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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 15  tháng 01  năm 2015 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

 Trình độ: Cao đẳng, Đại học  

 

1.Tên môn học: CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG     Mã học phần: 76052 

2.Loại môn học: lý thuyết -thực hành 

3. Số tín chỉ: 2 

Phân bổ thời gian:  

+ Lý thuyết: 15 tiết 

+ Thực hành: 30 tiết  

4.Các môn học tiên quyết, học trước trong chương trình: không 

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về côn trùng, các đặc điểm về hình thái, sinh lý, sinh thái côn trùng; 

+ Mô tả được các cấu tạo bên ngoài của cơ thể côn trùng; 

+ Giải thích được sự hoạt động của các bộ máy bên trong côn trùng; 

+ Phân tích được chuỗi thức ăn, sự cân bằng sinh học của quần thể côn trùng trong tự nhiên và các ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến 

đời sống côn trùng. 

- Về kỹ năng:có khả năng thu thập, làm tiêu bản và phân loại các loại côn trùng phổ biến. 

- Về thái độ: nhận thức được sự ảnh hưởng của côn trùng trong sản xuất nông nghiệp. 

6. Nội dung môn học 

6.1. Mô tả vắn tắt: nội dung học phầngồm: 

- Giới thiệu tổng quan về côn trùng; 

- Hình thái học côn trùng; 
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- Phân loại học côn trùng; 

-Giải phẩu sinh lý học côn trùng; 

- Sinh vật học côn trùng; 

- Sinh thái học côn trùng. 

6.2. Nội dung chi tiết của môn học 

Phần: Lý thuyết 

 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

I. GIỚI THIỆU 

TỔNG QUAN VỀ 

CÔN TRÙNG 

I.1.Giới thiệu về lớp côn 

trùng 

I.2.Một số đặc điểm của côn 

trùng 

I.3.Vai trò của côn trùng với 

đời sống 

1 

- Trình bày các khái niệm về côn 

trùng và các đặc điểm liên quan đến 

sinh lý và đời sống côn trùng; 

- Xác định được tầm quan trọng của 

côn trùng với đời sống. 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề. 

 

- Đọc tài liệu 

[1]: chương 1, 

tài liệu [2]: 

chương 1; 

- Tham khảo tài 

liệu [3], [4]. 

II. HÌNH THÁI 

HỌC CÔN TRÙNG 

 

II.1.Sự phân đốt 

II.2. Cấu tạo đầu 

II.3. Cấu tạo ngực 

II.4. Cấu tạo bụng 3 

- Trình bày được các khái niệm về 

hình thái côn trùng; 

- Liệt kê và mô tảđược các cấu tạo 

bên ngoài của cơ thể côn trùng; 

 - Phân tích và giải thích được các 

đặc điểm hình thái thích nghi với 

điều kiện sống của côn trùng. 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu 

[1]: chương 2, 

tài liệu [2]: 

chương 2; 

- Tham khảo tài 

liệu [3], [4]. 

III. PHÂN LOẠI 

HỌC CÔN TRÙNG 

III.1.Khái niệm chung và 

nguyên tắc phân loại côn 

trùng 

III.2. Hệ thống phân loại côn 

trùng 

III.3.Một số bộ côn trùng 

liên quan đến nông nghiệp 

3 

- Liệt kê được các hệ thống và các 

phương pháp phân loại côn trùng; 

- Trình bày được một số đặc điểm 

của các bộ, họ côn trùng phổ biến; 

- Nhận biết và phân loại được các 

bộ, họ côn trùng phổ biến. 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu 

[1]: chương 6, 

tài liệu [2]: 

chương 3; 

- Tham khảo tài 

liệu [3], [4] 
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IV. GIẢI PHẨU 

SINH LÝ HỌC 

CÔN TRÙNG 

IV.1. Da côn trùng 

IV.2. Hệ cơ côn trùng 

IV.3. Hệ tiêu hóa côn trùng  

IV.4. Hệ tuần hoàn côn trùng  

IV.5. Hệ hô hấp côn trùng 

IV.6. Hệ bài tiết côn trùng 

IV.7. Hệ  thần kinh côn trùng 

IV.8. Hệ sinh dục côn trùng 

3 

- Mô tả được cấu tạo da, hệ cơ, thể 

xoang và các bộ máy trong cơ thể 

côn trùng; 

- Trình bày được chức năng của các 

bộ máy bên trong cơ thể côn trùng; 

- Giải thích được sự hoạt động của 

các bộ máy bên trong côn trùng. 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu 

[1]: chương 3, 

tài liệu [2]: 

chương 4; 

- Tham khảo tài 

liệu [3], [4]. 

V. SINH VẬT HỌC 

CÔN TRÙNG 

 

V.1. Trứng và các phương 

thức sinh sản của côn trùng 

V.2.Sự biến thái của côn 

trùng 

V.3.Các dạng ấu trùng và 

nhộng của côn trùng 

V.4. Sự lột xác và sinh 

trưởng 
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- Liệt kê được các hình thức sinh 

sản của côn trùng; 

- Xác định, mô tả được quy trình 

phát triển và biến thái của côn 

trùng; 

- Nhận biết được từng giai đoạn của 

chu kỳ phát triển của côn trùng; 

- Vẽ được vòng đời côn trùng; 

- Trình bày được một số phương 

pháp dự tính, dự báo quy luật phát 

sinh, phát triển của một số côn trùng 

phổ biến. 

- Thuyết giảng;  

- Nêu vấn đề; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu 

[1]: chương 4, 

tài liệu [2]: 

chương 5; 

- Tham khảo tài 

liệu [3], [4]. 

 

VI. SINH THÁI 

HỌC CÔN TRÙNG 

 

 

 

 

VI.1. Các yếu tố sinh thái 

côn trùng  

VI.2. Ảnh hưởng của các yếu 

tố sinh thái đến đời sống côn 

trùng 
2 

- Liệt kê được các yếu tố sinh thái 

ảnh hưởng đến đời sống côn trùng; 

- Trình bày được một số thuộc tính 

sinh thái học ở côn trùng; 

- Giải thích được chuỗi thức ăn và 

sự cân bằng sinh học của quần thể 

côn trùng trong tự nhiên; 

- Phân tích được ảnh hưởng của các 

yếu tố sinh thái đến đời sống côn 

trùng. 

- Thuyết giảng; 

- Nêu vấn đề; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu 

[1]: chương 5, 

tài liệu 

[2]:chương 6; 

- Tham khảo tài 

liệu [3], [4]. 
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Phần: Thực hành 

 

Bài Nội dung chi tiết 
Số tiết 

(giờ) 
Mục tiêu cụ thể 

Dụng cụ, thiết bị sử 

dụng 

Định mức vật tư/  

nhóm SV 

1. ĐIỀU TRA 

SƯU TẬP, XỬ 

LÝ MẪU CÔN 

TRÙNG 

- Điều tra, sưu tập các loại 

mẫu côn trùng; 

- Xử lý và bảo quản mẫu 

côn trùng; 

- Làm tiêu bản côn trùng; 

- Viết bài thu hoạch. 

 

10 

- Xác định được tình hình sâu hại 

thực tế ngoài đồng ruộng; 

- Thu thập được các loại côn trùng 

ngoài đồng; 

- Áp dụng được cách xử lý và 

bảo quản mẫu côn trùng; 

- Biết cách làm tiêu bản côn trùng. 

- Vợt, bẫy, hủ đựng 

côn trùng; 

- Dung dịch ngâm, 

bảo quản mẫu; 

- Bảng mốp xốp, 

kim. 

 

 1vợt, 3 bẫy, 10 hủ 

đựng côn trùng, 1 

bảng mốp xốp, 20 

kim/1 nhóm 3 SV 

 

Bài 2: QUAN 

SÁT CẤU TẠO 

CƠ THỂ CÔN 

TRÙNG 

- Quan sát cấu tạo các bộ phận, 

cơ quan của cơ thể côn trùng; 

- Viết bài thu hoạch. 10 

- Mô tả và xác định được đặc điểm 

hình thái các bộ phận côn trùng; 

- Phân tích được chức năng của các 

bộ phận cơ quan của cơ thể côn 

trùng.  

- Mẫu vật các loại 

côn trùng; 

- Kính hiển vi soi 

nổi. 

1 bộ mẫu vật, 1 

kính hiển vi soi nổi 

/1 nhóm 3 SV 

Bài 3: ĐẶC 

ĐIỂM SINH 

HỌC CỦA CÔN 

TRÙNG 

- Quan sát các dạng ấu trùng 

và nhộng ở côn trùng; 

- Quan sát và phân biệt các 

kiểu biến thái cơ bản ở côn 

trùng; 

- Viết bài thu hoạch. 
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- Xác định được các dạng ấu 

trùng và nhộng ở côn trùng; 

- Phân biệt được các kiểu biến 

thái cơ bản ở côn trùng. 

 

- Tiêu bản các loại ấu 

trùng, nhộng côn 

trùng, bộ sưu tập 

vòng đời các kiểu 

biến thái ở côn trùng; 

- Kính hiển vi soi 

nổi. 

1 bộ tiêu bản ấu 

trùng, 1 bộ tiêu bản 

nhộng, 1 bộ sưu tập 

vòng đời các kiểu 

biến thái ở côn 

trùng/1 nhóm 3 SV 

Bài 4: PHÂN 

LOẠI CÔN 

TRÙNG 

- Quan sát các bộ phận đặc 

trưng để phân loại côn trùng; 

- Nhận diện các loại côn trùng 

phổ biến; 

- Viết bài thu hoạch. 

5 

- Xác định được các đặc điểm phân 

loại côn trùng; 

- Phân loại đượccác loại côn trùng 

phổ biến. 

- Mẫu vật các loại 

côn trùng; 

- Kính hiển vi soi 

nổi. 

Các mẫu vật côn 

trùng thu thập được 

của nhóm/1 nhóm 

3 SV 
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7.Tài liệu học tập: 

+ Sách, giáo trình chính 

[1].Trần Lê Vinh. Tài liệu giảng dạy Côn trùng đại cương. Trường Đại học Tiền Giang,2014. 

+ Sách, giáo trình tham khảo:  

[2]. Nguyễn Thị Thu Cúc. Giáo trình Côn trùng đại cương. Trường Đại học Cần Thơ, 2003. 

[3].Nguyễn Thị Chắt.Giáo trình Hình thái và phân loại côn trùng. Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, 2007. 
[4]. Nguyễn Viết Tùng. Giáo trình Côn trùng học đại cương. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, 2006. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40 % điểm học phần. 

+ Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1): 1 lần, hình thức: tự luận; thời lượng: 15 phút;thời điểm: sau khi kết thúc chương II. 

+ Thực hành (hệ số 2): điểm trung bình các bài thực hành.   

+ Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2):hình thức: tự luận; thời lượng: thời gian 50 phút;thời điểm: sau khi kết thúc chương VI.  

8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 %điểm học phần. 

Hình thức: tự luận, thời lượng: 60 phút. 

9. Điểm đánh giá: 

Điểm môn học là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc môn học nhân với trọng số tương ứng.Điểm môn 

học 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 môn học và các yêu cầu khác của giảng viên: Sinh viên không được vắng mặt trong các buổi thực hành. 

TL. HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỞNG KHOA     TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

 

 

                Đoàn Thị Ngọc Thanh                            Giảng viên: Trần Lê Vinh 

              

Nơi nhận: 

- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


