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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
 

1. Tên học phần : Lập trình hướng đối tượng 

2. Số đơn vị học trình : 4 ĐVHT  

3. Trình độ : cho sinh viên năm thứ 1 hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin 

4. Phân bổ thời gian: 

 Lý thuyết : 30 tiết 

 Thực hành : 45 tiết 

5. Điều kiện tiên quyết: Để học tốt môn học này, sinh viên cần học trước các môn học: 

Tin học đại cương, Lập trình C. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng; Nghiên cứu về đối tượng và lớp, sự đóng 

gói, các phương thức và tính đa hình, tính thừa kế, sự trừu tượng, giao diện và trình bày 

các bước cơ bản để thiết kế một chương trình theo hướng đối tượng. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Lên lớp nghe giảng 

 Thảo luận theo chương trình hoặc viết tiểu luận  

8. Tài liệu học tập:  

 Giáo trình chính: Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng – Đại học Nha Trang 

2006. 

 Sách tham khảo:  

 Vũ Thanh Hiền Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++ - ĐHQG 

TP. Hồ Chí Minh 2001 

 Đặng Đức Phương – Nguyễn Văn Nhân Visual C++ Lập trình hướng đối 

tượng – NXB Thuận Hóa 1996 

 Ngọc Tuấn  Hướng dẫn Lập trình hướng đối tượng - NXB Thống Kê 2004 

 Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên) Lập trình hướng đối tượng với C++ - 

NXB Khoa học và kỹ thuật 2003 

 Trần Văn Lăng Lập trình hướng đối tượng C++ - NXB Thống Kê 1997 



  Jim Keogh and Mario Giannini OOP Demystified: A Self-Teaching Guide 

- McGraw-Hill/Osborne © 2004 

  Jose M. Garrido Object-Oriented Programming: From Problem Solving to 

Java - Charles River Media © 2003 

  Jawahar Puvvala, Alok Pota .NET for Java Developers: Migrating to C# - 

Addison Wesley 2003 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

 Tham gia nghe giảng, làm bài tập (căn cứ để cho phép thi kết thúc học phần). 

 Làm bài kiểm tra môn học với thời gian 60 phút (30% ).  

 Thi kết thúc môn học với thời gian 90 phút (70%). 

10. Thang điểm: 10 

11. Mục tiêu của học phần: nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

phương pháp lập trình hướng đối tượng; minh họa trên một số ngôn ngữ lập trình cụ 

thể, từ đó giúp sinh viên có khả năng ứng dụng phương pháp lập trình này trong thiết 

kế và phát triển phần mềm. 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1: Giới thiệu 

Chương 2: C# và .NetFramwork 

1. Nền tảng của .NET 

2. NET Framework 

3. Biên dịch và ngôn ngữ trung gian (MSIL) 

4. Ngôn ngữ C# 

Chương 3: Mở đầu 

1. Lớp, đối tượng và kiểu 

2. Phát triển “Hello World” 

Chương 4: Cơ sở C# 

1. Các kiểu 

2. Câu lệnh  

3. Toán tử 

4. Tạo vùng tên 

5. Mảng một chiều 

6. Mảng hai chiều 



Chương 5: Lớp và đối tượng 

1. Định nghĩa lớp  

2. Tạo đối tượng 

3. Sử dụng các thành viên tĩnh  

4. Truyền tham số  

5. Hàm dựng và nạp chồng phương thức  

6. Đóng gói dữ liệu với property  

Chương 6: Thừa kế và đa hình 

1. Thừa kế là gì? 

2. Cài đặt thừa kế 

3. Đa hình (Đa thừa kế)  

Chương 7: Nạp chồng toán từ 

Chương 8: Quản lý lỗi 
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