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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

             

Ngành đào tạo: Các ngành đào tạo 

             Trình độ đào tạo: Đại học 

         Chương trình đào tạo: Giáo dục thể chất 

Đề cương chi tiết học phần 

1. Tên học phần: Giáo dục thể chất 3 (Cờ Vua)                       Mã học phần: PHED130715  

2. Tên Tiếng Anh: Physical Education 3 (chess) 

3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ  

4. Phân bố thời gian: n (1/2/6)   

5. Các giảng viên phụ trách học phần: 

+ ThS Nguyễn Minh Trí 

+ CN Lê thị Quỳnh Diễm 

6. Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: Không 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có sức khỏe bình thường. 

7. Mô tả học phần (Course Description) 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môn thể thao cờ vua: (Các 

kiến thức về lịch sử hình thành môn cờ vua, luật chơi, cờ tàn, cờ thế, các đòn thế phối hợp giai 

đoạn khai cuộc, giai đoạn khai trung cuộc của một ván cờ và một số lĩnh vực liên quan đến môn 

thể thao trí tuệ). 

* Cấu Trúc Lý Thuyết 

Trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản kỹ - chiến thuật cờ vua, các phương pháp tập 

luyện, phân tích và thi đấu cờ vua. 

* Cấu Trúc Thực Hành 

Thực hiện thuần thục các kỹ - chiến thuật cơ bản của môn học cờ vua, có khả năng chơi cờ 

và thông hiểu các giai đoạn của một ván đấu, thực hiện tốt giai đoạn tàn cuộc kỹ thuật và nguyên 

tắc khai cuộc trong cờ vua, thực hiện giải được các dạng bài tập cờ tàn kỹ thuật, cờ thế giải quyết 

nhiệm vụ và phối hợp cơ bản. 

Nhiệm vụ sinh viên: 

Tham dự lớp (chuyên cần) tối thiểu  80% số tiết giảng, Hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ 

chuyên môn tại lớp và bài tập về nhà. 

8. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
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Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

Chuẩn 
đầu ra 
CTĐT 

G1 Lịch sử hình thành, ý nghĩa, tác dụng của môn thể thao cờ vua đối với người 

tập luyện. 

1.1 

G2 Trang bị các kiến thức cờ vua đại cương (Luật thi đấu, ghi chép biên bản trong 

cờ vua, chiếu hết, hòa cờ, các bài tập bắt quân và chiếu hết đơn giản, các bài 

tập theo chủ đề chiếu hết 1 nước, 2 nước các kỹ năng thi đấu cơ bản, thực 

hành đấu tập). 

1.1 

G3 Trang bị các kiến thức cờ vua cơ bản (Kiến thức về cờ tàn kỹ thuật, cờ thế đơn 

giản 2 - 3 nước đi, các đòn thế phối hợp đơn giản, các dạng thức khai cuộc, 

các bẫy trong khai cuộc, thực hành đấu tập có ghi chép biên bản) 

1.1 

G4 Trang bị các kiến thức cờ nâng cao (Kiến thức về cờ tàn, cờ thế giải quyết 

nhiệm vụ, các đòn thế phối hợp theo chủ đề, các biến hóa của một số khai 

cuộc thoáng – nửa thoáng – kín, đấu tập và cách phân tích một ván đấu trong 

cờ vua). 

1.2 

G5 Xây dựng ý thức, thái độ học tập đúng đắn, đảm bảo tính kỷ luật trong học tập 

lý thuyết và thực hành. 

1.1 

 

9. Chuẩn đầu ra của học phần. 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CDIO 

G1 Giúp cho sinh viên hiểu được lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Cờ 

vua, hiểu được quá trình phát triển môn thể thao trí tuệ qua các giai đoạn 

1.1 

G2 Hiểu được luật thi đấu, ghi chép biên bản trong các ván đấu, đọc và thông 

hiểu các loại sách chuyên môn cờ vua. 

1.1,1.2 

2.2.3 

Thực hiện các bài tập chiếu hết, hòa cờ, giải được các bài tập bắt quân và 

chiếu hết đơn giản,  

1.1 

2.4.2 

Làm được các bài tập theo chủ đề chiếu hết 1 - 2 nước các kỹ năng thi đấu cơ 

bản,  

1.1,1.2,1.3 

2.4.2 

Thực hành thi đấu theo luật 1.1,1.2 

1.3,2.4.2 

G3 Thực hiện tốt các dạng bài tập về cờ tàn kỹ thuật, cờ thế đơn giản 2 - 3 nước 

đi, các đòn thế phối hợp đơn giản,  

1.1,1.2 

Hiểu biết cơ bản các dạng thức khai cuộc(thoáng, nửa thoáng, kín) trong cờ 

vua, nắm được một số bẫy trong khai cuộc. 

1.1,1.2 
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Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Mô tả 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

Chuẩn 

đầu ra 

CDIO 

Thực hành đấu tập có ghi chép biên bản. 1.1,1.2 

1.3 

G4 Thực hiện đánh được một số dạng thực cờ tàn, hiểu biết về các kiến thức cờ 

tàn cơ bản, phân tích và lập kế hoạch trong dạng cờ thế giải quyết nhiệm vụ. 

1.1,2.2.3 

Thực hiện giải quyết được các đòn thế phối hợp theo chủ đề (đòn bắt đôi, đòn 

phong tỏa, đòn săn bắt, đòn quá tải….),  

2.4.2 

Hiểu thực hiện và định hình được một số biến hóa của một số khai cuộc 

thoáng – nửa thoáng – kín,  

2.2.3 

Đấu tập và cách phân tích một ván đấu trong cờ vua. 1.1,1.2 

2.2.3,2.4.2 

G5 Xây dựng ý thức, thái độ học tập đúng đắn, đảm bảo tính kỷ luật trong học 

tập lý thuyết và thực hành. 

1.1 

10. Tài liệu học tập: 

Sách, giáo trình chính: 

-  Avobach (1986) Kỹ thuật cờ tàn _ Hội cờ VN_NXB TDTT. 

- B.Extrin, dịch giả Phùng Duy Quang (1991), Lý thuyết và thực hành cờ vua_NXB TDTT. 

- Bill Hartson, dịch giả Nhân Văn (2002), Tự học chơi cờ vua_ NXB Thanh Niên. 

- ByHealey (2003), 200 Chess Problems _ NXB An Electronic Edition Andershulin, Malmö 

(2003). 

- Đàm Quốc Chính – Đặng Văn Dũng – Nguyễn Hồng Dương _(1999), Giáo trình cờ vua_ NXB 

TDTT. 

- Laszlo Polgar - CHESS 5334 Problems Combinations & Games _ presented by the world's 

leading chess teacher. 

- Ủy ban TDTT (2004), Luật cờ vua _ NXB TDTT. 

 

11.  Đánh giá sinh viên: 

- Đánh giá theo thang điểm: 10 

- Kế hoạch kiểm tra như sau: 
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Hình 
thức 
KT 

Nội dung 

Thời 
điểm 

(tuần) 

Công cụ 
KT 

Chuẩn 
đầu ra 

KT 
Tỉ lệ (%) 

Điểm tích lũy và thi giữa kỳ 
Phòng 

học 
  

50% 

TH Giải Bài tập chạy (tích lũy) 
4, 5, 

6, 7, 8 

Bài tập 

trên lớp 

 5% 

TH 
Kiểm tra bài tập cờ thế, phối hợp  7 Phòng 

học 

 20% 

LT+TH Kiểm tra giữa kỳ  8   20% 

TH 
Thành tích thi đấu cá nhân (hạng 1 

 hạng 10 trên tổng thể lớp học) 

13, 14 Phòng 

học 

 5% 

Điểm thi cuối kỳ    

50% 
LT+TH 

- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn 

đầu ra quan trọng của môn học. 

1.1, 

3.1.2 

Thi thực 

hành 

 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung 
Chuẩn đầu 

ra học 
phần 

1  

LT 

▪ Nguồn gốc  xuất xứ của cờ vua. 

▪ Lịch sử phát triển cờ vua trên thế giới.   

▪ Lịch sử cờ vua Việt Nam.  

1.1 

LT ▪ Bàn cờ – Quân cờ – Nước đi quân – Cách ghi chép biên bản - 
Các thuật ngữ trong cờ vua. 

1.1 

2  LT Luật cờ vua, các ký hiệu trong ghi chép chuyên môn trong cờ vua  

LT+TH 

▪ Những tri thức cơ bản về cờ vua, giá trị của các quân cờ, ghi 
chép biên bản ván đấu.  

▪ Vị trí ban đầu của các quân. 

▪ Thắng – thua – hòa trong cờ vua. 

1.1 

TH 
Các bài tập chiếu hết 1 nước và bắt quân đơn giản 1.1 

1.2 

3  
LT+TH 

▪ Các dạng thức chiếu hết – hòa cờ. 

▪ Các bài tập chiếu hết đơn giản. 

1.1 

1.2 

TH 
▪ Các bài tập bắt quân đơn giản. 

▪ Thực hành đấu tập. 

1.1,1.2,1.3 

4  
LT+TH 

▪ Cờ tàn kỹ thuật (cờ tàn hậu, cờ tàn xe, cờ tàn tượng, cờ tàn 
tượng mã, cờ tàn tốt). 
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TH ▪ Các dạng bài tập cờ tàn kỹ thuật. 1.2 

TH ▪ Thực hành đấu tập. 1.2,1.3 

5  

LT+TH 

▪ Khai cuộc trong cờ vua, các dạng thức khai cuộc và nguyên tắc 
khai cuộc. 

1.2 

1.3 

▪ Khai cuộc thoáng (khai cuộc Italia, Khai cuộc Scotland, khai 
cuộc tây ban nha) 

1.2,1.3 

TH 
▪ Thực hành đấu tập theo các dạng thức khai cuộc có ghi chép 

biên bản. 

1.2,1.3 

6  
LT+TH 

▪ Khai cuộc nửa thoáng (Khai cuộc Sicilian, khai cuộc pháp, 
khai cuộc carocan) 

1.2 

1.3 

TH 
▪ Thực hành đấu tập theo các dạng thức khai cuộc có ghi chép 

biên bản. 

1.2,1.3 

7  
LT+TH ▪ Khai cuộc kín (Khai cuộc Gambit Hậu, Khai cuộc Grunfeld,  

Khai cuộc  Benoni) 

1.2,1.3 

TH 
▪ Thực hành đấu tập theo các dạng thức khai cuộc có ghi chép 

biên bản. 

1.2,1.3 

2.4.2 
8  

LT+TH 
▪ Kiểm tra giữa kỳ 1.1,1.2,1.3 

2.4.3 

TH ▪ Một số bẫy trong khai cuộc.  

LT ▪ Giai đoạn trung cuộc, các đòn thế phối hợp trong cờ vua. 1.2,1.3 

TH 
▪ Các bài tập phối hợp theo chủ đề. 

▪ Giải và phân tích bài tập theo phối hợp theo nhóm. 

1.2,1.3 

9  

TH 
▪ Các bài tập phối hợp theo chủ đề (tiếp theo...) 

▪ Giải và phân tích bài tập theo phối hợp theo nhóm. 

1.2,1.3 

3.1.2 

10  

TH 

▪ Phân tích thế cờ. 

▪ Phân tích ván đấu. 

▪ Các bài tập phối hợp theo chủ đề (tiếp theo....) 

1.2,1.3 

2.4.2 

11  LT+TH ▪ Cờ thế giải quyết nhiệm vụ  1.2,1.3 

TH 
▪ Các bài tập phối hợp theo chủ đề (tiếp theo…) 

▪ Các bài tập cờ thế giải quyết nhiệm vụ. 

1.2,1.3 

TH 
▪ Thực hành đấu tập theo các dạng thức khai cuộc có ghi chép 

biên bản. 

1.2,1.3 

12  
 

▪ Các bài tập phối hợp theo chủ đề (tiếp theo…) 

▪ Các bài tập cờ thế giải quyết nhiệm vụ. 

1.2,1.3 

 
▪ Thực hành đấu tập theo các dạng thức khai cuộc có ghi chép 

biên bản. 

1.2,1.3 

13  

LT 
▪ Các tính điểm và đánh giá thứ hạng trong cờ vua 

▪ Hệ thống danh hiệu của FIDE. 

1.1 
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TH 
▪ Tổ chức thi đấu cá nhân xác định thứ hạng. 1.1,1.2 

1.3,2.4.2 
14  TH ▪ Tổ chức thi đấu cá nhân xác định thứ hạng (tiếp theo…)  

LT ▪ Giới thiệu các phần mềm chơi cờ vua. 

▪ Giới thiệu và hướng dẫn phần mềm chơi cờ Fritz 6. 

▪ Cho câu hỏi và chủ đề ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần. 

1.1 

1.2 

1.3 
15  LT Tổ chức ôn tập.  

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và đề cương ôn tập. 

1.1 

1.2,1.3,2.4.2 

LT+TH Thi kết thúc môn học  

 

13. Đạo đức khoa học: 

Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi 

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học hoặc đuổi học. 

14. .Ngày phê duyệt: Ngày 12 tháng 11 năm 2014  

15. Cấp phê duyệt: 

Trưởng khoa Trưởng BM Người biên soạn 

 

 

 

 

 

     ThS. Nguyễn Văn Quận 

 

     ThS. Nguyễn Văn Quận 

     ThS. Phạm Đức Hậu 

16. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết. 

Cập nhật lần 1: 

 

Người cập nhật 

 

Tổ trưởng Bộ môn 

Cập nhật lần 2: 

 

Người cập nhật 

 

Tổ trưởng Bộ môn: 

 


