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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG B1  

- Mã học phần:   Số tín chỉ: 5  

- Yêu cầu của học phần: 

- Các học phần tiên quyết: không 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ): 60 tiết 

+ Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận/Bài tập trên lớp (30-45 tiết/tín chỉ): 30 

tiết 

+ Thực tập tại cơ sở (45-90 giờ/tín chỉ): 0 

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN (45-60 giờ/tín chỉ): 0 

Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ) 

+ Hoạt động theo nhóm:  

+ Tự học, tự nghiên cứu: 150 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Cơ bản 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu chung 

2.1.1. Kiến thức 

1. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về hóa học 

đại cương, vô cơ, hữu cơ, môi trường thuộc chương trình Cao đẳng Sư phạm khối 

không chuyên. Từ đó giúp người học áp dụng các vấn đề hóa học để lĩnh hội các kiến 

thức chuyên ngành cũng như các ứng dụng của hóa học trong đời sống. Qua đó người 

học có kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, đáp ứng yêu cầu dạy học trong chương 

trình giáo dục THCS. 

2. Phần thực hành nhằm kiểm nghiệm một số nội dung lý thuyết đã học, củng cố 

và khắc sâu kiến thức hóa học.  

2.1.2. Kỹ năng 

1. Vận dụng các vấn đề lý thuyết vào giải quyết nội dung các bài tập bắt buộc 

trong chương trình môn học.  

2. Rèn luyện óc quan sát, giải thích hiện tượng hóa học dựa vào kiến thức lý 

thuyết, kĩ năng thao tác thí nghiệm, xử lý kết quả đo đạc. Vận dụng được các phương 

pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học qua học tập bộ môn. 

3. Hình thành phương pháp luận, phương pháp học, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu, tác phong tỉ mỉ, suy luận logic, không máy móc.  

4. Có khả năng tự nhận xét, đánh giá và tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả giáo 

dục; tổ chức và vận động các thành viên khác tham gia tổ chức các hoạt động xã hội, 

ngoại khóa, hoạt động giáo dục liên quan đến bộ môn và liên môn.  
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5. Có năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục, có kỹ năng giao tiếp 

để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục. 

2.1.3. Thái độ 

1. Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và có niềm tin khoa 

học. 

2. Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng.  

3. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm công dân. 

4. Xây dựng thái độ hợp tác trong nhóm và làm việc theo nhóm. 

5. Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có 

phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

PHẦN I. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Chương 1. Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

- Nắm được các công thức và định luật cơ bản của hóa học. 

- Hiểu được thành phần và cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử. 

- Hiểu được cấu tạo của bảng hệ thống tuần hoàn, sự biến thiên các tính chất 

của các nguyên tố và hợp chất của chúng. 

- Biết được ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và các 

dạng bảng hệ thống tuần hoàn. 

Chương 2. Liên kết hóa học 

- Nắm được khái niệm, đặc điểm về electron hóa trị và quy tắc bát tử. 

- Biết được đặc điểm các loại liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết cho 

nhận, liên kết hidro và vận dụng vào các chất cụ thể. 

Chương 3. Lý thuyết về phản ứng hóa học  

- Hiểu được khái niệm nhiệt phản ứng, các cách tính nhiệt phản ứng và nguyên 

lí thứ nhất của nhiệt động lực học. 

- Hiểu về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. 

- Vận dụng lý thuyết về phản ứng hóa học để dự đoán chiều hướng của các quá 

trình. Có khả năng tác động vào các yếu tố nhiệt động để điều khiển chiều hướng của 

quá trình xảy ra theo mong muốn. 

Chương 4. Dung dịch. Sự điện ly 

- Hiểu được thành phần của dung dịch, sự hình thành dung dịch, độ tan của 

dung dịch và một số tính chất của dung dịch. 

- Hiểu được các quá trình diễn ra trong dung dịch, sự điện ly và sự cân bằng 

trong dung dịch. 

- Nắm được định nghĩa axit, bazơ và cách tính pH của các loại dung dịch khác 

nhau. 

PHẦN II. HÓA HỌC VÔ CƠ 

- Nắm được vị trí, đặc điểm tính chất lý - hóa học của các nguyên tố kim loại và 

phi kim. 

- So sánh khả năng hoạt động hóa học của các kim loại, phi kim. 

- Biết được đặc điểm, tính chất của một số nguyên tố kim loại, phi kim cụ thể: 

Hidro, nhóm halogen, nhóm oxi – lưu huỳnh, nhóm nitơ – photpho, nhóm cacbon – 

silic; kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, các nguyên tố chuyển tiếp. 

PHẦN III. HÓA HỌC HỮU CƠ 
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- Hiểu được các vấn đề cơ bản về hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ: các khái 

niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, các phương pháp tách biệt và tinh chế chất 

hữu cơ, cấu tạo hóa học, cấu trúc không gian và phản ứng của hợp chất hữu cơ. 

- Nắm được đặc điểm của hydrocacbon, dẫn xuất của hydrocacbon, 

cacbohydrat, hợp chất amin, aminoaxit và protein. 

PHẦN IV. HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG  

- Nắm được các khái niệm cơ bản và những cơ sở của khoa học môi trường. 

- Biết nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và vận dụng các biện pháp hóa học 

xử lý ô nhiễm môi trường. 

PHẦN V. THỰC HÀNH  

- Nắm được quy tắc và các thao tác cơ bản trong thí nghiệm hóa học. 

- Hình thành kỹ năng thí nghiệm về pha chế dung dịch, lý thuyết các quá trình 

hóa học và các phản ứng hóa học, khảo sát tính chất hóa học của một số hợp chất vô 

cơ và hữu cơ, cũng như biết cách nhận biết, tinh chế các hợp chất hữu cơ. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Phần hóa học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu 

tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, mối quan hệ giữa cấu trúc lớp 

vỏ electron và sự biến thiên tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, các loại liên kết hóa 

học, việc áp dụng các nguyên lý nhiệt động học để xét chiều hướng diễn biến và điều 

kiện cân bằng của các phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, 

khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch.  

Phần hóa vô cơ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về danh pháp, 

các dạng phản ứng hóa học của các hợp chất vô cơ, mối quan hệ giữa cấu tạo và tính 

chất, tính chất lý – hóa học, điều chế và ứng dụng của các kim loại và phi kim. 

Phần hóa hữu cơ giúp người học hiểu được các vấn đề cơ bản về đồng đẳng, 

đồng phân, danh pháp trong hóa hữu cơ, khảo sát đặc điểm của các hợp chất 

hydrocacbon, dẫn xuất của hidrocacbon, cacbohydrat, hợp chất amin, aminoaxit và 

protein. 

 Phần thực nghiệm (gồm 8 bài) trang bị cho người học các thao tác cơ bản trong 

thí nghiệm hóa học, bước đầu hình thành kỹ năng thí nghiệm về lý thuyết các quá trình 

hóa học và các phản ứng hóa học. 

Qua học phần người học được phát triển kiến thức các khoa học liên môn, bổ 

trợ, phát triển nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu dạy học trong chương trình giáo dục 

THCS, giúp người học phát triển các năng lực giáo dục, dạy học, giao tiếp, tìm hiểu 

người học và môi trường giáo dục, hoạt động xã hội và nâng cao khả năng đánh giá 

trong giáo dục. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN I. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG (20 tiết) 

Chương 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ,  BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ 

HÓA HỌC  (8 tiết) 

1.1. Các công thức và định luật cơ bản của hóa học 

1.2. Cấu tạo nguyên tử 

1.2.1. Thành phần cấu tạo nguyên tử, kích thước, khối lượng nguyên tử 

1.2.2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị 

1.2.3. Vỏ nguyên tử 

 1.3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
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 1.3.1. Cấu tạo bảng tuần hoàn 

 1.3.2. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn   

Chương 2. LIÊN KẾT HÓA HỌC (4 tiết) 

2.1. Electron hóa trị, quy tắc bát tử 

2.2. Liên kết ion 

2.3. Liên kết cộng hóa trị 

2.4. Liên kết cho nhận, liên kết hiđro 

Chương 3. LÝ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC (5 tiết) 

3.1. Nhiệt phản ứng và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học  

3.2. Tốc độ phản ứng hóa học 

3.3. Cân bằng hóa học  

Chương 4. DUNG DỊCH. SỰ ĐIỆN LY (3 tiết) 

4.1. Dung dịch 

4.2. Sự điện ly 

4.3. Axit và bazơ 

PHẦN II. HÓA HỌC VÔ CƠ (10 tiết) 

Chương 1. HÓA HỌC CÁC NGUYÊN TỐ PHI KIM (5 tiết) 

1.1. Vị trí của các nguyên tố phi kim trong BTH các NTHH 

1.2. Một vài tính chất chung của phi kim 

1.3. Hidro, nhóm halogen, nhóm oxi – lưu huỳnh, nhóm nitơ – photpho, nhóm 

cacbon – silic  

Chương 2. HÓA HỌC CÁC NGUYÊN TỐ KIM LOẠI (5 tiết) 

2.1. Cấu tạo nguyên tử và vị trí của các kim loại trong BTH các NTHH 

2.2. Tính chất lý – hóa học của kim loại 

2.3. Dãy hoạt động hóa học của các kim loại 

2.4. Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, các nguyên tố chuyển tiếp 

PHẦN III. HÓA HỌC HỮU CƠ (25 tiết) 

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ (5 tiết) 

1.1. Hợp chất hữu cơ, hóa học hữu cơ 

1.2. Chất tinh khiết, phương pháp tách biệt và tinh chế chất hữu cơ 

1.3. Thành phần nguyên tố và công thức phân tử 

1.4. Cấu tạo hóa học - Cấu trúc không gian 

1.5. Cấu trúc electron của phân tử - Hiệu ứng cấu trúc 

1.6. Phản ứng của hợp chất hữu cơ 

Chương 2. HIDROCACBON – DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON (6 tiết) 

2.1. Hiđrocacbon 

2.2. Dẫn xuất halogen của hidrocacbon 

2.3. Ancol – Phenol – Ete 

2.4. Andehit – Xeton – Hợp chất đicacbonyl 

2.5. Axit cacboxylic – Este 

2.6. Lipit – Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp 

Chương 3. CACBOHIDRAT (5 tiết) 

3.1. Monosaccarit 
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3.2. Đisaccarit 

3.3. Polisaccarit 

3.4. Sơ lược về sự chuyển hóa cacbohidrat trong cơ thể 

Chương 4. AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN – AXIT NUCLEIC  (9 tiết) 

4.1. Amin – muối arendiazoni  

4.2. Amino axit 

4.3. Peptit – Protein – Axit nucleic 

4.4. Sơ lược về sự chuyển hóa protein trong cơ thể 

PHẦN IV. HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG (5 tiết) 

1.1. Một số khái niệm cơ bản và những cơ sở của khoa học môi trường 

1.2. Ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lý 

PHẦN V. THỰC HÀNH (1 tc = 30 tiết) 

Bài 1. Một số dụng cụ thí nghiệm và những thao tác thực hành cơ bản (2 tiết) 

Bài 2. Pha dung dịch và chuẩn độ, độ tan của các chất (4 tiết) 

Bài 3. Cân bằng hóa học và sự chuyển dịch cân bằng, các yếu tố ảnh hưởng đến 

tốc độ phản ứng (4 tiết) 

Bài 4. Phản ứng oxi hóa – khử (4 tiết) 

Bài 5. Hidro, oxi, ozon, hidropeoxit, halogen (4 tiết) 

Bài 6. Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng (4 tiết) 

Bài 7. Phân tích định tính các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ (HCHC), 

một số phương pháp tách biệt và tinh chế các HCHC (4 tiết) 

Bài 8. Một số thí nghiệm lượng nhỏ với hidrocacbon và dẫn xuất của 

hidrocacbon (4 tiết)  

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc 

1. Bài giảng Hóa học Đại cương - Vô cơ - Hữu cơ của giảng viên. 

2. Lê Mậu Quyền, Hoá học đại cương (Dùng cho sinh viên các trường cao 

đẳng), NXB Giáo dục, 2005.  

3. Hà Thị Ngọc Loan, Hóa học Đại Cương 3, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2004. 

4. Trần Thị Đà, Nguyễn Thế Ngôn, Hóa học Vô cơ, tập 1, NXB ĐHSP, Hà Nội, 

2005. 

5. Trần Thị Đà, Nguyễn Thế Ngôn, Hóa học Vô cơ, tập 2, NXB ĐHSP, Hà Nội, 

2005. 

6. Nguyễn Thế Ngôn, Thực hành Hóa học Vô cơ, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2005. 

7. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ, tập 1, 

NXB ĐHSP, Hà Nội, 2005. 

8. Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ, tập 2, 

NXB ĐHSP, Hà Nội, 2005. 

9. Lê Thị Anh Đào, Đặng Văn Liếu, Thực hành hóa học hữu cơ, NXB ĐHSP, 

Hà Nội, 2005. 

10. Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Nội, Cơ sở Hóa học môi 

trường, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2006. 

5.2. Học liệu tham khảo 

11. Nguyễn Đức Chuy, Hóa học Đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000. 
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12. Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải, Bài tập Hóa học Đại cương, NXB Giáo 

dục, Hà Nội, 1998. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Dự lớp đầy đủ, nghe giảng viên (GV) trình bày, hướng dẫn học tập và ghi 

chép. 

- Đọc tài liệu, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tích cực tham gia xây dựng bài. 

- Hoàn thành các BTVN, các vấn đề thảo luận mà GV giao, trình bày trước lớp. 

- Chuẩn bị bài tường trình thực hành thí nghiệm, nộp cho GV cuối buổi thực 

hành. 

- SV không thí nghiệm thực hành thì không được dự thi kết thúc học phần và 

phải học lại cùng SV khóa sau. 

- Kiểm tra định kì. 

- Thi kết thúc học phần. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Điểm thành phần:    (trọng số) 40%   

 - Kiểm tra đánh giá điṇh kỳ: hê ̣số 1 

 - Điểm các bài thưc̣ hành: hê ̣số 2 

7.2. Thi cuối kỳ:   (trọng số) 60%   

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ (kể cả thi lại) 

- Kiểm tra định kỳ: Tuần thứ 8, 15 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: VÕ THỊ VIỆT DUNG Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Cơ bản, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ bản, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, 

TP Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0989 769 767;  E-mail: vietdung83@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật sắc ký trong hóa học phân tích; tách, 

phân chia làm giàu các nguyên tố đất hiếm. 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Hóa sinh học 

- Mã học phần: 24                    Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc  

- Các học phần tiên quyết: Hóa học đại cương B1 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Phẩm chất 

 - Yêu gia đình: yêu mến, quan tâm giúp đỡ các thành viên trong gia đình; tự hào 

về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

 - Trung thực, tự trọng: trung thực trong học tập và trong cuộc sống; nhận xét 

được tính trung thực trong hành vi của bản thân và của người khác; phê phán, lên án 

các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống 

 - Tự lập, tự tin,tự chủ và có tinh thần vượt khó: tự giải quyết, tự làm những 

công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động và sinh hoạt;tích cực học hỏi 

bạn bè và những người xung quanh về lối sống tự lập; phê phán những hành vi sống 

dựa dẫm, ỷ lại. 

 - Có trách nhiệm với nhân loại và môi trường thiên nhiên: sống hòa hợp với 

thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên; có ý thức tìm hiểu và sẵn sang tham 

gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; lên án những hành vi 

phá hoại thiên nhiên. 

b. Năng lực 

 - Năng lực tự học: xác định dược nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; 

tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện 

 - Năng lực giải quyết vấn đề: phân tích được tình huống trong học tập, phát hiện 

và nêu được những tình huống có vấn đề trong học tập và giải pháp giải quyết vấn đề 

đó. 

 - Năng lực sáng tạo: đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; xác 

định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ 

nhiều nguồn khác nhau. 

 - Năng lực giao tiếp: khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp; nhận ra 

được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng 

một cách tự tin, thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp. 

 - Năng lực hợp tác: biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công 

việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được các hoạt động phải thực 



 

 8 

hiện. Nhận biết được đặc điểm, khả năng của từng thành viên cũng như kết quả làm 

việc nhóm. 

 2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

- CHƯƠNG I: PROTEIN 

Sinh viên hiểu được vị trí, vai trò, chức năng của phân tử protein trong cơ thể 

sinh vật. Chú ý đến thành phần, hàm lượng của các axit amin không thay thế đối với 

chất lượng nông sản, thực phẩm và dinh dưỡng của người, động vật. biết được tầm 

quan trọng của công nghệ protein và ứng dụng của nó trong đời sống và sản xuất. 

- CHƯƠNG II: AXIT NUCLEIC 

Sinh viên biết được bản chất hóa học, thành phần cấu tạo của axit nucleic, biết 

được vai trò và ý nghĩa của nucleotit tự do. Hiểu được tính chất hóa lí, sinh học của 

DNA, RNA, ứng dụng kĩ thuật gen trong đời sống. 

- CHƯƠNG III: GLUXIT 

Sinh viên biết được thành phần cấu tạo, chức năng sinh học của gluxit. Biết 

được tính chất, cấu trúc, chức năng sinh học của tinh bột, glycogen, celluloza, so sánh 

được polysaccarit đồng thể và dị thể, và biết được chức năng sinh học của chúng. 

- CHƯƠNG IV: LIPIT 

Sinh viên hiểu được vị trí, vai trò, cấu tạo hóa học, tính chất lí hóa cơ bản của 

các nhóm lipit chính, nhóm lipit cấu trúc màng và nhóm lipit có hoạt tính sinh học đặc 

hiệu trong cơ thể sinh vật. Biết được lipit được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của 

nền kinh tế quốc dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- CHƯƠNG V: VITAMIN 

Sinh viên hiểu được vitamin là hợp chất không thể thiếu đối với cơ thể người và 

động vật. Biết được cấu tạo hóa học, vai trò, chức năng sinh học, nhu cầu, nguồn cung 

cấp vitamin trong tự nhiên. Biết giữ gìn, khai thác các vitamin từ nông sản thực phẩm 

đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

- CHƯƠNG VI: ENZYM 

Sinh viên hiểu được enzym là chất xúc tác sinh học, xúc tác cho các phản ứng 

hóa học diễn ra bên trong cơ thể. Biết được vai trò, chức năng, cách gọi tên, phân loại 

enzym dựa vào cơ chế tác dụng mà enzym xúc tác. Hiểu được công nghệ enzym và 

những ứng dụng của enzym trong đời sống và sản xuất. 

- CHƯƠNG VII: HORMOL 

Sinh viên biết được khái niệm chung về hormol, cơ chế tác dụng của hormol 

động vật và hormol thực vật. Biết được cấu tạo hóa học, chức năng sinh học của một 

số đại diện điển hình. Hiểu cơ chế tác dụng của hormol thực vật đối với tính chịu hạn, 

chống chịu bệnh của cây, làm chín quả. 

- CHƯƠNG VIII: CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC THỨ CẤP 

Sinh viên biết được cấu tạo hóa học, tính chất, vai trò của các đại diện thường 

gặp thuộc các nhóm hợp chất có nguồn gốc thứ cấp. Biết sử dụng chúng trong đời 

sống , sản xuất và hiệu quả kinh tế của nó. 

- CHƯƠNG IX: ĐẠI CƯƠNG VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ TRAO ĐỔI 

NĂNG LƯỢNG 

Sinh viên biết được các khái niệm cơ bản về trao đổi chất của hệ thống sinh 

học, các quy luật nhiệt động học, mối quan hệ với các phản ứng hóa sinh. Hiểu khái 
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niệm liên kết cao năng, hợp chất cao năng. Biết quá trình oxy hóa phosphoryl hóa, 

chuỗi enzym hô hấp. 

- CHƯƠNG X: TRAO ĐỔI GLUXIT 

Sinh viên biết được các con đường “đốt cháy” glucoza trong tế bào, hiếu 

nguyên lý cơ bản của quá trình phân giải di, polysaccharit. Biết vai trò của gluxit, tính 

chất đặc trưng của kiểu trao đổi hiếu khí và kị khí. 

- CHƯƠNG XI: TRAO ĐỔI LIPIT 

Sinh viên hiểu được quá trình trao đổi dầu, mỡ trung tính diễn ra trong cơ thể 

sinh vật. Hiểu các quá trình trao đổi phospholipit; quá trình trao đổi, phân giải, tổng 

hợp steroit và sterol.  

- CHƯƠNG XII: TRAO ĐỔI AXIT NUCLEIC 

Sinh viên biết được quá trình phân giải axit nucleic. Hiểu cơ chế sinh tổng hợp 

DNA, RNA ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn, phân biệt sự khác nhau cơ bản 

giữa sinh tổng hợp DNA với RNA. 

- CHƯƠNG XIII: TRAO ĐỔI PROTEIN 

Sinh viên cần hiểu rõ quá trình trao đổi protein là quá trình cốt lõi trong toàn bộ 

quá trình trao đổi chất. Hiểu quá trình chuyển hóa và sinh tổng hợp các axit amin trong 

cơ thể sinh vật. Biết các yếu tố chính tham gia quá trình sinh tổng hợp protein, các giai 

đoạn của quá trình sinh tổng hợp protein. 

- CHƯƠNG XIV: MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH TRAO 

ĐỔI CHẤT 

Sinh viên biết được nguyên lý của quá trình trao đổi chất, tính phổ biến và đặc 

thù của một số quá trình trao đổi chất ở thực vật, động vật, vi sinh vật. Biết được mối 

liên quan giữa các quá trình trao đổi chất. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Là cầu nối giữa các học phần về hoá học với các học phần về sinh học, đặt cơ 

sở cho việc tiếp thu các học phần về Sinh học thực nghiệm. Sinh viên nhận biết được 

thành phần hóa học, cấu trúc phân tử, tính chất hoá học của protein, axit nucleic, 

gluxit, lipit, các vitamin, enzyme, hormon, có kỹ năng làm một số thí nghiệm định tính 

để nhận dạng một số hợp chất chủ yếu. Sinh viên cũng hiểu được cơ cấu phân giải, 

tổng hợp saccharit, lipit, axit nucleic, protein trong tế bào sống để có cơ sở hiểu được 

cơ chế phân tử của các quá trình sinh lý, di truyền trong các học phần sau. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: PROTEIN 

1.1. Khái niệm chung, vị trí, vai trò, chức năng của protein trong cơ thể sinh 

vật. 

1.2. Cấu tạo của phân tử protein. 

1.3. Tính chất lý hóa và sinh học chủ yếu của protein. 

1.4. Phân loại protein. 

1.5. Công nghệ protein và những ứng dụng trong thực tế. 

CHƯƠNG II: AXIT NUCLEIC 

2.1. Cấu tạo hóa học của axit nucleic. 

2.2. Cấu trúc, tính chất của axit nucleic (DNA, RNA). 

3.3. Axit nucleic với công nghệ sinh học. 
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CHƯƠNG III: GLUXIT 

3.1. Monosaccharit 

3.2. Disaccharit 

3.3. Oligosaccharit 

4.4. Polysaccharit 

CHƯƠNG IV: LIPIT 

4.1. Cấu tạo hóa học và các tính chất lý hóa chủ yếu của các loại lipit thường 

gặp. 

4.2. Vai trò và ứng dụng của lipit trong đời sống và sản xuất. 

CHƯƠNG V: VITAMIN 

5.1. Cấu tạo hóa học, vai trò, chức năng sinh học, nhu cầu và nguồn cung cấp 

các vitamin. 

5.2. Các chất kháng vitamin. 

5.3. Ứng dụng của vitamin trong các lĩnh vực đời sống. 

CHƯƠNG VI: ENZYM 

6.1. Định nghĩa, bản chất hóa học của enzym. 

6.2. Cấu tạo hóa học của enzym. 

6.3. Cơ chế xúc tác của enzym. 

6.4. Tính đặc hiệu của enzym. 

6.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzym. 

6.6. Cách gọi tên và phân loại enzym. 

6.7. Công nghệ enzym và những ứng dụng của nó. 

CHƯƠNG VII: HORMOL 

7.1. Hormol động vật. 

7.2. Hormol thực vật. 

CHƯƠNG VIII: CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC THỨ CẤP 

8.1. Khái niệm chung và vai trò các hợp chất có nguồn gốc thứ cấp trong thực 

vật. 

8.2. Một số các hợp chất có nguồn gốc thứ cấp thường gặp trong các cây đặc 

sản nhiệt đới. 

8.3. Sử dụng các hợp chất có nguồn gốc thứ cấp trong đời sống và vai trò của 

chúng trong nền kinh tế quốc dân. 

CHƯƠNG IX: ĐẠI CƯƠNG VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ TRAO ĐỔI 

NĂNG LƯỢNG 

9.1. Trao đổi chất. 

9.2. Trao đổi năng lượng. 

9.3. Hợp chất cao năng. 

9.4. Oxy hóa khử sinh học. 

CHƯƠNG X: TRAO ĐỔI GLUXIT 

10.1. Phân giải gluxit 

10.2. Tổng hợp gluxit 

CHƯƠNG XI: TRAO ĐỔI LIPIT 
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11.1. Trao đổi dầu, mỡ trung tính 

11.2. Trao đổi phospholipit. 

11.3. Trao đổi steroit và sterol. 

CHƯƠNG XII: TRAO ĐỔI AXIT NUCLEIC 

12.1. Phân giải axit nucleic 

12.2. Tổng hợp axit nucleic 

CHƯƠNG XIII: TRAO ĐỔI PROTEIN 

13.1. Phân giải protein 

13.2. Sinh tổng hợp protein 

CHƯƠNG XIV: MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI 

CHẤT 

14.1. Một số đặc điểm chung của quá trình trao đổi chất. 

14.2. Quá trình trao đổi chất ở một số sinh vật đặc thù. 

5. Học liệu   

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thy Thư, Hóa sinh học, Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm, 2005. 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thy Thư, Hóa sinh học, Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm, 2005. 

[3]. Nguyễn Thị Trân Châu, Hóa sinh học, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

Sinh viên phải chuẩn bị bài ở nhà trước khi lên lớp, lên lớp đầy đủ, tích cực 

tham gia thảo luận, phát biểu xây dựng bài, làm bài tập, bài kiểm tra nghiêm túc. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì: trọng số: 40% 

7.2. Thi cuối kỳ:                                                      trọng số: 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Trần Ngọc Hải       Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ Sinh học 

Thời gian, địa điểm làm việc: 6 ngày/tuần, văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên. 

Địa chỉ liên hệ: Trần Ngọc Hải, khoa Sư phạm Tự nhiên, trường ĐH Phạm Văn 

Đồng 

Điện thoại: 0983020140                                   E-mail: tnhai@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giải phẫu sinh lí người, Động vật học 
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DUYỆT             Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính                                Trần Ngọc Hải   
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Hình thái, giải phẫu thực vật 

- Mã học phần:                            Số tín chỉ: ..  3 tín chỉ 

- Yêu cầu của học phần:      bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết:   không 

- Các yêu cầu khác đối với học phần:   không 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết:  30 tiết (2 tín chỉ) 

+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp: 30 tiết (1 tín chỉ) 

+ Thực tập tại cơ sở: ........................................................................................  

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN: .................................  

Giờ chuẩn bị cá nhân 

+ Hoạt động theo nhóm:   30 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu:  60 giờ 

- Bộ môn - Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sư phạm Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

2.1.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức:  

Sinh viên có ý thức và thói quen trong việc bảo vệ môi trường sống; có tác 

phong làm việc cần cù, kiên nhẫn, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và nghiên cứu khoa 

học cũng như trong công việc sau khi ra trường. 

2.1.2. Về năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục 

Có kỹ năng tìm hiểu người học cũng như môi trường sống tại địa phương để lựa 

chọn phương pháp, phương tiện dạy học cho phù hợp nhằm đạt được hiệu quả cao 

trong dạy học. 

2.1.3. Về năng lực dạy học: 

Có kiến thức về cấu tạo cơ thể thực vật và các kỹ năng cần thiết như: thực hành 

trên mẫu vật, sử dụng CNTT trong dạy học … để có thể tham gia giảng dạy chương 

trình Sinh học 6 sau khi ra trường. 

2.1.4. Năng lực giao tiếp 

Có kỹ năng giao tiếp với học sinh THCS thông qua giảng dạy bộ môn để người 

học có thể hiểu rõ nội dung bài học. 

2.1.5. Năng lực đánh giá trong giáo dục 

Có kiến thức và các kỹ năng về đánh giá và đánh giá tích cực để có thể đánh giá 

chính xác nhằm động viên, kích thích học sinh học tập tốt môn Sinh học 6. 

2.1.6. Năng lực hoạt động xã hội 
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Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh trong các 

buổi tham quan dã ngoại tại những nơi có hệ thực vật phong phú hay tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa nhằm kích thích sự hứng thú của người học. 

Có kỹ năng hoạt động độc lập hoặc hợp tác với các cá nhân hoặc tổ chức để 

thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học. 

2.1.7. Năng lực phát triển nghề nghiệp 

Có khả năng tự đánh giá, nhận xét và rút ra những bài học kinh nghiệm từ kết 

quả làm việc bản thân cũng như của bạn bè, đồng nghiệp.  

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp yêu cầu giảng dạy bộ môn ở trường 

THCS. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

            MỤC TIÊU 
 

 

NỘI DUNG 
 

 

BẬC I 

 

BẬC II 

 

BẬC III 

PHẦN LÝ THUYẾT 

  

Mở đầu 

A1. Nêu được đối 

tượng nghiên cứu, 

nhiệm vụ, phương pháp 

và lược sử nghiên cứu 

bộ môn. 

B1. Xác định được vị 

trí và mối quan hệ 

của môn học với các 

khoa học khác nghiên 

cứu về thực vật. 

C1. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tế bào  

thực vật 

I.A1. Nêu được khái 

niệm cơ bản về tế bào 

thực vật. 

I.B1. Phân biệt tế bào 

nhân sơ với tế bào 

nhân thực; tế bào 

thực vật với tế bào 

động vật 

I.C1. 

I.A2. Trình bày được 

cấu tạo hiển vi và siêu 

hiển vi của vách, màng 

tế bào, các bào quan, 

nhân tế bào, không bào 

và các thể ẩn nhập 

trong tế bào; nêu được 

các hoạt động sinh lý 

của chúng trong tế bào 

I.B2. Phân biệt lưới 

nội chất với bộ máy 

golgi; ty thể với lạp 

thể. Phân tích sự phù 

hợp giữa cấu tạo với 

chức năng sống của 

các cấu trúc trong tế 

bào. 

I.C2. Bình luận 

về tính thống 

nhất trong hoạt 

động của các cấu 

trúc để đảm bảo 

cho tế bào và cơ 

thể tồn tại, sinh 

trưởng và phát 

triển. 

I.A3. Trình bày được 

các khái niệm trực 

phân, gián phân, 

nguyên nhiễm, giảm 

nhiễm. Nêu diễn biến 

của phân bào nguyên 

nhiễm và giảm nhiễm. 

I.B3. Phân biệt phân 

bào nguyên nhiễm 

với phân bào giảm 

nhiễm.  

I.C3. 

 

 

 

 

II.A1. Nêu được các 

khái niệm về mô và 

những quan điểm khác 

nhau về phân loại mô 

thực vật. 

II.B1. Xác định được 

mối liên hệ giữa tế 

bào và mô.  

II.C1. Đánh giá 

về vai trò của mô 

phân sinh đối với 

cơ thể. 
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II. Mô  

thực vật 

II.A2. Nêu được khái 

niệm và cấu tạo giải 

phẫu của 6 loại mô của 

cơ thể thực vật 

II.B2. Giải thích được 

một số hiện tượng 

thực tế liên quan đến 

mô như mật độ phân 

bố lỗ khí ở cây Hai lá 

mầm, Một lá mầm, 

cây thủy sinh hay 

cùng một loài thực 

vật nhưng sống trong 

những điều kiện khác 

nhau. 

II.C2. Phân tích 

được mối liên hệ 

giữa cấu tạo và 

chức năng của 6 

loại mô đã học.  

 

 

 

 

 

III. Cơ quan 

sinh dưỡng 

III.A1. Nêu được khái 

niệm chung về cơ quan 

sinh dưỡng của thực 

vật bậc cao. 

III. B1. Giải thích 

được tại sao gọi cơ 

quan này là cơ quan 

“sinh dưỡng” 

III.C1. 

III.A2. Trình bày được 

đặc điểm hình thái, cấu 

tạo giải phẫu, các biến 

dạng của rễ, thân, lá 

của cây Hai lá mầm và 

cây Một lá mầm 

II.B2. - So sánh cấu 

tạo rễ, thân, lá cây 

Hai lá mầm và cây 

Một lá mầm. 

- So sánh cấu tạo sơ 

cấp và thứ cấp của rễ 

với thân cây Hai lá 

mầm. 

II.C2. Bình luận 

về sự phù hợp 

giữa cấu tạo với 

chức năng và 

điều kiện sống 

của cơ quan sinh 

dưỡng của thực 

vật bậc cao. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Sự  

sinh sản và 

 cơ quan  

sinh sản 

 

 

 

 

 

IV.A1. Nêu được khái 

niệm sinh sản của sinh 

vật. 

IV.B1. Phân biệt 

được các hình thức 

sinh sản ở thực vật. 

IV.C1. 

IV.A2. - Trình bày khái 

niệm xen kẽ thế hệ và 

chu trình sinh sản của 

một số đại diện tiêu 

biểu cho giao thế hình 

thái đẳng hình và dị 

hình 

IV.B2. Phân biệt giao 

thế hình thái đẳng 

hình và dị hình 

IV.C2. Bình luận 

về xu hướng tiến 

hóa chung của 

thực vật liên quan 

đến giao thế hình 

thái. 

IV.A3. - Trình bày cấu 

tạo cơ quan sinh sản 

quá trình thụ phấn, thụ 

tinh ở thực vật Hạt kín; 

sự hình thành quả và 

hạt; phân loại quả. 

IV. B3.- So sánh cấu 

tạo túi phôi của thực 

vật Hạt trần và Hạt 

kín   

 

IV. C3. Giải thích 

được vì sao Hạt 

kín là ngành thực 

vật tiến hóa nhất 

và phát triển ưu 

thế nhất trong 

giới thực vật. 

PHẦN THỰC HÀNH 

 

I. Phương pháp 

nghiên cứu Giải 

phẫu Thực vật- 

Tế bào Thực 

I.A1. - Sử dụng được 

kính hiển vi để quan sát 

mẫu vật và các dụng cụ 

cần thiết trong phòng 

thí nghiệm để nghiên 

I.B1. Nhận biết được 

một số tế bào, các 

thành phần của tế bào 

như lục lạp, không 

bào, các thể ẩn nhập. 

I.C1. 
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vật. 

 

cứu bộ môn. Vẽ lại được mẫu vật 

đã quan sát. 

 I.A2. Làm được các 

tiêu bản tế bào thực vật 

để quan sát 

I.A2. Quan sát được 

tiêu bản và vẽ hình. 

I.C2. Làm được 

các tiêu bản đẹp 

về tế bào. 

 

II. Mô Thực vật 

II.A1. Tiến hành được 

phương pháp nhuộm 

kép và làm các tiêu bản 

hiển vi tạm thời về các 

mô thực vật. 

II.B1. Quan sát, nhận 

dạng và vẽ hình được 

các loại mô đã học. 

 

II.C1.  

III. Giải phẫu 

rễ– Cấu tạo sơ 

cấp, cấu tạo thứ 

cấp 

III.A1. Làm tiêu bản và 

quan sát được cấu tạo 

giải phẫu của rễ 

III.B1. So sánh hình 

thái và cấu tạo giải 

phẫu của rễ cây Hai 

lá mầm và cây Một lá 

mầm 

III.C1.  

IV. Giải phẫu 

thân – Cấu tạo 

sơ cấp, cấu tạo 

thứ cấp 

IV.A1. Làm tiêu bản và 

quan sát được cấu tạo 

giải phẫu của thân cây 

IV.B1. So sánh hình 

thái và cấu tạo giải 

phẫu của thân cây Hai 

lá mầm và cây Một lá 

mầm 

IV.C1 

 

V. Giải phẫu lá  

V.A1. Làm tiêu bản và 

quan sát được cấu tạo 

giải phẫu của lá cây 

V.B1. So sánh hình 

thái và cấu tạo giải 

phẫu của lá cây Hai lá 

mầm và cây Một lá 

mầm 

V.C1. 

 
 

 

VI. Cơ quan 

sinh sản của 

thực vật Hạt 

kín 

VI.A1. Quan sát các 

thành phần của một hoa 

ở thực vật Hạt kín. 

VI.B1. Viết hoa thức 

và vẽ được hoa đồ. 

Phân biệt các kiểu 

cụm hoa. 

VI.C1. 

VI.A2. Quan sát hình 

dạng quả, hạt của cây 

Hạt kín. Phân loại quả. 

VI.B2. Xác định được 

loại quả của một loài 

cụ thể. Phân tích các 

thành phần của hạt 

VI.C2. 

VI.A3. Quan sát các 

kiểu quả và hạt thích 

nghi với các kiểu phát 

tán khác nhau. 

VI. B3. So sánh, nhận 

xét các loại quả và 

hạt có các hình thức 

phát tán khác nhau để 

thấy sự thích nghi của 

chúng. 

VI.C3. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Hình thái giải phẫu học thực vật- học phần đầu tên của khối kiến thức cơ sở về 

thực vật- cung cấp cho người học những kiến thức về: hình thái, cấu tạo và chức năng 

của tế bào, mô, cơ quan của cơ thể thực vật; mối quan hệ giữa cấu tạo, chức năng và 

điều kiện môi trường sống của các cấp độ tổ chức này; các hình thức sinh sản ở thực 

vật, đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản và sự sinh sản ở thực vật Hạt kín và chu trình 

phát triển của một số nhóm thực vật tiêu biểu từ thấp đến cao. 
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4. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN LÝ THUYẾT: 30 tiết 

Mở đầu (2 tiết) 

1. Giới thiệu chung về giới thực vật 

1.1. Đặc điểm chung của thực vật 

1.2. Vai trò của thực vật trong tự nhiên  

2. Đối tượng, nhiệm vụ của Hình thái- Giải phẫu học thực vật 

2.1. Khái niệm 

2.2. Đối tượng nghiên cứu của HTGPTV 

2.3. Nhiệm vụ cơ bản của HTGPTV 

2.4. Phương pháp nghiên cứu Hình thái- Giải phẫu học thực vật 

2.5. Quan hệ giữa Hình thái- Giải phẫu học thực vật với các môn học khác. 

Chương 1: Tế bào thực vật (6 tiết) 
1.1. Đại cương về tế bào thực vật 

1.1.1. Khái niệm chung 

1.1.2. Hình dạng và kích thước tế bào 

1.1.3. Cấu tạo đại cương của tế bào thực vật 

1.2. Cấu trúc của tế bào thực vật 

1.2.1. Màng sinh chất 

1.2.2. Chất tế bào 

1.2.2.1. Thành phần hóa học của chất tế bào 

1.2.2.2. Tính chất lý, hóa học của chất tế bào 

1.2.2.3. Cấu trúc của chất tế bào 

1.2.2.4. Tính chất sinh lý của chất tế bào 

1.2.2.5. Các bào quan: ty thể, lạp thể, bộ máy golgi, Riboxom 

1.2.2.6. Các thể ẩn nhập trong tế bào 

1.2.3. Nhân tế bào 

1.2.4. Không bào 

1.2.5. Vách tế bào 

1.2.5.1. Thành phần hóa học 

1.2.5.2. Cấu trúc của vách tế bào 

1.2.5.3. Những biến đổi hóa học của vách tế bào 

1.3. Sự phân chia tế bào  

1.3.1. Trực phân 

1.3.2. Gián phân 

1.3.2.1. Phân bào nguyên nhiễm 

1.3.2.2. Phân bào giảm nhiễm  

Chương 2: Mô thực vật (4 tiết) 
2.1. Khái niệm Mô thực vật 

2.2. Phân loại Mô  

2.2.1. Mô phân sinh 

2.2.2. Mô che chở  

2.2.3. Mô cơ 

2.2.4. Mô dẫn 

2.2.5. Mô mềm  

2.2.6. Mô tiết 

Chương 3: Các cơ quan dinh dưỡng (8 tiết) 

3.1. Khái niệm chung 

3.2. Cơ quan sinh dưỡng 
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3.2.1. Rễ 

3.2.1.1. Khái niệm  

3.2.1.2. Hình thái rễ 

3.2.1.3. Sự thích nghi của rễ với điều kiện sống 

3.2.1.4. Cấu tạo giải phẫu của rễ 

3.2.2. Thân 

3.2.2.1. Khái niệm  

3.2.2.2. Hình thái thân 

3.2.2.3. Sự thích nghi của thân với điều kiện sống 

3.2.2.4. Cấu tạo giải phẫu của thân 

3.2.3. Lá 

3.2.3.1. Khái niệm  

3.2.3.2. Hình thái lá 

3.2.3.3. Sự thích nghi của lá với điều kiện sống 

3.2.3.4. Cách mọc lá 

3.2.3.5. Cấu tạo giải phẫu 

3.2.3.6. Sự rụng lá  

Chương 4: Sự sinh sản và cơ quan sinh sản (10 tiết) 
4.1. Khái niệm chung 

4.2. Các hình thức sinh sản 

4.2.1. Sinh sản vô tính.  

4.2.1.1. Khái niệm 

4.2.1.2. Các hình thức sinh sản vô tính 

4.2.2. Sinh sản hữu tính.  

4.2.2.1. Khái niệm 

4.2.2.2. Các hình thức sinh sản hữu tính 

4.2.2.3. Ý nghĩa của quá trình sinh sản hữu tính 

4.3. Sự xen kẽ thế hệ và giao thế hình thái 

4.3.1. Khái niệm 

4.3.2. Các kiểu xen kẽ thế hệ 

4.3.2.1. Xen kẽ thế hệ đẳng hình  

4.3.2.2. Xen kẽ thế hệ dị hình ở Rêu, Dương xỉ, Hạt trần 

4.4. Cơ quan sinh sản và sự sinh sản ở thực vật Hạt kín  

4.4.1. Hoa và cụm hoa 

4.4.2. Sự thụ phấn và sự thụ tinh    

4.4.3. Hạt và quả 

4.4.4. Chu trình phát triển của cây có hoa 

PHẦN THỰC HÀNH: 30 tiết:  (7 bài x 4 tiết/bài= 28 tiết) + 2 tiết Học tập ngoài thiên 

nhiên 

Bài 1: Phương pháp nghiên cứu Giải phẫu Thực vật - Tế bào Thực vật. 
1.1. Phương pháp  

1.1.1. Phương pháp sử dụng kính hiển vi 

1.1.2. Phương pháp giải phẫu 

1.1.3. Phương pháp xử lí và nhuộm mẫu 

1.1.4. Phương pháp đọc kết quả 

1.2. Tế bào Thực vật 

1.2.1. Cấu tạo tế bào thực vật 

1.2.2. Lục lạp 

1.2.3. Không bào và hiện tượng co nguyên sinh 
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1.2.4. Chất dự trữ: Tinh bột, dầu, Protein 

1.2.5. Thể vùi khoáng: CaC2O4, CaCO3 

Bài 2: Mô Thực vật 
2.1. Mô phân sinh 

2.2. Mô bì 

2.3. Mô cơ 

2.4. Mô mềm 

2.5. Mô dẫn: Libe (phloem), Gỗ (xylem), Bó mạch dẫn. 

2.6. Mô tiết 

Bài 3: Giải phẫu rễ – Cấu tạo sơ cấp, cấu tạo thứ cấp. 
3.1. Rễ cây Một lá mầm 

3.2. Rễ cây Hai lá mầm- Cấu tạo sơ cấp, cấu tạo thứ cấp 

Bài 4: Giải phẫu thân – Cấu tạo sơ cấp, cấu tạo thứ cấp. 
4.1. Thân cây Một lá mầm 

4.2. Thân cây Hai lá mầm- Cấu tạo sơ cấp, cấu tạo thứ cấp 

Bài 5: Giải phẫu lá. 
5.1. Lá cây 2 lá mầm: cuống lá, phiến lá. 

5.2. Lá cây 1 lá mầm: cuống lá, bẹ lá. 

Bài 6: Chu trình sinh sản của Rêu, Dương xỉ, Hạt trần 

6.1. Chu trình sinh sản của Rêu 

6.2 . Chu trình sinh sản của Dương xỉ 

6.3. Chu trình sinh sản của Hạt trần 

Bài 7: Cơ quan sinh sản của thực vật Hạt kín 
7.1. Hoa: Cấu tạo hoa, hoa thức, hoa đồ, cụm hoa. 

7.2. Quả và hạt 

Học tập ngoài thiên nhiên 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Nguyễn Thị Hòa, Bài giảng Hình thái gải phẫu học thực vật, Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng, 2012. (Q1) 

[2]. Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga, Hình thái - Giải phẫu học thực vật, NXB 

Đại học Sư phạm, 2003. (Q2) 

5.2. Học liệu tham khảo  

[3]. Nguyễn Bá, Hình thái học thực vật, NXB Giáo dục, 2006. (Q3) 

[4]. Nguyễn Bá, Giáo trình Thực vật học, NXB Giáo dục, 2007. (Q4) 

[5]. Hoàng Thị Sản, Phan Nguyên Hồng, Nguyễn Tề Chỉnh, Hình thái – Giải phẫu 

thực vật, NXB Giáo dục, 1980. (Q5) 

 [6]. Hoàng Thị Sản, Trần Văn Ba, Hình thái – Giải phẫu thực vật, NXB Giáo dục, 

1998. (Q6) 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

    - Sinh viên phải dự ít nhất 80% số giờ lên lớp và tham gia đầy đủ các buổi thực 

hành. 

    - Tìm đầy đủ tài liệu học tập và các tài liệu có liên quan. 

    - Phải nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp. Có vở ghi chép môn học và vở thực 

hành 

    - Hoàn thành và nộp bài sêmina cho giáo viên trước ngày báo cáo. 

    - Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, sêmina; tích cực trao đổi, thảo luận để nắm 

bắt được vấn đề. 
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    - Làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

 - Kiểm tra thường xuyên thông qua việc trả lời câu hỏi liên quan đến bài học 

nhằm đánh giá năng lực giao tiếp, năng năng lực dạy học. Thông qua buổi học tập 

ngoài thiên nhiên đánh giá năng lực hoạt động xã hội của sinh viên. Qua các buổi thảo 

luận, semina đánh giá năng lực giao tiếp, năng lực đánh giá và năng lực phát triển 

nghề nghiệp. 

 - Kiểm tra định kỳ thông qua các bài tự luận hay trắc nghiệm, kiểm tra thực 

hành trên mẫu vật cụ thể nhằm đánh giá năng lực dạy học, năng lực phát triển nghề 

nghiệp. 

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:   trọng số 40%   

7.2. Thi cuối kỳ:      trọng số 60%  

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa                             Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: 7h30 sáng thứ hai hàng tuần tại Khoa Sư phạm Tự nhiên 

Địa chỉ liên hệ: Khu tập thể giáo viên của trường (đối diện trường ĐH Phạm Văn 

Đồng) 

Điện thoại:  0983.746103                                 E-mail: nthoa@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về Động vật và Di truyền 

    DUYỆT       Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

 

         Nguyễn Thị Hòa 

 

Lê Đình Phương   Lê Thị Thính 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Phân loại học thực vật                

-Mã học phần: 26                              Số tín chỉ: 02 

-Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Hình thái giải phẫu học thực vật. 

-Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần này: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm 

Tự nhiên 

2- Mục tiêu của học phần 

2.1-Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

* Về kiến thức 

Hiểu được hệ thống Thực vật từ thấp đến cao qua các bậc phân loại lớn (ngành, 

lớp), quan hệ họ hàng và hướng tiến hóa của chúng. 

 Biết được một số đặc điểm sinh học và ý nghĩa thực tế của các nhóm thực vật 

quan trọng. 

 Có một vài hiểu biết cơ bản về sự đa dạng của thực vật ở nước ta để từ đó có 

thể vận dụng vào thực tiễn giảng dạy sau này, liên hệ về tình hình địa phương. 

* Về kĩ năng 

-Có một số kĩ năng nghiên cứu thông thường: quan sát, mô tả, thu thập và phân 

tích mẫu vật, làm tiêu bản bách thảo…phục vụ việc tự nghiên cứu và tổ chức hướng 

dẫn học tập sau này. 

- Có khả năng hướng dẫn học tập hoặc tư vấn , giải thích những vấn đề về thực 

vật thuộc chương trình THCS có liên quan đến môn phân loại thực vật (PLTV) 

* Về thái độ 

Tự tạo cho bản thân và từ đó có thể truyền đạt lại cho học sinh của mình sau 

này lòng yêu thiên nhiên, bộ môn bằng hành động cụ thể (bảo vệ cây cối, bảo vệ môi 

trường, ham mê tìm hiểu nghiên cứu thực vật…) 

*  Về phát triển năng lực 

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức:  

 Trách nhiệm công dân: có trách nhiệm trong việc bảo vệ sự đa dạng thực 

vật. 

 Đạo đức nghề nghiệp: có trách nhiệm dạy học học sinh lớp 6 nắm vững 

những khái niệm sơ đẳng về Phân loại học thực vật 

+ Năng lực giáo dục: 

 Năng lực 1: có năng lực giáo dục học sinh yêu thích môn học và bảo vệ 

sự đa dang thực vật. 

 Năng lực 2: có năng lực đánh giá kết quả sự yêu thích môn học và thái 

độ bảo vệ sự đa dạng của học sinh. 

+ Năng lực dạy học:   
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 Năng lực 3: có năng lực vận dụng kiến thức Phân loại học thực vật để 

dạy sinh học phần Phân loại học lớp 6. 

 Năng lực 4: có năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh phần Phân 

loại học thực vật. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: 

 Năng lực 5: năng lực tự học môn Phân loại học thực vật. 

 Năng lực nghiên cứu lĩnh vực khoa học Phân loại học thực vật 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

     Mục tiêu 

Nội dung 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

Chương 1: 

Mở đầu 

1.A.1-Nêu được đối 

tượng và nhiệm vụ của 

môn học. 

1.A.2- Trình bày được 3 

thời kì trong lược sử 

phân loại TV. 

1.A.3- Biết được đơn vị 

phân loại, 6 bậc phân 

loại chính và một số bậc 

phân loại phụ 

1.A.4 – Biết được cách 

gọi tên các bậc phân loại 

trên theo tiếng Latinh. 

1.A.5- Trình bày được 6 

phương pháp phân loại 

chính và một số phương 

pháp phụ. 

1.A.5- Biết được khái 

niệm 5 giới và 2 nhóm 

thực vật lớn cao. 

1.B.1-Dựa vào đặc 

điểm của 3 thời kì 

trong lược sử để phân 

tích những ưu và 

nhược điểm của mỗi 

thời kì. 

 

 

1.C.1- Dựa vào đặc 

điểm của 3 thời kì 

trong lược sử để 

đánh giá giá trị của 

mỗi thời kì. 

 

Chương 2: 

Giới Nấm 

2.A.1- Biết được 2 tính 

chất đặc trưng nhất của 

giới Nấm về tổ chức cơ 

thể; một đặc điểm đặc 

trưng về cấu tạo của tế 

bào Nấm;  

 

2.A.2- Nêu được 3 hình 

thức sinh sản của Nấm. 

2.A.3- Xác định được 

nguồn gốc xuất hiện của 

Nấm. 

2.A.3-Nêu được những 

đặc điểm của 6 lớp nấm 

2.B.1- Từ đặc điểm 

đặc trưng và cấu tạo 

của tế bào nấm giải 

thích vì sao Nấm 

không được xếp vào 

giới TV như trước 

đây. 

 

 

2.B.2- Từ đặc điểm 

của 6 lớp nấm phân 

biệt được chúng. 

2.B.3- Từ đặc điểm 

của nấm mốc trắng, 

2.C.1- Từ đặc điểm 

về dinh dưỡng, môi 

trường sống của 

nấm  hãy đề xuất 

các biện pháp giữ 

gìn vệ sinh môi 

trường sống xung 

quanh tránh tác hại 

từ Nấm. 
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thuộc ngành Nấm 

2.A.5-  Nêu được vai trò 

của Nấm trong tự nhiên 

và con người. 

nấm đảm  phân loại 

được 2 nhóm nấm 

trên 

 

 

2.B.4- Vận dụng 

được kiến thức 

chương Nấm vào dạy 

học chương X sinh 

học 6. 

Chương 3: 

Thực vật BT 

(Tảo và Địa 

y) 

3.A.1- Biết được một 

đặc điểm đặc trưng về tổ 

chức cơ thể của Tảo; 

Một đặc điểm đặc trưng 

của cấu tạo tế bào Tảo. 

 

3.A.2- Nêu được 3 hình 

thức sinh sản của Tảo. 

 

 

 

3.A.3. Nêu được các đặc 

điểm chính của 5 lớp 

Tảo. 

 

 

3.A.4- Trình bày được 

đặc điểm đặc trưng cộng 

sinh ở địa y. 

3.A.5- Biết được 3 dạng 

địa y ngoài tự nhiên; 2 

loại cấu tạo trong; 2 kiểu 

sinh sản của địa y. 

3.A.6 -  Nêu được vai trò 

của Tảo và Địa y trong 

tự nhiên và con người. 

3.B.1- Từ những đặc 

điểm đặc trưng đó 

giải thích vì sao Tảo 

được xếp vào nhóm 

TVBT. 

 

3.B.2- Từ đặc điểm 

cấu tạo và sinh sản 

hãy so  sánh Nấm và 

Tảo. 

 

3.B.3- Từ đặc điểm 

của 5 lớp Tảo: Lục, 

tảo Silic,Vòng, Nâu, 

Đỏ hãy phân biệt 4 

lớp này và phân loại 

được chúng. 

3.B.4-Từ đặc điểm 

sinh sản của Tảo hãy 

giải thích một số hiện 

tượng do tảo gây ra 

trong tự nhiên như 

hiện tượng “Nước nở 

hoa, ao hồ màu xanh, 

những đám màu xanh 

lục màu xám trên 

thân cây”…  

3.B.5- Vận dụng 

được kiến thức vào 

dạy học chương X –

Sinh học 6 

3.C.1-Từ đặc điểm 

về cấu tạo và sinh 

sản của Tảo hãy 

chứng minh chúng 

thích nghi với môi 

trường sống ở nước. 

3.C.2- Từ vai trò 

của Tảo và quá trình 

khai thác Tảo thực 

tế của địa phương 

người học đánh giá 

sự khai thác này còn 

hợp lí hay không, có 

ảnh hưởng đến môi 

trường sống hay 

không và đưa ra các 

biện pháp bảo vệ 

Tảo.  

3.C.3-Từ các kiến 

thức đại cương về 

trái đất và sự phát 

triển của giới thực 

vật hãy phát biểu 

các điều kiện xuất 

hiện Tảo nguyên 

thủy trên trái đất. 

Chương 4: 

Thực vật 

BC 

4.A.1- Nêu được 3 đặc 

điểm chung về cơ quan 

sinh dưỡng, 3 đặc điểm 

chung về ở cơ quan sinh 

sản của TVBC,  

4.B.1- Phân tích 6 

đặc điểm chung của 

TVBC. 

 

 

4.C.1-Từ 6 đặc điểm 

chung của TVBC 

hãy chúng minh 

chúng thích nghi với 

môi trường trên cạn 
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4.A.2- Trình bày được 

nguồn gốc và sự tiến hóa 

của TVBC và liệt kê 

được các ngành 8 TV 

BC. 

4.A.3-Nêu đặc điểm 

chung và nguồn gốc của 

Rêu 

 

 

 

 

 

4.A.4-Nêu các đặc điểm 

chính của 3 lớp Rêu. 

4.A.5-Nêu vai trò của 

lớp Rêu. 

4.A.6-Nêu đặc điểm 

chung, các bộ và đại 

diện điển hình của 4 

ngành là Quyết trần, Lá 

thông, Thông đá và Cỏ 

tháp bút. 

4.A.7-Nêu đặc điểm 

chung và nguồn gốc của 

Dương xỉ. 

 

4.A.8-Nêu các đặc điểm 

chính của 3 lớp trong 

ngành Dương xỉ. 

4.A.9-Nêu vai trò của 

lớp Dương xỉ. 

4.A.10-Nêu đặc điểm 

chung và nguồn gốc của 

Hạt trần 

 

4.A.11-Nêu các đặc 

điểm chính của 6 lớp 

trong ngành Hạt trần. 

4.A.12-Nêu vai trò của 

ngành Hạt trần. 

4.A.13-Nêu đặc điểm 

chung, nguồn gốc và các 

vấn đề tiến hóa của 7 bộ 

phận của cơ thể của Hạt 

4.B.2-Vẽ sơ đồ tiên 

hóa của TVBC. 

 

 

 

4.B.3- Giải thích vì 

sao Rêu chỉ mọc 

được ở những nơi ẩm 

ướt. 

4.B.4-So sánh được 

các đặc điểm cấu tạo 

và sinh sản của Rêu 

và tảo 

 

4.B.5- Phân biệt 3 lớp 

Rêu và phân loại 

được 3 lớp rêu này 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.6- So sánh các 

đặc điểm cấu tạo và 

sinh sản của Rêu và 

Dương xỉ. 

4.B.7- Phân biệt 3 lớp 

trong ngành Dương 

xỉ. Phân loại được 

cây thông đất, cây 

quyển bá và cây cỏ 

tháp bút và dương xỉ 

 

 

4.B.8- So sánh các 

đặc điểm cấu tạo và 

sinh sản của Dương 

xỉ và Hạt trần. 

4.B.9- Phân biệt 6 lớp 

trong ngành Hạt trần. 

phân loại được cây 

thông và một số cây 

Hạt trần thường gặp 

và tiến hóa hơn tảo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2- Chứng minh 

Rêu tiến hóa hơn 

Tảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.3- Chứng minh 

Dương xỉ tiến hóa 

hơn Rêu. 

 

 

 

 

 

 

4.C.4- Chứng minh 

Hạt trần tiến hóa 

hơn Dương xỉ. 

 

 

 

 

 

4.C.5- Chứng minh 

Hạt kín tiến hóa và 

chiếm ưu thế nhất 

trong giới thực vật. 
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kín. 

4.A.14-Nêu các đặc 

điểm chính của 2 lớp 

trong ngành Hạt kín là 

lớp Một lá mầm và lớp 

Hai lá mầm. 

4.A.15-Nêu các đặc 

điểm chính của 7 phân 

lớp trong lớp Hai lá 

mầm. 

4.A.16-Nêu các đặc 

điểm chính của 3 phân 

lớp trong lớp Một lá 

mầm. 

4.A.17-Nêu vai trò của 

ngành Hạt kín. 

 

 

4.B.10- So sánh các 

đặc điểm cấu tạo và 

sinh sản của Hạt trần 

và Hạt kín. 

 

4.B.11 - Phân biệt 2 

lớp trong ngành Hạt 

kín. 

 

 

4.B.12- Phân biệt 7 

phân lớp trong lớp 

cây Hai lá mầm. Phân 

loại được các cây 

trong họ Ngọc Lan, 

họ Na, họ Long Não, 

họ Sen, họ Cẩm 

chướng, họ Rau rau 

răm, họ Dâu tằm, họ 

Dẻ, họ Phi lao, họ 

Bầu bí, họ Bông, họ 

Thầu dầu, họ Cải, họ 

Cải, họ Hoa hồng, họ 

Đậu, họ Sim, họ 

Cam, họ Hoa tán, họ 

Trúc đào, họ Khoai 

lang, họ Cà, họ Hoa 

môi, họ Cúc. 

 

4.B.13- Phân biệt 3 

phân lớp trong lớp 

cây Một lá mầm. 

Phân loại được Hành, 

họ lay ơn, họ Chuối, 

họ Chuối hoa, lan, họ 

cói, họ Lúa, họ Cau, 

họ Ráy. 

 

4.B.14- Vận dụng các 

kiến thức về TVBC 

để dạy chương VIII- 

sinh học 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.6-Từ các kiến 

thức đại cương về 

trái đất và sự phát 

triển của giới thực 

vật hãy phát biểu 

các điều kiện xuất 

hiện TV Hạt kín trên 

trái đất. 

4.C.7- Đề xuất các 

biện pháp bảo vệ 

nguồn lợi TVBC  ở 

địa phương. 

Chương 5: 

Giới thiệu 

5.A.1-Nêu vai trò của 

thực vật đối với con 

 

 

5.C.1-Từ vai trò của 

thực vật đối với con 
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khu hệ thực 

vật Việt 

Nam 

người. 

5.A.2- Nêu được những 

điều tự nhiên và lịch sử 

của hệ TV Việt Nam. 

5.A.3- Trình bày đặc 

điểm của hệ TV Việt 

Nam. 

5.A.4- Liệt kê 10 khu hệ 

TV Việt Nam 

 

5.B.1- Từ đặc điểm 

điều kiện tự nhiên và 

lịch sử hình thành của 

hệ TV Việt Nam mà 

giải thích sự đa dạng 

của hệ TV Việt Nam 

và chia được 10 khu 

hệ TV 

người hãy đánh giá 

câu nói “Nếu không 

có thực vật sẽ không 

có loài người” đúng 

hay sai. 

Phần thực 

hành 

   

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần giới thiệu cho sinh viên hệ thống thực vật theo trình tự tiến hoá từ 

thấp đến cao qua các bậc phân loại lớn (ngành, lớp), riêng đối với ngành Hạt kín thì 

giới thiệu xuống tới một số bộ, họ chính. Học phần này trình bày một số đặc điểm sinh 

học và ý nghĩa thực tiễn của các nhóm thực vật quan trọng, hình thành hiểu biết về sự 

đa dạng phong phú của thực vật nước ta, trang bị một số kỹ năng quan sát, mô tả, thu 

thập, phân tích mẫu vật, làm tiêu bản bách thảo để nghiên cứu thực vật. Rèn luyện cho 

sinh viên trách nhiệm của một công dân và đối với nghề nghiệp dạy dạy học, rèn luyện 

năng lực giáo dục học sinh và năng lực vận dụng kiến thức vào dạy học. Hình thành 

năng lực tự học và nghiên cứu lĩnh vực khoa học Phân loại học thực vật. 

4.  Nội dung chi tiết học phần 

4.1-Phần lí thuyết (18 tiết kể cả kiểm tra) 

Chương 1: Mở đầu (1,5 tiết) 

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và vai trò của phân loại thực vật, lược sử môn phân 

loại thực vật học. 

1.2. Các quy tắc phân loại học (đơn vị phân loại, pháp danh phân loại) 

1.3. Các phương pháp phân loại: sự phân chia của Sinh giới (vấn đề 4 giới hay 

5 giới) và của giới Thực vật. Vấn đề vị trí của giới Nấm trong giáo trình Phân loại học 

thực vật. 

Chương 2: Giới Nấm (Mycophyta) (1 tiết) 

2.1. Đại cương về Nấm: đặc điểm chung về cấu tạo và sinh sản. 

2.2. Sơ bộ phân loại đến lớp: tính chung của mỗi lớp và các đại diện chính. 

2.3. Một vài đặc điểm sinh học và vai trò của Nấm 

Chương 3: Thực vật bậc thấp (Tảo và Địa y) (2 tiết) 

3.1. Đại cương về Tảo: tổ chức cơ thể, cấu tạo tế bào, các hình thức sinh sản và 

đặc điểm cơ quan sinh sản. Sự phân chia các ngành, lớp chính, các quan điểm khác 

nhau trong sự phân loại tảo. 

3.2. Giới thiệu một số ngành Tảo điển hình (tảo Silic, tảo Lục, tảo Vòng, tảo 

Nâu, tảo Đỏ): đặc điểm chung về cấu tạo, sinh sản, phân bố… 

3.3. Vị trí và vai trò của Tảo trong tự nhiên và trong đời sống con người. 

3.4. Địa y: Định nghĩa, cấu tạo, hình dạng, sinh sản. 

Chương 4: Thực vật bậc cao (12,5 tiết) 
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4.1. Đại cương về thực vật bậc cao: Đặc điểm chung. Nguồn gốc và tiến hóa. (1 

tiết) 

4.2. Sự phân chia các nhóm/ngành trong Thực vật bậc cao 

4.2.1. Nghành Rêu (Bryophyta) (2 tiết) 

4.2.1.1. Đặc điểm chung về tổ chức cơ thể và sinh sản. Chu trình sống. 

4.2.1.2. Phân loại ngành Rêu: lớp Rêu sừng, lớp Rêu tản, lớp Rêu: tính 

chất tiêu biểu của mỗi lớp và giới thiệu vài đại diện chính. 

4.2.1.3. Đặc điểm phân bố và vai trò của Rêu 

4.2.2. Nhóm Quyết (0,5 tiết- Phần này sinh viên tự nghiên cứu- Giảng viên 

hướng dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu và kiểm tra kết quả tự nghiên cứu của sinh viên 

tại buổi thực hành) 

4.2.2.1. Đặc điểm chung. 

4.2.2.2. Phân loại sơ bộ các ngành 

4.2.2.2.1. Ngành Quyết Trần (Rhyniophyta) và Lá Thông 

(Psilotophyta): vài nét sơ lược về Rhynia, , Asteroxylon và Psilotum có 

liên quan tới nguồn gốc và tiến hóa của thực vật bậc cao. 

4.2.2.2.2. Ngành Thông đá (Lycophyta): Đặc điểm chung, giới 

thiệu 2 bộ Thông đá và Quyển bá với các đại diện điển hình. 

4.2.2.2.3. Ngành cỏ tháp bút (Equisetophyta): Đặc điểm chung, 

giới thiệu đại diện điển hình: cây cỏ tháp bút. 

4.2.2.2.4. Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta): Đặc điểm chung. 

Phân loại ngành Dương xỉ tới lớp, bộ. Một số đại diện phổ biến. Nguồn 

gốc và sự tiến hóa. 

4.2.3. Thực vật có hạt 

4.2.3.1. Ngành Hạt trần (Gymnonospermatophyta) (2 tiết) 

4.2.3.1.1. Đặc điểm chung 

4.2.3.1.2. Phân loại tới lớp: 

- Lớp Tuế: tính chất tiêu biểu của lớp và giới thiệu bộ Tuế. 

- Lớp Á tuế: Đặc điểm, vị trí của Á tuế trong hệ thống cây có hạt. 

- Lớp Thông: Đặc điểm chung. Giới thiệu một số đại diện phổ 

biến và có tầm quan trọng kinh tế. 

- Lớp Dây gắm: tính chất chung. Giới thiệu một số đại diện chính. 

Ví trí của lớp trong hệ thống cây có hạt. 

4.2.3.1.3. Vị trí và hướng tiến hóa của ngành Hạt trần. 

4.2.3.2. Ngành Hạt kín (Anogiospermatophyta) 

4.2.3.2.1. Đại cương về ngành Hạt kín: Tính chất chung, nguồn 

gốc, sự tiến hóa của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản, vấn đề hệ 

thống sinh ngành Hạt kín.(1,5 tiết) 

4.2.3.2.2. Phân loại tới lớp: 

- Lớp 2 lá mầm: Đặc điểm chung, giới thiệu một số bọ họ chính 

(Ngoạc lan, Long não, Á phiện, Gai, Dẻ, Phi lao, Rau răm, Chè, Bầu bí, 

Bông, Thầu Dầu, Cải, Hồng, Đậu, Nắm ấm, Sim, Cam, Nhân sâm, Hoa 

vặn, Khoai lang, Hoa môi, Cúc.) (2,5 tiết) 

Bài kiểm tra giữa kì (1 tiết) 
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- Lớp Một lá mầm: Tính chất chung. Giới thiệu một số bô, họ 

chính (Trạch tả, Hành, Gừng, Lan, Cói, Lúa, Cau, Ráy (1,5 tiết) 

4.2.3.2.3. Tổng kết ngành Hạt kín theo hệ thống sinh của 

Takhtajan.(0,5 tiết) 

Chương 5: Đại cương về hệ thực vật Việt Nam (1 tiết) 

4.2. Thực hành (24 tiết) 

Bài 1: Nấm 

Quan sát mốc trắng hoặc mốc rễ, thể quả của nấm Đảm (thể quả dạng tán, dạng 

móng ngựa với bào tầng dạng lỗ). Cách gây mốc và cây nấm rơm. 

Bài 2: Tảo 

Quan sát một số dạng tảo đơn bào và đa bào trong các ngành: Tảo lục(ví dụ: 

Tảo lưỡi liềm, Tảo tiêu cầu, Tảo xoắn, Tảo tóc…); Tảo silic; Tảo nâu (rong mơ); Tảo 

đỏ (rau câu); Tảo vòng. 

Bài 3 : Rêu- Quyết 

- Quan sát cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của rêu tản và rêu. 

- Quan sát cơ quan sinh dưỡng, bông bào tử, túi bào tử và bào tử của cây thông 

đất, cây quyển bá và cây cỏ tháp bút. 

Bài 4: Quyết (tiếp) và Hạt trần 

- Quan sát cơ quan sinh dưỡng, ổ túi, túi bào tử, bào tử và nguyên tản của một 

số đại diện dương xỉ ở cạn, ở nước trong các bộ khác nhau. 

- Quan sát cơ quan sinh dưỡng (cành, lá) và cơ quan sinh sản (nón đực, nón cái) 

của cây thông và một số cây Hạt trần thường gặp 

Bài 5 đến bài 11: Ngành Hạt kín 

1. Yêu cầu chung khi quan sát các cây Hạt kín: 

- Nắm được trình tự quan sát một cây Hạt kín. Biết cách phân tích hoa, quả. Lập 

hoa đồ, hoa thức. 

- Nắm được đặc điểm của họ cây qua các mẫu đại diện quan sát. 

- Biết cách nhận dạng các họ cây thông thường ngoài thên nhiên nhiên. 

- Biết cách thu thập mẫu và làm bài tập bách thảo. 

- Có khả năng định loại một số cây (đến chi) theo khóa phân loại đơn gian (yêu 

cầu nâng cao). 

2. Nội dung từng bài: Quan sát đặc điểm thân (cành), lá và phân tích hoa, quả 

(nếu có) của các đại diện thuộc các họ: 

Bài 5: Các họ Ngọc Lan, Na, Long não, Sen. (2 tiết) 

Bài 6: Các họ Cẩm, Rau răm, Dâu tằm, Dẻ, Phi lao.(2 tiết) 

Bài 7: Các họ Bầu bí, Bông, Thầu dầu, Cải.(2 tiết) 

Bài 8: Các họ Hồng, Đậu, Sim, Cam, Hoa tán.(2 tiết) 

Bài 9: Các họ Trúc đào, Khoai lang, Cà, Hoa môi, Cúc.(2 tiết) 

Bài 10: Các họ Hành, Lay ơn, Chuối, Chuối hoa, Lan.(2 tiết) 

Bài 11: Các họ Cói, Lúa, Cau, Ráy.(2 tiết) 

Bài 12: Đi tham quan ngoài trời (ở khu vực xung quanh trường hoặc một công 

viên nơi tập trung nhiều cây cối…) để quan sát thực vật trong môi trường sống tự 

nhiên của chúng. Nhận xét một số đặc điểm về sự phân bố và thích nghi của thức vật 
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với môi trường (chủ yếu về mặt hình thái). Tập nhận biết họ cây (một số họ thông 

thường ngoài thiên nhiên). (2 tiết) 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Hoàng Thị Sản (chủ biên), Hoàng Thị Bé, Giáo trình Phân loại học thực vật 

,Sách Cao đẳng Sư phạm - Bộ Giáo dục và Đào tạo-Dự án đào tạo giáo viên THCS, 

NXB Đại học Sư phạm, 2005 (đã có tại thư viện trường ĐH PVĐ).  

[2]. Trương Thị Thảo, Bài giảng Phân loại học Thực vật  (do người dạy cung 

cấp). 

5.2.  Học liệu tham khảo 

[3]. Nguyễn Nghĩa Thìn, Đặng Thị Sy, Bài giảng Thực vật học 2, Hanoi 

university Vietnam-Holland Cooperation Project VH3- Hà Nội 1993 (do người dạy 

cung cấp). 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên. 

Trong các tiết trên lớp, nếu học viên giơ tay phát biểu nhiều lần sẽ có điểm 

thưởng. 

Học viên biết cách tổ chức, lôi kéo mọi người cùng tham gia làm việc ví dụ như 

biết cách tổ chức cho cả lớp cùng thảo luận, cùng tham gia bàn bạc một vấn đề nào đó 

thuộc về  học phần sẽ có điểm thưởng. 

Học viên phát hiện ra điều mới trong khoa học sẽ được điểm thưởng và sẽ được 

giảng viên giúp đỡ để tiếp tục nghiên cứu vấn đề đó, được bảo vệ bản quyền. 

Tại buổi nhóm của mình báo cáo kết quả bài thảo luận hay bài tập chung của 

nhóm…thì tất cả các thành viên trong nhóm phải có mặt trừ trường hợp đặc biệt. Nếu 

không có mặt thì coi như học viên bị không điểm phần đó 

Học viên phải hoàn thành đầy đủ các bài thực hành, thiếu một bài thì bị điểm 

không ở bài đó, làm đúng kĩ thuật, có kết quả đúng (Các nội dung thực hành đã thể 

hiện ở lịch trình giảng dạy 6 tuần cuối cùng) 

 Kết quả của hoạt động nhóm : chất lượng sản phẩm, hợp tác trong nhóm, kĩ 

năng trình bày, thẩm mỹ của sản phẩm (các bài tập để cho hoạt động nhóm đã thể hiện 

ở lịch trình giảng dạy và ở [2]) 

Làm bài tập đầy đủ, đúng và đúng tiến độ, (các bài tập đã thể hiện ở lịch trình 

giảng dạy và [2]).  

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần. 

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì: trọng số 40% 

7.2. Kiểm tra cuối kì:                                              trọng số 60%. 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kì, thi cuối kì 

-Thi kiểm tra giữa kì : tuần 8. 

-Thi cuối kì: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên: Trương Thị Thảo.                       Học vị: Thạc sĩ  

Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên. 

Địa chỉ liên hệ: 311/11 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

Điện thoại: 0935881867.     Email: thao_truongthi@yahoo.com. 

Các hướng nghiên cứu chính: phương pháp dạy các môn sinh học 

mailto:thao_truongthi@yahoo.com
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                         DUYỆT                                                            Giảng viên 

  Trưởng khoa                         Trưởng bộ môn              

                                                                                              

                                                                                             Trương Thị Thảo      

    Lê Đình Phương                        Lê Thị Thính   
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Sinh lí học thực vật 

- Mã học phần: 27                          Số tín chỉ:  03 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Hóa sinh học, Hình thái-giải phẫu thực vật 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: bố trí phòng học có projector 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

         Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ): 35 tiết 

+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp (30-45 tiết/tín chỉ): 20 tiết 

+ Thực tập tại cơ sở (45-90 giờ/tín chỉ) 

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN (45-60 giờ/tín chỉ):  

Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ) 

+ Hoạt động theo nhóm:   

+ Tự học, tự nghiên cứu:  60 giờ 

 - Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa  Sư phạm Tự nhiên 

  

2. Mục tiêu của học phần 

2.1 Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

- Về kiến thức  

 + Học phần Sinh lý thực vật (SLTV) sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản nhất về các quá trình và các phản ứng sinh học xảy ra ở thực vật, các kiến 

thức này sẽ làm nền tảng cho các học phần chuyên ngành khác. 

+  Sinh viên có đầy đủ những kiến thức cập nhật nhất liên quan đến các quá 

trình sinh lý thực vật, trên cơ sở đó, sinh viên có thể áp dụng điều khiển sinh trưởng 

phát triển cây trồng và lý giải các hiện tượng xảy ra trên thực tế. 

- Về kỹ năng 

 + Biết được kỹ năng các thí nghiệm thông dụng về Sinh lý thực vật ở  trong 

phòng thí nghiệm cũng như ở ngoài thực địa. 

 + Biết cách trồng, nhân giống, chăm sóc một số cây trồng. Vận dụng các kiến 

thức về SLTV để giảng dạy sinh học 6, phần kỹ thuật nông nghiệp (KTNN) ở trường 

Trung học Cơ sở (THCS). 

-Về thái độ 
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Nhận thức được vai trò to lớn của thực vật trong hệ sinh thái sinh quyển và 

trong đời sống, từ đó giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường xanh, duy trì sự 

đa dạng sinh học.  

- Năng lực: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực giáo 

dục qua giảng dạy, có khả tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu môi trường. Có năng 

lực tự học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, năng lực tổ chức đánh giá và dạy 

học phân hóa, tích hợp, năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội.  

 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

- CHƯƠNG I: SINH LÍ TẾ BÀO THỰC VẬT 

Sinh viên hiểu được khái quát chung về tế bào, hiểu được đặc điểm cấu tạo và 

chức năng củng như một số đặc điểm sinh lí của tế bào thực vật. Có năng lực dẫn dắt 

về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tự học tập, bồi dưỡng.  

- CHƯƠNG II: NƯỚC VÀ ĐỜI SỐNG THỰC VẬT 

Sinh viên hiểu được vai trò của nước trong hoạt động sống của cơ thể thực vật, 

biết được trao đổi nước là một quá trình sinh lí quan trọng, các quá trình trao đổi nước 

trong cơ thể thực vật có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hiểu được thế nào là sự cân 

bằng nước trong cây, biết được tác hại của sự mất cân bằng nước đến phẩm chất và 

năng suất của nông sản. Biết vận dụng kiến thức của chương để giảng dạy các bài 9, 

10, 11, 17, 24 thuộc sách giáo khoa (SGK) Sinh học 6. Sinh viên có năng lực dẫn dắt 

về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực giáo dục qua giảng dạy, có khả tự định hướng, 

thích nghi và tìm hiểu môi trường. 

- CHƯƠNG III: DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT 

Sinh viên hiểu được những đặc điểm chung của dinh dưỡng khoáng và nitơ ở 

thực vật, nắm đươc bản chất sinh lí, hiểu được vai trò của một số nguyên tố dinh 

dưỡng thiết yếu. Hiểu và giải thích được những cơ chế hấp thu, vận chuyển và đồng 

hóa các chất khoáng, nitơ ở cây, đồng thời hiểu được những cơ sở khoa học của việc 

bón phân hợp lí cho cây trồng. Có năng lực tự học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa 

học, năng lực tổ chức đánh giá và dạy học phân hóa, tích hợp, năng lực tổ chức, vận 

động người khác tham gia các hoạt động xã hội.  

- CHƯƠNG IV: QUANG HỢP 

Sinh viên hiểu được vai trò của quang hợp đối với sự sống của sinh giới, biết 

được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt 

trời thành hóa năng trong các sản phẩm quang hợp. Hiểu được nội dung và bản chất 

hai pha trong quá trình quang hợp, trình bày được sự ảnh hưởng của các tác nhân 

ngoại cảnh đến quang hợp và biết các biện pháp điều tiết cường độ quang hợp để tăng 

năng suất và phẩm chất nông sản. Vận dụng được kiến thức chương quang hợp dể 

giảng dạy các bài 19, 25 trong SGK Sinh học 6. Có năng lực tự học tập, bồi dưỡng và 

nghiên cứu khoa học, năng lực tổ chức, vận động người khác tham gia các hoạt động 

xã hội.  

- CHƯƠNG V: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 

 Sinh viên hiểu và trình bày được khái niệm, bản chất và cơ chế hô hấp, nắm 

vững cơ chế hô hấp yếm khí, hiếu khí, glioxylic, pentose photphat... hiểu được ý nghĩa 

của hô hấp, biết ứng dụng giảng dạy các bài 23, 46 trong SGK Sinh học 6. Có năng lực 

tự học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, năng lực tổ chức, vận động người khác 

tham gia các hoạt động xã hội.   
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- CHƯƠNG VI: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT 

Sinh viên hiểu và phân biệt được một số khái niệm về sinh trưởng và phát triển 

của thực vật, hiểu và mô tả được chu trình sống, sinh trưởng, phát triển của tế bào thực 

vật. Trình bày được khái niệm, biết được các phytohocmon và mô tả hiệu ứng của 

chúng đối với quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật. Hiểu được các phản ứng 

vận động và vai trò của sự vận động đó đối với sự phát triển của thực vật, hiểu được 

khái niệm sinh sản, các kiểu và các hình thức sinh sản, đặc trưng sinh sản ở thực vật có 

hoa. Giải thích được quá trình phát triển của hoa thành hạt, quả và đặc trưng phát triển 

của quả, các kiểu quả và các dạng thức của quả. Vận dụng kiến thức của chương để 

giảng dạy tốt các bài liên quan trong SGK Sinh học 6 và Sinh học 9. Có năng lực dẫn 

dắt về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực giáo dục qua giảng dạy, năng lực tổ chức 

đánh giá và dạy học phân hóa, tích hợp có khả tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu 

môi trường. 

- CHƯƠNG VII: SINH LÍ CHỐNG CHỊU Ở THỰC VẬT 

Sinh viên hiểu được nguyên nhân của sự xuất hiện tính chống chịu ở thực vật, 

biết được bản chất của các tính chống chịu ở các mức độ tế bào và cơ thể. Trình bày 

được các biện pháp khắc phục tác hại của môi trường bất lợi đối với thực vật và nâng 

cao tính chống chịu của cây trồng. Ứng dụng được kiến thức của chương vào giảng 

dạy các bài 18, 20, 25, 36 trong SGK Sinh học 6. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, 

nghiệp vụ, có năng lực giáo dục qua giảng dạy, có khả tự định hướng, thích nghi và 

tìm hiểu môi trường.  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Qua học phần này, sinh viên biết nhận dạng, mô tả, giải thích cơ chế một số quá 

trình sinh lý của thực vật, đặc biệt ở cây có hoa (sinh lý tế bào, trao đổi nước, dinh 

dưỡng khoáng và ni tơ, quang hợp, hô hấp, sinh trưởng phát triển, sinh lý chống chịu). 

Mặt khác, học phần còn trang bị cho sinh viên có kỹ năng tiến hành những thí nghiệm 

cơ bản trong phòng thí nghiệm, trên vườn trường để tìm hiểu bản chất, cơ chế một số 

quá trình sinh lý ở cơ thể thực vật, mối quan hệ giữa chúng với các điều kiện môi 

trường. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực giáo dục qua 

giảng dạy, có khả tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu môi trường. , năng lực tổ chức 

đánh giá và dạy học phân hóa, tích hợp, năng lực vận động người khác tham gia các 

hoạt động xã hội.  

 

4. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN LÍ THUYẾT (35 tiết) 

MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ và nhiệm vụ của môn Sinh lí học thực vật 

2. Mối liên hệ của sinh lí học thực vật với các môn khoa học khác 

CHƯƠNG I. SINH LÍ TẾ BÀO THỰC VẬT 

1.1. Khái niệm chung về tế bào 

1.2. Cấu tạo và chức năng tế bào thực vật 

1.3. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận hợp thành tế bào 

1.4.  Sự hút nước và các chất hoà tan của tế bào thực vật 

CHƯƠNG II. NƯỚC VÀ ĐỜI SỐNG THỰC VẬT 
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2.1. Vai trò của nước đối với cây và đặc trưng chung của sự trao đổi nước ở 

trong cây 

2.2. Sự hấp thụ và vận chuyển nước ở thực vật 

2.3. Thoát hơi nước 

2.4. Cơ sở sinh lí của sự tưới tiêu hợp lí cho cây trồng 

CHƯƠNG III. DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT 

3.1. Khái niệm về dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật 

3.2. Các phương pháp nghiên cứu nhu cầu của cây về dinh dưỡng khoáng và 

nitơ 

3.3. Vai trò sinh lí của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng và nitơ đối với thực 

vật 

3.4. Vai trò sinh lí và quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật 

3.5. Sự xâm nhập của chất khoáng vào rễ cây 

3.6. Sự vận chuyển các chất khoáng trong cây 

3.7. Các điều kiện ảnh hưởng đến sự hút khoáng ở thực vật 

3.8. Cơ sở sinh lí của việc bón phân hợp lí cho cây trồng 

CHƯƠNG IV. QUANG HỢP 

4.1. Khái niệm về quang hợp 

4.2. Lá là cơ quan quang hợp 

4.3. Năng lượng học của quang hợp 

4.4. Hai pha của quang hợp 

4.5. Sản phẩm của quang hợp 

4.6. Các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến quang hợp 

4.7. Quang hợp và năng suất cây trồng 

Chương V. HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 

5.1. Khái niệm về hô hấp 

5.2. Các con đường trao đổi hô hấp 

5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp thực vật 

5.4. Mối liên quan của hô hấp với các quá trình sinh lí khác  

5.5. Hô hấp thực vật và thực tiễn sản xuất 

Chương VI. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT 

6.1. Khái niệm chung về sinh trưởng và phát triển thực vật 

6.2. Chu trình sống , sinh trưởng và phát triển của tế bào thực vật 

6.3. Hocmon sinh trưởng thực vật (phytohocmon) 

6.4. Sinh trưởng của cây nguyên vẹn ở thực vật có hoa (hạt kín) 

6.5. Tương quan sinh trưởng 

6.6. Các hình thức vận động của thực vật 

6.7. Các trạng thái phát triển của thực vật 

6.8. Sự phát triển của thực vật có hoa  

6.9. Sinh sản ở thực vật 

Chương VII. SINH LÍ CHỐNG CHỊU Ở THỰC VẬT 
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7.1. Khái niệm về sinh lí chống chịu (thích nghi) của thực vật 

7.2. Tính chịu hạn (chịu thiếu nước) của thực vật  

7.3. Tính chịu nóng (tính chịu nhiệt độ cao) 

7.4. Tính chịu nhiệt độ thấp 

7.5. Tính chịu mặn  

7.6. Tính chịu thiếu oxy (O2) 

7.7. Tính chịu bệnh của thực vật 

PHẦN THỰC HÀNH (20 tiết) 

CHƯƠNG I. SINH LÍ HỌC TẾ BÀO THỰC VẬT 

Bài 1. Tính thấm và sự hấp thu vật chất qua màng tế bào 

Nội dung  

Thí nghiệm 1: tính thấm của màng sinh chất tế bào sống và chết (theo Neliubov) 

Thí nghiệm 2: quan sát sự co nguyên sinh ổn định và sự co nguyên sinh tạm 

thời ở tế bào thực vật. So sánh tính thấm của màng sinh chất đối với các chất khác 

nhau 

Thí nghiệm 3: sự xâm nhập ion K+ và Ca++ vào trung chất (meseplasme) 

Bài 2. Phát hiện các tính chất của tế bào 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: xác định độ nhớt của tế bào chất bằng phương pháp co nguyên 

sinh 

Thí nghiệm 2: xác định áp suất thẩm thấu bằng phương pháp co nguyên sinh 

Thí nghiệm 3: quan sát vận động của chất nguyên sinh theo sự vận động của lục 

lạp 

Thí nghiệm 4: xác định sức hút nước theo sự biến đổi nồng độ dung dịch bên 

ngoài (phương pháp Sacđacov) 

CHƯƠNG II. NƯỚC VÀ ĐỜI SỐNG THỰC VẬT 

Bài 3. Trao đổi nước ở thực vật 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: sử dụng hấp thuỷ kế để xác định rễ cây hút nước  

Thí nghiệm 2: quan sát hiện tượng ứ giọt và rỉ nhựa  

Thí nghiệm 3: sự vận chuyển nước qua mạch gỗ 

Bài 4. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo) 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: quan sát sự đóng mở khí khổng 

Thí nghiệm 2: so sánh vận tốc thoát hơi nước qua 2 mặt lá 

Thí nghiệm 3: xác định cường độ thoát hơi nước bằng phương pháp cân nhanh 

CHƯƠNG III. DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ 

Bài 5. Hệ rễ là cơ quan hấp thụ dinh dưỡng khoáng 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: xác định thể tích bộ rễ ở các độ tuổi khác nhau 

Thí nghiệm 2: xác định bề mặt hấp thụ tổng số và bề mặt hấp thụ hoạt động của 

bộ rễ 
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Bài 6. Xác định vai trò của chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng của thực 

vật 

Nội dung 

Thí nghiệm: trồng cây trong chậu dinh dưỡng (trong dung dịch, trên các giá rễ 

rắn như đất, cát, hạt nhựa…) 

Chương IV. QUANG HỢP 

Bài 7. Hệ sắc tố quang hợp 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: chiết rút và định lượng các sắc tố lá xanh 

Thí nghiệm 2: xác định tính chất quang học và hoá học của diệp lục 

Bài 8. Quang hợp: xác định sản phẩm của quang hợp 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: chứng thực sự thải O2 trong quang hợp 

Thí nghiệm 2: chứng thực sự hình thành tinh bột trong quang hợp 

Bài 9. Quang hợp 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: xác định cường độ quang hợp ở thực vật thuỷ sinh bằng phương 

pháp đếm bọt khí 

Thí nghiệm 2: ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến quang hợp 

CHƯƠNG V. HÔ HẤP 

Bài 10. Phát hiện sự giải phóng CO2 và hấp thụ O2 trong hô hấp ở thực vật 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: phát hiện sự thải CO2 trong hô hấp của thực vật 

Thí nghiệm 2: phát hiện sự hút O2 trong hô hấp thực vật 

Thí nghiệm 3: chứng minh có sự giải phóng O2 trong hô hấp do hoạt động của 

enzyme hô hấp catalase 

Bài 11. Xác định cường độ hô hấp, hệ số hô hấp và ảnh hưởng nhiệt độ đến 

hô hấp 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: xác định cường độ hô hấp thực vật theo Boisen-Jensen 

Thí nghiệm 2: ảnh hưởng nhiệt độ đến cường độ hô hấp ở thực vật 

CHƯƠNG 6. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT 

Bài 12. Sinh trưởng của thực vật 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: xác dịnh miền sinh trưởng của rễ và thân 

Thí nghiệm 2: vai trò của đỉnh bao lá mầm đối với sinh trưởng của cây 

Bài 13. Sinh trưởng (tiếp theo) 

Nội dung 

Thí nghiệm 1: vai trò của nước và O2 đối với sự nảy mầm của hạt 

Thí nghiệm 2: ảnh hưởng của gibberellin (GA) đến sự nảy mầm của hạt 

Bài 14. Sinh trưởng của thực vật (tiếp theo) 

Nội dung 
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Thí nghiệm 1: vận động hướng sáng  

Thí nghiệm 2: tính phân cực sinh trưởng ở thực vật  

5. Học liệu 

5.1 Học liệu bắt buộc     

[1]. Nguyễn Như Khanh (chủ biên), Nguyễn Lương Hùng, Giáo trình sinh lí 

học thực vật, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007. 

5.2 Học liệu tham khảo 

[2]. Hoàng Minh Tấn (chủ biên) - Vũ Quang Sáng- Nguyễn Kim Thanh, Giáo 

trình sinh lí thực vật (dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp), 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2003. 

[3]. Trần Đăng Kế (chủ biên), Nguyễn Như Khanh, Sinh lí thực vật, Nhà xuất 

bản Giáo dục Hà Nội, 2000. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

- Hoàn thành các bài tập trắc nghiệm theo từng chương trong giáo trình [1]. 

- Hoàn thành các nội dung chuẩn bị thảo luận được giao. 

- Hoàn thành các bài thực hành thí nghiệm và có bài tường trình kết quả thí 

nghiệm. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần 

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:   trọng số 40% 

7.2. Thi cuối kỳ:                                                        trọng số 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

 - Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8. 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Trung Nhân                   Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: 6 ngày/tuần, văn phòng Khoa Sư phạm Tự nhiên, 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 986 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi 

Điện thoại:   0914120727           E-mail:  trungnhanpdu@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh thái-Môi trường, Đa dạng sinh học, Di 

truyền chọn giống. 

 

DUYỆT             Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính                     Nguyễn Trung Nhân 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Động vật học không xương sống 

- Mã học phần: 28                 Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc  

- Các học phần tiên quyết: không 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Phẩm chất 

 - Yêu quê hương, đất nước: tôn trọng, giữ gìn và nhắc nhở mọi người cùng giữ 

gìn, bảo vệ các di sản thiên nhiên, các khu du lịch của quê hương, đất nước. 

 - Nhân ái, khoan dung: yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và 

tham gia các hoạt động xã hội vì con người. 

 - Trung thực, tự trọng: trung thực trong học tập và trong cuộc sống; nhận xét 

được tính trung thực trong hành vi của bản thân và của người khác; phê phán, lên án 

các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống 

 - Tự lập, tự tin,tự chủ và có tinh thần vượt khó: tự giải quyết, tự làm những 

công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động và sinh hoạt;tích cực học hỏi 

bạn bè và những người xung quanh về lối sống tự lập; phê phán những hành vi sống 

dựa dẫm, ỷ lại. 

 - Có trách nhiệm với nhân loại và môi trường thiên nhiên: sống hòa hợp với 

thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên; có ý thức tìm hiểu và sẵn sang tham 

gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; lên án những hành vi 

phá hoại thiên nhiên. 

b. Năng lực 

 - Năng lực tự học: xác định dược nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; 

tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện 

 - Năng lực giải quyết vấn đề: phân tích được tình huống trong học tập, phát hiện 

và nêu được những tình huống có vấn đề trong học tập và giải pháp giải quyết vấn đề 

đó. 

 - Năng lực sáng tạo: đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; xác 

định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ 

nhiều nguồn khác nhau. 
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 - Năng lực giao tiếp: khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp; nhận ra 

được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng 

một cách tự tin, thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp. 

- Năng lực hợp tác: biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công 

việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được các hoạt động phải thực 

hiện. Nhận biết được đặc điểm, khả năng của từng thành viên cũng như kết quả làm 

việc nhóm.  

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 

Sinh viên trình bày được các giai đoạn phát triển cá thể của động vật đa bào. 

Giải thích được các kiểu phân cắt trứng, các kiếu hình thành phôi vị và lá phôi thứ ba 

của động vật. Biết được các vùng phân bố địa lí của động vật trên cạn và đại dương, 

các thang bậc phân loại và đơn vị phân loại. Nêu được cách gọi tên loài động vật. Giới 

thiệu được bằng sơ đồ hệ thống các ngành động vật. 

CHƯƠNG II: ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (PROTOZOA) 

Sinh viên biết được sự đa dạng của Động vật nguyên sinh (ĐVNS). Khái quát 

được đặc điểm chung của ĐVNS và nêu rõ được các biểu hiện rất đa dạng của các đặc 

điểm đó về mức độ phân hóa của cơ thể đơn bào. Trình bày được đặc điểm sinh học 

của một số nhóm ĐVNS có vai trò lí thuyết và thực tiễn lớn. Dựa trên vòng đời phát 

triển của trùng sốt rét, hiểu được nguyên tắc phòng bệnh sốt rét ở nước ta.  

CHƯƠNG III: NGÀNH THÂN LỖ (PORIFERA) HOẶC BỌT BIỂN 

(SPONGIA) 

Sinh viên biết được nơi sống, sơ đồ hệ thống dẫn nước trong cơ thể thân lỗ với 

3 kiểu cấu trúc khác nhau. Giới thiệu được các loại tế bào và chức năng của từng loại 

tế bào trong hoạt động sống thân lỗ. Giải thích được vì sao thân lỗ được coi là nhóm 

động vật cận đa bào (Parazoa). 

CHƯƠNG IV: NGÀNH RUỘT KHOANG (COELENTERATA) 

Sinh viên biết được môi trường sống của ruột khoang. Hiểu được các thích ứng 

với kiểu bắt mồi chủ động. Trình bày được mức độ tổ chức hai lá phôi dạng túi của cơ 

thể với hai dạng thể hiện ứng với đời sống bám hoặc di động. Mô tả được các loại tế 

bào, chức năng và hoạt động của chúng. Biết được sự xuất hiện dần của các mô. Phân 

biệt được các kiểu sinh sản vô tính và hữu tính, đặc trưng của ấu trùng planula, vòng 

phát triển và hiện tượng xen kẽ thế hệ. 

CHƯƠNG V: NGÀNH SỨA LƯỢC (CTENOPHORA) 

Sinh viên vẽ được sơ đồ cấu tạo của cơ thể sứa lược và giải thích được thuật 

ngữ sứa lược. Nêu được điểm giống nhau và khác nhau giữa sứa lược và ruột khoang, 

sự đa dạng về hình thái và sinh học của sứa lược. Chứng minh được sự xuất hiện của 

đối xứng hai bên ở sứa lược bò trên nền của đối xứng tỏa tròn bậc hai ở sứa lược bơi. 

CHƯƠNG VI: NGÀNH GIUN GIẸP (PLATHELMINTHES) 

Sinh viên nêu được sự đa dạng của giun giẹp. Giới thiệu được một số giun giẹp 

sống tự do và kí sinh ở người và gia súc. Trình bày được mức độ tổ chức của cơ thể 

giun giẹp. Nêu rõ đặc điểm tiến bộ hơn và các điểm mới so với sứa lược và ruột 

khoang. Trình bày được cấu trúc và hoạt động của nguyên đơn thận, sơ đồ cấu trúc và 

hoạt động của cơ quan tiêu hóa, hệ sinh dục và biến dạng của nó ở các lớp. 

CHƯƠNG VII: NGÀNH GIUN TRÒN (NEMATODA) VÀ CÁC NGÀNH 

ĐỘNG VẬT CÓ THỂ XOANG GIẢ KHÁC 
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Sinh viên vẽ được sơ đồ cấu tạo của cơ thể giun tròn và giới thiệu dược các 

phần chính của cơ thể. Hiểu được thể xoang giả và vai trò của nó, tầng cuticun và lớp 

cơ trong kiểu vận chuyển đặc trưng của giun tròn. Nêu được các loài giun tròn kí sinh 

gây bệnh nguy hiểm ở người, động vật, thực vật và nguyên lí điều trị chung. Nêu được 

tên của các ngành động vật có thể xoang giả khác. 

CHƯƠNG VIII: NGÀNH GIUN ĐỐT (ANNELIDA) 

Sinh viên giải thích được giun đốt mở đầu cho một mức độ tổ chức mới của 

giới Động vật. Nêu được đặc trưng của thể xoang chính thức, sơ đồ của một đốt. Lí 

giải được đặc điểm của một cơ thể phân đốt và chiều hướng biến đổi của cơ thể. Giới 

thiệu được một sơ đồ cấu trúc và nguyên lí hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh 

và hệ bài tiết và các biểu hiện đa dạng của chúng. 

CHƯƠNG IX: NGÀNH CHÂN KHỚP (ARTHROPODA) 

Sinh viên nêu được các đặc điểm chung của ngành và biểu hiện cụ thể của các 

đặc điểm đó ở các lớp của ngành. Xác định được mối quan hệ giữa các đặc điểm này 

trong tiến hóa của chân khớp. Lí giải được mối quan hệ của chúng với sự đa dạng về 

số loài và môi trường sống. Nêu được vai trò của chân khớp trong các hệ sinh thái và 

đối với đời sống con người.  

CHƯƠNG X: NGÀNH THÂN MỀM (MOLLUSCA) 

Sinh viên nêu được sơ đồ cấu tạo của cơ thể thân mềm và các biến dạng của sơ 

đồ đó gắn với cách sống của đại diện các lớp trong ngành. Chứng minh được mối quan 

hệ giữa thân mềm và giun đốt thông qua giải phẫu so sánh, cấu tạo cơ thể và đặc điểm 

phát triển của thân mềm. Chứng minh được bằng ví dụ vai trò của thân mềm trong các 

hệ sinh thái và đối với con người. 

CHƯƠNG XI: NGÀNH DA GAI (ECHINODERMATA) 

Sinh viên nêu được đặc trưng về hình thái, cấu tạo và sinh học của da gai ở giai 

đoạn ấu trùng và trưởng thành, chứng minh được nguồn gốc đối xứng hai bên của da 

gai. Trình bày được hình thái và chức năng của các cơ quan, hệ cơ quan của da gai. 

Nêu được đặc điểm phát triển của da gai và chứng minh được da gai là thành viên của 

Động vật có miệng thứ sinh.  

CHƯƠNG XII: PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT 

Sinh viên biết được một số đặc điểm chính của một số ngành động vật chưa 

được đề cập đến. Hình dung được cây phát sinh động vật. Giải thích được các điểm 

phân nhánh và vị trí của các ngành động vật trên cây phát sinh đó. Nêu được các yếu 

tố cấu trúc tạo bước chuyển trong tiến hóa của giới động vật, các biến đổi thích nghi 

của động vật khi chuyển từ nước lên cạn. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần giới thiệu những đặc điểm chung của các ngành động vật không 

xương sống (các ngành động vật nguyên sinh, thân lỗ, ruột khoang, sứa lược, giun dẹp, 

giun tròn, giun đốt, chân khớp, thân mềm, da gai). Ở mỗi ngành sinh viên hiểu sơ đồ 

cấu trúc, đặc điểm hoạt động sống, sinh sản, phát triển của các lớp chính trong ngành, 

biết được một số loài trong lớp thường gặp trong thiên nhiên với các tập tính, sinh thái 

và ý nghĩa thực tiễn của chúng, nắm được quan hệ nguồn gốc phát sinh và sự tiến hoá 

của mỗi ngành, hình dung được sự đa dạng phong phú của động vật không xương sống 

ở nước ta nói riêng. Đồng thời sinh viên được tập dượt các kỹ năng sưu tầm, thu thập 

các động vật không xương sống, biết giải phẫu một số đối tượng, làm một số thí 

nghiệm để tìm hiểu đời sống động vật. 
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4. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của Động vật học 

1.2. Phát triển cá thể của động vật 

1.3. Phân vùng địa động vật học 

1.4. Lịch sử địa chất của giới Động vật 

1.5. Hệ thống phân loại và tên khoa học của loài động vật 

CHƯƠNG II: ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (PROTOZOA) 

2.1. Đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh 

2.2. Hệ thống phân loại Động vật nguyên sinh và sinh học các loài đáng chú ý 

2.3. Nguồn gốc và tiến hóa của Động vật nguyên sinh 

CHƯƠNG III: NGÀNH THÂN LỖ (PORIFERA) HOẶC BỌT BIỂN 

(SPONGIA) 

3.1. Đặc điểm chung của Thân lỗ 

3.2. phân loại Thân lỗ 

3.3. Nguồn gốc và tiến hóa của Thân lỗ 

CHƯƠNG IV: NGÀNH RUỘT KHOANG (COELENTERATA) 

4.1. Đặc điểm chung của Ruột khoang 

4.2. Cấu tạo và sinh học của các lớp trong ngành Ruột khoang 

4.3. Nguồn gốc và tiến hóa của Ruột khoang 

CHƯƠNG V: NGÀNH SỨA LƯỢC (CTENOPHORA) 

5.1. Hình thái, cấu tạo và sinh học của Pleurobrachia sp 

5.2. Hệ thống phân loại Sứa lược và sinh học các loài đáng chú ý 

5.3. Nguồn gốc và tiến hóa của Sứa lược 

CHƯƠNG VI: NGÀNH GIUN GIẸP (PLATHELMINTHES) 

6.1. Lớp Sán lông (Turbellaria) 

6.2. Lớp Sán lá song chủ (Digenea) 

6.3. Lớp Sán lá đơn chủ (Monogenoidea) 

6.4. Lớp Sán dây (Cestoda) 

6.5. Nguồn gốc và tiến hóa của Giun giẹp 

CHƯƠNG VII: NGÀNH GIUN TRÒN (NEMATODA) VÀ CÁC NGÀNH 

ĐỘNG VẬT CÓ THỂ XOANG GIẢ KHÁC  

7.1. Ngành Giun tròn (Nematoda) 

7.2. Các ngành động vật có thể xoang giả khác và quan hệ phát sinh của các 

ngành động vật có thể xoang giả 

7.3. Giun sán kí sinh và phòng chống bệnh giun sán 

CHƯƠNG VIII: NGÀNH GIUN ĐỐT (ANNELIDA) 

8.1. Đặc điểm chung của ngành Giun đốt 

8.2. Lớp Giun nhiều tơ (Polychaeta) 

8.3. Lớp Giun ít tơ (Oligochaeta) 

8.4. Lớp Đỉa (Hirudinea) 
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8.5. Nguồn gốc và tiến hóa của Giun đốt 

CHƯƠNG IX: NGÀNH CHÂN KHỚP (ARTHROPODA) 

9.1. Đặc điểm chung của Chân khớp 

9.2. Hệ thống phân loại Chân khớp 

9.3. Cấu tạo và hoạt động sống của đại diện các lớp trong ngành Chân khớp 

9.4. Nguồn gốc và tiến hóa của Chân khớp 

CHƯƠNG X: NGÀNH THÂN MỀM (MOLLUSCA) 

10.1. Đặc điểm chung của Thân mềm 

10.2. Cấu tạo và hoạt động sống của đại diện các lớp trong ngành Thân mềm 

10.3. Giá trị thực tiễn của Thân mềm 

10.4. Nguồn gốc và tiến hóa của Thân mềm 

CHƯƠNG XI: NGÀNH DA GAI (ECHINODERMATA) 

11.1. Đặc điểm chung của Da gai 

11.2. Hệ thống phân loại Da gai 

11.3. Sinh sản và phát triển của Da gai 

11.4. Giá trị thực tiễn của Da gai 

11.5. Da gai hóa đá, nguồn gốc và tiến hóa của Da gai 

CHƯƠNG XII: PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT 

12.1. Tiến hóa của sơ đồ cấu trúc cơ thể động vật 

12.2. Tiến hóa thích nghi của động vật 

5. Học liệu   

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Thái Trần Bái, Nguyễn Văn Khang, Động vật học Không xương sống, Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm, 2005. 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Thái Trần Bái, Động vật học Không xương sống, Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm, 1998. 

 [3]. Thái Trần Bái, Động vật học Không xương sống, Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm, 2001. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

Sinh viên phải chuẩn bị bài ở nhà trước khi lên lớp, lên lớp đầy đủ, tích cực 

tham gia thảo luận, phát biểu xây dựng bài, làm bài tập, bài kiểm tra nghiêm túc. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì: trọng số: 40% 

7.2. Thi cuối kỳ:                                                      trọng số: 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Trần Ngọc Hải       Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ Sinh học 

Thời gian, địa điểm làm việc: 6 ngày/tuần, văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên. 
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Địa chỉ liên hệ: Trần Ngọc Hải, khoa Sư phạm Tự nhiên, trường ĐH Phạm Văn 

Đồng 

Điện thoại: 0983020140                                    E-mail: tnhai@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giải phẫu sinh lí người, Động vật học 

 

DUYỆT             Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính                                Trần Ngọc Hải 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Động vật học có xương sống 

- Mã học phần:                                             Số tín chỉ: 3 

- Yêu cầu của học phần:  Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết:  Động vật học không xương sống 

- Các yêu cầu khác đối với học phần:  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 35 tiết (2,3 tín chỉ) 

+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp: 20 tiết (0,7 tín chỉ) 

+ Thực tập tại cơ sở: ........................................................................................  

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN: .................................  

Giờ chuẩn bị cá nhân 

+ Hoạt động theo nhóm: 30 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Bộ môn - Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sư phạm Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

2.1.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức:  

Có đức tính cần cù, kiên nhẫn, cẩn thận, chính xác trong học tập và nghiên cứu 

khoa học cũng như trong công việc sau khi ra trường. Có ý thức và hành vi tích cực 

trong việc bảo vệ các loài động vật, bảo vệ sự đa dạng sinh học và phát triển môi 

trường bền vững. 

2.1.2. Về năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục 

Có kỹ năng tìm hiểu người học cũng như môi trường sống tại địa phương để lựa 

chọn phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp, gắn lý thuyết với thực tiễn đặc biệt 

là các vấn đề nóng liên quan đến bộ môn tại địa phương. 

2.1.3. Về năng lực giáo dục 

Có kiến thức và kỹ năng giáo dục học sinh THCS ý thức bảo vệ các loài động 

vật quí hiếm được ghi trong sách đỏ. 

2.1.4. Về năng lực dạy học: 

Có kiến thức về cấu tạo cơ thể và sự đa dạng các nhóm động vật có xương sống 

và các kỹ năng cần thiết như: thực hành trong phòng thí nghiệm và ngoài tự nhiên, sử 

dụng CNTT trong dạy học … để có thể tham gia giảng dạy chương trình Sinh học 7. 

2.1.5. Năng lực giao tiếp 

Có kỹ năng giao tiếp với học sinh THCS thông qua giảng dạy bộ môn và với 

các đối tượng khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

2.1.6. Năng lực đánh giá trong giáo dục 
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Có kiến thức và các kỹ năng về đánh giá và có thể đánh giá chính xác năng lực 

của học sinh nhằm động viên, kích thích học sinh hứng thú hơn khi học tập Sinh học 7. 

2.1.7. Năng lực hoạt động xã hội 

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến bộ 

môn nhằm kích thích sự hứng thú của người học. 

Có kỹ năng hoạt động độc lập hoặc hợp tác với các cá nhân hoặc tổ chức để 

thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học. 

2.1.8. Năng lực phát triển nghề nghiệp 

Có khả năng tự đánh giá, nhận xét và rút ra những bài học kinh nghiệm từ kết 

quả làm việc bản thân cũng như của bạn bè, đồng nghiệp.  

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu không ngừng để đáp yêu cầu đổi mới trong 

giảng dạy Sinh học 7. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

       MỤC TIÊU 

 

 

NỘI DUNG 

 

 

BẬC I 

 

BẬC II 

 

BẬC III 

PHẦN LÝ THUYẾT 

  

Mở đầu 

A1. Nêu được đối 

tượng nghiên cứu, 

nhiệm vụ nghiên cứu 

bộ môn. 

B1. Xác định vị trí 

của ngành Dây sống 

trong hệ thống động 

vật. 

C1. 

 

 

 

 

I. Các ngành 

động vật có Dây 

sống 

 

I.A1. Trình bày được 

hình dạng, cấu tạo giải 

phẫu, hoạt động sống 

của các đại diện thuộc 

ngành Nửa sống 

I.B1. So sánh ngành 

Nửa sống với các 

ngành ĐVKXS 

thuộc nhóm 3 lá 

phôi đã đã học. 

 

I.A2. Trình bày được 

đặc điểm chung của 

ngành Dây sống 

I.B2. Xác định vị trí 

của ngành trong hệ 

thống phát sinh giới 

động vật. 

I.C2. Phân tích 

cấu tạo cơ thể để 

thấy được sự 

tiến hóa của 

ngành Dây sống 

so với các ngành 

ĐV đã học 

I.A3. Nêu được hình 

dạng, cấu tạo giải phẫu, 

hoạt động sống, sinh 

sản và phát triển của 

các đại diện thuộc các 

phân ngành Động vật 

có dây sống thấp. 

I.B3. Giải thích 

được quan điểm 

phân chia ngành 

Dây sống thành 3 

phân ngành. 

I.C3. Bình luận 

về sự thích nghi 

với đời sống ít 

hoạt động của 2 

phân ngành 

Sống đầu và 

Sống đuôi. 

 

 

 

II.A1. Trình bày được 

những nét đại cương cơ 

bản về tổ chức cơ thể 

của ĐVCXS. 

II.B1. Rút ra nhận 

xét về xu hướng tiến 

hóa các hệ cơ quan 

trong cơ thể của 

II.C1. 



 

 46 

 

 

II. Phân ngành 

động vật có 

xương sống 

(Vertebrata) 

phân ngành 

ĐVCXS. 

II.A2. Nêu được các 

đặc điểm nổi bật của 2 

tổng lớp Không hàm và 

Có hàm thuộc phân 

ngành ĐVCXS 

II.B2. Nhận xét 

được sự đa dạng về 

chủng loài của phân 

ngành ĐVCXS  

II.C2 

 

II.A3. Nêu được cấu 

tạo và hoạt động sống 

của cá Bám đá- đại 

diện của tổng lớp 

Không hàm. 

II. B3. Xác định 

được các đặc điểm 

nguyên thủy của cá 

Bám đá. 

II.C3. Bình luận 

được sự thích 

nghi với đời 

sống ký sinh của 

cá Bám đá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổng lớp Có 

hàm  

(Gnathostomata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A1. Nêu được cấu 

tạo, hoạt động sống, 

sinh sản và phát triển 

của cá Nhám tro. 

III.B1. Chứng minh 

sự phù hợp giữa cấu 

tạo với hoạt động 

sống của cá. 

III. C1. Đánh 

giá mức độ tiến 

hóa về cấu tạo 

của cá so với 

những ĐV đã 

học. 

III.A2. Nêu được cấu 

tạo, hoạt động sống, 

sinh sản và phát triển 

của cá Chép. 

II.B2. So sánh cá 

sụn với cá xương. 

 

II.C2. Đánh giá 

về mức độ tiến 

hóa của cá 

xương so với cá 

sụn. 

III. A3. Nêu các đặc 

điểm hình thái đặc thù 

của các phân lớp, các 

bộ cá sụn, xương. 

III.B3. Chứng minh 

tổ chức được cơ thể 

cá luôn biến đổi để 

phù hợp với hoạt 

động sống. 

 

III.A4. Trình bày được 

nguồn gốc và tiến hóa 

của cá. 

  

III.A5. Trình bày một 

số đặc điểm sinh thái 

học cơ bản của cá. 

III.B5. Giải thích 

được một số hiện 

tượng thực tế liên 

quan (cá nổi lên 

hàng đàn ngáp trên 

mặt nước vào những 

ngày trời nóng) và 

tìm ra biện pháp giải 

quyết. 

 

III.A6. Nêu vai trò của 

cá đối với tự nhiên và 

đời sống con người. 

III.B6. Nhận xét về 

tình hình đánh bắt cá 

ở địa phương; nêu 

được giải pháp bảo 

vệ nguồn lợi thủy 

sản và môi trường. 
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IV. Lớp Lưỡng 

cư (Amphibia) 

 

IV.A1. Nêu được cấu 

tạo, hoạt động sống, 

sinh sản và phát triển 

của ếch đồng. 

IV.B1. Chứng minh 

sự phù hợp giữa cấu 

tạo với điều kiện 

sống của ếch đồng. 

IV.C1. Đánh giá 

về mức độ thích 

nghi với điều 

kiện sống ở cạn 

của Lưỡng cư. 

IV.A2. Nêu các đặc 

điểm hình thái đặc thù 

của các bộ Lưỡng cư. 

IV. B2. So sánh cấu 

tạo từ đó rút ra nhận 

xét về mức độ phụ 

thuộc vào môi 

trường nước của các 

bộ Lưỡng cư. 

IV.C2. Đánh giá 

mức độ tiến hóa 

của các bộ Có 

đuôi, Không 

chân và Không 

đuôi. 

IV.A3. Trình bày được 

nguồn gốc và tiến hóa 

của Lưỡng cư. 

IV.B3. Chứng minh 

lưỡng cư có nguồn 

gốc từ cá. 

IV.C3.  

IV.A4. Trình bày một 

số đặc điểm sinh thái 

học cơ bản của Lưỡng 

cư. 

IV.B4. Chứng minh 

được hoạt động ngày 

đêm và điều kiện 

sống của Lưỡng cư 

liên quan đến đặc 

điểm biến nhiệt của 

chúng. 

IV. C4.  

IV.A5. Nêu vai trò của 

lưỡng cư đối với tự 

nhiên và đời sống con 

người. 

IV.B5. Nhận xét về 

việc bảo vệ sự đa 

dạng lưỡng cư tại 

địa phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Lớp Bò sát 

(Reptilia) 

V.A1. Nêu được cấu 

tạo, hoạt động sống, 

sinh sản và phát triển 

của thằn lằn bóng đuôi 

dài. 

V.B1. So sánh cấu 

tạo của Bò sát với 

Lưỡng cư. 

V.C1. Đánh giá 

khả năng thích 

nghi của Bò sát 

với môi trường 

sống.  

V.A2. Trình bày được 

đặc điểm của nhóm Bò 

sát hiện nay. 

V.B2. Phân biệt các 

nhóm này và giải 

thích được hiện 

tượng Bò sát sống ở 

nước là hiện tượng 

thứ sinh. 

V.C2. 

V.A3. Trình bày được 

nguồn gốc và tiến hóa 

của Bò sát. 

V.B3. Chứng minh 

được Bò sát có 

nguồn gốc từ Lưỡng 

cư. 

V.C3. 

V.A4. Trình bày được 

những nét cơ bản về 

sinh thái học của Bò sát 

V.B4. Chứng minh 

đặc điểm biến nhiệt 

c ó ảnh hưởng đến 

hoạt động ngày, đêm 

và mùa của chúng. 

V.C4. 

V.A5. Nêu vai trò của V.B5. Đề xuất được V. C5. 
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Bò sát đối với tự nhiên 

và đời sống con người. 

biện pháp bảo vệ các 

nhóm Bò sát quý 

hiếm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Lớp Chim 

(Aves) 

VI.A1. Nêu được cấu 

tạo, hoạt động sống, 

sinh sản và phát triển 

của chim bồ câu. 

VI.B1. So sánh cấu 

tạo của chim với Bò 

sát. 

VI.C1. Đánh giá 

về sự thích nghi 

chim với điều 

kiện sống bay 

lượn. 

VI.A2. Phân loại chim 

hiện đại. 

VI.B2. So sánh đặc 

điểm của 3 tổng bộ 

chim để thấy được 

điều kiện sống ảnh 

hưởng lớn đến cấu 

tạo của chúng. 

VI.C2. 

VI.A3. Trình bày được 

nguồn gốc và tiến hóa 

của chim 

VI.B3. Chứng minh 

được chim có nguồn 

gốc từ Bò sát. 

VI.C3. 

VI.A4. Trình bày được 

những nét cơ bản về 

sinh thái học của Chim 

VI.B4. So sánh điều 

kiện sống, hoạt động 

ngày đêm và mùa, 

dinh dưỡng, sinh sản 

của chim với Bò sát 

và Lưỡng cư. 

VI.C4. 

VI.A5. Nêu vai trò của 

chim đối với tự nhiên 

và đời sống con người. 

VI.B5. Đề xuất được 

các biện pháp bảo vệ 

các loài chim quý 

hiếm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Lớp Thú 

(Mammalia) 

VII.A1. Nêu được cấu 

tạo, hoạt động sống, 

sinh sản và phát triển 

của thỏ nhà. 

VII.B1. Chứng minh 

được lớp thú thích 

nghi với nhiều điều 

kiện sống khác 

nhau. 

VII.C1. Đánh 

giá về sự tiến 

hóa của thú 

trong phân 

ngành ĐVCXS. 

VII.A2. Phân loại thú 

hiện đại. 

VI.B2. Nhận xét về 

sự đa dạng trong cấu 

tạo của các phân lớp 

để thích nghi với các 

điều kiện sống khác 

nhau. 

VI.C2. 

VI.A3. Trình bày được 

nguồn gốc và hướng 

tiến hóa của thú 

VI.B3. Chứng minh 

được thú có nguồn 

gốc từ Bò sát. 

VI.C3. 

VII.A4. Trình bày 

được những nét cơ bản 

về sinh thái học của thú 

VII.B4. So sánh điều 

kiện sống, hoạt động 

ngày đêm và mùa, 

dinh dưỡng, sinh 

sản, sự thích nghi tự 

VII.C4. Đánh 

giá được sự ưu 

việt của đặc 

điểm hằng nhiệt 

của thú so với 
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vệ của các nhóm thú 

khác nhau. 

đặc điểm biến 

nhiệt của các lớp 

ĐVCXS đã học. 

 

 

VIII. Giải phẫu 

so sánh ĐVCXS 

VIII.A1. Trình bày 

được chức năng và sự 

tiến hóa về cấu tạo giải 

phẫu của các hệ cơ 

quan của ĐVCXS 

VIII.B1. Phân tích 

mối quan hệ giữa 

cấu tạo của các hệ 

cơ quan với chức 

năng của chúng và 

môi trường sống của 

ĐVCXS trong quá 

chuyển đời sống từ 

nước lên cạn. 

 

PHẦN THỰC HÀNH 

 

 

 

I. Giải phẫu cá 

Sụn và cá Xương 

I.A1. Trình bày được vị 

trí phân loại của đối 

tượng thực hành. 

I.B1.   

I.A2. Sử dụng được bộ 

đồ mổ để giải phẫu 

mẫu vật…. 

I.B2.  I.C2.  

 I.A3. Mổ được cá để lộ 

rõ các nội quan 

I.B3. Nhận diện và 

xác định được vị trí 

của các nội quan của 

cá. 

- Vẽ được hình về 

hình dạng và cấu tạo 

giải phẫu của cá. 

I.C3. Giải thích 

sự khác biệt về 

cấu tạo của cá 

Xương và cá 

Sụn. 

 

 

 

II. Giải phẫu, 

nghiên cứu 

Lưỡng cư 

 

II.A1. Trình bày được 

vị trí phân loại của đối 

tượng thực hành. 

II.B1.  

 

II.C1.  

II.A2. Tiến hành gây 

mê và mổ được ếch 

đồng để lộ rõ các nội 

quan 

 

II.B2. Nhận diện và 

xác định được vị trí 

của các nội quan của 

ếch đồng 

- Vẽ được hình về 

hình dạng và cấu tạo 

giải phẫu của ếch 

đồng. 

II.C2.  

 

 

 

III. Giải phẫu, 

nghiên cứu Bò sát 

III.A1. Trình bày được 

vị trí phân loại của đối 

tượng thực hành. 

III.B1.  

 

 

III.A2. Gây mê và mổ 

được thằn lằn để lộ rõ 

các nội quan 

 

III.B2. Nhận diện và 

xác định được vị trí 

của các nội quan của 

thằn lằn 

- Vẽ được hình về 

hình dạng và cấu tạo 

giải phẫu của thằn 
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lằn. 

 

 

 

IV. Giải phẫu 

Chim 

 

IV.A1. Trình bày được 

vị trí phân loại của đối 

tượng thực hành. 

IV.B1.  

 

 

IV.A2. Mổ được gà để 

lộ rõ các nội quan 

 

IV.B2. Nhận diện và 

xác định được vị trí 

của các nội quan của 

gà 

- Vẽ được hình về 

hình dạng và cấu tạo 

giải phẫu của gà. 

 

 

 

 

V. Giải phẫu Thú 

 

V.A1. Trình bày được 

vị trí phân loại của đối 

tượng thực hành. 

V.B1.  

 

 

V.A2. Mổ được Thỏ để 

lộ rõ các nội quan 

 

V.B2. Nhận diện và 

xác định được vị trí 

của các nội quan của 

thỏ nhà 

- Vẽ được hình về 

hình dạng và cấu tạo 

giải phẫu của Thỏ 

nhà. 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: đặc điểm hình thái, 

cấu tạo giải phẫu, hoạt động sống, nguồn gốc, hướng tiến hóa và ý nghĩa thực tiễn của 

các ngành Nửa sống và Dây sống; đặc điểm hình thái- giải phẫu, sinh học-sinh thái, 

nguồn gốc, tiến hóa của các lớp: Bám đá, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, 

Thú và những khuynh hướng tiến hóa cơ bản của Động vật có xương sống; chức năng 

và sự tiến hóa về cấu tạo giải phẫu các hệ cơ quan của ĐVCXS từ Cá đến Thú. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN 1: LÍ THUYẾT (35 tiết) 
Mở đầu (2 tiết tự học) 

1. Đối tượng và nhiệm vụ của động vật học 

2. Vị trí của giới động vật trong sinh giới và hệ thống phân loại của giới động vật 

Chương 1. Các ngành động vật có Dây sống (4 tiết) 

1.1. Ngành Nửa sống (Hemichordata) 

1.1.1. Đặc điểm chung 

1.1.2. Phân loại 

1.2. Ngành Dây sống (Chordata) 

1.2.1. Đặc điểm chung 

1.2.2. Vị trí của ngành trong thang tiến hóa động vật 

1.2.3. Phân loại sơ bộ 

1.2.4. Các phân ngành Động vật có Dây sống thấp 

Chương 2. Phân ngành Động vật có xương sống (Vertebrata) (3 tiết) 

 2.1. Đặc điểm chung 

 2.2. Phân loại sơ bộ 

 2.3. Tổng lớp Không hàm (Agnatha) 

file:///E:/BG_DVCXSONG_DHDONGTHAP/Noi%20dung/Bai%20mo%20dau/2.htm
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  2.3.1. Cấu tạo và hoạt động sống của cá bám đá (Lampetra) 

  2.3.2. Phân loại Tổng lớp Không hàm 

Chương 3. Tổng lớp Có hàm (Gnathostomata) (5 tiết) 

 3.1. Lớp Cá sụn (Chondrichthyes) 

  3.1.1. Đặc điểm chung  

  3.1.2. Cấu tạo, hoạt động sống, sinh sản và phát triển của cá nhám tro 

(Mustelus griseus) và các đại diện khác của lớp Cá sụn  

  3.1.3. Sơ bộ phân loại Cá sụn hiện tại 

 3.2. Lớp Cá xương (Osteichthyes) 

  3.2.1. Đặc điểm chung  

  3.2.2. Cấu tạo, hoạt động sống, sinh sản và phát triển của cá chép 

(Cyprinus carpio) và các đại diện khác của lớp Cá xương  

  3.2.3. Phân loại Cá xương hiện tại  

 3.3. Sinh thái học cá 

 3.4. Nguồn gốc tiến hóa của cá 

   3.5. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của cá. 

Chương 4. Lớp Lưỡng cư (Amphibia) (4 tiết ) 

 4.1. Đặc điểm chung 

 4.2. Cấu tạo, hoạt động sống, sinh sản và phát triển của ếch đồng (Rana 

rugulosa) và các đại diện khác của lớp Lưỡng cư 

 4.3. Phân loại Lưỡng cư 

 4.4. Sinh thái học Lưỡng cư 

 4.5. Nguồn gốc tiến hóa 

 4.6. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của Lưỡng cư 

Chương 5. Lớp Bò sát (Reptilia) (4 tiết)  

 5.1. Đặc điểm chung 

5.2. Cấu tạo, hoạt động sống, sinh sản và phát triển của thằn lằn bóng đuôi dài 

(Mabuya longicaudata) và các đại diện khác của Bò sát 

 5.3. Phân loại Bò sát 

 5.4. Sinh thái học Bò sát 

 5.5. Nguồn gốc tiến hóa 

 5.6. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của Bò sát 

Chương 6. Lớp Chim (Aves) (5 tiết) 

6.1. Đặc điểm chung 

6.2. Cấu tạo, hoạt động sống, sinh sản và phát triển của chim bồ câu (Columbia 

livia) và các đại diện khác của lớp Chim 

 6.3. Phân loại chim hiện đại 

 6.4. Sinh thái học chim 

 6.5. Nguồn gốc tiến hóa 

 6.6. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của lớp Chim 

Chương 7. Lớp thú (Mammalia) (6 tiết) 

6.1. Đặc điểm chung 

6.2. Cấu tạo, hoạt động sống, sinh sản và phát triển của thỏ nhà (Oryctolagus 

cuniculus) và các đại diện khác của lớp Thú 

 6.3. Phân loại lớp Thú 

 6.4. Sinh thái học Thú 

 6.5. Nguồn gốc tiến hóa 

 6.6. Tầm quan trọng kinh tế của thú 

Chương 8. Giải phẫu so sánh ĐVCXS (4 tiết) 
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 8.1. Hình thái 

 8.2. Vỏ da 

 8.3. Bộ xương 

 8.4. Hệ thần kinh và giác quan 

 8.5. Hệ tiêu hóa  

8.6. Hệ hô hấp 

 8.7. Hệ tuần hoàn 

 8.8. Hệ bài tiết và sinh dục 

Chương 9: Khái quát về sự phân bố và sự phát triển động vật trên trái đất (2 tiết 

tự học) 

 PHẦN 2. THỰC HÀNH (5bài x 4 tiết/bài = 20 tiết) 

Bài 1. Giải phẫu cá Xương 

Bài 2. Giải phẫu, nghiên cứu Lưỡng cư 

Bài 3. Giải phẫu, nghiên cứu Bò sát 

Bài 4. Giải phẫu Chim 

Bài 5. Giải phẫu Thú 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Nguyễn Thị Hòa, Bài giảng Động vật có xương sống,Trường Đại học Phạm Văn 

Đồng, 2013. (Q1) 

[2]. Trần Kiên- Trần Hồng Việt, Động vật học có xương sống, NXB Đại học Sư phạm, 

Hà Nội, 2005. (Q2) 

5.2. Học liệu tham khảo  

[3]. Phan Trọng Cung - Lê Mạnh Dũng, Sinh học động vật, NXB Ðại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp Hà Nội, 1991. (Q3) 

[4]. Hà Ðình Ðức, Thực tập giải phẫu động vật có xương sống, NXB Ðại học và Trung 

học chuyên nghiệp Hà Nội, 1977. (Q4) 

[5]. Trần Kiên, Đoàn Trọng Bình. Động vật học có xương sống, tập 1, 2, 3, NXB Giáo 

dục, 1979. (Q5) 

[6]. Trần Kiên, Trần Hồng Việt. Động vật học có xương sống, NXB Giáo dục, 1998. 

(Q6) 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải dự ít nhất 80% số giờ lên lớp và tham gia đầy đủ các buổi thực 

hành. 

- Tìm đầy đủ tài liệu học tập và các tài liệu có liên quan. 

- Phải nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp. Có vở ghi chép môn học, vở thực 

hành 

- Hoàn thành và nộp bài sêmina cho giáo viên trước ngày báo cáo. 

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, sêmina; tích cực trao đổi để nắm bắt được 

vấn đề. 

- Làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

- Kiểm tra thường xuyên thông qua việc trả lời câu hỏi liên quan đến bài học 

nhằm đánh giá năng lực giao tiếp, năng năng lực dạy học. Qua các buổi thảo luận, 

semina đánh giá năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động xã hội, năng lực đánh giá và 

năng lực phát triển nghề nghiệp. 
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- Kiểm tra định kỳ thông qua các bài tự luận hay trắc nghiệm, kiểm tra thực hành 

trên mẫu vật cụ thể nhằm đánh giá năng lực dạy học, năng lực phát triển nghề nghiệp. 

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:   trọng số 40%   

7.2. Thi cuối kỳ:      trọng số 60%  

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa                             Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: 7h30 sáng thứ hai hàng tuần tại Khoa Sư phạm Tự nhiên 

Địa chỉ liên hệ: Khu tập thể giáo viên của trường (đối diện trường ĐH Phạm Văn 

Đồng) 

Điện thoại:  0983.746103                                 E-mail: nthoa@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về Động vật và Di truyền 

 

    DUYỆT       Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

 

Lê Đình Phương   Lê Thị Thính 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Vi sinh vật học  

- Mã học phần: 29   Số tín chỉ: 03  

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Hóa sinh học 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa  Sư phạm Tự 

nhiên 

         Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ): 35 tiết 

+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp (30-45 tiết/tín chỉ): 20 tiết 

+ Thực tập tại cơ sở (45-90 giờ/tín chỉ) 

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN (45-60 giờ/tín chỉ):  

Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ) 

+ Hoạt động theo nhóm:   

+ Tự học, tự nghiên cứu:  60 giờ 

 - Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa  Sư phạm Tự nhiên 

  

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

- Về kiến thức  

+ Hiểu đươc các cấu trúc đặc trưng của các loại tế bào vi sinh vật (VSV) từ tế 

bào nhân sơ (Prokaryote) đến tế bào nhân chuẩn (Eukaryote), các hoạt động sống đa 

dạng ở các nhóm VSV, vai trò lớn lao trong đời sống con người và muôn loài. 

+ Trang bị kiến thức cần thiết để phục vụ cho việc giảng dạy ở THCS nhất là 

các kiến thức về vi sinh nông nghiệp, vi sinh ứng dụng. 

- Về kỹ năng   

+ Thành thạo các thao tác sử dụng và bảo quản kính hiển vi thường. 

+ Biết làm tiêu bản sống và tiêu bản cố định, biết cách nhuộm đơn, nhuộm 

Gram. 

+ Có kỹ năng sử dụng tài liệu, kỹ năng phân tích, tổng hợp để tự rút ra vấn đề 

trong lí luận và thực tiễn. 

- Về thái độ 

+ Hình thành thế giới quan khoa học, lòng yêu mến quí trọng thiên nhiên, bảo 

vệ sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái bền vững. 

+ Biết cách ứng dụng các kiến thức vi sinh học để giữ vệ sinh, phòng chống các 
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tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào phong trào văn hóa sinh thái ở địa phương. 

- Năng lực: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ, có khả tự định 

hướng, thích nghi và tìm hiểu môi trường. Có năng lực tự học tập, bồi dưỡng và 

nghiên cứu khoa học, năng lực tổ chức đánh giá và dạy học phân hóa, tích hợp, năng 

lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội.  

2.1. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU CỦA VI SINH HỌC 

Sinh viên cần biết được VSV là gi? Lược sử phát triển, các phương pháp cơ bản 

nghiên cứu VSV, hệ thống sinh giới và vị trí vai trò của VSV trong tự nhiên và trong 

đời sống. Sinh viên có năng lực tự học tâp, tự nghiên cứu, có khả năng đưa ra được kết 

luận về các vấn đề chuyên môn. 

CHƯƠNG II:  VI SINH VẬT NHÂN SƠ 

Sinh viên hiểu được cấu trúc tổng quát tế bào VSV nhân sơ, phân biệt được 

thành tế bào vi khuẩn và thành tế bào Archaea, hiểu được vật chất nhân và sự sinh sản 

của prokaryote, nắm được các nhóm vi khuẩn có trong tự nhiên. Có năng lực dẫn dắt 

về chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá và cải tiến trong hoạt động chuyên môn.  

CHƯƠNG III: VI SINH VẬT NHÂN CHUẨN 

Sinh viên hiểu được các cấu tạo đặc biệt của Eukaryote khác với prokaryote, 

hiểu sự phân bào của VSV nhân chuẩn, biết được các nhóm VSV nhân chuẩn điển 

hình. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức và đưa ra được kết luận về chuyên môn. 

CHƯƠNG IV: VIRÚT 

Sinh viên biết được virút là nhóm đối tượng đặc biệt của vi sinh học, các đặc 

điểm, cấu tạo đặc trưng của virút, hiểu được các kiểu chu trình sống của các loại virút, 

virút và bệnh tật. Hình thành năng lực vận động người khác tham gia các hoạt động xã 

hội và năng lực tự nghiên cứu, tự học tập, bồi dưỡng. 

CHƯƠNG V: SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT 

Sinh viên cần hiểu được nhu cầu về dinh dưỡng của VSV và các nhóm chất 

nhân tố sinh trưởng của VSV. Hiểu được các kiểu dinh dưỡng, các loại môi trường 

sống cơ bản của VSV, biết cách phân lập và nuôi cấy VSV cùng những ứng dụng 

trong nuôi cấy phục vụ nghiên cứu và sản xuất sinh phẩm từ VSV. Có năng lực tự học, 

tích lũy kiến thức và đưa ra được kết luận về chuyên môn.  

CHƯƠNG VI: SỰ CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT VÀ CÁC QUÁ TRÌNH 

LÊN MEN 

Sinh viên cần hiểu được bản chất của một số quá trình lên men chủ yếu cùng 

những ứng dụng của các quá trình lên men etylic và lactic. Sinh viên cần nắm được sự 

chuyển hóa các chất ở VSV và những ứng dụng của nó trong đời sống và sản xuất. Có 

năng lực tổ chức các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học. 

CHƯƠNG VII: VI KHUẨN QUANG  HỢP VÀ VI KHUẨN CỐ ĐỊNH 

NITƠ 

Sinh viên cần hiểu được tính đa dạng của các cơ thể và quá trình quang hợp ở 

VSV, hiểu được vai trò cố định nitơ phân tử của các nhóm VSV, cơ chế hiện biết của 

sự cố định nitơ. Vận dụng kiến thức để giải thích các biện pháp sử dụng phân vi sinh 

trong trồng trọt và xử lí môi trường. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức và đưa ra 

được kết luận về chuyên môn.  

CHƯƠNG VIII: ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN 
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DỊCH 

Sinh viên cần hiểu được về bệnh truyền nhiễm, độc tố và độc lực của VSV gây 

bệnh, cơ chế đề kháng của cơ thể chủ, các loại miễn dịch. Sinh viên phân biệt được 

kháng nguyên và kháng thể, hiểu được cơ chế đại cương tác động của kháng nguyên 

và kháng thể, biết cách phòng chống VSV gây bệnh. Có năng lực tự học, tích lũy kiến 

thức và vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội. 

CHƯƠNG IX: ĐẠI CƯƠNG VỀ DI TRUYỀN-BIẾN DỊ Ở VI SINH VẬT 

Sinh viên hiểu được khái niệm về vật chất di truyền ở VSV nhân sơ và nhân 

chuẩn. Hiểu được hiện tượng biến dị, các kiểu biến dị thường gặp ở vi khuẩn và 

nguyên nhân của biến dị, nắm được ba hình thức chuyển vật chất di truyền từ vi khuẩn 

cho sang vi khuẩn nhận, biết được một số ứng dụng của công nghệ di truyền VSV. Có 

năng lực tự học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, năng lực vận động người khác 

tham gia các hoạt động xã hội, có khả tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu môi 

trường.   

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này giúp sinh viên biết được hình thái cấu tạo của VSV, hiểu được 

các quy luật hoạt động sống của các nhóm VSV (nhân sơ, nhân chuẩn, vi rút), thấy 

được tính đa dạng về cơ chế trao đổi chất trong cơ thể VSV (sinh trưởng, phát triển, 

lên men và phân giải các chất...), phân tích được cơ sở khoa học của việc ứng dụng 

VSV học trong thực tiễn công nông nghiệp, y học, công nghệ sinh học, công nghệ di 

truyền, công nghiệp vi sinh, trong vệ sinh phòng bệnh và bảo vệ môi trường. 

Sinh viên có một số kỹ năng thực hành (quan sát hình thái, pha chế môi trường 

nuôi cấy, nhuộm, thí nghiệm lên men vài loại hợp chất, thử hoạt tính vài hoạt chất sinh 

học), có thể ứng dụng những quy luật hoạt động của VSV vào thực tiễn đời sống, sản 

xuất. Có năng lực tự học, tích lũy kiến thức và vận động người khác tham gia các hoạt 

động xã hội, có khả tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu môi trường. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN LÝ THUYẾT (35 tiết) 

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU CỦA VI SINH HỌC 

1.1. Đối tượng 

1.2. Các phương pháp nghiên cứu vi sinh học 

1.3. Lược sử của vi sinh học 

1.4. Giới thiệu các hệ thống sinh giới 

1.4.1. Hệ thống 5 giới 

1.4.2. Hệ thống 3 nhánh (domain, lãnh địa) sinh vật 

1.5. Vai trò của VSV trong tự nhiên và đời sống 

CHƯƠNG II:  VI SINH VẬT NHÂN SƠ 

2.1. Vi khuẩn và Archaea 

2.1.2. Kích thước, hình dạng và cách sắp xếp các tế bào 

2.1.3. Các PP và kỹ thuật nghiên cứu tế bào 

2.1.4. Thành phần hóa học của vi khuẩn 

2.1.5. Cấu trúc tế bào Prokaryote 

CHƯƠNG III: VI SINH VẬT NHÂN CHUẨN 
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3.1. Khái quát về cấu tạo tế bào nhân chuẩn 

3.1.1. Tế bào chất 

3.1.2. Màng lưới nội chất 

3.1.3. Thể golgi 

3.1.4. Lyzoxom và nội bào tiêu (endocytosis)… 

3.2. Vi nấm 

3.2.1. Nấm men (Levures, Yeasts) 

3.2.2. Nấm mốc 

3.3. Vi tảo 

3.4. Động vật nguyên sinh 

CHƯƠNG IV: VIRÚT 

4.1. Lược sử phát hiện và nghiên cứu virút 

4.2. Đại cương về virút 

4.2.1. Virut là gì? Bản chất sống của virut, vị trí của virut trong sinh giới 

4.2.2. Những đặc điểm đặc trưng của virut 

4.3. Các kiểu chu trình sống của virút 

4.3.1. Chu trình sống của phage độc 

4.3.2. Phage ôn hòa (temperate phage) và hiện tượng tiềm tan 

(lysogeny). Sự nhiễm virut tiềm ẩn 

4.3.3. Chu trình sông của virut động vật 

4.4. Virút và bệnh tật 

4.4.1. Sự lan truyền virut 

4.4.2. Virut và bệnh ung thư 

4.4.3. Virut HIV và hội chứng suy giảm miễn dịch AIDS 

4.4.4. SARS: Hội chứng hô hấp cấp 

4.4.5. Virut cúm và dịch cúm gia cầm (H5N1) 

CHƯƠNG V: SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT 

5.1. Nhu cầu về các chất dinh dưỡng 

5.2. Các tác nhân kiểm soát sự phát triển của VSV 

5.3. Đồ thị sinh trưởng của vi khuẩn 

CHƯƠNG VI: SỰ CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT VÀ CÁC QUÁ TRÌNH 

LÊN MEN 

6.1. Sự chuyển hóa các chất trong tế bào VSV 

6.2. Các kiểu hô hấp 

6.3. Các con đường phân giải gluxit ở VSV 

6.4. Sự chuyển hóa các hợp chất protein 

6.5. Sơ đồ khái quát các quá trình lên men từ pyruvat 

6.6. Lên men hỗn hợp các axít hữu cơ 

6.7. Lên men butyric và axetonobutylic 

6.8. Lên men lactic 

6.9. Lên men etylic 
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6.10. Lên men metan 

6.11. Tóm tắt các quá trình lên men chính 

CHƯƠNG VII: VI KHUẨN QUANG HỢP VÀ VI KHUẨN CỐ ĐỊNH 

NITƠ 

7.1. Vi  khuẩn quang hợp 

7.1.1. Các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp 

7.1.2. Quang photphorin hóa vòng và không vòng 

7.1.3. Sắc tố quang hợp ở vi khuẩn 

7.1.4. Sự tiến hóa của quá trình quang hợp ở vi khuẩn 

7.2. Vi sinh vật cố định nitơ 

7.2.1. Các nhóm VSV cố định nitơ phân tử 

7.2.2. Cơ chế của quá trình cố định đạm 

7.2.3. Ứng dụng VSV cố định đạm 

CHƯƠNG VIII: ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN 

DỊCH 

8.1. Hệ VSV của người và động vật 

8.2. Quá trình nhiễm vi khuẩn gây bệnh (nhiễm trùng) 

8.3. Sự đề kháng của cơ thể chủ 

8.4. Diệt vi khuẩn gây bệnh bằng các chất kháng sinh 

CHƯƠNG IX: ĐẠI CƯƠNG VỀ DI TRUYỀN-BIẾN DỊ Ở VI SINH VẬT 

9.1. Vật chất di truyền ở vi khuẩn và VSV nhân chuẩn 

9.2. Đặc điểm của sự chuyển thông tin di truyền từ DNA sang protein ở vi 

khuẩn và cơ thể nhân chuẩn 

9.3. Cơ chế sinh hóa của hiện tượng biến đổi DNA 

9.4. Sự tái tổ hợp di truyền và sự truyền các tính trạng ở VSV 

9.5. Một số ứng dụng của công nghệ di truyền VSV 

PHẦN THỰC HÀNH (20 tiết) 

Bài 1. Nhập môn 

1. Những chỉ dẫn chung 

2. Hướng dẫn một số thao tác và kỹ thuật vô trùng cơ bản trong thực hành VSV 

3. Các phương pháp khử trùng 

4. Hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thí nghiệm bài 1 

Bài 2. Quan sát hình thái tế bào vi sinh vật 

1. Các phương pháp cơ bạn quan sát hình thái tế bào VSV 

2. Quan sát hình thái 1 số tế bào VSV thường gặp 

3. Hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thí nghiệm bài 2 

Bài 3. Nghiên cứu một số cấu tạo tế bào vi sinh vật 

1. Nội dung 

2. Hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thí nghiệm bài 3 

Bài 4. Môi trường, phân lập và nuôi cấy vi sinh vật 

1. Nội dung 
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2. Hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thí nghiệm bài 4 

Bài 5, 6. Nghiên cứu sự chuyển hóa một số cơ chất dưới tác động của vi 

sinh vật 

1. Mục tiêu 

2. Nội dung 

Pha chế thuốc nhuộm, hóa chất, thành phần một số môi trường 

Cách pha chế một số thuốc nhuộm cho bài 1. 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc 

[1]. Nguyễn Thành Đạt (chủ biên), Mai Thị Hằng, Giáo trình Vi sinh học, Nhà 

xuất bản Đai học Sư phạm, 2007. 

5.2. Học liệu tham khảo 

[2]. Nguyễn Lân Dũng (chủ biên), Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty, Vi sinh 

vât học, Nhà xuất bản Giáo dục, 1997. 

[3]. Nguyễn Thành Đạt, Cơ sở sinh học vi sinh vật, Tập I, tập II, Nhà xuất bản 

Giáo dục, 2005.    

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Hoàn thành các bài tập trắc nghiệm theo từng chương trong giáo trình [1]. 

- Hoàn thành các nội dung chuẩn bị thảo luận đươc giao. 

- Hoàn thành các bài thực hành thí nghiêm và có bài tường trình kết quả thí 

nghiệm. 

- Do điều kiện cơ sở vật chất phòng thực hành nên thời gian giờ thực hành sẽ có 

sự thay đổi. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:  trọng số 40% 

7.2. Thi cuối kỳ:      trọng số 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ  

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Trung Nhân                   Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: 6 ngày/tuần, văn phòng Khoa Sư phạm Tự nhiên, 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 986 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi 

Điện thoại:   0914120727           E-mail:  trungnhanpdu@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh thái-Môi trường, Đa dạng sinh học, Di 

truyền chọn giống. 

 

 

 

 

DUYỆT             Giảng viên 
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 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính                     Nguyễn Trung Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần: Giải phẫu - sinh lý người 

- Mã học phần:   31      Số tín chỉ: 04 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Động vật học có xương sống 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh - KTNN, Khoa Sư phạm 

Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

 Về kiến thức 

Sinh viên có được những kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức phận của cơ thể 

người cũng như của các bộ phận và cơ quan trong cơ thể. Biết được mối liên quan giữa 

các bộ phận và các cơ quan trong cơ thể cũng như giữa cơ thể và môi trường qua cơ 

chế điều tiết bằng con đường thần kinh -thể dịch. 

 Về thái độ 

Các kiến thức về sinh lý học sẽ là cơ sở cho Sinh viên có thái độ đúng đắn đối 

việc ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. Có ý thức yêu nghề thể hiện qua việc nắm kiến thức 

và sẳng sàng thực hiện tốt công việc giảng dạy môn Giải phẫu – sinh lý người ở trường 

THCS. 

Về năng lực 

Sinh viên biết vận dụng các quy luật sinh lý của hoạt động thần kinh vào việc 

tiếp thu các kiến thức nhằm phát triển tư duy. 

Sinh viên biết vận dụng kiến thức vào việc tự rèn luyện bản thân, dạy học phổ 

thông, giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình, giáo dục môi trường, phòng chống 

AIDS – ma túy. 

Trong quá trình thực hiện giảng dạy sinh viên biết lồng ghép kiến thức trong 

việc giáo dục về sức khỏe sinh sản, phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe và vệ sinh 

môi trường… 

 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Chương I: Cấu tạo chung của cơ thể con người 

Sinh viên thấy được một cách khái quát về cấu tạo của cơ thể người. Biết được 

những đặc điểm về mặt cấu tạo và chức năng đảm bảo sự thống nhất của cơ thể. Hiểu 

được cơ chế điều tiết các chức năng trong cơ thể nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa cơ 

thể và môi  trường. Đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển. 

Chương II: Máu và bạch huyết 

Sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng và cơ 

chế hoạt động của máu và các thành phần trong máu: huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, 

tiểu cầu. Qua đó, hiểu rõ vai trò của từng thành phần máu đối với đời sống của con 

người. Thấy được tầm quan trọng trong việc phòng và chống một số bệnh thông 

thường  Trình bày được những kiến thức cơ bản về cơ chế đông máu và vai trò của các 
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yếu tố tham gia vào quá trình đông máu. Từ đó, giải thích được cơ sở sinh lý của các 

biện pháp cầm máu khi cơ thể bị chảy máu. 

Chương III: Hệ tuần hoàn 

Sinh viên nêu rõ được vai trò của hệ tuần hoàn đối với cơ thể và hoạt động của 

nó trong quá trình vận chuyển máu trong cơ thể. Phân tích được cơ sở nhận biết một số 

bệnh của hệ tuần hoàn, nguyên nhân gây bệnh và cơ chế phòng bệnh. 

Chương IV: Hệ hô hấp 

Sinh viên mô tả được cấu tạo và nêu rõ vai trò của chức năng hô hấp đối với cơ 

thể. Nêu được những nét cơ bản về một số bệnh của hệ hô hấp, nguyên nhân và cơ chế 

phòng bệnh. Vận dụng kiến thức và thực tiển để phục vụ giảng dạy các bài học liên 

quan ở THCS. 

Chương V: Hệ tiêu hóa 

Sinh viên phải trình bày được những đặc điểm cấu tạo cơ bản của ống tiêu hóa 

và các tuyến tiêu hóa phù hợp với chức năng của chúng. Nêu rõ được bản chất của quá 

trình tiêu hóa thức ăn là quá trình phân giải thức ăn từ dạng phức tạp thành dạng đơn 

giản mà cơ thể có thể hấp thu được vào máu thực hiện qua hai cơ chế cơ học và hóa 

học. Hiểu được cơ chế hấp thu và con đường vận chuyển các chất đã được  

Chương VI: Trao đổi chất và năng lượng 

Sinh viên phải nêu được tầm quan trọng của trao đổi chất đối với cơ thể. Trình 

bày đươc các nguyên tắc và cách lập khẩu phần, sự chuyển hóa các chất protein, 

gluxit, lipit, vitamin, nước và muối khoáng trong cơ thể. 

Chương VII:  Hệ tiết niệu và sinh dục 

Sinh viên nêu rõ được vai trò của hệ tiết niệu và sinh dục đối với cơ thể. Hiểu 

được cơ chế lọc và bài tiết nước tiểu, cơ chế hoạt động của hệ sinh dục và cơ chế thụ 

tinh, thụ thai. Trình bày được một số nét cơ bản một số bệnh, nguyên nhân và cơ chế 

phòng bệnh của hệ tiết niệu và sinh dục. Nêu rõ đươc các biện pháp giữ gìn vệ sinh, 

chăm sóc sức khỏe, cách phòng ngừa thai nghén, sinh đẻ ở tuổi dậy thì và cơ sở sinh lý 

của các biện pháp tránh thai. 

Chương VIII: Sinh lý nội tiết 

Sinh viên thấy được được vai trò của tuyến nội tiết trong cơ chế điều tiết hoạt 

động cơ thể. Hiểu được vai trò và chức năng của từng tuyến nội tiết. Phải nắm được 

một số kiến thức cơ bản về các bệnh do rối loạn hoạt động của các tuyến nội tiết, 

nguyên nhân phát sinh bệnh và cơ chế phòng bệnh. 

Chương IX: Sinh lý hệ vân động 

Sinh viên phải hiểu được các kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức phận và tiến hóa 

của hệ vận động. Nắm và trình bày được các quy luật phát triển của bộ xương để vận 

dụng vào việc dạy học, đảm bảo vệ sinh học đường, nâng cao sức khỏe cho học sinh. 

Hiểu được cấu tạo và chức phận của cơ, các hệ thống năng lượng tham gia vào quá 

trình co cơ và ý nghĩa của nó đối với việc rèn luyện thân thể. 

Chương X: Sinh lý hệ thần kinh 

Sinh viên biết và trình bày được những kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng 

và tầm quan trọng của hệ thần kinh đối với cuộc sống của con người. Hiểu được những 

nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của hệ thần kinh Thấy được đặc điểm cấu tạo và 

chức năng của từng phần trong hệ thần kinh cũng như mối liên quan giữa chúng trong 

hoạt động như một khối thống nhất trong việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các bộ 

phận và các cơ quan trong cơ thể 
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Chương XI: Các cơ quan phân tích 

Qua chương này sinh viên phải biết và trình bày được cấu tạo và hoạt động của 

các cơ quan phân tích trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin. Phải hiểu được những 

nét cơ bản về cách mã hóa thông tin tại các cơ quan thụ cảm, một số kiến thức về các 

tật và các bệnh liên quan đến cơ quan phân tích thị giác, thính giác là cơ sở khoa học 

để đảm bảo vệ sinh học đường, bảo vệ môi trường. 

Chương XII: Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao 

Giúp Sinh viên thấy được vai trò của não bộ trong hoạt động hành vi nhằm bảo 

đảm sự cân bằng giữa cơ thể và môi trường. Phải hiểu và trình bày được hoạt động 

phản xạ và ức chế có điều kiện, tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống hàng ngày 

cũng như với việc rèn luyện cơ thể. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Giải phẫu-Sinh lý người trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ 

năng cơ bản: 

- Cấu tạo và chức năng của các hệ thống cơ quan trong cơ thể người như: cấu 

tạo chung về cơ thể, máu và bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu và 

sinh dục, năng lượng, nội tiết, thần kinh, hoạt động thần kinh cấp cao… 

- Mối quan hệ qua lại (điều khiển và chịu sự điều khiển) của các hệ thống cơ 

quan trong hoạt động của một cơ thể thống nhất, cũng như những yếu tố ảnh hưởng từ 

môi trường sống đến cấu trúc chức năng của các hệ thống cơ quan và toàn bộ cơ thể. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: CẤU TẠO CHUNG CỦA CƠ THỂ SỐNG 

1.1. Cơ Thể người là một khối thống nhất 

1.1.1. Sự thống nhất về mặt cấu tạo 

1.1.2. Sự thống nhất về mặt chức năng 

1.2. Môi trường bên trong và nội cân bằng 

1.2.1. Môi trường bên trong là gì? 

1.2.2. Khả năng tự điều chỉnh 

1.2.3. Cơ chế điều tiết các chức năng trong cơ thể 

1.3. Quá trình hình thành và phát triển cơ thể 

1.3.1. Sinh trưởng 

1.3.2. Phân hóa các cơ quan 

1.3.3. Tạo thành hình dáng đặc trưng 

CHƯƠNG II: MÁU VÀ BẠCH HUYẾT 

2.1. Tính chất lý, hóa học của máu 

2.1.1. Khối lượng máu 

2.1.2. Tỷ trọng và độ nhớt  

2.1.3. Áp suất thẩm thấu của máu 

2.1.4. Độ pH của máu 

2.1.5. Hệ đệm của máu 

2.2. Các thành phần cơ bản của máu 

2.2.1. Huyết tương 

2.2.2. Hồng cầu 
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2.3.3. Bạch cầu 

2.4.4. Tiểu cầu 

2.3. Chức năng của máu 

2.3.1. Chức năng vận chuyển 

2.3.2. Chức năng bảo vệ 

2.3.3. Chức năng điều hòa thân nhiệt 

2.3.4. Chức năng đảm bảo hằng tính nội môi 

2.3.5. Chức năng  hô hấp  

2.4. Cơ chế đông máu, hiện tượng máu khó đông và chống mất máu 

2.4.1. Ý nghĩa của sự đông máu 

2.4.2. Cơ chế đông máu 

2.4.3. Hiện tượng máu khó đông 

2.4.4. Ứng dụng cơ chế đông máu trong việc chống mất máu 

2.5. Nhóm máu và truyền máu 

2.5.1. Các nhóm máu của người 

2.5.2. Cách xác định các nhóm máu của người 

2.5.3. Các điều kiện cần thiết khi truyền máu 

2.6. Dịch mô và bạch huyết 

2.6.1. Dịch mô 

2.6.2. Bạch huyết 

2.7. Miễn dịch, suy giảm miễn dịch và HIV/AIDS 

2.7.1. Khái niệm và ý nghĩa 

2.7.2. Các loại miễn dịch và phương pháp phòng chống bệnh 

2.7.3. Suy giảm miễn dịch và HIV/AIDS 

Chương III: HỆ TUẦN HOÀN 

3.1. Cấu tạo của tim và hệ thống mạch máu 

3.1.1. Cấu tạo tim 

3.1.2. Cấu tạo mạch máu 

3.2. Các vòng tuần hoàn 

3.2.1. Vòng tuần hoàn lớn 

3.2.2. Vòng tuần hoàn nhỏ 

3.3. Hoạt động của tim 

3.3.1. Chức năng sinh lý của cơ tim 

3.3.2. Chu kỳ tim, tần số tim và lưu lượng của tim 

3.4. Quá trình vận chuyển máu trong hệ thống mạch 

3.4.1. Quá trình vận chuyển máu trong động mạch 

3.4.2. Quá trình vận chuyển máu trong tĩnh mạch 

3.4.3. Quá trình vận chuyển máu trong mao mạch 

3.5. Huyết áp 

3.6. Điện tâm đồ 

3.7. Điều hòa hoạt động của tim, mạch 
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3.7.1. Điều hòa hoạt động tim 

3.7.2. Điều hòa hoạt động của mạch máu  

3.7.3. Điều hòa lượng máu tuần hoàn 

3.8. Tuần hoàn thai 

3.9. Tuần hoàn bạch huyết 

3.10. Một số bệnh về hệ tuần hoàn 

Chương IV: HỆ HÔ HẤP 

4.1. Cấu tạo của hệ hô hấp 

4.1.1. Cấu tạo của hệ thống ống dẫn khí 

4.1.2. Cấu tạo của phổi 

4.2. Cơ chế hoạt động của hệ hô hấp 

4.2.1 Động tác thở 

4.2.2. Trao đổi khí ở phổi và ở mô 

4.2.3. Vận chuyển khí O2 và khí CO2 trong máu 

4.3. Dung tích sống 

4.4. Điều hòa hoạt động của hô hấp 

4.4.1. Cơ chế thần kinh 

4.4.2. Cơ chế thể dịch 

4.5. Vệ sinh hô hấp và hô hấp nhân tạo 

4.5.1. Thở đúng cách 

4.5.2. Luyện tập hô hấp 

4.5.3. Phòng tránh các tác nhân có hại của môi trường sống 

4.5.4. Hô hấp nhân tạo 

4.5.5. Phòng ngừa một số bệnh về hô hấp 

CHƯƠNG V: HỆ TIÊU HÓA 

5.1. Các phương pháp nghiên cứu hoạt động của hệ tiêu hóa 

5.1.1. Các phương pháp nghiên cứu chức năng của dạ dày 

5.1.2. Cac phương pháp nghiên cứu chức năng của ruột 

5.2. Cấu tạo các phần của hệ tiêu hóa 

5.2.1. Cấu tạo của khoang miệng 

5.2.2. Cấu tạo của hầu và thực quản, dạ dày và ruột  

5.3. Biến đổi thức ăn trong các phần của hệ tiêu hóa 

5.3.1. Vai rò cuae enzym trong tiêu hóa thức ăn 

5.3.2. Quá trình biến đổi thức ăn trong khoang miệng, dạ dày và ruột 

5.4. Sự hấp thụ thức ăn 

5.4.1. Các con đường hấp thụ thức ăn 

5.4.2. Các cơ chế hấp thụ thức ăn 

5.6. Vệ sinh tiêu hóa 

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 

6.1. Đại cương về trao đổi chất và năng lượng 

6.1.1. Tầm quan trọng của trao đổi chất và năng lượng 
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6.1.2. Khái niệm chung về trao đổi chất và năng lượng 

6.1.3. Các phương pháp nghiên cứu trao đổi chất và năng lượng 

6.2. Chuyển hóa các chất cơ bản trong cơ thể 

6.2.1. Chuyển hóa gluxit  

6.2.2. Chuyển hóa lipit 

6.2.3. Chuyển hóa protein 

6.2.4. Chuyển hóa vitamin 

6.2.5. Chuyển hóa nước và muối khoáng 

6.3. Trao đổi năng lượng trong cơ thể 

6.3.1. Chuyển hóa cơ bản 

6.3.2. Trao đổi năng lượng khi hoạt động 

6.3.3. Trao đổi chất và năng lượng khi đói 

6.4. Cơ sở sinh lý của khẩu phần thức ăn 

6.4.1. Nhu cầu về chất 

6.4.2. Nhu cầu về lượng 

6.5. Trao đổi nhiệt năng và cơ chế điều hòa thân nhiệt 

CHƯƠNG VII: HỆ TIẾT NIỆU VÀ SINH DỤC 

7.1.Cấu tạo của hệ tiết niệu 

7.1.1. Cấu tạo của thận 

7.1.2. Cấu tạo của bàng quang 

7.2. Quá trình hình thành nước tiểu 

7.2.1. Sự tạo thành nước tiểu 

7.2.2. Cơ chế điều tiết quá trình lọc nước tiểu 

7.3. Quá trình bài xuất nước tiểu 

7.4. Vệ sinh hệ tiết niệu 

7.4.1. Vệ sinh 

7.4.2. Bài tiết mồ hôi 

7.5. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục nam và nữ 

7.5.1. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục nam 

7.5.2.Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục nữ 

7.6. Đặc điểm sinh dục nguyên phát và thứ phát 

7.6.1. Các đặc điểm sinh dục nguyên phát 

7.6.2. Các đặc điểm sinh dục thứ phát 

7.7. Cơ chế điều tiết các chức năng sinh dục và đặc điểm sinh dục của tuổi dậy 

thì. 

7.7.1 Cơ chế điều tiết các chức năng sinh dục 

7.7.2. Những biến đổi chủ yếu của nam, nữ ở tuổi dậy thì 

7.8. Các tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái 

7.8.1. Tế bào sinh dục đực 

7.8.2. Tế bào sinh dục cái 

7.9. Rụng trứng và chu kỳ kinh nguyệt 
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7.9.1.Sự sản sinh trứng 

7.9.2. Chu kỳ kinh nguyệt 

7.10. Sinh tinh và xuất tinh 

7.10.1. Sản sinh tinh trùng 

7.10.2. Sự xuất tinh 

7.11. Cơ chế thụ tinh, thụ thai 

7.11.1. Cơ chế thụ tinh 

7.11.2. Sự hình thành và phát triển của thai 

7.12. Dân số, kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp tránh thai 

7.12.1 Sinh sản với vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình 

7.12.2. Mối liên quan giữa sinh sản và các biện pháp tránh thai 

7.13. Một số biên pháp lây truyền qua đường tình dục và cách phòng tránh 

7.13.1. Bệnh lậu 

7.13.2. Bệnh giang mai 

7.13.3.HIV/AIDS 

7.14. Vệ sinh đường sinh dục 

CHƯƠNG VIII: SINH LÝ NỘI TIẾT 

8.1. Đại cương về tuyến nội tiết 

8.1.1. Đặc điểm cấu tạo và các hoocmon của tuyến nội tiết 

8.1.2. Vai trò của hoocmon trong điều hòa trao đổi chất và các quá trình 

chuyển hóa 

8.2. Chức năng của từng tuyến nội tiết 

8.2.1. Tuyến yên 

8.2.2. Tuyến giáp 

8.2.3. Tuyến cận giáp 

8.2.4. Tuyến tụy 

8.2.5. Tuyến trên thận 

8.2.6. Tuyến tùng 

8.2.7. Tuyến ức ( tuyến hung) 

8.2.8. Tuyến sinh dục 

CHƯƠNG IX: SINH LÝ HỆ VẬN ĐỘNG 

9.1. Đại cương về xương 

9.1.1. Đặc điểm cấu tạo của bộ xương 

9.1.2. Hệ thống dây chằng và các khớp 

9.2. Bộ xương cơ thể 

9.2.1. Các đăch điểm chung 

9.2.2. Các xương của chi, sọ 

9.3. Cấu tạo và chức năng của cơ 

9.3.1. Đại cương về cơ 

9.3.2. Đặc điểm của từng loại cơ 

9.4. Hiện tượng và cơ chế co cơ 
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9.4.1. Hưng tính của cơ 

9.4.2.  Những biến đổi hóa học khi co cơ 

9.5. Các hình thức và các loại hình co cơ 

9.5.1. Co cơ đẳng trương và co cơ đẳng trường 

9.5.2. Chế độ co của các sợi cơ 

9.5.3. Cơ chế điều tiết hoạt động của cơ 

9.5.4. Sự mệt mõi của cơ và bộ máy vận động 

9.5.5. Điện cơ đồ 

CHƯƠNG X: SINH LÝ HỆ THẦN KINH 

10.1. Đại cương về hệ thần kinh 

10.1.1. Các chức năng cơ bản của hệ thần kinh 

10.1.2. Phát triển của hệ thần kinh 

10.1.3. Đặc điểm cấu tạo và phân loại hệ thần kinh 

10.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thần kinh 

10.2. Nơron - Đơn vị cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh 

10.2.1. Nơron 

10.2.2. Điện thế tĩnh hay điện thế nơron 

10.2.3. Hưng phấn thần kinh hay điện thế hoạt động 

10.2.4. Các quy luật kích thích 

10.3. Quá trình dẫn truyền hưng phấn 

10.3.1. Cung phản xạ và vòng phản xạ 

10.3.2. Dẫn truyền hưng phấn trên dây thần kinh 

10.3.3. Chuyển giao hưng phấn qua xinap 

10.4. Các phần của hệ thần kinh trung ương 

10.4.1. Tủy sống và các dây thần kinh tủy 

10.4.2. Cấu tạo và chức năng của hành tủy 

10.4.3. Cấu tạo và chức năng của tiểu não 

10.4.4. Não giữa 

10.4.5. Não trung gian 

10.4.6. Cấu tạo và chức năng của não cùng 

10.4.7. Mười hai đôi dây thần kinh sọ não 

10.5. Hệ thần kinh dinh dưỡng 

10.5.1. Đặc điểm cấu tạo chung 

10.5.2. Phân bố các nơron sinh dưỡng trong hệ thần kinh trung ương 

10.5.3. Hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm có cấu tạo và chức năng 

khác nhau 

CHƯƠNG XI: CÁC CƠ QUAN PHÂN TÍCH 

11.1. Đại cương về các cơ quan phân tích 

11.1.1. Các học thuyết về cơ quan phân tích 

11.1.2. Đặc điểm cấu tạo chung của cơ quan phân tích 

11.1.3. Chức năng của cơ quan phân tích 
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11.1.4. Các cơ quan thụ cảm 

11.1.5. Những đặc điểm chung trong hoạt động của cơ quan thụ cảm 

11.1.6. Mã hóa thông tin giác quan 

11.2. Cấu tạo và chức năng của từng cơ quan phân tích 

11.2.1. Cấu tạo và chức năng của da 

11.2.2. Cơ quan phân tích thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác 

CHƯƠNG XII: SINH LÝ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO 

12.1. Lịch sử nghiên cứu về hoạt động thần kinh cấp cao 

12.2. Hoạt động phản xạ của não bộ 

12.2.1. Phản xạ không điều kiện 

12.2.2. Phản xạ không điều kiện 

12.3. Ức chế phản xạ có điều kiện 

12.3.1. Ức chế không điều kiện 

12.3.2. Ức chế có điều kiện 

12.3.3. Giấc ngũ, chiêm bao và thôi miên 

12.4. Các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao 

12.4.1. Quy luật chuyển từ hưng phấn sang ức chế 

12.4.2. Quy luật lan tỏa và tập trung 

12.4.3. Quy luật cảm ứng qua lại 

12.4.4. Quy luật có tính hệ thống 

12.4.5. Quy luật về mối tương quan giữa cường độ kích thích và cường 

độ phản xạ có điều kiện 

12.5. Hệ thống tín hiệu, các loại hình thần kinh 

12.5.1. Hệ thống tín hiệu là gì? 

12.5.2. Các kiểu hoạt động thần kinh cấp cao 

12.6. Trí nhớ 

12.6.1. Trí nhớ và khả năng lưu giữ các dấu vết 

12.6.2. Phân loại trí nhớ 

12.6.3. Cơ chế nhớ 

12.6.4. Phát triển trí nhớ 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc 

[1]. Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan, Giải phẫu-sinh lý người, Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm, 2007 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Nguyễn Quang Mai, Trần Thúy Nga, Quách Thị Tài, Giải phẫu-sinh lý 

người, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2000. 

[3]. Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh, Sinh lý người và động vật, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật, 2001. 

[4]. Trịnh Hữu Hằng, Thực tập sinh lý người và động vật, Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 2001. 
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[5]. Nguyễn Quang Vinh, Trần Xuân Nhĩ, Giải phẫu sinh lý người, Nhà xuất 

bản Giáo dục, Hà Nội, 1987 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải dự ít nhất 80% số giờ lên lớp và tham gia đầy đủ các buổi thực 

hành.  

- Có đầy đủ các tài liệu học tập 

- Phải nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. Có vở ghi chép học phần, vở thực 

hành  

- Phải hoàn thành các bài tập, bài thực hành được giao 

- Thực hiện đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:  trọng số 40 %   

7.2. Thi cuối kỳ:      trọng số 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường  

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên:             Phan Đình Hải                      Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: sáng thứ hai hàng tuần tại văn phòng khoa Sư 

phạm Tự nhiên, trường đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 217 đường Phan Đình Phùng,  TP Quảng Ngãi 

Điện thoại:  0914012929                               E-mail: pdhai@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giải phẫu – sinh lý người và động vật học 

     

     DUYỆT                                              Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

      

                                                                                                           Phan Đình Hải 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Thực hành giải phẫu- sinh lý người 

- Mã học phần: 32    Số tín chỉ: 02 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Giải phẫu- sinh lý người 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

 Về kiến thức 

-Sinh viên phải hiểu được những kiến thức thực hành cơ bản nhất của môn giải 

phẫu -sinh lý người theo chương trình đã qui định  

  Về thái độ 

Sinh viên phải có thái độ nghiêm túc trong việc thực hành tiếp thu các kiến thức 

về bộ môn. Các kiến thức về thực hành sẽ là cơ sở cho Sinh viên nắm vững kiến thức 

và sẳng sàng thực hiện tốt công việc giảng dạy môn Giải phẫu- sinh lý người ở trường 

THCS.  

Về năng lực 

Sinh viên biết sử dụng các thiết bị thực hành, thí nghiệm. Biết làm một số thí 

nghiệm cơ bản về giải phẫu -sinh lý người ở trường THCS 

Trong quá trình thực hành, thí nghiệm sinh viên thao tác đúng kỹ thuật và đảm 

bảo tính thẩm mỹ, sư phạm  

Sinh viên có khả năng áp dụng tốt và hiệu quả kiến thức vào thực tế trong đời 

sống sinh hoạt và sản xuất kinh tế 

 

 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Bài 1. Các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 

Sinh viên phải biết được cách sử dụng và bảo quản các dụng cụ thí nghiệm. 

Biết cách pha chế dung dịch sinh lý và một số dung dịch cần thiết sử dụng trong các 

thí nghiệm sinh lý. Tự làm một số dụng cụ đơn giản cho các thí nghiệm. Biết cách tiến 

hành phẫu thuật một số động vật thí nghiệm 

Bài 2. Làm tiêu bản tế bào và mô. Sử dụng kính hiển vi để quan sát các tiêu 

bản 

Sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản về tế bào và mô qua học lý 

thuyết ở chương I. Biết được cách làm tiêu bản và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi.  

Bài 3. Thành phần và tính chất của máu 
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Sinh viên phải biết cách lấy máu. Biết làm các tiêu bản về máu, xác định các 

yếu tố và thành phần của máu. Biết cách xác định số lượng hồng cầu và công thức 

bạch cầu. 

Bài 4. Quan sát cấu tạo và hoạt động của tim 

Sinh viên phải xác định được các thành phần cấu tạo và hoạt động của tim. Làm 

được tiêu bản tim cô lập và ghi đồ thị hoạt động tim của ếch.  

Bài 5. Các thí nghiệm về tuần hoàn máu 

Sinh viên biết làm tiêu bản để quan sát hiện tượng vận chuyển máu. Phân biệt 

được được sự vận chuyển máu trong động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.  

Bài 6. Cấu tạo và hoạt động của hệ hô hấp 

Sinh viên phải xác định được vị trí, cấu tạo của hệ hô hấp. Biết cách thực hiện 

hô hấp nhân tạo. Vận dụng kiến thức để phục vụ giảng dạy ở THCS 

Bài 7. Cấu tạo và hoạt động của hệ tiêu hóa 

Sinh viên phải nắm được vị trí, cấu tạo của các cơ quan trong hệ tiêu hóa. Xác 

định được vai trò và tính chất của hệ thống enzim tiêu hóa trong việc chuyển hóa thức 

ăn 

Bài 8. Hệ sinh dục và các tuyến nội tiết 

Sinh viên xác định được vị trí, hình dạng, cấu tạo của cơ quan sinh dục nam, nữ 

trên mô hình hoặc tranh vẽ. Thực hành thí nghiệm ảnh hưởng của adrenalin đối với 

màu sắc của da ếch.  

Bài 9. Ảnh hưởng của hormon sinh dục và các biện pháp tránh thai 

Sinh viên thực hiện được cách thiến gà và ghép tuyến sinh dục ở gà. Qua đó xác 

định được ảnh hưởng của hoocmon sinh dục lên các đặc điểm sinh dục thứ phát ở gà. 

Trình bày được cách sử dụng các biện pháp tránh thai và cơ sở sinh lí học của các biện 

pháp tránh thai 

Bài 10. Bộ xương người 

Sinh viên phải nắm được cấu tạo của bộ xương người. Biết xác định được vị trí 

của các loại xương khác nhau. Tiến hành được thí nghiệm xác minh thành phần hóa 

học của xương. Biết sơ cứu gẫy xương 

Bài 11. Cấu tạo và hoạt động của cơ 

Sinh viên phải hiểu được đặc điểm cấu tạo của các loại cơ khác nhau. Phải làm 

được chế phẩm cơ - thần kinh,  ghi được đồ thị các chế độ co cơ và biết cách xác định 

công của cơ 

Bài 12. Cấu tạo và chức phận của tủy sống 

Sinh viên phải hiểu được các chức năng cơ bản của tủy sống. Phải biết cách phá 

hủy não để làm tiêu bản động vật tủy sống. Biết phân tích được thế nào là cung phản 

xạ 

Bài 13. Cấu tạo và hoạt động của não bộ 

Qua bài này sinh viên phải mô tả và trình bày được cấu tạo chung của não bộ. 

Phải biết được cách mở hộp sọ của một số động vật nhỏ. Biết quan sát và làm một số 

thí nghiệm chứng minh hoạt động chức năng của một số cấu trúc thuộc não bộ. Biết 

ứng dụng để giảng dạy các bài học liên quan ở THCS. 

Bài 14. Kích thích các vùng đại não, phá hũy tiểu não, duỗi cứng mất não 

Thực hành bài này sinh viên phải nắm được đặc điểm hoạt động của não bộ ở 

động vật bậc cao. Hiểu được vai trò và mối liên quan giữa hành tủy với các phần bên 
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trên của não bộ trong việc điều hòa trương lực cơ.Thấy được sự định khu chức năng 

của bán cầu đại não 

Bài 15. Các thí nghiệm về cơ quan phân tích 

Qua bài này, sinh viên trình bày được cấu tạo và chức phận của cơ quan phân 

tích. Biết thực hiện một số thí nghiệm đơn giản về cơ quan phân tích và vận dụng được 

kiến thức để phục vụ giảng dạy ở THCS. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Phần thực hành Giải phẫu-Sinh lý người có ý nghĩa quan trọng trong việc trang 

bị những kỹ năng thực nghiệm (biết sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm chuyên ngành, 

biết làm một số tiêu bản về sinh lý, xét nghiệm công thức máu…) giúp sinh viên tự lực 

phát hiện những mối quan hệ nhân quả, cơ chế của những hiện tượng, quá trình sinh lý 

trong cơ thể. Đồng thời các kiến thức về thực hành sẽ là cơ sở cho sinh viên nắm vững 

kiến thức và sẵn sàng thực hiện tốt công việc giảng dạy môn Giải phẫu-sinh lý người ở 

trường THCS. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Bài 1. Các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 

Bài 2. Làm tiêu bản tế bào, mô. Sử dụng kính hiển vi để quan sát tiêu bản 

Bài 3. Thành phần và tính chất của máu 

Bài 4. Quan sát cấu tạo và hoạt động của tim 

Bài 5. Các thí nghiệm về tuần hoàn máu 

Bài 6. Cấu tạo và hoạt động của hệ hô hấp 

Bài 7. Cấu tạo và hoạt động của hệ tiêu hóa 

Bài 8. Hệ sinh dục và các tuyến nội tiết 

Bài 9. Ảnh hưởng của hoocmon sinh dục và các biện pháp tránh thai 

Bài 10. Hệ cơ xương 

Bài 11. Cấu tạo và hoạt động của cơ 

Bài 12. Cấu tạo và chức năng của tủy sống 

Bài 13. Cấu tạo và hoạt động của não bộ 

Bài 14. Kích thích các vùng đại não, phá hủy tiểu não, duỗi cứng mất não 

Bài 15. Các thí nghiệm về cơ quan phân tích 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc 

[1]. Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan, Giải phẫu-sinh lý người, Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm, 2007 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Nguyễn Quang Mai, Trần Thúy Nga, Quách Thị Tài, Giải phẫu-sinh lý 

người, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2000. 

[3]. Trịnh Hữu Hằng, Thực tập sinh lý người và động vật, Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 2001. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành. 

- Có đầy đủ các tài liệu học tập 

- Phải nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. Có vở ghi chép thực hành  
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- Phải hoàn thành các bài tập, bài thực hành được giao 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:  trọng số 40 %   

7.2. Thi cuối kỳ:      trọng số 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường  

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên:             Phan Đình Hải                      Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: sáng thứ hai hàng tuần tại văn phòng khoa Sư 

phạm Tự nhiên, trường đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 217 đường Phan Đình Phùng,  TP Quảng Ngãi 

Điện thoại:  0914012929                               E-mail: pdhai@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giải phẫu – sinh lý người và động vật học 

     

 

     DUYỆT                                              Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

      

                                                                                                           Phan Đình Hải 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Di truyền học 

- Mã học phần:                                             Số tín chỉ: 3 

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Hóa sinh học 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: ...................................................................  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết:  40 tiết (2,7 tín chỉ) 

+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp: 10 tiết (0,3 tín chỉ) 

+ Thực tập tại cơ sở: ........................................................................................  

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN: .................................  

Giờ chuẩn bị cá nhân 

+ Hoạt động theo nhóm: 30 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ 

- Bộ môn - Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư phạm Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

2.1.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức:  

Có đức tính cần cù, kiên nhẫn, tỉ mỉ, chính xác trong học tập, nghiên cứu khoa 

học và đây cũng là những đức tính cần thiết của một người giáo viên. Có ý thức bảo vệ 

tự nhiên, bảo vệ cuộc sống con người thông qua việc tư vấn di truyền y học. 

2.1.2. Về năng lực dạy học: 

Có kiến thức về các quy luật di truyền và biến dị, về vật chất di truyền và di 

truyền trong quần thể, di truyền học loài người và các kỹ năng cần thiết như: làm tiêu 

bản NST, giải và hướng dẫn cách giải các dạng bài tập di truyền, sử dụng các phần 

mềm thông dụng trọng soạn giảng … để có thể giảng dạy chương trình Sinh học 9. 

2.1.3. Năng lực giao tiếp 

Có kỹ năng giao tiếp với học sinh THCS thông qua giảng dạy bộ môn và các 

hoạt động khác để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học. 

2.1.4. Năng lực đánh giá trong giáo dục 

Có kiến thức và các kỹ năng về đánh giá và có thể đánh giá chính xác, khách 

quan quá trình dạy học nhằm động viên, kích lệ học sinh học tập tốt môn Sinh học 9. 

2.1.5. Năng lực hoạt động xã hội 

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm kích thích sự 

hứng thú của người học. 

Có kỹ năng hoạt động độc lập hoặc hợp tác với các cá nhân hoặc tổ chức để 

thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học. 

2.1.6. Năng lực phát triển nghề nghiệp 
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Có khả năng tự đánh giá, nhận xét và rút ra những bài học kinh nghiệm từ kết 

quả làm việc bản thân cũng như của bạn bè, đồng nghiệp.  

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp yêu cầu giảng dạy bộ môn ở trường 

THCS. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

     MỤC TIÊU 

 

 

NỘI DUNG 

 

BẬC I 

 

BẬC II 

 

BẬC III 

PHẦN LÝ THUYẾT 

 

 

 

I. Di truyền học 

Menden 

I.A1. Nêu được đối 

tượng nghiên cứu và 

phương pháp nghiên 

cứu di truyền  của 

Menden 

I.B1. Giải thích được 

các thí nghiệm theo 

quan điểm của Menden 

và di truyền tế bào 

 

I.A2. Nêu được nội 

dung, bản chất, ý 

nghĩa và điều kiện 

nghiệm đúng của các 

định luật Menden. 

I.B2. Giải thích những 

phát hiện bổ sung cho 

Menden: di truyền 

trung gian, trội lặn 

không hoàn toàn… 

 

 

 

 

 

 

 

II. Di truyền học 

nhiễm sắc thể 

II.A1. Nêu những 

đóng góp của Morgan 

đối với thuyết di 

truyền nhiễm sắc thể 

(NST) 

II.B1. Giải thích được 

tại sao người ta chọn 

ruồi giấm là đối tượng 

nghiên cứu của Di 

truyền học 

 

II.A2. Mô tả được 

hình thái và hoạt động 

của NST trong chu kỳ 

tế bào. 

Trình bày cơ chế xác 

định giới tính ở các 

loài 

II.B2. Giải thích được 

tại sao tỷ lệ đực: cái ở 

động vật là 1:1 

II.C3. Biện luận để 

xác định được các 

qui luật di truyền 

của các tính trạng 

liên kết với giới 

tính. 

II.A3. Nêu được thí 

nghiệm chứng minh 

nhóm gen liên kết 

hoàn toàn hay có hoán 

vị gen của Morgan 

II.B3. Giải thích được 

cơ sở tế bào học của di 

truyền liên kết hoàn 

toàn và không hoàn 

toàn, cơ sở và các 

nguyên tắc lập bản đồ 

di truyền. 

II.C3. Phân tích 

được ý nghĩa lý 

luận hay thực tiễn 

của di truyền giới 

tính, di truyền liên 

kết với giới tính, di 

truyền liên kết 

hoàn toàn và 

không hoàn toàn. 

III. Bản chất 

của vật chất di 

truyền 

III.A1. Nêu được cấu 

trúc và chức năng 

DNA, RNA. 

III.B1. Chứng minh 

được DNA là vật chất 

di truyền ở cấp độ phân 

tử 

 

III.A2. Trình bày 

được những diễn biến 

cơ bản trong cơ chế 

 III.C2. Phân tích 

các thí nghiệm để 

chứng minh cơ chế 
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tại bản của DNA theo 

và không theo nguyên 

tắc bảo toàn. 

tái bản của DNA 

diễn ra theo 

nguyên tắc bán bảo 

toàn. 

III.A3. Mô tả được 

cấu trúc và nêu được 

được chức năng của 

nó. 

  

 

 

IV. Sinh tổng 

hợp Protein 

IV. A1. Mô tả được 

cấu trúc và nêu được 

chức năng chính của 

Protein. 

IV.B1.  IV.C1. Phân tích 

được bản chất của 

gen và mã di 

truyền. 

IV.A2. Trình bày 

được cơ chế phiên mã, 

dịch mã ở sinh vật 

nhân sơ và nhân 

chuẩn. 

IV.B2. Giải thích được 

cơ chế điều hòa hoạt 

động của gen ở sinh vật 

nhân sơ và nhân chuẩn. 

 

V. Biến dị V.A1. Nêu được khái 

niệm biến dị, nguyên 

nhân, cơ chế phát 

sinh, tính chất biểu 

hiện và vai trò của 

biến dị. 

V.B1. Phân biệt được 

các loại biến dị di 

truyền hay không di 

truyền. 

 

 

 

 

VI. Di truyền tế 

bào chất  

VI.A1. Biết được sự 

di truyền do gen nằm 

trong lạp thể và ty thể. 

VI.B1. Phân biệt được 

sự di truyền của các 

gen trong nhân và gen 

ngoài tế bào chất. 

 

VI.A2. Hiểu được 

nguyên lý ứng dụng di 

truyền ngoài tế bào 

chất vào sản xuất. 

VI.B2. Vận dụng kiến 

thức này để giải thích 

một số hiện tượng tự 

nhiên liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Di truyền 

học quần thể và 

tiến hóa 

VII.A1. Nêu được 

khái niệm quần thể.  

VII.B1. Phân biệt được 

các dạng quần thể. 

 

VII.A2. Nêu được 

khái niệm tần số 

tương đối của các alen 

và kiểu gen và quá 

trình di truyền trong 

quần thể nội phối. 

VII.B2. Xác định được 

tần số tương đối của 

các alen và kiểu gen. 

 

VII.A3. Nêu được các 

đặc trưng di truyền cơ 

bản trong quần thể 

ngẫu phối, nội dung, 

điều kiện nghiệm 

đúng, ý nghĩa của 

định luật Hacdi- 

Vanbec. 

  

VII.A4. Nêu được vai 

trò của các nhân tố 

VII.B2. Giải thích 

được quá trình hình 
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tiến hóa. thành các đặc điểm 

thích nghi trên cơ thể 

sinh vật theo các quan 

điểm tiến hóa. 

VII.A5. Nêu được 

khái niệm loài sinh 

học. 

VII.B5. Phân biệt các 

con đường hình thành 

loài mới.  

 

 

 

 

 

VIII. Kỹ thuật 

di truyền 

VIII.A1. Trình bày 

khái niệm ADN tái tổ 

hợp, kỹ thuật di truyền 

VIII.B1. Phân biệt các 

khái niệm kỹ thuật di 

truyền (gen) với công 

nghệ di truyền (gen). 

 

VIII.A2. Nêu được 

các thao tác và các 

công đoạn của kỹ 

thuật di truyền và các 

ứng dụng của kỹ thuật 

di truyền trong đời 

sống, trong sản xuất. 

  

 

 

 

IX. Di truyền 

học người 

IX.A1. Biết được con 

người do tính đặc thù 

phải có những phương 

pháp nghiên cứu đặc 

trưng. 

  

IX.A2. Hiểu được và 

nhận biết được một số 

tật, bệnh di truyền ở 

người, hiểu được 

nguyên nhân gây ra 

chúng. 

IX.B2. Đề ra các biện 

pháp phòng ngừa sự 

phát sinh các tật bệnh 

di truyền ở người. 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Phát triển cho người học những năng lực như năng lực dạy học, năng lực giao 

tiếp, đánh giá … thông qua việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Di 

truyền học để có những hiểu biết về cơ sở vật chất di truyền, các quy luật di truyền cơ 

bản như định luật Mendel, các quy luật di truyền liên kết với giới tính, liên kết hoàn 

toàn hay hoán vị gen, di truyền học quần thể và tiến hóa, di truyền ngoài nhân, di 

truyền học loài người và các kỹ thuật trong công nghệ di truyền và các kỹ năng cơ bản 

của môn học. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

LÝ THUYẾT 40 tiết 

Chương 1: Di truyền học Menden (5 tiết) 

1.1. Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden 

1.2. Lai một tính 

1.2.1. Thí nghiệm của Menden 

1.2.2. Menden giải thích kết quả thí nghiệm  

1.2.3. Nội dung quy luật phân li.  

1.2.4. Cơ sở tế bào học của định luật phân li 

1.2.5. Lai phân tích 

1.2.6. Ý nghĩa của quy luật phân li 
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1.3. Lai nhiều tính 

1.3.1. Thí nghiệm  

1.3.2. Menden giải thích kết quả thí nghiệm 

1.3.3. Nội dung định luật phân li độc lập. 

1.3.4. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập 

1.3.5. Công thức tổng quát 

1.4. Các phát hiện bổ sung cho tỷ lệ Menden:  

1.4.1. Tính trạng do một gen chi phối 

1.4.2. Tính trạng do nhiều gen không alen chi phối 

Chương 2: Di truyền học nhiễm sắc thể (4 tiết) 

2.1. Morgan và thuyết di truyền NST 

2.2. Nhiễm sắc thể 

2.2.1. Hình thái NST 

2.2.2. Hoạt động của NST trong chu kỳ tế bào và giảm phân. 

2.3. Sự xác định giới tính 

2.3.1. Cơ chế NST xác định giới tính 

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính  

2.4. Di truyền liên kết với giới tính:  

2.4.1. Sự phân hoá di truyền các đoạn NST X và Y  

2.4.2. Gen trên NST X 

2.4.3. Gen trên NST Y  

2.4.4. Cặp gen tương ứng trên cặp XY. 

2.5. Di truyền liên kết gen 

2.5.1. Liên kết hoàn toàn,  

2.5.2. Liên kết không hoàn toàn 

2.5.3. Bản đồ di truyền. 

Chương 3: Bản chất của vật chất di truyền (5 tiết) 

3.1. Các tiêu chuẩn của vật chất di truyền 

3.2. Axit nucleic:  

3.2.1. Bằng chứng chứng tỏ DNA là vật chất di truyền 

3.2.3. Thành phần và cấu trúc hóa học của DNA 

3.2.4. Thành phần và cấu trúc hóa học của RNA  

3.3. Cơ chế tái bản ADN 

3.3.1. Mô hình Watson và Crick với ý tưởng về sự sao chép DNA 

3.3.2. Kiểu sao chép DNA theo nguyên tắc bán bảo tồn 

3.3.3. Sự sao chép DNA ở sinh vật nhân sơ 

3.3.4. Sự sao chép của DNA ở sinh vật nhân thực 

3.4. Nhiễm sắc thể 

3.4.1. Cấu trúc NST  

3.4.2. Chức năng của NST. 

Chương 4: Sinh tổng hợp protein (6 tiết) 

4.1. Cấu trúc và chức năng của protein 

4.1.1. Axit amin 

4.1.2. Cấu trúc các bậc của protein 

4.1.3. Chức năng của protein 

4.2. Bản chất của gen 

4.3. Mã di truyền 

4.4. Phiên mã 

4.4.1. Phiên mã ở sinh vật nhân sơ 
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4.4.2. Phiên mã ở sinh vật nhân thực 

4.5. Dịch mã 

4.5.1. Vai trò của các loại RNA trong dịch mã 

4.5.2. Các giai đoạn của quá trình dịch mã 

4.6. Sự điều hoà hoạt động của gen 

4.6.1. Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ 

4.6.2. Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân chuẩn 

Chương 5:  Biến dị (5 tiết) 

5.1. Khái niệm và phân loại biến dị 

5.2. Thường biến 

5.2.1. Khái niệm và phân loại thường biến 

5.2.2. Giới hạn thường biến 

5.2.3. Cơ chế hình thành thường biến 

5.2.4. Mối quan hệ thường biến và biến dị di truyền 

5.2.5. Ý nghĩa của thường biến 

5.3. Đột biến 

5.3.1. Khái niệm và phân loại đột biến 

5.3.2. Các tác nhân gây đột biến 

5.3.3. Sự phục hồi vật chất di truyền bị biến đổi 

5.4. Đột biến gen 

5.4.1. Khái niệm và phân loại đột biến gen 

5.4.2. Cơ chế phát sinh đột biến gen 

5.4.3. Tính chất biểu hiện và vai trò của đột biến gen 

5.5. Đột biến NST 

5.5.1. Đột biến cấu trúc NST 

5.5.2. Đột biến số lượng NST 

Chương 6:  Di truyền tế bào chất (3 tiết) 

6.1. Đặc điểm của di truyền tế bào chất 

6.1.1. Khái niệm 

6.1.2. Những đặc điểm cơ bản của sự di truyền tế bào chất 

6.2. Sự di truyền ở lục lạp 

6.2.1. Hiện tượng di truyền dòng mẹ tính trạng màu sắc lá ở cây hoa phấn 

6.2.2. Hệ gen lạp thể 

6.3. Sự di truyền ở ti thể 

6.3.1. Hệ gen ti thể 

6.3.2. Sự di truyền tính thiểu năng hô hấp ở nấm men 

Chương 7: Di truyền học quần thể và tiến hóa (6 tiết) 

7.1. Một số khái niệm các hệ thống giao phối 

7.1.1. Quần thể 

7.1.2. Tần số alen và tần số kiểu gen 

7.2. Quá trình di truyền trong quần thể nội phối 

7.3. Quá trình di truyền trong quần thể ngẫu nhiên 

7.3.1. Một số đặc trưng di truyền cơ bản 

7.3.2. Định luật Hacdi – Vanbec 

7.3.3. Định luật giao phối ổn định 

7.3.4. Sự cân bằng của quần thể với trường hợp các dãy alen 

7.3.5. Sự cân bằng của quần thể khi có sự khác nhau về tần số gen ở các cơ thể đực và cái 

7.4. Các nhân tố tiến hóa cơ bản 

7.5. Sự hình thành đặc điểm thích nghi 
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7.6. Sự hình thành loài 

Chương 8: Kỹ thuật di truyền (3 tiết) 

8.1. Khái niệm về ADN tái tổ hợp và kỹ thuật di truyền 

8.2. Thu nhận đoạn DNA mang gen mong muốn 

8.2.1. Tách các loại DNA từ bộ gen 

8.2.2. Sinh tổng hợp gen từ mRNA của gen tương ứng 

8.2.3. Tổng hợp gen bằng phương pháp hoá học 

8.3. Các enzim dùng trong kỹ thuật di truyền 

8.4. Các vectơ tách dòng 

8.5. Tạo và tách dòng DNA tái tổ hợp 

8.5.1. Tạo phân tử DNA tái tổ hợp 

8.5.2. Đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận 

8.5.3. Các phương pháp truyền DNA khác 

8.5.4. Xác định dòng tế bào mang DNA tái tổ hợp 

8.6. Những ứng dụng của kỹ thuật di truyền 

8.6.1. Trong y học 

8.6.2. Sử dụng kỹ thuật gen trong việc xác định danh tính và phát hiện sinh vật biến 

đổi gen 

8.6.3. Kỹ thuật gen ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp 

Chương 9: Di truyền học người (3 tiết) 

9.1. Đặc điểm và các phương pháp nghiên cứu di truyền người 

9.1.1. Những khó khăn của nghiên cứu di truyền người 

9.1.2. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người 

9.2. Phân tích bộ gen người 

9.2.1. Nhiễm sắc thể Y của người 

9.2.2. Chất nhiễm sắc thể giới tính của người 

9.2.3. Sự di truyền các gen trội lặn trên NST thường 

9.2.4. Sự di truyền các gen trội lặn trên NST giới tính 

9.3. Di truyền y học và tư vấn 

9.3.1. Di truyền y học 

9.3.2. Tư vấn di truyền y học 

9.4. Một số vấn đề xã hội của di truyền học 

9.4.1. Ưu sinh học 

9.4.2. Đạo lí sinh học 

THỰC HÀNH 10 tiết 

Bài 1 : Nghiên cứu hình thái và số lượng NST thực vật ở nguyên phân trên tiêu 

bản tạm thời hoặc cố định (3t) 

Bài 2 : Giải bài tập về di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào và các qui luật di truyền 

(4t) 

Bài 3 : Giải bài tập di truyền quần thể và di truyền học người (3t) 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Nguyễn Thị Hòa, Bài giảng Di truyền học,Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 2013.  

(Q1) 

[2]. Vũ Đức Lưu, Nguyễn Minh Công. Giáo trình Di truyền học. NXB Đại học Sư 

phạm, 2007. (Q2) 

5.2. Học liệu tham khảo  
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[3]. Nguyễn Minh Công, Vũ Đức Lưu, Lê Đình Trung, Bài tập di truyền, NXB Giáo 

dục, 1997. (Q3) 

[4]. Hồ Huỳnh Thuỳ Dương, Sinh học phân tử, NXB Giáo dục, 1997. 

[5]. Trần Bá Hoành, Học thuyết tiến hoá, NXB Giáo dục, 1988. 

[6]. Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân, Cơ sở di truyền học, NXB Giáo dục, 1997. 

[7]. Phan Cự  Nhân, Đặng Hữu Lanh, Lê Văn Trực, Di truyền học đại cương, NXB 

Giáo dục, 1987. 

[8]. Lê Đình Trung, Đặng Hữu Lanh, Di truyền học, NXB Giáo dục, 2000. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

     - Sinh viên phải dự ít nhất 80% số giờ lên lớp và tham gia đầy đủ các buổi thực 

hành. 

    - Tìm đầy đủ tài liệu học tập và các tài liệu có liên quan. 

    - Phải nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp. Có vở ghi chép môn học và vở thực 

hành 

    - Hoàn thành và nộp bài sêmina cho giáo viên trước ngày báo cáo. 

    - Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, sêmina; tích cực trao đổi, thảo luận để nắm 

bắt được vấn đề. 

    - Làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

- Kiểm tra thường xuyên thông qua việc trả lời câu hỏi liên quan đến bài học 

nhằm đánh giá năng lực giao tiếp, năng năng lực dạy học. Qua các buổi thảo luận, 

semina đánh giá năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động xã hội, năng lực đánh giá và 

năng lực phát triển nghề nghiệp. 

 - Kiểm tra định kỳ thông qua các bài tự luận hay trắc nghiệm, kiểm tra thực 

hành trên mẫu vật cụ thể nhằm đánh giá năng lực dạy học, năng lực phát triển nghề 

nghiệp. 

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:   trọng số 40%   

7.2. Thi cuối kỳ:      trọng số 60%  

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ  

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: Theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa                             Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: 7h30 sáng thứ hai hàng tuần tại Khoa Sư phạm Tự nhiên 

Địa chỉ liên hệ: Khu tập thể giáo viên của trường (đối diện trường ĐH Phạm Văn 

Đồng) 

Điện thoại:  0983.746103                                 E-mail: nthoa@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về Động vật và Di truyền 

    DUYỆT       Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 
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         Nguyễn Thị Hòa 

 

Lê Đình Phương   Lê Thị Thính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Sinh thái học và môi trường 

- Mã học phần: 35                   Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc  

- Các học phần tiên quyết: không 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: không 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  
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+ Lý thuyết: 40  

+ Thực hành: 10 

Giờ chuẩn bị cá nhân: 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

a. Phẩm chất 

 - Yêu quê hương, đất nước: tôn trọng, giữ gìn và nhắc nhở mọi người cùng giữ 

gìn, bảo vệ các di sản thiên nhiên, các khu du lịch của quê hương, đất nước. 

 - Nhân ái, khoan dung: yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và 

tham gia các hoạt động xã hội vì con người. 

 - Trung thực, tự trọng: trung thực trong học tập và trong cuộc sống; nhận xét 

được tính trung thực trong hành vi của bản thân và của người khác; phê phán, lên án 

các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống 

 - Tự lập, tự tin,tự chủ và có tinh thần vượt khó: tự giải quyết, tự làm những 

công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động và sinh hoạt;tích cực học hỏi 

bạn bè và những người xung quanh về lối sống tự lập; phê phán những hành vi sống 

dựa dẫm, ỷ lại. 

 - Có trách nhiệm với nhân loại và môi trường thiên nhiên: sống hòa hợp với 

thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên; có ý thức tìm hiểu và sẵn sang tham 

gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; lên án những hành vi 

phá hoại thiên nhiên. 

b. Năng lực 

 - Năng lực tự học: xác định dược nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; 

tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện 

 - Năng lực giải quyết vấn đề: phân tích được tình huống trong học tập, phát hiện 

và nêu được những tình huống có vấn đề trong học tập và giải pháp giải quyết vấn đề 

đó. 

 - Năng lực sáng tạo: đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; xác 

định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ 

nhiều nguồn khác nhau. 

 - Năng lực giao tiếp: khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp; nhận ra 

được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng 

một cách tự tin, thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp. 

- Năng lực hợp tác: biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công 

việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được các hoạt động phải thực 

hiện. Nhận biết được đặc điểm, khả năng của từng thành viên cũng như kết quả làm 

việc nhóm.  

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Chương I: Đại cương về sinh thái học 

Sinh viên biết được sinh thái học là môn học nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh 

vật và môi trường ở ba cấp độ: cá thể, quần thể và quần xã. Chỉ có nghiên cứu sinh 
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thái học ở ba cấp độ mới hiểu được kiến thức, mới thấy hết tính thống nhất và hoàn 

chỉnh của thiên nhiên.  

Chương II: Sinh thái học cá thể 

Sinh viên trình bày được khái niệm về môi trường sống của sinh vật và các 

nhân tố sinh thái của môi trường. Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái 

tới đời sống sinh vật. Vận dụng được các kiến thức đã học để giải thích một số hiện 

tượng thực tế, sản xuất có liên quan.  

Chương III: Quần thể sinh vật 

Sinh viên trình bày được khái niệm quần thể, mối quan hệ sinh thái giữa những 

cá thể trong một quần thể và mối quan hệ giữa những quần thể trong một loài. Nêu 

được cơ chế của sự biến động cũng như sự cân bằng số lượng cá thể trong một quần 

thể, các quần thể thuộc các loài khác nhau có những đặc trưng khác nhau thích nghi 

với đặc điểm sinh học của loài. 

Chương IV: Quần xã sinh vật 

Sinh viên trình bày được khái niệm về quần xã sinh vật, sự hình thành quần xã, 

phân loại quần xã, mối quan hệ sinh thái giữa những cá thể thuộc các loài khác nhau 

trong một quần xã. Biết được các đặc trưng cơ bản của quần xã đi liền với thành phần 

loài đặc trưng và gắn chặt với đặc điểm khu phân bố của quần xã. Hiểu được khái 

niệm và những nguyên nhân của diễn thế sinh thái.  

Chương V: Hệ sinh thái  

Sinh viên trình bày được khái niệm về hệ sinh thái, cấu tạo và chức năng từng 

thành phần của hệ sinh thái, sự chuyển hóa vật chất, chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, 

hình tháp sinh thái, sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái, khái niệm về sản 

lượng sinh vật, hiệu suất sinh thái. Trình bày được ý nghĩa sinh học của sự chuyển hóa 

vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái liên hệ với các sản lượng sinh vật, các hiệu 

suất sinh thái và các hiệu suất của sản lượng sinh vật. 

Chương VI: Đại cương về môi trường 

Sinh viên biết được các nội dung chủ yếu của phần môi trường là mối quan hệ 

giữa phần môi trường và phần sinh thái học là cơ sở khoa học của khoa học môi 

trường. Hiểu được sinh thái quyển là hệ sinh thái lớn nhất của Trái Đất và những môi 

trường sống chính của sinh quyển. Phân biệt được các hệ sinh thái trên cạn cũng như 

phân biệt được hệ sinh thái nước ngọt với hệ sinh thái nước ngọt. 

Chương VII: Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường 

Sinh viên trình bày được các khái niệm về tài nguyên thiên nhiên chủ yếu, ý 

nghĩa của các dạng tài nguyên đó đối với con người và sinh vật. Đặc điểm của các 

dạng tài nguyên chủ yếu trên thế giới và ở Việt Nam, tình hình sử dụng các dạng tài 

nguyên đó, từ đó có những biện pháp sử dụng hợp lí. Liên hệ thực tế vào hoàn cảnh 

của từng địa phương để đề xuất các biện pháp sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên đó. 

Chương VIII: Tác động của con người đối với môi trường 

Sinh viên nêu được đặc điểm và sự tác động của con người lên môi trường tự 

nhiên trong lịch sử tiến hóa của xã hội loài người và giải thích ba nguyên nhân dẫn đến 

sự mất cân bằng sinh thái của thời đại văn minh công nghiệp. Giải thích lí thuyết tổ 

sinh thái trong sự phân bố nguồn sống trong xã hội và mối liên quan đến sự phát triển 

dân số. Nêu các nguồn gây ô nhiễm môi trường, hậu quả và cách phòng chống. 

Chương IX: Giáo dục bảo vệ môi trường 
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Sinh viên nêu và phân tích để làm rõ những nguyên nhân về thực trạng môi 

trường ở Việt Nam, tư tưởng và các quan điểm về chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường 

của Đảng và Nhà nước ta. Các định hướng, nhiệm vụ và nội dung giáo dục, tầm quan 

trọng của Luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản về Sinh thái học; mối quan hệ giữa 

các yếu tố môi trường với các cấp tổ chức của sự sống, quá trình chuyển hoá vật chất 

và năng lượng trong hệ sinh thái. Những kiến thức này làm cơ sở cho việc bảo vệ, khai 

thác hợp lý các nguồn tài nguyên sinh vật, đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong 

phần này sinh viên được tìm hiểu tình hình môi trường trên thế giới, trong khu vực và 

ở Việt Nam, về các nguồn tài nguyên, về tác động của con người đối với môi trường, 

nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường, về Luật Bảo vệ môi trường, một số 

bài thực hành về sinh thái học cá thể, sinh thái học quần xã và về môi trường. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương I: Đại cương về sinh thái học 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Phương pháp nghiên cứu Sinh thái học 

1.3. Những nội dung chủ yếu của Sinh thái học 

Chương II: Sinh thái học cá thể 

2.1. Môi trường và các nhân tố sinh thái 

2.2. Một số quy luật về tác động  của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật 

2.3. Tác động  của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật và sự thích nghi 

của sinh vật 

2.4. Nhịp sinh học 

Chương III: Quần thể sinh vật 

3.1. Khái niệm quần thể sinh vật 

3.2. Mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong một quần thể 

3.3. Mối quan hệ giữa những quần thể trong cùng một loài 

3.4. Những đặc trưng cơ bản của quần thể 

Chương IV: Quần xã sinh vật 

4.1. Khái niệm về quần xã sinh vật 

4.2. Phân loại quần xã 

4.3. Các mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong nội bộ quần xã 

4.4. Những tính chất cơ bản của quần xã 

4.5. Sự diễn thế sinh thái 

Chương V: Hệ sinh thái 

5.1. Khái niệm hệ sinh thái  

5.2. Sự chuyển hóa vật chất trong hệ sinh thái 

5.3. Sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái và năng suất sinh học 

5.4. Những nhận xét rút ra trong nghiên cứu hệ sinh thái 

5.5. Sinh thái học và việc quản lí nguồn lợi thiên nhiên 

Chương VI: Đại cương về môi trường 

6.1. Những nội dung chủ yếu về môi trường trong giáo trình 
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6.2. Sinh quyển, sinh thái quyển và những hệ sinh thái chính 

Chương VII: Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường 

7.1. Tài nguyên đất 

7.2. Tài nguyên rừng 

7.3. Tài nguyên đa dạng sinh học 

7.4. Tài nguyên nước 

7.5. Tài nguyên khoáng sản 

7.6. Tài nguyên năng lượng 

7.7. Tài nguyên biển 

7.8. Đấu tranh chống các sinh vật gây hại 

Chương VIII: Tác động của con người đối với môi trường 

8.1. Lịch sử tác động của con người đối với môi trường 

8.2. Sự tăng trưởng dân số 

8.3. Hoạt động của con người gây ô nhiễm môi trường 

8.4. Hoạt động của con người phá hủy môi trường tự nhiên 

Chương IX: Giáo dục bảo vệ môi trường 

9.1. Thực trạng môi trường, nguyên nhân và những quan điểm chỉ đạo công tác 

bảo vệ môi trường ở Việt Nam 

9.2. Giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững môi trường 

9.3. Luật môi trường 

5. Học liệu   

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Trần Kiên, Mai Sỹ Tuấn, Sinh thái học và môi trường, Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm, 2007. 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Trần Đức Viên, Phạm Văn Phê, Ngô Thế Ân, Sinh thái học nông nghiệp, 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2004. 

[3]. Trần Kiên, Cơ sở sinh thái học, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2001. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

Sinh viên phải chuẩn bị bài ở nhà trước khi lên lớp, lên lớp đầy đủ, tích cực 

tham gia thảo luận, phát biểu xây dựng bài, làm bài tập, bài kiểm tra nghiêm túc. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì: trọng số: 40% 

7.2. Thi cuối kỳ:                                                      trọng số: 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Trần Ngọc Hải       Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ Sinh học 

Thời gian, địa điểm làm việc: 6 ngày/tuần, văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên. 
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Địa chỉ liên hệ: Trần Ngọc Hải, khoa Sư phạm Tự nhiên, trường ĐH Phạm Văn 

Đồng 

Điện thoại: 0983020140                                    E-mail: tnhai@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giải phẫu sinh lí người, Động vật học 

 

DUYỆT             Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính                                Trần Ngọc Hải 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Thực tập nghiên cứu thiên nhiên 

- Mã học phần:                                             Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

- Yêu cầu của học phần:  Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Hình thái- giải phẫu thực vật, Phân loại thực vật, 

Động vật học không xương sống, Động vật học có xương sống 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: ...................................................................  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết:  .....................................................................................................  
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+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp: 60 tiết 

+ Thực tập tại cơ sở: 30 tiết 

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN: .................................  

Giờ chuẩn bị cá nhân 

+ Hoạt động theo nhóm: 20 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 40 giờ 

- Bộ môn - Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư phạm Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

2.1.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức:  

Có tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, tác phong nhanh nhẹn, 

dẻo dai, tinh thần hợp tác và ý thức kỷ luật trong công việc; có tình yêu thiên nhiên, 

thói quen hoạt động ngoài thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường.  

2.1.2. Về năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục 

Có kỹ năng tìm hiểu người học cũng như môi trường sống tại địa phương để lựa 

chọn môi trường dạy học phù hợp.  

2.1.3. Về năng lực giáo dục 

Có kiến thức và kỹ năng giáo dục học sinh ý thức và hành động cụ thể để bảo 

vệ các loài sinh vật, bảo vệ môi trường sống. 

2.1.4. Về năng lực dạy học: 

Có kiến thức và các kỹ năng cần thiết như: nghiên cứu sinh học ngoài thiên 

nhiên, lựa chọn địa điểm để tổ chức dạy học ngoài lớp học … để gắn kết giữa việc 

giảng dạy lý thuyết với thực tiễn đa dạng xung quanh. 

2.1.5. Năng lực giao tiếp 

Có kỹ năng giao tiếp với học sinh THCS thông hoạt động dã ngoại và với các 

đối tượng khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

2.1.6. Năng lực đánh giá trong giáo dục 

Có kiến thức và các kỹ năng về đánh giá và có thể đánh giá chính xác hoạt động 

của học sinh trong suốt buổi dã ngoại nhằm động viên, kích lệ học sinh hứng thú hơn 

khi học tập bộ môn. 

2.1.7. Năng lực hoạt động xã hội 

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong suốt buổi dã ngoại nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra. 

Có kỹ năng hoạt động độc lập hoặc hợp tác với các cá nhân hoặc tổ chức để 

thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

2.1.8. Năng lực phát triển nghề nghiệp 

Có khả năng tự đánh giá, nhận xét và rút ra những bài học kinh nghiệm từ kết 

quả làm việc bản thân sau các buổi tham quan, dã ngoại.  

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

     MỤC TIÊU 
 

 

NỘI DUNG 
 

 

BẬC I 

 

BẬC II 

 

BẬC III 

 

  

 

I.A1. Nêu được mục tiêu 

của đợt thực tập nghiên 

cứu thiên nhiên 

(TTNCTN), yêu cầu và 

I.B1. Xác định được 

vị trí của TTNCTN 

trong chương trình 

Sinh học 

IC1.  
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I. Vị trí của 

TTTN trong 

chương trình 

đào tạo Sinh 

học và trách 

nhiệm của 

sinh viên 

nhiệm vụ cụ thể đối với 

sinh viên 

I.A2. Nêu được các kỹ 

năng khoa học sinh viên 

cần phải rèn luyện trong 

đợt TTNCTN 

I.B2. Sử dụng được 

các kỹ năng này 

trong đợt TTNCTN 

I.C2.  

I.A3. Biết được các 

bước cần thực hiện khi 

viết một bài tập nghiên 

cứu khoa học sau đợt 

TTNCTN 

I.B2. Chọn được đề 

tài và viết được đề 

cương chi tiết của đề 

tài mà cá nhân hay 

nhóm đã chọn. 

 

 

 

II. Tìm hiểu 

các điều kiện 

tự nhiên và 

các sinh cảnh 

vùng thực tập 

II.A1. Nêu được các 

điều kiện tự nhiên của 

vùng thực tập (vị trí địa 

lý, địa hình, các điều 

kiện khí hậu, thủy văn) 

II. B2. Dự đoán 

được sự đa dạng 

động vật, thực vật 

dựa trên điều kiện tự 

nhiên của địa điểm 

nghiên cứu. 

 

II.A2. Nêu được khái 

niệm sinh cảnh và đặc 

điểm của các loại sinh 

cảnh chính ở nước ta.  

II. B2. Nhận dạng 

các loại sinh cảnh tại 

địa điểm nghiên cứu. 

II.C2. Phân tích 

được mối liên hệ 

giữa điều kiện tự 

nhiên với các loại 

sinh cảnh tại nơi 

TTNCTN 

 

 

III. Nghiên 

cứu khu hệ 

động thực vật 

tại địa điểm 

TTTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A1. Thống kê các 

nhóm thực vật chủ yếu 

tại địa điểm nghiên cứu 

III.B1. Nêu được sự 

thích nghi về hình 

thái, giải phẫu của 

thực vật  với các 

điều kiện sống khác 

nhau  

III. C1. Nhận xét về 

mối quan hệ của các 

nhóm thực vật tại 

địa điểm nghiên cứu. 

III.A2. Biết được 

phương pháp điều tra, 

thu thập, xử lý và bảo 

quản côn trùng ngoài tự 

nhiên. 

III. B2. Sử dụng 

được các phương 

pháp này vào việc 

thu thập, xử lý và 

bảo quản côn trùng 

có tại địa điểm thực 

tập 

 

III. A3. Nêu được đặc 

điểm của một họ côn  

trùng phổ biến 

III. B3. Nhận dạng 

được một số họ côn 

trùng phổ biến tại 

địa điểm TTNCTN. 

III.C3. Phân tích 

được mối quan hệ 

giữa các họ côn 

trùng phổ biến với 

hệ sinh vật tại nơi 

TTNCTN. 

III.A4. Nắm được 

phương pháp và kỹ thuật 

nghiên cứu thủy sinh 

học. 

III.B4. Áp dụng 

được các phương 

pháp và kỹ thuật này 

trong việc nghiên 

cứu các lưu vực 
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nước tại địa điểm 

TTNCTN. 

III.A5 Nêu được đặc 

điểm của một số nhóm 

thực vật và động vật 

không xương sống 

(ĐVKXS) trong các 

thủy vực tại địa điểm 

TTNCTN. 

III.B5. Nhận dạng 

được một số nhóm 

thực vật và ĐVKXS 

thủy sinh phổ biến 

tại địa điểm 

TTNCTN. 

III.C5. Phân tích 

được mối quan hệ 

giữa các nhóm động 

vật và thực vật thủy 

sinh. 

III.A6. Nêu được 

phương pháp thu mẫu, 

phân loại và những nét 

chính về thành phần loài 

cá của loại hình thủy vực 

nước ngọt chính. 

III.B6. Áp dụng 

được các phương 

pháp đó vào việc 

nghiên cứu của các 

loại hình thủy vực 

nước ngọt tại địa 

điểm TTNCTN. 

 

III.A7 Nêu được đặc 

điểm của một số loài cá 

nước ngọt thường gặp ở 

nước ta. 

III.B7. Nhận dạng 

được một số loài cá 

nước ngọt thường 

gặp. 

III.C7. Phân tích mối 

quan hệ giữa điều 

kiện tự nhiên với sự 

đa dạng các loài cá 

nước ngọt tại địa 

điểm TTNCTN 

III.A7. Biết được 

phương pháp thu mẫu, 

nghiên cứu sinh học và 

sinh thái học lưỡng cư 

và bò sát. 

III.B7. Tiến hành 

thu mẫu và quan sát 

và sử lý một số mẫu 

vật đơn giản. 

 

III.A8. Biết cách sử 

dụng khóa phân loại để 

định loại lưỡng cư, bò 

sát. 

III.B8. Phân loại 

được một số loài 

lưỡng cư, bò sát phổ 

biến. 

III.C8. Phân tích mối 

quan hệ giữa điều 

kiện tự nhiên với sự 

đa dạng các loài 

lưỡng cư, bò sát tại 

địa điểm TTNCTN 

III.A9. Biết được 

phương pháp điều tra 

thành phần loài chim, 

thú tại địa điểm nghiên 

cứu. 

III.B9. Điều tra và 

phân loại một số loài 

chim thú thường gặp 

tại địa điểm nghiên 

cứu. 

III.C9. Phân tích mối 

quan hệ giữa điều 

kiện sinh thái với sự 

đa dạng của các 

nhóm động vật này. 

III.A10. Ghi nhận được 

một số tập tính đơn giản 

của các nhóm động vật 

dễ gặp tại địa điểm 

TTNCTN. 

  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần giúp sinh viên củng cố và mở rộng kiến thức sau khi học xong các 

học phần: Hình thái- giải phẫu thực vật, Phân loại thực vật, Động vật học không xương 
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sống, Động vật học có xương sống, Sinh thái và môi trường; đồng thời, qua học phần 

này, sinh viên có điều kiện tập dượt các kỹ năng sinh học như quan sát, theo dõi, ghi 

chép, thu thập, xử lý và bảo quản mẫu vật, xây dựng bộ sưu tập, làm báo cáo thu 

hoạch. Đây là những kỹ năng cần thiết không chỉ cho công tác giảng dạy tại trường 

THCS mà còn cho cả công việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học sau này. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

1. Vị trí của TTNCTN trong chương trình đào tạo Sinh học và trách nhiệm của 

sinh viên 

1.1. Vị trí của TTNCTN trong chương trình đào tạo sinh học 

1.2. Trách nhiệm của mỗi sinh viên 

2. Tìm hiểu các điều kiện tự nhiên và các sinh cảnh vùng thực tập  

2.1. Điều kiện tự nhiên của địa điểm TTNCTN 

2.2. Các sinh cảnh tại vùng TTNCTN 

3. Nghiên cứu khu hệ động thực vật tại địa điểm TTNCTN 

3.1. Quan sát, tìm hiểu và xác định môi trường sống của sinh vật; mối quan hệ qua lại 

giữa sinh vật và môi trường sống. 

3.2. Quan sát hoạt động sống của sinh vật trong đó có tập tính của một số động vật dễ 

gặp ở nơi thực tập. 

3.3. Thực tập phân loại một số mẫu vật thu thập được tới bộ, họ, chi và loài. 

4. Xử lý mẫu vật thu được 

5. Viết báo cáo thu hoạch 

6. Báo cáo kết quả TTNCTT trước tập thể lớp 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Nguyễn Thị Hòa, Hướng dẫn thực tập nghiên cứu thiên nhiên, Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng, 2014. (Q1) 

[2]. Nguyễn Văn Khang, Thực tập nghiên cứu thiên nhiên, NXB Giáo dục, 1998 (Q2).  

[3]. Trần Đình Nghĩa, Sổ tay thực tập thiên nhiên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2005 (Q3) 

5.2. Học liệu tham khảo  

[4]. Thái Trần Bái, Hoàng Đức Nhuận, Trần Văn Khang, Động vật không xương sống, 

NXB Giáo dục, 2000 

[5]. Trần Kiên, Trần Hồng Việt, Động vật học Có xương sống, NXB Đại học sư phạm, 

2005  

[6]. Hoàng Thị Sản, Trần Văn Ba. Hình thái giải phẫu học thực vật. NXB Giáo dục, 

2001  

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ và chấp hành tốt nội qui của đợt TTTN. 

- Chọn lựa nhóm và tuân thủ mọi sự phân công của trưởng nhóm. 

- Tìm đầy đủ tài liệu học tập và các tài liệu có liên quan. 

- Phải nghiên cứu tài liệu trước khi đi thực tế thiên nhiên. Có vở ghi chép và 

chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để thu, bắt mẫu 

- Tham gia đầy đủ các buổi thực hành sử lý và phân tích mẫu vật thu được, thảo 

luận, sêmina; tích cực trao đổi, thảo luận để nắm bắt được vấn đề. 

- Hoàn thành và nộp bài thu hoạch cho giáo viên trước ngày báo cáo. 
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8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

- Thông qua hoạt động của sinh viên trong suốt đợt thực tập đánh giá năng lực 

dạy học, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động xã hội, năng lực phát triển nghề 

nghiệp. Điểm này có hệ số 1. 

- Qua buổi báo cáo kết quả thực tập nghiên cứu thiên nhiên đánh giá năng lực 

giao tiếp, năng lực hoạt động xã hội, năng lực đánh giá và năng lực phát triển nghề 

nghiệp. Điểm này có hệ số 2. 

Điểm trung bình chung của các điểm số trên là kết quả điểm học phần. 

9. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa                             Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: 7h30 sáng thứ hai hàng tuần tại Khoa Sư phạm Tự nhiên 

Địa chỉ liên hệ: Khu tập thể giáo viên của trường (đối diện trường ĐH Phạm Văn 

Đồng) 

Điện thoại:  0983.746103                                 E-mail: nthoa@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về Động vật và Di truyền 

    DUYỆT       Giảng viên 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

         Nguyễn Thị Hòa 

Lê Đình Phương   Lê Thị Thính 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Dân số-Môi trường-AIDS-Ma túy  

- Mã học phần: 35   Số tín chỉ: 02  

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: không 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

         Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ): 20 tiết 

+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp (30-45 tiết/tín chỉ): 20 tiết 

+ Thực tập tại cơ sở (45-90 giờ/tín chỉ) 

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN (45-60 giờ/tín chỉ):  

Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ) 

+ Hoạt động theo nhóm:   

+ Tự học, tự nghiên cứu:  60 giờ 

 - Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần: Khoa  Sư phạm Tự nhiên 

 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

-Về kiến thức 

Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân số, tài nguyên, môi trường và 

những vấn đề đang đặt ra và cần được giải quyết. 

 Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, tác hại của bệnh AIDS, những kiến 

thức cơ bản về ma túy và hậu quả của việc nghiện ma túy. 

 Biết được cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, giải thích được nguyên nhân 

gây nghiện, cách cai nghiện ma túy, cách phòng tránh ma túy. 

- Về kỹ năng 

Giải thích được mối liên quan giữa dân số, tài nguyên, môi trường đến quá trình 

phát triển của xã hội, đất nước. 

Giải thích được hậu quả và cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, thực hiện 

được các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS. 

Có kỹ năng phân biệt các loại ma túy, kỹ năng phòng tránh nghiện ma túy. 

Vận dụng những kiến thức đã học vào việc dạy học ở trường THCS và trong 

thực tiễn cuộc sống. 

- Về thái độ 

 Có thái độ và hành vi đúng đắn trước những vấn đề liên quan đến dân số, tài 

nguyên, môi trường, HIV/AIDS, Ma túy từ đó có ý thức về dân số, môi trường cũng 
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như có lối sống lành mạnh và tránh thái độ kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS, 

người nghiện Ma túy. 

 Tích cực tuyên truyền cho gia đình, người thân, cộng đồng nhận thức đúng về 

HIV/AIDS và các vấn đề liên quan đến Ma túy. 

- Năng lực: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực dạy học 

tích hợp, tư vấn tham vấn cho học sinh, có khả năng tự định hướng, thích nghi và tìm 

hiểu môi trường, có năng lực hoạt động xã hội trong việc tuyên truyền phòng, chống 

HIV/AIDS-ma túy, bảo vệ môi trường sống, năng lực giáo dục và đánh giá kết quả 

giảo dục qua giảng dạy.  

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể       

CHƯƠNG I: GIÁO DỤC DÂN SỐ-MÔI TRƯỜNG  

Sinh viên hiểu được các khái niệm về dân số, tài nguyên, môi trường, hiểu được 

mối liên quan chặt chẽ giữa dân số, tài nguyên, môi trường, áp lưc của việc gia tăng 

dân số, đô thị hóa... với nguồn tài nguyên và sự suy thoái, ô nhiễm  môi trường. Biết 

được tác hại của việc phá hoại môi trường và vai trò con người trong bảo vệ môi 

trường sống. Sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa gia tăng dân số và phát triễn kinh 

tế- xã hội, tài nguyên thiên nhiên- môi trường. Hiểu được quá trình đô thị hóa và mối 

liên quan của quá trình đô thị hóa đến ô nhiễm môi trường, đến chất lượng cuộc sống 

của dân số. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực dạy học tích hợp, 

tư vấn tham vấn cho học sinh, có khả năng tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu môi 

trường.  

CHƯƠNG II: GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 

Sinh viên trình bày được khái niệm, nguyên nhân, tác hại của bệnh AIDS, biết 

được cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, có lối sống lành mạnh và tránh thái độ 

kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp 

vụ, năng lực dạy học tích hợp, tư vấn tham vấn cho học sinh, có khả năng tự định 

hướng, thích nghi và tìm hiểu môi trường. có năng lực hoạt động xã hội.  

CHƯƠNG III: GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG 

TRƯỜNG HỌC 

Sinh viên biết phân biệt các loại Ma túy cũng như hiểu rõ tác hại của Ma túy 

đối với bản thân, gia đình và cộng đồng về mặt kinh tế- xã hội. Từ đó có những nhận 

thức đúng đắn về tệ nạn Ma túy, tích cực tham gia phòng chống để tiến tới loại bỏ Ma 

túy ra khỏi đời sống, nhất là môi trường học đường. Có năng lực dẫn dắt về chuyên 

môn, nghiệp vụ, năng lực dạy học tích hợp, tư vấn tham vấn cho học sinh, có khả năng 

tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu môi trường. có năng lực hoạt động xã hội. 

CHƯƠNG IV: GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS-MA TÚY TÍCH 

HỢP, LỒNG GHÉP QUA CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS 

Sinh viên biết tích hợp các kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, Ma túy vào 

các môn sinh học, hóa học ở trường THCS trong khi giảng dạy, nhằm tuyên truyền cho 

học sinh có nhận thức đúng, thực hiện được các biện pháp phòng tránh hiệu quả. Có 

năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực dạy học tích hợp, tư vấn tham 

vấn cho học sinh, năng lực giáo dục và đánh giá kết quả giảo dục qua giảng dạy.  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về dân số, môi trường, AIDS, Ma tuý, 

các phương pháp giáo dục và tuyên truyền. Tạo điều kiện để sinh viên ra trường có 

kiến thức và kỹ năng thực hiện việc tích hợp các nội dung này trong giảng dạy Sinh 

học ở THCS. Sinh viên có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực dạy 
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học tích hợp, tư vấn tham vấn cho học sinh, năng lực giáo dục và đánh giá kết quả giảo 

dục qua giảng dạy, có khả tự định hướng, thích nghi và tìm hiểu môi trường, có năng 

lực hoạt động xã hội. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: GIÁO DỤC DÂN SỐ-MÔI TRƯỜNG 

1.1. Mối quan hệ dân số-tài nguyên-môi trường 

1.1.1. Gia tăng dân số 

1.1.2. Đô thị hóa 

1.1.3. Hệ sinh thái và mối quan hệ với con người 

1.1.3.1. Định nghĩa 

1.1.3.2. Vòng tuần hoàn vật chất 

1.1.3.3. Sự chuyển hóa năng lượng hay dòng năng lượng 

1.1.3.4 .Sự cân bằng sinh thái 

1.1.3.5. Tác động của con người đến các hệ sinh thái 

1.1.4. Gia tăng dân số và sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên 

1.1.4.1. Gia tăng dân số và sức chứa của lãnh thổ 

1.1.4.2. Dân số và sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên 

1.1.5. Gia tăng dân số và ô nhiễm môi trường 

1.1.5.1. Ô nhiễm không khí 

1.1.5.2. Ô nhiễm đất 

1.1.5.3. Ô nhiễm nước 

1.1.6. Tác động của đô thị hóa đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

1.1.6.1. Tác động của đô thị hóa đến tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường 

1.1.6.2. Các biện pháp giải quyết mối liên hệ giữa gia tăng dân số, 

đô thị hóa và bảo vệ môi trường 

1.2. Mối quan hệ giữa gia tăng dân số và môi trường ở Việt Nam 

1.2.1. Gia tăng dân số ở Việt Nam 

1.2.2. Mối quan hệ giữa gia tăng dân số và phát triễn kinh tế-xã hội, tài 

nguyên thiên nhiên môi trường 

1.2.2.1. Gia tăng dân số và phát triễn kinh tế-xã hội 

1.2.2.2. Gia tăng dân số và tài nguyên thiên nhiên-môi trường 

1.2.3. Đô thị hóa và môi trường ở Việt Nam 

1.2.3.1. Thực trạng đô thị hóa ở Việt Nam 

1.2.3.2. Tác động của đô thị hóa đến môi trường 

1.2.3.3 .Các biện pháp bảo vệ môi trường đô thị 

CHƯƠNG II. GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 

2.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở trên thế giới và Viêt Nam 

2.1.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS trên thế giới 

2.1.2. Tình hình nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam 

2.2. AIDS và tác nhân gây nhiễm HIV/AIDS 

2.2.1. AIDS là gì ? 

2.2.2 .Tác nhân gây AIDS 

2.3. Các đường lây nhiễm và không lây nhiễm HIV/AIDS 
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2.3.1. Các đường lây nhiễm 

2.3.2. Các đường không lây nhiễm 

2.4. Biểu hiện lâm sàng và điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS 

2.4.1. Lâm sàng 

2.4.2. Chuẩn đoán 

2.4.3. Điều trị bệnh nhân AIDS 

2.5. Ảnh hưởng kinh tế-xã hội-chính trị của đại dịch AIDS 

2.5.1. Những tác động kinh tế 

2.5.2. Những tác động xã hội 

2.5.3. Những tác động chính trị 

2.6. Các biện pháp can thiệp ngăn chặn sự lan tràn của đại dịch AIDS 

2.6.1. Tính chất khoa học-nhân đạo-thực tiễn và khẩn cấp của các biện 

pháp can thiệp 

2.6.2. Những biện pháp can thiệp cụ thể 

CHƯƠNG III. GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG 

TRƯỜNG HỌC 

3.1. Những hiểu biết cơ bản về Ma túy 

3.1.1. Định nghĩa 

3.1.2. Đặc điểm của Ma túy 

3.1.3. Phân loại  

3.1.4. Các phương thức sử dụng Ma túy 

3.1.5. Tác hại của việc lạm dụng Ma túy 

3.1.6. Nguyên nhân của nghiện Ma túy 

3.1.7. Cai nghiện Ma túy 

3.2. Tình hình tệ nạn Ma túy trên thế giới, ở Việt Nam và trong các trường học 

3.2.1. Tệ nạn Ma túy trên thế giới 

3.2.2. Tệ nạn Ma túy ở Việt Nam 

3.2.3. Tệ nạn Ma túy trong trường học 

3.3. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kiểm soát và phòng 

chống Ma túy 

3.3.1. Chủ trương, chính sách cơ bản 

3.3.2. Chủ trương GDPCTNMT trong trường học của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

CHƯƠNG IV: GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS-MA TÚY TÍCH 

HỢP, LỒNG GHÉP QUA CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS 

4.1. Các nguyên tắc 

4.2. Nội dung, phương pháp tích hợp, lồng ghép 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc 

[1]. Lê Huỳnh (chủ biên), Nguyễn Thu Hằng, Giáo dục dân số-môi trường và 

giảng dạy địa lý địa phương, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 1990.  

[2]. Nguyễn Võ Kỳ Anh, Đặng Vũ Hoạt, Trần Hồng Tâm, Bùi Phương Nga, 

Lưu Thu Thủy, Giáo dục phòng chống nhiễm HIV/AIDS qua một số môn học, Nhà 

xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1996. 
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[3]. Trần Thị Nhung, Phạm Huy Thụ, Giáo dục phòng chống tệ nạn Ma túy 

trong trường Sư phạm, tập II, Nhà xuất bản Hà nội, 1998. 

5.2. Học liệu tham khảo 

[4]. Website: Cục bảo vệ môi trường www.nea.gov.vn 

[5]. Website: Bộ Tài nguyên và Môi trường www.monre.gov.vn 

[6]. Website Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS www.unaids.org.vn 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Hoàn thành các nội dung chuẩn bị thảo luận được giao, tham gia tích cực, đầy 

đủ các tiết học. 

- Làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra giữa kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:   trọng số 40%  

7.2. Thi cuối kỳ:                                                         trọng số 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ  

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Trung Nhân                   Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: 6 ngày/tuần, văn phòng Khoa Sư phạm Tự nhiên, 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 986 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi 

Điện thoại:   0914120727           E-mail:  trungnhanpdu@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh thái-Môi trường, Đa dạng sinh học, Di 

truyền chọn giống. 

 

DUYỆT             Giảng viên 

 

 Trưởng khoa               Trưởng bộ môn 

 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính                     Nguyễn Trung Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nea.gov.vn/
http://www.monre.gov.vn/
http://www.unaids.org.vn/
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Tiến hóa và đa dạng sinh học 

- Mã học phần:                                             Số tín chỉ: 2 

- Yêu cầu của học phần: Tự chọn 

- Các học phần tiên quyết: Sinh thái học, động vật, thực vật, di truyền 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: ...................................................................  

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 25 tiết (1,7 tín chỉ) 

+ Thực hành/ Thí nghiệm/ Thảo luận trên lớp: 10 tiết (0,3 tín chỉ) 

+ Thực tập tại cơ sở: ........................................................................................  

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận TN: .................................  

Giờ chuẩn bị cá nhân 

+ Hoạt động theo nhóm: 20 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu:  40 giờ 

- Bộ môn - Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Khoa Sư phạm Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

2.1.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức:  

Có đức tính cần cù, kiên nhẫn, cẩn thận, chính xác trong học tập và nghiên cứu 

khoa học cũng như trong công việc sau khi ra trường. Có ý thức và hành vi tích cực 

trong việc bảo vệ bảo vệ sự đa dạng sinh học và phát triển môi trường theo hướng bền 

vững. 

2.1.2. Về năng lực dạy học: 

Có kiến thức về sự tiến hoá, cơ chế hình thành loài và sự phát sinh chủng loại 

trong quá trình tiến hoá của sinh vật trên trái đất, đa dạng sinh học, sự suy thoái đa 

dạng sinh học và các kỹ năng cần thiết như: thực hành trong phòng thí nghiệm và 

ngoài tự nhiên… để có giảng dạy chương trình Sinh học  THCS. 

2.1.3. Năng lực giao tiếp 

Có kỹ năng giao tiếp với học sinh THCS thông qua giảng dạy bộ môn và với 

các đối tượng khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

2.1.4. Năng lực đánh giá trong giáo dục 

Có kiến thức và các kỹ năng về đánh giá và có thể đánh giá chính xác năng lực 

của học sinh nhằm động viên, kích thích học sinh hứng thú hơn trong học tập. 

2.1.5. Năng lực hoạt động xã hội 

Có kỹ năng hoạt động độc lập hoặc hợp tác với các cá nhân hoặc tổ chức để 

thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học. 

2.1.6. Năng lực phát triển nghề nghiệp 
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Có khả năng tự đánh giá, nhận xét và rút ra những bài học kinh nghiệm từ kết 

quả làm việc bản thân cũng như của bạn bè, đồng nghiệp.  

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

             

       MỤC 

TIÊU 

 

 

 

NỘI DUNG 

 

 

BẬC I 

 

BẬC II 

 

BẬC III 

PHẦN LÝ THUYẾT 

TIẾN HÓA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Lịch sử 

phát triển của 

các thuyết 

tiến hóa 

I.A1. Nêu được các 

khái niệm về tiến hóa, 

lý thuyết tiến hóa và 

tiến hóa sinh học. Biết 

được đối tượng, nhiệm 

vụ, nội dung cơ bản và 

hướng phát triển của lý 

thuyết tiến hóa.  

I.B1. Phân biệt được 2 

khái niệm tiến hóa tiền 

sinh học và tiến hóa 

sinh học. 

 

I.A2. Nêu được những 

quan niệm duy tâm 

siêu hình trước thế kỷ 

XVIII về sinh giới. 

I.B2. Phân tích các 

nguyên nhân dẫn đến 

các quan niện duy tâm 

siêu hình trước thế kỷ 

XVIII. 

I.C2. Bình luận 

về sự diệt vong 

của các quan 

niệm duy tâm 

siêu hình. 

I.A3. Trình bày được 

một số quan niệm của 

biến hình luận, tân sinh 

luận, thang vật chất.  

I.B3. Nhận xét về ưu 

điểm và hạn chế của 

biến hình luận. 

 

I.A4. Trình bày được 

học thuyết tiến hóa của 

Lamarck về sự tiến hóa 

của giới sinh vật, vai 

trò của ngoại cảnh đối 

với sự tiến hóa của sinh 

vật. 

I.B4. Phân tích những 

thành công và tồn tại 

của học thuyết tiến hóa 

của Lamarck. 

 

I.A5. Trình bày được 

những vấn đề chính 

trong học thuyết tiến 

hóa của Darwin, 

nguyên nhân phát sinh 

biến dị cá thể, sự di 

truyền các biến dị và 

nguồn gốc của cây 

trồng và vật nuôi. 

I.B5. Phân biệt các 

khái niệm: biến đổi và 

biến dị, chệch hướng 

đột ngột và sai dị cá 

thể, biến dị xác định và 

biến dị không xác định. 

 

I.A6. Trình bày được 

quan niệm của Darwin 

về chọn lọc tự nhiên 

I.B6. So sánh chọn lọc 

tự nhiên và chọn lọc 

nhân tạo. 

I.C6. Đánh giá 

quan niệm của 

Darwin về đấu 
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(CLTN), đấu tranh sinh 

tồn, đặc điểm thích 

nghi, chiều hướng tiến 

hóa của sinh giới. 

tranh sinh tồn, 

sự hình thành 

các đặc điểm 

thích nghi và từ 

đó giải thích 

được học thuyết 

này đã làm sáng 

tỏ những vấn đề 

còn tồn tại của 

học thuyết của 

Lamarck. 

I.A7. Nêu được khái 

niệm về thuyết tiến hóa 

tổng hợp,  thuyết lan 

tỏa và hội tụ 

I.B7. Phân tích mối 

quan hệ giữa tiến hóa 

và di truyền học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Học 

thuyết tiến 

hóa hiện đại  

II.A1. Nêu được khái 

niệm đột biến trung 

tính, sự phát hiện các 

đột biến trung tính và 

vai trò của nó trong lý 

luận tiến hóa hiện đại.  

  

II.A2. Nêu được các 

khái niệm về quần thể, 

cấu trúc di truyền của 

quần thể tự phối, quần 

thể giao phối, đơn vị 

tiến hóa cơ sở và hiện 

tượng tiến hóa cơ sở. 

II.B2. Giải thích được 

tại sao quần thể giao 

phối tồn tại trạng thái 

cân bằng.  

 

II.A3. Nêu được khái 

niệm đột biến, nguyên 

nhân phát sinh, các loại 

đột biến, tính chất và 

vai trò của đột biến 

trong tiến hóa. 

II.B3. Giải thích được 

tại sao ở các loài giao 

phối, nguyên liệu tiến 

hóa cơ sở là đột biến. 

 

II.A4. Nêu được vai trò 

của từng nhân tố tiến 

hóa cơ bản đối với sự 

tiến hóa của sinh giới. 

II.B4. Phân loại các 

nhân tố tiến hóa cơ bản 

thành các nhóm: nhân 

tố tạo nguồn nguyên 

liều tiến hóa, nhân tố 

ảnh hưởng vốn gen của 

quần thể, nhân tố qui 

định chiều hướng và 

nhịp đột tiến hóa, nhân 

tố tăng cường phân hóa 

nội bộ quần thể. 

 

II.A5. Nêu được các 

quan niệm của 

Lamarck, Darwin và 

thuyết tiến hóa hiện đại 

II.B5. Phân biệt được 

thích nghi kiểu hình và 

thích nghi kiểu gen 

 



 

 102 

về đặc điểm thích nghi 

và sự hình thành đặc 

điểm thích nghi. 

II.A6. Nêu được khái 

niệm loài và các tiêu 

chuẩn để phân biệt 2 

loài gần nhau. 

II.B6. Phân biệt được 

các con đường hình 

thành loài mới. 

II.C6. Bình luận 

về việc sử dụng 

các tiêu chuẩn 

để phân biệt hai 

loài gần nhau. 

II.A7. Nêu được các 

khái niệm phát sinh cá 

thể, phát sinh chủng 

loại, định luật phát sinh 

sinh vật,  

II.B7. Phân biệt phát 

sinh cá thể và phát sinh 

chủng loại. Giải thích 

được tại sao nói phát 

sinh cá thể là cơ sở của 

phát sinh chủng loại. 

 

II.A8. Nêu được các 

khái niệm tiến bộ sinh 

học, thoái bộ sinh học, 

kiên định sinh học. 

II.B8. Phân biệt các 

định luật của quá trình 

tiến hóa. 

II.C8. Phân tích 

các hướng tiến 

hóa cơ bản: tiến 

bộ, thoái bộ và 

kiên định sinh 

học 

 

 

 

 

III. Sự phát 

sinh và phát 

triển sự sống 

III.A1. Nêu được bản 

chất của sự sống và 

những dấu hiệu đặc 

trưng của sự sống. 

III.B1. Phân biệt tiến 

hóa vật lý, tiến hóa hóa 

học, tiến hóa tiền sinh 

học và tiến hóa sinh 

học. 

 

III.A2. Nêu được đặc 

điểm của các đại và sự 

phát sinh, phát triển 

của sinh vật qua các đại 

địa chất. 

  

III.A3. Nêu được các 

quan niệm khác nhau 

về nguồn gốc loài 

người vai các bằng 

chứng về nguồn gốc 

động vật của người. 

III.B3. Phân tích các 

nhân tố chi phối quá 

trình phát sinh loài 

người. 

 

ĐA DẠNG 

SINH HỌC  

 

 

 

 

IV. Những 

vấn đề chung 

của đa dạng 

sinh học 

IV.A1. Nêu được khái 

niệm về đa dạng sinh 

học theo Công ước Đa 

dạng sinh học và biết 

được các định nghĩa 

khác về đa dạng sinh 

học. 

  

IV.A2. Nêu được khái 

niệm về đa dạng loài, 

đa dạng di truyền, đa 

dạng hệ sinh thái. 

IV.B2. Phân tích các 

nguyên nhân đẫn đến 

tính đa dạng loài và đa 

dạng di truyền. 

 

IV.A3. Biết được sự 

phân bố đa dạng sinh 

IV.B4. Giải thích được 

nguyên nhân sinh vật 

IV.C4. Bình 

luận về sự đa 
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học lớn nhất, có nhiều 

loài sinh sống thuộc về 

những khu vực nào. 

thường tập trung với số 

lượng lớn nhất tại vùng 

rừng nhiệt đới. 

dạng sinh học và 

những tác động 

của con người ở 

một địa điểm 

được coi là điểm 

nóng. 

IV.A4. Nêu được 

những giá trị của đa 

dạng sinh học đối với 

hệ sinh thái cũng như 

cuộc sống con người. 

  

 

 

V. Sự suy 

thoái và tổn 

thất dạng 

sinh học 

V.A1. Nêu được khái 

niệm và nguyên nhân 

gây ra sự suy và tổn 

thất đa dạng sinh học 

V.B1. Phân tích ảnh 

hưởng của các nguyên 

nhân tự nhiên và của 

con người đối với sự 

tuyệt chủng các loài 

sinh vật. 

 

V.A2. Nêu được một 

vài ví dụ minh họa cho 

mức độ nguy cấp của 

các loài sinh vật ở Việt 

Nam. 

V.B2. Đề ra được một 

số biện pháp bảo tồn 

các loài sinh vật có 

nguy cơ tuyệt chủng. 

V.C2. Bình luận 

về sự suy giảm 

đa dạng sinh học 

tại Quảng Ngãi 

 

 

 

 

 

VI. Hiện 

trạng và giải 

pháp bảo tồn 

đa dạng sinh 

học ở Việt 

Nam 

VI.A1. Biết được thực 

trạng đa dạng sinh học 

của Việt Nam.  

VI.B1. Nhận xét được 

về sự suy giảm đa dạng 

sinh học của Việt Nam. 

Từ đó đề ra được các 

biện pháp để bảo tồn đa 

dạng sinh học của Việt 

Nam. 

VI.C1. Phân tích 

ảnh hưởng của 

các nguyên nhân 

chủ quan và 

khách quan đến 

sự suy giảm và 

tổn thất đa dạng 

sinh học của 

Việt Nam hiện 

nay. 

VI.A2. Nêu được tên 

của một số công ước, 

luật bảo tồn đa dạng 

sinh học của Việt Nam 

và thế giới. 

  

PHẦN THỰC HÀNH 

1. Các 

phương pháp 

nghiên cứu đa 

dạng thực vật 

A1. Biết được các 

phương pháp chủ yếu 

để nghiên cứu đa dạng 

thực vật. 

B1. Sử dụng các 

phương pháp nghiên 

cứu này trên một số đối 

tượng cụ thể. 

 

2. Thực tế 

thiên nhiên 

A2. Biết cách chuẩn bị 

tư liệu cho buổi thực tế 

ngoài tự nhiên. 

Lập được đề cương chi 

tiết và kế hoạch thực tế 

tại một địa điểm xác 

định 

B2. Sử dụng các 

phương pháp nghiên 

cứu đã học để xác dịnh 

tuyến và thu mẫu, xử lý 

mẫu và định loại, lập 

danh mục các thực vật 

tại địa điểm thực tế. 

C2. Phân tích sự 

đa dạng của địa 

điểm thực tế và 

viết báo cáo theo 

nhóm. 
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3. Xemina A3. Nêu được những 

nội dung chính của bài 

tập mà nhóm đã nghiên 

cứu được 

B3. Giải đáp được 

những thắc mắc xung 

quanh vấn đề nghiên 

cứu của nhóm 

 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Trang bị cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về các học thuyết tiến hoá nguồn 

gốc sự sống, sự tiến hoá và các nhân tố tiến hoá; sự phát sinh chủng loại và cơ chế 

hình thành loài trong quá trình tiến hoá của sinh vật. 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học; tầm quan 

trọng của đa dạng sinh học đối với môi trường và cuộc sống của con người; các 

nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa của sự mất mát đa dạng sinh học; các 

biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN LÍ THUYẾT (25 tiết) 

PHẦN 1.  TIẾN HOÁ (12t) 

Chương 1. Lịch sử phát triển của các thuyết tiến hoá. (5 tiết) 
1.1. Khái niệm về tiến hoá  

1.2.Tư tưởng tiến hoá trước Darwin 

1.2.1. Các quan điểm siêu hình về giới sinh vật trước thế kỷ XVIII  

1.2.2. Quan niệm biến hình luận 

1.2.3. Học thuyết tiến hóa của Lamark 

1.3 Học thuyết tiến hoá của Dacwin  

1.3.1 Biến dị và di truyền : Cơ sở của quá trình tiến hoá 

1.3.2 Nguồn gốc các giống vật nuôi, cây trồng chọn lọc nhân tạo 

1.3.3 Đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên 

1.3.4 Chọn lọc tự nhiên và quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi 

1.3.5 Chọn lọc tự nhiên và nguồn gốc các loài. 

1.4 Sự phát triển học thuyết tiến hoá sau Darwin 

1.4.1 Cuộc đấu tranh bảo vệ quan điểm tiến hoá ở nửa sau thế kỷ XIX 

1.4.2 Sự hình thành thuyết tiến hoá tổng hợp 

Chương 2. Học thuyết tiến hóa hiện đại (5 tiết) 

2.1. Thuyết tiến hóa phân tử trung tính 

2.2. Tiến hóa nhỏ  

  2.1.1 Quần thể: Đơn vị tiến hoá cơ sở  

  2.1.2 Đột biến: Nguyên liệu tiến hoá cơ sở  

  2.1.3 Các nhân tố tiến hoá cơ bản  

  2.1.4 Sự hình thành các đặc điểm thích nghi  

  2.1.5 Loài và sự hình thành loài mới  

2.3. Tiến hóa lớn 

  2.2.1 Mối quan hệ giữa phát sinh cá thể và phát sinh chủng loại 

  2.2.2 Các hướng tiến hoá cơ bản  

Chương 3. Sự phát sinh và phát triển của sự sống (3 tiết) 

3.1 Sự phát sinh sự sống  

3.2 Sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất  

3.3. Sự phát sinh loài người  

PHẦN 2.  ĐA DẠNG SINH HỌC (13 tiết) 

Chương 4. Những vấn đề chung của dạng sinh học (5 tiết) 

4.1 Ðịnh nghĩa đa dạng sinh học  

4.2 Phân loại đa dạng sinh học.  
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4.3 Ðo lường đa dạng sinh học.  

4.4 Sự phân bố của đa dạng sinh học  

4.5 Những giá trị của đa dạng sinh học  

 Chương 5. Sự suy thoái và tổn thất đa dạng sinh học (4 tiết) 

5.1 Sự suy thoái đa dạng sinh học 

5.1.1 Khái niệm 

5.1.2 Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học 

5.2 Những ví dụ về một số loài bị đe dọa tuyệt chủng 

Chương 6. Hiện trạng và giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (4 tiết) 

6.1. Hiện trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam  

6.2. Các giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam  

PHẦN THỰC HÀNH (10 tiết) 

Bài 1: Các phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật 

Bài 2: Thực tế thiên nhiên 

Bài 3: Xemina 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  
[1]. Nguyễn Thị Hòa, Bài giảng Tiến hóa và Đa dạng sinh học, Trường Đại học Phạm 

Văn Đồng, 2013  (Q1) 

[2]. Nguyễn Trọng Lạng, Học thuyết tiến hóa, Nhà xuất bản Thái Nguyên, 2006 (Q2)  

[3]. Phạm Bình Quyền-Nguyễn Nghĩa Thìn, Ða dạng sinh học, Nhà xuất bản Ðại học 

quốc gia Hà Nội, 2001 (Q3) 

5.2. Học liệu tham khảo  
[4]. Nguyễn Nghĩa Thìn, Cẩm nang nghiên cứu Đa dạng sinh vật, Nhà xuất bản Nông 

nghiêp, Hà Nội, 1997 (Q4)  

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

 - Sinh viên phải dự ít nhất 80% số giờ lên lớp và tham gia đầy đủ các buổi thực 

hành. 

- Tìm đầy đủ tài liệu học tập và các tài liệu có liên quan. 

- Phải nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp. Có vở ghi chép môn học và vở thực 

hành. 

- Hoàn thành và nộp bài sêmina cho giáo viên trước ngày báo cáo. 

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, sêmina; tích cực trao đổi, thảo luận để nắm 

bắt được vấn đề. 

- Làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

- Kiểm tra thường xuyên thông qua việc trả lời câu hỏi liên quan đến bài học 

nhằm đánh giá năng lực giao tiếp, năng năng lực dạy học. Qua các buổi thảo luận, 

semina đánh giá năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động xã hội, năng lực đánh giá và 

năng lực phát triển nghề nghiệp. 

- Kiểm tra định kỳ thông qua các bài tự luận hay trắc nghiệm, kiểm tra thực hành 

trên mẫu vật cụ thể nhằm đánh giá năng lực dạy học, năng lực phát triển nghề nghiệp. 

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:   trọng số 40%   

7.2. Thi cuối kỳ:      trọng số 60%  

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa                             Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: 7h30 sáng thứ hai hàng tuần tại Khoa Sư phạm Tự nhiên 
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Địa chỉ liên hệ: Khu tập thể giáo viên của trường (đối diện trường ĐH Phạm Văn 

Đồng) 

Điện thoại:  0983.746103                                 E-mail: nthoa@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu về Động vật và Di truyền 

   

  DUYỆT       Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

 

         Nguyễn Thị Hòa 

 

Lê Đình Phương   Lê Thị Thính 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Đấu tranh sinh học và ứng dụng              

-Mã học phần: 41   Số tín chỉ: 2 

-Yêu cầu của học phần: tự chọn 

- Các học phần tiên quyết: không 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần này: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm 

Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

* Về kiến thức 

+ Người học biết được nhiệm vụ và lịch sử phát triển của các biện pháp ĐTSH. 

+ Hiểu được cơ sở lí luận của ĐTSH. 

+ Biết được các nhóm sinh vật là thiên địch của các loài dịch hại nông nghiệp. 

+ Cập nhật được một số thành tựu cơ bản của ĐTSH, triển vọng của chúng và 

phương hướng hiện đại trong bảo vệ TV. 

* Về kĩ năng 

+ Rèn luyện kĩ năng nhận biết và bảo vệ thiên địch của nông nghiệp trong tự 

nhiên. 

+ Rèn luyện kĩ năng bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái nông nghiệp. 

+ Có khả năng hướng dẫn học tập hoặc tư vấn , giải thích những vấn đề về 

ĐTSH  thuộc chương trình THCS. 

* Về thái độ 

Tự tạo cho bản thân và từ đó có thể truyền đạt lại cho học sinh của mình sau 

này lòng yêu thiên nhiên bằng hành động cụ thể (bảo vệ thiên địch, bảo vệ môi trường, 

ham mê tìm hiểu nghiên cứu thực vật…). 

* Về phát triển năng lực 

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức:  

 Trách nhiệm công dân: có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. 

 Đạo đức nghề nghiệp: có trách nhiệm dạy học học sinh lớp 7 nắm vững  

khái niệm đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học 

+ Năng lực giáo dục: 

 Năng lực 1: có năng lực giáo dục học sinh yêu thích môn học và bảo vệ 

môi trường 

 Năng lực 2: có năng lực đánh giá kết quả sự yêu thích môn học và thái 

độ bảo vệ môi trường của học sinh. 

+ Năng lục dạy học:   
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 Năng lực 3: có năng lực vận dụng kiến thức để dạy sinh học 7 phần Đấu 

tranh Sinh học. 

 Năng lực 4: có năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh phần Đấu 

tranh Sinh học. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: 

 Năng lực 5: năng lực tự học môn Đấu tranh sinh học và ứng dụng. 

 Năng lực nghiên cứu lĩnh vực khoa học Đấu tranh sinh học và ứng dụng. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

      Mục tiêu      

Nội dung 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

Chương 1: 

Mở đầu 

1.A.1- Nêu được hệ 

sinh thái nông nghiệp 

  

 

1.A.2- Nêu khái niệm 

dịch hại và thiên địch 

1.A.3- Nêu 2 nguyên lí 

và 5 nhóm phương 

pháp trong việc đấu 

tranh phòng chống 

dịch hại 

1.A.4 –Nêu khái niệm 

và nhiệm vụ của 

ĐTSH. 

1.A.5- Trình bày 4 giai 

đoạn của lịch sử các 

biện pháp ĐTSH. 

1.B.1- So sánh hệ 

sinh thái tự nhiên và 

hệ sinh thái nông 

nghiệp. 

1.B.2-Phân biệt dịch 

hại và thiên địch. 

1.B.3- phân tích ưu 

nhược điểm của mỗi 

nhóm phương pháp. 

 

 

 

 

1.B.4- phân tích ưu 

nhược điểm của mỗi 

thời kì. 

 

 

 

1.C.1-Hãy đánh giá 

nhóm phương pháp 

được sử dụng hiệu 

quả nhất của địa 

phương. 

 

 

 

 

1.C.2- Dựa vào đặc 

điểm của 3 thời kì 

trong lược sử để 

đánh giá giá trị của 

mỗi thời kì. 

Chương 2: 

Cơ sở lí 

luận của 

ĐTSH 

2.A.1- Nêu 3 mqh giữa 

các loài trong quàn xã 

được sử dụng trong 

ĐTSH. 

2.A.2- Nêu khái niệm 

cân bằng tự nhiên, 2 

loại cân bằng trong tự 

nhiên. 

 

2.A.3- Nêu vai trò của 

3 nhóm thiên địch 

(theo tiêu chí thiên 

địch tùy theo mức độ 

chuyên hóa) trong việc 

hạn chế dịch hại. 

2.A.4- Nêu 4 hướng sử 

dụng tác nhân sinh học 

2.B.1- Phân tích từng 

mqh đó 

 

 

2.B.2-Phân tích sự 

điều hòa tự nhiên để 

tạo sự cân bằng trong 

quần xã. 

2.B.3-Phân tích vai 

trò của 3 nhóm thiên 

địch trong việc điều 

hòa cân bằng tự nhiên 

của quần thể dịch hại. 

 

 

2.B.4- phân tích ưu 

2.C.1- Từ 3 mqh đó 

hãy viết lại thành 

chuỗi thức ăn tổng 

hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.C.2-Đánh giá giá 
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trong ĐTSH bảo vệ 

cây trồng. 

2.A.5-Trình bày các 

hướng sử dụng tác 

nhân sinh học trong 

ĐTSH tại địa phương .  

nhược điểm của mỗi 

hướng sử dụng. 

 

2.B.5-Giải thích lí do 

vì sao địa phương lại 

có hướng sử dụng tác 

nhân đó. 

trị sử dụng của mỗi 

hướng. 

 

2.C.3-Anh chị hãy 

nhận định  xem 

hướng sử dụng tác 

nhân nào sẽ đem lại 

hiệu quả nhất tại địa 

phương. 

Chương 3: 

Các nhóm 

sinh vật là 

thiên địch 

của các loài 

dịch hại 

nông 

nghiệp. 

3.A.1- Liệt kê 3 nhóm 

sinh vật là thiên địch 

(nhóm kí sinh, ăn thịt 

và gây bệnh) của dịch 

hại nông nghiệp. 

3.A.2-Nêu đặc điểm và 

đại diện của từng 

nhóm. 

 

 

 

 

 

 

3.B.1- Phân tích vai 

trò của từng nhóm 

thiên địch đối với 

việc tiêu diệt dịch hại 

nông nghiệp. 

 

 

 

 

 

3.C.1-Đánh giá sự đa 

dạng của các nhóm 

thiên địch và đưa ra 

các biện pháp chúng 

tại địa phương.  

Chương 4: 

Những 

thành tựu 

của ĐTSH 

4.A.1- Trình bày 

những thành tựu của 

biện pháp sinh học trừ 

sâu hại. 

4.A.2- Trình bày 

những thành tựu của 

biện pháp sinh học trừ 

bệnh hại cây trồng. 

4.A.3- Trình bày 

những thành tựu của 

biện pháp sinh học  trừ 

cỏ dại. 

4.A.4- Tại địa phương 

đã ứng dụng những 

thành tựu nào và đã đạt 

được những thành tựu 

gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.1- Giải thích lí do 

vì sao mà địa phương 

lại ứng dụng những 

thành tựu đó hoặc đạt 

được những thành tựu 

đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.1- Anh chị hãy 

nhận định triển vọng 

của thành tự đó tại 

địa phương. 

Chương 5: 

Một số 

phương 

hướng hiện 

đại trong 

ứng dụng 

ĐTSH. 

5.A.1-Nêu hai phương 

hướng hiện đại trong 

ứng dụng ĐTSH 

 5.A.2-Trình bày các 

hướng sử dụng phương 

hướng hiện đại trong 

ứng dụng ĐTSH tại địa 

 

 

 

5.B.1- Giải thích lí 

do vì sao địa phương 

lại có hướng sử dụng 

phương hướng hiện 

 

 

 

5.C.1- Anh chị hãy 

nhận định  xem việc 

sử dụng phương 

hướng hiện đại nào 



 

 110 

phương . 

 

đại đó trong ứng 

dụng ĐTSH. 

 

trong ứng dụng 

ĐTSH sẽ đem lại 

hiệu quả nhất tại địa 

phương. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lí luận của 

đấu tranh sinh học; các nhóm sinh vật là thiên địch của các loài dịch hại nông nghiệp; 

một số thành tựu cơ bản của đấu tranh sinh học và triển vọng của chúng và một số 

phương hướng hiện đại trong bảo vệ thực vật. Học phần cũng rèn luyện cho sinh viên 

trách nhiệm của một công dân và đối với nghề nghiệp dạy dạy học, rèn luyện năng lực 

giáo dục học sinh và năng lực vận dụng kiến thức vào dạy học. Hình thành năng lực tự 

học và nghiên cứu lĩnh vực khoa học Đấu tranh sinh học và ứng dụng. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Mở đầu 

1.1. Hệ sinh thái nông nghiệp và các phương pháp chống lại dịch hại, bảo vệ 

sản xuất. 

1.2. Khái niệm chung về đấu tranh sinh học và nhiệm vụ của nó. 

1.3. Lịch sử phát triển các biện pháp đấu tranh sinh học. 

Chương 2: Cơ sở lí luận của đấu tranh sinh học. 

2.1. Các dạng quan hệ chính trong quần xã sinh học. 

2.2. Cân bằng tự nhiên và biện pháp sinh học. 

2.3. Tính chuyên hóa của thiên địch và ý nghĩa của nó trong các biện pháp đấu 

tranh sinh học. 

2.4. Hướng sử dụng tác nhân sinh học trong đấu tranh sinh học bảo vệ cây 

trồng. 

Chương 3: Các nhóm sinh vật là thiên địch của các loài dịch hại nông 

nghiệp. 

3.1. Các sinh vật kí sinh. 

3.2. Các sinh vật ăn thịt. 

3.3. Các sinh vật gây bệnh. 

3.4. Các tác nhân sinh học chống bệnh hại côn trùng. 

3.5. Tác nhân sinh học chống cỏ dại. 

Chương 4: Những thành tựu cơ bản của đấu tranh sinh học và triển vọng 

của chúng. 

4.1. Thành tựu của biện pháp sinh học trừ sâu hại. 

4.2. Thành tựu của biện pháp sinh học trừ bệnh hại cây. 

4.3. Thành tựu của biện pháp sinh học trừ cỏ dại. 

4.4. Những thành tựu đấu tranh sinh học ở Việt Nam. 

Chương 5: Một số phương hướng hiện đại trong bảo vệ thực vật. 

5.1. Phòng trừ tổng hợp. 

5.2. Biện pháp di truyền. 

5. Học liệu bắt buộc 

5.1. Học liệu bắt buộc 
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[1]. Khoa Sinh-Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế, Bài giảng Đấu tranh 

sinh học và ứng dụng, Đại học Huế, 2002 do giảng viên cung cấp. 

5.2. Học liệu tham khảo 

[2]. Trần Đức Viên (chủ biên), Phạm Văn Phê, Ngô Thế Ân, Sinh thái học nông 

nghiệp, NXB Đại học Sư phạm 2004, có trên thư viện trường Đại học Phạm Văn Đồng 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

Trong các tiết trên lớp, nếu học viên giơ tay phát biểu nhiều lần sẽ có điểm 

thưởng. 

Học viên biết cách tổ chức, lôi kéo mọi người cùng tham gia làm việc ví dụ như 

biết cách tổ chức cho cả lớp cùng thảo luận, cùng tham gia bàn bạc một vấn đề nào đó 

thuộc về  học phần sẽ có điểm thưởng. 

Học viên phát hiện ra điều mới trong khoa học sẽ được điểm thưởng và sẽ được 

giảng viên giúp đỡ để tiếp tục nghiên cứu vấn đề đó, được bảo vệ bản quyền. 

Tại buổi nhóm của mình báo cáo kết quả bài thảo luận hay bài tập chung của 

nhóm…thì tất cả các thành viên trong nhóm phải có mặt trừ trường hợp đặc biệt. Nếu 

không có mặt thì coi như học viên bị không điểm phần đó 

Kết quả của hoạt động nhóm : chất lượng sản phẩm, mức độ hợp tác trong 

nhóm, kĩ năng trình bày, mức độ đẹp của sản phẩm (các bài tập để cho hoạt động 

nhóm đã thể hiện ở lịch trình giảng dạy và ở [1]). 

Làm bài tập đầy đủ, đúng và đúng tiến độ. (các bài tập đã thể hiện ở lịch trình 

giảng dạy và [1]).  

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần 

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì : trọng số 40% 

7.2. Kiểm tra cuối kì :                                              trọng số 60%  

7.3. Lịch trình kiểm tra định kì, thi cuối kì 

-Thi kiểm tra giữa kì : tuần 8. 

-Thi cuối kì: theo lịch chung của nhà trường. 

8. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên: Trương Thị Thảo.                       Học vị: Thạc sĩ  

Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên. 

Địa chỉ liên hệ: 311/11 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

Điện thoại: 0935881867.     Email: thao_truongthi@yahoo.com. 

Các hướng nghiên cứu chính: phương pháp dạy các môn sinh học 

 

                         DUYỆT                                                            Giảng viên 

  Trưởng khoa                         Trưởng bộ môn              

                                                                                              

                                                                                              Trương Thị Thảo      

    Lê Đình Phương                          Lê Thị Thính   
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: An toàn sinh học 

- Mã học phần: 38              Số tín chỉ: 2 

- Yêu cầu của học phần: tự chọn 

- Các học phần tiên quyết: không 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

- Về phẩm chất đạo đức 

+ Nghiêm túc thực hiện tốt các nội quy phòng thí nghiệm để đảm bảo an toàn 

cho mọi người. 

+ Xử lý đúng cách các chất thải độc hại của phòng thí nghiệm nhằm bảo vệ sức 

khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái. 

+ Cảnh báo trước những nguy cơ từ các đối tượng sử dụng trong sản xuất sinh 

học để mọi người chủ động phòng tránh. 

+ Công khai những thông tin về sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen 

nhằm giúp người tiêu dùng có những lựa chọn phù hợp. 

- Về năng lực đặc thù học phần 

+ Phân tích được các nguyên lý chung để đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm. 

+ Đánh giá được các mối nguy cơ trong phòng thí nghiệm và trình bày được các 

bước kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm.  

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số trang thiết bị chủ 

yếu trong phòng thí nghiệm sinh học. 

+ Phân tích, đánh giá được các mối nguy cơ từ các đối tượng sử dụng trong sản 

xuất sinh học, nhất là sinh vật chuyển gen đối với môi trường và sức khỏe con người. 

+ Phân tích được một số quy định, công ước quốc tế có liên quan đến an toàn 

sinh học. 

- Về năng lực hoạt động xã hội 

+ Có khả năng làm việc nhóm. 

+ Có khả năng thuyết phục mọi người thực hiện tốt vấn đề an toàn sinh học. 

+ Có khả năng vận động, tuyền truyền người dân tìm hiểu thông tin về sinh vật 

biến đổi gen và sản phẩm của chúng trước khi sử dụng. 

- Về năng lực phát triển nghề nghiệp 

- Có khả năng làm việc tại các phòng thí nghiệm, các cơ sở sản xuất, viện 

nghiên cứu có chuyên môn liên quan. 
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- Vận dụng kiến thức đã học vào quản lý phòng thí nghiệm tại các trường, viện 

nghiên cứu, cơ sở sản xuất, kinh doanh có chuyên môn liên quan. 

+ Có thể lên kế hoạch, lập danh mục theo dõi, kiểm tra an toàn của phòng thí 

nghiệm sinh học. 

+ Đánh giá được các mối nguy hiểm của một phòng thí nghiệm sinh học. 

- Về năng lực tự học tập, tự nghiên cứu 

Có năng lực tự học tập, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

- CHƯƠNG I: NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN SINH HỌC 

 Sinh viên phân tích được các nguyên tắc chung về an toàn sinh học phòng thí 

nghiệm, đánh giá được nguy cơ của các đối tượng vi sinh vật, thiết kế kỹ thuật, mức 

độ an toàn và điều kiện áp dụng các loại phòng thí nghiệm an toàn cấp 1, 2, 3, 4. Rút 

ra được những điều kiện về an toàn vi sinh, quy chuẩn kỹ thuật cần thiết của phòng thí 

nghiệm sinh học ở nhà trường THCS. 

- CHƯƠNG II: TRANG THIẾT BỊ VÀ AN TOÀN PHÒNG THÍ 

NGHIỆM 

Trình bày được cấu tạo, nguyên lý của một số trang thiết bị chủ yếu trong 

phòng thí nghiệm, đánh giá được các mối nguy hại trong phòng thí nghiệm, biết lập 

danh mục, kế hoạch kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm.  

- CHƯƠNG III: NGHỊ ĐỊNH THƯ CARTAGENA VÀ AN TOÀN SINH 

HỌC 

Trình bày và phân tích được các nội dung của nghị định thư Cartagena và công 

ước đa dạng sinh học, phân tích được các mặt của an toàn và rủi ro sinh học. 

- CHƯƠNG IV: SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN VÀ AN TOÀN SINH HỌC 

Trình bày được một số ứng dụng  cơ bản của kỹ thuật DNA tái tổ hợp, phân 

tích được tác động của sinh vật biến đổi gen đến an toàn sinh học, môi trường, công 

nghệ thực phẩm và sức khỏe con người. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung của học phần đề cập đến hướng dẫn an toàn về sinh học, trang thiết bị 

phòng thí nghiệm cần cho an toàn sinh học; các kỹ thuật cần khi thí nghiệm với vi sinh 

vật; an toàn phòng thí nghiệm khi nghiên cứu các vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm; các 

tiêu chuẩn an toàn sinh học khi tiến hành thí nghiệm với các động vật có tác nhân gây 

bệnh; đánh giá an toàn sinh học với môi trường; đánh giá DNA tái tổ hợp với an toàn 

sinh học; công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm; an toàn về điện, cháy nổ và hóa 

chất; đào tạo và tổ chức an toàn; đánh giá kiểm tra an toàn.  

4. Nội dung chi tiết học phần 

PHẦN 1. AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM 

CHƯƠNG I. NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN SINH HỌC (4 tiết)  

1.1. Nguyên lý chung 

1.2. Đánh giá mức độ nguy hiểm của vi sinh vật 

1.3. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1 và 2 

1.4. Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 và 4 
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CHƯƠNG II. TRANG THIẾT BỊ  VÀ AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM 

(8 tiết) 

2.1. Tủ an toàn sinh học 

2.2. Trang thiết bị an toàn 

2.3. Các hóa chất độc hại 

2.4. Các rủi ro khác trong phòng thí nghiệm 

2.4.1. Nguy hiểm từ lửa 

2.4.2. Nguy hiểm từ điện 

2.4.3. Tiếng ồn 

2.4.4. Bức xạ ion hóa 

2.5. Danh sách kiểm tra an toàn phòng thí nghiệm 

2.6. An toàn sinh học phòng thí nghiệm 

PHẦN 2. AN TOÀN SINH VẬT CHUYỂN GEN 

CHƯƠNG III. NGHỊ ĐỊNH THƯ CARTAGENA VÀ AN TOÀN SINH 

HỌC (4 tiết) 

3.1. Công ước đa dạng sinh học và nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học 

3.2. An toàn và rủi ro sinh học 

CHƯƠNG IV. SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN VÀ AN TOÀN SINH HỌC (14 

tiết) 

4.1. Ứng dụng kỹ thuật DNA tái tổ hợp  

4.2. Tổng quát về an toàn sinh học và sinh vật biến đổi gen  

4.3. Sinh vật biến đổi gen và an toàn môi trường   

4.4. Công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm  

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Nguyễn Văn Mùi, An toàn sinh học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 

2009. 

5.2. Học liệu tham khảo 

[2]. Tổ chức Y tế thế giới, Cẩm nang an toàn sinh học, Tổ chức Y tế thế giới, 

2004. 

[3]. Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh, An toàn sinh học, Nhà xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật, 2007. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Đi học đầy đủ. 

- Tích cực chuẩn bị các nội dung giảng viên yêu cầu  trước khi đến lớp. 

- Làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ:  trọng số 40%  

7.2. Thi cuối kỳ:                trọng số 60%  

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ  

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 
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8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Lê Thị Thính               Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: 6 ngày/tuần, văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên, 

Trường đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 986 Quang Trung, thành phố Quảng ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Điện thoại:  0905357897         E-mail:    ltthinh@pdu,edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: nuôi cấy mô tế bào thực vật, chuyển gen vào thực 

vật, nuôi cấy và tách chiết các hợp chất thứ cấp từ tế bào thực vật     

 DUYỆT             Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính                                   Lê Thị Thính 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Đại cương phương pháp dạy học Sinh học  

- Mã học phần: 46                             Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Tâm lí học đại cương 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

 -Về kiến thức 

 Sinh viên hiểu được các nguyên tắc, phương pháp, các hình thức tổ chức dạy 

học và nâng cao tính tích cực hoạt động học tập của học sinh qua các phân môn Sinh 

học (thực vật, động vật, giải phẩu sinh lí người, cơ sở di truyền và chọn giống) để 

giảng dạy ở trường THCS 

- Về thái độ 

Giúp Sinh viên hiểu được những kiến thức đại cương của phương pháp giảng 

dạy Sinh học để làm cơ sở tiếp thu dạy học phần Sinh học ở trường THCS. Có ý thức 

yêu nghề thể hiện qua việc nắm kiến thức và sẳng sàng thực hiện tốt công việc giảng 

dạy môn Sinh học ở trường THCS. 

-Về  năng lực 

Sinh viên biết nhận xét, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Biết 

lập kế hoạch dạy học, tiến hành soạn giảng, chuẩn bị các thiết bị, phương tiện dạy học 

để tiến hành các bài giảng Sinh học ở trường THCS.  

Sinh viên có kỹ năng phân loại được bài thực hành, bài kết hợp trực quan và 

thực hành, loại bài lồng ghép để kết hợp giáo dục về sức khỏe, dân số, môi trường… 

Sinh viên biết phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá 

trình giảng dạy với vai trò học sinh là trung tâm 

 

 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

- Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp dạy học Sinh học 

Sinh viên phải biết được đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp dạy học Sinh 

học. Hiểu được mối quan hệ giữa phương pháp dạy học Sinh học với các các bộ môn 

khoa học khác như: tâm lí học, giáo dục, logic học, hóc học, vật lí…Trên cơ sở đó Sv 

xác định thái độ và động cơ học tập để đảm bảo chất lượng và hiệu quả nhằm chuẩn bị 

tốt cho công tác giảng dạy sau này. 

 - Chương II: Nhiệm vụ dạy học Sinh học ở trường Trung Học Cơ Sở 
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Giúp Sinh viên hiểu được đối tượng và nhiệm vụ của Sinh học. Xác định được 

vị trí của môn Sinh học ở trường Trung Học Cơ Sở. Xác định được nội dung, mục tiêu 

các nhiệm vụ dạy học Sinh học và mối quan hệ giữa 3 nhiệm vụ trí dục, phát triển và 

giáo dục 

- Chương III: Nội dung dạy học Sinh học ở trường Trung học Cơ sở 

Sinh viên biết khái quát cấu trúc nội dung chương trình Sinh học ở trường 

THCS. Biết được các thành phần kiến thức cơ bản trong chương trình Sinh học ở 

THCS. Trên cơ sở đó biết vận dụng vào việc phân tích và định hướng kiến thức trong 

mỗi bài học 

- Chương IV: Phương pháp dạy học Sinh học ở trường Trung học Cơ sở  

Sinh viên phải hiểu, biết và giải quyết ba vấn đề cơ bản: Dạy học nhằm mục 

đích gì? dạy và học cái gì để đạt mục đích đó? dạy và học như thế nào? Hiểu được mối 

quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học trong quá trình dạy học. Biết vận dụng 

những phương pháp phù hợp với đặc thù môn Sinh học, những ưu, nhược điểm của 

mỗi phương pháp và sự phối hợp linh hoạt các phương pháp trong dạy học để đạt hiệu 

quả cao nhất. 

- Chương V: Hình thành và phát triển các khái niệm, kỹ năng Sinh học 

Sinh viên nêu được bản chất của khái niệm, phát triển các kỹ năng trong dạy 

học. Hiểu biết khái quát về các loại khái niệm, sự phát triển các khái niệm trong 

chương trình sinh học ở THCS. Vận dụng được phương pháp dạy các loại khái niệm, 

hình thành và phát triển các kỹ năng sinh học. 

 - Chương VI: Các hình thức tổ chức dạy học Sinh học ở  trường Trung 

học Cơ sở 

Sinh viên biết được các hình thức tổ chức dạy học môn Sinh học ở THCS, mối 

liên hệ chặt chẽ giữa nhiệm vụ, nội dung, phương pháp dạy học tạo thành một thể 

thống nhất trong các hình thức tổ chức dạy học. Hiểu được bài lên lớp là hình thức tổ 

chức dạy học cơ bản, đóng vai trò trung tâm, quan trọng nhất vì các nhiệm vụ dạy học 

chủ yếu được giải quyết ở đó. Biết soạn giáo án cho các loại bài kiến thức mới, hoàn 

thiện tri thức và kiểm tra đánh giá theo các hình thức tổ chức dạy học khác nhau 

- Chương VII: Cơ sở vật chất dùng trong dạy học Sinh học 

Sinh viên biết xác định được các loại cơ sở vật chất dùng trong dạy học Sinh 

học, ý nghĩa của từng loại và mối quan hệ giữa chúng trong dạy học. Biết cách sử 

dụng cơ sở vật chất trong dạy học có hiệu quả. Nêu được nguyên tắc tổ chức, bố trí 

phòng thực hành, góc sinh giới, vườn trường một cách hợp lý. Biết lập kế hoạch xây 

dựng, bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất trong dạy học 

- Chương VIII: Học và dạy phương pháp học qua môn Sinh học 

Sinh viên hiểu khái niệm học theo tiếp cận lý thuyết hành vi. Phân biệt, liên hệ 

cách học thụ động và chủ động trong dạy học sinh học ( mô hình Pavlôp và mô hình 

Skinơ ) Hiểu khái niệm học theo tiếp cận lý thuyết thông tin, một số kỹ năng dạy cho 

học sinh cách thu nhận và xử lý thông tin trong học tập. 

- Chương IX: Phấn đấu trở thành giáo viên dạy tốt môn sinh học 

Sinh viên có sự chuẩn bị tốt về trong việc học tập, rèn luyện, phấn đấu ngay từ 

đầu năm học. Luôn tìm hiểu những yêu cầu đổi mới về chất lượng Giáo viên trong thời 

kỳ đổi mới về nội dung, phương pháp, mục tiêu để kịp thời nâng cao chất lượng, hiệu 

quả trong giảng dạy 

3. Tóm tắt nội dung học phần 
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Học phần này cung cấp cho sinh viên một cách hệ thống về mục tiêu, nhiệm vụ, 

nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá kết quả học tập của 

học sinh trong môn Sinh học, bước đầu có một số kỹ năng vận dụng các kiến thức lý 

luận nói trên vào hoạt động dạy học, làm cơ sở để học tiếp học phần Phương pháp dạy 

học Sinh học ở trường THCS. 

Tương ứng với chương trình lý thuyết là chương trình thực hành nhằm hình 

thành các kỹ năng bộ phận và tổng hợp (phân tích chương trình, xác định mục tiêu bài 

học, xác định kiến thức cơ bản trong bài, nhận xét một số tiết lên lớp, sử dụng lời, sử 

dụng tranh, mô hình, thí nghiệm trong bài lên lớp, tổ chức các hoạt động học tập khám 

phá của học sinh, sử dụng sách giáo khoa và các phương tiện kỹ thuật, lập kế hoạch 

dạy một chương, soạn giáo án một bài, tập lên lớp một tiết học). 

4. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY 

HỌC SINH HỌC 

1.1.Đối tượng  

1.2. Nhiệm vụ 

1.2.1. Phát triển nội dung dạy học Sinh học 

1.2.2. Phát triển phương pháp dạy 

1.2.3. Phát triển phương pháp học 

1.3. Mối quan hệ giữa phương pháp dạy học Sinh học với các khoa học khác. 

1.3.1. Quan hệ với khoa học giáo dục 

1.3.2. Quan hệ với khoa học Sinh học 

1.3.3. Quan hệ với Loogic học và Triết học 

1.4. Các phương pháp nghiên cứu phương pháp dạy học Sinh học 

CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ 

2.1. Vị trí của khoa học Sinh học trong các khoa học tự nhiên 

2.1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của Sinh học 

2.1.2. Các giai đoạn phát triển của Sinh học 

2.1.3. Đặc điểm của Sinh học hiện đại 

2.2. Vị trí của môn Sinh học trong trường THCS  

2.3. Các nhiệm vụ dạy học 

2.3.1. Nhiệm vụ trang bị học vấn phổ thông 

2.3.2. Nhiệm vụ phát triển các năng lực nhận thức và năng lực hành 

động 

2.3.3. Nhiệm vụ giáo dục các phẩm chất nhân cách 

2.3.4. Mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ 

2.4. Xác định mục tiêu bài học 

CHƯƠNG III: NỘI DUNG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ 

3.1. Học vấn phổ thông 

3.2. Những nguyên tắc xác định nội dung dạy học phổ thông 

3.3. Cấu trúc nội dung chương trình Sinh học ở trường THCS 

3.3.1. Chương trình cũ 
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3.3.2. Chương trình mới 

3.4. Giáo dục dân số và giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình Sinh 

học 

3.4.1. Giáo dục dân số 

3.4.2. Giáo dục bảo vệ môi trường 

3.4.3. Các hình thức đưa giáo dục dân số, giáo dục bảo vệ môi trường 

vào chương trình phổ thông 

3.5. Thành phần kiến thức cơ bản trong chương trình Sinh học ở trường THCS 

3.5.1. Những sự kiện Sinh học 

3.5.2. Những khái niệm Sinh học 

3.5.3. Những qui luật Sinh học 

3.5.4. Một số học thuyết Sinh học 

3.5.5. Một số nguyên tắc, phương pháp vận dụng các qui luật Sinh học 

vào thực tiễn 

3.5.6. Một số phương pháp đặc thù của khoa học Sinh học 

3.6. Phân tích các kiến thức cơ bản trong một bài học 

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

4.1. Khái niệm phương pháp dạy học 

4.2. Loại phương pháp nghiên cứu nội dung mới 

4.2.1. Nhóm phương pháp dùng lời 

4.2.1.1. Phương pháp diễn giảng  

4.2.1.2. Phương pháp trần thuật (kể chuyện) 

4.2.1.3. Phương pháp giảng giải 

4.2.1.4. Phương pháp vấn đáp (đàm thoại) 

4.2.1.5. Học sinh làm việc với sách 

4.2.1.6. Báo cáo nhỏ của học sinh 

4.2.2. Nhóm phương pháp trực quan 

4.2.2.1. Giáo viên trình bày mẫu vật tự nhiên 

4.2.2.2. Giáo viên trình bày các vật tượng hình, tượng trưng 

4.2.2.3. Giáo viên trình bày thí nghiệm 

4.2.3. Nhóm phương pháp thực hành 

4.2.3.1. Học sinh thực hành xác định mẫu vật 

4.2.3.2. Học sinh thực hành quan sát 

4.2.3.3. Học sinh thực  hành thí nghiệm 

4.3. Loại phương pháp hoàn thiện, cũng cố 

4.3.1. Diễn giảng, tổng kết 

4.3.2. Đàm thoại, tổng kết 

4.3.3. Học sinh ôn tập theo sách giáo khoa 

4.3.4. Sử dụng tranh hoặc thí nghiệm 

4.3.5. Sử dụng bài tập 

4.4. Loại phương pháp kiểm tra đánh giá 

4.4.1. Kiểm tra nói 
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4.4.2. Kiểm tra viết 

4.4.3. Trắc nghiệm khách quan 

4.5. Phát triển các phương pháp tích cực trong dạy  học Sinh học 

4.6. Cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học 

CHƯƠNG V: HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆM, KĨ 

NĂNG SINH HỌC 

5.1. Một số khái niệm loogic học cần được quán triệt trong khi hình thành khái 

niệm 

5.2. Các loại khái niệm trong chương trình Sinh học THCS 

5.2.1. Khái niệm chuyên khoa 

5.2.2. Khái niệm đại cương 

5.3. Phương pháp dạy các loại khái niệm 

5.3.1. Khái niệm cụ thể và khái niệm trừu tượng 

5.3.2. Hình thành khái niệm cụ thể 

5.3.3. Hình thành khái niệm trừu tượng 

5.4. Sự phát triển các khái niệm 

5.4.1. Tại sao phải phát triển các khái niệm? 

5.4.2. Các hình thức phát triển khái niệm 

5.4.3. Phân tích sự phát triển một vài khái niệm chủ yếu 

5.5. Sự hình thành và phát triển các kĩ năng Sinh học 

5.5.1. Nhiệm vụ phát triển các năng lực nhận thức và năng lực hành 

động trong quá trình dạy học 

5.5.2. Những kĩ năng đặc thù của việc dạy học Sinh học ở THCS 

5.5.3. Dạy các kĩ năng 

CHƯƠNG VI: NHỮNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 

Ở TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

6.1. Bài lên lớp 

6.1.1. Bài lên lớp là hình thức dạy học cơ bản 

6.1.2. Cấu trúc bài lên lớp 

6.1.3. Những yếu tố đảm bảo chất lượng các kiểu bài lên lớp 

6.1.4. Việc chuẩn bị bài lên lớp 

6.2. Tham quan 

6.2.1. Tham quan 

6.2.2. Các hình thức tổ chức tham quan 

6.3. Bài tập ở nhà 

6.3.1. Tầm quan trọng 

6.3.2. Các dạng bài tập ở nhà 

6.4. Bài tập ngoài giờ 

6.5. Bài tập ngoại khóa 

CHƯƠNG VII: CƠ SỞ VẬT CHẤT DÙNG TRONG DẠY HỌC SINH 

HỌC 

7.1. Phòng Sinh học 

7.2. Góc sinh giới 
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7.3. Vườn trường 

7.4. Phương tiện thiết bị dạy học 

CHƯƠNG VIII: HỌC VÀ DẠY PHƯƠNG PHÁP HỌC QUA MÔN SINH 

HỌC 

8.1. Hoạt động học theo cách tiếp cận của thuyết hành vi 

8.2. Hoạt động học theo cách tiếp cận của lí thuyết thông tin 

CHƯƠNG IX: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN DẠY TỐT MÔN 

HỌC 

9.1. Dạy học là nghệ thuật hay là kĩ thuật? 

9.2. Chuẩn bị cho năm học đầu tiên trong nghề 

9.3. Phấn đấu không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực của người Giáo viên. 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc 

[1]. Trần Bá Hoành, Trịnh Nguyên Giao, Giáo trình đại cương phương pháp 

dạy học Sinh học, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007. 

5.2. Học liệu tham khảo  

[2]. Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, Lý luận dạy học Sinh học (phần đại 

cương), Nhà xuất bản giáo dục, 2000. 

[3]. Nguyễn Quang Vinh, Cao Gia Nức, Trần Đăng Cát, Phương pháp dạy học 

sinh học ở THCS-tập 1, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007. 

[4]. Nguyễn Quang Vinh, Trần Bá Hoành, Giáo trình phương pháp dạy học 

Sinh học ở THCS, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007. 

[5]. Nguyễn Ngọc Bảo, Hà Thị Đức,  Hoạt động dạy học ở THCS, Nhà xuất bản 

Giáo dục, Hà Nội, 2001 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên 

- Có đầy đủ các tài liệu học tập 

- Phải nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. Có vở ghi chép học phần, vở thực 

hành  

- Phải hoàn thành các bài tập, bài thực hành được giao 

- Thực hiện đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá định kỳ, thường xuyên: trọng số 40%  

7.2. Thi cuối kỳ:                                                   trọng số 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường.  

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên:             Phan Đình Hải                      Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: sáng thứ hai hàng tuần tại văn phòng khoa Sư 

phạm Tự nhiên, trường đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 217 đường Phan Đình Phùng,  TP Quảng Ngãi 

Điện thoại:  0914012929                               E-mail: pdhai@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giải phẫu – sinh lý người và động vật học 



 

 122 

     

     DUYỆT                                              Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

      

                                                                                                           Phan Đình Hải 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Phương pháp dạy học Sinh học ở trường THCS  

- Mã học phần: 47                            Số tín chỉ: 04 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Đại cương phương pháp dạy học Sinh học 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

- Về kiến thức 

Sinh viên xác định rõ vị trí, nhiệm vụ, nội dung và cấu trúc chương trình môn 

Sinh học ở trường THCS. Nắm vững các nguyên tắc, phương pháp, các hình thức tổ 

chức dạy học môn Sinh học ở trường THCS 

- Về thái độ 

Có ý thức yêu nghề thể hiện qua việc nắm kiến thức và sẳng sàng thực hiện tốt 

công việc giảng dạy môn Sinh học ở trường THCS 

- Về phát triển năng lực 

 Sinh viên biết soạn giảng, chuẩn bị các thiết bị, phương tiện dạy học để tiến 

hành các loại  bài giảng Sinh học ở trường THCS 

Sinh viên có năng lực soạn giảng các loại bài thực hành, lý thuyết phù hợp với 

trình độ, điều kiện cơ sở vật chất và từng đối tượng học sinh để đạt được hiệu quả cao 

nhất trong dạy học 

Trong tiến trình bài giảng, sinh viên biết vận dụng, kết hợp liên hệ với thực tế, 

thiên nhiên và con người của địa phương 

 

 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

Phần I: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 6  

- Chương I: Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 6 (thực vật) ở trường THCS 

Sinh viên biết xác định vị trí đặc biệt của học phần trong hệ thống kiến thức 

Sinh học, là học phần thực nghiệm đầu tiên ở trường THCS. Nhận thức được nhiệm vụ 

giảng dạy về trí dục, phát triển, đức dục, thẩm mỹ, bảo vệ môi trường… từ đó xác định 

được yêu cầu đối với người giáo viên trong giảng dạy Thực vật học 

- Chương II: Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 6 

Sinh viên biết được đặc điểm cấu trúc của chương trình phù hợp với qui luật tư 

duy, lứa tuổi và phù hợp với yêu cầu rèn luyện kĩ năng cơ bản về Sinh học. Hiểu và 
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trình bày được logic cấu trúc, nội dung, tính hệ thống của chương trình và sách giáo 

khoa 

- Chương III: Sự hình thành và phát triển các khái niệm, kĩ năng trong 

chương trình Sinh học 6 

Sinh viên nêu được thành phần kiến thức, hệ thống các khái niệm cơ bản trong 

chương trình Sinh học 6. Trình bày được quá trình phát triển các khái niệm cơ bản khi 

giảng dạy bộ môn thực vật học và mối liên hệ giữa các khái niệm. Biết đề ra các biện 

pháp, kế hoạch trong việc hình thành và phát triển một cách vững chắc các khái niệm, 

các kĩ năng cơ bản cho học sinh 

- Chương IV: Phương pháp dạy học Sinh học 6 

Sinh viên biết được các phương pháp giảng dạy Sinh học 6, các phương pháp 

đặc trưng của bộ môn, qua thực tế từ đó biết vận dụng các phương pháp giảng dạy 

trong khâu soạn giảng. Biết lựa chọn và phối hợp các phương pháp giảng dạy trong 

các hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

Phần II: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 7 

- Chương I: Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 7 (động vật) ở trường THCS 

Sinh viên xác định được vị trí và tầm quan trọng của bộ môn Động vật học ở 

trường THC. Hiểu được những nhiệm vụ cơ bản của việc giảng dạy môn Động vật ở 

lớp 7 trường THCS. 

- Chương II: Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 7 

Sinh viên biết được trật tự các chương và cấu trúc chương trình Sinh học 7.  

Phân tích được các thành phần kiến thức ở chương trình Sinh học 7 

- Chương III: Sự hình thành và phát triển các khái niệm, kĩ năng trong 

chương trình Sinh học 7 

Sinh viên xác định được hệ thống các khái niệm cơ bản trong chương trình 

Động vật học ở trường THCS. Phân tích được quá trình hình thành và phát triển các 

khái niệm cơ bản cùng với mối quan hệ giữa các khái niệm. Xác định được các kĩ năng 

cơ bản của học phần và phương pháp rèn luyện kĩ năng cho học sinh 

- Chương IV: Phương pháp dạy học Sinh học 7 

Sinh viên phân tích được các đặc điểm của hoạt động dạy học Động vật học ở 

trường THCS, từ đó thấy được tính đặc thù trong giảng dạy bộ môn. Hiểu và biết vận 

dụng các phương pháp giảng dạy ở từng loại bài và từng loại kiến thức. 

Phần III: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 8 

- Chương I: Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 8 (cơ thể người và vệ sinh) ở trường 

THCS 

Sinh viên xác định được vị trí của chương trình giải phẫu, sinh lí người trong 

chương trình Sinh học ở trường THCS. Nêu được các nhiệm vụ của việc dạy học và 

phân tích được mối quan hệ giữa các nhiệm vụ đó 

- Chương II: Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 8 

Sinh viên hiểu được được các thành phần kiến thức ở chương trình giải phẫu, 

sinh lí người ở trường THCS. Phân tích rõ cấu trúc của chương trình và sách giáo khoa 

Sinh học 8 

- Chương III: Sự hình thành và phát triển khái niệm trong chương trình 

Sinh học 8 
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Sinh viên biết trình bày con đường hình thành một khái niệm cụ thể, khái niệm 

trừu tượng, một quá trình sinh lí. Nêu rõ quá trình phát triển một số khái niệm cốt lõi 

xuyên suốt toàn bộ chương trình 

- Chương IV: Phương pháp dạy học Sinh học 8 

Sinh viên phân tích được các đặc điểm liên quan đến hoạt động dạy học Sinh 

học 8 ở trường THCS, từ đó làm cơ sở cho việc lựa chọn các phương pháp dạy học 

thích hợp. Xác định được các phương pháp dạy học chủ yếu đối với từng loại kiến 

thức, từng loại bài 

Phần IV: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 9 

- Chương I: Phương pháp dạy học phần di truyền và biến dị 

Sinh viên hiểu rõ vị trí phần di truyền và biến dị trong Sinh học 9. Biết được 

mục tiêu cụ thể về kiến thức, kĩ năng, thái độ và biết vận dụng vào việc xác định mục 

tiêu một số bài trong phần di truyền và biến dị. Phân tích rõ cấu trúc nội dung chương 

trình của phần di truyền và biến dị. Trình bày được các nhóm khái niệm di truyền và 

các qui luật di truyền trong Sinh học 9, biết lựa chọn phương pháp và phương tiện dạy 

học phù hợp. 

- Chương II: Phương pháp dạy học phần Sinh vật và môi trường 

Sinh viên hiểu rõ vị trí, ý nghĩa phần Sinh vật và môi trường trong chương trình 

Sinh học 9. Biết vận dụng vào việc xác định mục tiêu cụ thể của một số bài trong phần 

Sinh vật và môi trường. Phân tích rõ cấu trúc, nội dung phần Sinh vật và môi trường. 

Trình bày được các nhóm khái niệm và qui luật sinh thái, biết lựa chọn phương pháp 

và phương tiện dạy học phù hợp phần Sinh vật và môi trường. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này giúp sinh viên nắm vững nội dung, chương trình, sách giáo khoa, 

và có kỹ năng giảng dạy các phần trong chương trình môn Sinh học ở THCS. Sinh 

viên phải đạt các mục tiêu sau: Hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ, xác định được mục tiêu, cấu 

trúc nội dung chương trình Sinh học ở mỗi lớp (ứng với 4 phần lớn của chương trình 

toàn cấp). Biết lựa chọn, sử dụng các phương pháp dạy học thích hợp với các loại bài, 

các loại kiến thức trong chương trình Sinh học ở mỗi lớp. Bước đầu biết xây dựng kế 

hoạch dạy học, soạn bài, chuẩn bị các phương tiện dạy học, tiến hành các bài học, 

đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

Phần I: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 6  

Chương I: Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 6 (thực vật) ở trường THCS 

1.1. Vị trí 

1.1.1. Sinh học 6 và sự phát triển các kiến thức khoa học tự nhiên ở tiểu 

học 

1.1.2. Sinh học 6 và hệ thống các kiến thức Sinh học ở Phổ thông 

1.1.3. Ý nghĩa môn học 

1.2. Nhiệm vụ 

1.2.1. Cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về cơ thể thực vật và 

nhóm thực vật 

1.2.2. Hình thành kĩ năng bộ môn 

1.2.3. Rèn luyện năng lực tư duy độc lập 

1.2.4. Hình thành các phẩm chất nhân cách toàn diện 
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1.2.5. Đảm bảo liên thông kiến thức 

Chương II: Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 6 

2.1. Những định hướng cơ bản trong việc xây dựng chương trình Sinh học 

THCS 

2.1.1. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục THCS 

2.1.2 Đảm bảo sự phát triển và tính liên môn trong nội dung chương 

trình Sinh học THCS 

2.1.3. Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, thực tiễn 

2.1.4. Thể hiện quan điểm sinh thái và tiến hóa và hướng nghiệp 

2.1.5. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp thông qua nội dung 

chương chương trình Sinh học 6 

2.1.6. Phương pháp đặc thù của bộ môn thể hiện trong chương trình và 

sách giáo khoa Sinh học 6 

2.1.7. Sự tích hợp các lĩnh vực kiến thức khác nhau 

2.2. Cấu trúc chương trình Sinh học 6 

2.2.1. Giới thiệu chương trình Sinh học 6 

2.2.2. Khái quát chương trình Sinh học 6 

2.2.3. Nội dung sách giáo khoa Sinh học 6 

Chương III: Sự hình thành và phát triển các khái niệm, kĩ năng trong 

chương trình Sinh học 6 

3.1. Sự hình thành và phát triển khái niệm chuyên khoa 

3.1.1. Khái niệm hình thái thực vật 

3.1.2. Khái niệm giải phẫu thực vật 

3.1.3. Khái niệm sinh lí học thực vật 

3.1.4. Khái niệm sinh thái học thực vật và bảo vệ môi trường 

3.1.5. Khái niệm phân loại học thực vật 

3.2. Sự hình thành và phát triển các khái niệm Sinh học đại cương 

3.2.1. Khái niệm về trao đổi chất, sự chuyển hóa vật chất và năng lượng 

ở giới thực vật 

3.2.2. Khái niệm cơ thể là một khối thống nhất trong quan hệ với môi 

trường 

3.2.3. Khái niệm về sự thích nghi của thực vật 

3.2.4. Khái niệm về tiến hóa của giới thực vật 

3.3. Sự hình thành và phát triển kĩ năng cho học sinh trong chương trình sinh 

học 6 

Chương IV: Phương pháp dạy học Sinh học 6 

4.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học Sinh học 6 

4.1.1. Đặc điểm dạy học thực vật 6 

4.1.2. Các phương pháp đặc thù trong dạy học thực vật 

4.2. Phương pháp nghiên cứu nội dung mới trong dạy học Sinh học 6 

4.2.1. Phương pháp dạy kiến thức hình thái học thực vật 

4.2.2. Phương pháp dạy kiến thức giải phẫu học thực vật 
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4.2.3. Phương pháp dạy kiến thức sinh lí học thực vật 

4.2.4. Phương pháp dạy kiến thức phân loại thực vật 

4.2.5. Phương pháp dạy kiến thức sinh thái học và bảo vệ môi trường 

4.2.6. Phương pháp dạy kiến thức tiến hóa của giới thực vật 

4.3. Phương pháp củng cố, hoàn thiện kiến thức trong dạy học Sinh học 6. 

4.4. Phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học Sinh học 6 

4.4.1. Kiểm tra nói 

4.4.2. Kiểm tra viết 

4.5. Tham quan ngoại khóa trong dạy học Sinh học 

Phần II: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 7  

Chương I: Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 7 (động vật) ở trường THCS 

1.1. Vị trí 

1.1.1. Động vật học 

1.1.2. Vì sao cần phải dạy học môn Động vật 

1.1.3. Ý nghĩa môn học 

1.2. Nhiệm vụ 

1.2.1. Cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về cơ thể thực vật và 

nhóm thực vật 

1.2.2. Hình thành kĩ năng bộ môn 

1.2.3. Rèn luyện năng lực tư duy độc lập 

1.2.4. Góp phần bồi dưỡng thế giới quan, giáo dục  tư tưởng tình cảm và 

đạo đức của người lao động mới 

1.2.5. Góp phần giáo dục vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, giáo dục môi trường 

Chương II: Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 7 

2.1. Cấu trúc chương trình 

2.1.1. Chương trình Sinh học 7 nghiên cứu các ngành, lớp động vật 

2.1.2. Cấu trúc của chương trình 

2.1.3. Những điểm cần chú ý 

2.2. Nội dung chương trình 

2.2.1. Nhận xét chung 

2.2.2. Giới thiệu kiến thức từng chương 

Chương III: Sự hình thành và phát triển các khái niệm, kĩ năng trong 

chương trình Sinh học 7 

3.1. Sự hình thành và phát triển khái niệm chuyên khoa 

3.1.1. Khái niệm hình thái học động vật 

3.1.2. Khái niệm giải phẫu học động vật 

3.1.3. Khái niệm sinh lí học động vật 

3.1.4. Khái niệm phân loại học động vật 

3.2. Sự hình thành và phát triển các khái niệm Sinh học đại cương 

3.2.1. Khái niệm về trao đổi chất 

3.2.2. Khái niệm tiến hóa 
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3.2.3. Khái niệm về sự thích nghi sinh thái 

3.2.4. Khái niệm sinh sản và phát triển 

3.3. Rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong chương trình sinh học 7 

3.3.1. Kĩ năng hình thái học động vật 

3.3.2. Kĩ năng giải phẫu học động vật 

3.3.3. Kĩ năng sinh lí học động vật 

3.3.4. Kĩ năng sinh thái học động vật 

3.3.5. Kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

Chương IV: Phương pháp dạy học Sinh học 7  

4.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học Sinh học 7 

4.2. Phương pháp dạy học Sinh học 7 

4.2.1. Những phương pháp dạy học đặc trưng đối với môn động vật 

4.2.2. Phương pháp dạy loại bài lên lớp nghiên cứu tài liệu mới 

4.2.3. Phương pháp dạy loại bài thực hành 

4.2.4. Những vấn đề cần quan tâm khi dạy bài ôn tập, tổng kết 

Phần III: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 8  

Chương I: Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 8 (cơ thể người và vệ sinh) ở trường 

THCS 

1.1. Vị trí 

1.2. Nhiệm vụ 

1.2.1. Cung cấp những kiến thức cơ bản, phổ thông, có hệ thống về cấu  

tạo và chức năng sinh lí của cơ thể người 

1.2.2. Góp phần phát triển năng lực nhận thức và năng lực hành động 

1.2.3. Bồi dưỡng thế giới quan khoa học, quan điểm duy vật, phương 

pháp biện chứng, chống quan điểm duy tâm siêu hình, mê tín dị đoan 

1.3. Mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ 

Chương II: Nội dung và cấu trúc chương trình Sinh học 8 

2.1. Các thành phần kiến thức trong chương trình Sinh học 8 

2.1.1. Khái niệm giải phẫu 

2.1.2. Khái niệm sinh lí 

2.1.3. Các khái niệm vệ sinh, y học 

2.2. Cấu trúc chương trình và sách giáo khoa Sinh học 8 

Chương III: Sự hình thành và phát triển khái niệm trong chương trình 

Sinh học 8 

3.1. Sự hình thành khái niệm trong chương trình Sinh học 8 

3.1.1. Hình thành khái niệm cụ thể 

3.1.2. Hình thành khái niệm trừu tượng 

3.2. Sự phát triển một số khái niệm cơ bản của chương trình 

3.2.1. Khái niệm phản xạ 

3.2.2. Khái niệm trao đổi chất 

Chương IV: Phương pháp dạy học Sinh học 8  

4.1. Những đặc điểm của việc dạy học Sinh học 8 
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4.1.1. Về nội dung 

4.1.2. Về đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi 

4.2. Việc lựa chọn các phương pháp trong dạy học Sinh học 8 

4.3. Phương pháp dạy học đối với các loại bài và các loại kiến thức trong Sinh 

học 8. 

4.3.1. Loại bài mới 

4.3.2. Loại bài ôn tập, tổng kết 

4.3.3. Loại bài thực hành 

Phần IV: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC 9 

Chương I: Phương pháp dạy học phần di truyền và biến dị 

1.1. Mục tiêu chương 

1.2. Mục tiêu của phần di tryền và biến dị 

1.2.1. Kiến thức  

1.2.2. Kĩ năng 

1.2.3. Thái độ  

1.3. Cấu trúc nôi dung phần di truyền và biến dị 

1.4. Giảng dạy các khái niệm di truyền 

1.4.1. Vị trí của loại kiến thức khái niệm 

1.4.2. Các khái niệm di truyền trong Sinh học 9 

1.4.3. Phương pháp hình thành các khái niệm 

1.4.4. Các mức độ chất lượng lĩnh hội khái niệm 

1.5. Giảng dạy các qui luật di truyền 

1.5.1. Vị trí của loại kiến thức qui luật 

1.5.2. Các định luật di truyền Menden 

1.5.3. Những qui luật di truyền khác trong Sinh học 9 

1.5.4. Phương pháp giảng dạy các kiến thức qui luật 

Chương II: Phương pháp dạy học phần Sinh vật và môi trường 

2.1. Vị trí, nhiệm vụ của phần II Sinh vật và môi trường 

2.2. Mục tiêu phần II Sinh vật và môi trường 

2.2.1. Kiến thức  

2.2.2. Kĩ năng 

2.2.3. Thái độ  

2.3. Cấu trúc, nội dung phần II Sinh vật và môi trường 

2.4. Giảng dạy các khái niệm sinh thái 

2.4.1. Các nhóm khái niệm 

2.4.2. Nội dung một số khái niệm chủ yếu 

2.4.3. Phương pháp dạy các khái niệm sinh thái 

2.5. Giảng dạy các qui luật sinh thái  

2.5.1. Các kiến thức qui luật trong phần Sinh vật và môi trường 

2.5.2. Các nhóm qui luật sinh thái trong Sinh học 9 

2.5.3. Nội dung các qui luật sinh thái trong Sinh học 9 
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2.5.4. Phương pháp dạy các qui luật sinh thái trong Sinh học 9 

2.6. Tích hợp giáo dục môi trường trong phần sinh vật và môi trường 

2.6.1. Tóm tắt về giáo dục môi trường 

2.6.2. Các nội dung trong Sinh học 9 tạo cơ hội giáo dục môi trường 

2.6.3. Phương pháp dạy các bài về bảo vệ môi trường 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc 

[1]. Nguyễn Quang Vinh, Cao Gia Nức, Trần Đăng Cát, Giáo trình phương 

pháp dạy học môn Sinh học ở THCS-tập 1,  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2005 

[2]. Nguyễn Quang Vinh, Trần Bá Hoành, Giáo trình phương pháp dạy học 

Sinh học ở THCS-tập 2, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007 

5.2. Học liệu tham khảo  

[3].Trần Bá Hoành, Trịnh Nguyên Giao,. Giáo trình đại cương phương pháp 

dạy học Sinh học. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm,  2007 

[4]. Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành, Lý luận dạy học Sinh học (phần đại 

cương),  Nhà xuất bản Giáo dục,  2000. 

[5]. Nguyễn Quang Vinh, Cao Gia Nức, Trần Đăng Cát, Phương pháp dạy học 

sinh học ở THCS tập 1. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007 

[6]. Nguyễn Quang Vinh, Trần Bá Hoành, Giáo trình phương pháp dạy học 

Sinh học ở THCS. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2007 

[7]. Nguyễn Ngọc Bảo, Hà Thị Đức, Hoạt động dạy học ở THCS, Nhà xuất bản 

Giáo dục, Hà Nội, 2001. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Có đầy đủ các tài liệu học tập 

- Phải nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. Có vở ghi chép học phần, vở thực 

hành  

- Phải hoàn thành các bài tập, bài thực hành được giao 

- Thực hiện đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ:  trọng số 40%    

7.2. Thi cuối kỳ:                          trọng số 60% 

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ 

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường.  

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên:             Phan Đình Hải                      Chức danh: Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: sáng thứ hai hàng tuần tại văn phòng khoa Sư 

phạm Tự nhiên, trường đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 217 đường Phan Đình Phùng,  TP Quảng Ngãi 

Điện thoại:  0914012929                               E-mail: pdhai@pdu.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giải phẫu – sinh lý người và động vật học 
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     DUYỆT                                              Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

      

                                                                                                           Phan Đình Hải 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Sinh học 

- Mã học phần: 48      Số tín chỉ: 02 

- Môn học: bắt buộc. 

- Các học phần tiên quyết: Tâm lý học sư phạm 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy phần sinh học: Sinh-KTNN, Khoa Sư 

phạm Tự nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

* Về kiến thức 

 + Sinh viên củng cố những kiến thức cơ bản đã học trong các môn học về 

nghiệp vụ sư phạm như tâm lí học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn, ... 

 + Sinh viên tích lũy thêm kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục, dạy học liên 

quan tới từng loại đối tượng học sinh cụ thể trong bối cảnh hiện nay, tạo cơ sở để đi 

TTSP đạt hiệu quả. 

 + Có những hiểu biết về phương pháp tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình 

độ chuyên môn- nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

+ Biết được các phương pháp nghiên cứu khoa học 

* Về kĩ năng 

  + Có kĩ năng nhận biết, phân tích các tình huống sư phạm và đề ra phương 

hướng xử lí tối ưu. 

  + Sinh viên rèn các kĩ năng hoạt động nghề nghiệp phù hợp với chức trách, 

nhiệm vụ của loại hình giáo viên.        

+  Khái quát lại nội dung chương trình sinh học ở THCS. 

+ Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài giảng và cách giảng dạy. 

+ Rèn luyện kĩ năng làm đồ dùng dạy học 

+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học thu 

thập, xử lí số liệu làm bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục sinh học. 

 * Về thái độ 

  + Hình thành ý thức rèn luyện chuyên môn- nghiệp vụ thường xuyên; ý thức 

vận dụng các nội dung đã được học tập vào quá trình TTSP để nâng cao hiệu quả đào 

tạo. 

  + Hình thành hứng thú nghề sư phạm và trách nhiệm cá nhân trong rèn luyện 

nghề để thích ứng với xu thế phát triển của xã hội. 

* Về phát triển năng lực 

+ Phẩm chất chính trị đạo đức: có trách nhiệm công dân và đạo đức nghề giáo 
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+ Năng lực tìm hiểu người học và môi  trường giáo: 

 Năng lực 1: rèn luyện năng lực tìm hiểu cá nhân người học 

 Năng lực 2: rèn luyện năng lực tìm hiểu tập thể lớp 

 Năng lực 3: rèn luyện năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường 

 Năng lực 4: rèn luyện năng lực tìm hiểu môi trường gia đình 

 Năng lực 5: rèn luyện năng lực tìm hiểu môi trường xã hội 

 +  Năng lực giáo dục: 

 Năng lực 6: rèn luyện giáo dục  qua giảng dạy sinh học 

 Năng lực 7: rèn luyện năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ 

nhiệm 

 Năng lực 8: rèn luyện năng lực tổ chức hoạt động giáo dục 

 Năng lực 9: rèn luyện năng lực giải quyết các tình huống giáo dục, tình 

huống sinh học. 

 Năng lực 10: rèn luyện năng lực giáo dục học sinh cá biệt 

 Năng lực 11: rèn luyện năng lực đánh giá kết quả giáo dục  

 Năng lực 12: rèn luyện năng lực tư vấn, tham vấn cho HS 

 Năng lực 13: rèn luyện năng lực phối hợp với các lực lượng giáo dục 

trong và ngoài nhà trường 

 Năng lực 14: rèn luyện năng lực quản lý và sử dụng hồ sơ GD 

+ Năng lực dạy học: 

 Năng lực 15: có kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng 

 Năng lực 16: có kiến thức, kĩ năng sinh học 

 Năng lực 17: rèn luyện năng lực phát triển chương trình sinh học 

 Năng lực 18: rèn luyện năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và 

hình thức tổ chức dạy học sinh học 

 Năng lực 19: rèn luyện năng lực dạy học phân hoá 

 Năng lực 20: rèn luyện năng lực dạy học tích hợp 

 Năng lực 21: rèn luyện năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học. 

 Năng lực 22: rèn luyện năng lực  đánh giá kết quả học tập sinh học của 

học sinh 

 Năng lực 23: rèn luyện năng lực xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học 

+ Năng lực giao tiếp: 

 Năng lực 24: rèn luyện năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 

 Năng lực 25: rèn luyện năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội 

 Năng lực 26: rèn luyện năng lực giao tiếp với học sinh 
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+  Năng lực đánh giá trong giáo dục: 

 Năng lực 27: rèn luyện năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục 

 Năng lực 28: rèn luyện năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả 

giáo dục. 

 Năng lực 29: rèn luyện năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá 

+ Năng lực hoạt động xã hội: 

 Năng lực 30: rèn luyện năng lực tham gia các hoạt động xã hội  

 Năng lực 31: rèn luyện năng lực vận động người khác tham gia các hoạt 

động XH 

 Năng lực 32: rèn luyện năng lực tổ chức các hoạt động xã hội 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp: 

 Năng lực 33: rèn luyện năng lực tự đánh giá lĩnh vực khoa học giáo dục. 

 Năng lực 34: rèn luyện năng lực tự học tập, bồi dưỡng lĩnh vực khoa học 

giáo dục. 

 Năng lực 35: rèn luyện Năng lực nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học 

giáo dục. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

Phần Tâm lí 

TT Nội dung Mục tiêu 

 

1 

 

Nội dung 1. Khái quát chung 

về RLNVSPTX 

Sinh viên hiểu vị trí, vai trò của học phần 

trong sự hình thành nghiệp vụ sư phạm; 

Có khả năng tự đánh giá khả năng sư 

phạm của bản thân, trên cơ sở đó đề ra kế 

hoạch rèn luyện phù hợp. 

2  

Nội dung 2. Tìm hiểu và rèn 

luyện phong cách văn hóa– sư 

phạm trong giao tiếp 

Sinh định hướng được tính chuẩn mực văn 

hóa- sư phạm trong các quan hệ giao tiếp, 

từ đó thúc đẩy họ phấn đấu, rèn luyện một 

cách tích cực. 

3 

 

 

Nội dung 3. Tình hình giáo 

dục Việt Nam . 

Sinh viên có hiểu biết khái quát về GD 

hiện nay; có khả năng phân tích xu thế vận 

động, phát triển và trách nhiệm của người 

GV đối với sự nghiệp GD. 

4 Nội dung 4. Khái quát lại nội 

dung chương trình sinh học 

THCS 

Nhắc lại nội dung chương trình sinh học 

THCS. So sánh nội dung chương trình 

sinh học THCS với tiểu học và THPT. 



 

 135 

5 Nội dung 5. Thiết kế bài giảng 

và tập giảng Sinh học 

Nhắc lại 3 phần chính của một giáo án. 

Thiết kế một giáo án sinh học cho mỗi lớp 

6,7,8 và 9. 

Tập giảng 4 giáo án đó. 

Mỗi sinh  đánh giá phương pháp dạy học 

chính mang lại hiệu quả cao cho môn sinh 

học ở mỗi lớp 6, 7, 8 và 9 mà phù hợp với 

bản thân của từng người. 

6 Nội dung 6. Làm đồ dùng dạy 

học Sinh học 

Làm một đồ dùng dạy học cho mỗi lớp 6, 

7, 8 và 9. 

Mỗi sinh viên tự đánh giá khả năng, năng 

khiếu của bản thân thích hợp với làm kiểu 

đồ dùng dạy học nào nhất trong thời điểm 

hiện nay. Từ đó tự đưa ra định hướng làm 

và sử dụng đồ dùng dạy học trong thời 

gian đi thực tập tốt nghiệp để có kết quả 

cao nhất. 

7 

 

Nội dung 7. Tìm hiểu và rèn 

luyện một số kĩ năng sư phạm 

cơ bản. 

Sinh viên được tìm hiểu, rèn luyện những 

kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm; Tổ 

chức hoạt động NGLL; Tập dượt các 

PPNCKHGD,.. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức đã học ở tất cả các học phần tâm lý học, 

giáo dục học, rèn luyện các kỹ năng cụ thể của dạy học, của giáo dục, kỹ năng tự học, 

tự bồi dưỡng, góp phần hình thành trình độ nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; Rèn 

luyện cho sinh viên những kỹ năng  và những năng lực cơ bản, cần thiết cho các hoạt 

động dạy học, giáo dục trong các đợt thực tập sư phạm.  

4. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 1. Khái quát chung về RLNVSP Sinh học 

1.1.Chương trình RLNVSP Sinh học. 

1.1.1. Mục đích, nội dung  RLNVSP Sinh học    

1.1.2. Vai trò của RLNVSP Sinh học trong quá trình đào tạo giáo viên. 

1.2 Khảo sát khả năng sư phạm . 

1.2.1. Mục đích của việc khảo sát: 

1.2.2. Những mặt chủ yếu cần khảo sát: 

Nội dung 2. Tìm hiểu và rèn luyện phong cách văn hóa– sư phạm trong 

giao tiếp 

2.1. Những phẩm chất cơ bản của người có văn hoá - sư phạm. 

2.1.1. Là người có mục tiêu, lí tưởng cuộc sống và nghề nghiệp cao đẹp 

2.1.2. Là người sống có lòng nhân ái. 

2.1.3. Là người sống theo đạo lí tốt đẹp của dân tộc, nghề nghiệp. 

2.1.4. Là người khiêm tốn, tự trọng. cầu thị. 

2.2. Định hướng văn hoá-sư phạm trong giao tiếp 



 

 136 

2.2.1. Văn hoá-sư phạm trong giao tiếp với học sinh. 

2.2.2. Văn hoá sư phạm trong giao tiếp với mọi người. 

Nội dung 3. Tình hình giáo dục Việt Nam hiện nay. 

3.1. Những thành tựu và yếu kém 

3.2. Bối cảnh, thời cơ và thách thức GD Việt Nam trong giai đoạn mới 

3.3. Định hướng phát triển giáo dục giai đoạn CNH-HĐH. 

Nội dung 4. Khái quát lại nội dung chương trình Sinh học THCS 

Nội dung 5. Thiết kế bài giảng và tập giảng 

Nội dung 6. Làm đồ dùng dạy học 

Nội dung 7. Tìm hiểu và rèn luyện một số kĩ năng sư phạm cơ bản. 

4.1. Xử lí tình huống giáo dục. 

4.2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

4.3. Tập dượt kĩ năng sử dụng một số PPNCKHGD. 

 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc 

[1].  Nguyễn Việt Bắc(chủ biên), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 

(tài liệu đào tạo giáo viên tiểu  học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXBGD, 

2006. 

[2]. Nguyễn Trung Thanh (chủ biên), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường 

xuyên, NXB ĐHSP, 2004. 

[3]. Trương Thị Thảo- Bài giảng “Rèn luyên nghiệp vụ Sinh học”-do giảng viên 

cung cấp  

[4]. Phạm Trung Thanh (chủ biên), Nguyễn Thị Lý, Rèn luyện nghiệp vụ thường 

xuyên, NXB Đại học Sư phạm 2007 . 

5.2. Học liệu tham khảo  

[5]. Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình Chỉnh, Thực hành giáo dục học,  NXB 

Giáo dục, 1989. 

[6]. Bộ giáo dục và đào tạo, Sổ tay nghiệp vụ sư phạm, 1995 

[7]. Bộ giáo dục và đào tạo, Hướng dẫn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, 1995 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên không được phép vào lớp học nếu vào lớp muộn quá 10 phút. 

- Sinh viên dự học phải chuẩn bị đầy đủ các bài thảo luận và tích cực làm các 

bài tập. 

- Hoạt động nhóm : chất lượng sản phẩm, hợp tác trong nhóm, trình bày báo 

cáo, độ đẹp của sản phẩm.  

- Hoàn thành các bài thực hành đầy đủ, đúng kĩ thuật, có kết quả đúng.  

- Tham gia phát biểu ý kiến, làm bài tập đầy đủ, đúng và đúng tiến độ.  

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ:  trọng số 40%   

7.2. Thi cuối kỳ:      trọng số 60%  

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ  
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- Kiểm tra giữa kỳ: tuần 8 

- Thi cuối kỳ: Theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên: Trương Thị Thảo.                       Học vị: Thạc sĩ  

Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên. 

Địa chỉ liên hệ: 311/11 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

Điện thoại: 0935881867.     Email: thao_truongthi@yahoo.com. 

Các hướng nghiên cứu chính: phương pháp dạy các môn sinh học 

 

                         DUYỆT                                                            Giảng viên 

  Trưởng khoa                         Trưởng bộ môn              

                                                                                              

                                                                                                Trương Thị Thảo      

    Lê Đình Phương                          Lê Thị Thính   
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp  

- Mã học phần:   Số tín chỉ: 5  

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: sinh viên hoàn thành tất cả các học phần quy định 

của chương trình đào tạo và hoàn thành thực tập tốt nghiệp. 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

Giờ lên lớp:  

+ Lý thuyết: 0 

+ Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận/Bài tập trên lớp: 0  

+ Thực tập tại cơ sở: 0 

+ Làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc khóa luận tốt nghiệp: 225 giờ 

Giờ chuẩn bị cá nhân (30 giờ/tín chỉ) 

+ Hoạt động theo nhóm: 0 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 150 giờ 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Về phẩm chất dạo đức 

- Có ý thức trách nhiệm công dân. 

- Trung thực, khách quan trong xem xét, xử lý các vấn đề nghiên cứu. 

2.2. Về năng lực chuyên môn 

- Củng cố và nắm vững cơ sở lý thuyết chuyên ngành.  

- Vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và giải quyết 

một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Sinh học được đào tạo. 

2.3. Năng lực phương pháp 

- Định hướng và lập kế hoạch nghiên cứu, giải quyết một vấn đề cụ thể trong 

lĩnh vực Sinh học được đào tạo. 

- Hình thành phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học. 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật thực nghiệm, phương pháp học tập, giảng 

dạy sinh học. 

2.4. Năng lực xã hội 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt. 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. 

2.5. Năng lực cá nhân 

- Chủ động, sáng tạo và có niềm say mê nghiên cứu khoa học. 

- Làm việc có kế hoạch, tác phong lao động nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mĩ.  
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- Có năng lực phán đoán, suy luận logic, không máy móc. 

- Có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin khoa học. 

- Có kỹ năng làm báo cáo khoa học và thuyết trình. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Khóa luận tốt nghiệp là một công trình khoa học quan trọng của sinh viên, nhằm 

đánh giá khả năng vận dụng tổng hợp những kiến thức chuyên ngành đã tiếp thu thông 

qua một đề tài khoa học cụ thể. Khoá luận tốt nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao 

trong một khoảng thời gian quy định và được đánh giá bởi hội đồng chấm khoá luận 

tốt nghiệp của khoa phụ trách chuyên môn. Khóa luận tốt nghiệp còn là một minh 

chứng cụ thể cho năng lực của sinh viên khi phỏng vấn tuyển dụng. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

4.1. Hình thức trình bày Khóa luận tốt nghiệp: đảm bảo đầy đủ theo thứ tự sau: 

- Trang bìa 

- Phụ bìa 

- Lời cam đoan 

- Mục lục 

- Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) 

- Danh mục bảng biểu và hình vẽ (nếu có) 

- Mở đầu 

- Nội dung của khóa luận tốt nghiệp, gồm các chương cùng các mục, tiểu mục 

của chương. 

- Kết luận và hướng phát triển của khóa luận tốt nghiệp 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục (nếu có) 

4.2. Định dạng khóa luận tốt nghiêp: theo qui định của Nhà trường. 

4.3. Hướng dẫn nội dung khóa luận tốt nghiệp 

Nội dung chính của khóa luận tốt nghiệp phải được trình bày khúc chiết, chặt chẽ 

và được cấu trúc thành 3 phần chính: 

- Phần mở đầu: trình bày lý do chọn đề tài, mục đích (các kết quả cần đạt được), 

đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. 

- Phần nội dung chính của khóa luận tốt nghiệp gồm 3-4 chương: trình bày tổng 

quan về đề tài, thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận (nội 

dung nghiên cứu của đề tài, các vấn đề cần giải quyết, cơ sở lý thuyết, phương pháp 

giải quyết các vấn đề nêu ra...). 

- Phần kết luận: trình bày những kết quả của khóa luận tốt nghiệp một cách ngắn 

gọn. Đề xuất hướng phát triển của đề tài. 

- Danh mục tài liệu tham khảo (xếp theo quy định): chỉ bao gồm các tài liệu đã 

đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý tưởng vào khóa luận tốt nghiệp và phải 

được chỉ rõ việc sử dụng nó trong khóa luận tốt nghiệp. 

4.4. Những yêu cầu đối với sinh viên và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp 

TT Nội dung Trách nhiệm của SV Trách nhiệm của GV Ghi chú 

1 

Định hướng 

đề tài nghiên 

cứu 

- Gặp GV trao đổi về hướng 

đề tài. 

- Nộp đề cương  

- Trao đổi và hướng dẫn 

cách thực hiện. 

- Sửa đề cương  
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2 

Sưu tập và 

nghiên cứu 

tài liệu tham 

khảo 

- Viết và nộp phần mở đầu 

(lý do chọn đề tài), phần 

tổng quan vấn đề nghiên cứu 

(chương 1). 

- Trả đề cương 

- Trao đổi, hướng dẫn phần 

mở đầu và chương 1. 

 

3 

Tiến hành 

thực hiện 

nội dung đề 

tài 

- Nghiên cứu lý thuyết và  

tiến hành thực nghiệm. 

- Viết và nộp phần phương 

pháp nghiên cứu và thực 

nghiệm (chương 2), 

- Trả phần mở đầu và 

chương 1  

- Trao đổi, hướng dẫn 

chương 2 và 3 

 

4 

Tiến hành 

thực hiện 

nội dung đề 

tài 

- Viết và nộp phần kết quả 

và thảo luận (chương 3). 

- Trao đổi và sửa chữa . 

- Trả chương 2 và 3. 

- Trao đổi, hướng dẫn và sửa 

chữa 

- Trao đổi, hướng dẫn phần 

kết luận 

 

5 

Xử lý kết 

quả 

 

- Hoàn chỉnh phần kết quả 

và thảo luận (chương 3) 

- Viết phần kết luận, trao đổi 

toàn bộ đề tài. 

- Trao đổi, hướng dẫn và sửa 

chữa. 

- Trả phần kết luận, trao đổi 

toàn bộ đề tài. 

 

6 
Báo cáo  

 

- Tiếp tục chỉnh sửa đề tài. 

- Chỉnh sửa và nộp khóa 

luận chờ bảo vệ (chấm). 

- Trao đổi thêm.  

 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc 

5.2. Học liệu tham khảo  

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên phải có tinh thần tích cực, chủ động liên hệ thường xuyên với giảng 

viên hướng dẫn để trao đổi về định hướng đề tài, kết quả nghiên cứu, cách thức trình 

bày khóa luận tốt nghiệp đồng thời đảm bảo quá trình nghiên cứu và việc viết khóa 

luận tốt nghiệp không bị sai lệch khỏi mục đích đã chọn. 

- Nếu sinh viên không liên hệ giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình thực 

hiện,  giảng viên có quyền từ chối không nhận là giảng viên hướng dẫn. Khi đó khóa 

luận tốt nghiệp của sinh viên đương nhiên bị điểm không (0). 

- Nghiêm cấm sinh viên chép bài của người khác. Trong trường hợp phát hiện 

sinh viên đạo văn, khóa luận tốt nghiệp của người khác thì khóa luận tốt nghiệp của 

sinh viên đó đương nhiên bị điểm không (0). 

- Trong khi viết bài, sinh viên có thể tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau 

nhưng phải trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tham khảo… theo qui định về 

mặt học thuật. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần  

Khóa luận tốt nghiệp được đánh giá bởi Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cấp 

Khoa phụ trách chuyên môn đảm nhiệm. 

Khóa luận tốt nghiệp được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: 

* Chất lượng của khóa luận tốt nghiệp (7 điểm): 

- Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

- Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, tài liệu tham khảo 
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- Kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng 

- Bố cục và hình thức trình bày 

* Bảo vệ khóa luận (3 điểm): 

- Trình bày: đúng thời gian, nêu vắn tắt toàn bộ đề tài, làm slide đẹp, rõ ràng 

- Trả lời câu hỏi: Trả lời đúng các câu hỏi của hội đồng 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Lê Thị Thính Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn 

Đồng 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 

Quang Trung, TP Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0905357897 

E-mail: thinhle1977@gmail.com  

Các hướng nghiên cứu chính: nuôi cấy mô tế bào thực vật, chuyển gen vào thực 

vật, nuôi cấy và tách chiết các hợp chất thứ cấp từ tế bào thực vật... 

DUYỆT 

Trưởng khoa 

 

 

 

Ths. Lê Đình Phương 

Trưởng bộ môn 
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Sinh học phát triển  

- Mã học phần: 45             Số tín chỉ: 03 

- Yêu cầu của học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: Di truyền học 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần  

- Về phẩm chất đạo đức 

+ Có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng liên quan đến chuyên môn như tuân thủ 

các vấn đề về đạo lý sinh học, đạo đức trong chăn nuôi và trồng trọt, bảo vệ môi 

trường… 

- Về năng lực đặc thù học phần 

+ Giải thích được khái niệm học phần, về sự phát triển, các cơ sở của sự phát 

triển. 

+ Giải thích được sự biến đổi của tế bào, sự hình thành và phát triển của các cơ 

quan, nguyên nhân, động lực của các quá trình đó ở động vật, thực vật. 

+ Đánh giá được sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo và hoạt động sống giữa 

động vật và thực vật 

+ Vận dụng phối hợp kiến thức của học phần với kiến thức về tế bào học, giải 

phẫu, sinh lý thực vật, sinh lý động vật, hóa sinh học,  tiến hóa, di truyền… để giải 

thích được một số hiện tượng sinh học thường gặp trong cuộc sống. 

+ Ứng dụng các kiến thức và thành tựu chuyên môn vào đời sống. 

- Về năng lực hoạt động xã hội 

+ Có khả năng làm việc nhóm. 

- Về năng lực phát triển nghề nghiệp 

+ Có khả năng giảng dạy bộ môn Sinh học, bộ môn Công nghệ (phần trồng trọt, 

chăn nuôi) ở trường THCS. 

+ Có khả năng làm việc tại các cơ quan, đơn vị liên quan đến khoa học sự sống. 

- Về năng lực tự học, tự nghiên cứu 

+ Có năng lực tự học tập, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể  

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH HỌC PHÁT TRIỂN 

Sinh viên giải thích được khái niệm chung về học phần, khái niệm về sự phát 

triển, hình dung khái quát về các bước phát triển trong đời sống sinh vật, nguyên nhân, 

cơ chế phân tử và cơ chế tế bào của sự phát triển đó. 

CHƯƠNG II: SINH HỌC PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT 
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Sinh viên trình bày được quá trình phát triển, biệt hóa và hình thành các cơ quan 

sinh dưỡng, quá trình sinh sản ở  thực vật. Giải thích được cơ sở hóa học, sự tác động 

của các yếu tố bên trong và bên ngoài vào quá trình đó. Giải thích được cơ sở của 

ngành nuôi cấy mô-tế bào, cảm ứng ra hoa, điều chỉnh mùa vụ trong nông nghiệp. 

Lồng ghép được kiến thức bài giảng vào chương trình giảng dạy ở bậc trung học cơ sở. 

CHƯƠNG III: SINH HỌC PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT 

Sinh viên trình bày được các hình thức sinh sản ở động vật, các bước phát triển 

trong vòng đời của một sinh vật sinh sản hữu tính, giải thích được cơ chế hình thành 

nên giao tử, sự thụ tinh, sự hình thành các lá phôi và các cơ quan, quá trình phát triển 

hậu phôi, chứng minh được bản chất vật chất của sự sống và vận dụng được vào việc 

soạn bài giảng của mình ở bậc trung học cơ sở. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Sinh học phát triển gồm ba phần chính: 

- Những cơ sở chung của sinh học phát triển: khái quát hóa cho sinh viên về các 

bước phát triển trong đời sống sinh vật, nguyên nhân, cơ chế phân tử và cơ chế tế bào 

của sự phát triển đó. 

- Sinh học phát triển động vật: chủ yếu cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về quá trình phát triển phôi ở động vật, các cơ chế kiểm soát quá trình phát triển và 

biệt hoá. 

- Sinh học phát triển thực vật: cung cấp cho sinh viên các kiến thức về quá trình 

phát triển cá thể bắt đầu từ hợp tử đến khi già và chết tự nhiên, kết thúc chu trình sống 

của cá thể thực vật. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH HỌC PHÁT TRIỂN (10 tiết) 

1.1. Khái niệm chung  

1.2. Cơ sở phân tử của sinh học phát triển 

1.3. Cơ sở tế bào học của sự phát triển 

1.3.1. Chu kỳ tế bào 

1.3.2. Sự biệt hóa tế bào 

1.4. Quá trình truyền tín hiệu trong sinh học phát triển 

CHƯƠNG II. SINH HỌC PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT (15 tiết) 

2.1. Sự điều hòa quá trình phát triển của thực vật 

2.1.1. Khái niệm chung 

2.1.2. Hệ điều tiết phytohormon 

2.1.3. Phytochrome 

2.2. Chu trình phát triển của giới thực vật 

2.2.1. Cây phát sinh của các ngành thực vật 

2.2.2. Sự xen kẻ của các thế hệ đơn bội và nhị bội trong chu trình sống của 

thực vật 

2.2.3. Giai đoạn già và chết của cơ thể thực vật 

2.3. Các trạng thái phát triển của thực vật 

2.4. Sự phát triển các cơ quan sinh dưỡng 

2.4.1. Sự chuyên hóa của các tế bào thực vật có hoa 

2.4.2. Mô phân sinh và sự sinh trưởng của cây có hoa 

2.4.3. Sinh trưởng thứ cấp của thực vật 
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2.5. Sinh sản của thực vật 

2.5.1. Khái niệm chung về sinh sản ở thực vật 

2.5.2. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa 

2.5.3. Điều tiết ra hoa 

CHƯƠNG III. SINH HỌC PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT (15 tiết) 

3.1. Các hình thức sinh sản ở động vật 

3.2. Sự phát triển ở động vật sinh sản hữu tính 

3.2.1. Sự phát sinh giao tử 

3.2.2. Sự thụ tinh 

3.2.3. Sự phân cắt trứng 

3.2.4. Sự tạo phôi vị 

3.2.5. Sự tạo thành hệ thần kinh 

3.2.6. Các cơ quan nội bì và trung bì 

3.2.7. Sự phát triển hậu phôi 

3.2.7.1. Sự biến thái và tạo hình định kỳ 

3.2.7.2. Quá trình già 

5. Học liệu  

5.1. Học liệu bắt buộc  

[1]. Nguyễn Như Khanh (chủ biên), Nguyễn Văn Đính, Võ Văn Toàn, Giáo trình 

sinh học phát triển, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2012. 

[2]. Lê Thị Thính, Bài giảng Sinh học phát triển, tài liệu lưu hành nội bộ. 

5.2. Học liệu tham khảo  

[3]. Nguyễn Tường Anh, Sự đa dạng, sự sinh sản và phát triển của động vật, 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002. 

[4]. Phan Kim Ngọc, Hồ Huỳnh Thùy Dương, Sinh học của sự sinh sản, Nhà 

xuất bản Giáo dục, 2003. 

[5]. Nguyễn Như Khanh, Sinh học phát triển thực vật, Nhà xuất bản Giáo Dục, 

2007. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của giảng viên  

- Đi học đầy đủ.  

- Tìm đầy đủ tài liệu học tập và các tài liệu có liên quan. 

- Phải nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp.   

- Hoàn thành và nộp bài seminar cho giảng viên trước ngày báo cáo. 

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, seminar; tích cực trao đổi để nắm bắt được 

vấn đề. 

- Làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra định kỳ 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần  

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ: trọng số 40%  

7.2. Thi cuối kỳ:                                   trọng số 60%  

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ  

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Lê Thị Thính               Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 
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Thời gian, địa điểm làm việc: 6 ngày/tuần, văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường 

đại học Phạm Văn Đồng 

Địa chỉ liên hệ: 986 Quang Trung, thành phố Quảng ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Điện thoại:  0905357897         E-mail:    ltthinh@pdu,edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: nuôi cấy mô tế bào thực vật, chuyển gen vào thực vật, 

nuôi cấy và tách chiết các hợp chất thứ cấp từ tế bào thực vật     

 DUYỆT             Giảng viên 

 

 Trưởng khoa   Trưởng bộ môn 

 

 

 

Lê Đình Phương                    Lê Thị Thính                                   Lê Thị Thính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltthinh@pdu,edu.vn


 

 146 

 
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Dạy học Sinh học ở trường Trung hoc̣ cơ sở 

- Mã học phần: 53                          Số tín chỉ:  02 

- Yêu cầu của học phần: tư ̣choṇ 

- Các học phần tiên quyết: các học phần về Sinh học, Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường THCS 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: thực hiện sau khi sinh viên đã học xong 

các bộ môn nghiệp vụ sư phạm 

- Bộ môn-Khoa phụ trách giảng dạy học phần: Sinh-KTNN, Khoa Sư phạm Tự 

nhiên. 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần 

* Về kiến thức  

+ Hiểu, phân tích và vận dụng được những kiến thức cơ bản thiết yếu về lý luận 

dạy học Sinh học ở THCS bao gồm: nhiệm vụ, phương pháp và hình thức tổ chức dạy 

học bộ môn; phương pháp hình thành khái niệm và kỹ năng về bộ môn. 

+ Phân tích được cơ sở cấu trúc và xác định được thành phần kiến thức của 

chương trình  Sinh học ở THCS.  

+ Hiểu và bước đầu thực hiện được định hướng dạy học lấy người học làm 

trung tâm và dạy học tích hợp. 

+ Hiểu và vận dụng được phương pháp dạy học tích cực vào dạy học Sinh học 

ở trường THCS.   

*  Về kỹ năng  

+ Xác định đúng, đủ mục tiêu của bài học Sinh học có trong chương trình và 

sách giáo khoa THCS. 

+ Nhận biết được thành phần và loại kiến thức để sử dụng phương pháp phù 

hợp. Xác định được kiến thức trọng tâm cần khai thác và xây dựng được cấu trúc bài 

dạy hợp lý.   

+ Lựa chọn được phương pháp và thiết bị dạy học phù hợp với mục tiêu, nội 

dung bài học và đặc điểm học sinh để tổ chức hoạt động học tập. 

+ Thiết kế và thi công được một số bài dạy (lý thuyết và thực hành) Sinh học 

trong chương trình THCS thể hiện định hướng dạy học lấy học sinh làm trung tâm. 

Xây dựng được hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung bài dạy và tổ chức hướng dẫn 

học sinh thảo luận sinh động. 

+ Phát triển được năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, áp dụng phương 

pháp tích cực vào bài dạy một cách sáng tạo.   

* Về thái độ 
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+ Thực sự yêu thích dạy học Sinh học ở THCS. Có ý thức rèn luyện năng lực 

dạy học bộ môn nói riêng và năng lực giáo dục học sinh nói chung để nâng cao chất 

lượng dạy học bộ môn và giáo dục học sinh.   

+ Có ý thức tự học, tự rèn luyện để trở thành người giáo viên giỏi. 

* Về phát triển năng lực 

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức: có trách nhiệm là một người công dân và đạo 

đức nghề nghiệp. 

+ Năng lực dạy học:  

 Năng lực 1: có kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng 

 Năng lực 2: có kiến thức, kĩ năng sinh học và phương pháp dạy học. 

 Năng lực 3: rèn luyện năng lực phát triển chương trình sinh học 

 Năng lực 4: rèn luyện năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và 

hình thức tổ chức dạy học sinh học 

 Năng lực 5: rèn luyện năng lực dạy học phân hoá 

 Năng lực 6: rèn luyện năng lực dạy học tích hợp 

 Năng lực 7: rèn luyện năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học. 

 Năng lực 8: rèn luyện năng lực  đánh giá kết quả học tập của học sinh 

 Năng lực 9: rèn luyện năng lực xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học 

+ Năng lực đánh giá trong giáo dục 

 Năng lực 10: rèn luyện năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục 

 Năng lực 11: rèn luyện năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả 

giáo dục. 

 Năng lực 12: rèn luyện năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá. 

+ Năng lực phát triển nghề nghiệp 

 Năng lực 13: rèn luyện năng lực tự đánh giá lĩnh vực khoa học giáo dục. 

 Năng lực 14: rèn luyện năng lực tự học tập, bồi dưỡng lĩnh vực khoa học 

giáo dục. 

 Năng lực 15: rèn luyện Năng lực nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học 

giáo dục. 

 

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể 

- CHƯƠNG I: HỆ THỐNG NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DẠY 

HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS 

- Hiểu, phân tích và vận dụng được những kiến thức cơ bản, thiết yếu về lý luận 

dạy học Sinh học ở THCS bao gồm: nhiệm vụ, phương pháp và hình thức tổ chức dạy 

học bộ môn; phương pháp hình thành khái niệm và kỹ năng về bộ môn. Phân tích được 

cơ sở cấu trúc và xác định được thành phần kiến thức của chương trình Sinh học ở 

THCS. Xác định được kiến thức trọng tâm cần khai thác của bài dạy và lựa chọn được 
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phương pháp dạy học phù hợp. Xác định đúng mục tiêu và xây dựng được cấu trúc bài 

dạy hợp lý. 

- CHƯƠNG II: DẠY HỌC LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM 

Hiểu được khái niệm, nguồn gốc, bản chất và đặc điểm của dạy học lấy học 

sinh làm trung tâm. Thiết kế và thi công được một số bài dạy (lý thuyết và thực hành) 

Sinh học trong chương trình THCS thể hiện định hướng dạy học lấy học sinh làm 

trung tâm. 

- CHƯƠNG III: DẠY HỌC TÍCH CỰC 

Hiểu được khái niêm, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học tích cực. 

Xây dựng được hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung bài dạy và tổ chức hướng dẫn 

học sinh thảo luận sinh động. 

- CHƯƠNG IV: DẠY HỌC TÍCH HỢP 

Hiểu được khái niêm, nội dung, phương pháp, điều kiện và triển vọng của dạy 

học tích hợp 

3. Tóm tắt nội dung học phần. 

Học phần Dạy học Sinh học ở trường THCS giúp sinh viên hệ thống, khắc sâu 

và vận dụng những kiến thức cơ bản thiết yếu về lý luận dạy học vào dạy học Sinh học 

ở trường THCS. Đồng thời trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng , năng 

lực về dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học tích cực và dạy học tích hợp để từ 

đó mà vận dụng  vào quá trình dạy học và giáo dục bộ môn Sinh học ở trường THCS 

đạt hiệu quả cao. 

4. Nội dung chi tiết học phần 

A- LÝ THUYẾT (25 tiết) 

CHƯƠNG I: HỆ THỐNG NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DẠY HỌC 

SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS 

1.1. Các nhiệm vụ dạy học bộ môn 

1.2. Cơ sở cấu trúc và thành phần kiến thức của chương trình bộ môn 

1.2.1. Cơ sở cấu trúc 

1.2.2. Thành phần kiến thức 

1.3. Phương pháp hình thành khái niệm và kỹ năng cho học sinh THCS 

1.4. Phương pháp dạy học bộ môn 

1.4.1. Những phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn Sinh học 

1.4.2. Lựa chọn và sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học vào bài 

giảng bộ môn. 

1.5. Hình thức dạy học bộ môn 

1.5.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả bài học bộ môn 

1.5.2. Lập kế hoạch dạy học bộ môn 

1.5.3. Dạy bài học thực hành 

Bài tập: xây dựng đề kiểm tra 1 tiết về bộ môn Sinh học ở trường THCS  

CHƯƠNG II: DẠY HỌC LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM 

2.1. Khái niệm 

2.2. Nguồn gốc và bản chất 

2.3.  Đặc điểm 

2.3.1. Về mục tiêu dạy học 
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2.3.2. Về nội dung dạy học 

2.3.3. Về phương pháp dạy học 

2.3.4. Về phương tiện, hình thức tổ chức dạy học 

2.3.5. Về đánh giá 

CHƯƠNG III: DẠY HỌC TÍCH CỰC 

3.1. Đặt vấn đề 

3.2. Khái niệm 

3.2.1. Tính tích cực 

3.2.2. Tính tích cực học tập 

3.2.3. Phương pháp tích cực 

3.2.4. Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp tích cực (PPTC) 

3.2.5. Quan hệ giữa dạy và học tích cực với dạy học lấy học sinh làm 

trung tâm 

3.3. Dạy học tích cực như thế nào? 

3.3.1. Hướng thực hiện dạy và học tích cực 

3.3.2. Những PPTC cần được phát triển ở trường phổ thông 

3.4. Điều kiện 

3.4.1. Trình độ giáo viên 

3.4.2. Phương pháp học của học sinh 

3.4.3. Đổi mới chương trình và sách giáo khoa 

3.4.4.Tăng cường phương tiện, thiết bị dạy học 

3.4.5. Cải tiến kiểm tra đánh giá 

3.4.6. Vai trò của hiệu trưởng 

CHƯƠNG IV: DẠY HỌC TÍCH HỢP 

4.1. Đặt vấn đề 

4.2. Khái niệm 

4.3. Dạy học tích hợp như thế nào? 

4.4. Điều kiện và triển vọng 

B- THỰC HÀNH (10 tiết) 

Bài 1: Thiết kế và thi công 2 bài dạy thuộc phần thực vật trong chương trình 

Sinh học 6 ở THCS theo dạy học tích cực. 

Bài 2: Thiết kế và thi công 2 bài dạy thuộc phần động vật trong chương trình 

Sinh học 7 ở THCS theo dạy học tích cực. 

Bài 3: Thiết kế và thi công 2 bài dạy thuộc phần Giải phẫu-Sinh lý người trong 

chương trình Sinh học 8 ở THCS theo dạy học tích cực. 

Bài 4: Thiết kề và thi công 2 bài dạy thuộc phần Di truyền trong chương trình 

Sinh học lớp 9 THCS theo dạy học tích cực. 

5. Học liệu 

5.1. Học liệu bắt buộc 

[1]. Trần Bá Hoành, Đại cương phương pháp dạy học Sinh học, Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm,  2007. 

[2]. Đinh Quang Bảo, L ý luận dạy học sinh học, Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.  

[3]. Trần Bá Hoành, Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo 

khoa,  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm,  2007. 
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 5.2. Học liệu tham khảo 

[4]. Nguyễn Quang Vinh, Phương pháp dạy học Sinh học ở trường THCS, Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm,  2001. 

[5]. Nguyễn Kỳ, Phương pháp giáo dục tích cực lấy người học làm trung tâm, 

Nhà xuất bản Giáo dục, 1995. 

[6]. Nguyễn Đức Thành, Phương pháp tích cực trong dạy học KTNN ở THCS, 

Nhà xuất bản Giáo dục, 1999. 

[7]. Nguyễn Ngọc Bảo, Lý luận dạy học ở trường THCS, Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm, 2004. 

6. Chính sách đối với học phần và những yêu cầu của giảng viên 

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn và xây dựng đề cương sơ lược của các chương 

trước khi nghe giảng lý thuyết. Hoàn thành bài tập được giao. 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các giờ học lý thuyết và các bài học thực hành. 

- Vắng  không quá 03 giờ học lý thuyết. 

- Thực hiện đủ và đạt yêu cầu các bài học thực hành. 

- Làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra. 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết quả học tập học phần 

7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ:   40%  

7.2. Thi cuối kỳ:      60%  

7.3. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ  

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8 

- Thi cuối kỳ: theo lịch chung của trường. 

8. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên: Trương Thị Thảo.                       Học vị: Thạc sĩ  

Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Sư phạm Tự nhiên. 

Địa chỉ liên hệ: 311/11 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi. 

Điện thoại: 0935881867.     Email: thao_truongthi@yahoo.com. 

Các hướng nghiên cứu chính: phương pháp dạy các môn sinh học 

                         DUYỆT                                                            Giảng viên 

  Trưởng khoa                         Trưởng bộ môn              

                                                                                              

                                                                                                Trương Thị Thảo      

  Lê Đình Phương                          Lê Thị Thính   
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