
 - 1 - 

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 
- Họ và tên:  Phạm Thế Hùng - Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
- Chuyên ngành: Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý.  
- Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Đồng Tháp 
- Điện thoại: 0938612775  - Email: pthung@dthu.edu.vn 
II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 
- Tên môn học: RE4168 – Cơ sở bản đồ học 
- Tên tiếng Anh: Fundamental of Cartography;   Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
- Tổng số tiết tín chỉ (Lý thuyết, Thực hành, Tự học): 30/00/60 
- LHP: RE416801, RE416802, RE416803; HK: mùa xuân; NH: 2015 - 2016 
1. Mục tiêu học tập 
1.1. Mục tiêu tổng quát: 
Sau khi học xong môn học này, người học sẽ tích lũy được những kiến thức cơ 

bản liên quan đến bản đồ học đại cương; rèn luyện các kỹ năng cần thiết để sử dụng 
bản đồ giấy trong phòng và ngoài thực địa.  

1.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Về lý luận: 
 Biết được các khái niệm cơ bản liên quan đến bản đồ; 
 Hiểu được những đặc điểm cơ bản của công tác biên tập bản đồ. 

- Về kỹ năng: 
 Hình thành kỹ năng sử dụng thành thạo bản đồ giấy, trong phòng và 

ngoài thực địa; 
 Vận dụng kiến thức và kỹ năng để xây dựng một mảnh bản đồ giấy. 

- Về thái độ, hành vi: 
 Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, chủ quyền 

lãnh thổ quốc gia qua những bài học về bản đồ. 
2. Tổng quan về môn học 
Môn học giới thiệu các khái niệm cơ bản về bản đồ học và bản đồ; Các đặc 

điểm liên quan đến cơ sở toán học của bản đồ (tỷ lệ bản đồ, phép chiếu bản đồ, hệ tọa 
độ, phương hướng); Các nguyên tắc về trình bày ký hiệu và ghi chú trên bản đồ (ngôn 
ngữ bản đồ); Phương pháp tổng quát hóa bản đồ; Giới thiệu cơ bản về Bản đồ địa hình. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
Nội dung Số tiết 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tự 
học 

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢN ĐỒ HỌC 
1.1. Các định nghĩa về bản đồ và bản đồ học 
1.2. Những tính chất cơ bản của bản đồ  
1.3. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của bản đồ học 
1.4. Vai trò và ý nghĩa của bản đồ đối với khoa học, sản xuất 

và đời sống 
1.5. Lịch sử phát triển của bản đồ học trên thế giới và ở Việt 

Nam 
1.6. Phân loại bản đồ 

4 
 

0 8 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TOÁN HỌC BẢN ĐỒ 
2.1. Tỷ lệ bản đồ 
2.2. Cơ sở thành lập hệ tọa độ bản đồ 

2.2.1. Hệ tọa độ địa lý 
2.2.2. Hệ tọa độ phẳng vuông góc 

2.3. Datum 
2.3.1. Ellipsoid  
2.3.2. Geoid 

2.4. Phép chiếu bản đồ 
2.4.1. Phép chiếu dùng cho bản đồ tỷ lệ nhỏ 
2.4.2. Phép chiếu dùng cho bản đồ tỷ lệ lớn 

2.5. Phương hướng và các phương pháp xác định phương 
hướng 

BÀI TẬP: 
- So sánh phép chiếu Gauss và UTM 
- Các phép toán liên quan đến tọa độ 
- Tính chiều dài và diện tích trên bản đồ 

14 0 24 

CHƯƠNG 3. NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ & TỔNG QUÁT HÓA 
BẢN ĐỒ 

3.1. Ngôn ngữ bản đồ 
3.1.1. Hệ thống kí hiệu và ghi chú trên bản đồ 
3.1.2. Các phương pháp biểu hiện bản đồ  

3.2. Tổng quát hóa bản đồ 

6 
 
 

0 12 
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CHƯƠNG 4. BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 
4.1. Khái niệm bản đồ địa hình 
4.2. Cơ sở toán học bản đồ địa hình 
4.3. Phương pháp sử dụng bản đồ địa hình trong phòng và 

ngoài thực địa 
BÀI TẬP: 

- Đọc hiểu bản đồ địa hình 
- Sử dụng bản đồ địa hình trong phòng và ngoài thực địa 

6 0 12 

TỔNG CỘNG 30 0 60 
IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Hình thức TS Tiêu chí đánh giá Thời gian 
Seminar 0,1 Nội dung và hình thức trình bày  2 nhóm/tiết 
Kiểm tra LT 0,1 Kiểm tra nội dung lý thuyết 60 – 90 phút 
Bài tập 0,1 Bài tập (nhóm, cá nhân) 60 – 90 phút 
Thi hết môn 0,7 Kiến thức cơ bản của môn học 90 phút 

V. TÀI LIỆU HỌC TẬP 
1. Tài liệu bắt buộc 
[1]. Bài giảng trên lớp 
[2]. Lâm Quang Dốc (2005), Bản đồ học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. 
[3]. Phạm Thế Hùng, Phạm Thị Đoan Trang (2008). Bài giảng điện tử môn Bản 

đồ học đại cương. Trường Đại học Đồng Tháp, Lưu hành nội bộ. 
2. Tài liệu tham khảo 
[4]. Ngô Đạt Tam (1986), Bản đồ học, NXB Giáo dục, Hà Nội. 
[5]. Lê Huỳnh (1998), Bản đồ học, NXB Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh 
VI. TỔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Lịch trình giảng dạy 

Nội dung Tổ chức 
học tập 

Tiết (CD) TLTK LT ThH TH 
Nhập môn: 
1) Giới thiệu đề cương chi tiết 
môn học 

- GV cung cấp và giới 
thiệu ĐCCT môn học, 
cách thức và trọng số 
đánh giá môn học. 

2 
(2) 

0 4 
(4) ĐCCT 
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2) Chia nhóm học tập 
3) Hướng dẫn tự học qua hệ 
thống Blackboard 
4) Giới thiệu các nguồn tài 
liệu tham khảo bổ sung từ 
internet 

- Sinh viên chia nhóm 
để chuẩn bị cho phần 
seminar và thực hành 
nhóm (mỗi nhóm cử 
1 nhóm trưởng) 

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ 
BẢN ĐỒ HỌC 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
Chương 1 (gửi qua 
Blackboard)  
- Giảng viên hệ thống 
hóa kiến thức của 
chương, gợi mở một 
số vấn đề trọng tâm 

2 
(4) 

0 4 
(8) 

[1], 
[2], 
[3],  
[4], 
[5] 

Chương 2. CƠ SỞ TOÁN 
HỌC BẢN ĐỒ 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
- Giảng viên phân 
công chuyên đề 
seminar cho các 
nhóm phần 2.2. Phép 
chiếu bản đồ và 2.3. 
Các hệ tọa độ thường 
gặp 
- Thực hiện seminar 

14 
(18) 

0 28 
(36) 

[1], 
[2], 
[3],  
[4], 
[5] 

Chương 3. NGÔN NGỮ BẢN 
ĐỒ & TỔNG QUÁT HÓA 
BẢN ĐỒ 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
và tài liệu tham khảo 
đã cung cấp, tìm các 
ví dụ minh họa thực 
tế 
- Giảng viên hệ thống 
hóa kiến thức của 
chương  

6 
(24) 

 
0 12 

(48) 
[1], 
[2], 
[3],  
[4], 
[5] 

Chương 4. BẢN ĐỒ ĐỊA 
HÌNH 

- Sinh viên nghiên 
cứu trước bài giảng 
và tài liệu tham khảo 
đã cung cấp 
- Giảng viên hệ thống 
hóa kiến thức của 
chương  

6 
(30) 

0 12 
(60) [1], 

[2], 
[3],  
[4], 
[5] 
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2. Hướng dẫn thực hiện 
- Đối với phần seminar: thời gian để thực hiện báo cáo là 2 tuần, các báo cáo 

cần được trình bày qua hệ thống blackboard dưới dạng thảo luận theo nhóm và thảo 
luận cả lớp. Sau khi kết thúc thời gian thảo luận trên hệ thống blackboard, các nhóm 
hoàn chỉnh báo cáo và gửi về cho giảng viên giảng dạy môn học. 

- Đối với phần thực hành: những bài thực tập trên lớp phần lớn sẽ tiến hành 
đánh giá tại lớp theo hình thức của bài kiểm tra; trên máy tính, thời gian khoảng 60 – 
90 phút. 

 
Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 12 năm 2015 

 Duyệt của Trưởng Bộ môn 
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Phạm Thế Hùng 
 

 


