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UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Tiền Giang,  ngày 08 tháng 01 năm 2014 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

1. Tên học phần: THỰC HÀNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG             Mã học phần:  11071 

2. Loại học phần: Thực hành 

3. Số tín chỉ:  1  

Thực hành, thí nghiệm: 30 tiết  

4. Học phần học trước trong chương trình: Vi sinh đại cương 

5. Mục tiêu chung: 

- Về kiến thức:  

+ Xác định được các nguyên tắc trong thực hành vi sinh; 

+ Nhận biết được các phương pháp nuôi cấy, các loại môi trường dinh dưỡng phù hợp với từng nhóm vi sinh vật; 

+ Mô tả các quy trình nhuộm tế bào vi sinh vật; 

+ Nhận biết hình thái tế bào, hình thái khuẩn lạc của các nhóm vi sinh vật và quy trình phân lập vi sinh vật. 

- Về kỹ năng:  

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị khử trùng và kính hiển vi; 

+ Thực hiện tốt các phương pháp cấy truyền phân lập; 

+ Tính toán thành phần hóa học để pha chế môi trường dinh dưỡng; 

+ Thực hiện tốt các phương pháp lấy mẫu và pha loãng mẫu, tính được số lượng tế bào bằng phương pháp đếm trực tiếp. 

- Về thái độ:  
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+ Thể hiện sự yêu thích, đam mê của người học khi nghiên cứu về lĩnh vực vi sinh vật; 

+ Người học có ý thức vận dụng nội dung của học phần vào thực tế sản xuất giống vi sinh vật; 

+ Có sự tự tin khi thực hành trên đối tượng vi sinh. 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Học phần này đề cập đến các nội dung như sau: 

- Những yêu cầu cơ bản của phòng thí nghiệm vi sinh vật. 

- Chuẩn bị dụng cụ vô trùng. 

- Cách pha môi trường dinh dưỡng cho từng nhóm vi sinh vật. 

- Cách sử dụng kính hiển vi. 

- Cách quan sát hình thái khuẩn lạc, hình thái tế bào vi sinh vật. 

- Các phương pháp cấy, nhân giống và giữ giống vi sinh vật. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Bài Nội dung chi tiết 
Số tiết 

(giờ) 
Mục tiêu cụ thể 

Dụng cụ, thiết bị sử 

dụng 

Định mức vật tư/ 

nhóm 5 SV 

1. NHỮNG 

YÊU CẦU 

CƠ BẢN 

CỦA 

PHÒNG THÍ 

NGHIỆM VI 

SINH VẬT 

 

1.1 Quy tắc chung của phòng 

thí nghiệm vi sinh 

1.2 Một số lưu ý nhằm đạt kết 

quả tốt trong thực hành vi 

sinh. 

1.3 Các thiết bị phòng thí 

nghiệm vi sinh. 
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- Trình bày được các quy tắc 

vô trùng của phòng thí nghiệm 

vi sinh vật; 

- Nhận biết được các thiết bị 

cần thiết trong các thao tác liên 

quan đến vi sinh vật. 

Ống nghiệm, giá ống 

nghiệm, đĩa petri, 

becher, erlen, đèn cồn, 

pipette, micropipettes, 

que cấy, tủ ấm, tủ sấy, 

autoclave. 

- Bông không thấm 

nước, bông y tế, 1 

cuộn giấy bạc, 0.5 L 

cồn. 

- 5 đĩa petri, 10 ống 

nghiệm. 

2. KHỬ 

TRÙNG 

DỤNG CỤ 

2.1 Chuẩn bị dụng cụ nuôi 

cấy  

2.2 Các phương pháp khử 

trùng 

2.3 Khử trùng dụng cụ 

3 

- Sử dụng được các loại dụng 

cụ dùng trong nuôi cấy vi sinh 

vật; 

- Chọn lựa phương pháp khử 

trùng thích hợp; 
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- Vận hành được thiết bị khử 

trùng (autoclave). 

3. PHA CHẾ 

MÔI 

TRƯỜNG 

DINH 

DƯỠNG 

 

3.1 Lấy dụng cụ đã được khử 

trùng và sấy khô 

3.2 Pha môi trường dinh 

dưỡng (lỏng, thạch nghiêng 

và đĩa thạch) 

3.2.1 Môi trường nuôi cấy vi 

khuẩn (môi trường cao thịt  

pepton) 

3.2.2 Môi trường nuôi cấy 

nấm men (Hansen). 

3.2.3 Môi trường nuôi cấy 

nấm mốc (Czapek). 

3.3 Phân phối môi trường vào 

dụng cụ (ống nghiệm, hộp 

petri 

3.4 Hấp khử trùng môi trường 

5 

- Nhận biết được các dụng cụ 

nuôi cấy ứng với phương pháp 

nuôi cấy cụ thể; các bước tiến 

hành pha chế môi trường dinh 

dưỡng; 

- Tính toán, xác định được 

lượng hóa chất để pha chế một 

lượng thể tích môi trường dinh 

dưỡng; 

- Pha chế được môi trường 

dinh dưỡng cho từng nhóm vi 

sinh vật; 

 

Ống nghiệm, giá ống 

nghiệm, đĩa petri, bình 

tam giác 250 mL, cốc 

thủy tinh 250 mL, 

pipette các loại, ống 

đong, đũa khuấy, phễu 

thủy tinh, đèn cồn, 

máy đo pH. 

- Giấy lọc, giấy báo, 

giấy nhôm, bông 

không thấm nước, 

bông y tế, giấy quỳ. 

- Nước cất. 

- HCl 10%, NaOH 

10%, KH2PO4, 

MgSO4, 5g agar. 

- Pepton, Glucose. 

- NaNO3, K2HPO4, 

FeSO4 

 

4. NUÔI 

CẤY – BẢO 

QUẢN 

GIỐNG VI 

SINH VẬT 

 

4.1 Nuôi cấy vi sinh vật (cấy 

trên thạch nghiêng, thạch 

đứng, đĩa petri). 

4.2 Phân lập vi sinh vật từ 

mẫu  (kéo dài trong 3 buổi) 

4.3 Bảo quản chủng vi sinh 

vật thuần khiết 
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- Thực hiện được các thao tác 

cấy các nhóm vi sinh vật và 

nhận biết sự phát triển của 

chúng trong các dạng môi 

trường khác nhau; 

- Đảm bảo điều kiện vô trùng; 

- Nhận biết được khuẩn lạc đơn 

và các dạng khuẩn lạc của vi 

khuẩn, nấm men, nấm mốc; 

- Tiến hành phân lập được vi 

sinh vật thuần khiết. 

- Que cấy tròn, thẳng, 

que trang, pipette 1 

mL, ống nghiệm, giá 

ống nghiệm, đĩa petri, 

đèn cồn. 

- Ống giống nấm 

men, nấm mốc, vi 

khuẩn. 

- Các đĩa và ống 

nghiệm môi trường 

đã pha ở Bài 3. 

- Cồn 70%. 

- Mẫu thực phẩm, 

đất, nước. 

5. SỬ DỤNG 5.1  Giới thiệu chi tiết kính 5 - Điều chỉnh được các vật kính Kính hiển vi, Lame, Cồn 70%,  
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KÍNH HIỂN 

VI 

hiển vi 

5.2 Làm tiêu bản vi sinh vật – 

không nhuộm và nhuộm đơn 

và nhuộm kép 

5.3 Thao tác trên kính hiển vi  

lớn của kính hiển vi để quan 

sát rõ vi sinh vật; 

- Xác định được phương pháp 

nhuộm cần thiết và thực hành 

nhuộm vi sinh vật. 

lamel, bình tia cồn, 

bình tia nước cất, 

đèn cồn. 

- Methylen blue, 

- KI, I2, Safranin, tím 

tinh thể, ammonium 

oxalate 

6. ĐỊNH 

LƯỢNG VI 

SINH VẬT 

6.1 Pha loãng mẫu 

6.1.1 Kỹ thuật lấy mẫu lỏng 

6.1.2 Kỹ thuật lấy mẫu rắn 

6.1.3 Kỹ thuật pha loãng mẫu 

6.2 Đếm số lượng tế bào nấm 

men trong buồng đếm 
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- Nhận biết được các kỹ thuật 

chuẩn bị mẫu trong phân tích 

kiểm nghiệm vi sinh vật; 

- Thực hiện được kỹ thuật lấy 

mẫu; 

- Thực hiện được thao tác pha 

loãng mẫu và làm tiêu bản; 

- Tính toán được mật độ tế bào 

bằng phương pháp đếm trực 

tiếp. 

- Lame, lamelle, que 

cấy, đèn cồn, bình tia, 

kính hiển vi, ống 

nghiệm, erlen 250ml, 

đĩa petri, ống nghiệm, 

buồng đếm, pipet, tip 

vàng, tip xanh. 

- Dầu soi kính, cồn 

98%, nước cất, nước 

muối sinh lý. 

- Ống giống nấm 

men, nấm mốc. 

- Cồn 70%,  

- Methylen blue, 

- KI, I2, Safranin, tím 

tinh thể, ammonium 

oxalate. 

7. THẢO 

LUẬN KẾT 

QUẢ 

7.1 Đọc kết quả phân lập: 

quan sát hình thái khuẩn lạc, 

hình thái tế bào 

7.2 Làm tiêu bản nhuộm các 

nhóm vi sinh vật đã phân lập 

 

5 - Mô tả được hình thái các loại 

khuẩn lạc phân lập được; 

- Quan sát nhuần nhuyễn tế bào 

của từng nhóm vi sinh vật đã 

phân lập được; 

- Nhận biết được đặc tính Gram 

của vi sinh vật đã phân lập. 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  

[1] Vũ Thị Minh Đức, Thực tập vi sinh vật học, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 

[2] Lê Duy Linh, Trần Thị Hường, Trịnh Thị Hồng, Lê Duy Thắng, Thực tập Vi sinh cơ sở, NXB Đại học Quốc gia TpHCM, 2001. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 
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[3] Trần Linh Thước, Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, NXB Giáo dục, 2006. 

[4] Harley Prescott, Laboratory Exercises in Microbiology, Fifth Edition, The McGraw−Hill Companies, 2002. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

Điểm học phần là trung bình cộng của các bài thu hoạch thực hành.  

9. Điểm đánh giá: 

Điểm học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A
+
  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B
+
 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C
+
      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D
+
    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

Sinh viên phải có mặt đầy đủ trong các buổi thực hành và sưu tập các tài liệu đã được hướng dẫn, nếu vắng quá 20% tổng số tiết thực 

hành thì có điểm học phần là 0. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG         

     TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

          (đã ký)                                                                     (đã ký)  

 

     Nguyễn Vân Ngọc Phượng                                      Đoàn Thị Ngọc Thanh  Giảng viên 1: Đoàn Thị Ngọc Thanh (đã ký) 

                       Giảng viên 2: Nguyễn Văn Thành (đã ký) 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


