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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM  

BẮC GIANG 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2020 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG 

 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Mã học phần: CNS2003 

- Số tín chỉ: 03 

- Loại học phần: bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết: không 

- Các học phần song hành: Côn trùng, bệnh cây đại cương; Quản lý dịch hại 

- Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Trung tâm Công nghệ Sinh học – Khoa Nông học. 

- Số giờ quy đổi cho các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 29 giờ, kiểm tra: 01 giờ 

* Thảo luận: 0 giờ 

* Làm bài tập: 0 giờ 

+ Thực hành, thí nghiệm: 30 giờ 

+ Hoạt động theo nhóm: 0 giờ 

+ Tự học: 60 giờ 

+ Tự học có hướng dẫn: 0 giờ 

* Bài tập lớn (tiểu luận): 0 giờ 

2. Thông tin chung về giảng viên: 

TT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email Ghi chú 

1 ThS. Chu Thùy Dương 0943.671.769 duongct@bafu.edu.vn  

3. Mục tiêu của học phần: 

- Yêu cầu về kiến thức: 

+ Trình bày được đặc điểm chung của vi sinh vật, nguồn gốc của các nhóm vi sinh 

vật và quá trình phát triển của môn vi sinh vật học. 

+ Phân biệt được đặc điểm hình thái của các nhóm vi sinh vật, cấu trúc bên trong 

của vi sinh vật và cơ chế của các quá trình xâm nhập, sinh sản của chúng. 

+ Trình bày được các thành phần của tế bào vi sinh vật, hiểu bản chất của các quá 

trình sinh lý, sinh hoá diễn ra bên trong cơ thể sinh vật;  

+ Trình bày được đặc điểm di truyền và biến dị của vi sinh vật từ đó hiểu được 

nguyên lý của các ứng dụng dựa trên đặc điểm di truyền của vi sinh vật như chuyển gen 

bằng vi khuẩn. 
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- Hiểu được ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến vi sinh vật, từ đó vận dụng 

được trong sản xuất nông nghiệp. 

- Yêu cầu về kỹ năng: 

+ Nhận biết được các trang thiết bị cần thiết để nghiên cứu vi sinh vật. Sử dụng 

thành thạo kính hiển vi quang học. 

+ Thực hiện được các bước làm một số loại tiêu bản để quan sát hình thái vi sinh 

vật bằng kính hiển vi quang học và nhận biết được hình thái của một số nhóm vi sinh vật 

bằng sử dụng kính hiển vi. 

+ Chuẩn bị được môi trường nuôi cấy vi sinh vật và thực hiện được phương pháp 

lấy mẫu kiểm tra vi sinh vật (vi khuẩn, nấm) trên cơ chất.  

- Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp: 

+ Sử dụng các kiến thức vi sinh vật lên kế hoạch, thực hiện chẩn đoán, phòng trừ 

bệnh hại, quản lý dịch hại tổng hợp 

+ Thực hiện tốt nội quy an toàn phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh. 

 4. Chuẩn đầu ra của học phần: 

STT Chuẩn đầu ra học phần 

Đáp ứng 

chuẩn đầu ra 

của CTĐT 

LO1 Chuẩn về kiến thức  

LO1.1 
Hiểu được đặc điểm chung, sự phân bố của vi sinh vật trong môi 

trường và vai trò của vi sinh vật trong đời sống. 

CĐR5 

LO1.2 

Hiểu và so sánh được sự khác biệt về đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh 

sản của một số nhóm vi sinh vật chính (virus, vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm 

mốc, nấm men). 

CĐR6 

LO1.3 

Hiểu được các quá trình sinh lý vi sinh vật như: dinh dưỡng vi sinh 

vật, quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ nhờ hoạt động của vi 

sinh vật từ đó vận dụng được kiến thức trong các lĩnh vực nông nghiệp 

(canh tác, bảo vệ thực vật, bảo quản và chế biến nông sản…) 

CĐR6 

L01.4 
Hiểu và so sánh được sự khác biệt về cơ chế di truyền và biến dị của 

vi sinh vật và các sinh vật khác (động vật, thực vật). 

CĐR5 

L01.5 

Phân tích được sự ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật, 

từ đó giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp canh tác, bảo 

vệ thực vật, bảo quản và chế biến nông sản… 

CĐR6 
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LO2 Về kỹ năng  

LO2.1 
Áp dụng được kỹ năng thực hành vi sinh vật  như: sử dụng dụng cụ, 

trang thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm vi sinh;  

CĐR11 

LO2.2 
Thành thạo các thao tác kỹ thuật chuẩn bị môi trường dinh dưỡng và 

nuôi cấy vi sinh vật 

CĐR11 

LO2.3 
Thực hiện được một số kỹ thuật vi sinh cơ bản: làm tiêu bản tạm thời 

và tiêu bản cố định quan sát hình thái một số nhóm vi sinh vật. 

CĐR12 

LO3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

LO3.1 Sử dụng các kiến thức vi sinh vật lên kế hoạch, thực hiện chẩn đoán, 

phòng trừ bệnh hại, quản lý dịch hại tổng hợp 

CĐR15 

LO3.2 Thực hiện tốt nội quy an toàn phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh CĐR16 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

- Vị trí: Vi sinh vật đại  cương (3 tín chỉ) là học phần bắt buộc trong khối kiến thức 

giáo dục đại cương. Học phần được giảng dạy cho sinh viên năm thứ 1, học kỳ thứ 2. 

- Vai trò: Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về vi sinh vật 

đại cương, là cơ sở để nghiên cứu các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành Khoa học cây 

trồng, Bảo vệ thực vật. 

- Quan hệ của học phần này với các học phần thuộc CTĐT: học phần là nền tảng cơ sở 

hỗ trợ cho các học phần chuyên ngành. 

- Khối lượng kiến thức cần trang bị cho người học: đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh 

thái học, cơ chế di truyền, biến dị của vi sinh vật và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh 

đến vi sinh vật, vận dụng được những kiến thức đã học vào trong lĩnh vực nông nghiệp: 

sản xuất, kỹ thuật canh tác, chế biến và bảo quản nông sản ... 

6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần 

Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức Trong đó:  

Mức 1: Thấp (Nhớ: Bao gồm việc người học có thể nhớ lại các điều đặc biệt hoặc 

tổng quát, trọn vẹn hoặc một phần các quá trình, các dạng thức, cấu trúc…. đã được học. 

Ở cấp độ này người học cần nhớ lại đúng điều được hỏi đến) 

Mức 2: Trung bình (Hiểu: Ở cấp độ nhận thức này, người học cần nắm được ý nghĩa 

của thông tin, thể hiện qua khả năng diễn giải, suy diễn, liên hệ). 

Mức 3: Cao (Vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo: Người học có khả năng chia 

các thông tin thành các phần nhỏ để có thể chỉ ra các yếu tố, các mối liên hệ, các nguyên 

tắc cấu trúc của chúng) 
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Bài giảng 
Chuẩn đầu ra của học phần 

LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO1.4 LO1.5 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2 

Bài mở đầu 2 1   1  1    

Chương 1 2 3 2  1 1 2 3 2 2 

Chương 2 2  3  1 2 3 2 2 2 

Chương 3 2 1  3 1      

Chương 4 2 1 2  3  2 2 2  

7. Danh mục tài liệu tham khảo 

- Tài liệu học tập chính: 

1) Nguyễn Thị Minh, Giáo trình Vi sinh vật học, NXB Nông nghiệp, Năm 2017. 

- Tài liệu tham khảo: 

2) Nguyễn Thành Đạt, Cơ sở sinh học vi sinh vật, NXB Đại học sư phạm, Năm 2016. 

3) Nguyễn Thị Thúy Liên, Bài giảng Công nghệ vi sinh (Hệ đại học), Đại học Nông – Lâm 

Bắc Giang, Năm 2018. 

4) Nguyễn Lân Dũng, Vi sinh vật học, NXB Giáo dục Việt Nam, Năm 2017 . 

5) Phạm Văn Ty, Vũ Nguyên Thành, Công nghệ sinh học Tập năm Công nghệ vi sinh và 

môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam, Năm 2013. 

8. Nhiệm vụ của người học 

8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận 

  - Dự lớp ≥ 80% tổng số thời lượng của học phần. 

  - Tích cực, chủ động tham gia trả lời các câu hỏi phát vấn của giảng viên 

  - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, nghiên cứu tài liệu trước khi tới lớp. 

8.2. Phần thí nghiệm, thực hành 

 - Tham gia đầy đủ các bài thực hành. 

 - Yêu cầu về các thao tác kỹ năng cần đạt đối với phần thí nghiệm, thực hành được 

cụ thể hóa trong từng bài thực hành. 

(Nhiệm vụ của người học được thể hiện tại Phụ lục 3) 

9. Phương pháp giảng dạy: 

- Phần lý thuyết: thuyết trình, giảng giải, phân tích, sử dụng các ví dụ, sơ đồ, hình ảnh, 

video minh họa kết hợp với các câu hỏi phát vấn, nêu vấn đề, so sánh giữa các nội dung 

kiến thức bài học phù hợp với từng nội dung cần truyền tải kiến thức. 

- Phần thực hành:  
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+ Giảng viên hướng dẫn các thao tác kỹ thuật, kỹ năng sử dụng các dụng cụ, máy 

móc, trang thiết bị phục vụ nội dung từng bài thực hành. 

+ Sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện các thao tác kỹ thuật, kỹ năng sử dụng các 

dụng cụ, máy móc trang thiết bị dưới sự giám sát của giảng viên. 

+ Giảng viên đánh giá kết quả thực hành của sinh viên/nhóm sinh viên dựa trên quá 

trình thực hiện các thao tác, kỹ thuật và các sản phẩm thực hành. 

(Phương pháp giảng dạy được thể hiện tại Phụ lục 3) 

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

10.1. Các phương pháp kiểm tra đánh giá giúp đạt được và thể hiện, đánh giá được các 

kết quả học tập của học phần: 

+ Phương pháp kiểm tra: Viết, thao tác thực hành 

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 

(Phương pháp kiểm tra đánh giá được thể hiện tại Phụ lục 4) 

10.2. Làm rõ thang điểm, tiêu chí đánh giá và mô tả mức đạt được điểm số: 

+ Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

+ Hình thức đánh giá: 

 Điểm chuyên cần: Điểm danh và thái độ học tập 

 Kiểm tra thường xuyên và thi giữa học phần: Trắc nghiệm, thực hành 

 Thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm 

+ Tiêu chí đánh giá và trọng số 

Bảng 1: Đánh giá CĐR của học phần  

CĐR của học phần Điểm kiểm tra quá trình Điểm 

thi Chuyên 

cần 

Bài kiểm tra 

thường xuyên 

Bài thi giữa 

học phần 

Điểm thực 

hành 

Vi sinh vật đại cương 10% 10% 20% 10% 50% 

 

Bảng 2: Đánh giá học phần 

Bảng  2.1. Đánh giá chuyên cần 

TT Hình 

thức 

Tiêu chí đánh giá Điểm 

tối đa 

1 

Điểm 

danh 

và thái 

Thái độ tham dự (2%); Trong đó: 

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%) 

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%) 

2 
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độ học 

tập  

- Có chú ý, ít tham gia (1%) 

- Không chú ý, không tham gia (0%) 

Thời gian tham dự (8%) 

- Nếu vắng 01 tiết trừ 1 % 

- Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần thì không đánh giá. 

8 

Bảng 2.2. Đánh giá bài kiểm tra thường xuyên, bài thực hành và bài thi giữa học phần 

Tiêu chí Trọng số 

Giỏi – 

Xuất sắc 

(8,5-10) 

Khá 

(7,0-8,4) 

Trung 

bình 

(5,5-6,9) 

Trung 

bình yếu 

(4,0-5,4) 

Kém 

<4,0 

Bài kiểm tra thường xuyên 

Kiến thức 

của chương  

1, 4 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

100% 

Hiểu 

>85% 

kiến thức 

của 

chương  

1,4 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 

70%- 84% 

kiến thức 

của 

chương 

1,4 

Có khả 

năng vận 

dụng 80% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 

55%- 69% 

kiến thức 

của 

chương 

1,4 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 40% 

- 50% 

kiến thức 

của 

chương 

1,4 

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 

<40% 

kiến thức 

của  

chương 

1,4 

Chưa có 

khả năng 

vận dụng   

kiến thức 

để trả lời 

câu hỏi 

Bài thi giữa học phần 

Kiến thức 

của chương 

1,2,3 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

100% 

Hiểu 

>85% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 

70%- 84% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3 

Có khả 

năng vận 

dụng 80% 

kiến thức 

Hiểu 

55%- 69% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

Hiểu 40% 

- 50% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3  

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

Hiểu 

<40% 

kiến thức 

của  

chương 1, 

2, 3 

Chưa có 

khả năng 

vận dụng   

kiến môn 
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để trả lời 

câu hỏi. 

để trả lời 

câu hỏi. 

để trả lời 

câu hỏi. 

để trả lời 

câu hỏi 

Bài thực hành 

Kiến thức 

của chương 

1, 2, 4 

Vận dụng 

được kiến 

thức vào bài 

thực hành 

100% 

Hiểu 

>85% 

kiến thức 

của 

chương  1, 

2, 4 

Vận dụng 

được kiến 

thức vào 

bài thực 

hành  

 

Hiểu 

70%- 84% 

kiến thức 

của 

chương  

1,2, 4 Có 

khả năng 

vận dụng 

80% kiến 

thức vào 

bài thực 

hành 

Hiểu 

55%- 69% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 4 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

vào bài 

thực hành 

Hiểu 40% 

- 50% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 4 

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

vào bài 

thực hành 

Hiểu 

<40% 

kiến thức  

của    

chương 1, 

2, 4 

Chưa có 

khả năng 

vận dụng   

kiến thức 

vào bài 

thực hành 

Bảng 2.3. Đánh giá điểm thi (Trắc nghiệm) 

Tiêu chí Trọng số 

Giỏi – 

Xuất sắc 

(8,5-10) 

Khá 

(7,0-8,4) 

Trung 

bình 

(5,5-6,9) 

Trung 

bình yếu 

(4,0-5,4) 

Kém 

<4,0 

Kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3, 4 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

100% 

Hiểu 

>85% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3, 4 

Vận dụng 

kiến thức 

trả lời câu 

hỏi. 

Hiểu 

70%- 84% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3, 4 

Có khả 

năng vận 

dụng 80% 

kiến thức 

của môn 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 

55%- 69% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3, 4 

Có khả 

năng vận 

dụng 50% 

kiến thức 

của môn 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 40% 

- 50% 

kiến thức 

của 

chương 1, 

2, 3, 4 

Có khả 

năng vận 

dụng 30% 

kiến thức 

của môn 

để trả lời 

câu hỏi. 

Hiểu 

<40% 

 kiến thức 

của  

chương 1, 

2, 3, 4 

Chưa có 

khả năng 

vận dụng   

kiến thức 

của môn 

để trả lời 

câu hỏi 
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11. Nội dung chi tiết học phần: 

11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận 

Bài mở đầu 

(Tổng số tiết: 2; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, thảo luận: 0) 

1. Khái niệm, đặc điểm chung của vi sinh vật (0,5 tiết) 

2. Nguồn gốc và vị trí phân loại của vi sinh vật (0,5 tiết) 

3. Đối tượng, nội dung và nhiệm vụ nghiên cứu của Vi sinh vật đại cương (0,5 tiết) 

4. Sơ lược lịch sử nghiên cứu môn Vi sinh vật học (0,5 tiết) 

Chương 1. Các nhóm vi sinh vật 

(Tổng số tiết: 12; Số tiết lý thuyết: 12; Số tiết bài tập, thảo luận: 0) 

1.1. Virus và viroid (2 tiết) 

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu và vai trò của virus, viroid (0,5 tiết) 

1.1.2. Đặc điểm hình thái, kích thước của virus và viroid (0,5 tiết) 

1.1.3. Phân loại của virus và viroid (0,5 tiết) 

1.1.4. Quá trình xâm nhập và nhân lên của virus trong tế bào ký chủ (0,5 tiết) 

1.2. Vi khuẩn (2 tiết)  

1.2.1. Đặc điểm hình thái, kích thước của vi khuẩn (0,5 tiết) 

1.2.2. Cấu tạo tế bào vi khuẩn (0,5 tiết) 

1.2.3. Đặc điểm sinh sản của vi khuẩn (0,5 tiết) 

1.2.4. Thuyết sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn (0,5 tiết) 

1.3. Xạ khuẩn (2 tiết) 

1.3.1. Đặc điểm hình thái, kích thước của xạ khuẩn (0,5 tiết) 

1.3.2. Cấu tạo tế bào xạ khuẩn (0,5 tiết) 

1.3.3. Đặc điểm sinh sản và hình thành bào tử của xạ khuẩn (0,5 tiết) 

1.3.4. Phân loại xạ khuẩn (0,5 tiết) 

1.4. Nấm men (2 tiết) 

1.4.1. Đặc điểm hình thái, kích thước của nấm men (0,5 tiết) 

1.4.2. Cấu tạo tế bào nấm mốc (0,5 tiết) 

1.4.3. Đặc điểm sinh sản của nấm men (0,5 tiết) 

1.4.4. Vai trò của nấm men (0,5 tiết) 

1.5. Nấm mốc (2 tiết) 

1.5.1. Đặc điểm hình thái, kích thước của nấm mốc (0,5 tiết) 

1.5.2. Cấu tạo tế bào nấm mốc (0,5 tiết) 
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1.5.3. Đặc điểm sinh sản của nấm mốc (0,5 tiết) 

1.5.4. Vai trò của nấm mốc (0,5 tiết) 

1.6. Một số nhóm vi sinh vật khác (2 tiết) 

1.6.1. Vi tảo (1 tiết) 

1.6.2. Mycoplasma (1 tiết) 

Chương 2. Sinh lý học vi sinh vật 

(Tổng số tiết: 8; Số tiết lý thuyết: 8; Số tiết bài tập, thảo luận: 0) 

2.1. Thành phần tế bào vi sinh vật (2 tiết) 

2.1.1. Nước và các chất khoáng (0,5 tiết) 

2.1.2. Các chất hữu cơ (0,5 tiết) 

2.1.3. Các enzyme (0,5 tiết) 

2.1.4. Các sắc tố (0,5 tiết) 

2.2. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật (2 tiết) 

2.2.1. Dinh dưỡng Carbon (0,5 tiết) 

2.2.2. Dinh dưỡng Nitơ (0,5 tiết) 

2.2.3. Dinh dưỡng quang năng (0,5 tiết) 

2.2.4. Dinh dưỡng hóa năng (0,5 tiết) 

2.3. Quá trình phân hủy, chuyển hóa các hợp chất hữu có không chứa Nitơ (2 tiết) 

2.3.1. Vòng tuần hoàn Carbon trong tự nhiên (1 tiết) 

2.3.2. Các quá trình phân giải, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ bền vững (0,5 tiết) 

2.3.3. Các quá trình lên men (0,5 tiết) 

2.4. Quá trình tổng hợp, phân giải các hợp chất hữu cơ chứa Nitơ (2 tiết) 

2.4.1. Quá trình cố định Nitơ phân tử (0,5 tiết) 

2.4.2. Quá trình amon hóa (0,5 tiết) 

2.4.3. Quá trình Nitrat hóa (0,5 tiết) 

2.4.4. Quá trình phản Nitrat hóa (0,5 tiết) 

Chương 3. Di truyền và biến dị vi sinh vật 

(Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 4; Số tiết bài tập, thảo luận: 0) 

3.1. Di truyền ở vi sinh vật (2 tiết) 

3.1.1. Nhân tố di truyền ở vi sinh vật (1 tiết) 

3.1.2. Cơ chế chuyển nguyên liệu di truyền ở vi sinh vật (1 tiết) 

3.2. Biến dị ở vi sinh vật (2 tiết) 

3.2.1. Biến dị kiểu hình (1 tiết) 
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3.2.2. Biến dị kiểu gen (1 tiết) 

Kiểm tra giữa học phần (1 giờ) 

Chương 4. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật và sự phân bố của vi 

sinh vật trong tự nhiên 

(Tổng số tiết: 3; Số tiết lý thuyết: 3; Số tiết bài tập, thảo luận: 0) 

4.1. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật (2 tiết) 

4.1.1. Các nhân tố vật lý (0,5 tiết) 

4.1.2. Các nhân tố hóa học (0,5 tiết) 

4.1.3. Các nhân tố sinh học (0,5 tiết) 

4.1.4. Các chất kháng sinh (0,5 tiết) 

4.2. Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên (1 tiết) 

4.2.1. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường đất (0,5 tiết) 

4.2.1. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường nước (0,25 tiết) 

4.2.1. Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường không khí (0,25 tiết) 

11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm (Tổng số tiết: 30) 

Bài 1: Những yêu cầu cơ bản của phòng thí nghiệm vi sinh vật (5 giờ) 

1. Mục đích - Yêu cầu: Sinh viên nắm được các nội quy, an toàn phòng thí nghiệm Vi 

sinh vật và ý nghĩa của công tác vô trùng trong nghiên cứu vi sinh vật, sử dụng thành 

thạo những máy móc, thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm Vi sinh vật. 

2. Nội dung:  

- Giới thiệu các dụng cụ, thiết bị cần thiết trong các phòng thí nghiệm; vai trò và vị trí 

sắp xếp của các dụng cụ, thiết bị trong hệ thống phòng thí nghiệm Vi sinh vật. 

- Nhận biết dụng cụ và nguyên liệu cần thiết để nghiên cứu vi sinh vật: Dụng cụ lọc, 

khử trùng, dụng cụ đo lường, môi trường nuôi cấy… 

- Nhận biết và sử dụng kính hiển vi (Cấu tạo, sử dụng và bảo quản kính hiển vi) 

- Quan sát hình thái vi sinh vật trên tiêu bản 

3. Địa điểm: phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Nông 

Lâm Bắc Giang 

4. Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị 

- Các loại máy móc, thiết bị: Tủ định ôn (nuôi cấy vi sinh vật); Tủ sấy khô; Nồi hấp hơi 

nước cao áp; Tủ lạnh; Kính hiển vi quang học, lam kính các loại, lamell 

- Dụng cụ lấy và xử lý mẫu: kim mũi mác, que gạt, bông, bình tam giác, đèn cồn, 

Pipette… 
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- Dụng cụ bao gói, bảo quản mẫu vi sinh vật 

- Hoá chất:  Hóa chất KMnO4 0,2%, HCl 0,2% ; HNO3 20% ; Na3PO4 5% ;H2SO4 20% 

- fenol 5%, NaOH 0,4%v.  

- Thuốc nhuộm màu vi sinh vật: Thuốc nhuộm axit gồm: eozin, eritrozin, nigrozin, 

fuchsin zit; Thuốc nhuộm bazơ: xanh metylen, fuchsin kiềm, tím gentian, tím kết tinh 

5. Tổ chức thực hiện:  

- Chia sinh viên thành các nhóm 4-5 sinh viên, mỗi nhóm sinh viên tiến hành các thao 

tác sử dụng các dụng cụ, máy móc, trang thiết bị trong phòng nuôi cấy vi sinh vật 

- Giáo viên hướng dẫn các bước vận hành và sử dụng máy móc, các dụng cụ, lấy mẫu, 

xử lý mẫu và quan sát hình thái vi sinh vật trên kính hiển vi quang học. 

6. Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá 

- Giáo viên theo dõi, đánh giá thao tác thực hành của từng nhóm sinh viên. 

- Đánh giá cho điểm: phần tính toán khối lượng hoá chất, các thao tác thực hành của các 

nhóm sinh viên. 

Bài 2: Khử trùng dụng cụ và pha chế môi trường dinh dưỡng nuôi cấy vi sinh vật 

(5 giờ) 

1. Mục đích - Yêu cầu: Nắm được những nguyên nhân gây nhiễm và hạn chế quá trình 

gây nhiễm trong nghiên cứu; Thành thạo các thao tác bao gói dụng cụ và làm nút bông 

cho ống nghiệm; khử trùng dụng cụ và môi trường bằng nồi hấp áp suất cao và tủ sấy, 

cân đong, pha chế hóa chất, làm trong môi trường, điều chỉnh pH và khử trùng môi 

trường, kiểm tra kết quả khử trùng, bảo quản môi trường 

2. Nội dung: 

 - Chuẩn bị môi trường dinh dưỡng nuôi cấy vi sinh vật (vi khuẩn, nấm) 

- Tính toán, cân đong, pha chế, nấu môi trường, phân phối vào ống nghiệm, đĩa pettri 

- Khử trùng và bảo quản môi trường nuôi cấy vi sinh vật. 

3. Địa điểm: phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Nông 

Lâm Bắc Giang 

4. Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị 

- Môi trường czapek (nuôi cấy nấm mốc): saccharose, NaNO3, KH2PO4, MgSO4, FeSO4, 

bột agar, nước cất 

- Môi trường Sabouraud (nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí): pepton, glucose, agar, nước cất 

- Dụng cụ nấu môi trường: Dao, ống đong, bếp gas, cân, ống nghiệm, đĩa Petri… 

- Nồi hấp vô trùng, tủ lạnh 
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5. Tổ chức thực hiện 

- Chia nhóm: 4 sinh viên/nhóm. 

- Giáo viên hướng dẫn ban đầu các bước vệ sinh các loại dụng cụ, sử dụng các trang 

thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị, hấp khử trùng và bảo quản môi trường 

- Hướng dẫn thường xuyên sinh viên thực hiện các thao tác chuẩn bị, hấp khử trùng và 

bảo quản môi trường 

- Hướng dẫn kết thúc: Đánh giá kết quả chuẩn bị môi trường sau 2-3 ngày bảo quản 

6. Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá 

- Giáo viên theo dõi, đánh giá thao tác thực hành của từng nhóm sinh viên. 

- Đánh giá cho điểm: phần tính toán, các thao tác thực hành của các nhóm sinh viên. 

Bài 3:  Nuôi cấy, bảo quản giống vi sinh vật (10 giờ) 

1. Mục đích – Yêu cầu: Nắm được ý nghĩa, các nguyên tắc cơ bản và hình thành được 

kỹ năng phân lập, nuôi cấy và bảo quản vi sinh vật trong công tác nghiên cứu vi sinh 

vật học.  

2. Nội dung thực hành 

- Tạo ra các khuẩn lạc đơn từ quần thể vi sinh vật ban đầu bằng kỹ thuật hộp ria, hộp 

trải, hộp đổ. 

- Phân lập vi sinh vật thuần khiết trên môi trường thạch đĩa, thạch nghiêng 

- Kiểm tra độ tinh khiết và nhận diện giống vi sinh vật mới phân lập; 

- Nhân sinh khối vi sinh vật từ nguồn vi sinh vật thuần khiết đã phân lập. 

3. Địa điểm: Phòng thí nghiệm Vi sinh – Trung tâm Công nghệ Sinh học 

4. Dụng cụ, thiết bị, vật tư, hoá chất 

- Pipetman: 01 bộ/lớp 

- Đĩa pettri: 02 cái/SV 

- Ống nghiệm: 02 cái/SV 

- Cốc đong: 2 chiếc/lớp 

- Môi trường dinh dưỡng chuẩn bị ở bài thực 

hành số 2 

- Box cấy vô trùng: 01 cái/lớp  

- Máy đo pH: 01 cái/lớp 

- Nồi hấp khử trùng: 01 chiếc 

- Tủ ấm vô trùng: 01 cái/lớp 

- Cồn đốt, cồn khử trùng 

- Nước hấp vô trùng 
 

5. Tổ chức thực hiện 

- Chia nhóm: 4 sinh viên/nhóm; 

- Hướng dẫn ban đầu các bước tạo ra các khuẩn lạc đơn, phân lập khuẩn lạc thuần khiết 

trên một loại môi trường cụ thể; 
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- Hướng dẫn thường xuyên sinh viên thực hiện các thao tác kỹ thuật tạo khuẩn lạc đơn, 

pha loãng mẫu, phân lập và cấy khuẩn lạc thuần khiết trên môi trường thích hợp; sinh 

viên thực hiện các thao tác kỹ thuật dưới sự giám sát của giảng viên 

- Kiểm tra độ tinh khiết và nhận diện giống vi sinh vật mới phân lập 

 - Giáo viên theo dõi và chấm điểm các thao tác. 

6. Đánh giá, cho điểm 

Tiêu chí đánh giá: 

- Tinh thần thái độ thực hiện bài thực hành 

- Sự thành thạo trong việc chuẩn bị các loại dụng cụ, tiến hành các thao tác 

- Sản phẩm: kết quả phân lập, nuôi cấy, nhân sinh khối vi sinh vật. 

Hình thức đánh giá: Viết thu hoạch về các nội dung thực hành của nhóm đánh giá theo 

thang điểm: 10 

Bài 4: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi sinh vật trên kính hiển vi  

(10 giờ) 

1. Mục đích – Yêu cầu: Nắm được các đặc điểm sinh học đặc trưng của các nhóm vi 

sinh vật: vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc, nấm men và thành thạo các kỹ năng: sử dụng 

kính hiển vi quang học; làm tiêu bản tạm thời, tiêu bản cố định; nhuộm màu các tiêu 

bản; quan sát các đặc điểm sinh học của vi sinh vật trên kính hiển vi quang học. 

2. Nội dung 

- Làm tiêu bản tạm thời và tiêu bản cố định: Lấy mẫu vi sinh vật (vi khuẩn, nấm), xử lý 

và làm tiêu bản tạm thời, tiêu bản cố định  

- Quan sát mẫu tiêu bản dưới kính hiển vi 

- Mô tả đặc điểm hình thái các vi sinh vật quan sát 

3. Địa điểm: Phòng thí nghiệm vi sinh – Trung tâm Công nghệ Sinh học 

4. Dụng cụ, thiết bị, vật tư, hoá chất 

- Kính hiển vi quang học, 

- Dụng cụ lấy và xử lý mẫu (kim mũi mác, que gạt, bông, bình tam giác, đèn cồn) 

- Hoá chất: tím kết tinh (Crystal violet),  etanol 95%, amon oxalat, dung dịch iodide, 

dung dịch safranin 2,5%, parafin, xanh metylen 0,001%, axeton  

5. Tổ chức thực hiện 

- Chia sinh viên thành các nhóm 4-5 sinh viên, mỗi nhóm sinh viên tiến hành lấy mẫu 

và làm các tiêu bản vi sinh vật tạm thời và cố định 
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PHỤ LỤC 1 

MÃ HÓA CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH 

CỦA CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 

 

HỌC PHẦN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG 

STT Chuẩn đầu ra học phần 
Mức độ theo 

thang Bloom 

Đáp ứng chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

1 

Chuẩn về kiến thức   

LO1.1: Hiểu được đặc điểm chung, sự phân 

bố của vi sinh vật trong môi trường và vai 

trò của vi sinh vật trong đời sống. 

2 CĐR5 

LO1.2: Hiểu và so sánh được sự khác biệt 

về đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh sản của 

một số nhóm vi sinh vật chính (virus, vi 

khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc, nấm men). 

2 CĐR6 

LO1.3: Hiểu được các quá trình sinh lý vi 

sinh vật như: dinh dưỡng vi sinh vật, quá 

trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ nhờ 

hoạt động của vi sinh vật từ đó vận dụng 

được kiến thức trong các lĩnh vực nông 

nghiệp (canh tác, bảo vệ thực vật, bảo quản 

và chế biến nông sản…) 

2 CĐR6 

L01.4: Hiểu và so sánh được sự khác biệt về 

cơ chế di truyền và biến dị của vi sinh vật và 

các sinh vật khác (động vật, thực vật). 

2 CĐR5 

 

L01.5. Phân tích được sự ảnh hưởng của 

điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật, từ đó 

giải thích được cơ sở khoa học của các biện 

pháp canh tác, bảo vệ thực vật, bảo quản và 

chế biến nông sản… 

2 CĐR6 

2 Chuẩn về kỹ năng   
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LO2.1: Áp dụng được kỹ năng thực hành vi 

sinh vật  như: sử dụng dụng cụ, trang thiết 

bị cần thiết trong phòng thí nghiệm vi sinh;  

2 CĐR11 

LO2.2: Thành thạo các thao tác kỹ thuật 

chuẩn bị môi trường dinh dưỡng và nuôi cấy 

vi sinh vật 

2 CĐR11 

LO2.3: Thực hiện được một số kỹ thuật vi 

sinh cơ bản: làm tiêu bản tạm thời và tiêu 

bản cố định quan sát hình thái một số nhóm 

vi sinh vật. 

2 CĐR12 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề 

nghiệp 

  

LO3.1: Sử dụng các kiến thức vi sinh vật lên 

kế hoạch, thực hiện chẩn đoán, phòng trừ 

bệnh hại, quản lý dịch hại tổng hợp 

2 CĐR15 

LO3.2: Thực hiện tốt nội quy an toàn phòng 

thí nghiệm công nghệ vi sinh 

2 CĐR16 
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PHỤ LỤC 2 - MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA  

HỌC PHẦN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG 

 

1. Mục tiêu học phần 

Mục 

tiêu 

(Gx) 

Mô tả mục tiêu 
CĐR của 

CTĐT 

 
G1 

Trình bày được đặc điểm chung của vi sinh vật, nguồn gốc của các 

nhóm vi sinh vật và quá trình phát triển của môn vi sinh vật học. 

 

CĐR6 

G2 

Phân biệt được đặc điểm hình thái của các nhóm vi sinh vật, cấu trúc 

bên trong của vi sinh vật và cơ chế của các quá trình xâm nhập, sinh 

sản của chúng. 

 

CĐR6 

G3 
Trình bày được các thành phần của tế bào vi sinh vật, hiểu bản chất 

của các quá trình sinh lý, sinh hoá diễn ra bên trong cơ thể sinh vật;  

 

CĐR6 

G4 

Trình bày được đặc điểm di truyền và biến dị của vi sinh vật từ đó 

hiểu được nguyên lý của các ứng dụng dựa trên đặc điểm di truyền 

của vi sinh vật như chuyển gen bằng vi khuẩn. 

 

CĐR6 

G5 
Hiểu được ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến vi sinh vật, từ 

đó vận dụng được trong sản xuất nông nghiệp. 

 

CĐR12 

G6 
Nhận biết được các trang thiết bị cần thiết để nghiên cứu vi sinh vật. 

Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học. 
CĐR11 

G7 

Thực hiện được các bước làm một số loại tiêu bản để quan sát hình 

thái vi sinh vật bằng kính hiển vi quang học và nhận biết được hình 

thái của một số nhóm vi sinh vật bằng sử dụng kính hiển vi. 

 

CĐR11 

G8 

Chuẩn bị được môi trường nuôi cấy vi sinh vật và thực hiện được 

phương pháp lấy mẫu kiểm tra vi sinh vật (vi khuẩn, nấm mốc, nấm 

men) trên cơ chất.  

 

CĐR11 

G9 
Tuân thủ các nội quy, quy định và an toàn phòng thí nghiệm Vi sinh. 

 
CĐR16 

G10 

Ý thức được vai trò của vi sinh vật trong đời sống, trồng trọt, bảo vệ 

thực vật, bảo vệ môi trường phục vụ cho mục đích học tập và nghiên 

cứu 

 

CĐR12 
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2. Chuẩn đầu ra học phần   

Mã 

CĐR 
Mô tả CĐR học phần 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

Liên kết 

với CĐR 

của CTĐT 

LO.1 Về kiến thức  

LO.1.1  Hiểu được đặc điểm chung, sự phân bố của vi sinh vật trong môi 

trường và vai trò của vi sinh vật trong đời sống. 

CĐR5 

LO.1.2 Hiểu và so sánh được sự khác biệt về đặc điểm hình thái, cấu tạo, 

sinh sản của một số nhóm vi sinh vật chính (virus, vi khuẩn, xạ 

khuẩn, nấm mốc, nấm men). 

CĐR6 

LO.1.3 Hiểu được các quá trình sinh lý vi sinh vật như: dinh dưỡng vi sinh 

vật, quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ nhờ hoạt động của 

vi sinh vật từ đó vận dụng được kiến thức trong các lĩnh vực nông 

nghiệp (canh tác, bảo vệ thực vật, bảo quản và chế biến nông 

sản…) 

CĐR6 

L0.1.4 Hiểu và so sánh được sự khác biệt về cơ chế di truyền và biến dị 

của vi sinh vật và các sinh vật khác (động vật, thực vật). 

CĐR5 

L0.1.5 Phân tích được sự ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh 

vật, từ đó giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp canh 

tác, bảo vệ thực vật, bảo quản và chế biến nông sản… 

CĐR6 

LO.2 Về kỹ năng  

LO.2.1 Áp dụng được kỹ năng thực hành vi sinh vật  như: sử dụng dụng 

cụ, trang thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm vi sinh;  

CĐR11 

LO.2.2 Thành thạo các thao tác kỹ thuật chuẩn bị môi trường dinh dưỡng 

và nuôi cấy vi sinh vật 

CĐR11 

LO.2.3 Thực hiện được một số kỹ thuật vi sinh cơ bản: làm tiêu bản tạm 

thời và tiêu bản cố định quan sát hình thái một số nhóm vi sinh vật. 

CĐR12 

L0.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

LO.3.1 Sử dụng các kiến thức vi sinh vật lên kế hoạch, thực hiện chẩn 

đoán, phòng trừ bệnh hại, quản lý dịch hại tổng hợp 

CĐR15 

LO.3.2 Thực hiện tốt nội quy an toàn phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh CĐR16 

PHỤ LỤC 3 

NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG 
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Tuần 

thứ 
Nội dung Hoạt động dạy và học 

Số 

tiết 

LT/ 

TH 

Tài 

liệu 

học 

tập, 

tham 

khảo 

CĐR 

học 

phần 

I Nội dung phần lý thuyết     

1 

Bài mở đầu 

1. Khái niệm, đặc điểm 

chung của vi sinh vật (0,5 

tiết) 

2. Nguồn gốc và vị trí phân 

loại của vi sinh vật (0,5 tiết) 

3. Đối tượng, nội dung và 

nhiệm vụ nghiên cứu của Vi 

sinh vật đại cương (0,5 tiết) 

4. Sơ lược lịch sử nghiên 

cứu môn Vi sinh vật học 

(0,5 tiết) 

Giảng viên: 

- Giới thiệu học phần, tài liệu 

học tập, tham khảo, qui định 

thi, kiểm tra, đánh giá 

- Giới thiệu nội dung của học 

phần 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn và làm bài tập 

2/0 

Học 

liệu 

1, 2, 

3, 4 

LO1.1, 

LO1.2, 

LO1.5 

 
Chương 1. Các nhóm vi 

sinh vật 
 12/20 

Học 

liệu 

1, 2 

LO1.1,  

LO1.2, 

LO1.3, 

LO1.5, 

LO2.1, 

LO2.2, 

LO2.3, 

LO3.1, 

LO3.2 

1 

1.1. Virus và viroid (1 tiết) 

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu và 

vai trò của virus, viroid  

Giảng viên: 

- Giới thiệu nội dung chương 
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1.1.2. Đặc điểm hình thái, 

kích thước của virus và 

viroid  

 

- Thuyết trình về lịch sử 

nghiên cứu, vai trò, đặc điểm, 

hình thái, kích thước của virus 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn  

2 

1.1. Virus và viroid (1 tiết) 

1.1.3. Phân loại của virus 

và viroid  

1.1.4. Quá trình xâm nhập 

và nhân lên của virus trong 

tế bào ký chủ  

1.2. Vi khuẩn (2 tiết)

  

1.2.1. Đặc điểm hình thái, 

kích thước của vi khuẩn  

1.2.2. Cấu tạo tế bào vi 

khuẩn  

1.2.3. Đặc điểm sinh sản 

của vi khuẩn  

1.2.4. Thuyết sinh trưởng và 

phát triển của vi khuẩn  

Giảng viên: 

- Thuyết trình và phân tích về 

phân loại, xâm nhập của virus 

- Thuyết trình và phân tích về 

đặc điểm hình thái, kích thước, 

cấu tạo, sinh sản, đường cong 

sinh trưởng của vi khuẩn 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn và làm bài tập 

   

3 

1.3. Xạ khuẩn (2 tiết) 

1.3.1. Đặc điểm hình thái, 

kích thước của xạ khuẩn  

1.3.2. Cấu tạo tế bào xạ 

khuẩn  

Giảng viên: 

- Thuyết trình và phân tích về 

đặc điểm, cấu tạo phân loại, 

sinh sản của xạ khuẩn. 

- Hình ảnh, sơ đồ video minh 

họa 
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1.3.3. Đặc điểm sinh sản và 

hình thành bào tử của xạ 

khuẩn  

1.3.4. Phân loại xạ khuẩn 

1.4. Nấm men (1 tiết) 

1.4.1. Đặc điểm hình thái, 

kích thước của nấm men  

1.4.2. Cấu tạo tế bào nấm 

men 

  

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

- So sánh các đặc điểm giống 

và khác nhau giữa vi khuẩn và 

xạ khuẩn 

- Thuyết trình về đặc điểm hình 

thái, kích thước, cấu tạp tế bào 

nấm men 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn và làm bài tập 

4 

1.4. Nấm men (1 tiết) 

1.4.3. Đặc điểm sinh sản 

của nấm men  

1.4.4. Vai trò của nấm men  

1.5. Nấm mốc (2 tiết) 

1.5.1. Đặc điểm hình thái, 

kích thước của nấm mốc  

1.5.2. Cấu tạo tế bào nấm 

mốc  

1.5.3. Đặc điểm sinh sản 

của nấm mốc  

1.5.4. Vai trò của nấm mốc  

Giảng viên: 

- Thuyết trình và phân tích về 

đặc điểm, cấu tạo phân loại, 

sinh sản của nấm mốc và nấm 

men 

- Hình ảnh, sơ đồ video minh 

họa 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

- So sánh các đặc điểm giống 

và khác nhau giữa nấm men và 

nấm mốc 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn và làm bài tập 

   

5 

1.6. Một số nhóm vi sinh vật 

khác (2 tiết) 

1.6.1. Vi tảo  
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1.6.2. Mycoplasma  

5 Kiểm tra định kỳ lần 1  
0,25/

0 
  

 
Chương 2. Sinh lý học vi 

sinh vật 
 8/10 

Học 

liệu 

2, 3, 

4 

LO1.1,  

LO1.3, 

LO1.5, 

LO2.1, 

LO2.2, 

LO2.3, 

LO3.1, 

LO3.2 

5 

2.1. Thành phần tế bào vi 

sinh vật (1 tiết) 

2.1.1. Nước và các chất 

khoáng  

2.1.2. Các chất hữu cơ  

Giảng viên: 

- Giới thiệu nội dung chương 

- Thuyết trình về các thành 

phần cấu tạo tế bào vi sinh vật 

(nước, các chất hữu cơ) 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn  

   

6 

2.1. Thành phần tế bào vi 

sinh vật (1 tiết) 

2.1.3. Các enzyme  

2.1.4. Các sắc tố  

2.2. Các kiểu dinh dưỡng 

của vi sinh vật (2 tiết) 

2.2.1. Dinh dưỡng Carbon  

2.2.2. Dinh dưỡng Nitơ  

2.2.3. Dinh dưỡng quang 

năng  

Giảng viên: 

- Giới thiệu nội dung chương 

- Thuyết trình và phân tích về 

thành phần cấu tạo và các kiểu 

dinh dưỡng của vi sinh vật 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

- So sánh thành phần cấu tạo tế 

bào vi sinh vật, thực vật, động 

vật (sau khi phát vấn) 
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2.2.4. Dinh dưỡng hóa năng  Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn  

7 

2.3. Quá trình phân hủy, 

chuyển hóa các hợp chất 

hữu có không chứa Nitơ (2 

tiết) 

2.3.1. Vòng tuần hoàn 

Carbon trong tự nhiên  

2.3.2. Các quá trình phân 

giải, chuyển hóa các hợp 

chất hữu cơ bền vững  

2.3.3. Các quá trình lên men  

2.4. Quá trình tổng hợp, 

phân giải các hợp chất hữu 

cơ chứa Nitơ (1 tiết) 

2.4.1. Quá trình cố định 

Nitơ phân tử  

2.4.2. Quá trình amon hóa  

Giảng viên: 

- Thuyết trình và phân tích về 

quá trình phân hủy các hợp 

chất hữu cơ của vi sinh vật 

(cellulose, tinh bột, đường, các 

hợp chất chứa Nito) 

- Sơ đồ, hình ảnh, video minh 

họa 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn  

   

8 

2.4. Quá trình tổng hợp, 

phân giải các hợp chất hữu 

cơ chứa Nitơ (1 tiết) 

2.4.3. Quá trình Nitrat hóa  

2.4.4. Quá trình phản Nitrat 

hóa  

Giảng viên: 

- Thuyết trình và phân tích về 

quá trình nitrat hóa và phản 

nitrat hóa 

- Sơ đồ, hình ảnh, video minh 

họa 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 
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- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn  

 
Chương 3. Di truyền và 

biến dị vi sinh vật 
 4/0 

Học 

liệu 

3, 4 

LO1.1,  

LO1.2, 

LO1.4, 

LO1.5, 

8 

3.1. Di truyền ở vi sinh vật 

(2 tiết) 

3.1.1. Nhân tố di truyền ở vi 

sinh vật  

3.1.2. Cơ chế chuyển 

nguyên liệu di truyền ở vi 

sinh vật  

 

Giảng viên: 

- Thuyết trình và phân tích về 

di truyền vi sinh vật 

- Sơ đồ, hình ảnh, video minh 

họa 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn  

   

9 

3.2. Biến dị ở vi sinh vật (2 

tiết) 

3.2.1. Biến dị kiểu hình  

3.2.2. Biến dị kiểu gen  

Giảng viên: 

- Thuyết trình và phân tích về 

biến dị vi sinh vật 

- Sơ đồ, hình ảnh, video minh 

họa 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn  

   

9 Kiểm tra giữa học phần  0,5/0   
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Chương 4. Ảnh hưởng của 

điều kiện ngoại cảnh đến 

vi sinh vật và sự phân bố 

của vi sinh vật trong tự 

nhiên 

 3/0 

Học 

liệu 

1, 2, 

3, 4 

LO1.1,  

LO1.2, 

LO1.3, 

LO1.5, 

LO2.1, 

LO2.2, 

LO2.3, 

LO3.1, 

10 

4.1. Ảnh hưởng của điều 

kiện ngoại cảnh đến vi sinh 

vật (2 tiết) 

4.1.1. Các nhân tố vật lý  

4.1.2. Các nhân tố hóa học  

4.1.3. Các nhân tố sinh học  

4.1.4. Các chất kháng sinh  

4.2. Sự phân bố của vi sinh 

vật trong tự nhiên (1 tiết) 

4.2.1. Sự phân bố của vi 

sinh vật trong môi trường 

đất  

4.2.1. Sự phân bố của vi 

sinh vật trong môi trường 

nước  

4.2.1. Sự phân bố của vi 

sinh vật trong môi trường 

không khí  

Giảng viên: 

- Thuyết trình và phân tích về 

ảnh hưởng của điều kiện ngoại 

cảnh đến vi sinh vật và sự phân 

bố của vi sinh vật trong môi 

trường tự nhiên 

- Sơ đồ, hình ảnh, video minh 

họa 

- Phát vấn và trả lời các câu hỏi 

của sinh viên 

Sinh viên: 

- Nghiên cứu tài liệu học tập 

và tham khảo 

- Chuẩn bị trả lời các câu hỏi 

truy vấn  

   

10 Kiểm tra định kỳ lần 2  
0,25/

0 
  

II Nội dung thực hành     

11 

Bài 1: Những yêu cầu cơ 

bản của phòng thí nghiệm 

vi sinh vật  

Giảng viên: 

- Chia sinh viên thành các 

nhóm 4-5 sinh viên, - Hướng 

0/5 
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1. Giới thiệu các loại, vai trò 

và vị trí sắp xếp của các 

dụng cụ, thiết bị trong hệ 

thống phòng thí nghiệm Vi 

sinh vật. 

2. Nhận biết dụng cụ và 

nguyên liệu cần thiết để 

nghiên cứu vi sinh vật: 

Dụng cụ lọc, khử trùng, 

dụng cụ đo lường, môi 

trường nuôi cấy… 

3. Nhận biết và sử dụng 

kính hiển vi (Cấu tạo, sử 

dụng và bảo quản kính hiển 

vi) 

4. Quan sát hình thái vi sinh 

vật trên tiêu bản 

dẫn các bước vận hành và sử 

dụng máy móc, các dụng cụ, 

lấy mẫu, xử lý mẫu và quan sát 

hình thái vi sinh vật trên kính 

hiển vi quang học. 

Sinh viên: 

- Nhóm sinh viên tiến hành các 

thao tác sử dụng các dụng cụ, 

máy móc, trang thiết bị trong 

phòng nuôi cấy vi sinh vật 

dưới sự giám sát của giảng 

viên 

- Hoàn thành báo cáo tường 

trình 

12 

Bài 2: Khử trùng dụng cụ 

và pha chế môi trường 

dinh dưỡng nuôi cấy vi 

sinh vật  

1. Chuẩn bị môi trường dinh 

dưỡng nuôi cấy vi sinh vật 

(vi khuẩn, nấm) 

2. Tính toán, cân đong, pha 

chế, nấu môi trường, phân 

phối vào ống nghiệm, đĩa 

pettri 

3. Khử trùng và bảo quản 

môi trường nuôi cấy vi sinh 

vật. 

Giảng viên: 

- Chia nhóm: 4 - 5 sinh 

viên/nhóm. 

- Hướng dẫn vệ sinh, sử dụng 

các trang thiết bị, dụng cụ, 

chuẩn bị, hấp khử trùng và bảo 

quản môi trường 

- Hướng dẫn thực hiện các thao 

tác chuẩn bị, hấp khử trùng và 

bảo quản môi trường 

- Hướng dẫn cách đánh giá kết 

quả chuẩn bị môi trường sau 

bảo quản. 

Sinh viên: 

- Nhóm sinh viên tiến hành 

tính toán lượng hóa chất, thực 

0/5 
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hiện các thao tác dưới sự giám 

sát của giảng viên 

- Hoàn thành báo cáo tường 

trình 

13 

Bài 3: Nuôi cấy, bảo quản 

giống vi sinh vật  

1. Tạo ra các khuẩn lạc đơn 

từ quần thể vi sinh vật ban 

đầu bằng kỹ thuật hộp ria, 

hộp trải, hộp đổ. 

2. Phân lập vi sinh vật thuần 

khiết trên môi trường thạch 

đĩa, thạch nghiêng 

3. Kiểm tra độ tinh khiết và 

nhận diện giống vi sinh vật 

mới phân lập; 

4. Nhân sinh khối vi sinh vật 

từ nguồn vi sinh vật thuần 

khiết đã phân lập. 

Giảng viên: 

- Chia nhóm: 4 sinh 

viên/nhóm; 

- Hướng dẫn các bước tạo ra 

các khuẩn lạc đơn, phân lập 

khuẩn lạc thuần khiết trên một 

loại môi trường cụ thể; 

- Hướng dẫn thực hiện các thao 

tác kỹ thuật tạo khuẩn lạc đơn, 

pha loãng mẫu, phân lập,cấy 

khuẩn lạc thuần khiết trên môi 

trường thích hợp 

- Hướng dẫn kiểm tra độ tinh 

khiết và nhận diện giống vi 

sinh vật  

Sinh viên: 

- Thực hiện các thao tác kỹ 

thuật dưới sự giám sát của 

giảng viên 

- Hoàn thành báo cáo tường 

trình 

0/10 

  

14 

Bài 4: Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học của vi 

sinh vật trên kính hiển vi  

1. Làm tiêu bản tạm thời và 

tiêu bản cố định: Lấy mẫu vi 

sinh vật (vi khuẩn, nấm), xử 

lý và làm tiêu bản tạm thời, 

tiêu bản cố định  

Giảng viên: 

- Chia sinh viên thành các 

nhóm 4-5 sinh viên, - Hướng 

dẫn các bước lấy mẫu, xử lý 

mẫu, nhuộm tiêu bản và quan 

sát dưới kính hiển vi. 

Sinh viên: 

0/10 
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2. Quan sát mẫu tiêu bản 

dưới kính hiển vi 

3. Mô tả đặc điểm hình thái 

các vi sinh vật quan sát 

- Nhóm sinh viên tiến hành lấy 

mẫu và làm các tiêu bản vi sinh 

vật tạm thời và cố định 

- Hoàn thành báo cáo tường 

trình 

 Tổng số  30/30   
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PHỤ LỤC 4 - PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG 

TT 
Điểm thành phần 

(Tỷ lệ %) 

Quy định 

 

Chuẩn đầu ra học phần 

LO.1.1 LO.1.2 LO.1.3 LO.1.4 LO.1.5 LO.2.1 LO.2.2 LO.2.3 LO.3.1 LO.3.2 

1 
Điểm quá trình 

(50%) 

1. Kiểm tra định kỳ lần 1 

+ Hình thức: Trắc nghiệm 

+ Thời điểm: Tuần 5 

+ Hệ số: 0,2/3 

X X   

 

X   X X 

2. Kiểm tra định kỳ lần 2 

+ Hình thức: Trắc nghiệm 

+ Thời điểm: Tuần 10 

+ Hệ số: 0,2/3 

  X X X  X  X X 

3. Kiểm tra định kỳ lần 3 

+ Hình thức: Thực hành 

+ Thời điểm: Tuần 14 

+ Hệ số: 0,2/3 

    

 

X X X X X 

4. Kiểm tra giữa học phần 

+ Hình thức: Trắc nghiệm 

+ Thời điểm: Tuần 9 

+ Hệ số: 0,2 

X X X X  X X X X X 

5. Kiểm tra chuyên cần 

+ Hình thức: Điểm danh theo thời 

gian tham gia học trên lớp 

+ Hệ số: 0,1 

X X X X X X X X X X 

2 
Điểm thi kết thúc 

học phần (50%) 

+ Hình thức: Trắc nghiệm 

+ Thời điểm: Theo lịch thi học kỳ 

+ Tính chất: Bắt buộc 

X X X X X X X X X X 
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