
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN: VĂN HÓA VIỆT NAM 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Văn hóa Việt Nam 

Tên học phần tiếng Anh: Vietnam Cultural  

1.2. Mã học phần 

1.3. Số tín chỉ: 02 

Lý thuyết : 21 tiết 

Bài tập : 0 tiết 

Thảo luận : 18 tiết 

Thực hành/thực tập : 0 tiết 

Tự học : 60 tiết 

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành) 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học 

Khoa: Lý luận chính trị 

3. Điều kiện tiên quyết:  

 Sinh viên đã được học môn Triết học Mác - Lênin 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt 

Nam; các đặc trưng và chức năng của văn hóa, các thành tố của văn hóa Việt Nam;  

Hiểu biết về tiến trình văn hóa Việt Nam cùng với quá trình giao lưu và tiếp xúc 

văn hóa; những đặc điểm nổi bật của các vùng văn hóa Việt Nam. 

4.2. Kỹ năng: 

Vận dụng những kiến thức được học để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam từ 

trong cuộc sống thường ngày và trong thực tiễn công tác của mỗi cá nhân. 

4.3. Thái độ: 

 Thông qua việc cung cấp kiến thức cho sinh viên, học phần nhằm giáo 

dục lòng yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam; biết đánh giá các vấn 

đề văn hóa diễn ra trong cuộc sống thường ngày; nêu cao tinh thần, ý thức, trách 



nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc Việt 

Nam. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần (Khoảng 150 từ) 

Môn học cung cấp hai khối kiến thức cơ bản: phần thứ nhất cung cấp cho 

sinh viên các tri thức lí luận căn bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam; bao 

gồm các vấn đề cơ bản như khái niệm, định nghĩa về văn hóa, đặc trưng, chức 

năng của văn hóa và định vị văn hóa Việt Nam… Phần thứ 2 cung cấp các tri 

thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: Văn hóa nhận thức Việt Nam, văn hóa tổ 

chức đời sống, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và văn hóa ứng xử với 

môi trường xã hội. 

6. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CĐR1 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, 
cần thiết cho việc hiểu về một nền văn hóa nói chung và văn 
hóa Việt Nam nói riêng. 

CĐR2 Có nhận thức đúng đắn về văn hoá, về vai trò của văn hoá 
trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như 
đối với sự phát triển của quốc gia 

Về kỹ năng 

CĐR3 Sinh viên có kĩ năng nhận biết, phân tích, đánh giá và nghiên 
cứu về một số vấn đề văn hoá cụ thể. 

CĐR4 Rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR5 Hình thành ở sinh viên niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ 
gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

CĐRn Chủ động, tích cực và nỗ lưc trong việc học tập, nghiên cứu 
Văn hóa Việt Nam, trau dồi tri thức khoa học chuyên ngành. 

7. Cấu trúc nội dung học phần 

TT 
chương 

Tên chương 

Hình thức tổ chức dạy học học phần 

Lên lớp Sv tự 
nghiê
n cứu, 
tự học 

Chuẩn 
đầu ra 
(HP) Lý 

thuyết 
Bài 
tập 

Thảo 
luận 

Thực 
hành, 

thực tập 

1 

Chương 1 

Văn hóa học và 

văn hóa Việt 

Nam 

   04 

 
 

00 

 
 

04 

 
 

00 

 
 

12 

CĐR1 
CĐR2 
CĐR4 
CĐR5 
CĐR6 



 

2 

Chương 2 

Văn hóa nhận 

thức Việt Nam 

04 

 
00 

 
03 

 
00 

 
11 

CĐR1 
CĐR2 
CĐR3 
CĐR4 
CĐR5 
CĐR6 

3 

Chương 3 

Văn hóa tổ chức 

đời sống  

04 

 
00 

 
03 

 
00 

 
11 

CĐR1 
CĐR2 
CĐR3 
CĐR4 
CĐR5 
CĐR6 

4 

Chương 4 

Văn hóa ứng xử 

với môi trường 

tự nhiên 

05 

 
00 

 
04 

 
00 

 
14 

CĐR1 
CĐR2 
CĐR3 
CĐR4 
CĐR5 
CĐR6 

5 

Chương 5 

Văn hóa ứng xử 

với môi trường 

xã hội 

04 

 
 
00 

 
 
02 

 
 
00 

 
 
10 

CĐR1 
CĐR2 
CĐR3 
CĐR4 
CĐR5 
CĐR6 

6 Tổng 21 00 18 00 60  

8. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1 

Văn hóa học và văn hóa Việt Nam 

(Số tiết: 08, lý thuyết: 04, bài tập: 00, thảo luận:04) 

1.1. Khái niệm, đặc trưng và chức năng cơ bản của văn hóa 

1.1.1. Khái niệm văn hóa 

- Văn hóa là gì 

- So sánh văn hóa với văn hiến, văn minh, văn vật 

1.1.2. Đặc trưng của văn hóa 

 - Tính hệ thống 

 - Tính kế thừa… 

1.1.3.Các loại hình văn hóa 

1.2. Định vị văn hóa Việt Nam 

1.1.2. Hoàn cảnh tự nhiên - sinh thái và hoàn cảnh xã hội của văn hóa Việt 

Nam 



1.1.3. Thời gian văn hóa Việt Nam 

- Khái niệm 

- Các giai đoạn phát triển của văn hóa Việt Nam 

1.1.4. Không gian văn hóa Việt Nam 

         - Khái niệm 

         - Các vùng văn hóa ở Việt Nam 

 

Chương 2 

Văn hóa nhận thức Việt Nam 

(Số tiết: 07, lý thuyết: 04, bài tập: 00, thảo luận: 03) 

2.1. Nhận thức về vũ trụ 

2.1.1. Nguồn gốc vũ trụ 

2.1.2. Không gian vũ trụ 

2.1.2 Thời gian vũ trụ 

2.2. Nhận thức về con người 

2.2.1. Nhận thức về con người tự nhiên 

2.2.2. Nhận thức về con người xã hội 

 

Chương 3 

Văn hóa tổ chức đời sống  

(Số tiết: 08, lý thuyết: 04, bài tập: 00, thảo luận: 04) 

3.1. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể 

3.1.1. Tổ chức nông thôn  

 - Các nguyên tắc tổ chức nông thôn Việt Nam 

 - Các đặc trưng của nông thôn Việt Nam 

3.1.2. Tổ chức quốc gia 

- Mối quan hệ giữa làng và nhà nước 

- Tổ chức nhà nước 

3.1.3 Tổ chức đô thị 

 - Tính chất đô thị 

 - Các đặc trưng của đô thị Việt Nam 

3.2. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân 

3.2.1. Tín ngưỡng  

3.2.2. Phong tục tập quán 

3.2.3. Nghệ thuật ngôn từ 

3.2.4. Văn hóa giao tiếp 

 



Chương 4 

Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên 

(Số tiết: 09, lý thuyết: 05, bài tập: 00, thảo luận: 04) 

4.1. Ăn uống 

4.1.1. Cơ cấu bữa ăn của người Việt 

4.1.2. Đặc trưng ẩm thực Việt Nam 

4.2. Mặc 

4.2.1. Đặc trưng trong trang phục của người Việt 

4.2.2. Trang phục người Việt qua các thời kỳ 

4.3. Nhà ở 

4.3.1. Nhà ở truyền thống của người Việt Nam 

4.3.2. Đặc điểm nhà ở các vùng miền Việt Nam 

4.4. Giao thông 

4.4.1. Đặc điểm giao thông trong lịch sử 

4.4.2. Tính chất sống nước, linh hoạt trong giao thông của người Việt 

 

Chương 5 

Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội 

(Số tiết: 08, lý thuyết: 04, bài tập: 00, thảo luận: 04) 

5.1. Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến văn hóa Việt Nam 

5.2. Ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa đến văn hóa Việt Nam 

5.3. Ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây đến văn hóa Việt Nam 

5.4. Đặc điểm của văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại 

9. Phương pháp giảng dạy 

STT Nội dung 
Phương pháp 

giảng dạy 
Vật liệu phục 
vụ giảng dạy 

1 

Chương 1 

Văn hóa học và văn hóa Việt Nam 

 

Thuyết trình, nêu 

vấn đề, thảo 

luận… 

Máy tính, máy 

chiếu, phấn 

bảng… 

2 
Chương 2 

Văn hóa nhận thức Việt Nam 

Thuyết trình, nêu 

vấn đề, thảo 

luận… 

Máy tính, máy 

chiếu, phấn 

bảng… 

3 
Chương 3 

Văn hóa tổ chức đời sống  

Thuyết trình, nêu 

vấn đề, thảo 

luận… 

Máy tính, máy 

chiếu, phấn 

bảng… 



4 

Chương 4 

Văn hóa ứng xử với môi trường tự 

nhiên 

Thuyết trình, nêu 

vấn đề, thảo 

luận… 

Máy tính, máy 

chiếu, phấn 

bảng… 

5 

Chương 5 

Văn hóa ứng xử với môi trường xã 

hội 

Thuyết trình, nêu 

vấn đề, thảo 

luận… 

Máy tính, máy 

chiếu, phấn 

bảng… 

 

10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên 

10.1. Đối với giảng viên 

- Trước giờ lên lớp: Chuẩn bị giáo án; kế hoạch bài giảng theo đúng đề 

cương môn học đã được duyệt. 

- Trong giờ lên lớp: Thực hiện đúng đề cương, kế hoạch bài giảng; chú 

trọng tổ chức hoạt động phát triển kỹ năng của sinh viên theo phương châm lấy 

người học làm trung tâm; kiểm tra nội dung tự học của sinh viên. 

- Sau giờ lên lớp: Nêu yêu cầu để sinh viên củng cố nội dung đã học; yêu 

cầu sinh viên nghiên cứu trước tài liệu nội dung buổi học sau; phản hồi ý kiến 

trao đổi của sinh viên liên quan đến nội dung chuyên môn. 

10.2. Đối với sinh viên 

- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực 

hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10. 

11.2. Cách đánh giá: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
Chuẩn đầu 

ra (HP) 

I Điểm quá trình  40% 
CĐR1 
CĐR2 
CĐR3 

1 Điểm chuyên cần 
Tính trên số tiết tham dự 

học 
10% 



2 Điểm thảo luận Tích cực tham gia thảo luận 10% CĐR4 
CĐR5 
CĐR6 

3 Điểm thi giữa kỳ Thi viết 20% 

II Điểm thi cuối kỳ Thi viết 60% 

 

11.3 Rubrics đánh giá kết quả học tập   

1. Đánh giá kết quả bài thuyết trình chủ đề theo nhóm 

Tiêu chí 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức chất lượng  

Điểm Xuất sắc Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt 

10-9 8-7 6-5 4-0 

Nội dung 30 

Trình bày 
đầy đủ nội 
dung yêu 
cầu về chủ 
đề, có thêm 
các nội dung 
liên quan 
đóng góp 
vào việc mở 
rộng kiến 
thức 

Trình bày 
đầy đủ nội 
dung yêu 
cầu về chủ 
đề 

Trình bày 
không đủ nội 
dung theo 
yêu cầu về 
chủ đề 

Trình bày 
nội dung 
không liên 
quan hay nội 
dung quá sơ 
sài, không 
cung cấp 
được thông 
tin cần thiết. 

 

Hình thức, 
báo cáo 

20 

Cách trình 
bày rõ ràng, 
dễ hiểu, có 
sáng tạo. 
Nhận được ý 
kiến/câu hỏi 
quan tâm 

Cách trình 
bày rõ 
ràng, dễ 
hiểu 

Trình bày 
dạng đọc, 
không tạo 
được sự 
quan tâm 
của người 
nghe 

Trình bày 
quá sơ sài, 
người nghe 
không thể 
hiện được 
nội dung 

 

Trả lời câu 
hỏi 

20 

Các câu hỏi 
được trả lời 
đầy đủ, rõ 
ràng và thỏa 
đáng 

Trả lời 
được 70% 
câu hỏi 

Trả lời được 
25%-50% 
câu hỏi 

Không trả 
lời được câu 
nào 

 

Làm việc 
nhóm 

30 

Thể hiện sự 
cộng tác 
giữa các 
thành viên 
trong nhóm 
rõ ràng. Có 
phân chia 
câu trả lời và 
báo cáo giữa 

Có sự cộng 
tác giữa các 
thành viên 
trong nhóm 
nhưng chưa 
thể hiện rõ 
ràng 

Không có sự 
kết hợp giữa 
các thành 
viên, có 1 
hay vài 
thành viên 
chuẩn bị và 
báo cáo 

Báo cáo 
chưa hoàn 
chỉnh, sai 
nội dung 

 
 
 



các thành 
viên 

Điểm tổng  

 

2. Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức chất lượng  

Điểm Xuất sắc Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt 

10-9 8-7 6-5 4-0 

Nội 

dung 
80 

Làm bài đúng 

theo yêu cầu 

trên 80% 

Làm bài 

đúng theo 

yêu cầu từ 

60-80% 

Làm bài 

đúng theo 

yêu cầu từ 

40-60% câu 

theo đề tài 

Làm bài 

đúng theo 

yêu cầu 

<40% câu 

theo đề bài 

 

Vận 

dụng 
10 

Bài làm có tính 

vận dụng sáng 

tạo 

Có khả 

năng vận 

dụng kiến 

thức 

Thực hiện 

đúng chủ đề 

đã giảng trên 

lớp 

Không thực 

hiện được 

bài tập 

 

Hình 

thức 
10 

Hình thức đẹp, 

sạch sẽ, trình 

bày có logic 

Hình thức 

đẹp, trình 

bày có 

logic 

Hình thức 

đẹp 

Cẩu thả, 

trình bày 

không logic 

 

Điểm tổng  

12. Tài liệu học tập 

12.1. Tài liệu bắt buộc: Bài giảng môn Văn hóa Việt Nam của Khoa Lý luận 

chính trị, Đại học Lâm Nghiệp, 2021 

12.2. Tài liệu tham khảo: 

- Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục  

- Phan Ngọc (1004), Văn hoá Việt Nam và cách tiếp cận mới, NXB Văn hóa 

nghệ thuật Hà Nội  

- Đinh Gia Khánh (1995), Các vùng văn hoá Việt Nam, NXB Văn hóa, 1995 



  

Trưởng Khoa/Viện 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Trưởng bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.... 

Người biên soạn đề cương 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


