CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
(Theo Thông tư số 03/2017/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
QUÂN SỰ CHUNG, CHIẾN THUẬT, KỸ THUẬT BẮN SÚNG
NGẮN VÀ SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần: Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng
lựu đạn (General military, tactics, shot technique of shotgun and use of grenades)
- Mã học phần:

.............

- Số tín chỉ:

- Đào tạo trình độ:

Cao đẳng, đại học

- Dạng môn học:

Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết:

Không

- Học phần kế tiếp:

Hiểu biết chung về quân, binh chủng
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2. Mô tả vắn tắt về học phần
Nội dung của học phần đề cập nhiều vấn đề và ở phạm vi rộng nhằm mục đích:
Trang bị cho người học một số nội dung mang tính lý luận, lý thuyết về kiến thức quân
sự chuyên sâu có tính kế thừa từ các bậc học trước trên các lĩnh vực; huấn luyện điều
lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật quân sự và huấn luyện chiến thuật quân sự. Tuy
nhiên, học phần giành phần lớn thời lượng để người học thực hành kỹ năng các nội
dung về kỹ thuật và chiến thuật quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu Giáo dục Quốc phòng An ninh trong thời kỳ mới "Chú trọng giáo dục ý thức, tri thức và kỹ năng quân sự cần
thiết cho sinh viên, kết hợp giáo dục lý thuyết với thực hành" và vận dụng vào thực
tiễn công tác sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

3. Mục tiêu của học phần
3.1. Mục tiêu chung
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về quân sự phổ thông, những kỹ năng
quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang nhân
dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và thực
hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
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3.1.1. Về kiến thức
- Hiểu rõ ý nghĩa của huấn luyện điều lệnh đội ngũ; thể hiện sự tập trung, thống
nhất và sức mạnh của tập thể có tổ chức ở cấp trung đội. Nắm được vị trí, động tác của
từng người trong đội hình, tác phong chỉ huy phải khẩn trương, nghiêm túc. Học mới
ôn cũ, thường xuyên vận dụng các động tác đội ngũ từng người trong học tập, sinh
hoạt tại Nhà trường.
- Hiểu được ý nghĩa, cơ sở toán học của bản đồ địa hình (BĐĐHQS); nắm chắc
đặc điểm phân loại, đặc điểm công dụng của bản đồ địa hình.
- Nắm được những kiến thức cơ bản về vũ khí công nghệ cao. Tiếp tục nghiên
cứu, nâng cao nhận thức phòng tránh vũ khí công nghệ cao.
- Nắm chắc tác dụng, tính năng, cấu tạo và kỹ thuật bắn súng ngắn K54. Nắm
chắc phương án tập bắn vào mục tiêu cố định ban ngày bằng súng ngắn K54.
- Hiểu biết về một số loại lựu đạn, nắm được các tình huống và trường hợp vận
dụng động tác ném lựu đạn. Biết lợi dụng địa hình địa vật chọn tư thế ném cho phù
hợp. Nắm chắc các kỹ thuật động tác và phương án tập ném lựu đạn bài 1.
- Huấn luyện cho sinh viên những nội dung cơ bản về quy tắc, điều lệ, kỹ thuật
luyện tập và thi đấu ba môn quân sự phối hợp đồng thời hướng dẫn kỹ thuật luyện tập
ba môn quân sự phối hợp nhằm tăng cường sức khoẻ; góp phần hoàn thiện các tố chất
thể lực như: Nhanh, mạnh, bền, khéo từ đó làm cơ sở thuận lợi cho sinh viên khi tham
gia vào lực lượng vũ trang hoặc hội thao Quốc phòng.
- Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về chiến thuật cấp trung đội, các
phương án chiến đấu cơ bản, hành động của từng tiểu đội trong chiến đấu đồng thời
rèn luyện tác phong chỉ huy của người trung đội trưởng và hành động của trung đội
làm cơ sở để học tập chiến thuật cấp trên.
3.1.2. Về kỹ năng
- Huấn luyện cho sinh viên biết và làm đúng thứ tự các bước tập hợp đội hình,
động tác, vị trí của từng người khi tập hợp đội hình trung đội.
- Huấn luyện cho người học thành thạo các nội dung sử dụng bản đồ địa hình
quân sự ngoài thực địa. Biết vận dụng linh hoạt các nội dung của bài học vào quá trình
học tập, sinh hoạt ngay tại Nhà trường.
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm, thủ
đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh.
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- Rèn luyện thuần thục tư thế, động tác bắn cơ bản, biết cách thực hành bắn
trúng, bắn chụm vào mục tiêu cố định ban ngày bằng súng ngắn K54.
- Huấn luyện cho người học các tư thế động tác ném lựu đạn cơ bản. Làm cơ sở
cho quá trình huấn luyện các bài ném lựu đạn tiếp theo.
- Nắm chắc các kỹ thuật động tác trong luyện tập và thi đấu ba môn quân sự
phối. Nắm được cách tổ chức, phương pháp luyện tập; tích cực luyện tập, từng bước
nâng cao thành tích của cá nhân và tập thể.
- Huấn luyện cho sinh viên trên cương vị là trung đội trưởng biết thứ tự, cách
thức tiến hành chỉ huy trung đội khi trung đội thực hiện nhiệm vụ trong chiến đấu tiến
công cũng như khi trung đội thực hiện nhiệm vụ phòng ngự đánh bại các đợt tiến công
của địch.
3.1.3. Về thái độ
- Thông qua học phần giúp sinh viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự
giác, trách nhiệm và có thái độ nghiêm túc trong học tập cũng như trong việc chấp
hành các nội quy, quy định của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh nói riêng
và Trường Đại học Nha Trang nói chung.
- Không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị,
xây dựng lòng tin vào vũ khí trang bị hiện có, đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được giao góp
phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm và nêu cao tinh thần giữ gìn, bảo quản tốt vũ khí
trang bị được giao trong quá trình học tập.
- Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
3.2. Mục tiêu chi tiết môn học
Mục tiêu
Nội dung
(1)

Bậc 1
(Nhớ)

Bậc 2
(Hiểu)

Bậc 3
(Phân tích, đánh giá)

(2)

(3)

(4)

1. Vận dụng thành thạo
điều lệnh đội ngũ từng
người không có súng.
2. Thực hành tập hợp đội
hình cơ bản của tiểu đội,
trung đội.
3. Tác phong chỉ huy
mạnh dạn, dứt khoát.

Vận dụng tích cực,
tự giác, sáng tạo điều
lệnh đội ngũ trong
quá trình học tập
GDQP&AN
cũng
như học tập, sinh
hoạt tập thể trong
Nhà trường và đơn
vị công tác sau này.

1. Ý nghĩa, thứ tự các
bước tập hợp đội hình cơ
bản của đội hình trung
Đội ngũ đội.
đơn vị cấp 2. Vị trí đứng, cự li, giãn
trung đội cách của từng bộ phân
trong đội hình trung đội.
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(1)

(2)
1. Khái niệm, đặc điểm,
thủ đoạn đánh phá và khả
năng sử dụng vũ khí
Phòng
công nghệ cao của địch
chống
địch tiến trong chiến tranh.
công bằng 2. Một số biện pháp
phòng chống địch tiến
vũ khí
công nghệ công hỏa lực bằng vũ khí
công nghệ cao.
cao

(3)
1. Đặc điểm mạnh yếu, thủ
đoạn đánh phá, và biện
pháp phòng chống vũ khí
công nghệ cao.
2. Chống tư tưởng đề cao,
hoặc đánh giá thấp về vũ
khí công nghệ cao.

1. Khái niệm, tác dụng và
cấu tạo bản đồ địa hình
quân sự.
Sử dụng
2. Cách định hướng bản
bản đồ địa
đồ, xác định tỉ lệ.
hình quân
3. Cách xác định vị trí
sự
đứng, xác định tọa độ, đo
cự ly và khoảng cách trên
bản đồ.
1. Tác dụng và tính năng
chiến đấu của súng ngắn
K54.
2. Tác dụng cấu tạo của
Kỹ thuật các bộ phận trên súng
bắn súng ngắn K54.
3. Định nghĩa điểm ngắm
ngắn
đúng, đường ngắm cơ
bản, đường ngắm đúng
và ảnh hưởng của ngắm
sai đến kết quả bắn.
1. Tác dụng và tính năng
chiến đấu của một số loại
Thực
lựu đạn Việt Nam.
hành sử
2. Tác dụng cấu tạo của
dụng một
các bộ phận một số loại
số loại lựu
lựu đạn Việt Nam.
đạn Việt
3. Kỹ thuật ném lựu đạn.
Nam

1. Cách chia mảnh, đánh
số và ghi số hiệu bản đồ
Gauss và UTM.
2. Phân loại và sử dụng
bản đồ có hiệu quả trong
các tình huống khác nhau.
3. Cách chắp ghép và dán
gấp bản đồ địa hình quân
sự.
1. Quy tắc và thứ tự các
bước tháo và lắp súng.
2. Thực hiện đúng và
thành thạo động tác bắn cơ
bản của súng ngắn K54.
3. Lấy thước ngắm, điểm
ngắm, đường ngắm và kết
thúc phát bắn chính xác.

1. Điều lệ, quy tắc thi
đấu ba môn quân sự phối
hợp.
2. Thực hành luyện tập
động tác - kỹ thuật ba
môn quân sự phối hợp.

1. Điều lệ, quy tắc thi đấu
ba môn quân sự phối hợp.
2. Thành thạo kỹ thuật
chạy vũ trang.
3. Thành thạo các động tác
ném lựu đạn.
4. Lấy đường ngắm chính
xác và bắn đạt kết quả cao
trên súng tiểu liên AK
(súng CKC).

Ba môn
quân sự
phối hợp

1. Quy tắc và thứ tự các
bước sử dụng lựu đạn.
2. Thực hiện đúng và
thành thạo các động tác
ném lựu đạn.
3. Biết lợi dụng địa hình
địa vật để vận dụng tư thế
ném phù hợp.
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(4)
1. Phòng tránh, đánh
trả có hiệu quả khi
địch tiên công bằng
vũ khí công nghệ
cao (nếu xảy ra).
2. Xây dựng củng cố
niềm tin, cùng toàn
Đảng, toàn dân, toàn
quân chủ động đánh
thắng vũ khí công
nghệ cao của địch.
Xác định được vị
trí đứng và tọa độ
mục tiêu trên bản đồ
nhanh, chính xác và
biết quy đổi cự ly,
diện tích giữa bản đồ
và thực địa.
1. Cách hiệu chỉnh
bắn để tăng khả năng
bắn trúng mục tiêu.
2. Rèn luyện được
tâm lý bình tĩnh tự
tin trong luyện tập
cũng như kiểm tra
bắn của súng ngắn
K54.
1. Cách hiệu chỉnh
khi ném để lựu đạn
đi theo mục tiêu của
người ném.
2. Rèn luyện được
tâm lý bình tĩnh tự
tin trong luyện tập
cũng như kiểm tra
ném lựu đạn.
1. Cách hiệu chỉnh
để đạt thành tích cao
nhất khi chạy vũ
trang, bắn súng AK
(CKC) và ném lự
đạn.
2. Rèn luyện được
tâm lý bình tĩnh tự
tin trong luyện tập
cũng như khi thi đấu
3 môn SQPH.

(1)

Trung đội
bộ binh
tiến công
& Trung
đội bộ
binh
phòng
ngự

(2)
1. Những vấn đề chung;
(Đặc điểm tình hình. Mục
đích, nhiệm vụ, khả năng
chiến đấu. Tư tưởng chỉ
đạo, yêu cầu chiến thuật
và cách đánh...).
2. Tổ chức chuẩn bị
chiến đấu: (Hạ quyết tâm
chiến đấu. Giao nhiệm
vụ. Tổ chức hiệp đồng và
những biện pháp đảm
bảo chính. Kiểm tra đôn
đốc báo cáo).
3. Thực hành chiến đấu:
(Hành động của trung
đội trưởng chuẩn bị
chiến đấu, xử trí một số
tình huống và sau khi
hoàn thành nhiệm vụ).

(3)
1. Cách xử lý một số tình
huống cụ thể sát với tình
hình địch và điều kiện của
địa hình.
2. Hành động chiến đấu
mau lẹ, khẩn trương, lợi
dụng địa hình, địa vật tốt.
3. Vận dụng kỹ thuật chiến
đấu bộ binh vào thực hành
xử lý tình huống.

(4)
1. Nhận định, đánh
giá, phân tích tình
hình địch, địa hình.
2. Xử lý linh hoạt
các tình huống chiến
đấu có thể xảy ra
trong thực tế.

4. Nội dung chi tiết của học phần
CHUYÊN ĐỀ 1: Đội ngũ đơn vị cấp trung đội
Tổ
chức

- Lên
lớp:
Lấy
đơn vị
lớp
học để
huấn
luyện.
- Luyện
tập:
Theo
đội hình
trung
đội.

Nội dung
A. Đội hình trung đội hàng
ngang
I. Ý nghĩa
II. Vị trí của trung đội
trƣởng, phó trung đội trƣởng
III. Thực hiện đội hình
III.1. Đội hình trung đội 1 hàng
ngang
III.2. Đội hình trung đội 2 hàng
ngang
III.3. Đội hình trung đội 3 hàng
ngang
B. Đội hình trung đội hàng
dọc
I. Ý nghĩa
II. Vị trí của trung đội
trƣởng, phó trung đội trƣởng
III. Thực hiện đội hình
III.1. Đội hình trung đội 1 hàng
dọc
III.2. Đội hình trung đội 2 hàng
dọc
III.3. Đội hình trung đội 3 hàng
dọc

Thời gian
(Tiết)
Lên Thực
lớp hành

0,5

5,5
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Phƣơng pháp

Vật chất
bảo đảm

- Giảng viên:
+ Khi lên lớp dùng
1 trung đội thu gọn
đã được bồi dưỡng
trước để thể hiện
động tác và thực
hiện qua 3 bước
(Bước 1: Trung
đội làm nhanh.
Bước 2: Giáo viên
nói đến đâu trung
đội làm động tác
đến đó. Bước 3:
Làm tổng hợp).
+ Khi hướng dẫn
luyện tập: Làm
động tác mẫu về
phương
pháp
luyện tập, sửa tập.
- Sinh viên:
Kết hợp nghe,
quan sát động tác
mẫu và luyện tập
theo kế hoạch đã
hiệp đồng.

- Giảng viên:
+ Tài liệu: [1],
[9], [10] và
[14].
+ Giáo án đã
được cấp trên
phê duyệt.
+ Thao trường
đảm
bảo
HLĐL.
- Sinh viên:
+ Trang phục
đúng quy định.
+ Tài liệu: [10].
+ Một số vật
chất được liệt
kê ở Bảng vật
chất, khí tài
phục vị cho
chuyên đề “Đội
ngũ đơn vi cấp
trung
đội”
trong mục 6.

CHUYÊN ĐỀ 2: Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao
Tổ
chức

- Lên
lớp:
Giới
thiệu
theo
biên
chế
lớp
học.
Thảo
luận:
Theo
đội
hình
nhóm
(tiểu
đội).

Nội dung
I. Khái niệm, đặc
điểm, thủ đoạn đánh
phá và khả năng sử
dụng vũ khí công
nghệ cao của địch
trong chiến tranh
1. Khái niệm
2. Đặc điệm của vũ
khí công nghệ cao
3. Thủ đoạn đánh phá
và khả năng sử dụng
vũ khí công nghệ cao
của địch trong chiến
tranh
II. Một số biện pháp
phòng chống địch
tấn công bằng vũ
khí công nghệ cao
1. Biện pháp thụ động
2. Biện pháp chủ
động

Thời gian
(Tiết)

Phƣơng pháp

Vật chất
bảo đảm

- Giảng viên:
+ Phần lý thuyết: Giới hiệu
nội dung theo phương pháp
giảng giải (Nêu nội dung,
phân tích, dùng mô hình,
tranh vẽ, phương tiện huấn
luyện, lấy ví dụ thực tế hoạt
động quân sự chứng minh).
+ Thảo luận: Giáo viên phổ
biến ý định gồm: Mục đích,
yêu cầu, nội dung, tổ chức,
phương pháp, thời gian, địa
điểm, quy định trong quá
trình thảo luận. Tập trung
giải đáp vướng mắc, cuối
buổi thảo luận nhận xét,
đánh giá kết quả theo tiểu
đội.
- Sinh viên:
Nắm chắc nội dung, tích
cực thảo luận các phương
án theo các nội dung đã
định hướng.

- Giảng viên:
+ Tài liệu: [9]
và [16].
+ Giáo án huấn
luyện đã được
phê duyệt.
+ Giảng đường
có các thiết bị
hỗ trợ dạy học.
- Sinh viên:
+ Trang phục
đúng quy định.
+ Tài liệu: [16],
+ Một số vật
chất được liệt
kê ở Bảng vật
chất, khí tài
phục vị cho
chuyên
đề
“Phòng chống
địch tiến công
bằng vũ khí
công nghệ cao”
trong mục 6.

Lý
Thảo
thuyết luận

6
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CHUYÊN ĐỀ 3: Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
Tổ
chức
- Lý
thuyết:
Giới
thiệu
theo
biên
chế lớp
học.
Thực
hành:
Từng
người
thực
hiện
yêu
cầu
trong

Nội dung

Thời gian
(Tiết)
Lý
Thực
thuyết hành

A. Kiến thức chung về bản đồ ĐH
I. Khái niệm, ý nghĩa
1. Khái niệm
2. Ý nghĩa
II. Phân loại, cấu tạo bản đồ
ĐHQS
1. Phân loại bản đồ địa hình quân
sự
2. Cấu tạo của bản đồ
III. Cơ sở toán học của bản đồ
ĐH
1. Tỷ lệ bản đồ
2. Phép chiếu bản đồ
3. Các phép chiếu hình
IV. Cách chia mảnh, ghi số hiệu
BĐ
1. Phép chiếu hình Gauss
2. Phép chiếu hình UTM

4
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Phƣơng pháp

Vật chất
bảo đảm

- Giảng viên:
+ Phần lý thuyết:
Giới hiệu nội
dung
theo
phương
pháp
giảng giải (Nêu
nội dung, phân
tích, dùng mô
hình, tranh vẽ,
phương
tiện
huấn luyện, lấy
ví dụ thực tế hoạt
động quân sự
chứng minh).
+ Thực hành:
Giáo viên phổ
biến ý định gồm:
Mục đích, yêu

Giảng
viên:
+ Tài liệu:
[6], [8], [9] và
[10].
+ Giáo án
huấn luyện
đã được phê
duyệt.
+
Thao
trường đảm
bảo
HLKTQS.
- Sinh viên:
+
Trang
phục đúng
quy định.
+ Tài liệu:

đội
hình
tiểu
đội.

cầu, nội dung, tổ
chức,
phương
pháp, thời gian,
địa điểm, quy
định trong quá
trình thực hành.
Tập trung giải
đáp vướng mắc,
cuối buổi thực
hành nhận xét,
đánh giá kết quả
theo từng tiểu đội
- Sinh viên:
Nghe, quan sát
động tác mẫu và
luyện tập theo kế
hoạch.

V. Cách ghép, dán, gấp bản đồ
1. Chắp ghép bản đồ
2. Cách dán bản đồ
B. Sử dụng bản đồ địa hình
I. Đo cự ly, diện tích
1. Đo cự ly
2. Đo diện tích
II. Xác định tọa độ chỉ thị mục
tiêu
1. Xác định toạ độ địa lý
2. Xác định toạ độ vuông góc
III. Sử dụng bản đồ ngoài thực
địa
1. Định hướng bản đồ
2. Xác định điểm đứng trên bản đồ
3. Xác định tọa độ mục tiêu lên BĐ

[10].
+ Vật chất
được liệt kê
ở Bảng vật
chất, khí tài
phục vị cho
chuyên đề
“Sử
dụng
bản đồ địa
hình quân
sự”
trong
mục 6.

CHUYÊN ĐỀ 4: Kỹ thuật bắn súng ngắn
Tổ
chức

- Lý
thuyết:
Lấy lớp
học làm
đợn vi
huấn
luyện.
- Luyện
tập:
Cá nhân
trong
tiểu đội,
trung đội
luyện
tập.
- Hội
thao:
Cá nhân
trong
tiểu đội,
trung
đội.

Nội dung
A. Động tác bắn và kỹ thuật
bắn súng ngắn
I. Động tác đứng bắn tay
thuận không tì
1. Tư thế đứng chuẩn bị bắn
2. Động tác chuẩn bị đạn
3. Động tác bắn
4. Thôi bắn
II. Động tác đứng bắn 2 tay
không tì
1. Tư thế đứng chuẩn bị bắn
2. Động tác chuẩn bị đạn
3. Động tác bắn
4. Thôi bắn
B. Phƣơng án tập bắn mục
tiêu cố định ban ngày bằng
súng ngắn K54
I. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
của bài bắn
II. Điều kiện của bài bắn
III. Cách chọn điểm ngắm
1. Căn cứ chọn điểm ngắm
2. Cách chọn chọn điểm ngắm
IV. Cách thực hành tập bắn
súng ngắn k54
1. Tại vị trí chờ đợi
2. Tại vị trí nhận đạn
3. Tại vị trí tuyến chuẩn bị
4. Tại vị trí tuyến xuất phát
5. Tại vị trí tuyến bắn

Thời gian
(Tiết)
Lý
Thực
thuyết hành
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Phƣơng pháp

Vật chất
bảo đảm

- Giảng viên:
+ Khi lên lớp:
Kết hợp diễn
giảng, nêu vấn đề
với làm động tác
mẫu theo 3 bước
(Làm nhanh khái
quát động tác,
làm chậm có
phân tích, làm
tổng hợp có phân
chia cử động).
+ Khi luyện tập:
Làm động tác
mẫu về phương
pháp luyện tập
và sửa tập.
- Sinh viên:
Nghe, quan sát
động tác mẫu và
luyện tập theo kế
hoạch.

- Giảng viên:
+ Tài liệu: [2],
[5], [7],[11] và
[12].
+ Giáo án huấn
luyện đã được
phê duyệt.
+ Thao trường
đảm
bảo
HLKTQS.
- Sinh viên:
+ Trang phục
đúng quy định.
+ Tài liệu: [11].
+ Vật chất phục
vụ cho chuyên
đề huấn luyện
được tính toán
căn cứ vật chất
liệt kê ở Bảng
vật chất, khí tài
phục vị cho
chuyên đề “Kỹ
thuật bắn súng
ngắn”
trong
mục 6.

CHUYÊN ĐỀ 5: Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam
Tổ chức

- Lý
thuyết:
Lấy lớp
học làm
đợn vi
huấn
luyện.
- Luyện
tập: Cá
nhân trong
tiểu đội,
trung đội
luyện tập.
- Hội
thao: Cá
nhân
trong tiểu
đội, trung
đội.

Thời gian
(Tiết)

Nội dung

Lý
Thực
thuyết hành

A. Giới thiệu một số loại
lựu đạn thông thƣờng và
cách sử dụng lựu đạn
I. Giới thiệu một số loại lựu
đạn thông thƣờng.
1. Lựu đạn phi 1 Việt Nam
2. Lựu đạn cần 97 Việt Nam
3. Lựu đạn cán gỗ
II. Cách sử dụng lựu đạn
1. Yêu cầu – Quy tắc sử dụng
2. Cách sử dụng lựu đạn
3. Động tác đứng ném Lựu
đạn
4. Động tác quỳ ném Lựu đạn
5. Động tác nằm ném Lựu
đạn
B. Phƣơng án tập ném lựu
đạn ban ngày
I. Điều kiện bài tập ném
1. Mục tiêu
2. Cự ly và tư thế ném
3. Số lượng lựu đạn
4. Cách đánh giá thành tích
II. Cách thực hành tập ném
1. Hành động người chỉ huy
2. Hành động người tập ném
3. Hành động người dẫn ném
4. Hành động của người quan
sát & báo kết quả

2
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Phƣơng
pháp

Vật chất
bảo đảm

- Giảng viên:
+ Khi lên lớp:
Kết hợp diễn
giảng,
nêu
vấn đề với
làm động tác
mẫu theo 3
bước
(Làm
nhanh khái
quát
động
tác, làm chậm
có phân tích,
làm tổng hợp
có phân chia
cử động).
+ Khi luyện
tập:
Làm
động tác mẫu
về
phương
pháp
luyện
tập và sửa
tập.
- Sinh viên:
Nghe, quan
sát động tác
mẫu và luyện
tập theo kế
hoạch.

- Giảng viên:
+ Tài liệu: [2], [5],
[9], [11] và [12].
+ Giáo án huấn
luyện đã được phê
duyệt.
+ Thao trường đảm
bảo HLKTQS.
- Sinh viên:
+ Trang phục đúng
quy định.
+ Tài liệu: [11].
+ Vật chất phục vụ
cho chuyên đề
huấn luyện được
tính toán căn cứ
vật chất liệt kê ở
Bảng vật chất, khí
tài phục vị cho
chuyên đề “Thực
hành sử dụng một
số loại lựu đạn
Việt Nam” trong
mục 6.

CHUYÊN ĐỀ 6: Ba môn quân sự phối hợp
Tổ chức

Nội dung

A. Giới thiệu điều
lệ, quy tắc thi đấu
I. Điều lệ thi đấu
1. Đặc điểm
2. Điều kiện thi
đấu
II. Quy tắc thi
đấu
- Luyện tập: 1. Quy tắc chung
Cá nhân 2. Quy tắc thi đấu
trong tiểu của từng môn
đội, trung B. Thực hành
đội luyện huấn luyện động
- Lên lớp:
Lấy lớp
học làm
đợn vị giới
thiệu lý
thuyết,
thực hành.

Thời gian
(Tiết)
Lý
Thực
thuyết hành

2
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Phƣơng pháp

Vật chất
bảo đảm

- Giảng viên:
+ Nội dung lý thuyết:
Giảng viên sử dụng
phương pháp thuyết trình
kết hợp với chỉ trên vật
thực (mô hình, học cụ,
tranh ảnh...).
+ Nội dung thực hành:
Giảng viên kết hợp giữa
phương pháp giảng giải và
làm động tác mẫu. Động
tác mẫu phải chuẩn xác,
dứt khoát và tiến hành qua

- Giảng viên:
+ Tài liệu: [3],
[9], [10], [11]
và [12],
+ Giáo án huấn
luyện đã được
phê duyệt.
+ Thao trường
đảm
bảo
HLKTQS.
- Sinh viên:
+ Trang phục
đúng quy định.

2 bước: (Bước 1: Làm
nhanh, Bước 2: Làm chậm
có phân chia cử động,
phân tích động tác.
+ Khi hướng dẫn luyện
tập: Làm động tác mẫu về
phương pháp luyện tập và
sửa tập. Tập trung vào
bước 2 (Bước từng người
luyện tập).
- Sinh viên:
Nghe, quan sát động tác
mẫu và luyện tập theo kế
hoạch.

tập.

tác - kỹ thuật
I. Kỹ thuật bắn
- Hội thao:
súng quân dụng
Kiểm tra
(AK hoặc CKC)
kỹ thuật cá
II. Kỹ thuật chạy
nhân trong
vũ trang
tiểu đội,
III. Kỹ thuật ném
trung đội.
lựu đạn xa trúng
đích (trúng hướng)

+ Tài liệu: [10].
+ Vật chất phục
vụ cho chuyên
đề huấn luyện
được tính toán
căn cứ vật chất
liệt kê ở Bảng
vật chất, khí tài
phục vị cho
chuyên đề “Ba
môn quân sự
phối
hợp”
trong mục 6.

CHUYÊN ĐỀ 7: Trung đội bộ binh tiến công
Tổ
chức
- Lên
lớp:
Lấy
lớp
học
làm
đợn vị
huấn
luyện

Nội dung

Thời gian
(Tiết)
Lý
Thực
thuyết hành

A. Những vấn đề chung

1. Đặc điểm tình hình
2. Mục đích phòng ngự, trường
hợp phòng ngự, nhiệm vụ, khả
năng chiến đấu
3. Tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu
chiến thuật và cách đánh
4. Hướng phòng ngự chủ yếu,
tiền duyên phòng ngự và mục
- Luyện tiêu phòng ngự then chốt
tập: 5. Tổ chức sử dụng và bố trí lực
Cá
lượng
nhân 6. Tổ chức trận địa phòng ngự
trong 7. Tổ chức hòa lực
tiểu 8. Vị trí và phương pháp chỉ huy
đội, 9. Phối hợp với lực lượng tại chỗ
trung
B. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu
đội
luyện 1. Hạ quyết tâm chiến đấu
tập. 2. Giao nhiệm vụ
3. Tổ chức hiệp đồng và những
- Hội biện pháp đảm bảo chính
thao: 4. Kiểm tra đôn đốc báo cáo
Theo
C.Thực hành chiến đấu
đầu
mối
1. Hành động của trung đội
tiểu độ trưởng cơ động chiếm lĩnh xây
trong dựng trận địa xuất phát tiến công
đội
2. Hành động của trung đội thực
hình hành mở cửa đánh chiến đầu cầu
trung 3. Xử trí một số tình huống
đội.
4. Hành động của trung đội sau

2

khi hoàn thành nhiệm vụ
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Phƣơng pháp

Vật chất
bảo đảm

- Giảng viên:
Sử dụng phương
pháp huấn luyện
Đội ngũ chiến
thuật theo trình
tự các bước cơ
bản sau:
+ Bước 1. Làm
thủ tục thao
trường, phổ biến
ý định huấn
luyện.
+ Bước 2. Thực
hành giảng nội
dung đã xác định
theo giáo án.
+ Bước 3. Kết
thúc huấn luyện.
- Sinh viên:
Kết hợp nghe,
nhìn, ghi chép và
quan sát động tác
mẫu của giáo
viên làm cơ sở
cho luyện tập và
tập bài ngay tại
thực địa.

- Giáo viên
+ Tài liệu: [4],
[5], [9] và [13].
+ Giáo án đã
được phê duyệt
+ Cờ, còi, tranh
vẽ minh họa
theo quy định.
+ Thao trường
đảm bảo huấn
luyện
chiến
thuật quân sự.
- Sinh viên:
+ Trang phục
đúng quy định.
+ Tài liệu: [13].
+ Vật chất phục
vụ cho chuyên
đề huấn luyện
được tính toán
căn cứ vật chất
liệt kê ở Bảng
vật chất, khí tài
phục vị cho
chuyên
đề
“Trung đội bộ
binh tiến công”
trong mục 6.

CHUYÊN ĐỀ 8: Trung đội bộ binh phòng ngự
Tổ
chức

Nội dung

A. Những vấn đề chung
1. Đặc điểm tình hình
2. Mục đích phòng ngự, trường hợp
phòng ngự, nhiệm vụ, khả năng
chiến đấu
3. Tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chiến
thuật và cách đánh
4. Hướng phòng ngự chủ yếu, tiền
duyên phòng ngự và mục tiêu
phòng ngự then chốt
- Luyện 5. Tổ chức sử dụng và bố trí lực
lượng
tập:
6. Tổ chức trận địa phòng ngự
Cá
7. Tổ chức hòa lực
nhân
8. Vị trí và phương pháp chỉ huy
trong 9. Phối hợp với lực lượng tại chỗ
tiểu B. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu
đội, 1. Hạ quyết tâm chiến đấu
trung 2. Giao nhiệm vụ
đội 3. Tổ chức hiệp đồng quy định bảo
luyện đảm
tập. 4. cơ động lực lượng chiến lĩnh,
- Hội xây dượng trận địa phòng ngự
thao: 5. Kiểm tra đôn đốc báo cáo
C.Thực hành chiến đấu
Theo
1. Hành động của trung đội chiếm
đầu
lĩnh trận địa phòng ngự sẵn sàng
mối
đánh địch tiến công
tiểu độ 2. Hành động của trung đội sẵn
trong
sàng đánh địch tấn công
đội
3. Hành động của trung đội trưởng
hình
đánh địch tấn công vào trận địa
trung
phòng ngự
đội.
4. Hành động của trung đội trưởng
đánh địch đột nhập

Thời gian
(Tiết)
Lý
Thực
thuyết hành

- Lên
lớp:
Lấy
lớp
học
làm
đợn vị
huấn
luyện

2
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Phƣơng pháp

Vật chất
bảo đảm

- Giảng viên:
Sử
dụng
phương pháp
huấn luyện Đội
ngũ chiến thuật
theo trình tự
các bước cơ
bản sau:
+ Bước 1. Làm
thủ tục thao
trường,
phổ
biến ý định
huấn luyện.
+ Bước 2.
Thực
hành
giảng nội dung
đã xác định
theo giáo án.
+ Bước 3. Kết
thúc
huấn
luyện.
- Sinh viên:
Kết hợp nghe,
nhìn, ghi chép
và quan sát
động tác mẫu
của giáo viên
làm cơ sở cho
luyện tập và
tập bài ngay tại
thực địa.

- Giáo viên
+ Tài liệu: [4],
[5], [9] và [13].
+ Giáo án đã
được phê duyệt
+ Cờ, còi, tranh
vẽ minh họa
theo quy định.
+ Thao trường
đảm bảo huấn
luyện
chiến
thuật quân sự.
- Sinh viên:
+ Trang phục
đúng quy định.
+ Tài liệu: [13].
+ Vật chất phục
vụ cho chuyên
đề huấn luyện
được tính toán
căn cứ vật chất
liệt kê ở Bảng
vật chất, khí tài
phục vị cho
chuyên
đề
“Trung đội bộ
binh
phòng
ngự” trong mục
6.

5. Tài liệu tham khảo
5.1. Tài liệu tham khảo chính
[1] Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu, 2014. Tổ chức và phương pháp huấn
luyện điều lệnh. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.
[2] Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu, 2014. Giáo trình kiểm tra kĩ thuật chiến
đấu Bộ binh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 174 trang.
[3] Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu, 2003. Sách dạy sử dụng lựu đạn. NXB
Quân đội nhân dân, Hà Nội.
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[4] Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu, 2001. Trung đội bộ binh mở cửa đánh
chiếm đầu cầu. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.
[5] Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu, 2001. Hướng dẫn huấn luyện đội ngũ
chiến thuật. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.
[6] Cục bản đồ - Bộ tổng tham mưu, 2009. Địa hình quân sự Tập 1, 2. NXB
Quân đội nhân dân, Hà Nội.
[7] Cục quân huấn - Bộ tổng tham mưu, 1997. Sách dạy sử dụng súng ngắn K51
và K54. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.
[8] Kiều Hữu Hải, Hoàng Minh Long, Trương Đình Quý và Nguyễn Quang Lợi,
2015. Giáo trình Địa hình quân sự (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục
quốc phòng và an ninh). NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 111 trang.
[9] Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật và Tạ Ngọc Vãng, 2014. Giải thích từ ngữ
giáo dục quốc phòng – an ninh (Tài liệu tham khảo Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Trường trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học). NXB
Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 324 trang.
[10] Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng,
Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Văn Quý và Lê Đình Thi, 2013.
Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh, tập 2 (Dùng cho sinh viên các trường đại
học, cao đẳng), tập 2. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 215 trang.
[11] Nguyễn Tiến Hải và Nguyễn Trọng Hải, 2015. Giáo trình vũ khí bộ binh và
kỹ thuật sử dụng (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an
ninh). NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 640 trang.
[12] Trường Sĩ quan Lục quân 1, 2010. Giáo trình Tổ chức, phương pháp huấn
luyện kĩ thuật chiến đấu Bộ binh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 98 trang.
[13] Vụ giáo dục quốc phòng - Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2015. Giáo trình chiến
thuật bộ binh (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an
ninh). NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[14] Vụ giáo dục quốc phòng - Bộ Giáo dục & Đào tạo, 2015. Giáo trình Điều
lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh đội ngũ (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo
dục quốc phòng và an ninh). NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
[15] Vụ giáo dục quốc phòng - Bộ GD&ĐT, 2015. Giáo lý luận và phương pháp
dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh. NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
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[16] Vụ giáo dục quốc phòng - Bộ giáo dục và đào tạo (2013), Giáo trình Giáo
dục quốc phòng – an ninh, tập 1 (dùng cho các trường Đại học, cao đẳng). NXB Giáo
dục Việt Nam, Hà Nội, 227 trang.
5.2. Tƣ liệu tham khảo từ cổng thông tin điện tử
[1] www.quocphonganninh.edu.vn
[2] www.hpu2.edu.vn/uploads/dao-tao/2013_08/qa313-ctcntbb.pdf
[3] www.tapchicongsan.org.vn/home/PrintStory.aspx?distribution...print...
[4] www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su...de.../327846.html
[5] www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh

6. Vật chất bảo đảm
Vật chất, vũ khí, khí tài đảm bảo cho việc giảng dạy học phần “Quân sự chung,
chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn” được liệt kê bảng sau:
TT
A
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
B
I
1
2
II
1
2
3
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên thiết bị

Đơn vị
tính

Số lƣợng cần cho 1
nhóm 40 ngƣời

VẬT CHẤT CHUNG
Tài liệu
Bài giảng Học phần III
(Cuốn)
40
Tập ghi
(Cuốn)
40
Bút mực
(Cái)
40
Bàn đạc
(Cái)
40
Quân trang
Quần, áo (xuân, hè)
(Bộ)
40
Mũ cứng
(Chiếc)
40
Giày vải
(Đôi)
40
Thắt lưng
(Chiếc)
40
VẬT CHẤT, VŨ KHÍ, KHÍ TÀI THEO TỪNG CHỦ ĐỀ
Đội ngũ đơn vị cấp trung đội
Tranh minh họa đội hình
(Cái)
2
Còi chỉ huy
(Cái)
4
Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao
Đĩa hình huấn luyện
(Cái)
1
Giấy A0
(Tờ)
4
Bút lông
(Cái)
4
Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
Bản đồ quân sự khu vực thành phố
(Tờ)
40
Nha Trang
Ống nhòm
(Chiếc)
4
Địa bàn
(Chiếc)
4
Thước chỉ huy
(Chiếc)
4
Thước 3 cạnh
(Chiếc)
4
Thước vuông góc
(Chiếc)
4
Bút chì đen
(Chiếc)
4
Đo độ
(Chiếc)
4
Compa
(Chiếc)
4
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Ghi chú

Cuốn/sinh viên
Cuốn/sinh viên
Cái/sinh viên
Cái/sinh viên
Bộ/sinh viên
Chiếc/sinh viên
Đôi/sinh viên
Chiếc/sinh viên

Cái/2 tiểu đội
Cái/tiểu đội
Sử dụng chung
Tờ/tiểu đội
Cái/tiểu đội
Tờ/sinh viên

Chiếc/tiểu đội

IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kỹ thuật bắn súng ngắn
Mô hình súng K54 cắt bổ
(Khẩu)
Súng K54
(Khẩu)
Bao đựng súng kết hợp
(Cái)
Máy bắn tập SN-K54
(Bộ)
Bia số 4a
(Cái)
Khung bia số 4
(Cái)
Giấy bia số 4a
(Tờ)
Bàn bắn K54
(Cái)
Bao cát để ke tay
(Cái)
Ghế nhựa ngồi nghỉ
(Cái)
Cờ đuôi nheo
(Cái)
Thước dây 30m
(Cái)
Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam
Mô hình lựu đạn Ф 1 cắt bổ
(Quả)
Lựu đạn Ф1 Việt nam
(Quả)
Súng AK
(Khẩu)
Cờ vuông đỏ (Cờ chỉ huy)
(Cái)
Thước 30m
(Cái)
Vôi bột
(Kg)
Cờ đuôi nheo đỏ (báo khu vực HL)
(Cái)
Bao xe AK kết hợp
(Cái)
Xẻng BB (hoặc cuốc BB)
(Cái)
Bia số 10
(Cái)
Ba môn quân sự phối hợp
Súng tiểu liện AK
(Khẩu)
Bao đạn, túi đựng lựu đạn
(Cái)
Lựu đạn quả la
(Quả)
Bia số 4a
(Cái)
Thước dây 30m
(Cái)
Bao cát
(Cái)
Bạt lót
(Cái)
Kính kiểm tra đường ngắm cơ bản
(Cái)
Cờ vuông đỏ (cờ chỉ huy)
(Cái)
Còi chỉ huy
(Cái)
Kính kiểm tra ngắm
Chiếc
Đồng tiền di động
Chiếc
Cờ đuôi nheo (báo khu vực HL)
(Cái)
Vôi bột
(Kg)
Trung đội bộ binh tiến công
Súng AK tập
(Khẩu)
Súng B41
(Khẩu)
Súng RPD
(Khẩu)
Súng M79
(Khẩu)
Lựu đạn tập
(Quả)
Lượng nổ dài
(LN)
Xẻng BB
(Cái)
Quốc BB
(Cái)
Dao tông
(Cái)
Còi
(Cái)
Mõ quay
(Cái)
Bia số 4
(Cái)
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4
12
12
1
4
4
4
4
40
40
20
1

Súng tập
Kiểm tra
Cái/tiểu đội

Cái/sinh viên
Đánh dấu
Sử dụng chung

4
24
8
8
1
30
20
8
8
4

Lựu đạn HL
Lựu đạn tập
Súng tập
2 Cái/tiểu đội
Sử dụng chung
Đánh dấu khu
vực huấn luyện
2 Cái/tiểu đội
2 Cái/tiểu đội
Cái/tiểu đội

12
12
40
2
1
4
4
4
4
4
4
4
20
20

Súng tập

12
2
2
2
36
18
14
4
2
20
4
4

Lựu đạn tập
Cái/2 tiểu đội
Sử dụng chung

Cái/tiểu đội

Đanh dấu khu
vực huấn luyện

Biên chế vũ khí,
trang bị cho 2
tiêu đội bộ binh
đủ

Cái/tiểu đội

13
14
15
16
17
18
19
VIII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bia số 5
Bia số 7
Bia số 8
Bia số 10
Cờ vuông xanh (cờ chỉ huy)
Cờ vuông đỏ (cờ chỉ huy)
Bảng cổ động
Trung đội bộ binh phòng ngự
Súng AK tập
Súng B41 (B40)
Súng RPD
Súng M79
Lựu đạn tập
Lượng nổ khối
Mìn định hướng (HD10)
Xẻng BB
Quốc BB
Còi
Dao tông
Mõ quay
Bia số 4
Bia số 5
Bia số 7
Bia số 8
Bia số 10
Cờ vuông xanh (cờ chỉ huy)
Cờ vuông đỏ (cờ chỉ huy)
Bảng cổ động

(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)

2
2
2
2
4
4
1

(Khẩu)
(Khẩu)
(Khẩu)
(Khẩu)
(Quả)
(Khối)
(Quả)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)
(Cái)

12
2
2
2
36
4
4
20
20
20
2
4
4
2
2
2
2
4
4
1

Cái/2 tiểu đội
Cái/tiểu đội
Sử dụng chung

Biên chế vũ khí,
trang bị cho 2
tiêu đội bộ binh
đủ

Cái/2 tiểu đội
Cái/tiểu đội
Cái/2 tiểu đội
Cái/tiểu đội
Sử dụng chung

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Phân chia thời gian theo từng chuyên đề
Chuyên đề

Lên lớp (Tiết)
Lý thuyết Bài tập Thảo luận

Thực hành,
thực tập (Tiết)

Tự nghiên
cứu (Tiết)

6

10

2

5

1

0

2

2

3

4

4

5

4

2

19

5

5

2

8

5

6

2

4

5

7

2

12

10

8

2

10

10

65

55

Tổng

4

20
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7.2. Dự kiến địa điểm huấn luyện của từng chuyên đề
Địa điểm huấn luyện đảm bảo cho việc giảng dạy các chuyên đề của học phần
“Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn” trong điều
kiện hiện nay (khi thao trường huấn luyện chuyên dùng của trung tâm chưa đi vào sử
dụng) được dự kiến theo thứ tự ưu tiên ở các khu vực như sau:
TT

Khu vực huấn luyện
(Dự kiến)

Chuyên đề

1

Đội ngũ đơn vị cấp trung
đội

1/ Sân bóng đá mini
2/ Đường Thanh Niên
3/ Bãi biển đường Phạm Văn Đồng

2

Phòng chống địch tiến
công bằng vũ khí công
nghệ cao

1/ Giảng đường chuyên dùng
2/ Khu tự học

Sử dụng bản đồ địa hình
quân sự

1/ Giảng đường chuyên dùng
2/ Khu tự học
3/ Một số khu vực khác trong khuôn viên Nhà
trường theo mục tích thực hành của giáo viên

4

Kỹ thuật bắn súng ngắn

1/ Sân bóng đá mini
2/ Công viên trước kho vật chất nhà K10
3/ Khu đất trống phía đông của khu Tập thể A10
4/ Bãi biển đường Phạm Văn Đồng

5

Thực hành sử dụng một số
loại lựu đạn Việt Nam

1/ Sân bóng đá mini
2/ Bãi biển đường Phạm Văn Đồng

6

Ba môn quân sự phối hợp

1/ Sân bóng đá mini
2/ Bãi biển đường Phạm Văn Đồng

7

Trung đội bộ binh tiến công 1/ Đề nghị Nhà trường cải tạo quả đồi phía sau

8

Trung đội bộ binh phòng
ngự

3

giảng đường G4, G5 thành thao trường huấn luyện
chiến thuật – Trung tâm GDQP-AN.
2/ Bãi biển đường Phạm Văn Đồng

8. Chính sách đối với môn học
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ, quy định được triển khai trong đề
cương và hướng dẫn tổ chức thực hiện.
- Sinh viên được dự thi kết thúc môn học khi có đủ các điểm thành phần theo quy
định đã được thông báo từ trước.
- Đi học đầy đủ, không được nghỉ quá 20% tổng số buổi học.
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương.
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- Sinh viên được hưởng quyền lợi trong học tập, bảo lưu kết quả theo chế độ quy
định của Trung tâm và Nhà trường.

9. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả
9.1. Tỉ lệ điểm thành phần đánh giá kết quả học tập của học phần
TT

Điểm thành phần

Nội dung

Hình thức

1

Điểm chuyên cần

Chấp hành quy đinh
của học phần

Chỉ huy thực hiện
Chuyên đề 1
đội hình trưng đội
Kết quả thảo luận
nhóm
Thực hành nội dung
Chuyên đề 3
sử dụng bản đồ
Chuyên đề 2

Chuyên đề 4

2

3

Thực hành bắn súng
ngắn

Điểm
kiểm
Thực hành ném lựu
tra
Chuyên đề 5
đạn
bộ
phận
Chuyên đề 6

Thực hành chạy vũ
trang

Chuyên đề 7

Chỉ huy trung đội
tiến công

Chuyên đề 8

Chỉ huy trung đội
phòng ngự

Điểm thi

Lý thuyết

Đánh giá quá trình

Tỉ lệ
10%

Gọi 1-2 người ở mỗi tiểu
đội ra thực hiện nội dung
theo yêu cầu và lấy kết quả
chung cho cả tiểu đội
Bài tập nhóm (tiểu đội)
Bài tập nhóm (tiểu đội)
Kiểm tra lần lượt các tiểu
đội trưởng và các cá nhân
trong đội hình trong đội
hình các tiểu đội
Kiểm tra lần lượt các tiểu
đội trưởng và các cá nhân
trong đội hình trong đội
hình các tiểu đội
Kiểm tra lần lượt các tiểu
đội trưởng và các cá nhân
trong đội hình trong đội
hình các tiểu đội
Gọi 1-2 người ở mỗi tiểu
đội ra thực hiện nội dung
theo yêu cầu và lấy kết quả
chung cho cả tiểu đội
Gọi 1-2 người ở mỗi tiểu
đội ra thực hiện nội dung
theo yêu cầu và lấy kết quả
chung cho cả tiểu đội
Thi trắc nghiệm

40%

50%

9.2. Tiêu chí đánh giá điểm thành phần
9.2.1. Đánh giá điểm chuyên cần
- Đánh giá ý thức chấp hành kỷ luật trong học tập, mang mặc trang phục khi học
tập ở giảng đường và thao trường.
- Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài về nhà
- Không nghỉ học quá 20% tổng số tiết.
- Thang điểm từ 0 đến 10
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- Tỷ lệ: 10% tổng điểm của học phần
9.2.2. Đánh giá điểm kiểm tra bộ phận
- Tiến hành tập trung đội hình lớp để hội thao đánh giá kết quả huấn luyện (luyện
tập) ngay khi kết thúc nội dung của mỗi chuyên đề.
- Thang điểm từ 0 đến 10.
- Tỷ lệ: 40% tổng điểm của học phần.
a. Loại bài tập nhóm (thảo luận nhóm):
Loại bài tập này được các nhóm (tiểu đội) thực hiện ngay sau khi giáo viên phổ
biến ý định gồm: Mục đích, yêu cầu, nội dung, tổ chức, phương pháp, thời gian, địa
điểm, quy định trong quá trình thảo luận. 100% sinh viên tham gia làm bài tập theo sự
phân công của nhóm. Đại diện của từng nhóm sẽ trình bày các ý kiến tham gia thảo
luận. Cuối buổi thảo luận giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả theo tiểu đội.
b. Đánh giá thực hành nội dung huấn luyện kỹ thuật quân sự:
Tổ chức và phương pháp đánh giá kết quả thực hành các nội dung huấn luyện kỹ
thuật quân sự như; Thực hành bắn súng ngắn, thực hành ném lựu đạn, thực hành chạy
vũ trang được thực hiện theo tài liệu [2].
c. Đánh giá thực hành nội dung huấn luyện chiến thuật quân sự:
Tổ chức và phương pháp đánh giá kết quả thực hành các nội dung huấn luyện
chiến thuật quân sự như; Hành động của trung đội trưởng chi huy trung đội tiến công
và chỉ huy trung đội phòng ngự được thực hiện theo tài liệu [5] và [13].
9.2.3. Đánh giá điểm thi
- Sau khi học xong toàn bộ các chuyên đề của học phần, sinh viên sẽ làm bài thi
kết thúc học phần.
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.
- Thời gian: Từ 30 phút đến 60 phút.
- Điều kiện dự thi: Có điểm chuyên cần và điểm hội thao của từng chuyên đề
phải từ 5 điểm trở lên.
- Thang điểm: từ 0 đến 10.
- Tỷ lệ: 50% tổng điểm của học phần.
10. Thang điểm tổng kết học phần
Điểm kết thúc học phần là tổng điểm thành phần, sinh viên đạt điểm từ 5 điểm
trở lên theo thang điểm 10 là hoàn thành học phần.
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Điểm học phần được thực hiện theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15
tháng 8 năm 2007 và Quyết định 69/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 14 tháng 11 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tổ chức dạy, học và
đánh giá kết quả học tập môn GDQP-AN./.
TRƢỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN
(Ký và ghi họ tên)

Bùi Thanh Tuấn

18

Võ Như Nam

