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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Thực tập Sinh học đại cương (Experiment on General Biology) 

- Mã số học phần : TN043 

- Số tín chỉ học phần : 1 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 30 tiết (Thực hành)  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn : Bộ môn Sinh học 

- Khoa: Khoa học Tự Nhiên 

3. Điều kiện  

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Điều kiện song hành: Sinh học đại cương (TN042) 

4. Mục tiêu của học phần 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1.  

Kiến 

thức  

  

 Giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết về Sinh học đại 

cương. 

 Hướng dẫn sinh viên nhận diện được cấu tạo tế bào, các bào 

quan có trong tế bào, từ đó giúp sinh viên so sánh sự khác 

biệt giữa tế bào sơ hạch và tế bào chân hạch, tế bào động vật 

và tế bào thực vật.  

 Cung cấp các mẫu ngâm, mẫu khô động thực vật để giải 

thích cho sinh viên hiểu về sư ̣đa daṇg và tiến hóa trong giới 

thưc̣ vật, cũng như trong các ngành động vật không xương 

sống.  

2.1.1.b  

4.2. 

Kỹ 

năng 

cứng 

 

 Hướng dẫn các thao tác cơ bản về thực hành sinh học đại 

cương như sử dụng kính hiển vi (KHV), kính nhìn nổi 

(KNN), đo và tính kích thước tế bào, thực hiện các tiêu bản 

tạm thời để quan sát sinh vật đơn bào, tế bào động vật, mô 

thực vật.  

 Hướng dẫn các thao tác giải phẫu động vật có xương sống để 

giúp sinh viên quan sát các nội quan và tổ chức cơ thể ở động 

vật có xương sống. 

 Rèn luyện các kỹ năng thưc̣ hành trong phòng thí nghiệm 

sinh hoc̣ như đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm.  

 

2.2.1.b 



 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.3. 

Kỹ 

năng 

mềm 

 Rèn luyện năng lưc̣ tư ̣nghiên cứu, kỹ năng quan sát, phân 

tích và viết báo cáo.  

 Rèn luyện kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm. 

2.2.2.a, b 

4.4. 

Thái 

độ 

 Rèn luyện cho sinh viên hình thành lòng say mê nghiên cứu 

khoa hoc̣, tìm tòi sáng taọ trong hoc̣ tập.  

 Rèn luyện cho sinh viên hiểu rõ tầm quan troṇg của việc hoc̣ 

tập các kiến thức đaị cương về Sinh hoc̣ chuẩn bi ̣ cho các 

môn chuyên ngành.  

 Rèn luyện cho sinh viên có ý thức và trách nhiệm trong việc 

tự học của bản thân và trong công việc chung khi làm việc 

nhóm.  

 Khuyến khích sinh viên có ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh 

học. 

2.3.a, b, c 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra  

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
 Ghi nhớ cách sử dụng kính hiển vi, kính nhìn nổi  

 Ghi nhớ cách đo và tính kích thước tế bào. 
4.1 2.1.1.b 

CO2 
 Trình bày cách thực hiện tiêu bản tạm thời của các 

mẫu động, thực vật.  
4.1 2.1.1.b 

CO3 

 Trình bày được các thao tác giải phẫu động vật có 

xương sống để quan sát nội quan và biết đươc̣ tổ 

chức cơ thể ở động vật có xương sống. 

4.1 2.1.1.b 

CO4 

 Quan sát các mẫu ngâm, mẫu khô của thực vật và 

động vật để giải thích sư ̣đa daṇg và tiến hóa trong 

giới thưc̣ vật và ngành động vật không xương sống. 

4.1 2.1.1.b 

 Kỹ năng   

CO5 

 Thực hành tốt tiêu bản tạm thời, cách sử dụng KHV, 

KNN, thao tác giải phẫu động vật có xương sống. 

 Thực hành tốt đo và tính kích thước tế bào 

 Thích ứng các phương thức thực tập đảm bảo an toàn 

phòng thí nghiệm. 

 

 

4.2 2.2.1.b 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra  

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO6  Thể hiện năng lực tự nghiên cứu, kỹ năng quan sát, 

so sánh, tổng hợp, phân tích, và viết báo cáo. 
4.3 2.2.2.a, b 

CO7 

 Phát huy kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm.  

 Xây dưng thói quen làm việc, quan sát tỉ mỉ, khoa 

học 

4.3 2.2.2.a, b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO8  Hình thành lòng say mê nghiên cứu khoa học, tìm tòi 

sáng tạo trong học tập.  
4.4 2.3.b, c 

CO9 
 Thể hiện ý thức được tầm quan troṇg của việc hoc̣ 

tập các kiến thức đaị cương, có ý thức tôn trọng và 

bảo vệ sự đa dạng của thiên nhiên.  

4.4 2.3.b, c 

CO10 
 Thể hiện ý thức và trách nhiệm trong việc tự học của 

bản thân và trong công việc chung khi làm việc 

nhóm.  

4.4 2.3.b, c 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp các kiến thức đại cương về nguyên tắc cấu tạo và cách sử dụng 

kính hiển vi và kính nhìn nổi. Sinh viên học cách thực hiện tiêu bản để quan sát các tế 

bào thực vật, động vật và sinh vật đơn bào. Học phần thực hành giúp sinh viên nhận 

biết các bào quan, các loại mô thực vật, mô động vật; cách giải phẫu cơ thể động vật 

có xương sống và nhận diện sự sắp xếp của các cơ quan và hệ cơ quan. Học phần thực 

hành hướng dẫn sinh viên quan sát các đại diện của các ngành trong giới thực vật để 

thấy được sự đa dạng và tiến hoá của cơ quan sinh dưỡng và sinh sản ở thực vật, quan 

sát các đại diện của động vật không xương sống từ bậc thấp đến bậc cao để thấy được 

sự đa dạng và tiến hoá trong động vật không xương sống. 

7. Cấu trúc nội dung học phần 

7.1. Thực hành 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Bài 1. Cách sử dụng kính hiển vi, kính nhìn nổi 

và thực hiện tiêu bản tạm thời 
5 CO1, CO5, 

CO6, CO7 

1.1. Mục đích thí nghiệm  

1.2. Phương tiện thí nghiệm  

1.3. Hướng dẫn thực hành  

Bài 2. Cấu tạo tế bào động vật, thực vật và thí 

nghiệm chứng minh sự trương nước và co 

nguyên sinh 

5 CO1, CO2,  

CO5, CO6, 

CO7, CO8, 

CO9, CO10 2.1. Mục đích thí nghiệm  

2.2. Phương tiện thí nghiệm  

2.3. Hướng dẫn thực hành  



 

Bài 3. Mô thực vật 5 CO1, CO2, 

CO5, CO6, 

CO7, CO8, 

CO9, CO10 

2.1. Mục đích thí nghiệm  

2.2. Phương tiện thí nghiệm  

2.3. Hướng dẫn thực hành  

Bài 4.  Tổ chức cơ thể của động vật có xương sống 5 CO3, CO5, 

CO6, CO7, 

CO8, CO9, 

CO10 

4.1. Mục đích thí nghiệm  

4.2. Phương tiện thí nghiệm  

4.3. Hướng dẫn thực hành  

Bài 5. Đa dạng thực vật 5 CO4, CO5, 

CO6, CO7, 

CO8, CO9, 

CO10 

5.1. Mục đích thí nghiệm  

5.2.  Phương tiện thí nghiệm  

5.3. Hướng dẫn thực hành  

Bài 6. Đa dạng động vật không xương sống 5 CO4, CO5, 

CO6, CO7, 

CO8, CO9, 

CO10 

6.1. Mục đích thí nghiệm  

6.2. Phương tiện thí nghiệm  

6.3. Hướng dẫn thực hành  

8. Phương pháp giảng dạy:  

 Hướng dẫn lý thuyết thưc̣ hành kết hơp̣ với thưc̣ hành thao tác, mô phỏng. 

 Hướng dẫn cho sinh viên thưc̣ hành và làm việc theo nhóm.  

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

 Tham dự đầy đủ 100% số tiết học. 

 Tham gia thực hiện làm đầy đủ các bài phúc trình được giao và được đánh giá 

kết quả thực hiện. 

 Tham dự thi kết thúc học phần. 

 Chủ động tổ chức thực hiện trong giờ học 

 Thực hiện đúng nội quy phòng thí nghiệm. 

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

10.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 

số 

CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần - Tham dự 100% tiết học, 

thực hiện đúng nội quy 

phòng thí nghiệm. 

 

10% CO7, CO8, CO9, 

CO10  

2 Điểm bài phúc trình - Nộp đủ 6 bài phúc trình 20% CO1, CO2, CO3, 

CO4, CO7, CO8, 

CO9, CO10  

3 Thi kết thúc học phần - Làm bài thi lý thuyết thực 

hành 

70% CO1, CO2, CO3, 

CO4. 

10.2. Cách tính điểm 



 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

11. Tài liệu học tập  

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Bài 1. Cách sử 

dụng kính hiển vi, 

kính nhìn nổi và 

thực hiện tiêu bản 

tạm thời 

0 5 -Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: Bài 1 

+ Tài liệu [3]: Exercise 2 part A; 

Exercise 3 part B 

- Viết bài phúc trình số 1.  

2 Bài 2. Cấu tạo tế 

bào thực vật, 

động vật và thí 

nghiệm chứng 

minh sự trương 

nước và co 

nguyên sinh 

0 5 Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1]: bài 2. 

+ Tài liệu [3]: Exercise 3 part A 

- Thưc̣ hiện taị lớp các muc̣ từ 2.1 đến 

2.6. 

- Quan sát nhận diện các bào quan ở 

từng muc̣ và so sánh sư ̣khác biệt giữa 

tế bào động vật và tế bào thưc̣ vật và 

nêu đươc̣ chức năng của các bào quan. 

- Hoàn thành phúc trình bài 2 của tài 

liệu [1].  

3 Bài 3. Mô thực 

vật 

0 5 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [2]: Bài 2. 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình thực hành sinh học đại cương A1 : Mã số môn 

học TN027 / Nguyễn Thị Dơn.- Cần Thơ: Trường Đại học 

Cần Thơ, 2009.- 30 tr.: Minh họa; 29 cm.- 570.7/ D464/A.1 

MOL.056842 

MOL.056843 

MOL.056844 

 

[2] Giáo trình thực hành sinh học đại cương A2 : Mã số môn 

học TN030 / Phan Kim Định.- Cần Thơ: Trường Đại học 

Cần Thơ, 2009.- 28 tr.: Minh họa; 29 cm.- 570.7/ Đ312/A.2 

MOL.056849, 

MOL.056850, 

MON.035259 

[3] Laboratory outlines in Biology. Vol.VI / Peter Abramoff, 

Robert G Thomson. – New York: W. H. freeman, 1994 – 

574.078/A161/Vol.6 

MON.009687 

[4] Thực hành động vật không xương sống / Đỗ Văn Nhượng. 

- Hà Nội: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005. – 232tr, 10cm. -

592/Nh561 

KH.001517, 

KH.001519, 

KH.001520 

[5] Thưc̣ hành phân loaị thưc̣ vật: Giáo trình dùng cho Trường 

Đại học Sư phạm / Hoàng Thị Sản, Hoàng Thị Bé. - Hà Nội: 

Giáo dục, 2000.-163tr, 10cm.-581.012/S105  

KH.002961, 

KH.002962, 

MOL.015043, 

MOL.076784, 

MON.107594, 

SP.016353, 

SP.016354 
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