy ra với giá trị x và a bất kỳ, ta có: lim 0n

x
R


 . Do đó, để đạt đƣợc 

độ chính xác yêu cầu thƣờng chỉ cần lấy một vài số hạng đầu trong khai triển trên 

của sinx nếu x a  bé. 

Đặt:   .49, .45
180 180

x a
 

  , ta có: .(49 45) ,
180 45

x a
 

     nên:  

2 3

2 3

2
sin49 1 ...

2 1!45 2!45 3!45 !45

n

nn
R

n

    
       

 
 , với 

1

.
( 1)!45

n

nR
n

 




 

Để xác đinh số hạng đầu cần lấy để đạt độ chính xác 10
-6
,  ta đánh giá lần 

lƣợt các Rn: 
2

1 2
0,003,

2.45
R


   

3

2 3
0,00006,

3.45
R


 

4
6

3 4
0,0000009 10 .

4.45
R

     

Vậy, để đạt đƣợc độ chính xác đến 10
-6

, chỉ cần lấy bốn số hạng đầu: 

2 3

2 3

2
sin49 1 0,754709

2 45 2.45 6.45

   
     

 
  (trong đó lấy giá trị của , 2

và kết quả của phép tính trung gian đều lấy với bảy chữ số sau dấu phẩy). 



113 

 

Ví dụ này nhằm giúp cho SV vận dụng các định lý đƣợc công nhận, các kết 

quả đã biết để vận dụng tính giá trị gần đúng mà tƣởng chừng chỉ có sự hỗ trợ của 

máy tính điện tử mới tính đƣợc, điều này giúp cho SV nhận thấy đƣợc cơ sở toán 

học ứng dụng và hỗ trợ tính toán. Cho SV rèn luyện nhiều bài tập dạng này tạo nên 

sự hứng thú cho ngƣời học vì đƣợc áp dụng kiến thức toán ứng dụng vào việc tính 

toán thƣờng gặp trong đào tạo nghề cho các em. 

Ví dụ 2.23: Khi dạy ứng dụng vi phân của hàm số hai biến số, từ tri thức đã 

biết SV vận dụng kỹ thuật tính toán để hỗ trợ giải quyết vấn đề ứng dụng toán học 

vào thực tiễn thƣờng gặp nhƣ sau: “Khi đo bán kính đáy và chiều cao của một hình 

nón tròn xoay ta được 0,1m và 0,25m. Biết rằng sai số mỗi lần đo có thể tới 0,1cm. 

Hãy tính sai số tuyệt đối lớn nhất khi tính thể tích của hình nón”. 

+ Tính thể tích V của hình nón tròn xoay có bán kính đáy R và chiều cao H 

đƣợc cho bởi công thức:   21
.

3
V R H  

+ Ta có vi phân của V là: 
22

.
3 3

V V RH R
dV R H R H

R H

  
       
 

 

Vì | | 0,001R   và | | 0,001H   nên sai số lớn nhất khi tính thể tích V  là: 

2
3 3 32. .0,1.0,25 .(0,1)

.0,001 .0,001 0,00002 ( ) 20 ( ) 63( ).
3 3

V m cm cm
 

     
 

Ví dụ 2.24. Trong khi dạy học cho SV Khoa Công nghệ Hàn, GV nêu tình 

huống cho SV từ đó SV vận dụng cơ sở toán học để tính toán cho ra kết quả, chẳng 

hạn: “Từ một tấm tôn, người ta phải gò một chiếc thùng hình trụ tròn có chiều cao 

h bao nhiêu để lượng dầu đựng được trong thùng nhiều dầu nhất, biết rằng đáy của 

hình trụ có bán kính r”. 

+ Xác định thể tích hình trụ tròn có chiều cao h, bán kính r là: 
2 .V r h  

+ Vận dụng kiến thức toán học để tìm thể tích hình trụ có thể tích lớn nhất: 

Ta có: 2.tp xq đS S S   hay 0,,22 2  hrrrhStp  ;  
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22

2

tpS r
h

r






  .  Do đó: 

2

2 2
2 1

( 2 )
2 2

tpS r
V r Sr r

r


 




    

);6(
2

1 2' rSV   



6

60 2' S
rrSV   

          Ta có bảng biến thiên sau: 

r 0                 
6

S
 

V‟               +        0             - 

 

V 

                       Vmax 

 

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy thể tích hình trụ lớn nhất khi 
6

S
r  tức là 

26 rS   hay rhrhrrh 2622 22   . 

Vậy, với nguyên liệu gò thùng cho trƣớc, ngƣời ta muốn gò một thùng sao cho 

có thể đựng đƣợc một lƣợng dầu nhiều nhất thì phải gò làm sao để chiều cao của thùng 

bằng đƣờng kính đáy của thùng. Với rh 2  hình trụ đƣợc gọi là hình trụ vuông. 

 Ví dụ 2.25. Trong quá trình học tiện kim loại bằng máy CNC của SV Khoa 

Cắt gọt kim loại, GV có thể đƣa ra các tình huống để thực tế sau: “Một quả cầu đặc 

bằng sắt bán kính R, người ta phải cắt gọt như thế nào để có một vật thể hình nón 

có diện tích xung quanh lớn nhất”.  

+ Hàm cần tìm cực trị ở đây là hàm diện tích (xung quanh) của hình nón nội 

tiếp hình cầu, biến là chiều cao h. 

 Ta có: rlShf xq )( . Với hRhhRhrhl 22 2222   

 và RhhhRr 20;2 2   nên RhRhhhRhRhf 332 242(2)(   

          ;
24

34

242

68
)(

32

22

322

22
'

RhhR

RhhR

rhRh

RhhR
hf









  Rhhf

3

4
0)('  . 
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 Ta có bảng biến thiên: 

h 0                    
3

4R
                      2R 

f’ +            0             - 

 

f 

            maxf  

  

 Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy diện tích xung quanh của hình nón nội tiếp 

hình cầu lớn nhất khi chiều cao của hình nón là 
3

4R . 

Qua các ví dụ trên ta thấy ý nghĩa của biện pháp này là: hầu hết các ứng 

dụng kiến thức toán học vào thực tiễn lao động sản xuất đều phải thể hiện thành các 

con số. Việc tính toán với các số luôn phải thực hiện theo các quy trình chặt chẽ 

mới giảm thiểu các sai số và cho kết quả đáng tin cậy. Khả năng sử dụng các 

phƣơng tiện kỹ thuật hỗ trợ tính toán với dữ liệu số là một phần không thể thiếu 

trong năng lực của ngƣời lao động kĩ thuật hiện nay. Việc đƣa các bài toán loại này 

vào luyện tập trong quá trình dạy học toán giải tích sẽ vừa có tác dụng củng cố các 

kiến thức toán, vừa có tác dụng phát triển tƣ duy thuật giải và rèn luyện các kĩ 

năng, giáo dục ý thức cần thiết của ngƣời lao động trong môi trƣờng công nghiệp. 

2.2.2.3.   Biện pháp 3 (N2): Tận dụng tình huống trong thực tiễn kỹ thuật 

của các ngành khi dạy học các kiến thức toán học và dùng kiến thức toán học 

giải thích cơ chế vận hành, sử dụng các thiết bị kỹ thuật. 

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này nhằm mục đích giúp ngƣời học nghề khả năng sử dụng các 

kiến thức toán để giải thích các tình huống trong thực tiễn lao động kỹ thuật, nắm 

bắt các nguyên lý hoạt động khi dùng phƣơng tiện kỹ thuật một cách khoa học và  

tuân thủ theo các quy trình một cách chặt chẽ để giảm thiểu các sai số, hỏng hóc 

trong môi trƣờng lao động công nghiệp.  

Biện pháp này nhằm hình thành và phát triển những biểu hiện đặc trƣng của 

thành tố thứ tƣ: “Nhận thức được cơ sở toán học của các thiết bị kỹ thuật và cách 

thức sử dụng chúng trong các ngành nghề, từ đó có ý thức cải tiến kỹ thuật 

trong lao động sản xuất” của TDKT. 



116 

 

Cách thức thực hiện biện pháp 

Tận dụng những tình huống thực tiễn trong các ngành nghề, từ đó mô hình hóa 

bài toán thực tiễn này và vận dụng kiến thức toán học để giải quyết. Để giải quyết đƣợc 

vấn đề này trong quá trình dạy học TCC cần tiến hành theo các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Mô hình hóa bài toán thực tế; 

Bƣớc 2: Dùng công cụ toán học để giải quyết bài toán trong mô hình toán học; 

Bƣớc 3: Chuyển kết quả trong mô hình toán học sang lời giải của bài toán ban đầu.  

Khi dạy kiến thức toán học, cần lựa chọn một số bài toán và tìm hiểu trong 

thực tiễn các ngành nghề để xây dựng bài toán thực tiễn. Chẳng hạn, một bài toán 

đƣợc xây dựng trên thực tiễn trong ngành Công nghệ Hàn và Cơ khí nhƣ sau: 

Ví dụ 2.26: Một thiết bị gồm một chi tiết hình trụ có mặt cắt là hình Elip 

bán trụ lớn là 5cm, bán trụ bé là 3cm tiếp xúc với một chi tiết có mặt tiếp xúc là 

hình chữ nhật sao cho các đỉnh của hình chử nhật nằm trên đƣờng biên của Elip. 

Tìm kích thƣớc của hình chữ nhật sao cho diện tích bề mặt tiếp xúc là lớn nhất. 

Bước 1: Mô hình hóa bài toán. 

+ Phân tích giả thiết: Do bề mặt tiếp xúc một bên là hình Elip, một bên là 

hình chữ nhật sao cho các đỉnh của hình chữ nhật nằm trên đƣờng Elip và yêu cầu 

bài toán là tìm kích thƣớc của hình chữ nhật để bề mặt tiếp xúc lớn nhất nên bài 

toán ngầm mang nội dung của bài toán cực trị. 

+ Lựa chọn hệ trục tọa độ để giải quyết bài toán: Chọn hệ trục tọa độ Oxy 

sao cho tâm Elip trùng với gốc tọa độ và bán kính trục lớn nằm trên trục Ox. 

+ Chuyển về bài toán toán học: “Tìm hình chữ nhật nội tiếp Elip có bán kính 

trực lần lƣợt là 5cm, là 3cm sao cho hình chữ nhật có diện tích lớn nhất”. 

Bước 2: Giải bài toán toán học. 

Với cách chọn hệ trục tọa độ nhƣ trên, ta có phƣơng trình của Elip là:  

 
2 2

1
25 9

x y
  . 

Gọi đỉnh của hình chữ nhật thuộc phần góc phần tƣ thứ nhất của hệ trục Oxy 

là A(x; y), với 
2

3. 1
25

x
y   . Khi đó kích thƣớc của hình chữ nhật sẽ là 2x và 2y, 

với  0 < x < 5. 
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Diện tích hình chữ nhật là:
2

212
2 .2 12. 1 25

25 5

x
S x y x x     , với  0 < x < 5. 

Khi đó, bài toán thực tế quy về: “Tìm x sao cho 212
(x) 25

5
S f x x    đạt 

giá trị lớn nhất, với  0 < x < 5”. 

 Ta có: 
2

' 2

2 2

25
(x) 25

25 25

x
f x

x x
   

 

 . Khi ' 5
(x) 0

2
f x    . 

Lập bảng biến thiên:  

x   0                        5

2
                                                  5 

(x)          +                   0                      - 

f

(x) 

 
25

2
 

 

 

 Nhìn vào bảng biến thiên ta có: 
max

5 25 3
( )

22 2
f f y    . 

Bước 3: Trả kết quả về bài toán ban đầu. 

Vậy để diện tích bề mặt tiếp xúc của chi tiết hình trụ có mặt cắt là hình 

Elip có bán kính trục 5cm, 3 cm với chi tiết có mặt cắt là hình chữ nhật sao cho 

hình chữ nhật nội tiếp trong hình Elip là lớn nhất thì kích thƣớc của hình chữ 

nhật lần lƣợt là 5 2  cm, 3 2  cm. 

Qua ví dụ trên ta thấy, tận dụng tình huống với cụm từ “lớn nhất” gợi cho SV 

liên tƣởng tới bài toán tìm cực trị, từ đó vận dụng nhận biết bài toán thực tiễn có 

thể chuyển sang bài toán toán học thích hợp để tìm chính xác kết quả. 

Ví dụ 2.27: Khi dạy học cho SV khoa Cơ khí và Công nghệ hàn phần “Ứng 

dụng đạo hàm của hàm số tại một điểm”, GV đƣa ra tình huống sau: “Trong lao 

động kỹ thuật, người thợ dùng máy mài để 

mài nhẵn múi hàn (hoặc mài nhẵn đường 

cắt tấm kim loại; hình 2.4, nguồn 

http://www.kythuathandien.com, hình chỉ 

mang tính chất minh họa). Vận dụng kiến 

thức Toán học em hãy chỉ ra vị trí không an 

toàn để người thợ tránh rủi ro có thể xảy ra 

trong quá trình lao động”. 
Hình 2.4 

http://www.kythuathandien.com/
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Với đƣờng cong (C) là đồ thị của hàm số y = f(x), tại điểm A(x0,f(x0)) giả sử 

hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x0 thì f(x) liên tục tại x0. 

+ Về mặt hình học, đạo hàm của hàm số f(x) tại điểm x0 biểu diễn hệ số góc 

của đƣờng tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm A(x0,f(x0)). 

+ Về mặt cơ học, nếu phƣơng trình chuyển động của một chất điểm trên 

đƣờng thẳng là s = f(t) thì đạo hàm f 
’
(t) biểu diễn vận tốc tức thời của chuyển động 

đó tại thời điểm t0. Với ý nghĩa đó, ta cũng có thể xem đạo hàm f 
’
(x0) là vận tốc 

biến thiên của hàm số f(x) theo x tại thời điểm x0. 

Dựa vào cơ sở toán học ta thể 

thấy, trong quá trình mài, đá mài tiếp 

xúc với tấm kim loại. Do viên đá mài là 

tròn, nên khi đá mài chuyển động tròn 

và tiếp xúc với tấm kim loại tạo thành 

chùm tia lửa điện theo phƣơng đƣờng 

thẳng (tia lửa này chính là đường thẳng tiếp tuyến với đường tròn tại tiếp điểm là 

điểm tiếp xúc với vị trí của tấm kim loại cần mài). Nhƣ vậy, với sự chuyển động 

tròn đều của máy mài sẽ tạo thành chùm tia lửa bắn ra (như hình vẽ 2.4), qua đó ta 

thấy vị trí không an toàn là phía trƣớc chùm tia lửa điên bắn ra khi máy mài tiếp 

xúc với vị trí của tấm kim loại cần mài (như hình 2.5). Do đó để đảm bảo an toàn 

trong lao động kỹ thuật, ngƣời thợi cần biết vị trí này để tránh đứng ở khu vực này 

nhằm đảm bảo an toàn trong lao động. 

Qua ví dụ này ta thấy, trong dạy học TCC GV nêu ra các tình huống mà SV 

thƣờng gặp trong quá trình thực hành, từ đó vận dụng kiến thức toán học để giải 

thích cơ chế vận hành và biết sử dụng các thiết bị kỹ thuật nhằm góp phần giáo dục 

ý thức cho SV trong an toàn lao động. 

A(x0,f(x0)

) 

(phạm vi không an toàn) 

Hình 2.5 

(C) 
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2.2.3. Nhóm biện pháp 3 (N3) phát triển đồng thời tƣ duy thuật giải và 

tƣ duy kỹ thuật 

2.2.3.1.  Biện pháp 1 (N3): Chú trọng sử dụng phương pháp dạy học trực 

quan để phát hiện cách thức và quy trình sử dụng kiến thức toán học giải quyết 

những vấn đề cụ thể trong thực tiễn. 

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này nhằm giúp SV học nghề biết đƣợc khả năng vận dụng kiến 

thức toán học xác định đƣợc các quy trình, cách thức mang tính kỹ thuật để giải 

quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn nghề nghiệp. Đồng thời giúp ngƣời học 

sử dụng các phƣơng tiện kỹ thuật hỗ trợ tính toán với dữ liệu số phải tuân theo các 

quy trình chặt chẽ mới giảm thiểu các sai số và cho kết quả đáng tin cậy. Ngoài ra, 

hình thành kỹ năng tính toán của ngƣời lao động trong môi trƣờng công nghiệp. 

Biện pháp này nhằm khai thác chủ để kiến thức toán học có tiềm năng bồi 

dƣỡng và phát triển thành tố thứ hai: “thực hiện những quy trình gồm một số hữu 

hạn bước sắp xếp theo một thứ tự xác định, nhằm hoàn thiện một nhiệm vụ nào 

đó”, thành tố thứ sáu: “phân tích, đánh giá các thuật toán để lựa chọn thuật toán 

tối ưu” của TDTG; thành tố thứ 2: “Nhìn thấy khả năng ứng dụng và sự phản ánh 

của kiến thức toán học trong thực tiễn”; thành tố thứ 3: “Thực hiện chính xác 

các thao tác, làm chủ các phương tiện kỹ thuật phục vụ giải quyết các vấn đề 

toán học cần giải quyết” của TDKT. 

Cách thức thực hiện biện pháp 

Có thể thực hiện biện pháp này thông qua các hình thức sau đây: 

Thứ nhất, để hình thành vững chắc cho ngƣời học xác định các quy trình, 

cách thức mang tính kỹ thuật để giải quyết những vấn đề toán học cụ thể cần tạo 

dựng và khắc sâu trong ngƣời học hình ảnh về đối tƣợng mà những nguyên lý toán 

học nói tới.  

Thứ hai, để hình thành và phát triển TDGT, TDKT cho ngƣời học thì trƣớc hết 

cần phải giúp ngƣời học nhìn thấy con đƣờng, cách thức, quy trình để sử dụng kiến thức 

toán vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn nghề nghiệp. Trên cơ sở đó 

tạo dựng và khắc sâu các biểu tƣợng về đối tƣợng mà nguyên lý toán học phản ánh. 
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Thứ ba, để ngƣời học hiểu rõ và nắm chắc đƣợc bản chất của nguyên lý toán 

học, cần phải có hình ảnh trực quan cảm tính về các đối tƣợng mà khái niệm đề cập 

tới (trừ trƣờng hợp không thể). Một trong những đặc điểm riêng của TDTG, TDKT 

trong dạy học toán cách thức biến đổi toán học theo thứ tự các bƣớc nhƣ thế nào để 

vận dụng đến các đối tƣợng đang nghiên cứu. 

Chẳng hạn, khi dạy khái niệm về tích phân xác định thì xuất phát chính là bài 

toán thực tế tính diện tích hình thang cong. Trong quá trình dạy khái niệm về tích 

phân xác định, để giúp SV lĩnh hội đƣợc kiến thức và đi đến công thức tính là một 

quá trình phức tạp và trừu tƣợng. Nhƣng qua thực tế khi ứng dụng tích phân xác 

định để tính diện tích, thể tích các vật thể,… giúp cho SV hiểu hơn về lý thuyết, từ 

đó tính đƣợc diện tích và thể tích các hình phức tạp mà nếu không vận dụng kiến 

thức về tích phân thì dƣờng nhƣ không thể tính đƣợc. 

Ví dụ 2.28: Trong dạy học bài “Một số ứng dụng hình học của tích phân 

xác định”  trong TCC cho sinh viên ngành Cơ Khí, khi tính thể tích vật thể theo 

diện tích của các thiết diện song song. Quá trình tạo kiến thức cho SV để đi đến 

công thức tính nhƣ sau: 

Cho một vật thể T giới hạn bởi 

một mặt cong kín mà ta đã biết diện 

tích S của mọi thiết diện của nó trên 

mặt phẳng vuông góc, chẳng hạn với 

trục Ox. Giả sử S = S(x), trong đó x là 

hoành độ giao điểm của mặt phẳng với trục Ox (hình 2.6) và S(x) liên tục trên [a, 

b]. Ta cần tính thể tích V của vật thể T bằng cách: 

+ Bƣớc 1: Chia đoạn [a, b] thành n đoạn bởi các điểm chia: 

0 1 2 3 1... ...i i na x x x x x x x b          . 

+  Bƣớc 2: Qua mỗi điểm xi dựng mặt phẳng vuông góc với trục Ox, các mặt 

phẳng ấy chia T thành n vật thể nhỏ. Nếu 1i i ix x x    khá nhỏ, có thể xem thể tích 

của vật thể nhỏ thứ i xấp xỉ bằng thể tích hình trụ có chiều cao ix  và diện tích đáy 

Hình 2.6 
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'( )iS x  với 
'

1i i ix x x   , tức là xấp xỉ bằng
'( ).i iS x x . Do đó thể tích của vật thể T gần 

bằng: 
1

'

0

( ).
n

i i

i

S x x




 . 

+ Bƣớc 3:  Khi n   sao cho max 0ix   thì thể tích V của vật thể T là 

giới hạn của tổng 

1
'

0

( ).
n

i i

i

S x x




 với max 0ix  , tức là:  

1
'

ax
0

lim ( ). ( ) .
i

bn

i i
m x

i a

V S x x S x dx


 


     
( 2.4)

 

Từ đó, dựa vào công thức (2.4), ta xét các bài toán thực tế sau: 

 Bài toán 1: Tìm thể tích hình cầu nội tiếp hình hộp lập phương có cạnh là 6 

cm (giả sử bề dày cạnh hình hộp lập phương không đáng kể). 

+ Giả sử hình cầu có tâm O, có bán kính R nội 

tiếp hình hộp lập phƣơng có cạnh là 6cm (như hình 

vẽ 2.7). 

+ Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng, thẳng góc 

với trục Ox tại điểm x, ta đƣợc hình tròn tâm A bán 

kính AB.  

+ Xét tam giác vuông OAB, ta có: AB
2
 = OB

2
 

– OA
2
 = R

2
 – x

2
. 

Do đó: 2 2 2( ) ( )S x AB R x    . 

+ Vì hình cầu nội tiếp hình hộp lập phƣơng có cạnh là 6 cm, suy ra hình cầu 

có đƣờng kính d = 2R = 6 cm (xét bề dày hình hộp là không đáng kể) nên R = 3 cm. 

+ Áp dụng công thức (2.4), ta có: 

3
3 3

2 2 2 2

3 3

( ) ( ) (3 ) 9 36 .
3

R R

R R

x
V S x dx R x dx x dx x   

   

 
        

 
    

Hình 2.7 
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Bài toán 2: Tính thể tích hình trụ đứng, bị cắt bởi mặt phẳng đi qua đường 

kính 2R của đáy và tạo với mặt phẳng đáy một góc  . 

Để giải bài toán trên, giáo viên vẽ hình 

lấy cơ sở đó tạo dựng, khắc sâu hình ảnh trực 

quan mà bài toán nói đến, từ đó giúp sinh viên 

tƣ duy và giải bài toán một cách dễ dàng hơn. 

+ Hình trụ bị cắt bởi mặt phẳng đi qua 

đƣờng kính d = 2R của mặt đáy; 

+ Hình vẽ biểu diễn trên bằng 
1

2
 vật thể cần tính thể tích;  

+ Mặt phẳng tạo với đáy một góc  ;   

+ Tam giác vuông PMN là thiết diện của vật thể với một mặt phẳng thẳng 

góc với trục Ox tại x, với x biến thiên từ 0 đến 2R nên qua mỗi điểm x dựng đƣợc 

mặt phẳng thẳng góc với trục Ox. 

+ Tính diện tích thiết diện S(x) = SPMN , từ đó áp dụng công thức (2.4) để giải. 

Với cơ sở đó, SV lập luận và tính thể tích vật cần tính nhƣ sau:  

Ta có:  2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) 2MP AM AP R R x Rx x       ; .tanMN MP   

   2 21 1 1
. ( ) tan (2 ) tan

2 2 2
PMNS MP MN MP xS Rxx       . 

Vậy, thể tích vật thể cần tính là:  

  
2 2 3

2 2 2 2 3

0

0 0

1 1 1 2
tan (2 ) tan (2 ) tan ( ) | tan

2 2 2 3 3

R R

Rx
V Rx x dx Rx x dx Rx R            

Từ bài toán 2, áp dụng cho SV ngành Cơ khí đƣa ra tình huống sau: “Một 

phôi sắt hình trụ đáy là hình tròn, bán kính 3 cm bị cắt thành hai phần sao cho mặt 

phẳng cắt đi qua tâm đáy của hình trụ tạo với mặt đáy một góc  . Tìm góc   để 

thể tích phần bị cắt ra là 18 cm
3 
”. 

Áp dụng công thức tính thể tích vật thể: 32
tan

3
V R   

Khi R = 3 cm, ta có: 3 32 2
tan .3 .tan 18tan .

3 3
V R       

p

A

M

C

B

N

 

x

O

 

x

       Hình 2.8 



123 

 

Do đó, để thể tích phần bị cắt ra là 18 cm
3
 thì   phải thoả mãn phƣơng trình: 

   18tan 18 tan 1     suy ra 
4


  . 

 Vậy, để thể tích phần hình trụ tròn bị cắt ra là 18 cm
3
 thì góc tạo bới mặt 

phẳng cắt và mặt phẳng đáy của vật hình trụ phải bằng .
4


 

Qua ví dụ trên, nhận thấy việc tạo dựng hình ảnh trực quan dựa trên bài toán 

thực tế đã tạo cho sinh viên có ấn tƣợng ban đầu, làm dữ liệu tƣ duy để giải bài 

toán một cách dễ dàng hơn. Cũng từ đó, thấy đƣợc mối liên hệ giữa kiến thức tích 

phân xác định với thực tiễn đời sống lao động kỹ thuật và biết cách vận dụng vào 

giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

Thông qua việc phát triển năng lực nhận thức giữa lý thuyết và thực hành, 

sinh viên thấy đƣợc tính hữu ích của kiến thức, hứng thú học tập đƣợc khơi dậy, tạo 

động cơ và ý thức học tập xác định rõ hơn. 

Trong quá trình học chủ đề toán học, mỗi kiến thức toán học có khả năng 

vận dụng trong lĩnh việc riêng, chẳng hạn khi học chủ đề: “Ứng dụng đạo hàm để 

tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất” ta có thể đƣa ra bài toán thực tế cho SV khoa 

Công nghệ Ôtô giải nhƣ sau: 

Ví dụ 2.29: Một ôtô chạy từ Bắc vào Nam, với chi phí khi xe chạy cả ngày 

lẫn đêm gồm có hai phần: phần cố định bằng a đồng và phần biến đổi tăng tỷ lệ với 

lập phƣơng vận tốc. Hỏi ôtô chạy với vận tốc nào thì chi phí ít nhất. 

Nhận thấy đây là một bài toán trong thực tế, vận dụng kiến thức toán học để 

giải cần có quy trình, kỹ thuật biến đổi và vận dụng vào kiến thức vật lý, … một 

cách khéo léo mới cho ra kết quả, cụ thể:  

+ Thứ nhất:  Giả sử xe ô tô chạy quãng đƣờng từ Bắc vào Nam là S km phải 

mất T ngày đêm. Gọi v là vận tốc ô tô chạy, với chi phí cả cả ngày lẫn đêm là R. 

+ Thứ hai: Khi đó chi phí R đƣợc xác định:  R = T.a + k.T.v
3
, trong đó k là 

hệ số tỷ lệ. Vì, 
S

T
v

    nên 2.
. .

S a
R k S v

v
  . 

+  Thứ ba: Bài toán quy về “Tìm  v để hàm số 2.
. .

S a
R k S v

v
   đạt giá trị cực tiểu”. 
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+  Thứ tư:  SV ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số theo v để tìm cự tiểu 

R, SV dễ dàng tìm đƣợc  Rmin   khi 3

2

a
v

k
 .   

Vậy, để ô tô chạy từ Bắc vào Nam cả ngày lẫn đêm đạt đƣợc chi phí thấp 

nhất khi tốc độ ô tô chạy với vận tốc 3

2

a
v

k
 . 

Ví dụ 2.30: Khi dạy chuyên đề “tính độ dài cung đường cong phẳng”, với lý 

thuyết: Giả sử cần tính độ dài l của cung đƣờng cong AB có phƣơng trình y = f(x), 

a x b  , trong đó hàm số f(x) có đạo 

hàm liên tục trên đoạn [a, b]. Giảng viên 

kiến tạo kiến thức, SV dùng các kỹ thuật 

biến đổi để đƣa về kiến thức mới, từ đó 

vận dụng để tìm độ dài đƣờng cong l của 

cung AB. 

 + Chia đoạn [a, b] thành n đoạn 

nhỏ bởi các điểm: 

   0 1 2 3 1... ...i i na x x x x x x x b           (như hình vẽ 2.9) 

+  Gọi Mi  là điểm có tọa độ ( , ( ))i ix f x . Đặt: 1i i ix x x   . Nếu ix  khá nhỏ, 

độ dài cung 1i iM M   xấp xỉ bằng độ dài của dây cung 1i iM M  , tức là xấp xỉ bằng 

2 2( ) ( )i ix y   , trong đó: 1( ) ( )i i iy f x f x   . 

+ Theo công thức Lagrange, ta có: 
'

1( ) ( ) ( ).i i i i iy f x f x f x     , với 1i i ix x  

. 

Do đó: 

2

'2

1 1 . 1 ( ).i

i i i i i

i

y
M M x f x

x


 
      

 
, 

 suy ra: 

1 1
'2

1

0 0

1 ( ).
n n

i i i i

i i

l M M f x
 



 

     . 

+ Nhận thấy khi n càng lớn thì các ix  càng bé và độ xấp xỉ l càng tốt. Nên 

khi cho n   sai cho max 0ix   ta có:  

 

                Hình 2.9 
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1
'2 '2

0
0

lim 1 ( ). 1 ( ) .
i

bn

i i
mx x

i a

l f x f x dx


 


           
(2.5)

 

Ứng dụng: “Tìm độ dài đường axtrôit có phương trình x = 3 cos
3
t, y = 

3sin
3
t, với 0 2t   ” (hình 2.14, trong đó: a = 3).  

Từ công thức (2.5), dùng kỹ thuật biến đổi để áp dụng tìm độ dài đƣờng cong 

axtrôit nhƣ sau: 

+ Ta đặt: 3 3( ) 3sin , ( ) 3cosx t t y t t     ,  với  0 2t   . 

+ Ta có: 
. ' . '

'

. ' . '

( ) ( )
( )

( ) ( )

dy t dt t
f x

dx t dt t

 

 
    

2
'

'2 ' ' 2 '2

'

( )
1 ( ) 1 . ( ) ( ) ( )

( )

t
f x dx t dt t t dt

t


  



 
      

 
. 

+ Do đó: ' 2 '2( ) ( ) .

b

a

l t t dt      
(2.6)

 

+ Vì tính đối xứng của đƣờng axtrôit, nên chỉ cần tính 
1

4
  độ dài của nó 

nằm trong góc phần tƣ thứ nhất, ứng với 0,
2

t
 

  
 

. 

+ Áp dụng công thức (2.6), ta có: ' 2 ' 2( ) 9sin cos , ( ) 9cos sin ,t t t t t t     

nên  
2 2

2 4 2 4 2 2 2 2 2

0 0

1
9.3 (sin os os sin ) 3.3 sin os (sin os )

4
l tc t c t t dt tc t t c t dt

 

      

 
2 2 2

2 2

0 0 0

9
9 sin os 9 sin cos sin 2

2
tc tdt t tdt tdt

  

      
2

2

0
0

9 1 9 9
. sin 2 2 os2 .

2 2 4 2
td t c t




     

Vậy,   
9

4. 18
2

l     (đvđd). 

Qua ví dụ này ta thấy, trong quá trình lĩnh hội kiến thức, SV dùng các kỹ 

thuật biến đổi một cách khéo léo để đƣa về công thức mới, từ đó vận dụng để giải 

bài toán thƣờng gặp trong ngành nghề kỹ thuật. Cho SV làm nhiều bài tập dạng này 

góp phần làm cho SV biết vận dụng kiến thức toán học để giải các bài toán liên 
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quan đến ngành nghề đƣợc học, cũng từ đó góp phần  hình thành tƣ duy nói chung 

và tƣ duy kỹ thuật nói riêng. 

PPDH tích cực nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của ngƣời học, nghĩa 

là chuyển vị trí của ngƣời học từ thụ động sang chủ động, từ đối tƣợng tiếp nhận tri 

thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập. Trong quá trình 

dạy học, sử dụng các PPDH tích cực có tác dụng phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo cho ngƣời học. 

Trên cơ sở nhìn thấy các nguyên lý toán học, biết khai thác, sử dụng các 

phƣơng tiện kỹ thuật để hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề toán học vào thực 

tiển. Biện pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển 

TDKT cho ngƣời học, nó tác động, chi phối các biện pháp khác. 

Với đặc điểm nội dung kiến thức, điều kiện dạy học của môn học, với mục 

đích hình thành và phát triển tƣ duy kỹ thuật cho ngƣời học thì trong hệ thống 

PPDH tích cực, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề và dạy học angôrit hóa đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng, mang lại hiệu quả cao. 

Trong biện pháp này, chúng tôi trình bày phƣơng pháp dạy học phát hiện và 

giải quyết vấn đề trong dạy học TCC để phát triển tƣ duy kỹ thuật cho SV. 

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là một PP dạy học, bao gồm việc tạo ra 

một hệ thống các tình huống có vấn đề và hƣớng dẫn ngƣời học giải quyết chúng một 

cách tích cực và tự lực. Ở đây, vấn đề là một nhiệm vụ nhận thức mà ngƣời học cần 

phải sử dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có và sự hành động, suy nghĩ sáng tạo để 

giải quyết. Sau khi giải quyết vấn đề, ngƣời học sẽ tiếp thu đƣợc kiến thức mới và 

phƣơng pháp hành động mới; Tình huống có vấn đề là một tình huống mà trong đó 

mâu thuẫn khách quan của nhiệm vụ nhận thức đƣợc ngƣời học tiếp nhận nhƣ một vấn 

đề học tập mà họ cần phải giải quyết và có thể giải quyết đƣợc với sự nổ lực hợp với 

khả năng của họ, kết quả là đạt đƣợc kiến thức mới và phƣơng thức hành động mới. 

Trong quá trình vận dụng kiến thức TCC vào giải quyết vấn đề tính toán cần 

chú ý phân tích các tình huống vận dụng và làm rõ ý nghĩa thực tiễn của tri thức 

toán trong tình huống cụ thể đó. 
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Ví dụ 2.31: Khi dạy vi phân và các ứng dụng của vi phân của hàm số một 

biến, GV nêu vấn đề sau: “Không dùng công cụ máy tính hỗ trợ, dựa vào ứng dụng 

vi phân hãy tính giá trị gần đúng  4 15,8 ” 

Khi dạy khái niệm vi phân của hàm số một biến, từ tri thức đã biết ta vận 

dụng để hình thành tri thức mới, từ đó đặt vấn đề cho SV tìm tòi cách giải nhƣ sau: 

Hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x, theo định nghĩa đạo hàm ta có: 

'

0
( ) lim

x

y
f x

x 





   (với ( ) ( )y f x x f x    ), khi '0, ( ) ( )

y
x f x x

x



   


, trong 

đó ( )x  là một vô cùng bé khi 0x  . 

Từ đó, ta có: 
'( ). ( ).y f x x x x      

   (2.7) 

Vì ( ).x x   là một vô cùng bé bậc cao hơn x  khi 0x  , nên áp dụng quy 

tắc ngắt bỏ VCB bậc cao, ta có: (2.7)   
'( ).y f x x    

 
 (2.8).  

Khi đó: 
'( ).f x x  gọi là vi phân của hàm số y = f(x) xác định tại x. Kí hiệu là 

dy hay df(x), xác định: 
'( ).dy f x x   

Cũng với việc chỉ rõ việc hình thành khái niệm vi phân của hàm số một 

biến, giáo viên dẫn dắt SV hình thành tri thức mới với việc nêu vấn đề: Không máy 

tính hỗ trợ hãy tính giá trị gần đúng: A = 4 15,8 . Dựa vào lý thuyết SV tìm tòi công 

thức và cách giải quyết vấn đề nhƣ sau: 

 + Từ (2), khi x  là khá nhỏ, ta có công thức tính giá trị gần đúng sau: 

 
'

0 0( ) ( ) ( ).y f x x f x f x x       

 
'

0 0 0( ) ( ). ( )f x x f x x f x      
(3)

 

 + Từ 4 15,8 , SV suy nghĩ xét hàm số: 

1

4 4( )y f x x x   , (vì khi x =15,8 thì 

f(15,8) = A). 

 + Với giá trị 15,8 ta có thể viết: 15,8 = 16 – 0,2 = 16 + (-0,2), nên đặt  

0 16, 0,2x x    . 
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 + Bài toán tính A quy về cần tính gần đúng 

1

4 4( )y f x x x    tại 16 + (-

0,2) = 0x x    . 

 + Tính đƣợc: 
4

0( ) 16 2,f x  
3

' 4

34

1 1
( ) ,

4 4
f x x

x



  và 
'

0
34

1 1
( )

324 16
f x   . 

 p dụng (3) ta có: A = 44
0,2

15,8 16 2 0,0062 1,9938
32

     . 

Qua các ví dụ trên ta thấy, với cấu trúc dạy học phù hợp với quá trình nhận 

thức của SV, GV có thể nêu vấn đề để SV vận dụng những tri thức đƣợc học để tìm 

tòi các mối liên hệ để giải quyết vấn đề đó dựa trên tri thức đã có. Cho SV rèn 

luyện những bài tập dạng này sẽ  tạo nên sự sáng tạo của ngƣời học dựa trên hệ 

thống tri thức kinh nghiệm đã có, từ đó hình thành tri thức mới cho SV, tri thức này 

lại là cơ sở hình thành tri thức khác, qua đó góp phần bồi dƣỡng phát triển TDTG 

và TDKT cho SV CĐKT. 

Trong dạy học, vận dụng kiến thức toán vào bài toán cụ thể đƣợc xây dựng 

hoặc lựa chọn thích hợp sẽ có nhiều điểm tƣơng tự nhƣ tình huống có vấn đề hoặc 

có nhiều yếu tố để từ đó xây dựng hình thành tình huống có vấn đề, điều này giúp 

cho SV tìm tòi vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề đó một cách tốt nhất. 

Ví dụ 2.32: Khi dạy phần ứng dụng tích phân để tính thể tích vật tròn xoay, 

với nội dung: giả sử cho hình thang cong aABb, giới hạn bởi đƣờng cong y = f(x), 

trục Ox và hai đƣờng thẳng x = a, x = b, quay 

xung quanh trục Ox; f(x) là hàm số liên tục 

trên đoạn [a, b].  

Khi đó thể tích V của vật thể tròn 

xoay tọa nên bởi phép quay đó đƣợc tính 

theo công thức:  

2 2( ) ( ) .

b b b

a a a

V S x dx y dx f x dx       
(2.9)

 (trong đó S(x) là thiết diện của vật thể với 

một mặt phẳng thẳng góc với trục Ox tại điểm x là một hình tròn, tâm tại điểm x, 

bán kính y = f(x) (hình 2.10)). 

Hình 2.10 
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Từ đó GV đƣa ra tình huống có vấn đề sau: “tính thể tích vật thể tròn xoay, 

tạo nên bởi phép quay xung quanh trục Oy hình giới hạn bởi đường 2 4 0y x    

và trục Oy (hình 2.11)”.  

GV đƣa gợi ý kiến tạo kiến thức mới cho SV và từ đó tìm tòi cách giải bài 

toán trên nhƣ sau: 

+ Xét trƣờng hợp thể tích vật thể tròn xoay V, tạo nên bởi phép quay xung 

quanh trục Oy hình thang cong cCDd, giới hạn bởi đƣờng cong ( )x y , trục Oy và 

hai đƣờng thẳng y = c, y = d với giả thiết ( )x y  là hàm số liên tục trên đoạn [c, d] 

(hình 2.11), thì bằng cách đổi vai trò của x và y 

trong công thức (2.9), ta có: 

2 2( ) ( )

b b b

a a a

V S y dy x dy y dy      
    (2.10)  

 

+ Từ phƣơng trình: 2 4 0y x   , ta có: 

24x y  . Đặt 2( ) 4x y y   . 

+ Vì tính đối xứng của hình phẳng đã cho 

đối với trục Ox, nên chỉ cần tính 
1

2
 thể tích vật thể tròn xoay, ứng với y biến thiên từ 

0 đến 2. 

+ Áp dụng công thức (2.10), ta có:  
2 2

2 2 2

0 0

(4 )
2

V
x dy y dy      

2
22

2 4 3 5 3 5

00 0

8 1 8 1 256
(16 8 ) 16 16.2 .2 .2 .

3 5 3 5 15
y y dy y y y   

   
            

   
   

Vậy, 
256

.
15

V  h. 

Chính vì thế, nhiều nhà nghiên cứu về TDKT đều có chung nhận định: dạy 

học phát hiện và giải quyết vấn đề là phƣơng tiện chung để phát triển TDKT cho 

học sinh. Vì vậy, trong dạy học TCC cho SV trƣờng kỹ thuật dùng PP phát hiện và 

giải quyết vấn đề nhằm phát triển TDKT cho SV. 

   Hình 2.11 
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2.2.3.2. Biện pháp 2 (N3): Sử dụng các tình huống giải toán có nội dung 

liên quan đến các nghề đào tạo để giáo dục sinh viên ý thức tuân thủ các quy 

trình, quy phạm kỹ thuật trong quá tr nh lao động. 

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp nhằm hình thành cho ngƣời học nghề có phẩm chất tốt đẹp của 

ngƣời lao động trong nền sản xuất tự động hóa, rèn luyện tính ngăn nắp, tính kỷ 

luật, ý thức chấp hành những quy phạm kỹ thuật và ý thức suy nghĩ tìm các phƣơng 

án tối ƣu khi giải quyết công việc trong lao động sản xuất. 

Cách thức thực hiện biện pháp: Có thể thực hiện biện pháp này thông qua 

việc khai thác kiến thức TCC với những ý sau: 

Thứ nhất, khai thác các bài tập TCC mà trong quá trình giải nếu không tuân 

thủ theo một quy trình trật tự nhất định sẽ dẫn đến kết quả sai hoặc không giải đƣợc. 

Thứ hai, khai thác các tình huống gắn với ngành nghề đào tạo để vận dụng 

kiến thức TCC giải quyết vấn đề này.  

 Chẳng hạn, trong quá trình dạy học chủ đề TCC, mỗi kiến thức TCC có khả 

năng vận dụng để tính toán, nhƣ khi dạy học chủ đề: “Ứng dụng đạo hàm để tìm giá 

trị lớn nhất và nhỏ nhất” ta có thể đặt vấn đề cho SV Khoa Công nghệ hàn giải 

quyết tình huống thực tế sau: 

Ví dụ 2.33:  Cho tấm tôn hình tròn có bán kính R, phải cắt khỏi hình tròn 

một quạt tròn nào để phần còn lại có thể cuốn thành cái phễu có dung tích lớn nhất? 

Hƣớng dẫn SV các kỹ thuật biến đổi để đƣa về bài toán sau: 

+ Gọi   là góc ở tâm quạt tròn còn lại, cạnh nghiêng L của hình nón chính là 

đƣờng sinh, cũng là bán kính của hình quạt tròn nên  L = R.  

+ Theo hình vẽ (2.3) ta có: 
2. . .

,
2

r L
L r

 

 
  

2 2
2 . . 4

2 2

L r L r
h L



 


      

và   Sđáy = 
2 2

2 .
.

4

L
r





 . 

+ Thể tích hình nón là:   V = 
1

.
3

h Sđáy  = 
3

2 2 2

2

1
. . . 4

16

L
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hay    V  = 
3

2 2 2

2

1
. . . 4

16

R
  


 . 

+ Bài toán quy về “với giá trị nào của   để V đạt giá trị lớn nhất”. 

             + Để giải quyết bài toán này, vận dụng khảo sát hàm số 

theo   ta tìm đƣợc Vmax  đạt đƣợc khi 
2

2
3

  . 

Vậy, với tấm tôn hình tròn có bán kính R, ta phải cắt hình tròn tạo một quạt 

tròn có góc ở tâm quạt tròn là 
2

2
3

    thì phần này cuốn thành đƣợc một cái 

phểu có dung tích lớn nhất. 

Ví dụ 2.34: Khi dạy SV Khoa Cắt gọt kim loại GV đặt vấn đề sau: Người ta 

muốn cắt gọt một phôi sắt hình trụ để nội tiếp trong hình nón có bán kính đáy R, 

chiều cao H. Tìm bán kính r, chiều cao h của hình trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp 

trong hình nón đó. 

Khi hƣớng dẫn SV giải bài toán trên, GV kiến tạo các kiến thức liên quan, từ 

bài toán thực tế phức tạp tìm cách biến đổi theo một quy 

trình vận dụng kiến thức toán để giải. 

+ Gọi V là thể tích của hình tròn nội tiếp trong 

hình nón, ta có: 2V r h . 

V  là hàm số hai biến số r và h. Vì hai tam giác 

ABC và AOO
‟ 
 đồng dạng, nên:          

 ( )
h R r H

h R r
H R R


      và   

2 ( )
H

V r R r
R

  . 

+ Nhận thấy, V  là hàm số của một biến số r, với 0 r R  . 

+ Bài toán thực tế đã cho quy về: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 

2 3( ) ( )
H

V r Rr r
R


   trong khoảng đóng [0,R]. 

Ta có: 
' 2( ) (2 3 )

H
V r rR r

R


  , '( ) 0V r   khi  r = 0 hoặc 

2

3
r R ,trong đó điểm 

r = 0 không phải là điểm tới hạn vì nó nằm tại nút trái của khoảng đóng. 

Hình 2.12 
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Tính giá trị hàm số V(r) tại 
2

3
r R  và tại hai nút r = 0, r = R, nhận đƣợc: 

22 4
( ) ,
3 27

V R R H   (0) ( ) 0V V R  .  

Vậy, giá trị lớn nhất của hàm số V(r) là 
22 4

( ) .
3 27

V R R H  

Tóm lại, hình trụ có thể tích lớn nhất, nội tiếp trong hình nón, có bán kính r 

và chiều cao h nhƣ sau: 
2

3
r R , 

2
( ) ( )

3 3

H H H
h R r R R

R R
     . 

Khi giải bài toán này SV rèn luyện đƣợc các mặt sau: 

1). Cũng cố về công thức tính thể tích, tính đồng dạng; 

2). Từ bài toán thực tế vận dụng kỹ thuật biến đổi toán học và tính toán theo 

một quy trình nhất định để dẫn đến bài toán thƣờng gặp; 

3). Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức tìm cực trị hàm số một biến đã 

học áp dụng vào tình huống cụ thể; 

4). Thấy đƣợc mối liên hệ giữa kiến thức đã đƣợc học vận dụng với thực tiễn 

đời sống lao động kỹ thuật và biết cách vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; 

5).  Phát triển TDTG, TDKT. 

Qua ví dụ trên, việc phát triển năng lực nhận thức từ bài toán thực tiễn biết 

phân tích, biến đổi đƣa về bài toán đơn giản và quen thuộc giúp SV thấy đƣợc tính 

hữu ích của kiến thức, từ đó tạo động cơ và ý thức học tập tốt hơn. 

Trong thực tế ngƣời thợ thƣờng dùng các hoa văn để trang trí trên các sản 

phẩm của ngành cơ khí và hàn, chẳng hạn nhƣ dùng đƣờng hình: tim, lemnicat, 

xiclôit,... Do đó, khi dạy học TCC cần lồng ghép kiến thức toán vào tính độ dài các 

đƣờng cong, giải thích các hoa văn mà ngƣời thợ Cơ khí và Hàn tạo ra. Chẳn hạn: 

Ví dụ 2.35: Khi dạy chuyên đề “Một số ứng dụng hình học của tích phân 

xác định”, độ dài cung đƣờng cong phẳng AB có phƣơng trình y = f(x), với 

a x b  , trong đó hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên [a, b] đƣợc tính theo công 
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thức: ' 21 ( )

b

AB

a

s f x dx  . Vận dụng kiến 

thức này, cho SV làm ví dụ sau: “Tính chiều 

dài cung OAB (như hình vẽ 2.13.) tạo bởi  các 

đường cong: 3 2y x  và 
22y x  ”. 

Hai đƣờng cong 3 2y x  và 
22y x   

cắt nhau tại A(1, 1) và B(-1, 1). Vì tính đối xứng của chu vi hình phẳng đối với trục 

Oy (như hình vẽ  2.13) ta có chu vi hình phẳng là: 2(S )OA CAS S  , trong đó:  

+ Độ dài cung đƣờng cong OA  xác định bởi phƣơng trình 3x y , với  

O Ay y y   

1
2 1 1 2

0 0

9 4 9 9
1 1 1 1

4 9 4 4

A

O

y

OA

y

dx
S dy ydy y d y

dy

     
           

    
                      

1
3

2

0

8 9 8 13 13 13 13 8
1 1

27 4 27 8 27
y

   
           

. 

+ Độ dài cung đƣờng cong CA  xác định bởi phƣơng trình 
22y x  , với  

C Ax x x   

12 1 12

2 2
00 0

2
1 1 2 2 arcsin

2 422

A

C

x

CA

x

dy x dx x
S dx dx

dx x x

 
       

  
   . 

Do đó, 
13 13 8 2

2( ) 2 5,102
27 4

OA CAS s s
 

      
 

. 

Vậy, độ dài đƣờng cong cần tìm là: 5,102S  . 

Trong quá trình thực hành, SV thƣờng gặp các hình vẽ nhƣ: xiclôit (có 

phương trình 
( sin )

(1 cos )

x a t t

y b t

 


 
), axtrôit (có phương trình 

3

3

os

sin

x ac t

y b t

 




), đƣờng 

lemnicat (có phương trình 2 2 os2r a c  ),  đƣờng hình tim (có phương trình 

(1 os ), 0r a c a   ),... dùng để trang trí hoa văn trên các sản phẩm cơ khí. Trong 

quá GV dạy chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, GV có thể cho SV vẽ các hình 

Hình 2.13 
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này để SV thấy rõ bản chất của các hình các em thƣờng gặp khi thực hạnh thực 

chất là các hình vẽ từ phƣơng trình tham số trong toán học, chẳng hạn lấy ví dụ sau: 

Ví dụ 2.36: Khi khảo sát và vẽ đƣờng cong cho bởi phƣơng trình tham số 

sau:  
( )

( )

x t

y t









    với  t   , ta có trình tự thực hiện các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Tìm miền xác định, các điểm gián đoạn của các hàm 

( ), ( )x t y t   ; 

Bƣớc 2:  Xét tính đối xứng, tính tuần hoàn (nếu có); 

Bƣớc 3: Tìm các tiệm cận của đƣờng cong (nếu có). Nếu khi 0t t  (hoặc 

t ) mà hoặc x, hoặc y, hoặc cả x và y đều dần tới vô cùng thì đƣờng cong có 

thể có tiệm cận. 

- Nếu
0

( )

lim ( )
t t

t

t a




  và 
0

( )

lim ( ) ,
t t

t

t




  thì đƣờng cong có tiệm cận đứng x = a. 

- Nếu
0

( )

lim ( )
t t

t

t




   và
0

( )

lim ( ) ,
t t

t

t b




 thì đƣờng cong có tiệm cận ngang y = b. 

- Nếu cả Nếu ( )t   và  ( )t , đều dần tới  vô cùng khi 0t t  (hoặc t  ) và 

nếu 
0

( )

( )
lim

( )t t

t

t
k

t







 ,
0

( )

lim [ ( ) ( )]
t t

t

t k t b 




  , thì đƣờng cong có tiệm cận xiên là y = kx + b. 

Bƣớc 4: Khảo sát đạo hàm của x, y, xác định các điểm tại đó 
' ',t tx y  triệt tiêu 

và xác định dấu của 
' ',t tx y . Lập bảng biến thiên bao gồm các dòng 

' ', , , ,t tt x x y y  để ghi 

lại kết quả trên. 

Bƣớc 5: Vẽ đƣờng cong: tìm các điểm đặc biệt (nếu có) của đƣờng cong, 

chẳng hạn nhƣ: giao điểm của đƣờng cong với các trục tọa độ, tiếp tuyến với đƣờng 

cong tại các điểm ấy. Hệ số góc của đƣờng tiếp tuyến với đƣờng cong tại điểm 

tƣơng ứng với tham số t đƣợc tính bởi: 
' '

'

' '

( ) ( )

( ) ( )
x

dy y t dt y t
y

dx x t dt x t
   . 

Tùy thuộc vào hàm số, hãy tìm đạo hàm cấp 2 của y đổi với x: 

2 ' ' '' '' ' ' '' '' '
''

' '2 ' '3

( ) ( ). ( ) ( ). ( ) 1 ( ). ( ) ( ). ( )
.

( ) ( ) ( ) ( )
xx

d y d y t x t y t x t y t x t y t x t y t
y

dxdx dx x t x t x t x t

   
    

 

 

để xét sự lồi, lõm, và tìm điểm uốn của đƣờng cong.  
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Ứng dụng, khảo sát và vẽ đồ thị đƣờng axtrôit có phƣơng trình  
3

3

cos

sin

x a t

y a t

 




    

(với  a > 0, 0 2t   ). 

Dựa vào lý thuyết trên để khảo sát và vẽ đồ thị ta phải thực hiện tuần từ các 

bƣớc sau: 

Bước 1: Nhận thấy hàm số x(t), y(t) xác định và liên tục với mọi t , miền 

giá trị của chúng là khoảng đóng [-a, a].  

Bước 2:  Vì các hàm số x(t), y(t) là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2 nên chỉ cần 

khảo sát đƣờng cong trong khoảng [ , ]  . 

+ Khi đổi t thành –t thì x(t) không đổi dấu, còn y(t) đổi dấu, nên đƣờng cong 

nhận trục Ox làm trục đối xứng. Do đó, chỉ cần khảo sát đƣờng cong trong khoảng 

[0, ] , rồi thực hiện phép đối xứng qua trục Ox. 

+ Khi đổi t thành t   thì x(t) đổi dấu, còn y(t) không đổi nên đƣờng cong 

nhận trục Oy làm trục đối xứng. Do đó, chỉ cần khảo sát đƣờng cong trong khoảng 

0,
2

 
 
 

 , rồi thực hiện phép đối xứng qua trục Oy. 

+ Khi đổi t thành 
2

t
 
 

 
 thì x(t) đổi thành y(t), y(t) đổi thành x(t), đƣờng cong nhận 

đƣờng phân giác thứ nhất làm trục đối xứng. Do đó, chỉ cần khảo sát đƣờng cong trong 

khoảng 0,
4

 
 
 

 , rồi thực hiện phép đối xứng qua đƣờng phân giác thứ nhất. 

Bước 3:  Ta có: ' 2( ) 3 cos .sinx t a t t    và  ' 2( ) 3 sin .cosy t b t t . 

Với 0,
4

t
 

  
 

 , nên ' '( ) 0, ( ) 0x t y t   khi  t = 0.  

Vì  
' 2

'

' 2

( ) 3 sin .cos
tan

( ) 3 cos sin
x

y t a t t
y t

x t a t t
   


 nên 

' 0xy   khi t = 0. Vậy, tiếp tuyến 

của đƣờng cong tại điểm (a, 0) nằm ngang. 

Bước 4: Tính đạo hàm cấp hai 
''

4

1
0

3 sin cos
xxy

a t t
    trong khoảng 0,

4

 
 
 

, 

do đó đoạn đƣờng cong ứng với 0,
4

t
 

  
 

 là lõm. Ta có bảng biến thiên: 



136 

 

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta vẽ đoạn đƣờng cong ứng với 0,
4

t
 

  
 

.  Với 

lý luận ở bƣớc 3, thực hiện các phép đối xứng ta đƣợc đƣờng hình sao (đường này 

gọi là đường axtrôit vẽ ở hình 2.14) 

Qua ví dụ này ta thấy:  

1). Để khảo sát và vẽ đƣợc đồ thị cho bởi phƣơng trình tham số cần thực 

hiện nghiêm ngặt qua một số hữu hạn bƣớc, với những kỹ thuật biến đổi, suy luận 

và sâu nối các kiến thức liên quan đã học trƣớc đó mới vẽ đƣợc.  

2). Đồ thị đƣợc vẽ là một hình sao đƣợc gặp nhiều trong các ngành nhƣ Cơ 

khí và Công nghệ hàn, đây là một trong những hình vẽ thƣờng dùng để trang trí 

trong lao động sản xuất.  

3). Cho SV khảo sát và vẽ đồ thị dạng này góp phần giúp SV nhìn nhận 

những hình vẽ thƣờng gặp đƣợc bắt nguồn từ đồ thị trong toán học. Qua đó, góp 

phần giúp SV hiểu sâu sắc về bản chất của những hình vẽ trong thực tế, từ đó gây 

hứng thú cho việc học. 

Trong lao động sản xuất công nghiệp, nếu ngƣời lao động không tuân thủ 

theo quy trình, quy phạm kỹ thuật sẽ ảnh hƣởng đến năng suất lao động, nhiều lúc 

còn gây ra thiệt hại khó lƣờng. Do đó, trong quá trình dạy học nói chung, dạy học 

TCC nói riêng cần quan tâm khai thác kiến thức, các bài tập mà nếu không tuân 

theo một quy trình trật tự nhất định sẽ dẫn đến kết quả sai hoặc không thể giải đƣợc. 

Qua biện pháp này sẽ góp phần rèn luyện ý thức cho SV học nghề luôn tuân thủ 

đúng quy trình, quy phạm trong lao động kỹ thuật.  

t 0 0  

 

                                 Hình 2.14 

 0 _  

x 
a 

     

 0 +    

y 

0  

   

4



'

tx
3

2 2

a


2 2

a

2 2

a

'

ty
3

2 2

a

2 2

a
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

Trong Chƣơng 2 chúng tôi chỉ ra bốn định hƣớng để xây dựng và thực hiện các 

biện pháp phát triển TDTG và TDKT cho SV học kỹ thuật. Trên cơ sở đó, Luận án 

đề xuất ba nhóm biện pháp dùng để tác động đến từng thành tố của TDGT và TDKT 

nhằm mục đích phát triển hai loại hình tƣ duy này cho SV các trƣờng CĐKT, cụ thể:  

Nhóm biện pháp 1 (N1): Gồm ba biện pháp riêng biệt dùng để phát triển 

TDTG, trong đó: Với biện pháp 1(N1) góp phần hình thành và phát triển thành tố 

thứ hai của TDTG; Với biện pháp 2(N1) góp phần hình thành và phát triển thành tố 

thứ ba và thứ tƣ của TDTG; Với biện pháp 3(N1) góp phần phát triển các thành tố 

thứ nhất, thành tố thứ ba, thành tố thứ năm và thành tố thứ sáu của TDTG. 

Nhóm biện pháp 2 (N2): Gồm ba biện pháp riêng biệt dùng để phát triển 

TDKT, trong đó: Với biện pháp 1(N2) nhằm hình thành và phát triển thành tố thứ 

nhất của TDKT; Với biện pháp 2(N2) góp phần hình thành và phát triển những 

biểu hiện đặc trƣng của thành tố thứ hai và thành tố thứ ba của TDKT; Với biện 

pháp 3 (N2) góp phần hình thành và phát triển những biểu hiện đặc trƣng thành tố 

thứ tƣ của TDKT. 

 Nhóm biện pháp 3 (N3): Gồm hai biện pháp chung dùng để phát triển 

TDTG và TDKT. Với biện pháp 1(N3) nhằm khai thác chủ đề kiến thức toán học 

có tiềm năng bồi dƣỡng và phát triển đồng thời các thành tố: thành tố thứ hai, thành 

tố thứ sáu của TDTG và thành tố thứ hai, thành tố thứ ba của TDKT; Với biện pháp 

2(N3) nhằm hình thành cho ngƣời học nghề có phẩm chất tốt đẹp của ngƣời lao 

động trong nền sản xuất tự động hóa, rèn luyện tính ngăn nắp, tính kỷ luật, ý thức 

chấp hành những quy phạm kỹ thuật và ý thức suy nghĩ tìm các phƣơng án tối ƣu 

khi giải quyết công việc trong lao động sản xuất. 
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CHƢƠNG 3  

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

- TNSP đƣợc tiến hành nhằm kiểm nghiệm tính đúng đắn của giả thuyết khoa 

học của luận án qua thực tiễn dạy học, kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả 

của những biện pháp sƣ phạm đã đƣợc đề xuất. 

- Đánh giá tác động của việc tiến hành dạy học có sử dụng các biện pháp sƣ 

phạm đề xuất trong luận án qua các nội dung: 

  (1) Các biện pháp mà luận án đề xuất có thể thực hiện trong quá trình dạy 

học môn TCC ở các trƣờng CĐKT hay không?  

  (2) Thực hiện các nhóm biện pháp có thực sự nâng cao đƣợc khả năng ứng 

dụng TCC vào thực tiễn ngành nghề kỹ thuật không? 

  (3) Thực hiện các nhóm biện pháp có thực sự góp phần phát triển TDTG, 

TDKT, hình thành tính cẩn thận, ngăn nắp, ý thức tuân thủ theo một quy trình khi 

thực hành nghề đƣợc đào tạo,... hay không? 

3.2. Tổ chức và nội dung thực nghiệm 

3.2.1. Tổ chức thực nghiệm 

Thực nghiệm đƣợc tiến hành trong hai đợt: 

 * Đợt 1:  Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015. 

Chúng tối tiến hành TN lần 1 ở lớp CĐ H8C (sĩ số 41) và lớp ĐC là CĐ H8B 

(sĩ số 43 SV)  (là hai lớp thuộc Khoa Công nghệ Hàn), tại trƣờng Cao đẳng KTCN 

Việt Nam – Hàn Quốc, Nghệ An. GV dạy TN là tác giả luận án với 7 năm kinh 

nghiệm dạy học, lớp ĐC do Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung giảng dạy. 

 * Đợt 2:  Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2015. Chúng tôi TN lần 2 với 2 lớp tại 

trƣờng Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Nghệ An.  

Lớp TN là lớp CĐ CK8A, thuộc Khoa Cơ khí chế tạo. 

GV dạy lớp TN: do tác giả luận án trực tiếp giảng dạy. 

Lớp ĐC TN là lớp CĐ CK8B, thuộc Khoa Cơ khí chế tạo. 

GV dạy lớp ĐC: Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung giảng dạy, với 14 năm 

kinh nghiệm trong dạy học, có tâm huyết và năng lực sƣ phạm tốt. 
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SV ở các lớp TN và ĐC với kiến thức môn Toán trƣớc đó là tƣơng đƣơng 

(do tác giả khảo sát kết quả học tập môn Toán ở trƣờng THPT bằng bài kiểm tra để 

so sánh). 

Ở trƣờng Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, môn TCC 

đƣợc dạy cho SV năm thứ nhất, ở học kỳ 1 hoặc ở học kỳ 2 khóa học. Đây là điều 

kiện thuận lợi cho việc tổ chức TNSP với cùng một đối tƣợng SV (cùng chung đầu 

vào). Các lớp TN và lớp ĐC đƣợc lựa chọn cùng một Khoa. 

Tuy nhiên, trong TNSP chúng tôi không đề cập hết tất cả các kỹ thuật, thao 

tác, hoạt động,... của các biện pháp (thậm chí có biện pháp cũng chỉ đề cập một 

khía cạnh nào đó). Do đó, quan điểm của chúng tôi là lựa chọn những nội dung 

trong chƣơng trình thuận lợi cho việc vận dụng kiến thức TCC nhằm phát triển 

TDTG và TDKT cho SV, từ đó đóng góp phần nào nâng cao chất lƣợng đào tạo 

nghề cho các trƣờng CĐKT. 

SV các nhóm TN và ĐC đƣợc điều tra sơ bộ nhận thức trƣớc khi tiến hành 

TN; sau TN đƣợc đánh giá sơ bộ về hiệu quả tiếp cận tri thức lý thuyết môn học; 

đánh giá khả năng của SV trong vận dụng kiến thức môn TCC vào ngành nghề đào 

tạo qua đối chiếu kết quả hai nhóm TN và ĐC. 

3.2.2. Nội dung thực nghiệm 

3.2.2.1. Nội dung thực nghiệm đợt 1: 

TN đợt 1 đƣợc tiến hành trong học kỳ 1 năm học 2014 - 2015. Chúng tôi 

tiến hành dạy học môn TCC nhằm TN nhóm biện pháp 1 (N1) (gồm 3 biện pháp 1, 

2, 3 về TDTG) và TN nhóm biện pháp 2 (N2) (gồm 3 biện pháp 1, 2, 3 về TDKT) 

trong luận án. Cụ thể: 

 Dạy TN từ ngày 20 tháng 10 năm 2014  đến ngày 13 tháng 02 năm 2015. 

Chúng tôi lựa chọn hình thức triển khai cho SV học tập giáo án TN của nhóm biện 

pháp 1 và nhóm biện pháp 2 là dạy học bằng các PP: PP hoạt động hóa ngƣời học; 

PPDH giải quyết vấn đề; PPDH tích cực; PPDH kiến tạo;... trong đó lồng ghép các 

nội dung thực hiện các biện pháp nói trên. Ngoài ra còn giao cho SV một số bài tập 

mang tính thực tiễn và vận dụng kiến thức toán để giải thích tình huống liên quan 
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đến ngành nghề đào tạo. Sau đợt thực nghiệm, chúng tôi mạnh dạn đề xuất nhóm 

biện pháp 3 trong Chƣơng 2 của luận án. 

 Bƣớc 1: Phân tích chất lƣợng SV trƣớc khi tiến hành TNSP: 

TN lớp CĐ H8C có 41 SV, khảo sát chất lƣợng SV trƣớc khi đƣa ra biện 

pháp. Cho SV làm bài kiểm tra để khảo sát về kiến thức Toán trong chƣơng trình 

THPT (Phụ lục 6, tr.xxxvi),  với những  kiến thức liên quan đến TCC nhƣ: 

 + Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số và ứng dụng kết quả khảo sát để biện 

luận nghiệm phƣơng trình có tham số. 

+ Dùng định nghĩa tìm đạo hàm của hàm số tại một điểm. 

 + Tích phân của hàm số một biến. 

+ Tính vi phân của hàm số một biến số. 

 Kết quả kiểm tra cho thấy, số SV đạt điểm dƣới trung bình là 20%, do vậy, khi 

giảng dạy TN, chúng tôi phải phân tích và nêu các quy trình giải toán theo từng bƣớc 

một cách rõ ràng và đúng quy trình. Ngoài ra phải dùng các kỹ thuật biến đổi toán học 

một cách khéo léo mới cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác. 

 Bƣớc 2: Dạy theo giáo án TN và quan sát SV học tập trên lớp để đánh giá 

mức độ hứng thú, khả năng tiếp thu kiến thức của SV. 

 Bƣớc 3:  Tổ chức phỏng vấn SV sau tiết học TNSP. 

Bƣớc 4: Tổ chức kiểm tra 02 bài tự luận cho SV, một bài kiểm tra trong thời 

gian thực nghiệm và một bài kiểm tra sau khi học xong chƣơng trình môn TCC. 

3.2.2.2. Nội dung thực nghiệm đợt 2: 

TN đợt 2 đƣợc tiến hành trong học kỳ 2 năm học 2014 - 2015, từ ngày 02 

tháng 03 năm 2015 đến 28 tháng 8 năm 2015. Với lớp TN là lớp CĐ CK8A (sĩ số 

49SV) do tác giả luận án trực tiếp giảng dạy; lớp ĐC là lớp CĐ CK8B (sĩ số 54 

SV) do Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung giảng dạy. Đễ dễ hơn trong quá trình học 

thực hành, Khoa chia lớp CK8A làm hai ca (ca 1: 25 SV; ca 2: gồm 24 SV) và lớp 

CK8B chia làm 3 ca, mỗi ca 18 SV. 

Chúng tôi trao đổi rõ ràng, kỹ lƣỡng, cụ thể với Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung về kế hoạch TN và hình thức triển khai cho SV học tập tài liệu TN đã đƣợc 

xây dựng theo tinh thần cơ bản của TN đợt 1. Từ đó, giúp GV dạy lớp ĐC nắm bắt 
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đƣợc trọng tâm của các tiết học TN, qua đó so sánh với lớp đối chứng học theo 

cách dạy học thông thƣờng. 

* Quy trình triển khai thực nghiệm lần 2: 

- Chọn các lớp TN và ĐC tƣơng đƣơng nhau về trình độ học tập, học chung 

cùng Khoa Cơ khí chế tạo. 

- Lên kế hoạch chi tiết cho đợt TN, xác định rõ các việc cần tiến hành TN: 

Mục đích TNSP, cách thức tiến hành,... 

- Tìm hiểu kĩ đối tƣợng TNSP: lực học, tâm sinh lí lứa tuổi, các nghề: Cơ 

khí chế tạo, Công nghệ Hàn,  Công nghệ  Ôtô. 

- Thiết kế bài soạn TN (Giáo án TN đợt 2 cơ bản là giáo án TN đợt 1, được 

bổ sung một cách chi tiết hơn sau khi có kết quả TN vòng 1).  

- Lựa chọn ngẫu nhiên ca 1 gồm 5 em SV (gồm có: 1.Nguyễn Văn Bính; 

2.Nguyễn Văn Dũng; 3.Trịnh Văn Hậu; 4.Hồ Đình Hiếu; 5.Nguyễn Đăng Hợi) ca 2  

gồm 3 SV (gồm có: 1.Nguyễn Sinh Nhật; 2.Trần Văn Thắng; 3.Nguyễn Văn Tuấn) 

của lớp CĐ CK8A để quan tâm, để ý, theo dõi đến từng SV này trong quá trình dạy 

TN, từ đó có thêm cơ sở để đánh giá kết quả TN. Trao đổi với GV chủ nhiệm lớp 

CĐ CK8A (Thầy Nguyễn Đình Vũ, GV Khoa Cơ khí chế tạo) về kế hoạch TNSP 

và quan tâm để ý đến thái độ, quá trình thực hành nghề, ý thức tác phong công 

nghiệp của 8 em SV đã lựa chọn với danh sách trên. 

- Tiến hành dạy các tiết TN tại lớp học CĐ CK8A. 

-  Dự giờ lớp ĐC CĐ CK8B. 

- Tiến hành phỏng vấn SV và GV sau giờ học TN để kiểm chứng và rút kinh 

nghiệm những mặt không thể đo đƣợc qua bài kiểm tra. 

- Cho SV làm các bài kiểm ta viết hoặc và phân tích kết quả thu đƣợc, xem 

SV hình thành và phát triển đƣợc một số biểu hiện đặc trƣng của TDTG và TDKT 

ở mức độ nào? 

* Cách thức triển khai nội dung thực nghiệm lần 2: 

Tích hợp trong quá trình dạy học đƣợc tiến hành với ba nhóm biện pháp ở 

Chƣơng 2 (Nhóm N1: là tích hợp trong ba biện pháp (1 (N1); 2 (N1); 3 (N1))) với 

nhau trong việc phát triển TDTG cho SV; Nhóm N2: là tích hợp trong ba biện 
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pháp (1 (N2); 2 (N2); 3 (N2))) với nhau trong việc phát triển TDKT cho SV; Nhóm 

N3: là tích hợp trong hai biện pháp (1 (N3), 2 (N3))) với nhau trong việc đồng thời 

phát triển TDTG và TDKT cho SV ). 

+ Tích hợp trong quá trình dạy học được tiến hành với nhóm biện pháp N1: 

 Với biện pháp 1 (N1), hƣớng dẫn SV kiến tạo kiến thức theo một quy trình 

gồm một số hữu hạn bƣớc để dẫn đến kiến thức bài học. Từ đó, hình thành thói 

quen cho SV học nghề khi giải quyết vấn đề kỹ thuật cần thực hiện công việc theo 

đúng quy trình gồm một số hữu hạn bƣớc đƣợc sắp xếp theo một trình tự xác định. 

Để thực hiện biện pháp này có nhiều kiến thức TCC mà khi dạy học GV cần tổ chức 

các hoạt động để SV kiến tạo nên kiến thức đó trong nhận thức của mình. Chẳng 

hạn: kiến thức đƣợc hình thành theo một quy trình nhất định, GV có thể thực hiện 

quá trình dạy học bằng cách làm rõ quy trình kiến tạo kiến thức và tổ chức hoạt 

động dạy học để SV lĩnh hội kiến thức theo một trình tự các bƣớc; Thông qua việc 

nhiều lần tiếp thu cả quy trình hình thành và kiến tạo kiến thức sẽ tạo nên nếp suy 

nghĩ của SV, quá trình làm rõ các bƣớc khi kiến tạo kiến thức mới làm cho SV dễ 

nhớ, nhớ lâu và khi cần có thể khôi phục lại đƣợc quá trình kiến tạo nên kiến thức 

đã đƣợc học, đồng thời hình thành thói quen khi thực hiện các thao tác trong lao 

động kỹ thuật. 

 Với biện pháp 2 (N1), khi đứng trƣớc các tình huống toán học cần giải quyết 

nên tập cho SV có thói quen đƣa ra định hƣớng, phân chia vấn đề phức tạp thành 

vấn đề đơn giản hơn và giải quyết vấn đề đơn giản hơn theo một trình tự nhất định. Từ 

đó, giúp SV học nghề phân chia một nội dung công việc thành nhiều công việc đơn 

giản hơn và thực hiện các công việc đơn giản theo các bƣớc và tuân theo một trình tự 

nhất định để hoàn thiện nó. Để thực hiện đƣợc biện pháp này GV cần cho SV làm 

nhiều bài tập dạng phức tạp đƣợc chia nhỏ thành các bài toán đơn giản hơn. Khi lụa 

chọn dạng bài tập đƣa vào bài giảng, GV cần quan tâm đến việc phát hiện các bài toán 

“con” từ bài tập đó chứ không phải chỉ nhằm mục đích đạt đƣợc lời giải. 

 Với biện pháp 3 (N1), giáo dục ý thức kiểm tra các điều kiện cần có trƣớc khi 

thực hiện các thao tác, thƣờng xuyên đánh giá các kết quả và quá trình thao tác 

nhằm khắc phục những sai sót, cải tiến các quy trình, mang lại hiệu quả cao trong 



143 

 

quá trình hoạt động. Từ đó, rèn luyện  khả năng diễn đạt chính xác, hình thành ý 

thức tìm tòi phƣơng pháp tối ƣu, tìm cách cải tiến các quý trình để mang lại hiệu 

quả cao khi giải quyết những công việc đặt ra trong nghề nghiệp đƣợc đào tạo. Để 

thực hiện biện pháp này GV cần khai thác hệ thống các bài tập nếu không kiểm tra 

lại các bƣớc giải, không bổ sung thêm điều kiện sẽ dẫn đến kết quả sai hoặc kết quả 

ngoài mong muốn. 

+ Tích hợp trong quá trình dạy học được tiến hành trong nhóm biện pháp N2: 

Với biện pháp 1 (N2), tăng cƣờng các hoạt động khai thác các tình huống 

chứa các yếu tố kỹ thuật trong môn toán. Từ đó, giúp cho SV học nghề sử dụng các 

kỹ thuật biến đổi trong giải toán, biết nhìn nhận kiến thức toán đƣợc ứng dụng 

trong các ngành nghề kỹ thuật. Để thực hiện biện pháp này, GV khai thác tri thức 

phƣơng pháp giải toán chứa đựng những yếu tố kỹ thuật trong dạy TCC; GV đƣa ra 

các tình huống thực tế gắn với nghề kỹ thuật đƣợc đào tạo để từ đó SV phân tích 

các tình huống cụ thể, từ đó vận dụng kiến thức toán để giải. 

Với biện pháp 2 (N2), sử dụng phƣơng pháp trực quan để nhìn thấy con 

đƣờng, cách thức và quy trình khi sử dụng kiến thức toán giải quyết những vấn đề 

cụ thể trong thực tiễn. Từ đó, giúp SV biết đƣợc khả năng vận dụng kiến thức toán 

xác định các quy trình, cách thức mang tính kỹ thuật để giải quyết những vấn đề cụ 

thể trong thực tiễn nghề nghiệp. 

Với biện pháp 3 (N2), biện pháp này giúp cho ngƣời học nghề kỹ thuật vận 

dụng kiến thức toán giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn nghề nghiệp, và 

biết dùng các dụng cụ kỹ thuật để giải quyết những vấn đề toán học trong đời sống 

sản xuất. 

+ Tích hợp trong quá trình dạy học được tiến hành trong nhóm biện pháp N3:  

Với biện pháp 1 (N3), biện pháp này nhằm giúp ngƣời học nghề kỹ thuật khả 

năng sử dụng các kiến thức toán để giải thích các tình huống trong thực tiễn lao 

động kỹ thuật, nắm bắt các nguyên lý hoạt động khi dùng phƣơng tiện kỹ thuật một 

cách khoa học và tuân thủ theo các quy trình một cách chặt chẽ để giảm thiểu các 

sai số hỏng hóc trong môi trƣờng lao động công nghiệp. 
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Với biện pháp 2 (N3), sử dụng các tình huống giải toán có nội dung liên qua 

đến các nghề đào tạo để đƣợc giáo dục SV ý thức tuân thủ các quy trình, quy phạm 

kỹ thuật trong quá trình lao động. Từ đó, hình thành cho ngƣời học nghề có phẩm 

chất tốt đẹp của ngƣời lao động trong nền sản xuất tự động hóa, rèn luyện tính ngăn 

nắp, tính kỷ luật, ý thức chấp hành những quy phạm kỹ thuật và ý thức suy nghĩ tìm 

các phƣơng án tối ƣu khi giải quyết công việc trong lao động sản xuất. Để thực 

hiện biện pháp này GV quan tâm khai thác kiến thức toán, các bài tập dùng các kỹ 

thuật biến đồi và nếu không tuân thủ theo một quy trình trật tự nhất định sẽ dẫn đến 

kết quả sai hoặc không thể giải đƣợc. Do đó, để giải đƣợc bài tập này cần phải thực 

hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình mới cho ra kết quả đúng. 

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Đánh giá trên cơ sở: 

- Không khí lớp học, sự hứng thú, khả năng tiếp thu bài của SV với các biện 

pháp đề xuất trong luận án. 

- Quá trình dạy TNSP dựa vào các mức độ của TDTG và TDKT (trong mục 

1.3) để đánh giá sự phát triển từng thành tố TDTG, TDKT có trong mỗi biện pháp.  

- Sự hiểu biết của SV về kiến thức lý thuyết của bài học và khả năng vận 

dụng kiến thức giải quyết những bài toán thực tiễn, … 

+ Kiểm tra kiến thức của từng SV trong lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

thông qua 02 bài kiểm tra sau nội dung thực nghiệm: 01 bài kiểm tra tự luận kiến 

thức lý thuyết của môn học vào việc quy trình và định hƣớng giải quyết các bài 

toán. 01 bài kiểm tra về việc vận dụng kiến thức toán để giải quyết những bài toán 

thực tiễn trong ngành nghề đào tạo. Qua đó đánh giá SV có những biểu hiện của 

thành tố về TDTG và TDKT, đây là cơ sở để phát triển TDTG và TDKT cho SV 

các trƣờng kỹ thuật. 

+ Sử dụng ba mức mức độ phát triển các thành tố của TDTG và TDKT để 

đánh giá SV trong quá trình dạy thực nghiệm nhƣ: quá trình làm bài tập, quá trình 

vận dụng kiến thức toán giải quyết vấn đề thực tiễn, quá trình làm bài thi,... 

+ Sử dụng phiếu khảo sát dành cho SV với các câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết 

của SV về nội dung kiến thức cả về sự hứng thú môn học, khả năng thể hiện mình 

của từng SV, hình thành và bồi dƣỡng các biểu hiện của TDTG và TDKT. 
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- Sự tiến bộ của SV trong học tập cũng nhƣ hình thành TDTG và TDKT tạo 

thành nếp suy nghĩ để vận dụng vào học tập các môn học kỹ thuật và tác phong 

nghề nghiệp: Thông qua đánh giá của các GV khác và qua chính các em SV. 

- Quan tâm hơn và để ý về: ý thức và thái độ học tập, quá trình làm bài thi, 

kết quả bài thi,... của 5 em SV ca 1 và 3 em SV ca 2 của lớp CĐ CK8A. Dựa vào 

bảng mức độ phát triển của TDTG và TDKT để theo dõi và đánh giá 8 học sinh này 

trong quá trình dạy học TN. 

Sử dụng các công cụ đánh giá: 

+ Kiểm tra tự luận: Nhằm đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức của SV qua 

các tiết học. Kiểm tra kiến thức của từng cá nhân của lớp thực nghiệm và lớp đối 

chứng thông qua 01 bài kiểm tra tự luận sau thực nghiệm. Nội dung kiểm tra dựa 

vào mục tiêu các giờ học trong kế hoạch bài học và đặc biệt có những bài tập liên 

quan đến quy trình, quy phạm và kỹ thuật tính toán,… Tất cả các bài kiểm tra đƣợc 

một ngƣời chấm theo thang điểm từ 0 đến 10. Kết quả những bài kiểm tra này đƣợc 

xử lý theo điểm số trung bình cộng của cả đợt đó. 

 + Phiếu khảo sát dành cho SV: Để đánh giá mức độ nhận thức, nắm bắt hiểu 

biết của SV về kiến thức lý thuyết và khả năng vận dụng TCC vào ngành nghề 

đƣợc đào tạo và phát triển TDTG và TDKT. Chúng tôi có sử dụng phiếu khảo sát 

dành cho SV với các câu hỏi có nhiều lựa chọn, trong đó có một lựa chọn là đáp án 

đúng, kiểm tra sự hiểu biết của SV về kiến thức của TCC, về sự hứng thú học tập 

và cách vận dụng kiến thức TCC vào ngành nghề KT. Qua phiếu khảo sát đánh giá 

đƣợc một phần về mức độ phát triển theo thành tố của TDTG và TDKT. 

 + Quan sát lớp học: Quá trình quan sát trên các giờ học nhằm mục đích tiếp 

nhận sự phản hồi của SV về sự hứng thú trong việc tiếp thu kiến thức và sử dụng 

các phƣơng pháp dạy học trong biện pháp đã nêu ở Chƣơng 2. Các dữ liệu thu thập 

trong quan sát đƣợc phân tích cùng với các dữ  liệu thu đƣợc trong phiếu hỏi. 

+ Tham khảo ý kiến của GV chủ nhiệm: Hỏi ý kiến GV chủ nhiệm về 8 em 

đƣợc lựa chọn để có cơ sở đánh giá thêm ý thức và thái độ trong quá trình thực 

thành nghề so với các em SV khác trong lớp học.   
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 + Phương pháp thống kê toán học: Sau khi chấm các bài kiểm tra (các điểm 

là các số nguyên) của SV, các số liệu về điểm kiểm tra đƣợc tập hợp và xử lý theo 

công thức toán thống kê. Chúng tôi sử dụng một số công thức sau: 

1)  Điểm trung bình:   

Trong đó:  là điểm trung bình; Xi là điểm đạt đƣợc;  là số bài (số SV) đạt 

đƣợc điểm  tƣơng ứng ở mỗi lần kiểm tra; k là số nhóm điểm khác nhau; n là 

kích thƣớc mẫu (tổng số SV được kiểm tra). 

2) Phƣơng sai đƣợc tính theo công thức phƣơng sai hiệu chỉnh:  

  

3)  Độ lệch chuẩn tƣơng ứng với phƣơng sai hiệu chỉnh (hay còn gọi là độ 

phân tán điểm số quanh giá trị trung bình): 

  

Độ lệch chuẩn cho biết độ phân tán của tập hợp điểm số xoay quanh giá trị 

trung bình. Chỉ số S càng thấp thì độ phân tán quanh giá trị điểm trung bình càng ít, 

độ tập trung của điểm quanh giá trị trung bình cao. 

4) Kiểm định giả thuyết về so sánh hai giá trị trung bình của hai mẫu độc lập 

(khi chƣa biết phƣơng sai) bằng tiêu chuẩn kiểm định: 

 

5) Kiểm định giả thuyết về sự khác nhau giữa các phƣơng sai khi sử dụng 

hai phƣơng pháp bằng tiêu chuẩn kiểm định  nếu  . 

hoặc  nếu 
. 

1

1 k

i i

i

X n X
n 

 

X in

iX

 
2

2

1

1

1

k

i i

i

S n X X
n 

 



 
2

1

1

1

k

i i

i

S n X X
n 

 



2 2

TN ÑC

TN ÑC

TN ÑC

X X

T

S S

n n






2

2

TN

ÑC

S
F

S


2 2

S
ÑC TN

S

2

2

ÑC

TN

S
F

S


2 2

S
TN ÑC

S



147 

 

3.3.1.  Đánh giá kết quả thực nghiệm lần 1 

a). Về định tính: 

Tiến hành quan sát tất cả các tiết học TNSP thông qua quan sát, trao đổi với 

SV để kiểm khả năng tiếp thu bài của SV với các biện pháp chuẩn bị đề xuất trong 

luận án, chúng tôi thấy: Không khí lớp học TNSP sôi nổi hơn, SV hào hứng hơn 

khi không sử dụng biện pháp TNSP. Khi không TNSP, lớp học trầm hơn, SV gần 

nhƣ thụ động tiếp nhận kiến thức do GV truyền đạt và họ thấy kiến thức TCC là rất 

khó và mang tính hàn lâm, không thấy tính ứng dụng TCC vào các ngành nghề đào 

tạo, không thấy TCC đƣợc ứng dụng trong kỹ thuật,... Một số SV khá có trả lời câu 

hỏi do GV yêu cầu tuy nhiên chƣa đạt yêu cầu đề ra. Ngƣợc lại, khi học TNSP SV 

tích cực học, tự tin hơn, không thấy môn học hàn lâm mà đa số SV cho rằng môn 

học có vai trò quan trọng và là cơ sở để vận dụng tính toán vào chuyên ngành kỹ 

thuật cũng nhƣ giải các bài toán trong thực tiễn, trong ngành nghề đƣợc đào tạo. 

 b) Về định lƣợng: 

 Để đánh giá hiệu quả của các biện pháp chuẩn bị đề xuất trong luận án chúng 

tôi yêu cầu SV làm hai bài kiểm tra, mỗi bài thời gian làm 60 phút.  

 Bài kiểm tra thứ nhất nhằm mục đích đánh giá hiệu quả tiếp thu tri thức lý 

thuyết môn học của SV. Bài kiểm tra thứ hai nhằm đánh giá kỹ năng biến đổi và vận 

dụng kiến thức TCC giải quyết các vấn đề thực tiễn của SV học ngành kỹ thuật. 

 + Đánh giá hiệu quả tiếp cận tri thức lý thuyết môn TCC của SV 

Bài kiểm tra 1  (thời gian làm bài 60 phút): 

Câu 1(3 điểm): Chứng minh rằng hàm số y = c1e
-x

 + c2e
-2x
; trong đó c1, c2 là 

hằng số tùy ý, thỏa mãn phƣơng trình: y
‟‟ 

+ 3y
‟
 + 2y = 0. 

Câu 2 (4 điểm): a) 
Tìm giới hạn một phía của hàm số sau: 

2 1
( )

1

x
f x

x





 khi 

1x  .
 

b) Sử dụng các vô cùng bé tƣơng đƣơng tìm giới hạn sau: 

 
 

2 2

3

sin3 arcsin 2 tan
lim

2 4x

x x ac x

x x
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Câu 3 (3 điểm): a) Tính vi phân của hàm số y = arctane
2x

. 

 b) Tính giá trị gần đúng của A = arcsin0,51 bằng vi phân. 

 Dụng ý của đề kiểm tra là kiểm tra kết quả thực hiện yêu cầu: Nắm vững kiến 

thức lý thuyết của môn học và kiểm tra mặt phát triển tƣ duy một cách hàn lâm trong 

môn học là chủ yếu, chƣa quan tâm khai thác mặt kỹ thuật biến đổi trong toàn học, 

các quy trình để giải một bài toán và ứng dụng toán học vào tính giá trị gần đúng.  

      Kết quả bài kiểm tra lần 1 của lớp TN (CĐ H8C) và lớp ĐC (CĐ H8B) nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Phân bố tần số điểm kiểm tra lần 1 của lớp TN và lớp ĐC đợt 1. 

Số SV Xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

S
2 

41 Thực nghiệm 0 0 1 2 6 8 10 11 2 1 0 5,707 2,262 

43 Đối chứng 0 0 2 4 8 13 8 7 1 0 0 5,069 2,066 

 

Bảng 3.2. Phân bố tần suất điểm kiểm tra lần 1 của lớp TN và lớp ĐC đợt 1. 

Số 

SV 
Xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

41 

Thực 

nghiệm 

(%) 
0 0 2,44 4,88 14,63 19,51 24,39 26,83 4,88 2,44 0 5,707 

43 

Đối 

chứng 

(%) 
0 0 4,65 9,30 18,60 30,24 18,60 16,28 2,33 0 0 5,069 

 

 

 
Biểu đồ 3.1. Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra lần 1 của lớp TN - ĐC đợt 1. 
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Đánh giá điểm trung bình của hai nhóm 

Đặt giả thiết H0 : Điểm trung bình về tiếp thu tri thức cơ bản môn  TCC của  

hai nhóm TN và ĐC sau khi TN tƣơng đƣơng nhau. 

H1: Điểm trung bình về tiếp thu tri thức cơ bản môn TCC của nhóm TN cao 

hơn lớp ĐC sau khi TN (mức 5%). 
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5,707 5,069
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Nhận xét: Với 
0,051,993 1,671T t   khẳng định giả thuyết H0 bị bác bỏ. 

Chứng tỏ sự khác nhau giữa điểm trung bình chung ở hai nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC 

là có ý nghĩa. Kết quả TN chứng tỏ chất lƣợng của nhóm lớp TN cao hơn nhóm lớp ĐC. 

Điều này chứng tỏ việc dạy học môn TCC cho SV học kỹ thuật có sự tác động đến 

việc phát triển tƣ duy cho SV học kỹ thuật. 

 + Đánh giá khả năng dùng quy trình để giải một bài toán, dùng các kỹ thuật 

biến đổi toán học để vận dụng vào giải quyết các bài toán thực tiễn nghề nghiệp. 

 Để đánh giá vấn đề này, sau khi tiến hành TN, chúng tôi tiếp tục kiểm tra bài 

thứ 2, nhằm đánh gái khả năng giải một bài toán theo trình tự các bƣớc, vận dụng 

kiến thức toán đƣợc học vận dụng vào giải các toán thực tiễn.   

 Bài kiểm tra 2 (thời gian làm bài  60 phút) 

Câu 1 (4 điểm): a). Dùng định nghĩa giới hạn hàm số một biến số, chứng 

minh rằng:  

b). Cho hàm số f(x) = 2x
2
 – 1. Dùng định nghĩa đạo hàm của hàm số một 

biến số tính đạo hàm hàm số f(x) tại điểm x0 = 2.  

Câu 2 (3 điểm): Chứng minh rằng hàm số                                             thỏa 

mãn phƣơng trình:   
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Câu 3 (3 điểm): Tính thể tích hình trụ 

đứng, bị cắt bởi mặt phẳng đi qua đƣờng 

kính d của đáy và tạo với mặt phẳng đáy một 

góc α (giả sử đường kính mặt đáy d = 2R = 

3 cm; góc α = 30
0
,  hình trụ bị cắt bởi mặt 

phẳng đi qua đường kính d của mặt đáy 

được mô phỏng qua hình vẽ sau). /. 

Dụng ý của để kiểm tra là kiểm tra hiệu quả các biện pháp đã đề xuất. Bài 

kiểm tra SV khả năng xác định các kiến thức TCC, sự tƣ duy bằng các phép biến 

đổi toán học để giải quyết từng bài toán, dùng kiến thức toán để giải bài toán ứng 

dụng trong nghành nghề kỹ thuật, ... 

        Kết quả bài kiểm tra lần 2 của lớp TN (CĐ H8C) và lớp ĐC (CĐ H8B) nhƣ sau: 

Bảng 3.3. Phân bố tần số điểm kiểm tra lần 2 của lớp TN và lớp ĐC đợt 1. 

Số SV Xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

S
2
 

41 Thực nghiệm 0 0 2 3 6 8 8 10 3 1 0 5,561 2,852 

43 Đối chứng 0 0 4 5 7 13 6 7 1 0 0 4,860 2,504 

 

Bảng 3.4. Phân bố tần suất điểm kiểm tra lần 2 của lớp TN và lớp ĐC đợt 1. 

Số 

SV 
Xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

41 

Thực 

nghiệm 

(%) 

0 0 4,88 7,32 14,63 19,51 19,51 24,39 7,32 2,44 0 5,561 

43 

Đối 

chứng 

(%) 

0 0 9,30 11,63 16,28 30,23 13,95 16,28 2,33 0 0 4,860 
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Biểu đồ 3.2. Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra lần 2 của lớp TN - ĐC đợt 1. 

Đánh giá điểm trung bình của hai nhóm 

Đặt giả thiết H0 : Điểm trung bình về tiếp thu tri thức cơ bản môn  TCC của  

 hai nhóm TN và ĐC sau khi TN tƣơng đƣơng nhau. 

H1: Điểm trung bình về tiếp thu tri thức cơ bản môn TCC của nhóm TN cao 

hơn lớp ĐC sau khi TN (mức 5%). 
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Nhận xét: Với 
0,051,961 1,671T t   khẳng định giả thuyết H0 bị bác bỏ. 

Chứng tỏ sự khác nhau giữa điểm trung bình chung ở hai nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC 

là có ý nghĩa. Kết quả TN chứng tỏ chất lƣợng của nhóm lớp TN cao hơn nhóm lớp ĐC. 

Điều này chứng tỏ việc dạy học môn TCC cho SV học kỹ thuật có sự tác động đến 

việc phát triển tƣ duy cho SV học kỹ thuật. 

3.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm lần 2: 

* Phân tích chất lượng    trước khi tiến hành thực nghiệm sự phạm: 

Để tiến hành chọn mẫu TNSP chúng tôi đã yêu cầu SV kê khai điểm thành 

phần năm lớp 12 (điểm học kỳ 1, 2 năm lớp 12; điểm tổng kết môn toán năm lớp 

12; điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán), qua phân tích kết quả số liệu, chúng tôi 

thấy lực học của hai lớp TN và ĐC là tƣơng đƣơng nhau (49 SV lớp CĐ CK8A 

thuộc lớp TN và 54 SV lớp CĐ CK8B thuộc lớp ĐC của trƣờng CĐ nghề KTCN 
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Việt Nam – Hàn Quốc, Nghệ An). Chúng tôi dùng đề (Phụ lục 6, tr.xxxvi) để kiểm 

tra chất lƣợng đầu vào của SV, kết quả kiểm tra đầu vào của SV lớp TN và lớp ĐC 

nhƣ sau: 

Bảng 3.5. Phân bố tần số điểm kiểm tra chất lượng đầu vào của  

lớp TN và lớp ĐC đợt 2. 

Số SV Xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

49 Thực nghiệm 0 0 1 3 5 13 14 10 2 1 0 5,612 

54 Đối chứng 0 0 2 4 4 15 13 12 3 1 0 5,592 

 

Bảng 3.6. Phân bố tần suất điểm kiểm tra chất lượng đầu vào của  

lớp TN và lớp ĐC đợt 2.    

Số 

SV 
Xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

49 

Thực 

nghiệm 

(%) 

0 0 2,04 6,12 10,20 26,53 28,58 20,41 4,08 2,04 0 5,612 

54 

Đối 

chứng 

(%) 

0 0 3,70 7,41 7,41 27,78 24,07 22,22 5,56 1,85 0 5,592 

 

 

Biểu đồ 3.3. Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra chất lượng đầu vào của                       

lớp TN - ĐC đợt 2. 
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 Qua biểu đồ 3.1 ta thấy độ cao của các cột chất lƣợng điểm môn toán năm 

lớp 12 của SV là tƣơng đƣơng nhau, điểm dƣới trung bình của hai lớp dƣới 20%, 

điều này chứng tỏ chất lƣợng nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC là tƣơng đƣơng nhau. 

 * Kết quả thực nghiệm sƣ phạm đợt 2:  

 Rút kinh nghiệm từ kết quả TN đợt 1, tác giả điều chỉnh những hạn chế của 

các biện pháp sao cho đảm bảo tính khả thi hơn của cả ba nhóm biện pháp đề ra, 

qua đó kết quả đánh giá đợt 2 nhƣ sau: 

 a) Về định tính: Tiến hành quan sát tất cả các tiết học TNSP của lớp TN và 

lớp ĐC. Thông qua quan sát, trao đổi với GV sau mỗi tiết dạy để rút ra kinh 

nghiệm và trao đổi với SV để kiểm tra sự húng thú, khả năng thiếp thu bài của SV 

với các biện pháp đề xuất trong luận án, chúng tôi thấy: 

Quá trình TN, tiến trình dạy học đƣợc soạn thảo phù hợp với thực tế dạy học. 

Không khí dạy học của lớp TN sôi nổi hơn, hào hứng hơn với các lớp ĐC. Đối với lớp 

ĐC lớp học trầm hơn, SV gần nhƣ thụ động tiếp thu kiến thức do GV truyền đạt và họ 

thấy kiến thức TCC là môn học rất khó và hàn lâm, không thấy đƣợc vận dụng kiến 

thức TCC vào trong ứng dụng ngành nghề kỹ thuật và sự phát triển TDTG và TDKT 

tiềm ẩn trong quá trong quá trình học TCC. 

 Ngƣợc lại, đối với lớp TN tích cực học, tiếp thu bài tốt không thấy môn học 

mang tính hàn lâm mà nó rất thực tế và có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các 

môn học kỹ thuật, hình thành thói quen và tƣ duy theo những quy trình, quy phạm, 

kỹ thuật tính toán vào chuyên ngành đào tạo.  

Hơn nữa, SV đƣợc lựa chọn trong quá trình TN (gồm 5 em ca 1 và 3 em ca 

2) có ý thức và thái độ học tập tốt hơn, tƣ duy tốt và tốc độ làm bài thi nhanh hơn, 

đã thể hiện rõ nết khả năng huy động kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn 

trong ngành nghề đào tạo.  

 b) Về định lượng: Chúng tôi yêu cầu SV của nhóm TN và nhóm lớp ĐC làm 

2 bài kiểm tra, mỗi bài trong thời gian 60 phút. 

 Bài kiểm tra thứ nhất nhằm mục đích đánh giá hiệu quả tiếp thu tri thức lý 

thuyết để vận dụng làm bài tập của SV. Bài kiểm tra thứ hai nhằm đánh giá khả 

năng vận dụng kỹ năng biến đổi kiến thức toán để vận dụng giải quyết bài toán 

thực tiễn trong ngành nghề đƣợc đào tạo. 
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 + Đánh giá hiệu quả tiếp cận tri thức lý thuyết môn học của SV để vận 

dụng làm các bài tập theo đúng quy trình, phân chia trƣờng hợp, kiểm tra các 

điều kiện qua các bƣớc giải,... 

Bài kiểm tra 1 (thực nghiệm sư phạm đợt 2) môn TCC (thời gian làm bài 60 phút). 

Bài 1 (4 điểm): Tìm đạo hàm cấp cao của các hàm số sau:  

a) f(x, y) = x
3
y

2 
– 6x

4
y

5
,  tính  

b) f(x, y,z) = e
xyz

,  tính  

Bài 2 (3 điểm): Tìm cực trị của hàm số f(x, y) = 2x
2 

+ y
2
 + 2xy + 2x + 2y 

Bài 3 (3 điểm): Tìm giá trị gần đúng của ./. 

Kết quả thu đƣợc trên các nhóm kiểm tra (TN SP đợt 2) 

Bảng 3.7. Bảng phân bố tần số điểm bài kiểm tra lần 1 (TNSP đợt 2) 

Tổng số 

SV 
Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

49 
Thực nghiệm 

(nTN) 

 
 1 6 9 13 11 6 3 0 6,163 2,139 

54 
Đối chứng 

(nĐC) 

 
 2 9 18 12 9 3 1 0 5,556 1,723 

 

Bảng 3.8. Bảng phân bố tần suất điểm bài kiểm tra lần 1 (TNSP đợt 2) 

Tổng 

số SV 
Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

49 

Thực 

nghiệm 

(%) 

 

 2,04 12,24 18,37 26,53 22,46 12,24 6,12 0 6,163 

54 

Đối 

chứng 

(%) 

 

 3,70 16,67 33,33 22,22 16,67 5,56 1,85 0 5,556 

 

'''

xyx
f

'''

xyz
f

 0,02 2

5 (2,03)A e

X
2

S

X
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Biểu đồ 3.4.  Biểu đồ tần suất điểm bài kiểm tra lần 1 (TNSP đợt 2) 

Đánh giá điểm trung bình của hai nhóm 

Đặt giả thiết H0 : Điểm trung bình về tiếp thu tri thức cơ bản môn  TCC của  

 hai nhóm TN và ĐC sau khi TN tƣơng đƣơng nhau. 

H1: Điểm trung bình về tiếp thu tri thức cơ bản môn TCC của nhóm TN cao 

hơn lớp ĐC sau khi TN (mức 5%). 

 
    



0,05
2 2

6,163 5,556

2,199 1,671

2,139 1,723

49 54

TN ÑC

TN ÑC

TN ÑC

X X

T t

S S

n n

 

Nhận xét: Với 

  

khẳng định giả thuyết H0 bị bác bỏ. 

Chứng tỏ sự khác nhau giữa điểm trung bình chung ở hai nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC 

là có ý nghĩa. Kết quả TN chứng tỏ chất lƣợng của nhóm lớp TN cao hơn nhóm lớp ĐC. 

Nhìn chung, cả hai nhóm (TN và ĐC) có tỷ lệ điểm đạt loại khá, giỏi là khác 

nhau. Nhƣng cả hai nhóm SV đề nắm kiến thức cơ bản khá chắc chắn, có kỹ năng suy 

nghĩ tƣơng đối tốt. Đánh giá một cách tổng thể qua bài kiểm tra: Kết quả tiếp thu về các 

kiến thức khoa học cơ bản của môn học TCC ở nhóm lớp TN cao hơn nhóm lớp ĐC. 

Điều đó chứng tỏ việc TN dạy học môn TCC cho SV các ngành Cơ khí và Công nghệ 

Hàn có sự tác động của các biện pháp trong luận án đảm bảo tốt mục tiêu trang bị tri 

thức khao học cơ bản của môn học, đảm bảo cho SV nắm vững kiến thức lý thuyết và 
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hình thành TDTG và TDKT cho SV học các nghề kỹ thuật, điều này rất quan trong cho 

ngƣời thợ làm trong môi trƣờng Công nghiệp.  

+ Đánh giá các tình huống chứa các yếu tố kỹ thuật trong môn toán, tính  

tính toán bằng số, và khả năng vận dụng kiến thức TCC vào giải quyết các bài 

toán thƣờng gặp trong thực tiễn ngành nghề kỹ thuật. 

Để đánh giá về vấn đề này, sau khi học xong phần TN đợt 2, chúng tôi đã tổ 

chức cho nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra này đƣợc 

triển khai trên cả hai đối tƣợng: SV đã đƣợc học tập các giáo án TN và SV không 

đƣợc học tập giáo án TN. 

Bài kiểm tra 2 (thực nghiệm sư phạm đợt 2) môn TCC (thời gian 60 phút) 

Câu 1 (4 điểm): a) Dùng kiến thức về ứng dụng vi phân, hãy tìm giá trị gần 

đúng: 
.
 

b) Dùng định nghĩa tính đạo hàm riêng theo biến x của hàm số  f(x, y) = x
2
 + 

y
2

 + 2xy  tại điểm M(2, 1). 

Câu 2 (3 điểm): Một ôtô chạy từ Bắc vào Nam với quãng đƣờng là S km, 

với sự chi phí xe chạy cả ngày lẫn đêm gồm hai phần: Phần cố định bằng a đồng và 

phần biến đổi tăng tỷ lệ với lập phƣơng vận tốc. Hỏi Ôtô chạy với vân tốc nào thì 

chi phí ít nhất. (giả sử  ôtô chạy quản đường S với vận tốc v, mất T ngày đêm, chi 

phí cả ngày và đêm là R, k là hệ số tỷ lệ). 

Câu 3 (3điểm): Cho một hình nón bán kính đáy R 

= 25cm, chiều cao H = 50cm. Ngƣời thợ cơ khí cần tiện 

một hình trụ kim loại có thể tích lớn nhất nội tiếp trong 

hình nón (nhƣ hình vẽ). Bằng các kỹ thuật tính toán và 

ứng dụng hàm số một biến số hãy tính bán kính r, chiều 

cao h của hình trụ đó. 

Dụng ý của để kiểm tra là kiểm tra hiệu quả các 

biện pháp đã đề xuất. Bài kiểm tra SV khả năng xác định các kiến thức TCC, các 

kỷ năng tính toán, suy luận và tƣ duy qua các phép biến đổi toán học tạo thành mối 

4 15,8A 
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liên hệ giữa tình huống thực tế đƣợc giải quyết nhờ vận dụng kiến thức toán học. 

Qua đó, giúp SV nhìn nhận tầm quan trọng của môn TCC đƣợc ứng dụng trong 

nghành nghề kỹ thuật, trong thực tiễn. 

Kết quả thu đƣợc trên các lớp kiểm tra lần 2 nhƣ sau: 

Bảng 3.9. Bảng phân bố tần số điểm bài kiểm tra  lần 2: lớp TN - ĐC 

Tổng 

số SV 
Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

S
2 

49 
Thực nghiệm 

(nĐC) 

 

 
4 7 10 15 9 3 1 0 5,633 2,029 

54 
Đối chứng 

      (nTN) 

 

 
6 14 18 12 3 1 0 0 4,907 1,331 

 

Bảng 3.10. Bảng phân bố tần suất điểm bài kiểm tra  lần 2: lớp TN – ĐC 

Tổng 

số SV 
Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

49 

Thực 

nghiệm 

(nTN) 

 

 8,16 14,29 20,41 30,61 18,37 6,12 2,04 0 5,633 

54 

Đối 

chứng 

(nĐC) 

 

 11,11 25,93 33,33 22,22 5,56 1,85 0 0 4,907 

 

 

Biểu đồ 3.5. Biểu đồ tần suất kết quả điểm bài kiểm tra lần 2 (TN SP đợt 2) 
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So sánh điểm trung bình của hai nhóm: 

Đặt giả thiết H0 : Điểm trung bình hai nhóm tƣơng đƣơng nhau. 

Đối thiết H1: Điểm trung bình nhóm TN cao hơn nhóm ĐC (mức 5%). 
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 Nhận xét: Vì 
0,05

2,825 1,671T t    nên giả thiết H0 bị bác bỏ. Vậy điểm 

trung bình của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC.  

        Ta tiến hành kiểm định phƣơng sai của nhóm TN và nhóm ĐC với giả thiết H0.  

   Do  nên ta chọn tiêu chuẩn kiểm định   

Giá trị tới hạn tra trong bảng phân phối F ứng với mức  và với 

các bậc tự do 38; 20 là 1,85. Ta thấy 1,524 < 1,85 hay F < : Chấp nhận giả 

thuyết H0 tức là sự khác nhau giữa phƣơng sai của lớp TN và ĐC không có ý nghĩa. 

Từ kết quả thực nghiệm trên ta có nhận xét nhƣ sau: 

* Qua việc đánh giá định tính: Đa số SV của lớp TN đều thống nhất ý kiến 

về việc dạy học TCC theo hƣớng phát triển TDTG và TDKT, không chỉ giúp họ 

lĩnh hội kiến thức cơ bản theo đúng các quy trình, cốt lõi của môn học, bồi dƣỡng 

tƣ duy cho SV có các kinh nghiệm và kỹ năng thao tác và cách thức thực hiện một 

nhiệm vụ. Điều này rất quan trong đối với SV học nghề và thực hành nghề nghiệm 

theo chuyên môn đƣợc đào tạo. Ngoài ra, dựa vào kết quả khảo sát sau khi học 

song môn TCC giữa hai lớp TN và ĐC cho thấy sự tác động của các biện pháp sƣ 

phạm ở lớp TN đạt kết quả học tập, biết vận dụng kiến thức TCC vào những tình 

huống thực tiễn cao hơn so với lớp ĐC, sự tác động đến cách suy nghĩ trong quá 

trình thực hành phải tuân thủ theo đúng quy trình và biết lựa chọn phƣơng pháp tối 

ƣu hơn để thực hiện,... (Phụ lục 4, tr.xxiv).  
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          Hơn nữa, dựa vào các mức độ phát triển của TDTG và TDKT thông qua các 

thành tốt của hai loại hình tƣ duy này để đánh giá thêm đối với SV đƣợc lựa chọn 

trong quá trình TN (gồm 5 em ca 1 và 3 em ca 2) so với các SV khác. Kết quả: 8 

SV này có ý thức và thái độ học tập tốt hơn, tƣ duy tốt và tốc độ làm bài thi nhanh 

hơn, đã thể hiện rõ nết khả năng huy động kiến thức để giải quyết các vấn đề thực 

tiễn trong ngành nghề đào tạo.  

Nhƣ vậy, qua đánh giá định tính ta thấy các biện pháp đề ra trong luận án có 

hiệu quả và tính khả thi, nó làm cho SV hứng thú học tập, có trách nhiệm với việc 

học hơn. Kết quả TN cho thấy đối với SV của các lớp ĐC thƣờng lúng túng không 

biết áp dụng lý thuyết vào giải quyết và họ luông cho rằng môn TCC là môn học 

khó và ít có hứng thú hơn, hơn thế họ còn hầu nhƣ không biết ý nghĩa của môn học 

có tác dụng và cơ sở để tƣ duy học các môn chuyên ngành và thực hành nghề 

ngành nghề mà mình lựa chọn. 

* Qua việc đánh giá định lƣợng: SV của cả hai nhóm TN và ĐC của đợt 

TN đều nghiêm túc làm bài kiểm tra. Tuy nhiên, với nhóm ĐC, quá trình dạy học 

các môn học chủ yếu vẫn là chú trọng tính hàn lâm, việc khai thác, vận dụng kiến 

thức môn TCC và ứng dụng ngành nghề kỹ thuật còn hạn chế. Do đó, SV thực hiện 

các câu hỏi của bài kiểm tra diễn ra chậm, còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ phần trăm 

SV đạt điểm 3, 4, 5 cao hơn nhóm TN. Đối với nhóm lớp TN, tình hình SV thực 

hiện các bài tập đƣợc cho dƣới dạng một tình huống trong thực tiễn tốt hơn nhóm 

ĐC, tỷ lệ điểm 7, 8 cao hơn hẳn nhóm ĐC. 

Qua việc xem xét cách trình bày lời giải bài toán của SV hai nhóm TN – ĐC 

và điểm số của hai bài kiểm tra cho thấy: SV nhóm TN hiểu rõ ràng, sâu sắc hơn việc 

sử dụng các kiến thức của môn TCC theo đúng quy trình, quy phạm và ứng dụng giải 

quyết những tình huống trong thực tiễn. Khả năng giải bài toán theo trình tự các 

bƣớc đƣợc thực hiện rõ ràng, biết vận dụng kiến thức toán học để vận dụng giải 

quyết các bài toán tính toán trong ngành kỹ thuật. 
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Đặc biệt, qua quá trình dạy TN, tác giả đã theo dõi, ghi chép những diễn biến 

về 8 em SV (gồm 5 em SV ca 1, 3 em SV ca 2 của lớp TN) và có nhận thấy  nhƣ 

sau: có ý thức học tập tốt hơn so với các bạn khác; theo dõi quá trình làm bài tập và 

dựa vào thang đo mức độ phát triển của TDTG và TDKT đều thấy tƣ duy các em 

phát triển từ mức độ 1 lên mức độ 2 (nghĩa là dạng bài tập cần tƣ duy ở mức độ 1 các 

em đều giải quyết đƣợc hết và tƣ duy tốt hơn để giải quyết một số bài tập nằm ở mức 

độ 2). Đem so sánh 8 bài thi của SV đƣợc lựa chọn với các bạn trong lớp thấy bài 

thi các em trình bày rõ ràng, cách giải tốt hơn và đền đạt kết quả bài thi cao (với: 1 

điểm 6, 4 điểm 7,  2 điểm 8 và 1 điểm 9 trong kết quả bài kiểm tra lần 2). Điều đó 

chứng tỏ việc thực hiện các biện pháp đề xuất trong luận án đã tạo cho SV hình 

thành TDTG và TDKT, khả năng vận dụng kiến thức TCC vào giải quyết các vấn 

đề thực tiễn tốt hơn, điều này giúp ích nhiều cho ngƣời thợ kỹ thuật.  

Thông qua nhận xét của GV chủ nhiệm lớp CĐ CK8A về 8 em SV đƣợc lựa 

chọn trên, GV đánh giá 8 em có ý thức học tập tốt, trong quá trình lớp học thực 

hành ngành tiện kim loại nhận thấy 5 em SV ở ca 1 và 3 em SV ở ca 2 có ý thức, 

quá trình thao tác tốt hơn so với các bạn khác. Điều này chứng tỏ việc thực hiện các 

biện pháp đề xuất trong luận án bƣớc đầu đã tạo cho SV ý thức tuân thủ các quy 

trình trong thực hành nghề, có ý thức tác phong tốt hơn,... gúp ích cho các em hình 

thành ý thức tác phong trong công nghiệp đối với một ngƣời thợ kỹ thuật. 

Qua phiếu điều tra kết quả học tập của môn TCC giữa hai lớp TN và ĐC sau 

khi thi kết thúc môn học cho thấy: Các em SV ở lớp ĐN có sự đam mê học tập môn 

TCC hơn, có biết vận dụng kiến thức TCC vào học chuyên ngành hơn, có cách tƣ 

duy trong quá trình thực hành nghề phải tuân thủ trình tự các bƣớc hơn,... so với 

lớp ĐC. Qua các câu hỏi từ câu 10 đến câu 15  (Phục lục 4, tr.xxiv) các em SV lớp 

TN nhớ về kiến thức TCC nhiều và bƣớc đầu đánh giá đƣợc một phần mức độ về 

phát triển TDTG và TDKT của lớp ĐC cao hơn lớp TN. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Sau khi xác định đƣợc mục đích, đối tƣợng, phƣơng pháp TNSP, chúng tôi 

tiến hành TN qua 2 đợt, với các kết quả thu đƣợc và các số liệu đƣợc xử lý bằng 

phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp quan sát, phƣơng pháp điều tra đã có cơ sở để 

rút ra nhận xét: 

1) Các biện pháp sƣ phạm mà luận án đã đề xuất có thể thực hiện đƣợc 

trong quá trình dạy học môn TCC cho SV các trƣờng CĐKT và bƣớc đầu có tính 

hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng học tập môn TCC cho SV CĐKT. 

2) Thông qua các biện pháp đề xuất trong luận án tạo điều kiện phát triển 

TDTG và TDKT cho SV từ đó giúp cho SV lĩnh hội kiến thức môn TCC, hình 

thành tƣ duy để vận dụng vào học môn chuyên ngành. Điều này rất quan trọng đối 

với SV học kỹ thuật, là nền tảng ban đầu cho SV phải tuân thủ theo đúng quy trình, 

quy phạm trong thực hành. 

3) Qua các biện pháp, SV tƣ duy và vận dụng kiến thức TCC vào giải quyết 

các vấn đề thực tiễn, hình thành và phát triển đƣợc một số kỹ năng tính toán các 

thông số trong kỹ thuật. 

 Nhƣ vậy, mục đích TN đã hoàn thành, kết quả TN thu đƣợc là những minh 

chứng kiểm nghiệm cho giả thuyết khoa học của luận án; bƣớc đầu chứng tỏ các 

biện pháp đề xuất có tính khả thi, có thể triển khai áp dụng trong dạy học TCC cho 

SV các trƣờng CĐKT. 
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi đã thu đƣợc một số kết quả sau: 

1. Về mặt lý luận, nêu lên các vấn đề nhận thức về phát triển tƣ duy TDTG và 

TDKT. Đƣa ra sáu thành tố phát triển TDTG; đƣa ra bốn thành tố phát triển TDKT 

trong dạy học môn Toán; làm rõ cấu trúc của TDKT trong dạy học bộ môn toán và 

đƣa ra quan niệm về TDKT trong dạy học môn Toán;  

2. Từ chƣơng trình đào tạo TCC cho SV các Trƣờng CĐKT, đã lồng ghép một 

số nội dung có tiềm năng để khai thác trong quá trình giảng dạy dùng để phát triển 

TDTG và TDKT cho SV học một số ngành kỹ thuật. Chỉ ra bốn định hƣớng xây 

dựng các biện pháp phát triển TDTG và TDKT trong dạy học TCC cho SV Cao 

đăng kỹ thuật.  

3. Luận án đề xuất ba nhóm biện pháp, trong mỗi biện pháp sẽ tác động đến 

từng thành tố của TDTG, TDKT từ đó góp phần phát triển hai loại hình tƣ duy này 

cho SV các trƣờng Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn TCC, cụ thể:  

Nhóm biện pháp 1 (N1): Gồm ba biện pháp riêng biệt dùng để phát triển 

TDTG trong dạy học môn TCC. Biện pháp 1(N1): Hướng dẫn SV kiến tạo kiến 

thức theo một quy trình gồm một số hữu hạn bước để dẫn đến kiến thức bài học. 

Với biện pháp này góp phần hình thành và phát triển thành tố thứ hai của TDTG; 

Biện pháp 2(N1): Tập cho SV có thói quen phân chia vấn đề phức tạp thành những 

vấn đề đơn giản hơn và giải quyết vấn đề đơn giản hơn theo một trình tự nhất định. 

Với biện pháp này góp phần hình thành và phát triển thành tố thứ ba và thứ tƣ của 

TDTG; Biện pháp 3(N1): Giáo dục ý thức  kiểm tra các điều kiện cần có trước khi 

thực hiện các thao tác, thường xuyên đánh giá các kết quả và quá trình thao tác 

nhằm khắc phục những sai sót, cải tiến quy trình, mang lại hiệu quả cao trong quá 

trình hoạt động. Với biện pháp này góp phần phát triển các thành tố thứ nhất, thành 

tố thứ ba, thành tố thứ năm và thành tố thứ sáu của TDTG. 

Nhóm biện pháp 2 (N2): Gồm ba biện pháp riêng biệt dùng để phát triển 

TDKT trong dạy học môn TCC. Biện pháp 1(N2): Tăng cường các hoạt động khai 

thác các tình huống chứa các yếu tố kỹ thuật trong môn toán. Với biện pháp này 

nhằm hình thành và phát triển thành tố thứ nhất;  Biện pháp 2(N2): Khai thác các 
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bài toán tính toán với dữ liệu bằng số và sử dụng công cụ kỹ thuật hỗ trợ tính toán 

khi giải quyết vấn đề ứng dụng toán học vào thực tiễn. Với biện pháp này góp phần 

hình thành và phát triển những biểu hiện đặc trƣng của thành tố thứ hai và thành tố 

thứ ba; Biện pháp 3(N2): Tận dụng tình huống trong thực tiễn kỹ thuật của các 

ngành đặt vấn đề khi dạy học các kiến thức toán và dùng kiến thức toán học giải 

thích cơ chế vận hành, sử dụng các thiết bị kỹ thuật. Với biện pháp này góp phần 

hình thành và phát triển những biểu hiện đặc trƣng thành tố thứ tƣ của TDKT. 

 Nhóm biện pháp 3 (N3): Gồm hai biện pháp chung dùng để phát triển 

TDTG và TDKT trong dạy học môn TCC. Biện pháp 1(N3): Chú trọng sử dụng 

phương pháp dạy học trực quan để phát hiện cách thức và quy trình sử dụng kiến 

thức toán học giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn. Với biện pháp này  

nhằm khai thác chủ đề kiến thức toán học có tiềm năng bồi dƣỡng và phát triển 

đồng thời các thành tố: thành tố thứ hai, thành tố thứ sáu của TDTG và thành tố thứ 

hai, thành tố thứ ba của TDKT; Biện pháp 2(N3): Sử dụng các tình huống giải toán 

có nội dung liên quan đến các nghề đào tạo để giáo dục SV ý thức tuân thủ các quy 

trình, quy phạm kỹ thuật trong quá trình lao động. Với biện pháp này nhằm hình 

thành cho ngƣời học nghề có phẩm chất tốt đẹp của ngƣời lao động trong nền sản 

xuất tự động hóa, rèn luyện tính ngăn nắp, tính kỷ luật, ý thức chấp hành những 

quy phạm kỹ thuật và ý thức suy nghĩ tìm các phƣơng án tối ƣu khi giải quyết công 

việc trong lao động sản xuất. 

4.  Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm, kết quả thực nghiệm ban đầu minh họa cho 

tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đƣợc đề xuất. 

Kết quả thu đƣợc về lý luận và thực tiễn cho phép kết luận: giả thuyết khoa 

học của luận án là chấp nhận đƣợc, mục đích nghiên cứu và  nhiệm vụ nghiên cứu 

đã hoàn thành, các vấn đề đƣa ra bảo vệ đƣợc khẳng định. 

5. Đã công bố 6 bài báo khoa học liên quan đến đề tài luận án, nội dung các 

bài báo đƣợc đánh giá có chất lƣợng tốt. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DẠY HỌC MÔN TOÁN CAO CẤP 

CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG CĐ KỸ THUẬT 

(Phiếu điều tra cho Giảng viên) 

Kính thưa Thầy/Cô giáo ! 

 Chúng tôi đang nghiêu cứu đề tài: “Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ 

thuật cho Sinh viên Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp”. 

 Để phục vụ nghiên cứu đề tài, chúng tôi tiến hành khảo sát việc đánh giá của 

Giảng viên (GV) về vấn đề bồi dƣỡng tƣ duy cho Sinh viên (SV) Cao đẳng kỹ thuật. 

Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học này, nhóm chúng tôi rất mong Thấy/Cô 

hợp tác, cho biết ý kiến về vấn đề này (các Thầy/ Cô cung cấp chỉ có mục đích phục 

vụviệc nghiên cứu đề tài khoa học của chúng tôi, không vì mục đích nào khác). 

 Xin Thầy/Cô vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân: 

Họ và tên: ………………………. Tuổi: ………Năm tốt nghiệp:…………… 

Trƣờng tốt nghiệp: …………………………………. Số năm công tác:…....... 

Trƣờng đã, đang công tác: …………………………………………………… 

Thầy/Cô đồng ý với ý kiến nào về các chuyên đề sau thì đánh dấu vào ô 

tƣơng ứng. 

1. Theo Thầy/Cô đâu là những năng lực cần có trong năng lực dạy học 

môn Toán cao cấp. 

 Nắm vững tri thức cơ bản của môn Toán cao cấp. 

 Nắm vững các phƣơng pháp dạy học. 

 Nắm vững tâm lý sinh viên. 

 Biết thiết lập các quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp và sinh viên. 

 Những năng lực khác: ……………………………………………….......            

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………. 

2. Thầy/cô đã từng sử dụng những cách dạy học nào? 

 Phát hiện và giải quyết vấn đề. 

 Thuyết trình. 

 Sử dụng phƣơng tiện dạy học hiện đại nhƣ: máy chiếu, giáo án điện 

tử,… để phát huy tính tích cực của SV. 
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 Hƣớng dẫn học sinh tự học. 

 Cách khác (xin liệt kê): 

……..……………………………………..……………………………

…………………………………………………..……..………………

…………................................................................................................. 

3. Những tri thức dạy học nào ở bậc Đại học có ảnh hƣởng đến công việc 

dạy học hiện nay của Thầy/Cô. 

 Những tri thức về toàn học. 

 Những tri thức về phƣơng pháp dạy học. 

 Những tri thức về Tâm lý học và Giáo dục học. 

 Những tri thức về phƣơng pháp luận nhƣ Triết học. 

 Những tri thức khác, đó là: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………......................... 

4. Trong quá trình giảng dạy Thầy/Cô có quan tâm đến việc tạo tình 

huông có vấn đề giúp SV tìm tòi, phát hiện đƣợc mối liên hệ giữa kiến 

thức toán với ngành nghề kỹ thuật SV đƣợc đào tạo? 

 Rất quan tâm 

 Ít quan tâm  

 Chƣa quan tâm  

5. Trong quá trình giảng dạy Thầy/Cô lấy ví dụ tăng cƣờng áp dụng kiến 

thức Toán cao cấp vào giải quyết các bài toán thực tiễn trong ngành 

nghề kỹ thuật? 

 Thƣờng xuyên 

 Khá thƣờng xuyên 

 Ít khi  

 Không khi nào. 

6. Thầy/Cô có thƣờng xuyên rèn cho SV giải toán theo đúng quy trình, 

trình tự các bƣớc thực hiện khi giả toán và dùng các kỹ thuật biến đổi 

toán học để vận dụng kiến thức toán vào giải quyết các tình huống 

thƣờng gặp? 

 Thƣờng xuyên  

 Khá thƣờng xuyên  

 Ít khi 

 Không khi nào 
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7. Thầy (cô) cho biết suy nghĩ của bản thân về vai trò và tầm quan trọng 

của nhiệm vụ phát triển tƣ duy cho Sinh viên. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. Thầy/cô thƣờng dùng những biện pháp nào để phát triển tƣ duy thuật 

giải và tƣ duy kỹ thuật cho Sinh viên học kỹ thuật. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Thầy/Cô có thể bày tỏ những suy nghĩ của mình về bồi dƣỡng tƣ duy và các biện 

pháp nâng cao chất lƣợng dạy Toán cao cấp cho SV các trƣờng Cao đẳng kỹ thuật qua 

thƣ điện tử gửi về địa chỉ email: vietthanh.vkc@gmail.com hoặc viết thƣ tay về địa 

chỉ: Nguyễn Đức Thành, Khoa Cơ Bản, trƣờng Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn 

Quốc, Đƣờng Hồ Tông Thốc, Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. 

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự tiếp tục hợp tác của quý 

Thầy/Cô! 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN 

Quá trình điều tra đƣợc phát phiếu cho 12 Giáo viên (8 GV dạy TCC ở 

trường Đại học Sư phạm kỷ thuật Vinh và 4 GV dạy TCC trường CĐ nghề KTCN 

Việt Nam – Hàn Quốc). 

Kết quả lựa chọn câu 1 

 

Hình PL 1.1: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu 1 (theo Phiếu điều tra GV) 
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Kết quả lựa chọn câu 2 

 

Hình PL 1.2: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu 2 (theo Phiếu điều tra GV) 

Kết quả lựa chọn câu 3 

 

Hình PL1.3: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 3 (theo Phiếu điều tra GV) 

Kết quả lựa chọn câu 4 

 

Hình PL1.4: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 4 (theo Phiếu điều tra GV) 
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Kết quả lựa chọn câu 5 

 

 

Hình PL1.5: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 5 (theo Phiếu điều tra GV) 

Kết quả lựa chọn câu 6 

 

 

 Hình PL1.6: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 6 (theo Phiếu điều tra GV) 
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và không có nhiều thời gian nghiên cứu sâu cho việc bồi dƣỡng tƣ duy cho SV. Đa 

số cho rằng việc dạy theo đúng kế hoạch giảng dạy và rèn luyện các dạng toán để 

phục vụ cho việc thi hết môn của Sinh viên. 

Câu 8: Hầu nhƣ giáo viên không trình bày các biện pháp bồi dƣỡng tƣ duy 

thuật giải và tƣ duy kỹ thuật cho Sinh viên, họ cho rằng rất khó thực hiện biện pháp này 

vì chƣa hình dung rõ về tƣ duy kỹ thuật, và tƣ duy kỹ thuật đƣợc thể hiện trong  trong 

dạy học Toán cao cấp băng cách nào? Tuy nhiên, cố một số giáo viên liệt kê đƣợc một 

số biện pháp về tƣ duy thuật giải, nhƣ: Lấy các ví dụ có dạng phải tuân thủ theo các 

bƣớc giải, hay từ bài giải toán “con” đƣa ra bài toán tổng quát và cách giải. 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY HỌC TOÁN CAO CẤP CHO 

SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

(Phiếu điều tra dành cho Sinh viên) 

 Chúng tôi đang nghiên cứu đề tài:  “Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kĩ thuật 

cho sinh viên các trường Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp”. 

 Để phục vụ việc nghiên cứu đề tài, chúng tôi tiến hành khảo sát việc học 

Toán cao cấp đối với Sinh viên trƣờng Cao đẳng kỹ thuật nhằm mục đích nâng cao 

hiệu quả học tập môn Toán cao cấp và ứng dụng kiến thức Toán cao cấp vào các 

ngành nghề đƣợc đào tạo. 

 Xin bạn vui lòng trả lời các câu hỏi trong phiếu thăm dọ ý kiến này (các 

thông tin bạn cung cấp chỉ có mục đích phục vụ việc nghiên cứu đề tài khoa học 

của chúng tôi, không vì mục đích nào khác).    

 Xin bạn cho biết một số thông tin cá nhân 

Họ và tên:  ……………………………………… Sinh viên năm thứ:……….. 

Lớp :……………………Khoa: …………………………………………. 

Trƣờng:……………………………………………… Tỉnh: …………… 

Hãy khoanh tròn vào phƣơng án mà em lựa chọn. 

1. Theo em, môn Toán cao cấp có vai trò: 

A. Cung cấp kiến thức để học các môn học khác. 

B. Dạy cách làm bài tập. 

C. Dạy cách học toán để ứng dụng vào giải quyết các bài toán trong thực tế. 

D. Dạy cách làm việc theo tác phong công nghiệp. 

2. Đối với em, việc học môn Toán cao cấp sẽ giúp ích gì: 

A. Biết thêm kiến thức về môn Toán cao cấp. 

B. Có điểm số cao, từ đó nâng cao kết quả học tập. 

C. Để học các môn khác tốt hơn. 

D. Biết cách suy nghĩ để giải quyết các vấn đề trong chuyên ngành đƣợc đào 

tạo. 

3. Em biết những hoạt động trí tuệ nào trong các hoạt động sau: 

A. Khái quát hóa. 

B. Tƣơng tự hóa. 
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C. Dự đoán. 

D. So sánh. 

E. Phân tích, tổng hợp. 

4. Trong giờ học Toán cao cấp, các giáo viên có khích lệ dạy các em tƣ duy 

không: 

A. Thƣờng xuyên. 

B. Thỉnh thoảng. 

C. Chƣa bao giờ. 

5. Nhìn chung, sau giờ học trên lớp em tự thấy mình rèn luyện tƣ duy ở 

mức độ nào: 

A. Không bao giờ. 

B. Hiếm khi. 

C. Thỉnh thoảng. 

D. Thƣờng xuyên dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên. 

E. Thƣờng xuyên chủ động. 

6. Bạn có thƣờng xuyên tƣ duy để vận dụng kiến thức toán vào các tình 

huống, các vấn đề thƣờng gặp khi học chuyên ngành không? 

A. Thƣờng xuyên 

B. Khá thƣờng xuyên 

C. Ít khi  

D. Không bao giờ. 

7. Để giúp sinh viên học tốt hơn, theo em giáo viên nên: 

A. Dạy sinh viên cách suy nghĩ. 

B. Tìm cách vận dụng kiến thức toán giải các bài toán trong thực tế. 

C. Ra bài tập tƣơng tự những bài đã chữa ở trên lớp. 

D. Ra ít bài tập, nhƣng chữa bài tập mẫu thật cẩn thận, thƣờng là giúp sinh 

viên biết cách làm bài tập và ứng dụng bài tập đó vào chuyên ngành đƣợc 

đào tạo. 

8. Tự đánh giá năng lực học và năng lực trong cuộc sống của mình: 

 Giỏi Khá Trung bình Yếu 

Toán cao cấp     

Các môn khác     

Năng lực trong cuộc sống     

 Mọi ý kiến xin liên hệ với Thạc sỹ Nguyễn Đức Thành – Giảng viên khoa 

Cơ Bản, Trường Cao Đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc, Thành phố Vinh, 

Nghệ An. Email: vietthanh.vkc@gmail.com. Tel: 0911.166.899 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các em!  

mailto:vietthanh.vkc@gmail.com
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SINH VIÊN  

Đối tƣợng phát phiếu là: 50 bạn SV Khoa Cắt gọt kim loại và 50 bạn SV 

Khoa Công nghệ Hàn, 50 bạn SV Khoa Công nghệ Ôtô, 50 bạn SV Khoa Điện tử, 

50 bạn SV Khoa Điện công nghiệp trƣơng Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn 

Quốc. Số lƣợng phiếu thu về là 250 phiếu, qua số phiếu thu đƣợc chúng tôi phân 

tích và đƣa ra kết quả nhƣ sau:  

Kết quả lựa chọn câu 1

 

Hình PL 2.1: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 1 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 2 

 

Hình PL 2.2: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 2 (theo Phiếu điều tra SV)  
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Kết quả lựa chọn câu 3 

 

Hình PL 2.3: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 3 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 4  

 

Hình PL 2.4: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 4 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 5 

   

 

Hình PL 2.5: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 5 (theo Phiếu điều tra SV) 
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Kết quả lựa chọn câu 6 

 

Hình PL 2.6: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 6 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 7 

 

Hình PL 2.7: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 7 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu hỏi 8 
 

   

Hình PL 2.8: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 8 (theo Phiếu điều tra SV)
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

 Kính gửi quý thầy (Cô): 

 Chúng tôi đang nghiên cứu đề tài: “Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ 

thuật cho Sinh viên Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp”. 

 Để phục vụ việc nghiên cứu đề tài, chúng tôi xin ý kiến của Thầy (Cô) về vấn 

đề giảng dạy theo vấn đề bồi dƣỡng tƣ duy cho sinh viên các trƣờng Cao đẳng kỹ 

thuật trong dạy học môn Toán cao cấp. 

 Xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho chúng tôi những ý kiến về vấn đề này (các 

thông tin của Thầy (Cô) cung cấp chỉ có mục đích phục vụ việc nghiên cứu đề tài 

khoa học của chúng tôi, không vì mục đích nào khác). 

 Xin Thầy (Cô) vui lòng cho biết một số thông tin các nhân 

 Họ và tên: .................................. Trƣờng: ............................................................. 

STT Các định hƣớng 
Nhất 

trí 

Không 

nhất trí 

Không có 

ý kiến 

1 

Khai thác kiến thức toán để bồi dƣỡng tƣ duy 

cho SV từ đó hình thành tƣ duy hai loại hình 

tƣ duy thuật giải và tƣ duy kỹ thuật cho SV 

các ngành nghề kỹ thuật. 

 

 

 

2 

Tăng cƣờng khai thác ví dụ, bài toán, các tính 

huống thực tiễn để gợi động cơ, tạo hứng thú 

cho SV khi dạy môn Toán cao cấp. 

 

 

 

3 

Rèn luyện cho sinh viên một số kỹ thuật biến 

đổi toán học để giải toán hay vận dụng giải 

bài toán thực tiễn; cho SV nhiều bài tập giải 

theo đúng trình tự quy trình, tuân thủ các 

bƣớc giải nghiêm ngặt mới cho ra kết quả 

đúng. 

 

 

 

4 

Khắc phục sai lầm thƣờng gặp nhƣ: giải toán 

không thực hiện theo đúng trình tự các bƣớc, 

khai thác kiến thức toán vào việc giải quyết 

các vấn dề thực tiễn, dùng các kỹ thuật biến 

đổi toán học để giải thích các hiện tƣợng 

trong ngành nghề kỹ thuật,… là những yếu tố 

để góp phần bồi dƣỡng tƣ duy thuật giải và tƣ 

duy kỹ thuật cho Sinh viên học nghề.  

 

 

 

Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy (Cô)! 
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PHỤ LỤC 4 

PHIẾU ĐIỀU TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CAO CẤP CHO 

SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

(Phiếu điều tra Sinh viên học xong chương trình môn Toán cao cấp) 
  

Chúng tôi đang nghiên cứu đề tài: “Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kĩ 

thuật cho sinh viên các trường Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp”. 

 Để phục vụ việc nghiên cứu đề tài, chúng tôi tiến hành điều tra kết quả học tập 

môn Toán cao cấp, nhằm mục đích đánh giá hiệu quả học tập môn Toán cao cấp và 

ứng dụng kiến thức Toán cao cấp vào các ngành Cắt gọt Kim loại, Công nghệ Hàn và 

Công nghệ Ôtô đối với Sinh viên trƣờng Cao đẳng kỹ thuật. 

 Xin bạn vui lòng trả lời các câu hỏi trong phiếu thăm dọ ý kiến này (các thông 

tin bạn cung cấp chỉ có mục đích phục vụ việc nghiên cứu đề tài khoa học của chúng 

tôi, không vì mục đích nào khác).    

 Xin bạn cho biết một số thông tin cá nhân 

Họ và tên:  ……………… Sinh viên năm thứ: .………...................................... 

Lớp:………………… Khoa: ...…………………………................................... 

Trƣờng:………………………………Tỉnh:..…………….................................. 

Hãy khoanh tròn vào phƣơng án mà em lựa chọn. 

1. Em có nhận xét gì về môn Toán cao cấp. 

A. Khó.                               B. Bình thƣờng.               C. Dễ. 

2. Em có thích học môn Toán cao cấp không? 

A. Rất thích.  B. Thích. 

C. Bình thƣờng.  D. Không thích. 

3. Em có nhận xét gì về Chƣơng trình môn Toán cao cấp 

A. Rất nặng.                         B. Bình thƣờng.              C. Nhẹ. 

4. Em có giành thời gian tự học môn Toán cao cấp nhƣ thế nào? 

A. Nhiều hơn 5 tiếng/1tuần.   B. Từ 3 đến 5 tiếng/1 tuần. 

C. Từ 1 đến 3 tiếng/1 tuần.  D. Không học. 

5. Em có thấy kiến thức môn Toán cao cấp đƣợc áp dụng nhƣ thế nào trong 

chuyên ngành mình học không? 

A. Không bao giờ.   
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B. Ít khi. 

C. Thƣờng xuyên dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên. 

D. Thƣờng xuyên. 

6. Giáo viên có thƣờng xuyên vận dụng kiến thức TCC vào trong chuyên 

ngành mà em học không? 

 A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

 C. Ít khi.  D. Không bào giờ. 

7. Em có thấy kiến thức môn Toán cao cấp thƣờng xuyên hỗ trợ để tính toán 

trong các tình huống, các vấn đề thƣờng gặp khi học chuyên ngành không? 

A. Thƣờng xuyên.     B. Khá thƣờng xuyên. 

C. Ít khi.       D. Không bao giờ. 

7. Em thấy khi học xong môn Toán cao cấp, trong quá trình học thực hành em 

luôn hình dung suy nghĩ việc thực hiện các thao tác theo đúng quy trình và 

biết lựa chọn phƣơng án tối ƣu để thực hiện quy trình đó theo trình tự các 

bƣớc không? 

A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

C. Ít khi.  D. Không bao giờ. 

8. Em có thấy trong quá trình học tập môn Toán cao cấp luôn thực hiện đƣợc 

các phép biến đổi từ đơn giản đến phép biến đổi phức tạp hơn để giải toán, 

biết vận dụng kiến thức toán để giải quyết những vấn đề thực tiễn từ thông 

dụng đến phức tạp hơn trong chuyên ngành mà em theo học không? 

 A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

 C. Ít khi.  D. Không bao giờ. 

9. Trong quá trình học môn Toán cao cấp em đã từng: biết quan tâm đến tham 

số có trong các bước giải; thực hiện được các bước giải đơn giản ăn khớp với kiến 

thức Toán học được trình bày trong lý thuyết; biết phân chia những bài toán thành  

những bài toán đơn giản hơi; biết sử dụng một ngôn ngữ để diễn tả một quy trình; 

biết đề xuất các bài toán tương tự; biết so sánh hai cách giải khác nhau để chỉ ra 

sự ưu điểm của từng cách giải không? 

 A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

 C. Ít khi.  D. Không bao giờ. 
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10. Trong quá trình học môn Toán cao cấp em đã từng: biết đánh giá khả năng 

thực hiện các bước riêng lẻ trong quy trình giải toán; biết thực hiện giải các bài 

toán theo các bước tương đối phức tạp; biết phân chia hợp lý các bước giải bài 

toán có tính phức tạp; biết dùng ít nhất một loại ngôn ngữ để diễn tả tương minh 

các bước giải toán; biết đề xuất bài toán tương tự và chỉ ra quy trình giải; đưa ra 

được nhiều cách giải và biết so sánh nó. 

A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

C. Ít khi.  D. Không bao giờ. 

11. Trong quá trình học môn Toán cao cấp em đã từng: biết đánh giá tổng thể 

“thuật toán” và chỉ ra lỗi của thuật toán; biết thành thạo các quy trình có tính 

phức tạp và có sự biến đổi đối tượng trong quá trình thực hiện; phân tích hợp lý 

và có sáng tạo các bài toán phức tạp thành các bài toán đơn giản; đề xuất được 

một lớp bài toán khái quát hóa và quy trình giải; đưa ra được nhiều cách giả;. 

biết cách đánh giá và đưa ra tiêu chí để lựa chọn cách giải tối ưu. 

 A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

 C. Ít khi.  D. Không bao giờ. 

12. Trong quá trình học môn Toán cao cấp em đã từng: biết thực hiện các phép 

biến đổi đơn giản, phân chia các đối tượng dựa trên dấu hiệu cho trước; biết ứng 

dụng kiến thức toán thông dụng vào các tình huốn thực tiễn đơn giản; biết dùng 

các dụng cụ phổ thông để giải quyết các tình huống đơn giản trong môn Toán; biết 

được cơ sở toán học và vận hành sử dụng được dung cụ chuyên môn đơn giản. 

 A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

 C. Ít khi.  D. Không bao giờ. 

13. Trong quá trình học môn Toán cao cấp em đã từng: biết thực hiện phép 

biến đổi phức tạp hơn dựa trên các bất biến của phép biến đổi toán học để giải 

toán; biết phối hợp ứng dụng một số kiến thức Toán để giải quyết những bài toán 

phức tạp; biết sử dụng các công cụ có yếu tố kỹ thuật cao hỗ trợ giải quyết vấn đề 

thông thường trong toán học; biết được cơ sở toán học và cơ chế vận hành một số 

thiết bị đặc thù trong chuyên ngành em theo học. 

 A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

 C. Ít khi.  D. Không bao giờ. 
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14. Trong quá trình học môn Toán cao cấp em đã từng: biết thực hiện được 

phép biến đổi đối tượng toán học một cách linh hoạt; ứng dụng tổ hợp kiến thức 

Toán qua một số đối tượng trung gian để giải quyết bài toán thực tiễn phức tạp; 

biết phối hợp công cụ kỹ thuật theo một tổ hợp nhất định để giải quyết bài toán 

toán học; biết được cơ sở toán học, sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật, cải 

tiến các thiết bị kỹ thuật phục vụ trong ngành chuyên ngành theo học. 

 A. Thƣờng xuyên.  B. Khá thƣờng xuyên. 

 C. Ít khi.  D. Không bao giờ. 

15. Em hãy lấy một ví dụ minh họa về vận dụng kiến thức Toán cao cấp giải 

quyết một vấn đề nào đó trong chuyên ngành mà em theo học. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

      Mọi ý kiến xin liên hệ với Thạc sỹ Nguyễn Đức Thành – Giảng viên khoa Cơ Bản, 

Trường Cao Đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc, Thành phố Vinh, Nghệ An.  

Email: vietthanh.vkc@gmail.com.  Tel: 0911.166.899 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các em!  
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VIỆC HỌC TẬP MÔN TOÁN CAO CẤP  

CỦA SINH VIÊN HAI LỚP TN VÀ ĐC 

Đối tƣợng phát phiếu là hai lớp TN và ĐC, với TN (CĐ CK8A) gồm 49 SV và 

lớp ĐC (CĐ CK8B) gồm 54 SV thuộc Khoa Cắt gọt kim loại trƣờng Cao đẳng KTCN 

Việt Nam – Hàn Quốc. Số lƣợng phiếu thu về là 103 phiếu, qua số phiếu thu đƣợc 

chúng tôi phân tích và đƣa ra kết quả nhƣ sau:  

Kết quả lựa chọn câu 1 

 

Hình PL 4.1: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 1 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 2 

 

                 Hình PL 4.2: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 2 (theo Phiếu điều tra SV) 
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Kết quả lựa chọn câu 3 

 

Hình PL 4.3: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 3 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 4 

 

Hình PL 4.4: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 4 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 5 

 

Hình PL 4.5: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 5 (theo Phiếu điều tra SV) 
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Kết quả lựa chọn câu 6 

 

Hình PL 4.6: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 6 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 7 

 

Hình PL 4.7: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 7 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 8 

 

 Hình PL 4.8: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 8 (theo Phiếu điều tra SV) 
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Kết quả lựa chọn câu 9 

 

Hình PL 4.9: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 9 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 10

 

Hình PL 4.9: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 10 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 11 

 

       Hình PL 4.11: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 11 (theo Phiếu điều tra SV) 
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Kết quả lựa chọn câu 12 

 

     Hình PL 4.12: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 12 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 13

  Hình PL 4.13: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 13 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 14

 

Hình PL 4.14: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 14 (theo Phiếu điều tra SV) 
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Kết quả lựa chọn câu 15 

Hình PL 4.15: Biểu đồ kết quả lựa chọn câu hỏi 15 (theo Phiếu điều tra SV) 

Kết quả lựa chọn câu 16: Khi yêu cầu các em chỉ ra một ví dụ cụ thể trong 

việc dùng kiến thức TCC áp dụng vào chuyên ngành các em đƣợc học với kết quả thu 

đƣợc nhƣ sau: 

+ Đối với lớp TN đã có 31 SV (chiếm 63,2%) chỉ ra đƣợc ví dụ minh họa gắn 

với ngàng nghề các em theo học; có 11 SV (chiếm 22,5%) chỉ ra ví dụ nhƣng không 

đúng với ngành nghề các em theo học; có 7 SV (chiếm 14,3%) không có đáp án. 

+ Đối với lớp ĐC đã có 22 SV (chiếm 40,8%) chỉ ra đƣợc ví dụ minh họa gắn 

với ngàng nghề các em theo học; có 18 SV (chiếm 33,3%) chỉ ra ví dụ nhƣng không 

đúng với ngành nghề các em theo học; có 14 SV (chiếm 25,9%) không có đáp án. 

Qua phiếu đánh giá kết quả học tập của SV sau khi học xong chƣơng trình môn 

TCC là cơ sở để góp phần vào việc đánh giá thực nghiệm sƣ phạm của Luận án trong 
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PHỤ LỤC 5 

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN DẠY THỰC NGHIỆM 

Giảng viên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Cơ sở công tác: Trƣờng Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc, 

Nghệ An. 

Ý kiến nhận xét sau quá trình tiến hành dạy thực nghiệm các biện pháp đƣợc 

đề xuất trong luận án: “Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kĩ thuật cho sinh 

viên các trường Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp” 

TCC là môn học rất cần thiết cho SV học kỹ thuật, giúp SV hành thành tƣ 

duy và ý thức tác phong của ngƣời học nghề kỹ thuật. Kiến thức TCC giúp cho 

ngƣời học vận dụng các kỹ năng tính toán trong quá trình thực hành và giải quyết 

một số vấn đề trong thực tiễn ngành nghề đƣợc đào tạo. Do đó, rất cần có những 

nghiên cứu về phƣơng pháp giảng dạy để bộ môn TCC giúp bồi dƣỡng tƣ duy cho 

SV học kỹ thuật, từ đó giúp SV hình thành thói quen và tƣ duy khi học chuyên 

ngành và thực hành. Trong quá trình giảng dạy thực nghiệm môn Toán cao cấp cho 

Sinh viên ở trƣờng Cao Đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc theo ý tƣởng của 

luận án, chúng tôi nhận thấy: 

- Các ví dụ minh họa cho các ý tƣởng trong các biện pháp phong phú và đa 

dạng, phù hợp với trình độ Sinh viên khi học môn Toán cao cấp trong Chƣơng trình 

đào tạo của trƣờng Cao đẳng kỹ thuật, những ví dụ sẽ hình thành tƣ duy và ý thức 

cho Sinh viên tuân theo một số bƣớc nghiêm ngặt mới cho ra kết quả. Điều này rất 

có ích cho ngƣời học nghề khi hành thành thói quen để thực hành nghề nghiệp. 

 - Quá trình tiến hành giảng dạy các giáo án thực nghiệm dƣới các hình thức kết 

hợp các biện pháp trong luận án chúng tôi nhận đƣợc sự chú ý, thích thú và hƣởng ứng 

tích cực từ Sinh viên. Kết quả đánh giá định tính và định lƣợng sau thực nghiệm cho 

thấy Sinh viên hình thành tƣ duy, các kỹ thuật biến đổi trong toán học  và thói quen thực 

hiện tuần tự các bƣớc khi thực hiện một công việc. Sinh viên biết vận dụng các kỹ thuật 

biến đổi từ kiến thức toán để ứng dụng vào thực tiễn nghề nghiệp. 

 - Qua các biện pháp rèn luyện hai loại hình tƣ duy trong luận án có thể thực 

hiện đƣợc khi dạy bộ môn Toán cao cấp cho Sinh viên, những bài toán thực tế và 

những bài toán dùng kỹ thuật biến đổi khéo léo và linh hoạt sẽ gây đƣợc hứng thú 

học tập cho Sinh viên, từ đó giúp Sinh viên phát triển tƣ duy cho việc học chuyên 

ngành kỹ thuật.  

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao của các biện pháp đề xuất trong luận án 

thì giáo viên phải đầu tƣ nhiều thời gian để tìm các ví dụ thực hiện theo đúng quy trình, 

bài toán có nhiều lời giải để từ đó tìm cách giải tối ƣu và tìm các bài toán trong thực tiễn, 

tìm hiểu về kiến thức các chuyên ngành kỹ thuật để dùng kiến thức toán giải thích các 

hiện tƣợng mà Sinh viên thƣờng gặp khi thực hành nghề đƣợc đào tạo. 
 

Nghệ An, Ngày 25  tháng  8  năm 2015 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
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PHỤ LỤC 6 

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CĐ CK8A 

Giảng viên: Nguyễn Đình Vũ 

Cơ sở công tác: Khoa Cơ khí chế tạo, trƣờng Cao đẳng nghề KTCN 

Việt Nam – Hàn Quốc, Nghệ An. Giáo viên chủ nhiệm lớp CĐ CK8A. 

Trong thời gian qua thầy Nguyễn Đức Thành đã trao đổi với tôi về quá trình 

thực nghiệm đề tài luận án: “Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kĩ thuật cho 

sinh viên các trường Cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp”. 

Trong đó có đặt vấn đề với tôi về dạy thực nghiệm sƣ phạm tại lớp CĐ CK8A về 

những vấn đề:  

1. Theo dõi ý thức học tập, ý thức tuân thủ quy trình của ngƣời lao động kỹ 

thuật trong quá trình học tích hợp (vừa học lý thuyết và thực hành). 

2. Quan tâm theo dõi và ghi chép đối với 8 em sinh viên sau: 

Ca 1 gồm năm em: Nguyễn Văn Bính; Nguyễn Văn Dũng; Trịnh Văn Hậu; 

Hồ Đình Hiếu; Nguyễn Đăng Hợi. 

Ca 2 gồm ba em: Nguyễn Sinh Nhật; Trần Văn Thắng; Nguyễn Văn Tuấn. 

Trong thời gian qua tôi nhận thấy: Đối với lớp học các em có phần tiến bộ 

hơn nhƣ: các em có ý thức hơn trong học tập, quá trình học thực hành các em biết 

chú ý đến tuân thủ quy trình thực hành,.... 

Về 8 em học sinh trên tôi nhận thấy: cơ bản 8 em tiến bộ trong quá trình học 

tập. Đặc biệt, trong quá trình dạy học môn Tiện Cơ bản tôi nhận thấy: trong ca 1 có 

3 em (Nguyễn Văn Bính, Trịnh Văn Hậu, Hồ Đình Hiếu) và trong ca 2 có hai em 

(Nguyễn Sinh Nhật và em Nguyễn Văn Tuấn) có ý thức học tập tốt hơn, tƣ duy các 

em tốt hơn trong quá trình thực hành nghề tiện nhƣ: quá trình thực hành các em 

luôn tuân thủ theo đúng quy trình, có ý thức tác phong của ngƣời lao động kỹ 

thuật,...  

 

                                       

                                                    Nghệ An, Ngày 12  tháng  9  năm 2015                                    

                                               

                                                 Nguyễn Đình Vũ 
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PHỤ LỤC 7 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT MÔN TOÁN CAO CẤP 

Hệ: Cao đẳng chính quy. 

Chuyên ngành: Cắt gọt kim loại, Công nghệ Hàn, Công nghệ Ôtô, Điện tử, Điện 

công nghiệp, Kỹ thuật điện lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ Thông tin. 

Thời lƣợng: 60 tiết (4 đơn vị học trình). 

Trƣờng: Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc. 

PHẦN 1:  Chƣơng 1: ÁNH XẠ, SỐ PHỨC, HÀM SỐ MỘT BIẾN VÀ GIỚI HẠN 

HÀM SỐ  MỘT BIẾN SỐ 

§1. TẬP HỢP VÀ ÁNH XẠ 

1.1. Tập hợp. 

1.2. Các phép toán trên tập hợp. 

1.3.  nh xạ. 

§2. SỐ PHỨC 

2.1. Sự mở rộng tập hợp số 

2.2. Các khái niệm 

2.3. Phép toán về số phức 

2.4. Dạng lƣợng giác của số phức 

§3. HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ 

3.1. Định nghĩa hàm số một biến số. 

3.2.  Đồ thị của hàm số một biến số. 

3.3. Hàm số đơn điệu, hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn. 

3.4. Hàm số hợp. 

3.5. Hàm số ngƣợc. 

3.6. Các hàm số sơ cấp. 

3.7. Các hàm số lƣợng giác. 

3.8. Hàm số lƣợng giác ngƣợc. 

§4. GIỚI HẠN HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ 

2.1. Các định nghĩa. 

2.2. Vô cùng bé và vô cùng lớn. 

2.3. Áp dụng quy tắc L‟HOSPITAL tìm giới hạn dạng:  ,  

 §5. TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ 

3.1. Các định nghĩa. 

3.2. Các phép toán về hàm số liên tục. 

BÀI TẬP CHƢƠNG 1, ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC TRÌNH 1. 

Chƣơng 2 : ĐẠO HÀM, VI PHÂN VÀ TÍCH PHÂN HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ 

0

0
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§1. ĐẠO HÀM  

1.1. Các định nghĩa. 

1.2. Các định lý. 

1.3. Đạo hàm của hàm số hợp. 

1.4. Đạo hàm của hàm số ngƣợc. 

1.5. Các phép toán của đạo hàm. 

1.6. Bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp. 

1.7. Đạo hàm cấp cao. 

§2. VI PHÂN CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN 

2.1. Định nghĩa. 

2.2. Vi phân của tổng, tích, thƣơng. 

2.3. Ứng dụng của vi phân. 

2.4.  p dụng vi phân tính giá trị gần đúng. 

§3. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH 

3.1. Định nghĩa nguyên hàm. 

3.2. Các tính chất. 

3.3. Bảng tính tích phân cơ bản. 

3.4. Các phƣơng pháp tính tích phân bất định. 

§4. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH 

4.1. Khái niệm tích phân xác định. 

4.2. Công thức Newton – Leibniz. 

4.3. Các phƣơng pháp tính tích phân xác định.  

4.4. Tích phân suy rộng. 

§5. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH 

5.1. Tính diện tích hình phẳng. 

5.2. Tính độ dài cung đƣờng cong phẳng. 

5.3. Tính thể tích vật thể theo diện tích của các thiết diện song song. 

5.4. Thể tích của vật thể tròn xoay. 

5.5. Tính diện tích mặt tròn xoay. 

 §6. TÍCH PHÂN SUY RỘNG 

6.1. Trƣờng hợp khoảng lấy tích phân vô hạn. 

6.2. Trƣờng hợp hàn số dƣới dấu tích phân không bị chặn. 

BÀI TẬP CHƢƠNG II. 

Chƣơng 3: ĐỊNH THỨC, MA TRẬN, HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 

§1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH THỨC VỀ MA TRẬN 

1.1. Khái niệm mở đầu về ma trận. 

1.2. Định thức của ma trận. 

1.3. Các ví dụ. 
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§2. MA TRẬN 

2.1.  Các phép tính về ma trận. 

2.2. Hạng của ma trận. 

2.3. Ma trận vuông. 

2.4. Ma trận nghịch đảo. 

§3. HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 

3.1. Dạng tổng quát của hệ phƣơng trình tuyến tính. 

3.2. Dạng ma trận của hệ phƣơng trình tuyến tính. 

3.3. Hệ Cramer. 

3.4. Phƣơng pháp khử của Gauss. 

BÀI TẬP CHƢƠNG III, ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC TRÌNH 2. 

PHẦN II:  HÀM NHIỀU BIẾN, ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM SỐ NHIỀU BIẾN  

Chƣơng 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT HÀM NHIỀU BIẾN 

§1.  KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU 

1.1. Định nghĩa hàm số nhiều biến số. 

1.2. Miền xác định của hàm hai biến.                                      

§2. GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM NHIỀU BIẾN 

2.1. Giới hạn hàm số nhiều biến số. 

2.2. Tính liên tục của hàm số nhiều biều. 

BÀI TẬP CHƢƠNG I. 

Chƣơng 2: PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM NHIỀU BIẾN 

§1. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN 

1.1. Đạo hàm riêng. 

1.2. Vi phân. 

1.3. Đạo hàm của hàm số hợp. 

1.4. Đạo hàm của hàm số ẩn. 

1.5. Đạo hàm và vi phân cấp cao của hàm nhiều biến.   

§2. CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN 

2.1. Cực trị của hàm số hai biến số.   

2.2. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số hai biến trong một miền đóng bị chặn. 

BÀI TẬP CHƢƠNG II, ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC TRÌNH 3, 4. 

ÔN THI HẾT MÔN. 
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PHỤ LỤC 8 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN (Thời gian: 60 phút)  

(Đánh giá chất lượng đầu vào) 

Câu 1 (3điểm):  

a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số: y = f(x) = x
3
 + 3x

2
 – 9x + 1. 

b) Với giá trị nào của m để phƣơng trình sau có ba nghiệm phân biệt:  

x
3
 + 3x

2
 – 9x + 1 – 2m  = 0. 

Câu 2 (2điểm): Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số y = f(x) = x
2 
+1 tại 

điểm x0 = 1.  

Câu 3 (3điểm):  Tính các tích phân sau: 

a)         b)  

Câu 4 (2điểm): Tính vi phân của hàm số sau: f(x) = (2x
2
 + 3)

2015
. 

 

BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ĐỢT 1 

MÔN: TOÁN CAO CẤP 

(lần 1) 

Hình thức kiểm tra: Viết 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian chép đề/giao đề thi) 

Họ và tên: ……………………………………… Lớp: ……………   

ĐỀ BÀI 

Câu 1(3 điểm): Chứng minh rằng hàm số y = c1e
-x

 + c2e
-2x
; trong đó c1, c2 là 

hằng số tùy ý, thỏa mãn phƣơng trình: y
‟‟ 

+ 3y
‟
 + 2y = 0. 

Câu 2 (4 điểm): a) Tìm giới hạn một phía của hàm số sau: 
   khi 

.
 

  b) Sử dụng các vô cùng bé tƣơng đƣơng tìm giới hạn sau: 

 
 

Câu 3 (3 điểm): a) Tính vi phân của hàm số y = arctane
2x

. 

       b) Tính giá trị gần đúng của A = arcsin0,51 bằng vi phân. 

_________________________________ 

2

2

(2 1)

4

x
I dx

x
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(2 1)
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xx e dI x 
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BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ĐỢT 1 

MÔN: TOÁN CAO CẤP 

(lần 2) 

Hình thức kiểm tra: Viết 

Thời gian: 60 phút (Không kêt thời gian chép đề/giao đề thi) 

Họ và tên: ……………………………………… Lớp: ……………   

ĐỀ BÀI 

Câu 1 (4điểm): a)  Dùng định nghĩa giới hạn hàm số một biến số, chứng 

minh rằng: 

 

b). Cho hàm số f(x) = 2x
2
 – 1. Dùng định nghĩa đạo hàm của hàm số một biến 

số tính đạo hàm hàm số f(x) tại điểm x0 = 2.  

Câu 2 (3điểm): Chứng minh rằng hàm số thỏa 

mãn phƣơng trình:   
        

 
 

Câu 3 (3điểm): Tính thể tích hình trụ 

đứng , bị cắt bởi mặt phẳng đi qua đƣờng 

kính d của đáy và tạo với mặt phẳng đáy 

một góc α (giả sử đường kính mặt đáy d = 

2R = 3 cm; góc α = 30
0
,  hình trụ bị cắt bởi 

mặt phẳng đi qua đường kính d của mặt đáy 

được mô phỏng qua hình vẽ sau). 


 

1
(3 5) 8lim

x
x

   2 2 2

( , , )f f x y z x y z
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BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ĐỢT 2 

MÔN: TOÁN CAO CẤP 

(lần 1) 

Hình thức kiểm tra: Viết 

Thời gian: 60 phút (Không kêt thời gian chép đề/giao đề thi) 

Họ và tên: ……………………………………… Lớp: ……………   

ĐỀ BÀI 

Bài 1 (4điểm): Tìm đạo hàm cấp cao của các hàm số sau:  

a) f(x, y) = x
3
y

2 
– 6x

4
y

5
,  tính  

b) f(x, y,z) = e
xyz

,  tính  

Bài 2 (3điểm): Tìm cực trị của hàm số f(x, y) = 2x
2 

+ y
2
 + 2xy + 2x + 2y 

Bài 3 (3điểm): Tìm giá trị gần đúng của  

 

BÀI KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ĐỢT 2 

MÔN: TOÁN CAO CẤP 

(lần 2) 

Hình thức kiểm tra: Viết 

Thời gian: 60 phút (Không kêt thời gian chép đề/giao đề thi) 

Họ và tên: ……………………………………… Lớp: ……………   

ĐỀ BÀI 

Câu 1 (4 điểm): a) Dùng kiến thức về ứng dụng vi phân, hãy tìm giá trị gần đúng: 

  
b)  Dùng định nghĩa đạo hàm riêng theo biến x của hàm số f(x, y) = x

2
 + y

2
 + 

2xy tại điểm M(2, 1). 

Câu 2 (3 điểm): Một ôtô chạy từ Bắc vào Nam với quãng đƣờng là S km, với 

sự chi phí xe chạy cả ngày lẫn đêm gồm hai phần: Phần cố định bằng a đồng và 

phần biến đổi tăng tỷ lệ với lập phƣơng vận tốc. Hỏi Ôtô chạy với vân tốc nào thì 

chi phí ít nhất. (giả sử  ôtô chạy quản đường S với vận tốc v, mất T ngày đêm, chi 

phí cả ngày và đêm là R, k là hệ số tỷ lệ). 

Câu 3 (3 điểm): Cho một hình nón bán kính đáy R 

= 25cm, chiều cao H = 50cm. Ngƣời thợ cơ khí cần tiện 

một hình trụ kim loại có thể tích lớn nhất nội tiếp trong 

hình nón (nhƣ hình vẽ). Bằng các kỹ thuật tính toán và 

ứng dụng hàm số một biến số hãy tính bán kính r, chiều 

cao h của hình trụ đó. 

 

'''
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