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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    tháng   năm 201 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
Trình độ: Đại học, Cao đẳng  

 

1. Tên học phần: SINH THÁI THỦY SINH VẬT   Mã học phần: 77072 

2. Loại học phần: Lý thuyết  

3. Số tín chỉ: 2, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  

- Lý thuyết:  30  tiết  

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

Không 

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức: 
+ Ghi nhớ đặc tính của môi trường nước và sự phân bố thuỷ sinh vật (TSV) trong các môi trường nước ngọt, lợ, mặn.  
+ Khái quát hóa nguyên nhân, tác hại của sự nhiễm bẩn nguồn nước tự nhiên và khả năng tự lọc sạch của chúng. 

- Về kỹ năng:  
+ Đánh giá mối tương quan giữa các cá thể, quần thể, các hệ sinh thái, các hình thức di cư và năng suất sinh học của thuỷ vực. 

+ Vận dụng kiến thức về các hoạt động sống của TSV: sinh trưởng, sinh sản và di cư của TSV trong nghiên cứu và sản xuất.  

- Về thái độ: Nhận thức vai trò quan trọng của quần thể TSV trong mối tương quan với các quần thể khác. 

6. Nội dung học phần 
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6.1. Mô tả vắn tắt 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sinh thái học và đặc điểm sinh thái của các sinh vật sống trong môi trường nước; 

môi trường vô sinh và quần xã sinh vật và mối quan hệ của chúng trong các thuỷ vực. Các hệ sinh thái, đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái và 

áp dụng chúng vào quản lý và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

 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.1. Đặc tính của môi trường nước 
thuận lợi cho sự sống của TSV. 

0.5 - Nêu đặc tính của môi trường nước. 

- Phân tích các đặc tính của môi trường 
nước thuận lợi cho sự sống của TSV. 

I.2. Thuỷ vực và sự phân chia các 
vùng trong thuỷ vực. 

0.5 - Nêu khái niệm thủy vực. 

- Trình bày các cơ sở để phân chia các 
vùng trong thủy vực. 

I. Môi 
trường 
nước và các 
thủy vực 
trong thiên 
nhiên 

I.3. Đặc tính thuỷ lý, hoá, cơ học 
và nền đáy thuỷ vực. 

2.0 - Gọi tên được các yếu tố thủy lý, thủy 
hóa và kết cấu nền đáy thủy vực. 

- Xác định ngưỡng sinh thái tối ưu cho 
một số loài thủy sản được nuôi phổ 
biến hiện nay. 

Thuyết giảng Đọc tài liệu số [1],  

Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương I 

II.1. Di động ở thuỷ sinh vật. 0.5 - Nêu các hình thức di động của TSV. 

- Phân biệt các hình thức di động của 
TSV. 

II. Đời sống 
cá thể thủy 
sinh vật 

II.2. Dinh dưỡng ở thuỷ sinh vật. 1.0 - Nêu các hình thức dinh dưỡng, phổ 
thức ăn và cơ sở cho lựa chọn thức ăn 

Thuyết giảng - Đọc tài liệu số 
[1], [2], [3] 

Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương II 
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của TSV. 

- Phân biệt các hình thức dinh dưỡng 
của TSV. 

II.3. Trao đổi nước và muối 
khoáng ở thuỷ sinh vật. 

1.0 - Nêu các hình thức trao đổi nước và 
muối khoáng của TSV. 

- Trình bày cơ chế điều hòa muối ở 
thủy sinh vật. 

II.4. Trao đổi khí ở thuỷ sinh vật. 
0.5 

Trình bày sự thích nghi về hô hấp của 
TSV trong môi trường nước. 

III.1. Đặc điểm cấu trúc quần thể 
thuỷ sinh vật. 0.5 

- Xác định cấu trúc quần thể TSV. 

- Đánh giá cấu trúc quần thể. 

III.2. Quan hệ giữa các quần thể 
thuỷ sinh vật. 

0.5 
Trình bày các mối quan hệ của quần 
thể TSV. 

III.3. Biến động số lượng quần 
thể. 

1.0 

- Phân tích các nhân tố gây biến động 
quần thể. 

- Trình bày các kiểu biến động quần 
thể. 

III.4. Sinh trưởng ở thuỷ sinh vật 0.5 Liệt kê đặc trưng sinh trưởng TSV 

III. Đời 
sống quần 
thể và quần 
loại thủy 
sinh vật  

III.5.  Đặc điểm quần loại thuỷ 
sinh vật. 

0.5 - Xác định cấu trúc quần loại TSV. 

- Đánh giá cấu trúc quần loại và mối 
quan hệ khác loài trong quần loại. 

- Phân biệt được quần thể và quần loại. 

Thuyết giảng 

Nêu vấn đề 

Đọc tài liệu số [1], 
[3] 

Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương III 
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III.6. Đặc tính phân bố và sự biến 
động phân bố các quần loại thuỷ 
sinh vật trong thuỷ vực. 

1.0 - Trình bày đặc tính phân bố và sự biến 
động…. 

- Đánh giá diễn thế sinh thái trong loại 
TSV. 

IV.1. Sinh sản ở thuỷ sinh vật. 

1.5 

- Liệt kê các hình thức sinh sản của 
TSV. 

- Trình bày quá trình thành thục sinh 
dục và chu kỳ sinh sản của TSV. 

- Kể tên các phương thức sinh sản của 
TSV. 

IV.2.  Di cư ở thuỷ sinh vật 1.0 - Liệt kê các hình thức di cư  

- Nêu ý nghĩa của quá trình di cư trong 
đời sống của TSV 

IV. Sinh 
sản và di cư 
ở thủy sinh 
vật  

IV.3. Phương pháp nghiên cứu 0.5 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 
thích hợp. 

Thuyết giảng 

Nêu vấn đề 

Đọc tài liệu số [1], 
[2],  [3] 

Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương IV 

V.1. Phân bố theo các vùng vĩ độ. 

V.2.  Phân bố đặc trưng trong thuỷ 
quyển. 

V.3. Phân bố theo chiều thẳng 
đứng. 

V. Tổng 
quan về sự 
phân bố 
của thủy 
sinh vật 
trong thủy 
vực   

V.4. Phân bố theo các loại hình 
thuỷ vực. 

2.0 

- Kể tên các hình thức phân bố của 
TSV. 

- Nêu các khu hệ sinh thái. 

- So sánh sự đa dạng về thành phần 
loài của các khu hệ sinh thái. 

Thuyết giảng Đọc tài liệu số [1], 
[2],  [3] 

Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương V 
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V.5. Biến động phân bố của thuỷ 
sinh vật trong thuỷ quyển. 

2.0 - Nêu các dạng biến động về phân bố. 

- Phân tích nguyên nhân gây biến động 
phân bố TSV. 

- Vận dụng sự phân bố TSV trong nuôi 
trồng thủy sản. 

Thi giữa HP Nội dung từ chương 1 - 5 1.0  Thi trắc 
nghiệm 

Học từ chương 1 
đến chương 5 

VI.1. Chu trình vật chất trong thuỷ 
vực. 

1.0 Nêu định nghĩa và các đặc tính của chu 
trình vật chất của thủy vực. 

VI. 2. Các khái niệm năng suất 
sinh học thuỷ vực. 

1.0 Nêu khái niệm về năng suất sinh học 
thủy vực 

VI.3. Các nhân tố quyết định năng 
suất sinh học của thuỷ vực. 

1.0 Đánh giá năng suất sinh học của thủy 
vực. 

VI. Năng 
suất sinh 
học của 
thủy vực  

VI.4. Các biện pháp nâng cao 
năng suất sinh học thuỷ vực. 

1.0 - Liệt kê các biện pháp để nâng cao 
năng suất sinh học của thủy vực. 

- Lựa chọn  giải pháp nâng cao năng 
suất sinh học ao nuôi 

Thuyết giảng Đọc tài liệu số [1], 
[2] 

Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương VI 

VII.1. Hồ 
VII.2. Sông 
VII.3. Suối 
VII.4. Ao 

VII. Các 
loại hình 
thủy vực 
nội địa  

VII.5. Ruộng lúa 

2.0 - Khảo sát cấu trúc của các thủy vực 

- Đánh giá tính ổn định và bền vững 
của các hệ sinh thái thủy vực nội địa. 

- Quản lý các loại hình thủy vực nội 
địa. 

Thuyết giảng 

Trực quan 

Đọc tài liệu số [1], 
[2] 

Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương VII 
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VIII.1. Nguyên nhân và tác hại 
của nước bị nhiễm bẩn. 

0.5 - Phân tích các nguyên nhân gây ô 
nhiễm nước.  

- Đánh giá được hậu quả của việc bẩn 
đối với hệ sinh thái TSV. 

VIII.2. Xác định độ nhiễm bẩn của 
thuỷ vực. 

0.5 Nêu các chỉ tiêu để xác định độ nhiễm 
bẩn của thủy vực. 

VIII.3. Phân loại độ nhiễm bẩn 
của thuỷ vực. 

0.5 Trình bày thang đo để phân loại độ 
nhiễm bẩn của thủy vực. 

VIII. 
Nhiễm bẩn 
và chống 
nhiễm bẩn 
các nguồn 
nước tự 
nhiên  

VIII.4. Khả năng tự lọc sạch nước 
trong thuỷ vực. 

0.5 - Liệt kê các nhân tố tham gia vào quá 
trình tự lọc sạch nước. 

- Đánh giá sức tải của thủy vực. 

Thuyết giảng 

Nêu vấn đề 

Đọc tài liệu số [1], 
[2], [4] 

Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương VIII 

 Chủ đề 1: Giải thích sự thích nghi 
của thuỷ sinh vật với đời sống 
dưới nước  

-  Thích nghi với quá trình sinh 
sản  

-  Thích nghi với các lối hô hấp  

-  Thích nghi với các hình thức 
trao đổi khí 

Chủ đề 2: Chứng minh  sự thích 
nghi của thuỷ sinh vật với môi 
trường nước  

-  Thích nghi với các yếu tố thuỷ 
lý . 

5  Báo cáo 
chuyên đề 

Sinh viên chọn 1 
trong 3 nhóm chủ 
đề trên.  
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- Thích nghi với các yếu tố thuỷ 
hoá. 

Chủ đề 3: Tương tác của hoạt 
động thủy sản, du lịch lên vấn đề 
nhiễm bẩn nguồn nước. 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
[1]. Trương Khắc Hiếu, Bài giảng Sinh thái thuỷ sinh vật, Đại học Tiền Giang, 2008. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 
[2]. Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải, Cơ sở thủy sinh học, ĐHQG Hà Nội, 2007 
[3]. Vũ Trung Tạng, Cơ sở sinh thái học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2000. 
[4]. Trần Đức Viên,. Sinh thái học nông nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2003. 

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): 5 lần kiểm tra bằng cách gọi ngẫu nhiên tên sinh viên trong danh sách, thời gian dành cho kiểm 
tra 5 phút, kiểm tra vào đầu giờ học.  

- Nhận thức, thái độ tham gia  thảo luận (Hệ số:1 ): Trình bày kết quả thảo luận theo nhóm theo các chủ đề nêu trên, điểm cho theo 
nhóm, thực hiện buổi học cuối cùng. 

- Chuyên cần (Hệ số:1)  : Điểm danh ngẫu nhiên vào buổi học bất kỳ.  
- Thi giữa học phần (Hệ số:2): trắc nghiệm, 1 tiết.  

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

Thi trắc nghiệm. Nội dung theo đề cương chi tiết học phần. 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 

trung bình cộng của các thảo luận, kiểm tra thương xuyên và điểm chuyên cần. 
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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 
 
TL.HIỆU TRƯỜNG 
TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN      NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

              Giảng viên 1:Võ Minh Quế Châu 
              Giảng viên 2: Lê Quốc Phong 

 
 
 

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


