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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Nền Móng Công Trình (Foundation Engineering for 

Construction and Hydrological Engineer) 

- Mã số học phần : CN303 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn : Kỹ Thuật Xây Dựng  

- Khoa: Công Nghệ 

3. Điều kiện tiên quyết: CN112 

4. Mục tiêu của học phần: Môn học giúp sinh viên giải quyết các kiến thức cơ bản về 

nền và móng nhằm mục đích cho việc thiết kế kết cấu hạ tầng của các công trình thuộc 

ngành xây dựng và thủy lợi. 

4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Kiến thức về móng nông 

4.1.2. Kiến thức về móng sâu 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Đánh giá được nguyên tắc thiết kế móng. 

4.2.2. Thiết kế được móng 

4.2.3. Trình bày vấn đề khoa học 

4.2.4. Hợp tác trong nhóm 

4.3. Thái độ: 

4.3.1. Siêng học 

4.3.2. Chia sẽ cùng bạn bè 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Qua học phần này, sinh viên có thể tính toán thiết kế được móng nông và móng cọc. 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

6.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về nền móng 1 
4.1; 4.2.1;4.3 

1.1. Khái niệm chung   

1.2 Nguyên lý tính toán nền móng theo trạng 

thái giới hạn 

  



 

1.3 Tải trọng và tổ hợp tải trọng   

1.4 Các hệ số tính toán   

1.5 Vấn đề độ sâu đặt móng   

Chương 2 Áp lực đáy móng và áp lực tiêu chuẩn 1 
4.1; 4.2.1;4.3 

2.1 Áp lực đáy móng  
 

2.2 Sự phân bố áp lực đáy móng  
 

2.3 Phương pháp đơn giản tính áp lực đáy 

móng 
 

 

2.4 Áp lực tiêu chuẩn  
 

Chương 3 Phân loại và phạm vi sử dụng móng 1 
4.1; 4.2.1;4.3 

3.1 Phân loại móng  
 

3.2 Phạm vi sử dụng móng  
 

3.3 Vật liệu xây dựng móng  
 

Chương 4. Tính toán và thiết kế móng nông 10 
4.1.1;4.2.1;4.2.2; 

4.3 

4.1. Khái niệm 1  

4.2. 
Tính toán móng theo trạng thái giới hạn thứ 

II, không chịu tải trọng ngang thường 

xuyên 

2  

4.3 
Tính toán nền móng theoo trạng thái giới 

hạn I 

2  

4.4 
Xác định kích thước móng chịu tải trọng 

ngang thường xuyên 

2  

4.5 
Tính toán độ bền và cấu tạo móng nông 

3  

Chương 5 Tính toán và thiết kế móng cọc 10 
4.1.2;4.2.1;4.2.2; 

4.3 

5.1 Nhiệm vụ và các bộ phận của móng cọc 1  

5.2 Phân loại và cấu tạo cọc 1  

5.3 Cấu tạo đài cọc 1  

3.4 Các phương pháp xác định sức chịu tải của 

cọc 

2  

5.5 Tính toán khả năng chịu tải của cọc chịu tải 

trọng ngang 

2  

5.6 Tính toán móng cọc đài thấp 3  

    

Chương 6 Tính toán và thiết kề móng mềm 1 4.1.2;4.2.1;4.2.2; 

4.3 

6.1 Khái niệm   

6.2 Tính toán móng băng theo hệ số nền   

6.3 Tính toán móng băng chịu xoắn   

6.4 Tính toán móng băng giao nhau   



 

6.5 Tính toán bản móng   

Chương 7 Các phương pháp xử lý và gia cố nền 

móng 

1 4.1.2;4.2.1;4.2.2; 

4.3 

7.1 Khái niệm   

7.2 Các phương pháp về kết cấu   

7.3 Các phương pháp xử lý nền theo điều kiện 

biến dạng 

  

7.4 Các phương pháp xử lý nền theo điều kiện 

nén chặt 

  

7.5    

Bài tập  10 4.1.1. 4.1.2 

6.2. Thực hành 

7. Phương pháp giảng dạy: 

- Bài giảng 

- Bài tập  

- Quan sát thực tế 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm bài tập, thi 

giữa kỳ 

- Báo cáo đạt yêu cầu 40% 4.1; 4.2; 

4.3. 

2 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết (60 phút) 

- Bắt buộc dự thi 

60% 4.1 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1Châu Ngọc Ẩn. (2008), Nền Móng Công trình. Nhà xuất bản 

Xây Dựng 

 



 

[2] Lê Anh Hòang. (2004), Nền và Móng. Nhà xuất bản Xây Dựng.  

[3] R.B. Peck.  (1962), Foundation Engineering, John Willey & 

Sons Ins.  

 

  

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Một số vấn 

đề cơ bản về nền móng 

 

1 0 -Nghiên cứu trước: 

Tra cứu internet và tài liệu [1,2,3] 

2 Chương 2: Áp lực đáy 

móng và áp lực tiêu 

chuẩn 

1 10 -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1,2,3] 

3 Chương 3: Phân loại và 

phạm vi sử dụng móng 

1 10 -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1,2,3] 

 Chương 4: Tính toán và 

thiết kế móng nông 

10  -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1,2,3] 

 Chương 5: Tính toán và 

thiết kế móng cọc 

10  -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1,2,3] 

 Chương 6: Tính toán và 

thiết kề móng mềm 

1  -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1,2,3] 

 Chương 7: Các phương 

pháp xử lý và gia cố 

nền móng 

1  -Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1,2,3] 

 

 

 Cần Thơ, ngày   tháng   năm 2014 
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