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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ 

THAO (Sports research methodology)  

- Mã số học phần : TC 122 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết, 00 tiết thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Giáo dục thể chất 

- Bộ môn: Thể thao chuyên ngành 

3. Điều kiện tiên quyết: ...   

4. Mục tiêu của học phần:  

4.1. Kiến thức:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

 Có khả năng trình bày những vấn đề cơ bản về phương pháp 

luận nghiên cứu khoa học. Có khả năng mô tả và giải thích 

những khái niệm, phương pháp khoa học trong lĩnh vực 

giáo dục thể chất và thể dục thể thao. Tham gia và thực hiện 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục thể chất và TDTT.  

2.1.2.a.b 

 

4.2 
 Trang bị kiến thức cho sinh viên biết kết hợp giảng dạy, huấn 

luyện thi đấu thể thao và các hoạt động thể dục thể thao vào 

nghiên cứu khoa học để phát triển tư duy nghề nghiệp 

2.2.1.b 

4.3 

 Biết nhận diện, mô tả các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ 

bản. Sáng tạo trong giải quyết vấn đề nhằm xây dựng năng lực 

thích ứng và tự học suốt đời 

2.2.2.b 

 

 

 

4.4 

Tích cực, cầu thị, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp trong môi 

trường giáo dục và hoạt động TDTT, tích cực, hợp tác và giúp 

đỡ bạn cùng để hoàn thành các nội dung môn học; chấp hành 

các quy định lớp học 

2.3 .b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Phân biêt được các kiến thức nền tảng về khoa học giáo 

dục, các xu hướng dạy học hiện đại trong dạy học và các 

nguyên tắc trong thiết kế chương trình và đánh giá môn 

học GDTC trong trường phổ thông, hệ thống kiến thức 

cơ bản TDTT, quá trình phát triển sinh lý theo lứa tuổi - 

giới tính với hoạt động thể lực 

4.1 2.1.3b 

CO2 Vận dụng kĩ thuật giảng dạy, các phương pháp kiểm tra, 4.1 2.1.3.d 



đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực 

của người học, tham gia và thực hiện nghiên cứu khoa 

học trong lĩnh vực Giáo dục thể chất và TDTT 

 Kỹ năng cứng   

CO3 

Áp dụng nghiên cứu khoa học vào giảng dạy, huấn luyện 

thi đấu các môn thể thao trong CTĐT và các hoạt động 

thể dục thể thao 
4.2 2.2.1.b 

 Kỹ năng mềm   

CO4 

Xây dựng kế hoạch học tập, cập nhật kiến thức từ những 

nguồn khác nhau đáp ứng theo nhu cầu và nhiệm vụ công 

tác, sáng tạo trong giải quyết vấn đề nhằm xây dựng năng 

lực thích ứng và tự học suốt đời 

4.3 2.2.2.b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Thể hiện sự tích cực, cầu thị, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp trong môi trường giáo dục và hoạt động TDTT, 

tích cực, hợp tác và giúp đỡ bạn cùng để hoàn thành các nội 

dung môn học; chấp hành các quy định lớp học 

4.4 2.3.b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
 Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT là một môn học bắt buộc dành cho sinh 

viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc chuyên ngành Giáo dục Thể chất - Huấn luyện 

Thể dục Thể thao nhằm trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận 

và phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT; bước đầu biết tiến hành nghiên cứu một đề 

tài khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; biết vận dụng một vài phương pháp 

nghiên cứu thường dùng để thu thập và xử lý thông tin; có khả năng viết và trình bày một 

bản luận văn khoa học đơn giản theo đúng trình tự qui định. Qua đó hình thành cho họ kỹ 

năng vận dụng các kiến thức khoa học TDTT vào thực tiễn tập luyện, giảng dạy để nâng 

cao thành tích chuyên môn. Đồng thời góp phần hình thành thế giới quan duy vật biện 

chứng, nhân sinh quan khoa học trong công tác sau này. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

6.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

PHẦN I. MỞ ĐẦU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC TDTT 

Bài 1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC TDTT 

2 

CO1, CO2, 

CO3, CO5 

-  Khoa học và phân loại khoa học  

-  Nghiên cứu khoa học và các loại hình nghiên 

cứu 

 

 Hiện trạng và xu thế phát triển khoa học TDTT.  

-  Đặc điểm NCKH trong lĩnh vực thể dục thể thao.  

-  Khái quát về phương pháp luận NCKH  

-  Cơ sở triết học của nghiên cứu…  

Bài 2: CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TDTT 

2 

CO1, CO2, 

CO3, CO5 

-  Đề xuất vấn đề khoa học.  

-  Nguyên tắt chọn đề tài nghiên cứu  

-  Các bước chọn đề tài  

-  Một vài vấn đề chọn đề tài nghiên cứu  



Bài 3:  THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TDTT 

2 

CO1, CO2, 

CO3, CO5 

 Giả thuyết nghiên cứu và ly luận khoa học  

-  Khái quát về thiết kề nghiên cứu  

 Thiết kế quan sát, điều tra, thực nghiệm, lượng 

mẫu, phân tích số liệu… 

 

PHẦN II. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Bài 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ BÌNH 

LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO.  
2 

CO1, CO2, 

CO3, CO5 

-  Khái quát về tài liệu tham khảo  

-  Phân loại tài liệu tham khảo  

-  Tra cứu tài liệu tham khảo  

-  Viết tổng quan và bình luận tông quan  

-  ......  

Bài 5 PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA   2 

CO1, CO2, 

CO3, CO5 

- Phươg pháp điều tra xã hội học  

-  Điều tra tọa đàm.  

-  Điều tra bằng phiếu hỏi  

-  Chọn mẫu điều tra  

-  Kiểm tra độ tin cậy và tính thông báo của phiếu 

hỏi 

 

-  Sai sót thường gặp khi thiết kế phiếu hỏi  

Bài 6 PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA 2 

CO1, CO2, 

CO3, CO5 

 Đôi nét về phương pháp chuyên gia  

 Phương pháp Delfil  

 Thực hiện phương pháp Delfil  

 Xử lý và trình bày kết quả điều tra chuyên gia  

Bài 7: PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT SƯ PHẠM 2 

 

-  Khái niệm chung.  

-  Đối tượng quan sát sư phạm.  

-  Phân loại quan sát sư phạm.  

-  Cách tiến hành quan sát sư phạm.  

Bài 8: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SƯ PHẠM 2 

CO1, CO2, 

CO3, CO5 

-  Khái niệm.  

-  Phân loại các bài tập kiểm tra.  

-  Các yêu cầu khi sử dụng tập kiểm tra.  

-  Nội dung bài tập kiểm tra  

Bài 9: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Y HỌC 

TRONG TDTT. 

2 

CO1, CO2, 

CO3, CO5 

-  Khái quát về phương pháp kiểm tra y học  

-  Phương pháp quan sát trong y học TDTT.  

-  Phương pháp nhân trắc.  

-  Các chỉ số thể lực  

-  Phương pháp kiểm tra chức năng sinh lý  

-  Phương pháp kiểm tra chức năng.  

Bài 10: PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM SƯ 

PHẠM. 

2 CO1, CO2, 

CO3, CO5 



-  Khái quát về phương pháp thực nghiệm sư phạm  

-  Nguyên tắc và trình tự thiết kế thực nghiệm  

-  Một vài thiết kế thực nghiệm cơ bản  

-  Thiết kế thực nghiệm đa nhân tố  

-  Các chỉ số thể lực…  

PHẦN III VIẾT BÁO CÀO KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

-  Phương pháp viết khóa luận 5 CO1, CO2, 

CO3, CO4, CO5 -  Phương pháp trình bày báo cáo 5 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp giảng giải phân tích. 

- Phương pháp gợi mở - vấn đáp. 

- Phương pháp dạy học tích cực 

- Phương pháp thuyết trình. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

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

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

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

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

9.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 
Điểm chuyên cần 

Số tiết lý thuyết: Tham gia 

100% số giờ. 
10% CO5 

2 
Điểm bài tập nhóm Báo cáo /thuyết minh/ ... 30% 

CO1, CO2, 

CO3 

3 
Điểm thi kết thúc học 

phần.  

Bắt buộc dự thi đầy đủ các 

Test kiểm tra. 
60% 

CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

9.2. Cách tính điểm 

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

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

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

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

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

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] NGUYỄN DUY QUYẾT, LÊ VĂN LẪM (2020), Giáo trình 

phương pháp nghiên cứu khoa học trong TDTT- Trường Đại học Sư 

phạm TDTT Hà Nội 

GDTC 000163 

 

[2] VŨ ĐỨC THU (2005), PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC THỂ DỤC THỂ THAO, Nxb TDTT, Hà Nội. 

MOL.044074 

MOL.044075 

MON.116963 

[3] NGUYỄN XUẤN SINH, (2007), Giáo trình PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO, Nxb TDTT, 

GDTC 000166 

 



Hà Nội. 

NGUYỄN XUẤN SINH, LÊ VĂN LẪM (1999) và tập thể biên soạn, 

Giáo trình PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC 

THỂ THAO, Nxb TDTT, Hà Nội 

[4] NGUYỄN VĂN HÒA, NGUYỄN QUANG VINH và các thành 

viên (2022) Phát triển thể chất sinh viên. Nxb Đại học Cần Thơ 

[5] NGUYỄN QUANG VINH, NGUYỄN VĂN HÒA (chủ biên), 

Nguyễn Minh Khoa, Đặng Minh Thành, Lê Phương Hùng, Châu Đức 

Thành. Nxb Đại học Cần Thơ 

 

 

MON 064741 

 

 

MON 066216 

 

 

MON 066217 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Bài  Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TDTT 

 

4 

 

 

 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 11 - 

56 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

2 
CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC TDTT 
4 

 --Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 57 - 

66 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

3 
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC TDTT 
4 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 67 - 

94 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

4 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU VÀ BÌNH LUẬN TÀI 

LIỆU THAM KHẢO. 

4 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 95 - 

115 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

5 
PHƯƠNG PHÁP PHỎNG 

VẤN ĐIỀU TRA   
4 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 116 - 

132 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

6 
PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN 

GIA 
4 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 133 - 

142 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

7 
PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT 

SƯ PHẠM 
4 

 Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 143 - 

155 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

8 
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

SƯ PHẠM 
4 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 13 - 



Bài  Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

35 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

9 
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

Y HỌC TRONG TDTT. 
4 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 156 - 

167 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

10 
PHƯƠNG PHÁP THỰC 

NGHIỆM SƯ PHẠM. 

 

 

4 

 

 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 200 - 

240 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

11 Phương pháp viết khóa luận 10 

 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 272 - 

296 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

12 
Phương pháp trình bày báo 

cáo 
10 

 

 

 

-Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1]: nội dung từ trang 297 - 

309 

+Nghiên cứu thêm, tài liệu [2], [3], 

[4],[5]. 

 

 

 


