
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Giải phẩu người và động vật (Human and Animal Anatomy) 

- Mã số học phần: SP 415 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết  

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Sinh học  

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: SG448 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về cấu tạo 

giải phẫu của người và động vật  

- Trang bị kiến thức để có thể giải thích được một số hiện tượng, quá 

trình sống trong cơ thể con người 

 

2.1.3.b 

 

2.1.3d 

4.2 

- Rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nâng cao khả năng vận dụng 

kiến thức về cấu tạo cơ thể để có thể giải thích được một số hiện 

tượng và một số bệnh liên quan đến cấu tạo cơ thể. 

2.2.1b 

 

4.3 
- Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp, khả năng làm việc 

độc lập, khả năng làm việc nhóm. 

 

2.2.2b 

4.4 
- Hình thành ý thức trách nhiệm trong học tập và hoạt động 

nhóm. 

2.3.b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Trình bày cấu tạo các loại mô, cấu tạo đại thể và vi thể 

của các cơ quan trong cơ thể người và động vật. Nhận 

diện và xác định vị trí của các cơ quan trong cơ thể 

người và động vật 

4.1 2.1.3.b 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO2 
Giải thích được chức năng của các cơ quan trong việc 

thực hiện các hoạt động sống trong cơ thể con người. 
4.1 

2.1.3.d  

 

 Kỹ năng   

CO3 
Phân biệt cấu tạo mô học các loại mô và thành phần và 

cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể 
4.2 

2.2.1a 

 

CO4 

So sánh cấu trúc các loại mô và cấu trúc và chức năng 

của các cơ quan trong cơ thể người và động vật 

Hợp tác hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao 

4.3 2.2.2.b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 Tham gia tích cực các hoạt động của lớp học. 4.4 2.3.b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng và sự phát 

triển phôi thai người, nguồn gốc của các cơ quan bộ phận trong cơ thể người, cấu tạo và 

chức năng của từng loại mô, cấu tạo của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể: hệ tiêu 

hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, sinh dục… Từ đó tạo kiến thức nền tảng cho các môn 

chuyên ngành môn học Sinh lý người và động vật. Thông qua đó cung cấp đầy đủ kiến 

thức cơ bản cho sinh viên sư phạm trong việc giảng dạy ở trường phổ thông. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Khái quát về giải phẩu học 
1 CO1 

1.1.  Mục đích môn học 
  

1.2 Phương pháp nghiên cứu 
  

1.3 Tầm quan trọng của môn giải phẫu học 
  

1.4 Sơ lược lịch sử phát triển giải phâẫu người 
  

1.5 Vị trí con người trong giới tự nhiên 
  

Chương 2 Phôi thai học và mô học 
3 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

2.1 Phôi thai học   

2.2. Biểu mô 
  

2.3 Mô liên kết 
  

2.4 Mô cơ 
  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

2.5 Mô thần kinh 
  

Chương 3 Hệ xương 
3 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.1.  Đặc tính chung của hệ xương 
  

3.2 Cấu trúc bộ xương 
  

Chương 4 Hệ cơ 
3 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

4.1  Sự phát triển hệ cơ 
  

4.2 Chức năng của hệ cơ 
  

4.3  Các khái niệm chung về hệ cơ 
  

4.4 Các nhóm cơ nông dưới da 
  

Chương 5 Hệ tiêu hóa 
3 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

5.1  Đại cương 
  

5.2  Cấu tạo chung của thành ống tiêu hoá 
  

5.3  Các thành phần của hệ tiêu hoá 
  

Chương 6   Hệ hô hấp 
2 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

6.1  Đại cương 
  

6.2  Cấu tạo của hệ hô hấp 
  

Chương 7 Hệ tuần hoàn 
3 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

7.1 Đại cương về hệ tuần hoàn 
  

7.2 Cấu tạo hệ tuần hoàn 
  

7.3 Vòng tuần hoàn 
  

7.4 Sự tuần hoàn phôi thai 
  

7.5 Sự tuần hoàn bạch huyết 
  

Chương 8 Hệ niêu sinh dục 
3 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

8.1 Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu 
  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

8.1.1  Cấu tạo 
  

8.1.2  ống dẫn tiểu 
  

8.1.3  bàng quang 
  

8.2 Hệ sinh dục nam 
  

8.2.1  Tinh hoàn 
  

8.2.2  Đường dẫn tinh 
  

8.3 Hệ sinh dục nữ 
  

8.3.1  Buồng trứng 
  

8.3.2  ống dẫn trứng 
  

8.3.4  Dạ con 
  

8.3.5  Âm đạo 
  

8.3.6  Bộ phận ngoài của hệ sinh dục nữ 
  

Chương 9      Hệ nội tiết 
2 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

9.1 Đại cương 
  

9.2 các tuyến nội tiết chính 
  

9.2.1 Tuyến yên :   
  

9.2.2 Tuyến giáp 
  

9.2.3  Tuyến phó giáp (tuyến cận giáp) 
  

9.2.4  Tuyến thượng thận 
  

Chương 10 Hệ thần kinh 
4 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

10.1 Đại cương 
  

10.2 Cấu tạo của hệ thần kinh trung ương 
  

10.2.1  Tuỷ sống 
  

10.2.2  Não bộ 
  

10.3  Hệ thần kinh ngoại biên 
  

10.3.1  Dây thần kinh tuỷ 
  

10.3.2  Dây thần kinh não 
  

10.3.3  Đường dẫn truyền 
  

10.4  Hệ thần kinh dinh dưỡng 
  

10.4.1  Đặc điểm 
  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

10.4.2  Cấu tạo 
  

Chương 11 Giác quan 
3 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

11.1  Đại cương  
  

11.2  Mắt 
  

11.2.1  Các phần hỗ trợ cho mắt 
  

11.2.2  Nhỡn cầu  
  

11.3 Tai 
  

11.3.1  Tai ngoài 
  

11.3.2  Tai trong 
  

11.4  Da (bì) 
  

11.4.1  Cấu tạo da 
  

11.4.2  Các sản phẩm của da 
  

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

    - Diễn giảng 

- Thuyết trình  

- Hỏi đáp 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Làm bài thuyết trình và thuyết trình theo nhóm.  

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

  

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần - Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO5  

2 Điểm thuyết trình - Thuyết trình các chủ để theo nhóm  20% CO1, CO2, 

CO3, CO4 

3 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Trắc nghiệm (30 phút) 20% CO1; CO2; 

CO3; CO4 



 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

4 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Trắc nghiệm (60-90 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

50% CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy 

định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Bài giảng giải phẫu người và động vật : Dùng cho sinh 

viên ngành Sư phạm Sinh học / Nguyễn Thị Hà (Biên soạn).- 

Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2018.-  210 tr.; 30 cm.- 

611/ H100 

MON.065031 

[2] Atlas giải phẫu người / Johannes W. Rohen, Chihiro 

Yokochi, Elke Lutjen-Drecoll ; Nguyễn Văn Huy, Nguyễn 

Tiến Lâm, Vũ Bá Anh dịch. - Hà Nội : Y học, 2002 Số thứ tự 

trên kệ sách: 611/ R737 

MOL.077778 

[3] Atlas giải phẩu người = Colour Atlas of Human anatomy / 

R.M.H. Mcminn ... [et al.]. - Hà Nội : Y học, 2001 Số thứ tự 

trên kệ sách: 611/ A881 

REF.001453 

[4] Giải phẫu người; T2: Dùng cho khoa sinh vật. Nguyễn 

Đình Khoa. Hà Nội: ĐH và THCN, 1971. Số thứ tự trên kệ 

sách: 611.007 / Kh401/ T2. MFN: 7208 

MOL.015401  

MOL.015402 

MOL.015403 

MOL.015404 

MON.106664 

[5] Giải phẫu người; T1: Dùng cho khoa sinh vật. Nguyễn 

Đình Khoa. Hà Nội: ĐH và THCN, 1971. Số thứ tự trên kệ 

sách: 611.007 / Kh401/ T1. MFN: 7208 

MOL.015405 

MOL.015406 

MOL.015407 

MON.106658 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1. Khái quát 

về giải phẩu học 

 

1  -Nghiên cứu trước những nội 

dung có liên quan 

+Tài liệu [1] 

 

1, 2 Chương 2. Phôi thai 

học và mô học 

3  -Nghiên cứu trước những nội 

dung có liên quan 




