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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần

: Xây dựng chuồng trại (Animal farm building)

- Mã số học phần : NN320
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ
- Số tiết học phần : 20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành, và 40 tiết tự học.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn : Chăn nuôi
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Nông nghiệp & SHUD
3. Điều kiện tiên quyết: (mã số học phần và các điều kiện tiên quyết khác nếu có) …..
4. Mục tiêu của học phần: (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Các khái niệm có liên quan đến chuồng trại, mối quan hệ giữa chuồng trại,
vật nuôi và người chăn nuôi, tầm quan trọng của việc kiểm soát các yếu tố
khí hậu trong chuồng nuôi đến năng suất và sức khỏe của vật nuôi.
4.1.2. Các khái niệm về các vật liệu xây dựng, các cấu kiện của chuồng để có thể
chọn được vật liệu đúng, xây dựng chuồng trại đúng và hợp lý.
4.1.3. Cách thiết kế và xây dựng một trại chăn nuôi phù hợp cho từng đối tượng
vật nuôi .
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Vận dụng các kiến thức trong việc chọn hướng chuồng hợp lý; cách thiết

kế, bố trí các trang thiết bị, chuồng nuôi và chọn các vật liệu xây dựng hợp
lý; theo dõi thi công và đánh giá chất lượng công trình.
4.2.2. Có khả năng kiểm soát và cải thiện các điều kiện khí hậu trong chuồng

nuôi tốt nhất giúp vật nuôi đạt năng suất cao nhất, giảm thải tối đa sự ô
nhiễm môi trường
4.2.3. Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hợp lý, giải quyết các vấn

đề liên quan đến chuồng trại, vật nuôi và con người.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Có ý thức trách nhiệm, đạo đức và tác phong nghề nghiệp cao.
4.3.2. Có trách nhiệm công dân; thái độ phục vụ tận tình.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức về chuồng trại, mối quan hệ mật thiết giữa
chuồng trại và vật nuôi, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên vật nuôi, các giải
pháp chuồng nuôi nhằm tạo điều kiện tối hảo cho vật nuôi đạt năng suất cao và chất

lượng sản phẩm tôt. Ngoài ra, môn học còn giúp cho sinh viên có hiểu biết về các loại
vật liệu xây dựng có liên quan và cách chọn các vật liệu đó phù hợp với từng vị trí địa
lý, đồng thời hướng dẫn sinh viên biết cách thiết kế và xây dựng một trang trại chăn
nuôi theo từng đối tượng vật nuôi, theo dõi thi công và đánh giá chất lượng công trình.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

4

4.1.1; 4.2.1;
4.3

Chƣơng 2. Ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng trên
cơ thể vật nuôi
2.1. Ánh sáng
2.2. Nhiệt độ
2.3. Ẩm độ
2.4. Tốc độ gió
2.5. Thành phần không khí
2.6. Âm thanh

4

4.1.1; 4.2.1;
4.3

Chƣơng 3. Vật liệu xây dựng chuồng nuôi

4

4.1.2; 4.2.3;
4.3

4

4.1.3; 4.2.1;
4.3

4

4.1.3; 4.2.3;
4.3

Chƣơng 1. Giới thiệu
1.1. Các khái niệm, thuật ngữ về chuồng trại
1.2. Mối quan hệ giữa chuồng trại và các phương
thức chăn nuôi
1.3. Vai trò của chuồng trại trong chăn nuôi
1.4. Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của một
chuồng nuôi
1.5. Phương pháp nghiên cứu về chuồng trại

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Các định nghĩa
Đất và các vật liệu từ đất
Gỗ
Xi măng
Kim loại

Chƣơng 4. Các cấu kiện của của chuồng nuôi
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Các định nghĩa
Cừ và móng
Hệ thống chịu lực
Nền và sàn
Tường
Mái

Chƣơng 5. Thiết kế và xây dựng một trại chăn nuôi
5.1. Các định nghĩa
5.2. Thành phần của một trại chăn nuôi
5.3. Các hệ thống chuồng nuôi
6.2. Thực hành

Nội dung
Bài 1. Xác định hƣớng chuồng
1.1. Mục tiêu

Số tiết

Mục tiêu

5

4.1.1; 4.2.3;
4.3.1

5

4.1.3; 4.2.3;
4.3

5

4.1.2; 4.2.3;
4.3

5

4.1.3; 4.2.3;
4.3

1.2. Các dụng cụ và phương pháp đo
1.3. Xác định hướng tự nhiên, hướng chuồng và vẽ sơ đồ
chuồng nuôi
Bài 2. Xác định các thông số khí hậu trong chuồng nuôi
2.1. Mục tiêu
2.2. Các dụng cụ và phương pháp đo
2.3. Xác định hướng các thông số về ánh sáng, nhiệt độ,
ẩm độ, tốc độ gió...
Bài 3. Xác định các phƣơng xây dựng trong chuồng nuôi
3.1. Mục tiêu
3.2. Các dụng cụ và phương pháp đo
3.3. Xác định hướng các phương ngang, thẳng đứng, độ
dốc trong chuồng nuôi
Bài 4. Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi
3.1. Mục tiêu
3.2. Các dụng cụ và phương pháp
3.3. Vẽ mô hình một trang trại chăn nuôi (áp dụng cho
từng đối tượng vật nuôi)
7. Phƣơng pháp giảng dạy:
-Lý thuyết: 20 tiết; sinh viên được hướng dẫn nội dung của môn học trên lớp, trả lời
các câu hỏi của giảng viên.
- Thực hành: 20 tiết; theo nhóm và được thực tập tại trại về các nôi dung thực tập,
vẽ và nộp phúc trình
8. 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.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
1 Điểm chuyên cần

Quy định
Số tiết tham dự học/tổng số tiết

Trọng số
5%

Mục tiêu
4.3

Điểm bài tập

Số bài tập đã làm/số bài tập
5%
4.2.1; 4.3
được giao
3 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo/thuyết minh
5%
4.2.1, 4.2.3;
- Được nhóm xác nhận có tham
4.3
gia
4 Điểm kiểm tra giữa - Báo cáo thực hành
35%
4.1.1, 4.1.2,
kỳ
- Tham gia 100% số giờ
4.2.1; 4.3
5 Điểm thi kết thúc - Thi trắc nghiệm
50%
4.1; 4.3
học phần
Lưu ý:
- Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học
phần có thể thiết kế điểm thành phần, quy định, trọng số, mục tiêu đánh giá học phần
cho phù hợp. Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội
dung tiêu chí đánh giá.
- Ngoài ra, bảng trên có trình bày sự liên quan giữa phần đánh giá và mục tiêu
của học phần. Cột “Mục tiêu” chỉ trình bày số thứ tự của mục tiêu của học phần (ở
mục số 4) có liên quan đến thành phần đánh giá tương ứng. Các số thứ tự được trình
bày trong cột “Mục tiêu” chỉ là ví dụ.
2

9.2. 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.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu

Số đăng ký cá biệt

[1] Giáo trình xây dựng chuồng trại

Võ Văn Sơn

[2] Farm structures in tropical climates, 1988. Food and

Lennart P. Bengtsson
James H. Whitaker

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the
Informartion Network on Post-Harvest Operations (INPhO) 1998

[3] Livestock production systems and livestock development in
tropical Africa, 1982. Kieler Wissenschaftsverlag Vauk

Hans E. Jahnke

…

…

11. Hƣớng dẫn sinh viên tự học:
Tuần

1

Nội dung
Chƣơng 1: Giới thiệu

1.1 Các khái niệm, thuật
ngữ về chuồng trại
1.2 Mối quan hệ giữa

(tiết)

Thực
hành
(tiết)

4

0

Lý
thuyết

Nhiệm vụ của sinh viên

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1] và [3]: nội dung từ mục 1.1
đến 1.3, Chương 1
+Ôn lại nội dung 1.1 đến 1.3 đã học ở

2

chuồng trại và các phương
thức chăn nuôi
1.3 Vai trò của chuồng trại
trong chăn nuôi
1.4 Các yêu cầu và nguyên
tắc cơ bản của một chuồng
nuôi
1.5 Phương pháp nghiên
cứu về chuồng trại

học phần chăn nuôi heo, chăn nuôi gia
cầm và chăn nuôi gia súc nhai lại
+Tra cứu nội dung về mối quan hệ giữa
chuồng trại và phương thức chăn nuôi.

4

15

5

Chƣơng 2: Ảnh hƣởng
của các yếu tố môi
trƣờng trên cơ thể vật
nuôi
2.1 Ánh sáng
2.2 Nhiệt độ
2.3 Ẩm độ
2.4 Tốc độ gió
2.5 Thành phần không khí
2.6 Âm thanh

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.1 đến
2.6
+Ôn lại các nội dung 1.2 đến 1.3 đã học
ở học chương 1
-Tài liệu [2]: tìm hiểu Chapter 7:
Climate and environmental control để rõ
hơn về các vấn đề sau: sự truyền nhiệt,
ẩm độ, sự thông thoáng, năng lượng mặt
trời, kiểm soát âm thanh, ánh sáng. Tìm
hiểu chapter 1: Presentation technique
để có thể chuẩn bị tốt cho phần thực tập
-Thực tập bài số 1, 2 và 3, tài liệu [1] và
viết báo cáo các kết quả ghi nhận được
và nhận xét, đánh giá
-Làm việc nhóm (theo danh dách phân
nhóm): làm bài tập của Chương 2, tài
liệu [1] và viết báo cáo của nhóm: ảnh
hưởng của hiệu ứng nhà kính; ảnh
hưởng của sự biến đổi khí hậu lên vật
nuôi

7

Chƣơng 3: Vật liệu xây

4

0

4

0

-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 3.1 đến
3.6 của Chương 3
+Tra cứu nội dung về....
-Tìm hiểu tài liệu [2] Chapter 3:
Building materials và Chapter 5:
Elements of construction để rõ hơn về
các vật liệu sử dụng trong xây dựng
-Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 và 5
của Chương 2, tài liệu [1]
-Viết báo cáo bài thí nghiệm số 2
-Tìm hiểu bài thí nghiệm số 3 được
hướng dẫn trong tài liệu [3], chú ý phần
hướng dẫn chuẩn bị mẫu thí nghiệm và
các bước tiến hành (từ trang 18 đến
trang 24)
-...
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 4.1 đến
4.6 của Chương 4

3

4

dựng chuồng nuôi

8

9

3.1 Các định nghĩa
3.2 Đất và các vật liệu từ
đất
3.3 Gỗ
3.4 Xi măng
3.5 Kim loại
3.6 Chất dẽo

Chương 4: Các cấu kiện

của chuồng nuôi
4.1 Các định nghĩa

10

11

12

4.2 Cừ và móng
4.3 Hệ thống chịu lực
4.4 Nền và sàn
4.5 Tường
4.6 Mái
Chương 5: Thiết kế và xây
dựng trại chăn nuôi
5.1 Các định nghĩa
5.2 Thành phần của một
trại chăn nuôi
5.3 Các hệ thống chuồng
nuôi (heo, trâu bò và gia
cầm)

-Tìm hiểu tài liệu [2] chapter 6: Building
production để rõ hơn về các cấu kiện sử
dụng trong xây dựng

4

5

Nghiên cứu trước:
+Tài liệu [1]: nội dung từ mục 5.1 đến
5.3 của Chương 5
-Tìm hiểu tài liệu [2] chapter 1:
Presentation technique; chapter 8:
Functional planning và chapter: 10:
Animal housing để rõ hơn cách thiết kế
và xây dựng một trại chăn nuôi
-Làm việc nhóm: làm bài tập số 4 của
Chương 5, tài liệu [1]
-Viết báo cáo bài 4

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC VIỆN/
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

TRƢỞNG BỘ MÔN

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG BỘ MÔN

Ghi chú:
-

Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format)
của e-file Mẫu Đề cương chi tiết học phần. Chú ý xóa các nội dung hướng dẫn
có trong Mẫu Đề cương chi tiết học phần ở văn bản và e-file được phê duyệt.

-

Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho Phòng Đào
tạo (bằng văn bản và e-file) và được đơn vị phụ trách giảng dạy học phần cập
nhật vào website của Trường.

-

Tên e-file của Đề cương chi tiết học phần là mã số học phần.

Ví dụ: Đề cương chi tiết học phần Pháp luật đại cương có mã học phần là
KL001 đặt tên e-file là: KL001.doc
-

Ngoài các đợt điều chỉnh đề cươngchi tiết học phần do Trường tổ chức, đơn vị
quản lý học phần có thể chủ động tổ chức rà soát điều chỉnh cập nhật của đề
cương chi tiết học phần. Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần
cũng được gửi cho Phòng Đào tạo và cập nhật vào website của Trường như
hướng dẫn trên.

