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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 

NATURAL PRODUCTS CHEMISTRY 

- Mã số học phần : TN317 

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ 

- Số tiết học phần : 25 tiết lý thuyết, 5 tiết bài tập. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn : Hóa học 

- Khoa: Khoa khoa học tự nhiên 

3. Điều kiện tiên quyết: TN 177 

4. Mục tiêu của học phần:  

Cung cấp kiến thức cơ bản về những hợp chất có nguồn 

gốc thiên nhiên, là những chất biến dưỡng thứ cấp, cô lập được từ thực vật, động vật 

không xương sống, động vật sống dưới nước và nấm. 

4.1. Kiến thức: 

4.1.1. Kiến thức đại cương về các hợp chất biến dưỡng thứ cấp, phân chia nhóm 

4.1.2. Kiến thức hóa học cơ bản, nguồn trong tự nhiên, đường sinh tổng hợp và hoạt 

tính sinh học nổi bật của các hợp chất terpenoid 

4.1.3. Kiến thức hóa học cơ bản, nguồn trong tự nhiên, đường sinh tổng hợp và hoạt 

tính sinh học nổi bật của các hợp chất steroid 

4.1.4. Kiến thức hóa học cơ bản, nguồn trong tự nhiên, đường sinh tổng hợp và hoạt 

tính sinh học nổi bật của các hợp chất alkaloid 

4.1.5. Kiến thức hóa học cơ bản, nguồn trong tự nhiên, đường sinh tổng hợp và hoạt 

tính sinh học nổi bật của các hợp chất flavonoid 

4.1.6. Kiến thức hóa học cơ bản của các nhóm hợp chất khác như chất béo 

sphingomyelin, lignan, coumarin, glycosid, saponin,... 
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4.2. Kỹ năng: 

Bên cạnh mục tiêu về kiến thức, môn học còn cung cấp cho sinh viên các kỹ năng 

4.2.1. Tư duy phản biện: suy nghĩ sáng tạo, biết tìm tòi, cách tân 

4.2.2. Khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin. 

4.2.3. Giao tiếp: giải thích và diễn tả ý tưởng một cách hiệu quả thông qua kỹ năng 

viết, nói hoặc báo cáo. 

4.2.4. Thực nghiệm: phân tích, xử lý các thông tin tra cứu, tổng hợp để viết được hoàn 

chỉnh và trình bày tốt báo cáo về các đặc trưng hóa học, sinh học của các hợp 

chất theo nhóm được chia và theo yêu cầu của bài tập. 

4.2.5. Làm việc nhóm: có khả năng liên kết các ý tưởng; tương tác và thảo luận; biết 

tôn trọng sự khác biệt và bảo vệ quan điểm cá nhân. 

4.3. Thái độ: 

4.3.1. Môn học cũng tạo điều kiện để sinh viên xây dựng và phát triển các phẩm chất 

cần thiết cho những hoạt động khoa học như ham thích tìm hiểu khoa học, kiên 

trì, tập trung; trung thực và tự tin. 

4.3.2. Yêu thích khám phá thiên nhiên, ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học trình bày các kiến thức hóa học cơ bản về những hợp chất có nguồn 

gốc thiên nhiên, cô lập được từ thực vật, động vật không xương sống, động vật sống 

dưới nước và nấm, với tính chất chung là những chất biến dưỡng thứ cấp. 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

6.1. Lý thuyết 
Nội dung  Số tiết  Mục tiêu 

Chương 1.  
Đại cương về hợp chất biến 

dưỡng thứ cấp  
2  

4.1; 4.2; 

4.3 
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1.1. Hợp chất thiên nhiên: chất biến dưỡng bậc nhất 

và bậc hai (thứ cấp) 

1 4.1.1; 4.2.1; 

4.3.1 

1.2. Đường sinh tổng hợp, Sự phân chia nhóm của 

các chất biến dưỡng thứ cấp 

1 4.2.2; 4.2.2; 

4.3.2 

Chương 2. Hợp chất terpenoid 5 4.1; 4.2; 4.3 

2.1. Phân loại terpenoid theo đường sinh tổng hợp 1 4.1; 4.2; 4.3 

2.2. Tính chất hóa học của từng nhóm monoterpen, 

sesquiterpen, diterpen, triterpen và tetraterpen 

3 4.1.2; 4.2.2; 

4.3.2 

2.3. Hoạt tính sinh học của từng nhóm 1 4.1; 4.2; 4.3 

Chương 3. Hợp chất steroid 5 4.1; 4.2; 4.3 

3.1. Phân loại steroid: sterol, hormon, glycosid tim, 

acid mật 

1 4.1.1; 4.2.1; 

4.3.1 

3.2. Tính chất hóa học chung của steroid, cấu trúc lập 

thể của các steroid, các qui ước về tên thường 

3 4.1.1; 4.2.1; 

4.3.1 

3.3. Hoạt tính sinh học của từng nhóm 1 4.1; 4.2; 4.3 

Chương 4. Hợp chất alkaloid 5 4.1; 4.2; 4.3 

4.1. Phân loại alkaloid theo các khung nhóm chất 

nhiều ứng dụng, giới thiệu đường sinh tổng hợp 

1 4.1; 4.2; 4.3 

4.2. Tính chất hóa học chung của từng nhóm 
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monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen và 

tetraterpen 

3 4.1.1; 4.2.1; 

4.3.1 

4.3. Hoạt tính sinh học của từng nhóm 1 4.1; 4.2; 4.3 

Chương 5. Hợp chất flavonoid 5 4.1; 4.2; 4.3 

5.1. Phân loại flavonoid theo các khung nhóm chất 

nhiều ứng dụng, giới thiệu đường sinh tổng hợp 

1 4.1; 4.2; 4.3 

5.2. Tính chất hóa học chung của từng nhóm flavon, 

flavanol, flavonol, biflavon, neoflavon 

3 4.1.2; 4.2.2; 

4.3.2 

5.3. Hoạt tính sinh học của từng nhóm 1 4.1; 4.2; 4.3 

Chương 6. Hợp chất biến dưỡng thứ cấp khác 3 4.1; 4.2; 4.3 

6.1. Sphingomyelin 1 4.1; 4.2; 4.3 

6.2. Lignan, Coumarin 1 4.1; 4.2; 4.3 

6.3. Glycosid 1 4.1; 4.2; 4.3 

6.2. Thực hành: Làm bài tập tìm hiểu về một nhóm chất 

- Lý thuyết: 25 tiết và Bài tập: 5 tiết 

- Phương pháp diễn giảng, nêu vấn đề, cho bài tập nhóm. 

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. 

- 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. 
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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  Quy định  Trọng số  Mục tiêu 

1  Điểm chuyên cần  Số tiết tham dự học/tổng số tiết  10%  4.3 

2  Điểm bài tập  
Số bài tập đã làm/số bài tập 

được giao 
10%  

4.2.1; 4.2.4; 

4.3 

3  
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thi viết/trắc nghiệm/vấn 

đáp/... (30 phút) 
15%  

4.1.1 đến 

4.1.4; 4.2.1 

4  
Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết (45 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

- Bắt buộc dự thi 

65%  4.1; 4.3 

 

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 Sốcá bi đăng ký ệt 

[1] Giáo trình Hóa học hợp chất thiên nhiên; Tôn Nữ Liên Hương 

[2] (Tài liệu tham khảo khác), Nguyễn Kim Phi Phụng, Phương pháp 

cô lập hợp chất hữu cơ, NXB Đại học quốc gia TP HCM, 2007 

[3] Hoàng Trọng Yêm và Dương Văn Tuệ, Hoá học hữu cơ, tập 

3, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001 
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11. Hƣớng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần  Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1  
Chương 1: Đại 

cương  
1 1 

- Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [2] và [3] 

+Tra cứu nội dung về 

chương 1 trong 

giáo trình, thông tin 

trên wikipedia. 

2  

Chương 2: 

Terpenoid 

2.1. .................. 

2.2. .................. 

2  5  

-Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1] và [2] về 

terpenoid 

3  

Chương 3: 

Steroid 

3.1. .................. 

3.2. .................. 

3.3. .................. 

2  

- Nghiên cứu trước: 

+ Tài liệu [1] 

+ Tra cứu nội dung về 

steroid 

- Tìm hiểu tài liệu [3] để 

rõ hơn về 

steroid 

 

4  
Chương 4: 

Alkaloid  
2  

- Tìm hiểu tài liệu [1], [2] 

để rõ hơn về 

alkaloid 
 

5  
. Chương 5: 

Flavonoid  
2  

- Tìm hiểu tài liệu [1], [2] 

để rõ hơn về 

flavonoid 
 

6  Chương 6: Các 2  - Tìm hiểu tài liệu [1], [2] 
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hợp chất 

khác 

để rõ hơn về 

sphyngomyelin, glycosid 

 

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20… 

  TL. HIỆU TRƢỞNG  TRƢỞNG BỘ MÔN 

TRƢỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC VIỆN/ 

        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 

 

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20… 

  TRƢỞNG BỘ MÔN 

 

Lưu ý: Đối với Bộ môn Giáo dục thể chất là đơn vị trực thuộc Trường thì phần 

phê duyệt như sau 

 

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 
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hướng dẫn trên. 

 

 


