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                Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2022 

 

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN  
 

Họ và tên NCS: Bùi Thị Phương Đông  

Khóa 1 (2015 - 2018) - Chuyên ngành Lý luận và PPDH Âm nhạc. Mã số 9140111 

Đề tài: “Dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm 

Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ âm nhạc hiện nay”. 

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

Những kết luận mới của luận án: 

Đề tài là một nghiên cứu mới về dạy học ca khúc viết về Hà Nội thông qua môn học 

phân tích tác phẩm và dạy hát cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc. Chúng tôi 

đúc rút lại một số luận điểm của luận án như sau: 

Thứ nhất, Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về dạy học ca khúc viết về 

Hà Nội cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm 

mỹ âm nhạc hiện nay. 

Thứ hai, hệ thống hóa được cơ sở lý luận và làm sáng tỏ một số vấn đề chứng minh 

rằng dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp 

ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ âm nhạc hiện nay là cần thiết. Xây dựng được một số khái 

niệm mang tinh lý luận giáo dục âm nhạc. 

Thứ ba, cụ thể hóa được nội dung của việc dạy học những ca khúc về Hà Nội. Phân 

tích và làm rõ những đặc điểm của các ca khúc viết về Hà Nội với các nội dung về (chủ đề 

tư tưởng, phong cách sáng tác, lời ca, thang âm - điệu thức, phương thức xây dựng giai 

điệu tiết tấu, cấu trúc và những giá trị về (lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và định hướng thẩm 

mỹ). Trên những giá trị nền tảng đó, thông qua việc dạy học những ca khúc về Hà Nội cho 

sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc để đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 

hiện nay. 
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Thứ tư, căn cứ vào cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng, đề xuất các biện pháp 

dạy học những ca khúc viết về Hà Nội đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ, sinh viên ngành 

Sư phạm Âm nhạc sẽ có được những năng lực cảm thụ thẩm mỹ âm nhạc, định hướng thẩm 

mỹ âm nhạc và có những năng lực sáng tạo trong vai trò là những đội ngũ kế cận giáo dục 

nghệ thuật góp phần hoàn thiện nhân cách cho học sinh. 

Ngoài ra, NCS đã xác lập một số cơ sở dữ liệu âm nhạc, làm phong phú thêm nguồn tư 

liệu, tài liệu nghiên cứu về những ca khúc viết về Hà Nội. Những giá trị nghệ thuật âm nhạc, 

giá trị thẩm mỹ đã được phân tích, khái quát, hệ thống hóa đã mang tính lý luận, có giá trị 

thực tiễn trong giáo dục âm nhạc, giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc 

hiện nay, góp phần đạt hiệu quả, đạt mục đích nghiên cứu của đề tài.  

 

   Người hướng dẫn                                                               Nghiên cứu sinh  

 

 

 

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa                                                  Bùi Thị Phương Đông  


