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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 2013 

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

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

 

1. Tên học phần: ĐỘNG VẬT THỦY SINH                           Mã học phần: 77032 

2. Loại học phần: Lý thuyết - thực hành 

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

- Lý thuyết:  20  tiết  
- Thực hành: 20 tiết  

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

Học phần học trước: Sinh học đại cương A1 

5. Mục tiêu chung: 

- Về kiến thức:  
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học và ý nghĩa của động vật thủy sinh (động vật 

nổi và động vật đáy) trong nuôi trồng thủy sản. 
+ Phân tích được các điểm khác nhau về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học để phân loại động vật thủy sinh. 
+ Liên hệ kiến thức của học phần này với các học phần cơ sở và chuyên ngành để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất gây nuôi 

thức ăn tự nhiên trong sản xuất giống, ương nuôi các giống loài thủy sản.  
- Về kỹ năng:  
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Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong phương pháp thu mẫu và phân tích mẫu động vật thủy sinh về mặt định tính 
cũng như định lượng. 
- Về thái độ:  

+ Hình thành thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn. 
+ Nhận thức được tầm quan trọng của động vật thủy sinh để làm thức ăn cho động vật thủy sản và làm sinh vật chỉ thị trong thủy vực. 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

- Phần lý thuyết: Học phần cung cấp những kiến thức về hình thái cấu tạo, các đặc điểm sinh học, hệ thống phân loại của động vật nổi 
(Protozoa, Rotifera, Cladocera, Copepoda) và động vật đáy (Mollusca, Annelida, Arthropoda); ý nghĩa của động vật thủy sinh trong nuôi 
trồng thủy sản (NTTS). 

- Phần thực hành: Thu mẫu, phân tích mẫu động vật thủy sinh (động vật nổi và động vật đáy).  

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Phần lý thuyết 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

I.1. Đặc điểm chung 

I.1.1. Động vật nổi 

I.1.2. Động vật đáy 

- Trình bày được các khái niệm, kiểu 
phân chia, đặc điểm sinh thái của động 
vật nổi và động vật đáy. 

- Kể ra được thành phần của nhóm động 
vật nổi và động vật đáy. 

I. Khái quát 
về động vật 
thủy sinh 

I.2. Ý nghĩa của động vật thủy 
sinh trong NTTS. 

2 tiết 

Phân tích được ý nghĩa của động vật 
thủy sinh trong NTTS.  

Thuyết giảng 
và trực quan 

- Đọc tài liệu số 
[1], [3], [2]. 

- Tham gia xây 
dựng bài. 

- Trả lời được các 
câu hỏi ôn tập ở 
chương 1. 

II. Động vật 
nguyên sinh 
(Protozoa) 

II.1. Đặc điểm chung 

II.1.1. Hình dạng và kích 

3 tiết - Trình bày được các đặc điểm về hình 
thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển động, 

Thuyết giảng, 
trực quan và 

- Đọc tài liệu số 
[1], [3], [2], [5], 
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thước 

II.1.2. Cơ quan chuyển động 

II.1.3. Dinh dưỡng 

II.1.4. Hô hấp và bài tiết 

II.1.5. Sinh sản 

II.1.6. Sinh thái 

sinh sản, sinh thái của Protozoa. 

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật và sự 
khác biệt của Protozoa để phân biệt với 
các ngành động vật thủy sinh khác. 

 

II.2. Phân loại 

II.2.1. Ngành phụ 
Sarcomastigophora 

II.2.2. Ngành phụ Ciliophora 

- Trình bày được đặc điểm các lớp trong 
ngành Protozoa. 

- Nhận biết được một số đặc điểm chính 
để phân loại các giống loài thường gặp 
ở Protozoa. Nêu được tên khoa học các 
giống loài đó.  

- Phân biệt giữa các bộ trong ngành 
Protozoa. 

 

II.3. Ý nghĩa của Protozoa 
trong NTTS 

Trình bày được ý nghĩa của Protozoa 
trong NTTS. 

nêu vấn đề [4]. 

- Nghe giảng và 
thảo luận để 
tham gia xây 
dựng bài. 

- Trả lời được các 
câu hỏi ôn tập ở 
chương 2. 

III. Luân 
trùng 
(Rotifera) 

III.1. Đặc điểm chung 

III.1.1. Hình thái 

III.1.2. Cấu tạo trong 

III.1.3. Vận động 

III.1.4. Dinh dưỡng 

III.1.5. Sinh sản 

3 tiết - Trình bày được các đặc điểm về hình 
thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển động, 
sinh sản, sinh thái và phân bố của 
Rotifera. 

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật và 
khác biệt để phân biệt với các ngành 
động vật thủy sinh khác. 

 

Thuyết giảng, 
trực quan và 
nêu vấn đề 

- Đọc tài liệu số 
[1], [3], [2].   

- Nghe giảng và 
thảo luận để 
tham gia xây 
dựng bài. 

- Trả lời được các 
câu hỏi ôn tập ở 
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III.1.6. Sinh thái và phân bố 

III.2. Phân loại 

III.2.1. Lớp Sesonacea 

III.2.2. Lớp Bdelloidea 

III.2.3. Lớp Monogodonta 

- Trình bày được đặc điểm các lớp trong 
ngành Rotifera. 

- Nhận biết được một số đặc điểm chính 
để phân loại các giống loài thường gặp 
ở Rotifera. Nêu được tên khoa học các 
giống loài đó.  

- Phân biệt giữa các bộ trong ngành 
Rotifera. 

III.3. Ý nghĩa của Rotifera 
trong NTTS 

- Trình bày được ý nghĩa của Rotifera 
trong NTTS. 

- Ứng dụng hình thức sinh sản của 
Rotifera vào trong thực tiễn sản xuất để 
làm thức ăn cho động vật thủy sản. 

chương 3. 

IV. Giáp xác 
râu ngành 
(Cladocera) 

IV.1. Đặc điểm chung 

IV.1.1. Hình thái 

IV.1.2. Cấu tạo trong 

IV.1.3. Vận động 

IV.1.4. Dinh dưỡng 

IV.1.5. Sinh sản 

IV.1.6. Chu kỳ sống 

IV.1.7. Sinh thái và phân bố 

3 tiết - Trình bày được các đặc điểm về hình 
thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển động, 
sinh sản, sinh thái và phân bố của 
Cladocera. 

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật và 
khác biệt để phân biệt với các ngành 
động vật thủy sinh khác. 

- So sánh về hình thức sinh sản của 
Rotifera và Cladocera. 

 

Thuyết giảng, 
trực quan và 
nêu vấn đề 

- Đọc tài liệu số 
[1], [3], [2].  

- Nghe giảng và 
thảo luận để 
tham gia xây 
dựng bài. 

- Trả lời được các 
câu hỏi ôn tập ở 
chương 4. 
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IV.2. Phân loại 

IV.2.1. Họ Silidae 

IV.2.2. Họ Chydoridae 

IV.2.3. Họ Bosminidae 

IV.2.4. Họ Macrothricidae 

IV.2.5. Họ Daphniidae 

- Trình bày được đặc điểm các họ trong 
bộ Cladocera. 

- Nhận biết được một số đặc điểm chính 
để phân loại các giống loài thường gặp 
ở Cladocera. Nêu được tên khoa học các 
giống loài đó.  

- Phân biệt giữa các họ trong bộ 
Cladocera. 

IV.3. Ý nghĩa của Cladocera 
trong NTTS 

- Trình bày được ý nghĩa của Cladocera 
trong NTTS. 

- Ứng dụng hình thức sinh sản của 
Cladocera vào trong thực tiễn sản xuất 
để làm thức ăn cho động vật thủy sản. 

V.1. Đặc điểm chung 

V.1.1. Hình thái 

V.1.2. Cấu tạo trong 

V.1.3. Vận động 

V.1.4. Dinh dưỡng 

V.1.5. Sinh sản 

V.1.6. Sinh thái và phân bố 

- Trình bày được các đặc điểm về hình 
thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển động, 
sinh sản, sinh thái và phân bố của 
Copepoda. 

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật và 
khác biệt để phân biệt với các ngành 
động vật thủy sinh khác. 

 

V. Giáp xác 
chân chèo 
(Copepoda) 

V.2. Phân loại 

V.2.1. Bộ Calanoida 

V.2.2. Bộ Cyclopoida 

3 tiết 

- Trình bày được đặc điểm các bộ trong 
lớp Copepoda. 

- Nhận biết được một số đặc điểm chính 

Thuyết giảng, 
trực quan và 
nêu vấn đề 

- Đọc tài liệu số 
[1], [3], [2]. 

- Nghe giảng và 
thảo luận để 
tham gia xây 
dựng bài. 

- Trả lời được các 
câu hỏi ôn tập ở 
chương 5. 
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V.2.3. Bộ Harppacticoida để phân loại các giống loài thường gặp 
ở Copepoda. Nêu được tên khoa học các 
giống loài đó.  

- Phân biệt giữa các họ trong lớp 
Copepoda. 

V.3. Ý nghĩa của Copepoda 
trong NTTS 

 Trình bày được ý nghĩa của Copepoda 
trong NTTS. 

Thi giữa học 
phần 

Các kiến thức đã học từ 
chương 1 đến chương 5. 

1 tiết  Tự luận Làm bài nghiêm 
túc 

VI.1. Lớp thân mềm chân 
bụng (Gastropoda) 

VI.1.1. Đặc điểm chung 

VI.1.2. Hình thái vỏ 

VI.1.3. Cấu tạo bên trong 

VI.1.4. Chuyển động 

VI.1.5. Dinh dưỡng 

VI.1.6. Sinh sản 

VI.1.7. Sinh thái 

VI.1.8. Phân loại 

- Trình bày được các đặc điểm về hình 
thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển động, 
sinh sản, sinh thái của Gastropoda trong 
ngành Mollusca. 

- Trình bày được đặc điểm các bộ trong 
lớp Gastropoda. Phân biệt giữa các bộ, 
họ trong lớp Gastropoda.  

- Nhận biết được một số đặc điểm chính 
để phân loại các giống loài thường gặp 
ở lớp Gastropoda.  

- Nêu được tên khoa học, tên địa 
phương các giống loài thủy sản (thuộc 
lớp Gastropoda) đang được sản xuất 
giống và nuôi phổ biến ở Việt Nam.  

VI. Động vật 
nhuyễn thể 
(Mollusca) 

VI.2. Lớp chân rìu 
(Pelecypoda) 

2 tiết 

- Trình bày được các đặc điểm về hình 
thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển động, 

Thuyết giảng, 
trực quan và 
nêu vấn đề 

- Đọc tài liệu số 
[1], [3], [2], [5], 
[4]. 

- Nghe giảng và 
thảo luận để 
tham gia xây 
dựng bài. 

- Trả lời được các 
câu hỏi ôn tập ở 
chương 6. 
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VI.2.1. Đặc điểm chung 

VI.2.2. Cấu tạo vỏ 

VI.2.3. Cấu tạo bên trong 

VI.2.4. Chuyển động 

VI.2.5. Dinh dưỡng 

VI.2.6. Sinh sản 

VI.2.7. Sinh thái 

VI.2.8. Phân loại 

sinh sản, sinh thái của Pelecypoda trong 
ngành Mollusca. 

- Trình bày được đặc điểm các bộ trong 
lớp Pelecypoda. Phân biệt giữa các bộ, 
họ trong lớp Pelecypoda. 

- Nhận biết được một số đặc điểm chính 
để phân loại các giống loài thường gặp 
ở lớp Pelecypoda. 

- Nêu được tên khoa học, tên địa 
phương các giống loài thủy sản (thuộc 
lớp Pelecypoda) đang được sản xuất 
giống và nuôi phổ biến ở Việt Nam. 

VI.3. Ý nghĩa của Gastropoda 
và Pelecypoda trong NTTS 

Trình bày được ý nghĩa của lớp 
Gastropoda và Pelecypoda trong NTTS. 

VII.1. Lớp giun nhiều tơ 
(Polychaeta) 

VII.1.1. Đặc điểm chung 

VII.1.2. Cấu tạo bên trong 

VII.1.3. Chuyển động 

VII.1.4. Dinh dưỡng 

VII.1.5. Sinh sản 

VII.1.6. Sinh thái 

VII.1.7. Phân loại 

- Trình bày được các đặc điểm về hình 
thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển động, 
sinh sản, sinh thái của Polychaeta trong 
ngành Annelida. 

- Trình bày được đặc điểm các bộ trong 
lớp Polychaeta.  

- Phân biệt giữa các bộ, họ trong lớp 
Polychaeta. 

 

VII. Giun 
đốt 
(Annelida) 

VII.2. Lớp giun ít tơ 

1.5 tiết 

- Trình bày được các đặc điểm về hình 

Thuyết giảng, 
trực quan và 
nêu vấn đề 

- Đọc tài liệu số 
[1], [3], [2], [5], 
[4]. 

- Nghe giảng và 
thảo luận để 
tham gia xây 
dựng bài. 

- Trả lời được các 
câu hỏi ôn tập ở 
chương 7. 
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(Oligochaeta) 

VII.2.1. Đặc điểm chung 

VII.2.2. Cấu tạo bên trong 

VII.2.3. Chuyển động 

VII.2.4. Dinh dưỡng 

VII.2.5. Sinh sản 

VII.2.6. Sinh thái 

VII.2.7. Phân loại 

thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển động, 
sinh sản, sinh thái của Oligochaeta 
trong ngành Annelida. 

- Trình bày được đặc điểm các bộ trong 
lớp Polychaeta.  

- Phân biệt giữa các bộ, họ trong lớp 
Oligochaeta. 

 

VII.3. Ý nghĩa của giun nhiều 
tơ và giun ít tơ 

Trình bày được ý nghĩa của lớp 
Polychaeta và Oligochaeta trong NTTS. 

VIII.1. Lớp giáp xác 

VIII.1.1. Đặc điểm chung 

VIII.1.2. Phân loại 

- Trình bày được một số đặc điểm chung 
(hình thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển 
động, sinh sản, sinh thái) của lớp giáp 
xác. 

- Nhận biết được một số đặc điểm chính 
để phân loại các giống loài thường gặp 
ở lớp giáp xác và lớp côn trùng. 

VIII. Chân 
khớp 
(Arthropoda) 

VIII.2. Côn trùng 

VIII.2.1 Đặc điểm chung 

VIII.2.2. Phân loại 

1.5 tiết 

- Trình bày được một số đặc điểm chung 
(hình thái, cấu tạo, dinh dưỡng, chuyển 
động, sinh sản, sinh thái) của  lớp côn 
trùng. 

- Nhận biết được một số đặc điểm chính 
để phân loại các giống loài thường gặp 
ở  lớp côn trùng. 

Thuyết giảng, 
trực quan và 
nêu vấn đề 

- Đọc tài liệu số 
[1], [3], [2], [5], 
[4]. 

- Nghe giảng và 
thảo luận để 
tham gia xây 
dựng bài. 

- Trả lời được các 
câu hỏi ôn tập ở 
chương 8. 
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VIII.3. Ý nghĩa của lớp giáp 
xác và côn trùng 

Trình bày được ý nghĩa của lớp giáp xác 
và côn trùng trong NTTS. 

 

 

 

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/ SV, nhóm 

SV 
1.1. Hướng dẫn kỹ thuật 
thu và phân tích mẫu 

1.1.1. Chọn điểm thu 
mẫu 

1.1.2. Thời gian thu mẫu 
1.1.3. Chu kỳ thu mẫu 
1.1.4. Kỹ thuật thu mẫu 

động vật nổi và 
động vật đáy 

1.1.5. Phương pháp phân 
tích mẫu 

1 tiết  Biết được phương pháp thu mẫu 
(chọn điểm, thời gian, chu kỳ và kỹ 
thuật thu mẫu) và phương pháp phân 
tích mẫu (định tính và định lượng) 
động vật thủy sinh. 
 
 
 
 
 
 

Thuyết giảng 
 
 
 
 

 1. Phương 
pháp thu mẫu 
và phân tích 
mẫu động vật 
nổi và động 
vật đáy 

1.2. Thu mẫu động vật 
thủy sinh 

1.2.1. Thu mẫu động vật 
nổi 

1.2.2. Thu mẫu động vật 
đáy 

3 tiết - Ghi nhận các thông tin tại vị trí thu 
mẫu. 
- Thực hiện được: 

+ Cách thu và cố định mẫu động 
vật nổi. 

+ Cách thu và cố định mẫu động 
vật đáy. 

Lưới phiêu 
sinh động vật, 
gàu thu mẫu 
động vật đáy, 
dụng cụ chứa 

(hộp hoặc chai 
nhựa,..). 

(6 ống hút, 1 lít 
formol, 1m giấy 
dán)/nhóm  
(5 SV/nhóm). 
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2.1. Quan sát và phân loại 
động vật nổi 

2.1.1. Nguyên sinh động 
vật (Protozoa) 

2.1.2. Luân trùng 
(Rotifera) 

2.1.3. Giáp xác râu 
ngành (Cladocera) 

2.1.4. Giáp xác chân 
chèo (Copepoda) 

5 tiết - Sử dụng thành thạo kính hiển vi. 
- Quan sát và vẽ lại các động vật vật 
nổi. 
- Dựa vào danh mục phân loại, định 
danh được các loài động vật nổi quan 
sát được ở những địa điểm đã thu mẫu. 

2. Phân 
tích định tính 
động vật thủy 
sinh 

2.2. Quan sát và phân loại 
động vật đáy 

2.2.1. Nhuyễn thể 
(Mollusca) 

2.2.2. Giun đốt 
(Annelida) 

2.2.3. Chân khớp 
(Arthropoda) 

5 tiết - Sử dụng thành thạo kính hiển vi, kính 
soi nổi. 
- Quan sát và vẽ lại các động vật vật 
đáy. 
- Dựa vào danh mục phân loại, định 
danh được các loài động vật đáy quan 
sát được ở những địa điểm đã thu mẫu. 

Kính hiển vi, 
kính soi nổi, 

pen.  

(6 ống hút,  2 hộp 
lame, 2 hộp 
lamel, 5 cuộn 
khăn giấy)/nhóm 
(5 SV/nhóm). 

3.1. Phân tích định lượng 
động vật nổi 
 

3 tiết - Biết nguyên tắc đếm khi sử dụng 
buồng đếm 
- Sử dụng thành thạo kính hiển vi. 
- Định lượng được từng loài động vật 
nổi trong thủy vực thu mẫu. 

3. Phân 
tích định 
lượng động 
vật thủy sinh 

3.2. Phân tích định lượng 
động vật đáy 
 

3 tiết - Sử dụng thành thạo kính hiển vi. 
- Định lượng được từng loài động vật 
đáy trong thủy vực thu mẫu. 

Buồng đếm, 
kính hiển vi, 
kính soi nổi, 

pen. 

(6 ống hút,  1 hộp 
lame, 1 hộp 
lamel, 5 cuộn 
khăn giấy)/nhóm 
(5SV/nhóm). 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
[1]. Lê Thị Bình, Bài giảng Thủy sinh động vật,  Trường Đại học Nông lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, 2000. 
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- Sách, tài liệu tham khảo: 
[2]. Thái Trần Bái, Động vật học không xương sống, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001. 
[3]. Dương Trí Dũng, Bài giảng Động vật thủy sinh,  Trường Đại học Cần Thơ,  2000. 
[4]. Lê Trọng Sơn, Giáo trình động vật học, Đại học Huế, 2006. 
[5]. Nguyễn Văn Thuận, Lê Trọng Sơn, Động vật học không xương sống,  Đại học Huế, 2004. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

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

- Chuyên cần (hệ số: 1): 
 + Hình thức: Điểm danh  
 + Tiêu chí đánh giá: Điểm ở mỗi lần điểm danh bằng 10/số lần. 
 + Thời lượng: 5 phút 
 + Thời điểm: Bất kỳ các buổi học 

- Thi giữa học phần (hệ số: 2):  
 + Hình thức: Tự luận 
 + Nội dung: Các nội dung đã học từ chương 1 đến chương 5 
 + Tiêu chí đánh giá: Kết quả kiểm tra của từng sinh viên 
 + Thời lượng: 45 phút 
 + Thời điểm: Học xong chương 5 

- Thực hành (hệ số: 2):  
 + Hình thức: Vấn đáp  
 + Nội dung: Các bài thực hành đã học 
 + Tiêu chí đánh giá: Kết quả vấn đáp của từng sinh viên 
 + Thời lượng: 5 phút/sinh viên 
 + Thời điểm: Kết thúc tất cả các bài thực hành 

 8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 %  điểm học phần  
 + Hình thức: Tự luận 
 + Nội dung: Các nội dung đã học  
 + Tiêu chí đánh giá: Kết quả thi kết thúc học phần của từng sinh viên 
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 + Thời lượng: 60 phút 
 + Thời điểm: Theo lịch thi của Trường 

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: 

Sinh viên không được nghỉ các buổi thực hành.  
 
TL.HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

              
                                                                                                                                        Giảng viên 1: Lê Quốc Phong  
             Giảng viên 2: Bùi Văn Mướp 

 
 

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


