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TÓM TẮT 
Trong việc phát huy và nâng cao chất lượng của việc tự học, tự nghiên cứu các 

học phần thuộc bộ môn Toán có sự kết hợp, hỗ trợ của nhiều PPDH khác nhau. Trong 
bài viết này tôi muốn trao đổi về việc vận dụng PPDH nêu và GQVĐ với các dạng thức 
khác nhau của nó là một phương pháp "rất gần" và có hiệu quả trong việc hướng dẫn 
SV tự học. Thực tế nó là một PPDH quen thuộc trong xu thế dạy học hiện nay, tuy 
nhiên việc vận dụng nó ở một lĩnh vực mới của quá trình học tập - lĩnh vực tự học lại 
là một vấn đề cần được khai thác, nghiên cứu. 

 
ABSTRACT 

There is incorporation and support of various teaching methods in promoting and 
improving the quality of self-studying Mathematics. This article discusses the 
application of problem-based teaching method in its different forms as a “very close” 
and effective approach of guiding students to self-study. 

 In fact, it is a commonly-used method in the present trend of teaching. However, 
research on applying it to a new field of self-study process remains a question that 
needs conducting and putting into practice. 

 
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ  

Dạy học nêu và giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một trong những PPDH được vận 
dụng nhiều và có hiệu quả tốt trong quá trình dạy học, đặc biệt là trong xu hướng 
dạy học hiện đại, dạy học GQVĐ càng có ý nghĩa trong việc phát huy tư duy độc lập 
sáng tạo của người học. Trong phạm vi bài viết này tôi muốn trao đổi về sự vận 
dụng các dạng thức khác nhau của dạy học nêu và GQVĐ trong việc hướng dẫn SV 
tự học, tự nghiên cứu một số HP thuộc bộ môn Toán ở trường CĐSP. 

Qua thực tiễn vận dụng PPDH nêu và GQVĐ cho thấy có ba dạng thức khác 
nhau, mỗi dạng thức đặc trưng với những hệ thống hành động của GV và HS riêng, 
tức là bởi những PPDH riêng. Đó là các dạng thức: 
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- Trình bày nêu và GQVĐ. 
- Dạy học tìm tòi một phần (người học hoàn thành được một phần của vấn đề 

và quá trình). 
- Phương pháp nghiên cứu (người học độc lập phát hiện và GQVĐ). 

1. Phương pháp trình bày nêu và GQVĐ 
Thực chất của dạng thức này là sau khi tạo những tình huống có vấn đề, GV nêu 

vấn đề và chỉ rõ logic của quá trình suy nghĩ GQVĐ. Tri thức được trình bày không 
phải dưới dạng có sẵn mà là một sự mô phỏng và rút gọn quá trình khám phá thực 
sự. Với cách trình bày trên sẽ gợi cho HS nhu cầu theo dõi logic của phần trình bày. 
Nếu có một bước nào đó trong trình bày của GV thiếu nhất quán hoặc thiếu cơ sở thì 
sẽ nảy sinh hoài nghi trong HS. Từ đó bồi dưỡng năng lực nhận thức vấn đề, tư duy 
có phê phán sáng tạo. Mặt khác trong quá trình nghe một bài trình bày chặt chẽ HS 
có thể dự đoán được bước nghiên cứu tiếp theo hoặc XD bước đó theo cách riêng 
của mình. Dạng thức này được vận dụng với những tình huống có vấn đề không vừa 
sức với HS. 

Trong thực tế có những tình huống có vấn đề, việc GQVĐ cần có sự can thiệp 
một phần nào đố của GV nghĩa là cần có sự giúp đỡ của GV để gợi ý bước thứ nhất 
hoặc bước tiếp theo sau, các bước còn lại SV tự giải quyết. Nói cách khác với dạng 
thức này SV không hoàn thành tất cả các giai đoạn nghiên cứu tự học mà chỉ hoàn 
thành một phần của quá trình nghiên cứu tự học, vì vậy dạng thức này gọi là dạy học 
tìm tòi một phần. 

2. Dạy học tìm tòi một phần 
Dạy học tìm tòi một phần là GV lập kế hoạch các bước cho nội dung nghiên 

cứu, lập kế hoạch cho quá trình đi đến lời giải của vấn đề nghiên cứu hoặc làm cho 
quá trình này dễ hơn, còn HS thì tự lực nghiên cứu một phần của vấn đề, những nội 
dung vừa sức trong vấn đề tự học.Phương pháp tìm tòi một phần được thực hiện như 
sau: 

Nếu SV không giải được vấn đề nghiên cứu thì GV cần hướng dẫn xây dựng 
vấn đề nghiên cứu khác hẹp hơn noặc chia vấn đề nghiên cứu thành những vấn đề 
nhỏ dể giải quyết hơn. Giải quyết được các vấn đề nhỏ xem như giải quyết được các 
vấn đề cơ bản. 

Phương pháp tìm tòi một phần còn được thể hiện qua đàm thoại có tính chất 
phát kiến. Đàm thoại phát kiến là hệ thống câu hỏi do GV xây dựng sao cho mỗi câu 
hỏi sau  được suy ra từ câu hỏi trước để việc đặt nó trong cuộc đàm thoại là có lý do, 
đồng thời tất cả các câu hỏi gợi mở đó tập hợp lại có thể giải quyết được một vấn đề 
nào đó trong nội dung tự học và điều chủ yếu là làm sao cho đa số các câu hỏi hợp 
thành giải quyết những vấn đề nhỏ để đi đến lời giải cho vấn đề nghiên cứu. 
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Với đàm thoại phát kiến, yêu cầu câu hỏi phải rõ ràng logic chặt chẽ. Tuy nhiên, 
phương pháp tìm tòi một phần vẫn không đảm bảo cho SV năng lực GQVĐ trọn 
vẹn. Vì vậy dạy học GQVĐ phải bao gồm theo một hướng khác, trong đó SV tự 
GQVĐ một cách có hệ thống , có sự nghiên cứu đầu tư . Đó là phương pháp nghiên 
cứu. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu là phương pháp trong đó GV xây dựng vấn đề dưới 

hình thức một chủ đề, có hình thức nghiên cứu trong một hệ thống lý thuyết nhất 
định, còn SV thì nghiên cứu các vấn đề lý thuyết mới hoàn toàn tự lực để chiếm lĩnh 
tri thức, tự mình GQVĐ. 

Bản chất của phương pháp này được qui định bởi các chức năng của nó. Đó là 
nhiệm vụ bảo đảm cho SV nắm được phương pháp nhận thức khoa học trong quá 
trình nghiên cứu, hình thành những yếu tố hoạt động sáng tạo, hình thành hứng thú 
nhu cầu hoạt động. Hay nói cách khác thực chất của phương pháp nghiên cứu là tổ 
chức hoạt động tìm tòi sáng tạo của SV nhằm giải quyết những lý thuyết mới đối với 
họ. Các hình thức làm bài theo phương pháp nghiên cứu rất đa dạng có thể là bài 
nghiên cứu ở nhà, nghiên cứu ở lớp trong 1-2 giờ hoặc bài có qui định thời gian nhất 
định theo chủ đề. 

Do đặc trưng của dạy học nêu và GQVĐ nên tôi chọn nó là một trong những 
PPDH cơ bản vận dụng trong quá trình hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu một số 
HP của bộ môn Toán như: Đại số tuyến tính, Toán CCA1, PPDH Toán ... 
II. VẬN DỤNG CÁC DẠNG THỨC CỦA DẠY HỌC NÊU VÀ GQVĐ - CÁC 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Qua thực tế giảng dạy, xin đề xuất và trao đổi về một số giải pháp đã vận dụng 
dạy học nêu và GQVĐ trong quá trình hướng dẫn SV tự học (kèm theo một vài ví 
dụ minh hoạ). 

Giải pháp 1: Giảng viên phải nghiên cứu bài giảng chọn nội dung tự học thích 
hợp, đồng thời vận dụng phù hợp các hình thức của dạy học nêu và GQVĐ khi giao 
nhiệm vụ học tập cho SV (tự nghiên cứu toàn bộ vấn đề hoặc giao cho SV phát hiện 
GQVĐ với một bộ phận nội dung học tập). 

Bài giảng: "Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính" (Đại số tuyến tính) 
* Phần nội dung trình bày thuyết giảng: Khái niệm độc lập tuyến tính và phụ 

thuộc tuyến tính. 
* Bộ phận nội dung tự học: Tính chất độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến 

tính. 
Tiến hành nêu vấn đề theo hướng tìm tòi phát hiện, hướng dẫn SV GQVĐ như 

sau:  
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+ Theo định nghĩa, khái niệm độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính có 
quan hệ gì? (Phủ định lẫn nhau) 

+ Ta đã biết đây là hai khái niệm phủ định lẫn nhau vì vậy, khái niệm này có 
tính chất gì thì sẽ suy ngay ra được tính chất tương ứng của khái niệm kia. 

+ Nếu một hệ gồm m vectơ phụ thuộc tuyến tính được thêm vào p vectơ nữa 
thì hệ mới có tính chất gì? Vì sao? 

Từ kết quả trên hãy suy ra tính chất tương ứng khi bớt đi p vectơ của hệ gồm m 
vectơ độc lập tuyến tính? Hãy chứng minh điều đó bằng phản chứng hoặc bằng định 
nghĩa? 

(Tính chất 1: Thêm p vectơ vào hệ m vectơ phụ thuộc tuyến tính ta được hệ mới 
phụ thuộc tuyến tính. Bớt đi p vectơ của hệ m vectơ độc lập tuyến tính ta được hệ 
mới độc lập tuyến tính). 

+ Từ định nghĩa hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính, hãy chứng tỏ rằng nếu một hệ 
vectơ phụ thuộc tuyến tính thì tồn tại một vectơ của hệ biểu thị tuyến tính qua các 
vectơ còn lại? Điều ngược lại có đúng không? 

+ Nếu thay khái niệm phụ thuộc tuyến tính bằng độc lập tuyến tính ở tính chất 
trên ta được tính chất gì?  

(Tính chất 2: Một hệ m vectơ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có  một vectơ 
của hệ biểu thị tuyến tính qua các vectơ còn lại). 

+ Có thể nhận biết một hệ phụ thuộc tuyến tính bằng những cách nào? 
Bằng cách vấn đáp phát kiến qua hệ thống câu hỏi rõ ràng logic, SV có thể tự 

mình tìm tòi GQVĐ chứng minh được 4 tính chất của khái niệm độc lập tuyến tính 
và phụ thuộc tuyến tính. 

Giải pháp 2: Đối với  nội dung SV có thể tự mình nghiên cứu GQVĐ một cách 
hoàn toàn, cần kết hợp dạng thức phương pháp nghiên cứu với phương pháp dạy học 
tìm tòi một phần để GQVĐ tự học. 

Phần nội dung: "Ứng dụng định thức giải hệ Crame" là nội dung SV có thể tự 
mình nghiên cứu GQVĐ hoàn toàn. 

Với nội dung này có thể gợi hướng suy nghĩ như sau: 
+ Nêu cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn quen thuộc bằng phương pháp 

định thức (thực chất dạy là hệ Crame trường hợp n = 2) 
+ Thử áp dụng và kiểm tra cách dạy trên với hệ ba phương trình 3 ẩn có định 

thức D khác 0 (D chính là định thức cấp 3 được tính theo sơ đồ Sanus). 
+ Nêu vấn đề : Với hệ n phương trình n ẩn số có D khác 0 thì có thể giải 

bằng cách tương tự được không? Xây dựng công thức giải trong trường hợp này. 
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Vận dụng phương pháp tìm tòi khám phá từng phần, xác định điểm mấu chốt 

trong xây dựng công thức xj = 
D
Dj là việc biểu diễn cột j thay bởi cột các hạng tử 

tự do vào trong đó mỗi hạng tử bi chính là một tổng và vận dụng tính chất 1, tính 
chất 2 của định thức. 

Thực tế với gợi ý theo hướng tư duy như trên SV có thể tự mình GQVĐ hoàn 
toàn. 

Giải pháp 3. Cần kết hợp một cách hợp lý linh hoạt đồng thời các hình thức dạy 
học nêu và GQVĐ với phương pháp hợp tác theo nhóm để GQVĐ nội dung tự học 
trong một bài giảng. 

Bài giảng: "Không gian con - Tính chất có thể thực hiện theo hướng  
Nội dung thuyết giảng: Định nghĩa không gian con, tính chất đặc trưng. 
Nội dung tự học: Tổng và giao các không gian con, không gian con sinh bởi hệ 

vectơ. 
Phần nội dung thuyết giảng có thể kết hợp dạng thức trình bày nêu vấn đề và 

phương pháp tìm tòi từng phần. Riêng định lý về tính chất đặc trưng của không gian 
con có thề hướng dẫn SV chia thành các bài tập nhỏ 

  - Chứng minh W ⊂ V không gian con ⇔ ∀α, β ∈ W,  a ∈ K ta có α + β ∈ 
W, a α ∈ W. 

     - Chứng minh W ⊂ V không gian con ⇔ ∀ α, β ∈ W,  r, s ∈ K ta có  (rα + 
sβ) ∈ W. 

+ Nội dung tự học: Tổng và giao các không gian con có thể gợi ý nghiên cứu 
theo hướng sau: 

 Chuyển mệnh đề và định nghĩa  thành việc chứng minh bài toán 
Giả sử W1, W2, ... Wm là không gian con của không gian V trên trường K. 

Chứng minh rằng tập W = { α /α' = α1 + α2 + ...+ αm;  αi ∈Wi } là không gian con 
của V. 

Phát biểu khái niệm về tổng các không gian con và tính chất: Tổng các không 
gian con là không gian con. 

Phần giao các không gian con hướng dẫn nghiên cứu tương tự . 
+ Kết hợp, hợp tác theo nhóm (3-5 SV cùng nghiên cứu) phần không gian con 

sinh bởi hệ vectơ, kiểm nghiệm qua các ví dụ. Có thể hướng dẫn qua các bước. 
Chuyển chứng minh định lý thành việc chứng minh bài toán sau: 
           Bài toán:  

Trong không gian vectơ V trên trường K cho hệ vectơ α1, α2 , αm. 
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 Chứng minh tập hợp W ⊂ V, W = { α /α = r1α1 + r2α2 + ...+ rmαm;  ri ∈K }là 
không gian con của V. 

Thảo luận theo nhóm về khái niệm không gian con sinh bởi hệ vectơ, hệ sinh. 
Phân tích các ví dụ về hệ sinh (ví dụ 1, 2 trang 85, 86, 87). 
Giải pháp 4: Trong việc tự học, tự nghiên cứu cần kết hợp giữa các dạng thức 

nêu vấn đề với hình thức xemina trong việc GQVĐ tự học. Để tổ chức các hoạt động 
nghiên cứu, thảo luận nhóm có hiệu quả tốt thì việc chuẩn bị về cả hai phương diện 
dạy - học là hết sức cần thiết. GV cần chuẩn bị tốt cho SV các điều kiện sau: 

Chủ đề Xemena phù hợp vừa sức, GV chú ý trong việc tạo tình huống có vấn đề 
và gợi hướng GQVĐ ( những điểm mấu chốt, điểm nút trong vấn đề tự nghiên cứu). 

Về phía SV cần vận dụng tốt phương pháp nghiên cứu, tìm tòi một phần, tập 
trung tháo gỡ điểm nút trong nội dung được giao nghiên cứu. 

Vận dụng các dạng thức dạy học nêu và GQVĐ trong tự học phải được thực 
hiện theo một qui trình hợp lý. Có thể tóm tắt theo sơ đồ sau: 

 

 
 
 
 
 
III. KẾT LUẬN 

Vận dụng các dạng thức của dạy học nêu và GQVĐ trong quá trình hướng 
dẫn SV tự học tự nghiên cứu được thực hiện với sự chuẩn bị chu đáo của giảng viên 
có hiệu quả tốt trong phát huy năng lực tư duy độc lập sáng tạo. Tuy nhiên, trong 
thực tế dạy học không thể có một phương pháp nào đứng riêng lẽ mà nó cần được 
phối hợp một cách linh hoạt hợp lý với các phương pháp dạy học khác. 

Thực tế dạy học nêu và GQVĐ không phải là phương pháp mới, nó là PP 
thông dụng hiện nay trong xu thế dạy học hiện đại, đổi mới PPDH theo hướng tự 
học, tự nghiên cứu. Dạy học nêu và GQVĐ là một trong những phương pháp "rất 
gần" và có tác dụng tích cực đối với việc tự học, tự nghiên cứu. 
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