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 1. Tên học phần: HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP                Mã học phần: 76092 

2. Loại học phần: lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 2     

 Lý thuyết: 30 tiết  

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

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được khái niệm hệ sinh thái, hệ sinh thái nông nghiệp, vai trò của sinh thái học đối với đời sống và sản xuất 

nông nghiệp; khái niệm quần thể, quần xã; khả năng tự điều chỉnh của hệ sinh thái; 

+ Liệt kê và phân tích được cấu trúc và thành phần của một hệ sinh thái, hệ sinh thái nông nghiệp; các đặc trưng cơ bản của 

quần thể, quần xã; 

+ Mô tả được chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã; dòng vận chuyển năng lượng và vật chất trong hệ sinh thái; 

+ Giải thích được nguyên nhân và ý nghĩa của sự phân tầng trong quần xã, cơ chế của khống chế sinh học và cân bằng sinh 

thái; nguyên lý hoạt động của một hệ sinh thái nông nghiệp điển hình; 
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+ Phân tích được mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp và hệ thống xã hội; đặc điểm của mô hình nông nghiệp bền 

vững và tầm quan trọng của nền nông nghiệp này trong sự phát triển của con người. 

- Về kỹ năng: 

+ Khai thác và phân tích được các tư liệu về sinh học, môi trường và đa dạng sinh học; 

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản vào chuyên ngành, vào đối tượng nghiên cứu cụ thể. 

- Về thái độ: 

+ Có nhận thức đúng đắn trong các mối quan hệ giữa hệ sinh thái nông nghiệp và môi trường sống. 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu hệ sinh thái nông nghiệp, các mô hình nông nghiệp bền vững để định 

hướng tốt cho công việc liên quan. 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Học phần cung cấp các kiến thức về:  

- Giới thiệu chung về sinh thái học; 

- Quần thể sinh vật;  

- Quần xã trong hệ sinh thái; 

- Hệ sinh thái; 

- Hệ sinh thái nông nghiệp; 

- Sinh thái học và sự phát triển nông nghiệp. 
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6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

I. GIỚI 

THIỆU 

CHUNG 

VỀ SINH 

THÁI 

HỌC 

I.1. Lược sử môn học và khái niệm về 

sinh thái học 

I.2. Cấu trúc sinh thái học 

I.3. Quy luật tác động của các nhân tố 

sinh thái 

I.4. Ảnh hưởng của các nhân tố vô 

sinh lên cơ thể sinh vật và sự thích 

nghi của chúng 

I.5. Mối quan hệ giữa con người và 

môi trường 

I.6. Ý nghĩa của sinh thái học trong 

đời sống và sản xuất nông nghiệp 
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- Nêu được khái niệm, đối tượng nghiên 

cứu của sinh thái học nông nghiệp; 

- Trình bày được vai trò của sinh thái học 

đối với đời sống và sản xuất nông nghiệp; 

- Liệt kê và phân tích được cơ chế tác 

động của các nhân tố sinh thái lên đời 

sống sinh vật. 

Thuyết giảng; 

Trực quan; 

Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [1], 

chương 1 

Tham khảo tài liệu 

[2], chương 2 

II. 

QUẦN 

THỂ 

SINH 

VẬT 

II.1. Khái niệm và phân loại quần thể 

II.2. Mật độ quần thể 

II.3. Thành phần tuổi và giới tính của 

quần thể 

II.4. Sự phân bố cá thể trong quần thể 

II.5. Tỷ lệ sinh sản và mức tử vong 

II.6. Biến động số lượng cá thể trong 

quần thể 

4 

- Trình bày được khái niệm quần thể; 

- Mô tả được các đặc trưng cơ bản của 

quần thể; 

- Phân biệt được sự khác biệt cơ bản giữa 

tác động của nhân tố sinh thái lên quần thể 

và tác động của nhân tố sinh thái lên các 

cá thể; 

- Phân tích được cơ chế duy trì trạng thái 

cân bằng của quần thể. 

Thuyết giảng; 

Trực quan; 

Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [1], 

chương 2 

Tham khảo tài liệu 

[2], chương 3 
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III. 

QUẦN 

XÃ 

SINH 

VẬT 

III.1. Khái niệm về quần xã sinh vật 

 III.2. Loài ưu thế sinh thái 

III.3. Sự phân tầng trong quần xã sinh 

vật 

III.4. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn 

III.5. Diễn thế sinh thái 

III.6. Khống chế sinh học và cân bằng 

sinh thái 

4 

- Trình bày được khái niệm quần xã; 

- Mô tả được chuỗi thức ăn và lưới thức 

ăn trong quần xã; 

- Phân tích được xu thế của diễn thế sinh 

thái; 

- Giải thích được nguyên nhân và ý nghĩa 

của sự phân tầng trong quần xã, cơ chế 

của khống chế sinh học và cân bằng sinh 

thái. 

Thuyết giảng; 

Trực quan. 

Đọc tài liệu [1], 

chương 3 

Tham khảo tài liệu 

[2], chương 4 

IV.  HỆ 

SINH 

THÁI 

IV.1. Khái niệm về hệ sinh thái 

IV.2. Thành phần và cấu trúc của hệ 

sinh thái 

IV.3. Dòng vận chuyển năng lượng 

trong hệ sinh thái 

IV.4. Chu trình vật chất trong hệ sinh 

thái 

IV.5. Khả năng tự điều chỉnh của hệ 

sinh thái 

4 

- Trình bày khái niệm về hệ sinh thái; 

- Mô tả được cấu trúc của một hệ sinh 

thái; 

- Phân tích được dòng vận chuyển năng 

lượng và vật chất trong hệ sinh thái và khả 

năng tự điều chỉnh của hệ sinh thái. 

Thuyết giảng; 

Trực quan; 

Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [1] 

chương 4 

Tham khảo tài liệu 

[2] chương 5 

V. HỆ 

SINH 

THÁI 

NÔNG 

NGHIỆP 

V.1. Khái niệm về hệ sinh thái nông 

nghiệp 

V.2. Đặc điểm và những hoạt động cơ 

bản của hệ sinh thái nông nghiệp 

V.3. Các tính chất của hệ sinh thái 

nông nghiệp 

V.4. Các mối quan hệ giữa hệ sinh 

thái nông nghiệp và hệ thống xã hội 
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-  Trình bày được khái niệm về hệ sinh thái 

nông nghiệp; 

-  Liệt kê được cấu trúc và thành phần của 

hệ sinh thái nông nghiệp; 

-  Giải thích được nguyên lý hoạt động của 

một hệ sinh thái nông nghiệp điển hình; 

-  Phân tích được mối quan hệ giữa hệ sinh 

thái nông nghiệp và hệ thống xã hội. 

Thuyết giảng; 

Trực quan; 

Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [1] 

chương 5 

Tham khảo tài liệu 

[3] 
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VI. 

SINH 

THÁI 

HỌC VÀ 

SỰ 

PHÁT 

TRIỂN 

NÔNG 

NGHIỆP 

VI.1. Sơ lược quá trình tham gia điều 

khiển hệ sinh thái trong sản xuất nông 

nghiệp 

VI.2. Mô hình sinh thái nông nghiệp 

VI.3. Điều khiển hoạt động các hệ 

sinh thái nông nghiệp 

VI.4. Nông nghiệp bền vững 

VI.5. Xây dựng nông nghiệp bền 

vững trên cơ sở sinh thái học 

VI.6. Các hệ thống nông nghiệp bền 

vững ở Việt Nam 
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-  Trình bày được các nguyên lý cần thiết 

cho phát triển nông nghiệp; 

-  Liệt kê được các đặc điểm của sản xuất 

nông nghiệp; 

-  Mô tả được mô hình sinh thái và phân 

loại được các mô hình sinh thái; 

-  Giải thích được nguyên lý và nội dung 

điều khiển hoạt động của các loại hình 

sinh thái nông nghiệp chủ yếu; 

-  Phân tích được đặc điểm của mô hình 

nông nghiệp bền vững và tầm quan trọng 

của nền nông nghiệp này.  

Thuyết giảng; 

Nêu vấn đề. 

Đọc tài liệu [1] 

chương 6 

Tham khảo tài liệu 

[3] 

 

 Ôn tập 

2 

 Phân tích được đặc điểm của một số hệ 

sinh thái điển hình ở vùng đồng bằng 

Sông Cửu Long, rút ra kết luận về mô 

hình hệ sinh thái bền vững. 

 Thảo luận 

 

Sinh viên tìm hiểu 

bài theo tài liệu 

giảng viên đưa. 

Phân tích và so 

sánh các mô hình 

sinh thái nông 

nghiệp khác nhau. 

7. Tài liệu học tập: 

+ Sách, giáo trình chính:  

[1]. Trần Đức Viên, Phạm Văn Phê, Ngô Thế Ân. Giáo trình sinh thái học nông nghiệp. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004. 

+ Sách, giáo trình tham khảo:  

[2]. Nguyễn Đình Sinh. Giáo trình Sinh thái học. Trường đại học Quy Nhơn, 2009. 

[3]. Louise E. Jackson. Ecology in Agriculture. Academic Press, 1997. 

[4]. http://www.journalofappliedecology.org/view/0/virtualissues/agroecologyvi.html 

http://www.journalofappliedecology.org/view/0/virtualissues/agroecologyvi.html
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[5]. http://ecology.ucdavis.edu/programs/agriculture/agriculture.html 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: trọng số 40 % điểm học phần, bao gồm: 

- Kiểm tra thường xuyên (hệ số: 1): hình thức tự luận, thời lượng 15 phút, sau khi học xong chương 2. 

- Nhận thức, thái độ tham gia thảo luận (hệ số: 1): đánh giá khả năng hiểu vấn đề và tham gia thảo luận.   

- Thi giữa học phần (hệ số 2): hình thức tự luận, thời gian 50 phút, sau khi học xong chương 3. 

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

Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian 60 phút. 

9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Điểm học phần: tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương 

ứng. 

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: Không 

  

TL. HIỆU TRƯỞNG         

  TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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Giảng viên: Bộ môn CNSH&KHCT 

               

 

 

 

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

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


