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Tóm tắt: Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình hợp lý để dạy học nhập môn lập
trình đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin ở các trường đại
học đã và đang là chủ đề tranh luận sôi nổi trong nhiều năm qua. Với phương
pháp tổng quan tài liệu nghiên cứu, bài báo sẽ phân tích đánh giá các vấn đề
liên quan đến lựa chọn ngôn ngữ lập trình trong dạy học cho sinh viên, có tính
đến đặc thù dạy học ở các trường đại học ở Việt Nam. Bên cạnh đó dựa trên
tần suất xuất hiện các tiêu chí trong các tài liệu nghiên cứu, 20 tiêu chí tiêu
biểu để lựa chọn ngôn ngữ được đề cập và phân tích đánh giá, nhằm định
hướng cho việc lựa chọn ngôn ngữ trong dạy học lập trình.
Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, dạy học nhập môn lập trình, dạy học Tin học,
lựa chọn ngôn ngữ.

1. MỞ ĐẦU
Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình (PL) để dạy học các học phần nhập môn lập trình ở các
cấp học khác nhau, đặc biệt là ở bậc đại học, là vấn đề tranh luận trong nhiều năm qua và
khó có thể được giải quyết hoàn toàn. Dạy học nhập môn lập trình thành công, sẽ tạo nền
tảng cho việc học các môn học chuyên ngành tiếp theo của sinh viên (SV) chuyên ngành
Công nghệ thông tin (CNTT). Tuy vậy, sự phức tạp quá mức của việc học lập trình nhập
môn có thể dẫn đến người học giảm động cơ học tập và kết quả học tập thấp [37]. Do vậy,
câu hỏi “làm thế nào để dạy học lập trình hiệu quả thông qua các nguyên tắc lập trình cơ
bản, cấu trúc chương trình, cú pháp và ngữ nghĩa?” luôn được các giảng viên (GV) quan
tâm, và việc lựa chọn ngôn ngữ cho việc dạy học nhập môn lập trình cho những SV ở các
năm học đầu tiên ở bậc đại học là rất quan trọng.
Khi lựa chọn PL để dạy học lập trinh, chúng ta cần cân nhắc giữa động cơ của người học,
họ mong muốn nhanh có được kiến thức và kỹ năng đủ để bắt đầu công việc thực tế càng
sớm càng tốt. Bên cạnh đó là nhu cầu học các khái niệm cơ bản về lập trình theo cách dễ
tiếp cận nhất đối với họ. Các khía cạnh chính cần cân nhắc trong việc lựa chọn PL trong
dạy học cho đối tượng SV, bao gồm các yếu tố sư phạm trong dạy học lập trình, và yêu
cầu công việc của người học trong tương lai. Ngôn ngữ lập trình hữu ích nhất đối với SV
là những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên thị trường lao động. Tuy nhiên, với sự phát
triển của kỹ thuật và công nghệ kích thích nhu cầu phát triển PL, các PL phổ biến nhất
thường thay đổi ít nhất ba năm một lần [43], [44], [46] nhà trường cần phải tiên liệu được
sự thay đổi này. Do đó, PL được sử dụng để giảng dạy cần phải được đánh giá lại thường
xuyên.
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Để đánh giá PL thì cả người dạy và người học cần phải thành thạo ngôn ngữ ấy, do đó
bài báo này sẽ dựa trên phương pháp tổng quan tài liệu về các vấn đề nghiên cứu liên
quan để phân tích các ngôn ngữ lập trình phổ biến, có tính đến các đặc trưng dạy học và
Xu thế sử dụng ngôn ngữ lập trình của thị trường lao động nghề nghiệp chuyên ngành
công nghệ thông tin hiện nay.
Phần 2 của bài báo sẽ đánh giá tổng quan về việc dạy học nhập môn lập trình ở các trường
Đại học Sư phạm hiện nay. Phần 3 và phần 4 sẽ tổng quan tài liệu và các website liên
quan đến xu thế lựa chọn PL trong dạy học nhập môn lập trình cho SV ngành CNTT,
cũng như trong thị trường lao động nghề nghiệp. Phần 5 dành cho tổng quan tài liệu
nghiên cứu về tiêu chí lựa chọn PL. Phần 6 sẽ phân tích một số tiêu chí quan trọng trong
lựa chọn PL. Phần 7 khái quát về mô hình định lượng để lựa chọn PL. Một số kết luận về
việc lựa chọn PL trong dạy học nhập môn lập trình cho SV, được trình bày trong phần 8.
Trong bài báo này, để tiện cho trình bày, SV ngành Sư phạm Tin học được xem như là
SV chuyên ngành CNTT. Cũng lý do trên nên SV chuyên ngành CNTT khi không cần
phải làm rõ, được viết gọn lại là SV.
2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ MỤC TIÊU CỦA DẠY HỌC NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
Ngôn ngữ lập trình máy tính là ngôn ngữ đặc biệt được các lập trình viên sử dụng trong
việc viết chương trình. PL là một nhóm các quy tắc ngữ pháp xác định cho chương trình
máy tính. Mục đích của PL là cung cấp các hướng dẫn cho máy tính thông qua các quy
tắc tương tác giữa người và máy, qua đó máy tính thực hiện các yêu cầu của con người.
Người dùng có thể xác định dữ liệu của máy tính và các hành động cần thực hiện với sự
trợ giúp của PL ([6]).
Nói cách khác, PL là một hệ thống cho phép sự tương tác giữa con người và máy tính,
được cả hai "hiểu". PL là ngôn ngữ hình thức bao gồm các chỉ thị và các quy tắc. PL là
phương tiện biểu đạt của "nghệ thuật" lập trình máy tính. Việc viết chương trình phải
ngắn gọn và rõ ràng, vì chương trình có nghĩa là phải được đưa vào, sửa đổi và duy trì
trong suốt vòng đời của phần mềm: một ngôn ngữ lập trình tốt phải giúp người khác đọc
chương trình và hiểu cách chúng hoạt động [10]. Một chương trình máy tính là một tập
hợp các hướng dẫn tạo nên một giải pháp sau khi được mã hóa bằng một PL [26].
PL được xây dựng phù hợp với mô hình lập trình khác nhau. Việc lựa chọn PL trong dạy
học hay cả trong công việc, còn tuỳ thuộc sở thích của GV và lập trình viên.
Khảo sát khung chương trình của một số trường đại học ở Việt Nam ([16][17], [18], [19],
[20]…), ta thấy mục đích của dạy học nhập môn lập trình cho SV ngành Tin học, tập
trung vào việc mang lại cho người học:
- Các khái niệm cơ bản về lập trình, các kỹ thuật cơ bản của lập trình.
- Cú pháp ngôn ngữ lập trình và kỹ năng viết chương trình ở mức cơ bản
- Năng lực giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính
- Tư duy tính toán (computational thinking)
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Mục tiêu dạy học nhập môn lập trình cho SV ở Đại học Sư phạm Huế cũng không ngoài
các mục tiêu cơ bản trên. Tuy nhiên cần tính đến đặc thù đào tạo cụ thể của trường, đó là:
trong các năm học đến trong khung chương trình đào tạo của ngành Sư phạm Tin học,
ngành Cử nhân Hệ thống thông tin, và các ngành đào tạo của Sư phạm Toán học, có 2
học phần chung của SV các ngành này, trong đó có môn Cơ sở lập trình. Môn học còn
mang đến cho người học những nền tảng cơ bản của lập trình để hỗ trợ giải quyết các bài
toán cơ bản của đại số tuyến tính và các bài toán nền tảng của xác suất thống kê ứng dụng
trong xử lý dữ liệu, một chiến lược của các ngành học nói trên.
3. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ TRONG DẠY HỌC NHẬP MÔN LẬP TRÌNH CHO SV
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Từ những năm 2010, trong [38], hiệp hội ACM và IEEE đã chỉ ra rằng việc lựa chọn ngôn
ngữ lập trình phụ thuộc vào phương pháp và mô hình lập trình được chọn và cũng cần
cho SV thấy rằng có nhiều phương pháp và mô hình lập trình ngoài lập trình thủ tục và
hướng chức năng, không chỉ có một ngôn ngữ vạn năng cho lập trình.
Ở Bồ Đào Nha [33], trong năm học 2016 - 2017, qua phân tích trên 46 khóa học về mức
độ phổ biến của PL trong năm học đầu tiên của SV cho thấy mức độ phổ biến của PL là
C (48%), tiếp theo là Java (22%), C và Haskell (9%), C và Java (4%), Scheme và Java
(4%). Trong [3], năm 2019 khi xét 10 khoá học nhập môn lập trình của ngành Kỹ thuật
máy tính [3], người ta thấy rằng các trình tự phổ biến nhất trong sử dụng PL là Java hoặc
Python và C (cả hai đều chiếm 30%), C (20%. ), Python và Java hoặc Haskell và C (cả
hai chiếm 10%).
Ở Anh theo [7], năm 2017 có 73,8% khoá học nhập môn lập trình chỉ sử dụng một ngôn
ngữ lập trình; 21% sử dụng hai PL. PL được sử dụng rộng rãi nhất là Java (46%), tiếp
theo là ngôn ngữ thuộc họ C (C, C ++ và C #) (23,6%) và Python (13,2%). Javascript và
Haskell ít được dùng hơn. Có 82,7% người sử dụng đưa ra lý do họ sử dụng Java để phục
vụ lập trình hướng đối tượng, sự sẵn có của tài liệu đào tạo và sự phổ biến của Java. Trong
khi đó có 72,7% những người sử dụng Python, với các lý do liên quan đến các yếu tố sư
phạm trong giảng dạy nhập môn lập trình, khả năng tiếp cận của SV như chi phí, tính độc
lập của nền tảng học tập, các trợ giúp khi học trực tuyến và nhu cầu của thị trường lao
động, khi học lập trình với Python.
Theo tài liệu [7], năm 2016 qua khảo sát 48 khoá học nhập môn lập trình ở các trường
Đại học của Úc và New Zealand, ta thấy: 15 khoá học sử dụng Java, 15 khoá học sử dụng
Python, 8 với C, 5 với ngôn ngữ C#, 2 với Visual Basic và 12 khoá học còn lại sử dụng
ngôn ngữ lập trình khác. Các lý do được đưa ra để chọn Python và Java khá khác nhau:
lợi ích sư phạm đối với Python (67%), tính khả dụng/chi phí (53%) và tính độc lập của
nền tảng (40%). Các lý do được đưa ra để sử dụng Java là liên quan đến công nghiệp phần
mềm (92%), lập trình hướng đối tượng (86%) và độc lập nền tảng (62%).
Ở Hoa Kỳ, trong tài liệu [27] năm 2018 với một cuộc khảo sát trên 486 khoá học lập
trình của SV, cho thấy Java được sử dụng với 41,94%, Python 26,45%, C ++ 19,35%, C
4,52%, C # 0,65 % và 7,10% khác. Các lý do để lựa chọn là: tính năng ngôn ngữ lập trình

44

NGUYỄN THẾ DŨNG

26,19%, dễ học 18,81%, cơ hội việc làm cho SV 14,76%, mức độ phổ biến ở các trường
học 13,10%, truyền thông tuyên truyền 8,57%, sự lựa chọn của ban cố vấn 5,95%, sở
thích của GV, các hạn chế về lịch trình đều 5%.
Một nghiên cứu vào năm 2016 [39] qua phân tích 218 khung chương trình của các trường
cao đẳng và 143 trường đại học ở 35 quốc gia châu Âu, nghiên cứu này chỉ ra rằng ngôn
ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất là C (30,6%), sau C ++ (21,9%) và Java (20,7%).
Năm 2014, trong [28] Philip Guo cho rằng Python là ngôn ngữ phổ biến nhất cho nhập
môn lập trình ở các trường đại học Mỹ [28].
Năm 2012, М. Lvov và V. Kruglyk cũng đã so sánh giữa Python và Pascal, và nhận định
Python là ngôn ngữ thích hợp cho nhập môn lập trình ngày nay [25], [41].
Năm 2013, P. Merzlikin cũng cho thấy việc sử dụng thành công ngôn ngữ Python trong
dạy học lập trình cho SV trong [29].
Trong [3], năm 2019 qua khảo sát với 152 chương trình học khoa học máy tính từ một số
quốc gia khác nhau, các tác giả của bài báo đã kết luận rằng Java là PL phổ biến nhất,
chiếm (49%) 74 trong số 152 chương trình. Mức phổ biến thứ hai là Python, với 36
(24%). C ++ chiếm 30 (20%), tiếp theo là ngôn ngữ C 8 (5%). Bài báo cũng cho rằng để
đáp ứng thế giới nghề nghiệp thì họ ngôn ngữ C (C, C ++, C #), Python, Java và JavaScript
chắc chắn là các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong các môn học lập trình nhập môn.
Trong thời gian gần đây, đã có nhiều tác giả ủng hộ việc sử dụng Python cho dạy học
nhập môn lập trình [11], [12]. John M. Zelle ([11]) cho thấy sự lựa chọn ngôn ngữ Python
được dựa trên các tiêu chí sau: sự đơn giản về cú pháp và ngữ nghĩa; tính linh hoạt của
ngôn ngữ, cho phép người học nhanh chóng và dễ dàng thử nghiệm với các tùy chọn thiết
kế chương trình khác nhau; hỗ trợ cho các phương pháp thiết kế chương trình hiện đại,
bao gồm các phương pháp trừu tượng hóa, đóng gói và hướng đối tượng; tính khả dụng
trên nhiều nền tảng khác nhau [11]. Trong [2], Ahmad A. Bany Abdelnabi đã chỉ ra
Python là PL phù hợp nhất trong dạy học nhập môn lập trình cho SV chuyên ngành phân
tích dữ liệu.
Người ta cũng đã cố gắng thiết kế nhiều ngôn ngữ mã giả (pseudo code language) khác
nhau nhằm xây dựng PL để việc giảng dạy lập trình được hoàn hảo và tách bạch với một
PL cụ thể, nhưng không có giải pháp cuối cùng nào được tìm thấy [24].
4. XU THẾ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Để đánh giá xu thế sử dụng PL của thị trường nghệ nghiệp chuyên ngành CNTT, có thể
dựa trên một số bảng xếp hạng sau.
TIOBE Index là bản xếp hạng các ngôn ngữ lập trình phổ biến đáng tin cậy, số liệu được
tổng hợp, dựa trên mức độ tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay.
Theo thống kê của TIOBE Index đến tháng 9/2021 theo thứ tự là C, Python, Java, C++,
nhưng Python đang có xu hướng tăng trưởng và C đang có xu hướng giảm ([46])
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Github được xem là trang cung cấp dịch vụ mã nguồn mở và là mạng xã hội của các lập
trình viên lớn nhất hiện nay. Dựa vào dữ liệu những trao đổi của người dùng, GitHub
thường xuyên thực hiện các bảng xếp hạng các ngôn ngữ lập trình được yêu thích nhất
định kì, đây được xem như là một nguồn tham khảo chất lượng về xu hướng nghề nghiệp
chuyên ngành CNTT. Theo trang https://octoverse.github.com/ thì thứ tự thống kê đến
2020 là JavaScript, Python, Java ([43], [44]).
PYPL Index là chỉ số thống kê dựa trên số lượng các câu truy vấn về ngôn ngữ lập trình
được tìm thấy trên Google. PYPL cho rằng càng nhiều câu truy vấn được tìm thấy, có thể
xem ngôn ngữ đó là phổ biến. Theo thống kê của PYPL Index, vào tháng 9/2021, Python
dẫn đầu trong các PL phổ dụng nhất, tiếp theo là JavaScript và Java [44].
Website Stack Overflow, nơi các lập trình viên trên khắp thế giới có thể đặt câu hỏi về
các lỗi hoặc những khó khăn mà họ chưa giải quyết được. Theo thống kê đến năm 2020
của Stack Overflow thì Javascript được xem là PL được sử dụng nhiều nhất trong các
năm gần đây, tiếp theo là Python, Java, TypeScript. Trong khi đó Rust được xem là PL
được yêu thích nhất của giới lập trình viên, tiếp theo là TypeScript và Python. Ngôn ngữ
mà các lập trình viên thích học nhất cho trong tương lai theo thứ tự là Python, JavaScript,
Go và TypeScript.([43], [44]).
HackerRank là website cho phép các lập trình viên trau dồi, học hỏi và rèn luyện kỹ năng
của bản thân. Website yêu cầu những người tham gia đưa ra lời giải cho những “thử thách
lập trình” hay những bài toán lập trình. Qua đó những kết quả và tốc độ giải đáp vấn đề
sẽ được HackerRank sử dụng để đánh giá và xếp hạng các lập trình viên tham gia. Theo
thống kê của website này thì JavaScript là ngôn ngữ phổ biến nhất năm 2018. Go, Kotlin
và Python là các ngôn ngữ được các lập trình viên thích học nhất vào năm 2019. Điều thú
vị là sự quan tâm của các nhà phát triển đối với Scala đã giảm xuống, trong khi sự quan
tâm của họ đối với TypeScript lại tăng lên. TypeScript đã từ vị trí thứ 5 là ngôn ngữ phổ
biến nhất để học, lên vị trí thứ 4 ([45]).
Theo trang Wikipedia thì các ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển các thành
phần liên quan đến lập trình back-end server-side, và front-end client-side coding trong
các trang web phổ biến như Google, Facebook, Bing, Twitter, Amazon… là C, C++, Go,
Java, Python, Node, PHP, Erlang, D, Haskell, Perl ([42]).
5. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN PL TRONG DẠY HỌC NHẬP MÔN LẬP TRÌNH CHO SV
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Qua tổng quan các tài liệu nghiên cứu vấn đề có liên quan được xuất bản trong các năm
gần đây, cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong việc đưa ra các tiêu chí để lựa chọn PL.
Các sự lựa chọn này đa số có liên quan đến các đặc trưng của các khu vực khác nhau. Các
quốc gia khác nhau có nhiều cách tiếp cận khác nhau để xây dựng nền giáo dục CNTT
riêng, những cách tiếp cận này có tác động khác nhau đến việc lựa chọn PL cho các khóa
học nhập môn lập trình trong các trường đại học.
PL là nền tảng cơ bản của lập trình, nhưng xu hướng sử dụng PL thường thay đổi đáng
kể theo thời gian. Các lập trình viên sẽ không sử dụng cùng một ngôn ngữ lập trình, hoặc
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thậm chí cùng một mô hình lập trình cho toàn bộ công việc chuyên môn của họ ([14]).
Việc chọn PL đầu tiên nên tính đến một số điểm sau: Mục tiêu của khóa học; Sở thích
của GV; Các nền tảng kiến thức của SV; Mối quan hệ với các môn học khác, cũng như
thị trường lao động, vì người học thường sẽ có động lực hơn khi học một PL, được đề
nghị từ các nhà tuyển dụng [15].
Mannilla và Raadt [22] đã so sánh nhiều PL, qua các tiêu chí khác nhau như: phù hợp cho
giảng dạy; có tính tương tác và thực hiện nhanh chóng, hỗ trợ cho việc viết đúng, giúp
cho việc viết chương trình được nhỏ gọn, liên tục cung cấp môi trường phát triển tích hợp
(IDE), cộng đồng người sử dụng mạnh, nguồn mở, hỗ trợ tốt, miễn phí, có tài liệu giảng
dạy tốt, không chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục mà còn cho nhiều mục đích khác,
đáng tin cậy và hiệu quả.
Cũng đã có một số nỗ lực để sắp xếp các ngôn ngữ lập trình và cũng có rất nhiều sự so
sánh giữa các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất: Python và C ++, Python và C, Java
và Python, C ++ và Java ([12], [35]).
S. Sherman và cộng sự [32] đã thiết lập một mô hình định lượng để lựa chọn ngôn ngữ
lập trình tốt nhất cho khóa học lập trình trực tuyến. J. Zhang [13] đã phân tích sự phát
triển và đặc điểm của ngôn ngữ lập trình dựa trên yêu cầu của người dùng.
Farooq và cộng sự ([9]) đã cung cấp cách tiếp cận đánh giá khá đầy đủ nhất cho việc lựa
chọn ngôn ngữ, nhưng chỉ quan tâm nhiều đến các khía cạnh kỹ thuật và môi trường của
ngôn ngữ, nhưng không tập trung vào các cân nhắc sử dụng trong giảng dạy, cũng như
nhu cầu của người học khi học với mô hình học tập trực tuyến như hiện nay.
Từ 2006, Parker và cộng sự trong [30], đã đưa ra mô hình đánh giá định lượng các tiêu
chí để lựa chọn PL cho dạy học nhập môn lập trình. Bên cạnh đó một danh sách khá đầy
đủ các tiêu chí để lựa chọn ngôn ngữ lập trình cũng được đề xuất, nhưng các tiêu chí này
còn mang tính lý thuyết có tính phổ quát. Các tác giả cũng đã lưu ý rằng các nghiên cứu
sâu hơn cần làm rõ các tiêu chí lựa chọn, chính thức hóa quy trình lựa chọn PL và áp dụng
quy trình này trong các điều kiện khác nhau.
Trong [1], khi nghiên cứu việc lựa chọn ngôn ngữ cho việc dạy học nhập môn lập trình,
các tác giả đã đưa ra một số tiêu chí để lựa chọn PL là: dễ sử dụng, sẵn có tài liệu đào tạo,
môi trường lập trình đơn giản và rõ ràng, chi phí của trình biên dịch của PL. Tuy nhiên,
nghiên cứu này không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình
cụ thể để giảng dạy khóa học nhập môn lập trình cho SV chuyên ngành CNTT.
Tony Jenkins trong [34] cũng đã chỉ ra rằng cần phải dạy cho SV những kỹ năng và PL
đang được ưa chuộng theo yêu cầu của ngành công nghiệp phần mềm [34].
Một phân tích chi tiết về các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong các trường đại học
và ngành công nghiệp phần mềm ở Hoa Kỳ được thực hiện trong [21].
L. Grishko thì lại cho rằng việc bắt đầu học lập trình với hai ngôn ngữ: Pascal và C là
thích hợp [23]. D. Krpan và I. Bilobrk đã thử nghiệm ba ngôn ngữ lập trình (QBasic, C
và Python) để đánh giá ngôn ngữ lập trình nào là tốt nhất cho SV. Mặc dù các SV xếp
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loại, C là ngôn ngữ lập trình khó nhất trước khi giải bài tập thực tế, 70,97% sau đó cho
rằng giải bài tập bằng C dễ dàng hơn [4]. Vardan Grigoryan trong [17] đã biện minh cho
sự cần thiết phải bắt đầu học lập trình với C ++ [40].
6. PHÂN TÍCH MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐỂ LỰA CHỌN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Qua phân tích đánh giá tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan, dựa trên tần suất tham
chiếu trong các tài liệu liên quan trong các năm gần đây, và dựa trên kinh nghiệm giảng
dạy các kiến thức cơ bản về lập trình, có tính đến bối cảnh dạy học lập trình ở ĐHSP Huế
và một số trường Đại học ở Việt Nam, chúng tôi kết xuất 20 tiêu chí sau:
- Dễ dàng để học các khái niệm cơ bản về lập trình
- Dễ dàng chuyển đổi sang các PL khác
- Có đầy đủ các cấu trúc lập trình cơ bản của PL
- Đáp ứng nhu cầu trên thị trường lao động
- Chi phí của trình biên dịch
- Tính sẵn có của tài liệu học tập
- Tính dễ sử dụng của môi trường phát triển tích hợp
- Sự sẵn có của các trình biên dịch trực tuyến
- Các công cụ gỡ lỗi tốt
- Hỗ trợ cho lập trình hướng đối tượng
- Chi phí tài chính hợp lý để tạo môi trường học tập
- Sự tồn tại của các cộng đồng trực tuyến
- Khả năng hỗ trợ phát triển web
- Có các phần mở rộng và thư viện hỗ trợ lập trình
- Tính độc lập của nền tảng
- Hỗ trợ lập trình trực quan (visual programming)
- Dễ cài đặt
- Tạo ra chương trình an toàn
- Triển vọng được nhà phát triển hỗ trợ thêm
- Tính liên thông của chương trình học tập
Rất nhiều tài liệu xếp tiêu chí “dễ dàng học các khái niệm cơ bản” là tiêu chí quan trọng
nhất, nhưng với đăc trưng của SV nói chung và SV ngành CNTT hiện nay, các bạn đã
được học khá cơ bản về lập trình ở trường phổ thông, xếp hạng cao nhất cho tiêu chí này
là chưa hẳn là đúng.
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Tiêu chí dễ dàng chuyển đổi sang các ngôn ngữ lập trình khác và sự hiện diện của tất cả
các cấu trúc lập trình cơ bản trong ngôn ngữ này là hai tiêu chí quan trọng. SV cần có nền
tảng khi học nhập môn lập trình để chuyền đổi sang học tập các môn học khác. Hơn nữa,
để có được một cơ sở vững vàng, nhằm có thể dạy học tốt ở trường phổ thông, SV ngành
Sư phạm Tin học cần được trau dồi thêm các cấu trúc lập trình cơ bản. Theo truyền thống,
các cấu trúc lập trình cơ bản trong nhập môn lập trình liên quan đến: đầu vào-đầu ra; cấu
trúc rẽ nhánh; vòng lặp; mảng một chiều và hai chiều; con trỏ; chuỗi/xâu (string); cấu
trúc/bản ghi (structure/record); các luồng tệp (file). Không phải tất cả các PL hiện nay
đều có cấu trúc cơ bản, ví dụ, C # không có kiểu dữ liệu con trỏ (Trong C#, cơ chế cấp
phát và giải phóng bộ nhớ cho các đối tượng, mảng là động, kiểu con trỏ được ẩn trong
các kỹ thuật tham chiếu); tương tự Java không có kiểu dữ liệu con trỏ và cấu trúc (thay
vào đó là đối tượng) [31].
Đối với SV đặc biệt là SV ngành CNTT, học để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động
trong tương lai là rất quan trọng. Ngay từ khi bắt đầu học, SV nên học những gì họ có thể
sử dụng trong các hoạt động nghề nghiệp tương lai của họ. Do đó tiêu chí đáp ứng nhu
cầu trên thị trường lao động được xem tiêu chí hàng đầu. Các phân tích đánh giá về nhu
cầu thị trường lao động ngành CNTT đã được phân tích trong mục 4. Cũng với lý do, học
những gì có thể sử dụng trong các hoạt động nghề nghiệp tương lai và đáp ứng được
những biến chuyển nghề nghiệp, nên tiêu chí dễ dàng chuyển đổi sang các ngôn ngữ lập
trình khác cũng là một tiêu chí quan trọng tiếp theo. Tiêu chí này cũng giúp cho SV học
tốt các môn học tiếp theo trong chương trình học của mình.
Hiện nay đa số các trình biên dịch của các PL là miễn phí, cũng như các tài nguyên học
tập PL là khá phong phú trên Internet, do đó tiêu chí về chi phí của trình biên dịch và tiêu
chí tính sẵn có của tài nguyên học tập cũng được đánh giá thấp. Cũng với lý do tương tự
nên tiêu chí tính dễ sử dụng của một IDE/sẵn có trình biên dịch trực tuyến và tiêu chí có
công cụ gỡ lỗi tốt cũng ít quan trọng, vì hiện nay đa số các PL phổ biến được các nhà phát
triển PL cung cấp nhiều tính năng này cho người dùng.
Hỗ trợ cho lập trình hướng đối tượng không phải là tiêu chí chính để học những kiến thức
cơ bản về lập trình. Tuy nhiên, nó có tầm quan trọng lớn đối với môn học hết sức cơ bản
của SV ngành CNTT là “Lập trình hướng đối tượng” và nhiều môn học liên quan đến
phương pháp lập trình hướng đối tượng.
Môn học nhập môn lập trình thường là điều kiện tiên quyết của nhiều môn học tiếp theo
của SV. Mặt khác cần có sự nhất quán của việc sử dụng một PL nhất định trong khuôn
khổ của chương trình giảng dạy chuyên ngành. Do đó, tiêu chí tính liên thông của chương
trình, là rất cần lưu tâm khi lựa chọn PL đầu tiên cho SV.
Tiêu chí chi phí tài chính hợp lý để tạo môi trường học tập như: chi phí đào tạo lại GV để
dạy một ngôn ngữ mới; chi phí cho sự phát triển hệ thồng dạy học và phục vụ dạy học
khi thay đổi chương trình dạy học; chi phí cho cài đặt và bảo trì hệ thống dạy học mới…
Ngày nay với xu thế dạy học kết hợp (B-learning) và học tập cộng tác, nên trong dạy học
nói chung và dạy học lập trình nói riêng, việc có được một cộng đồng mạng để SV có thể
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tham gia vào cộng đồng để được học hỏi, hỗ trợ là rất cần thiết. Do đó, tiêu chí sự tồn tại
của các cộng đồng trực tuyến, cũng hết sức quan trọng trong dạy học ngày nay.
Các phần mở rộng và thư viện hỗ trợ là các thành tố quan trọng của một PL để mở rộng
sức mạnh các công cụ hỗ trợ lập trình cho người sử dụng. Tiêu chí “Giàu các phần mở
rộng và thư viện hỗ trợ” xem ra không quan trọng cho người mới học lập trình, khi họ
chưa có cơ hội để khai thác hết các công cụ này. Tiêu chí “Có các khả năng hỗ trợ phát
triển web” cũng có mức độ ý nghĩa thấp, vì những điều cơ bản của lập trình thường không
liên quan đến phát triển web. Tuy nhiên, các tiêu chí này thực ra đã ẩn chứa trong các tiêu
chí khác như: nhu cầu của thị trường lao động; cộng đồng mạng…
Đối với các PL không sẵn có các trình biên dịch trực tuyến, tính độc lập của nền tảng
cũng là một yếu tố đáng lưu tâm khi lựa chọn ngôn ngữ.
Lập trình trực quan có ý nghĩa cho dạy học lập trình ở lứa tuổi nhỏ. Đối với SV việc bắt
đầu dạy lập trình với phương pháp lập trình trực quan không có tác động lắm đến hiệu
quả của dạy học lập trình cho đối tượng SV [32], thậm chí làm cho họ khó tiếp cận các
cấu trúc, các tính năng nền tảng của lập trình.
7. MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỂ LỰA CHỌN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG DẠY HỌC
Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình thực chất là một bài toán ra quyết định đa tiêu chí [1],
do đó cần có một cách tiếp cận có cấu trúc cho quá trình lựa chọn để việc đánh giá các
PL được hợp lý hơn [30]. Việc lựa chọn ngôn ngữ thích hợp, đòi hỏi sự hiểu biết tốt về
các yêu cầu của người dùng và các đặc tính của ngôn ngữ lập trình. Bên cạnh đó, với số
lượng lớn ngôn ngữ lập trình sẽ làm cho quá trình lựa chọn trở nên phức tạp và khó khăn.
Quy trình phân tích thứ bậc (Analytical Hierarchy Process - AHP) là một phương pháp
ra quyết định để xếp hạng các giải pháp thay thế và lựa chọn giải pháp thay thế tốt nhất
trên cơ sở một bộ tiêu chí [5]. Mô hình AHP nhằm trả lời cho câu hỏi “Cái nào tốt hơn?”.
AHP được sử dụng rộng rãi, do tính đơn giản của nó để đưa ra một quyết định chắc chắn
bằng cách sử dụng cả các phép đo chủ quan và khách quan [8], [36]. Hơn nữa, mô hình
có khả năng giảm sự thiên lệch trong việc ra quyết định bằng cách thực hiện một bài kiểm
tra tính nhất quán.
Cũng đã có một số nghiên cứu sử dụng mô hình AHP trong việc lựa chọn ngôn ngữ lập
trình. K. Parker và cộng sự [30] đã sử dụng mô hình AHP để chọn PL cho các khóa học
giới thiệu về lập trình.
Ahmad A. Bany Abdelnabi ([2]), cũng đã đề xuất một mô hình phân cấp để đánh giá để
lựa chọn ngôn ngữ cho lập trình viên mới chuyên ngành phân tích dữ liệu. Trong kết quả
này, Ahmad cũng đã đưa ra kết luận Python là PL phù hợp nhất cho SV chuyên ngành
phân tích dữ liệu, tính đến năm 2020.
Trong khi sử dụng mô hình AHP để xếp hạng khi đánh giá các PL, chúng ta cần gán điểm
hệ số cho các tiêu chí trong tính toán. Các căn cứ để gán điểm hệ số cho các tiêu chí có
thể bao gồm: Tần suất xuất hiện các tiêu chí trong các tài liệu nghiên cứu có liên quan;
Thứ tự của PL trong các bảng xếp hạng của các trang web đánh giá nhu cầu của thị trường
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lao động nghề nghiệp; Ý kiến của các chuyên gia giảng dạy lập trình… Các tiêu chí cũng
có thể được phân chia thành các tiêu chuẩn khác nhau như tiêu chuẩn kỹ thuật và phi kỹ
thuật; tiêu chuẩn bắt buộc và không bắt buộc, tiêu chuẩn đánh giá khách quan, ví dụ như
nhu cầu trên thị trường lao động bằng cách phân tích thị trường lao động khu vực và tiêu
chẩn chủ quan, chẳng hạn mức độ dễ học của các khái niệm cơ bản trong lập trình, điều
này phụ thuộc vào nhận thức cá nhân của GV và vào nền tảng ban đầu của SV, nên tiêu
chuẩn này khách quan.
8. KẾT LUẬN
Với phương pháp tổng quan tài liệu nghiên cứu vấn đề liên quan và dựa trên kinh nghiệm
trong việc giảng dạy các kiến thức cơ bản về lập trình, có tính đến các đặc điểm giáo dục
CNTT của ĐHSP Huế và Việt Nam, bài báo phân tích các tiêu chí tiêu biểu và các lập
luận được sử dụng khi lựa chọn PL trong dạy học nhập môn lập trình cho SV chuyên
ngành CNTT, ở các trường đại học.
Rất khó để có được sự đồng thuận trong lựa chọn ngôn ngữ lập trình tối ưu trong dạy học
nhập môn lập trình. Bước đầu có thể nhận định rằng việc lựa chọn ngôn ngữ Python cho
dạy học môn Cơ sở lập trình ở trường ĐHSP Huế trong giai đoạn hiện nay, là khá phù
hợp với mục tiêu dạy học lập trình cho SV, và định hướng chuẩn đầu ra của trường, cũng
như xu thế nghề nghiệp của họ. Ngôn ngữ lập trình đầu tiên được chọn để học của một
chuyên gia CNTT trong tương lai, là bước khởi đầu quan trọng cho một chặng đường dài
nghề nghiệp về sau.
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Title: LANGUAGE CHOICE IN INTRODUCTORY PROGRAMMING COURSES FOR
STUDENT
Abstract: The choice of a reasonable programming language in teaching introductory
programming for students majoring in Information Technology at universities has been a hotly
debated topic for many years. By the method of reviewing research documents, the article will
analyze and evaluate related issues, taking into account the characteristics of teaching at
universities in Vietnam. In addition, based on the frequency of the criteria appearing in the
research documents, 20 typical criteria for language selection are mentioned and analyzed to
guide the choice of languages in teaching programming.
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