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1. Thông tin về học phần và giảng viên 

1.1. Tên học phần: Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ (Legends and Anecdotes 

about Historical Figures of the South) 

- Mã số:  

1.2. Trình độ: Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần:  Tổng số 30 tiết (LT: 30, TH: 00) 

1.4. Học phần tiên quyết:  

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngữ Văn Khoa KHXH&NV 

1.6. Thông tin giảng viên:                

Họ tên giảng viên: Lê Thị Diệu Hà  

Học hàm, học vị: TS.GVC 

Đơn vị: Bộ môn Ngữ văn - Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cân Thơ 

Điện thoại: 0710.3872017           E-mail:       ltdha@ctu.edu.vn  

Tên người cùng tham gia giảng dạy: Không  

2. Mô tả học phần: Cung cấp kiến thức về thể loại truyền thuyết và giai thoại; chỉ ra đặc điểm tư liệu và hệ 

thống truyền thuyết, giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam bộ; khảo sát về truyền thuyết và giai 

thoại về nhân vật lịch sử Nam bộ 

3. Mục tiêu:  

Môn học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về truyền thuyết và giai thoại với tư cách là các thể 

loại văn học dân gian, từ đó vận dụng vào việc nghiên cứu mảng truyện dân gian về các nhân vật lịch sử Nam 

Bộ, Việt Nam. 

4. Nội dung chi tiết học phần: 

Chƣơng  Tiết 

Chƣơng 1.    Truyền thuyết và giai thoại từ góc nhìn thể loại                                                           
1.1. Thể loại truyền thuyết  

1.2. Thể loại giai thoại  

10 

Chƣơng 2:    Đặc điểm tƣ liệu và hệ thống truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật 

lịch sử Nam Bộ                                                                                     
2.1. Tình hình tư liệu ghi chép văn bản 

2.2.  Hệ thống hóa truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ 

10 

Chƣơng 3:    Khảo sát truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ                        

3.1. Khảo sát truyền thuyết về các nhân vật lịch sử Nam Bộ 

3.2. Khảo sát giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ 

10 

 5. Phƣơng pháp giảng dạy và đánh giá học phần: 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy:  

Giảng viên thuyết giảng, tổ chức cho học viên thuyết trình và thảo luận. 

5.2. Đánh giá môn học:   

Bài tập theo nhóm 30% ; thi cuối kỳ (hoặc tiểu luận) 70 % 

 

6. Tài liệu của học phần:  

1. Chu Xuân Diên (2001),     h       gi               h   g  h            ghi        h     i,  

     Nxb Giáo dục. 

2. Kiều Thu Hoạch (1006),     họ      gi    g ời  iệ  - g    hì   h     i, Nxb Khoa học xã hội. 

3. Vũ Ngọc Khánh (1999), Tiế      kh     g f  k  re  iệ  N  , Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

4. Bùi Mạnh Nhị (chủ biên) (1999),     họ      gi    hữ g  ô g  rì h  ghi      , Nxb Giáo dục. 

5. Đỗ Bình Trị (2002), Nhữ g  ặ   i    hi  h    ủ       h     i     họ      gi  , Nxb Giáo dục. 
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