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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ ANH 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Thứ tự trong CTĐT) 

 

1. Tên học phần: Âm Vị Học  

Tên tiếng Anh: Phonology 

Mã học phần: ……… 

Môn học thuộc khối kiến thức:  

Kiến thức giáo dục  

đại cương □ 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

Bắt buộc □ Tự chọn □ 
Kiến thức cơ sở ngành  Kiến thức chuyên ngành □ 

Bắt buộc  Tự chọn □ Bắt buộc □ Tự chọn □ 

 

2. Giảng viên giảng dạy  

- Giảng viên phụ trách môn học:  

+ ThS. Ngô Thị Cẩm Thuỳ 

+ ThS. Nguyễn Huy Cường 

+ ThS. Trần Nguyễn Thanh Thanh 

- Địa chỉ cơ quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 601C); 

- Điện thoại liên hệ:  

- Email: k.nn@vanlanguni.edu.vn 

- Thời gian học: học kỳ 5, trong vòng 15 tuần 

-  Địa điểm học: cơ sở 1 ĐH Văn Lang 

- Cách liên lạc với giảng viên: Liên hệ với GV qua địa chỉ email 

3. Số học phần: 4 đvht 

4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ ba 



Ngành Ngôn Ngữ Anh- Đại học Văn Lang                                                                         Đề cương chi tiết ĐC.35 

2 
 

5. Phân bổ thời gian: 60 tiết 

- Giờ trên lớp:    60 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết :  30 tiết 

 Làm bài tập trên lớp :  20 tiết 

 Tự học có hướng dẫn :  10 tiết 

    - Tự nghiên cứu :   30 tiết 

6. Học phần tiên quyết: Sinh viên phải hoàn thành môn Phonetics 1 & Phonetics 2 

7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học 

7.1. Mục tiêu môn học 

- Nắm vững được cái khái niệm cơ bản về ngữ âm và âm vị học, giải thích và mô tả về hệ 

thống âm vị học trong tiếng Anh, hiểu sâu hơn về trọng âm, âm mạnh, âm yếu, sự tương 

quan giữa các âm tiết trong một từ, và ngữ điệu trong câu văn.  

- Hình thành thói quen làm việc độc lập và nhóm. Biết khai thác các tài liệu trên internet để 

phục vụ cho việc học tập.  

- Giúp sinh viên từ từ làm quen với việc tự học, tự đánh giá và ứng dụng công nghệ để hoàn 

thiện kiến thức của bản thân.  

- Tạo thái độ yêu thích môn học và tinh thần tự giác học tập, tuân thủ các quy tắc trong 

quá trình học 

7.2. Kết quả dự kiến của môn học/Chuẩn đầu ra môn học  

a) Vận dụng các kiến thức đã học để biết diễn giải, giải thích, và mô tả các cấu tạo của hệ 

thống âm của ngôn ngữ, nắm được qui luật cơ bản về âm tiết, phân tích âm mạnh, âm 

yếu trong một từ, phân tích được ngữ điệu trong đoạn hội thoại, và đọc và viết được 

phiên âm tiếng Anh. Qua đó, sinh viên có thể tự tin sử dụng ngôn ngữ Anh trong giao 

tiếp, phân tích ngôn ngữ cũng như các môn học mang tính học thuật nâng cao sau đại 

học. 

b) Có thái độ tích cực trong học tập và nâng cao kiến thức 

c) Rèn luyện tinh thần tự giác khi thực hiện các hoạt động nhóm nghiên cứu 

Ma trận tích hợp giưa Chuẩn đầu ra môn học và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

                                      Chuẩn đầu ra của môn học  

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Chuẩn 
đầu ra a 

Chuẩn 
đầu ra b 

Chuẩn 
đầu ra c 

Chuẩn đầu 
ra d 

Chuẩn đầu ra về kiến thức (1c: Có kiến thức cơ 
bản và chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành ngôn 

x x   
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ngữ Anh) 

Chuẩn đầu ra về kiến thức (1e: Có kiến thức giao 
tiếp và khả năng ứng xử bằng ngôn ngữ Anh) 

x    

Chuẩn đầu ra về kỹ năng cứng (1a: Có khả năng sử 
dụng thành thạo kỹ năng ngôn ngữ) 

x    

Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm (2c: Biết quản lý 
nhóm, làm việc nhóm và nghiên cứu các vấn đề 

ngôn ngữ) 

   x 

Chuẩn đầu ra về thái độ (3: Có tinh thần học hỏi, 
nâng cao hiệu quả công việc) 

 x x  

 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Mục đích của khoá học là cung cấp cho sinh viên kỹ năng mang tính thực hành các khái niệm cơ 

bản về ngữ âm và âm vị học, đặc biệt có liên quan đến việc mô tả và giải thích có khoa học hệ 

thống âm của ngôn ngữ. Khoá học cung cấp cho sinh viên kiến thức toàn diện về cấu tạo và cách 

thể hiện từng âm tiết, bao gồm Bảng Phiên Âm Quốc tế, lý thuyết âm học về phát âm, trọng âm, 

âm mạnh, âm yếu, sự tương quan giữa các âm tiết trong một từ, ngữ điệu. Khoá học cũng giúp 

sinh viên có sự thấu hiểu thiết thực về môn học qua sự kết hợp lý thuyết với nhiều bài tập áp 

dụng. 

 

9. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra môn học, hoạt động giảng dạy, phương pháp đánh 

giá với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra của     

môn học 

Các hoạt động dạy 

và học 

Phương pháp kiểm tra, 

đánh giá sinh viên 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT Phương pháp Tỷ trọng 

(%) 

Vận dụng các kiến thức 

đã học để biết diễn giải, 

giải thích, và mô tả các 

cấu tạo của hệ thống âm 

của ngôn ngữ, nắm được 

qui luật cơ bản về âm tiết, 

phân tích âm mạnh, âm 

yếu trong một từ, phân 

tích được ngữ điệu trong 

Giảng viên thuyết 

giảng 

 

Sinh viên thảo luận 

 

Hỏi đáp trên lớp 20 

Nắm 

vững, vận 

dụng kiến 

thức cơ sở 

ngành học 

ngôn ngữ 

Kiểm tra giữa kỳ 30 

Cuối kỳ 50 
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Chuẩn đầu ra của     

môn học 

Các hoạt động dạy 

và học 

Phương pháp kiểm tra, 

đánh giá sinh viên 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT Phương pháp Tỷ trọng 

(%) 

đoạn hội thoại, và đọc và 

viết được phiên âm tiếng 

Anh 

 

Sinh viên có thể tự tin sử 

dụng ngôn ngữ Anh trong 

giao tiếp, phân tích ngôn 

ngữ cũng như các môn 

học mang tính học thuật 

nâng cao sau đại học. 

Giảng viên thuyết 

giảng và đưa ví dụ 

 

Sinh viên thực hành 

Hỏi đáp trên lớp 20 
Có các 

kiến 

thức/kỹ 

năng mềm 

cần thiết 

phục vụ 

công tác 

Kiểm tra giữa kỳ 30 

Cuối kỳ 50 

Có thái độ tích cực trong 

học tập và nâng cao kiến 

thức 

Sinh viên thực hành 

 
Hỏi đáp trên lớp 20 

Có khả 

năng thích 

ứng nhanh 

với điều 

kiện, tính 

chất công 

việc thực 

tế 

 

10. Tài liệu phục vụ môn học 

10.1 Sách/Giáo trình chính  

 Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology. 4th Edition. Cambridge University 

Press.  

10.2 Sách/giáo trình tham khảo 

 Ladefoged, P. & Johnson, K. (2011). A Course in Phonetics.5th Edition. HBJ. 

 Jackson, H. (1982). Analyzing English. An Introduction to Descriptive Linguistics. 2nd 

Edition. Pergamon Press 
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10.3 Tư liệu trực tuyến 

Sinh viên có thể vào các website sau đây để tìm tư liệu liên quan đến môn học: 

https://www.thoughtco.com/phonology-definition-1691623 

http://www.tedpower.co.uk/phonetics.htm 

 

11. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

11.1 Đối với phần lý thuyết 

Yêu cầu chung 

Nội dung học 

phần 

 

Câu hỏi/nội dung  

đánh giá 

Mức độ đạt của lĩnh vực đánh giá 

Điểm 

Hiểu biết 

vấn đề 

Phân tích 

vấn đề 
Ứng dụng 

Điểm 

đánh giá 

Điểm đánh 

giá 

Điểm 

đánh giá 

The production 

of speech 

sounds 

Nhận biết và mô tả đặc điểm 

các bộ phận phát âm 0.5 0.5 0.5 1.5 

Long vowels, 

diphthongs and 

triphthongs 

Diễn giải, giải thích, và mô 

tả các cấu tạo của các 

nguyên âm đơn, nguyên âm 

đôi, và nguyên âm ba. 

0.5 0.5 1 2 

Vocing and 

consonants 

(Plosive, 

Fricative, 

Affricate, Nasal,  

Lateral, and 

Approximant) 

Diễn giải, giải thích, và mô 

tả các cấu tạo của các phụ 

âm trong tiếng Anh 

0.5 0.5 1 2 

The syllable 

(strong and 

weak syllables) 

Nắm được qui luật cơ bản về 

âm tiết, phân tích âm mạnh 

và âm yếu trong một từ. 

0.5 0.5 0.5 1.5 

Word stress 

& Weak forms 

Biết cách nhấn dấu trọng âm 

trong một từ, trong một câu 

nói. 

0.5 0.5 0.5 1.5 
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Để hoàn tất (“đạt”) phần lý thuyết của môn học này, sinh viên phải: 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá môn học theo trọng số của các điểm thành phần như 

sau: 

o Tham dự lớp đầy đủ + tham gia các hoạt động (phát biểu trên lớp, thuyết trình, 

làm việc nhóm, làm bài tập về nhà (10 bài tập): 20% 

o Kiểm tra giữa kỳ (thi trắc nghiệm): 30% 

o Thi kết thúc học phần (thi trắc nghiệm): 50% 

Xếp loại đánh giá: theo Quy chế 25 

Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm 

Kiểm tra giữa kỳ (60 phút): thi trắc nghiệm 

Thi kết thúc học phần: (60 phút): thi trắc nghiệm 

12. Yêu cầu của môn học 

Sinh viên nên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và chuẩn bị bài 

tập kỹ năng ở nhà để tự củng cố kiến thức cho bản thân. Sinh viên phải tham gia kiểm tra giữa 

kỳ và cuối kỳ để đạt kết quả tốt nhất. Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị huỷ bài thi và mặc 

nhiên được chấm 0 điểm.  

Về nội dung. Môn học Phonology nhằm trang bị cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh kiến thức 

về cấu tạo của các nguyên âm, phụ âm để từ đó người học có thể diễn giải, giải thích, và mô tả 

các âm trong tiếng Anh. 

Các nội dung này được trao đổi trong 14 tuần học theo lịch học cụ thể mô tả dưới đây. 

Về hoạt động học tập. Ngoài các bài giảng và thảo luận trong lớp, môn học còn có 1 bài thi giữa 

học kỳ, và bài thi kết thúc học phần.  

 Bài thi giữa kỳ được thực hiện tại lớp vào tuần thứ 8 nhằm giúp sinh viên ôn tập lại 

những kiến thức đã học trong 7 tuần làm cơ sở cho các nội dung sẽ tiếp tục học trong các 

tuần còn lại. Bài kiểm tra sẽ thực hiện với thời lượng 60 phút và sinh viên không được sử 

dụng tài liệu. Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học phần sẽ được trình bày trong giờ học 

cuối của tuần thứ 7. Sinh viên vắng thi kiểm tra giữa học phần không có lý do chính 

đáng sẽ bị điểm 0. Những sinh viên vắng thi có lý do chính đáng sẽ được thi bổ sung. 

 Bài thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện theo sự bố trí của Khoa và thời gia dự kiến là 

60 phút dưới hình thức thi trắc nghiệm với nội dung bao quát trong suốt 15 tuần học. Nội 

dung ôn thi sẽ được thông báo cụ thể vào tuần thứ 15.  

 

Intonation Phân tích được ngữ điệu 

trong đoạn hội thoại 
0.5 0.5 0.5 1.5 

Tổng: 3 3 4 10 
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13. Nội dung chi tiết môn học 

Chapter 1: Introduction  (3tiết) 

 How the course is organized 

 Phonemes and other aspects of pronunciation 

Chapter 2: The production of speech sounds (3tiết) 

 Articulators above the larynx 

 Vowels and consonants 

 English short vowels 

Chapter 3: Long vowels, diphthongs and triphthongs  (3tiết) 

 English long vowels 

 Diphthongs 

Chapter 4: Voicing and consonants  (3tiết) 

 The larynx 

 Respiration and Voicing 

 Plosives 

 English plosives 

 Fortis and lenis 

Chapter 5: Phonemes and symbols  (3tiết) 

 The phoneme 

 Symbols and transcription 

 Phonology 

Chapter 6: Fricatives and affricates  (3tiết) 

 Production of Fricatives and affricates 

 The fricatives of English 

 The affricates of English 

 Fortis consonants 

Chapter 7: Nasals and other consonants (3tiết) 

 Nasals 

 The consonant l 

 The consonant r 

 The consonants j and w 

 

Mid-term test & Correction  (3tiết) 

 



Ngành Ngôn Ngữ Anh- Đại học Văn Lang                                                                         Đề cương chi tiết ĐC.35 

8 
 

Chapter 8: The syllable (3tiết) 

 The nature of the syllable 

 The structure of English syllable 

 Sullable division 

Chapter 8: Strong and weak syllables (3tiết) 

 Strong and weak 

 The schwa 

 Close front and close back vowels 

 Syllabic consonants 

 Combinations of syllabic consonants 

Chapter 10: Stress in simple words  (3tiết) 

 The nature of stress 

 Levels of stress 

 Placement of stress within the word 

 Two-syllable words 

 Three-syllable words 

Chapter 11: Complex word stress  (3tiết) 

 Complex words 

 Suffixes 

 Preffixes 

 Compound words 

 Variable stress 

Chapter 12: Strong Weak forms  (3tiết) 

 Articulators above the larynx 

 Vowels and consonants 

 English short vowels 

Chapter 13:  Aspects of connected speech (3tiết) 

 Rhythm 

 Assimilation 

 Elision 

 Linking 

Chapter 14: Intonation  (3tiết) 

 Final Review  
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14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể 
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Buổi/Tuần/ 

ngày 

Số tiết 

trên 

lớp 

Nội dung bài học Hoạt động dạy và học 

hoặc nhiệm vụ của sinh 

viên 

Tài liệu 

cần đọc 

Buổi 1 

 

3 - Giới thiệu môn học 

- Giới thiệu chủ đề 

“Introduction” 

- Chia cặp/ nhóm để sinh 

viên thảo luận bài tập 

về nhà/yêu cầu chuẩn 

bị bài mới cho sinh 

viên 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

Lớp trưởng ghi nhận danh 

sách nhóm cho tuần đầu tiên 

English 

Phonetics 

and 

Phonology/

A practical 

course 

Buổi 2  3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 1 

- Giới thiệu chủ đề “The 

production of speech 

sounds” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới 

Siên viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 3 

 

3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 2 

- Giới thiệu chủ đề 

“Long vowels, 

diphthongs, and 

triphthongs” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 4 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 3 

- Giới thiệu chủ đề 

“Voicing and 

Consonants” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 
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chuẩn bị bài mới 

Buổi 5 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 4 

- Giới thiệu chủ đề 

“Phonemes and 

symbols” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 6 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 5 

- Giới thiệu chủ đề 

“Fricatives and 

affricates” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 7 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 6 

- Giới thiệu chủ đề 

“Nasals and other 

consonants” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

English 

Phonetics 

and 

Phonology/

A practical 

course 

Buổi 8 3 - Ôn tập sơ lược cho bài 

thi giữa kỳ 

- Tiến hành thi giữa kỳ 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới 

Giáo viên thuyết giảng ôn 

tập cho sinh viên 

Sinh viên thi giữa kỳ theo 

điều phối của giảng viên 

 

English 

Phonetics 

and 

Phonology/

A practical 

course 

Buổi 9 3 - Giới thiệu chủ đề mới Sinh viên thuyết trình bài English 
Phonetics 
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“The syllable” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 10 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 9 

- Giới thiệu chủ đề mới 

“Strong and weak 

syllables” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 11 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 10 

- Giới thiệu chủ đề mới 

“Stress in simple 

words”  

- Đưa ra bài tập về nhà 

- Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị bài mới giữa 

kỳ 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 12 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 11 

- Giới thiệu chủ đề mới 

“Complex word stress” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 
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Đề cương được cập nhật ngày: 25/08/2017 

Trưởng Bộ môn 

(Đã duyệt) 

ThS. Lê Thị Ngọc Diệp 

 

 

Giảng viên biên soạn 

ThS. Ngô Thị Cẩm Thuỳ 

ThS. Nguyễn Huy Cường 

 ThS. Trần Nguyễn Thanh Thanh 

Buổi 13 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 12 

- Giới thiệu chủ đề mới 

“Weak forms” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 14 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 12 

- Giới thiệu chủ đề mới 

“Aspects of connected 

speech” 

- Đưa ra bài tập về nhà 

 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên  

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp  

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 

Buổi 15 3 - Kiểm tra bài tập về nhà 

của buổi 14 

- Giới thiệu chủ đề mới 

“Intonation” 

- Ôn tập lại nội dung các 

tuần học 

- Giới thiệu nội dung ôn 

tập thi cuối kỳ 

Sinh viên thuyết trình bài 

mới 

Giảng viên thuyết giảng 

Sinh viên ghi chép và trả lời 

câu hỏi từ giảng viên   

Sinh viên làm bài tập trên 

lớp  

 

 

 

English 
Phonetics 
and 
Phonology/
A practical 
course 
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