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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trần Hoàn là nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. 

Những sáng tác của ông có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc cổ điển 

châu Âu với âm nhạc dân gian tạo nên những giai điệu trữ tình nồng ấm, để 

lại ấn tượng khó phai trong lòng người nghe. Ca khúc của ông có giai điệu 

mượt mà, sâu lắng và giàu hình tượng. Trong đó nổi bật là thể loại trữ tình, 

trở thành đặc trưng trong âm nhạc của ông. Đa số các bài hát đều có lời ca 

đẹp, bay bổng, lãng mạn, nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước 

con người, tình yêu đôi lứa… Ông đã để lại rất nhiều ca khúc trong đó có 

nhiều bài mãi mãi đi cùng năm tháng như: Sơn nữ ca, Lời ru trên nương, 

Tình ca mùa xuân, Một mùa xuân nho nhỏ, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò 

ví dặm, Mưa rơi, Thăm bến Nhà Rồng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa… Ca khúc 

của Trần Hoàn không chỉ được sử dụng trong các chương trình biểu diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp và không chuyên mà còn được đưa vào trong chương 

trình học thanh nhạc tại các trường đào tạo nghệ thuật. Trong đó, có hệ Trung 

cấp Thanh nhạc tại Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa. 

  Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa tiền thân là Trường Trung 

cấp Văn hóa Nghệ thuật, có bề dày đào tạo và chắp cánh nhiều tài năng 

nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực thanh nhạc, nuôi dưỡng niềm đam mê âm 

nhạc cho các lớp thế hệ sinh viên học tập và sau này thành công trên con 

đường sự nghiệp. Không chỉ có vậy, Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa 

còn là nơi tạo nguồn cho các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các trường 

chuyên nghiệp khác như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học 

Văn hóa Nghệ thuật Quân đội… Các ca sĩ nổi tiếng như Anh Thơ, Hồ 

Quang Tám, Lê Anh Dũng, Phương Linh... đã từng là học sinh của Trường. 

Thanh nhạc là một trong những ngành chủ chốt của Trường ĐHVH - TT & 

DL Thanh Hóa và được chia thành hai hệ: Trung cấp năng khiếu và Đại 
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học Thanh nhạc. Cả hai hệ đều được nhà trường quan tâm và chú trọng 

về chuyên môn cũng như chất lượng đào tạo. Hệ Trung cấp năng khiếu 

có một ý nghĩa quan trọng trong việc để đào tạo nguồn kế cận cho bậc 

Đại học sau này. 

Nội dung chương trình giảng dạy cho hệ Trung cấp Thanh nhạc có ca 

khúc của các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác, trong đó có ca khúc của nhạc sĩ 

Trần Hoàn. Là giảng viên dạy học Thanh nhạc tại Khoa Âm nhạc Trường 

ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa, tôi thấy các giảng viên chú trọng tới việc 

rèn luyện kĩ thuật thanh nhạc, vị trí âm thanh, hơi thở… và đã đạt được 

những thành công nhất định. Tuy nhiên, việc dạy và học thanh nhạc nói 

chung và ca khúc của Trần Hoàn nói riêng vẫn còn một số bất cập như ít 

chú trọng việc tìm hiểu những đặc điểm âm nhạc, nhất là màu sắc dân gian 

và cách hát ra âm hưởng dân gian trong ca khúc Việt Nam nói chung và 

của Trần Hoàn nói riêng.  

Mong muốn được đi sâu tìm hiểu phương pháp dạy học thanh nhạc ca 

khúc Việt Nam, tôi chọn nghiên cứu: “Dạy học ca khúc của Trần Hoàn 

cho hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và 

Du Lịch Thanh Hóa” làm đề tài cho luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận và 

Phương pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi có tìm hiểu một số công trình 

của các nhà sư phạm thanh nhạc, cũng như các giáo trình thanh nhạc liên 

quan ở từng cấp độ khác nhau như: 

- Sách học thanh nhạc của Mai Khanh. Nxb Trẻ (1982). Đây là cuốn 

sách đầu tiên viết về phương pháp học thanh nhạc tại Việt Nam, tác giả đã 

đưa ra những phương pháp học hiệu quả đối với sinh viên dựa trên quá 

trình quy nạp kiến thức cũng những kinh nghiệm của bản thân.  

- Phương pháp giảng dạy thanh nhạc của Hồ Mộ La (2008), Nxb Từ 
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điển Bách khoa, Hà Nội. Trong công trình này, tác giả đã phân tích về cơ 

chế phát âm trong khi hát, đưa ra những nguyên lý chung trong việc giảng 

dạy cũng như cách diễn giải, thị phạm trong thanh nhạc. 

- Phương pháp sư phạm thanh nhạc của Nguyễn Trung Kiên, Viện 

Âm nhạc Hà Nội (2001). Tác giả đi vào nghiên cứu những nguyên tắc 

thống nhất sự phát triển kỹ thuật trong ca hát, giới thiệu về cách luyện tập, 

cảm nhận vị trí âm thanh, hơi thở, khẩu hình... đặc biệt, ông đã đưa ra 

những bài tập luyện thanh thông thường đến nâng cao cho giọng hát. 

- Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát của PGS 

Trần Ngọc Lan (2011), Nxb Giáo dục Việt Nam. Tác giả đã đi sâu phân 

tích những đặc điểm của tiếng Việt trong nghệ thuật hát dân tộc và nghệ 

thuật hát mới, luận án mang tính lý luận về sự phối hợp của hai phạm trù 

ngôn ngữ và nghệ thuật ca hát. 

Bên cạnh các sách và công trình, có một số luận văn Thạc sĩ nghiên 

cứu về dạy học thanh nhạc như:  

- Nâng cao chất lượng giảng dạy môn thanh nhạc bậc đại học tại 

trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  của tác giả Trịnh 

Thị Thúy Khuyên - Luận văn thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc bảo vệ tại Học 

Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2013). Luận văn tập trung vào nghiên 

cứu kỹ thuật thanh nhạc khác nhau và vận dụng vào những tác phẩm của 

từng vùng miền khác nhau. 

- Nâng cao chất lượng giảng dạy ca khúc Việt Nam mang âm hưởng 

dân ca Thanh Hóa của Bùi Thị Thu - Luận văn thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc 

bảo vệ tại Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam (2013). Luận văn tập 

trung vào nghiên cứu điệu thức, cách thức diễn xướng của dân ca Thanh 

Hóa đồng thời hướng dẫn sinh viên vận dụng hát những bài hát mang âm 

hưởng dân ca với những dạng bài khác nhau. 
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- Một số giải pháp xử lý ngữ âm tiếng Việt trong ca khúc Việt 

Nam tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW của Hoàng Quốc 

Tuấn, luận văn Cao học Trường ĐHSPNTTW,(2014). Đề tài đã đưa ra 

những quan điểm và giải pháp xử lý ngữ âm tiếng Việt khi hát ca khúc 

Việt Nam trong dạy học Thanh nhạc cho sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật TW. 

- Dạy học kỹ thuật legato cho giọng soprano hệ Trung cấp Thanh 

nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội của Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh, luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc Trường 

ĐHSPNTTW, (2017). Luận văn đã nghiên cứu sâu về phương pháp dạy 

học kỹ thuật legato cho cho giọng soprano hệ Trung cấp Thanh nhạc 

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội như xây dựng những bài tập 

cho cả 4 năm, phương pháp rèn luyện các kỹ thuật bổ trợ…  

- Dạy học ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận cho học sinh trung cấp 

Thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, của 

Đỗ Thị Lam, luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc 

Trường ĐHSPNTTW, (2018).   

Về nhạc sĩ Trần Hoàn, theo tìm hiểu của chúng tôi, có một số công 

trình và bài viết như: 

- Lời người ra đi, 111 tình khúc (1945-2001), Tuyển tập do chính nhạc 

sĩ Trần Hoàn viết và tổng hợp, do Nxb Hà Nội ấn hành (2001), nội dung 

gồm 15 bài viết của tác giả, hàng chục bài của nhiều người viết về nhạc sĩ 

Trần Hoàn và 111 ca khúc của ông sáng tác từ năm 1945 đến năm 2001. 

- Lời ru cho anh, tuyển tập ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn, do Nxb 

Âm nhạc ấn hành năm 2005 gồm những ca khúc được sáng tác từ khoảng 

năm 1990 trở về sau.   
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- Những tư liệu quý về nhạc sỹ Trần Hoàn, bài viết của Trần phương 

Trà, đăng trên báo Dân Trí ngày 23.11. 2003.  

- Nhạc sĩ Trần Hoàn và “Khúc hát người Hà Nội” của Lương Minh 

Tân, giảng viên Khoa Sư phạm Âm nhạc trường ĐHSPNTTW, bài viết 

đăng trên trang web https://techmusic.edu.vn/2018/07/05/nhac-si-tran-

hoan-va-khuc-hat-nguoi-ha-noi/ 

Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy các giáo 

trình, tài liệu trên chưa đề cập đến vấn đề dạy học ca khúc của Trần Hoàn 

cho hệ Trung cấp Thanh nhạc. Vì thế, đề tài của chúng tôi không trùng lặp 

với các công trình đã công bố. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu để đề xuất các biện pháp dạy học ca khúc của nhạc 

sĩ Trần Hoàn cho giọng nữ hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường ĐHVH - TT 

& DL Thanh Hóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

  - Tìm hiểu cơ sở lý luận của đề tài và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ 

Trần Hoàn. 

- Thực trạng dạy học thanh nhạc và ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn cho 

học sinh Trung cấp Thanh nhạc tại Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa. 

- Đề xuất các biện pháp dạy học hát ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn 

cho giọng nữ trung, hệ Trung cấp Thanh nhạc Trường ĐHVH - TT & DL 

Thanh Hóa. 

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp dạy học ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn cho giọng nữ trung, 

hệ Trung cấp Thanh nhạc Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa. 

https://techmusic.edu.vn/2018/07/05/nhac-si-tran-hoan-va-khuc-hat-nguoi-ha-noi/
https://techmusic.edu.vn/2018/07/05/nhac-si-tran-hoan-va-khuc-hat-nguoi-ha-noi/
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài chỉ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến dạy học hát ca khúc 

của nhạc sĩ Trần Hoàn cho giọng nữ trung, hệ Trung cấp Thanh nhạc 

Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa.  

Trong phần phân tích bài mẫu cho thực nghiệm, luận văn lựa chọn 

một ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Hoàn là Giữa Mạc Tư Khoa nghe 

câu hò ví dặm. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 11 năm 2018. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cơ bản như:  

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: Chúng tôi tiến hành 

phân tích các tư liệu về dạy học thanh nhạc cũng như thực trạng dạy và học 

ở Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa, so sánh kết quả học tập của HS 

các khóa, phương pháp dạy học thanh nhạc giữa các trường có đào tạo 

chuyên ngành thanh nhạc, cách phát âm, ngữ điệu tiếng nói của các địa 

phương, vùng miền; tổng hợp kết quả phân tích để làm cơ sở lí luận và thực 

tiễn cho đề tài đồng thời xây dưng những biện pháp dạy học mới phù hợp 

mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 

- Phương pháp khảo sát, điều tra thực tiễn: Tìm hiểu về thực trạng 

tuyển sinh, năng lực đầu vào, nhu cầu học  tập của HS, PPDH của GV và 

những vấn đề đã đạt được để có hướng nghiên cứu thích hợp. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thực hiện thực nghiệm triển 

khai các biện pháp dạy học mới cho HS trung cấp thanh nhạc năm thứ 2 và 

tổ chức thực nghiệm đối chứng để đánh giá và khẳng định tính khoa học, 

khả thi của đề tài. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Nếu kết quả của luận văn được công nhận sẽ đóng góp một số biện 

pháp về dạy học hát ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn dành cho giọng nữ hệ 
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Trung cấp thanh nhạc Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa, cụ thể là áp 

dụng kết hợp một số phương pháp thanh nhạc cổ điển châu Âu và lối hát 

dân ca Việt Nam trong cách hát các ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn (hơi 

thở, khẩu hình, vận dụng kỹ thuật hát, phát âm nhả chữ, thể hiện phong 

cách vùng miền…)    

7. Bố cục của luận văn 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội 

dung luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn  

Chương 2: Đặc điểm ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn 

Chương 3: Biện pháp dạy học hát ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Khái niệm  

1.1.1. Thanh nhạc 

Trong quá trình lao động, sinh hoạt cũng như đấu tranh sinh tồn trước 

thiên nhiên hay xung đột xã hội, con người luôn tìm cách diễn đạt cảm xúc, 

phản ánh thế giới quan theo nhiều hình thức sinh động và khéo léo. Cùng 

với các loại hình nghệ thuật như văn học, mỹ thuật..., âm nhạc là một 

phương thức biểu đạt gắn liền với hầu hết mọi lĩnh vực mà con người tham 

gia. Trong đó, hoạt động ca hát được xem là hình thức hoạt động âm nhạc 

có từ rất sớm, cùng lúc với sự xuất hiện của tiếng nói… Trải qua nhiều 

chặng đường phát triển của nghệ thuật âm nhạc, nhiều loại hình mới được 

nảy sinh, định hình và thể hiện những thế mạnh riêng về khả năng biểu đạt. 

Dựa vào đặc điểm đặc trưng nhất của phương tiện biểu đạt, người ta 

chia âm nhạc thành hai thể loại chính là thanh nhạc và khí nhạc. Trong bài 

viết về thanh nhạc, cuốn Các thể loại âm nhạc do Lan Hương dịch (1981), 

Nxb Văn hóa, các tác  giả V. Va-Xi-Na và Grô-Xman cho rằng: “Thanh nhạc, 

tức âm nhạc có lời ca, là loại hình lâu đời nhất của nghệ thuật âm nhạc” [25; 

10]. Tương tự, trong giáo trình Hình thức và thể loại âm nhạc 1 dùng cho hệ 

CĐSP Âm nhạc, Nxb ĐHSP, Hà Nội (2005), tác giả Nguyễn Thị Nhung khái 

niệm: “Thanh nhạc là những tác phẩm được biểu diễn bằng giọng người, loại 

hình xuất hiện sớm nhất của nghệ thuật âm nhạc” [29; 118].  

Các khái niệm trên khẳng định những tác phẩm thuộc thể loại thanh 

nhạc là: có lời ca và được biểu diễn bằng giọng con người. Có lẽ, khái niệm 

về lời ca được các tác giả nêu trên hiểu theo cách tương đối, bao gồm ngôn 

ngữ chứa đựng một nội dung biểu đạt cụ thể và cả các hư từ như í, a, hơ... 

hay chỉ các âm/nguyên âm không mang ngữ nghĩa cụ thể như các bài 

vocalise vẫn luôn được sử dụng trong dạy học thanh nhạc chuyên nghiệp. 
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Chúng tôi cho rằng, cách gọi thanh nhạc như trên vẫn chưa thống nhất 

và chỉ biểu đạt về nhạc hát. Khái niệm thanh nhạc chỉ xuất hiện khi định 

hình thành một khoa học trong dạy học hát. Lúc này, thanh nhạc được xem 

là một lĩnh vực của âm nhạc (bên cạnh lĩnh vực khí nhạc), được xác định 

bởi hai yếu tố là ngôn ngữ và giọng hát của con người. Cũng như khí nhạc, 

thanh nhạc được chia thành nhiều thể loại. Trong quyển Phương pháp sư 

phạm thanh nhạc (2001), Viện Âm nhạc, Nhạc Viện Hà Nội, tác giả 

Nguyễn Trung Kiên viết: “Các tác phẩm thanh nhạc trong giáo trình gồm 

có: bài luyện thanh (vocalise), aria, romance, tổ khúc, dân ca. Mỗi thể loại 

có một đặc tính riêng...” [11; 27]. Tác giả Nguyễn Thị Nhung chia thanh 

nhạc thành năm thể loại: ca khúc, romance, trường ca, hợp ca, hợp xướng 

[29; 118-129].  

Khi nói đến tác phẩm thanh nhạc, chúng ta không thể tách rời giọng 

hát, lời ca ra khỏi giai điệu. Hoạt động biểu diễn thanh nhạc cũng chính là 

hoạt động ca hát. Con người thông qua ca hát để gửi gắm tâm tư, tình cảm, 

tư tưởng, ý chí... của mình. “Ca hát là môn nghệ thuật phối hợp giữa âm 

nhạc và ngôn ngữ... có thể coi là một nhạc cụ sống, với sức mạnh biểu hiện 

lớn lao, khả năng phổ cập rộng rãi, đã làm cho nghệ thuật ca hát trở thành 

một phương tiện truyền cảm giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và giải 

trí vô cùng quan trọng” [11; 7]. Như vậy, thể loại thanh nhạc có mặt trong 

cuộc sống hàng ngày, gắn liền với đời sống tinh thần của con người. Mỗi 

tác phẩm thanh nhạc, dù có cấu trúc, hình thức đơn giản nhất cũng luôn 

chứa đựng xúc cảm sâu sắc, phản ánh tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cá 

nhân hoặc cộng đồng người trong xã hội.  

1.1.2. Dạy học  

 Cho đến nay, các nhà ngôn ngữ học cũng như các nhà sư phạm đã 

đưa ra khá nhiều khái niệm, định nghĩa về dạy học. Từ điển Tiếng Việt do 

Hoàng Phê chủ biên (2003), Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng, định 
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nghĩa: “Dạy học: Dạy để nâng cao trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức, 

theo chương trình nhất định” [33; 244]. Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam 

do Vũ Ngọc Khánh chủ biên (2003), Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 

định nghĩa: “dạy học là quá trình truyền thụ kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của 

thầy giáo cho học sinh” [10; 84]. Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý 

chủ biên (1998), Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, khái niệm về dạy học là 

“dạy văn hóa, theo những chương trình nhất định: nghề dạy học” [41; 515]. 

Các khái niệm trên mặc dù chưa đồng nhất nhưng đều thể hiện mục tiêu 

của hoạt động dạy học là truyền thụ, chuyển tải những kinh nghiệm, kiến 

thức khoa học tự nhiên và xã hội từ người dạy đến người học.  

Dạy học là một hiện tượng xã hội có chức năng phát triển cá nhân và 

cộng đồng thông qua việc truyền thụ kinh nghiệm lịch sử - xã hội đến 

người học. Trong  Dạy học hiện đại - lí luận - biện pháp - kĩ thuật, Nxb Đại 

học Quốc gia, Hà Nội, tác giả Đặng Thành Hưng (2002) viết: “Bản chất 

của dạy học chính là gây ảnh hưởng có chủ định đến hành vi học tập và quá 

trình học tập của người khác, tạo ra môi trường và những điều kiện để 

người học duy trì việc học, cải thiện hiệu quả, chất lượng học tập, kiểm 

soát quá trình học tập của mình” [7; 35]. Quá trình dạy học bao gồm quá 

trình dạy và quá trình học. Dạy là hoạt động lãnh đạo, tổ chức, điều khiển 

hoạt động học của học sinh. Học là hoạt động do được sự lãnh đạo, tổ chức, 

điều khiển hoạt động nhận thức. Người giáo viên thực hiện hoạt động dạy 

học là người cung cấp, truyền thụ, tổ chức, định hướng và điều chỉnh hành 

vi, phương thức tiếp nhận tri thức của người học, tạo cho người học năng 

lực chủ động sáng tạo trong tiếp nhận và xử lí thông tin, mở rộng kiến thức 

bằng tư duy logic. Dạy học chính là quá trình hình thành cho người học 

nhu cầu, kĩ năng, ý chí, biện pháp học tập để chuyển những kinh nghiệm 

lịch sử - xã hội thành tri thức thuộc về mình, tạo nền tảng vững chắc cho 

quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách cá nhân. Dạy học 
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là hoạt động chủ yếu, đặc trưng của nhà trường được diễn ra theo một qui 

trình nhất định được gọi là qui trình dạy học. Qui trình này được hình thành 

từ mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố: Nội dung - phương pháp - phương 

tiện - hình thức tổ chức - kiểm tra đánh giá. Dạy học là quá trình xử lý 

những kinh nghiệm xã hội từ hình thái xã hội thành hình thái cá nhân, từ 

trừu tượng thành cụ thể, từ khách quan thành chủ quan, được thực hiện bởi 

người học trong những điều kiện cụ thể, môi trường cụ thể được xây dựng, 

xác lập bởi người dạy, được điều hành, kiểm tra, giám sát, và chịu sự quản 

lí về mặt hành chính nhà nước. Dạy học không đơn thuần chỉ là một tiến 

trình truyền thụ những khái niệm, những công thức, những con số... Mục 

tiêu chung của dạy học là mang đến cho người học điều mà họ muốn học, 

gắn kết chặt chẽ với giáo dục.  

1.1.3. Dạy học thanh nhạc 

Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm dạy học thanh nhạc, chúng tôi sơ 

lược về các khái niệm kĩ thuật và kĩ thuật thanh nhạc. Từ điển tiếng Việt do 

Hoàng Phê chủ biên viết: “Kỹ thuật: tổng thể nói chung những phương 

pháp, phương thức sử dụng trong một lĩnh vực hoạt động nào đó của con 

người” [33; 501]. Khái niệm Kĩ thuật thanh nhạc được tác giả Nguyễn 

Trung Kiên đề cập trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc, Viện Âm 

nhạc Hà Nội (2001) như sau: Kỹ thuật thanh nhạc là công việc hoàn thiện 

mọi mặt của giọng hát và nắm vững những thói quen đúng khi hát... Phát 

triển kỹ thuật thanh nhạc luôn gắn liền với kỹ thuật hát legato, staccato, 

passage, diminnuendo, trillo...” [11; 12]. Như vậy, có thể hiểu kĩ thuật 

thanh nhạc là tổng thể những phương pháp, phương thức để điều khiển 

giọng hát nhằm thể hiện một tác phẩm thanh nhạc đạt hiệu quả cao nhất. 

 Từ khái niệm về thanh nhạc và dạy học như chúng tôi đã nêu ở mục 

1.1.1 và 1.1.2, dạy học thanh nhạc có thể được hiểu là quá trình hướng dẫn, 

cung cấp kiến thức, phương pháp, rèn luyện kĩ năng, kĩ thuật thanh nhạc 
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nhằm phát triển, hoàn thiện giọng hát cho người học. Bên cạnh đó, tác giả 

Nguyễn Trung Kiên cũng cho rằng, ngoài việc hoàn thiện giọng hát, phát 

triển kỹ thuật thanh nhạc thì mục tiêu, yêu cầu nội dung công tác đào tạo ca 

sĩ bao gồm cả vấn đề giáo dục tư tưởng, học tập lý luận âm nhạc và học tập 

nghệ thuật biểu diễn [11; 9-15]. Đối với một ca sĩ chuyên nghiệp, việc thể 

hiện bài hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái to, nhỏ, mạnh nhẹ... không 

phải là vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, họ cần một quá 

trình rèn luyện, dưới sự hướng dẫn của giáo viên thanh nhạc, theo một cấu 

trúc chương trình khoa học. Bên cạnh đó, người ca sĩ còn là người sáng tạo 

lần thứ hai đối với một tác phẩm thanh nhạc. Sự sáng tạo ấy phải đảm bảo 

mang lại những xúc cảm chân thực cho người nghe thông qua kĩ năng xử lí 

tác phẩm, thể hiện bằng giọng hát và phong cách biểu diễn. Nói cách khác, 

hoạt động ca hát là sự tái tạo lại xúc cảm, tình cảm, tư tưởng của nhạc sĩ 

gửi gắm trong tác phẩm, chuyển tải thông điệp của tác phẩm một cách 

trung thực và sáng tạo đến người nghe. Dạy học thanh nhạc là một hiện 

tượng xã hội có chức năng phát triển cá nhân thông qua việc truyền thụ 

kinh nghiệm về các vấn đề thuộc lĩnh vực ca hát và lịch sử, xã hội. Mỗi tiết 

dạy học thanh nhạc đều phải đảm bảo cung cấp cho người học không chỉ 

các phương pháp rèn luyện kĩ năng, kĩ thuật hát, biểu diễn tác phẩm mà còn 

cả những tri thức về khoa học, xã hội như đạo đức, lịch sử, văn học... giúp 

cho người học có nhận thức toàn diện hơn về tác phẩm. 

1.1.4. Phương pháp dạy học thanh nhạc 

  Thuật ngữ “phương pháp’ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp (méthodos), có 

nghĩa là con đường để đạt mục đích. Từ điển Triết học (1975), Nxb Tiến bộ 

Mát-xcơ-va định nghĩa: Phương pháp “là cách thức đạt tới mục tiêu, là hoạt 

động được sắp xếp theo một trật tự nhất định” [34; 458]. Tương tự, Đại từ 

điển tiếng Việt do tác giả Nguyễn Như Ý chủ biên (1998), Nxb Văn Hóa 

Thông Tin, Hà Nội, định nghĩa phương pháp là “cách thức tiến hành để có 
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hiệu quả cao” [41; 1351].  Trong Phương pháp dạy học truyền thống và đổi 

mới, Nxb GD năm 2008, tác giả Thái Duy Tuyên viết: phương pháp “là 

một khái niệm mô tả phương hướng vận động trong quá trình nhận thức và 

hoạt động thực tiễn của con người” [37; 37]. Như vậy, chúng tôi hiểu 

phương pháp là cách thức để chủ thể hoạt động hoàn thành một nhiệm vụ, 

công việc cụ thể với hiệu quả cao nhất. Dựa trên các khái niệm về phương 

pháp, các nhà sư phạm học đưa ra nhiều khái niệm về PPDH. Trong 

Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới của tác giả Thái Duy Tuyên  

cũng trích dẫn một số khái niệm khác nhau về PPDH như:  

   - “PPDH là cách thức tương tác giữa thầy và trò nhằm giải quyết các 

nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển trong quá trình dạy học”, hay 

“PPDH là tổ hợp các cách thức hoạt động, tương tác giữa thầy và trò trong quá 

trình dạy học nhằm đạt được mục đích dạy học (Iu. K. Babanxki) [37; 38].  

- “PPDH là một hệ thống những hành động có mục đích của giáo viên 

nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh, đảm bảo học 

sinh lĩnh hội nội dung học vấn” (I.Ia.Lecne) [37; 38]. 

- “PPDH là cách thức hoạt động tương hỗ giữa thầy và trò nhằm đạt được 

mục đích dạy học. Hoạt động này được thể hiện trong việc sử dụng các nguồn 

nhận thức, các thủ thuật logic, các dạng hoạt động độc lập của học sinh và cách 

thúc điều khiển quá trình nhận thức của thầy giáo” (I. D. Dverev) [37; 38]. 

Một số nhà nghiên cứu giáo dục và sư phạm học khác cũng nêu các 

khái niệm khác như: “Phương pháp dạy học là những hình thức và cách 

thức, thông qua đó và bằng cách đó giáo viên và học sinh lĩnh hội những 

hiện thực tự nhiên và xã hội xung quanh trong những điều kiện học tập cụ 

thể” [20; 75]. Theo Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt: “PPDH là tổ hợp cách 

thức hoạt động của thầy và trò trong quá trình dạy học được tiến hành dưới 

vai trò chủ đạo của thầy, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học” [2; 51]. 

Các khái niệm trên mặc dù chưa thống nhất với nhau về cách tiếp cận 
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nhưng đều phản ánh bản chất chung là cách làm việc của người dạy và 

người học để đạt mục tiêu dạy học.  

Vận dụng những quan điểm, khái niệm trên về PPDH, chúng tôi hiểu 

khái niệm về PPDH thanh nhạc là hệ thống những hành động có mục đích 

của GV nhằm tổ chức hoạt động cho người học để hình thành, phát triển 

các kĩ năng hát, biểu diễn, truyền tải cảm xúc từ tác phẩm thanh nhạc đến 

người nghe. PPDH thanh nhạc bao gồm một hệ thống các phương pháp 

khác nhau, được người GV vận dụng linh hoạt, sáng tạo, dựa trên cơ sở 

mục tiêu đặt ra của một tiết học, bài học và chương trình đào tạo cụ thể. 

Trong dạy học âm nhạc nói chung, dạy học thanh nhạc nói riêng, các 

phương pháp thường được sử dụng là: phương pháp dùng lời, phương pháp 

trình diễn tác phẩm; phương pháp thực hành nghệ thuật; phương pháp tái 

hiện; phương pháp trực quan; phương pháp kiểm tra đánh giá. Do đặc thù 

riêng của môn thanh nhạc, phương pháp thực hành nghệ thuật và trực quan 

được sử dụng nhiều. Đồng thời, chức năng kép của phương pháp cũng xuất 

hiện. Chẳng hạn, khi GV sử dụng phương pháp trình diễn tác phẩm cũng 

chính là đang áp dụng phương pháp trực quan.  

1.1.5. Ca khúc  

 Có nhiều cách khái niệm khác nhau về danh từ “ca khúc”. Trong 

quyển Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng, tác giả Đào Trọng Từ, 

Đỗ Mạnh Thường, Đức Bằng giải thích: “ca khúc là bài hát ngắn có bố cục 

mạch lạc” [38; 81]. Chúng tôi cho rằng khái niệm trên chưa chuẩn xác, 

chưa làm rõ bản chất của ca khúc. Ở Việt Nam, khái niệm ca khúc chỉ xuất 

hiện từ khi có sự du nhập của âm nhạc phương tây, hình thành nên nền tân 

nhạc. Từ đó, thuật ngữ ca khúc được dùng để gọi cho những sáng tác nhạc 

hát của các nhạc sĩ, các bài dân ca vẫn gọi là bài hát. Như vậy, khái niệm 

bài hát có nội hàm rộng hơn ca khúc, ca khúc còn được gọi là bài hát, 

nhưng bài hát có thể chưa là ca khúc. Qui mô cấu trúc mạch lạc không chỉ 
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có ở thể loại ca khúc mà có ở bất kì tác phẩm âm nhạc nào. Trong cuốn 

Các thể loại âm nhạc, Nxb Văn Hóa, do Lan Hương dịch (1981), bài viết 

về ca khúc, các tác giả V. Va-xi-na và Grô-xman đưa ra khái niệm: “Ca 

khúc là loại giai điệu du dương, hoàn chỉnh và độc lập. Khi biểu diễn 

không có lời ca và nhạc đệm, giai điệu ca khúc cũng vẫn diễn cảm và đặc 

sắc” [25; 14]. Như vậy, khái niệm ca khúc được định hình bởi đặc điểm của 

giai điệu là chủ yếu. Giáo trình Hình thức và thể loại âm nhạc 1, Nxb 

ĐHSP, (2005), tác giả Nguyễn Thị Nhung viết: “Ca khúc là danh từ dùng 

để gọi những tác phẩm thanh nhạc khác nhau: ca khúc dân ca và ca khúc 

của các nhạc sĩ chuyên nghiệp với vai trò thể hiện chủ yếu là giai điệu” [29; 

119]. Các khái niệm trên mặc dù chưa đồng nhất nhưng đã nêu được những 

đặc điểm cơ bản, dấu hiệu đặc trưng để nhận biết một tác phẩm âm nhạc 

thuộc thể loại ca khúc. Đó là: yếu tố giai điệu có tính độc lập, hoàn chỉnh; 

có lời ca và thường có hình thức nhỏ.  

Qua các ý kiến trên, chúng tôi cho rằng ca khúc là một thể loại thanh 

nhạc, loại tác phẩm thường có hình thức nhỏ, chứa đựng hai thành tố cơ 

bản là giai điệu và lời ca, được thể hiện bởi giọng hát con người. Như vậy, 

phần giai điệu của các ca khúc được chuyển soạn thành tác phẩm khí nhạc 

sẽ được xếp vào thể loại khác không phải là ca khúc (Ví dụ: tiểu phẩm độc 

tấu sáo, tiểu phẩm piano...). Một ca khúc phải có đủ phần âm nhạc và lời 

ca, khi trình diễn có thể không có nhạc đệm hoặc được đệm bởi một hoặc 

nhiều nhạc cụ. Phần nhạc đệm mặc dù có vai trò rất lớn trong việc biểu đạt 

nội dung, hình tượng âm nhạc của ca khúc nhưng vẫn không thể vượt qua 

vai trò chính của giai điệu và lời ca. Ca khúc có thể là một sáng tác hoàn 

toàn mới của người nhạc sĩ, cũng có thể được phổ từ thơ hoặc các nhạc sĩ 

dựa vào ý thơ để phát triển thành tác phẩm trọn vẹn. Một đặc điểm đáng 

lưu ý đối với GV dạy thanh nhạc khi tìm hiểu về ca khúc là âm vực của tác 

phẩm. Do được thể hiện bằng giọng người mà giới hạn âm vực trong ca 
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khúc luôn bị hạn chế hơn tác phẩm khí nhạc. Chẳng hạn, ca khúc viết cho 

giọng nữ cao có thể có âm vực từ nốt c1 đến d3, trong khi tác phẩm viết cho 

giọng nữ trung có âm vực từ nốt la ở quãng tám nhỏ đến b3 (si giáng, quãng 

tám 3). Khi trình diễn ca khúc, ngoài giọng hát con người có nhiều sức biểu 

cảm, thì năng lực diễn xuất của người hát cũng có tính truyền cảm trực tiếp, 

dễ dàng tạo nên nhưng rung động, xúc cảm cho người nghe. “Giọng hát của 

con người được coi như một “nhạc khí sống” quý báu, không nhạc khí nào 

sánh bằng bởi vì ngoài khả năng phát ra những âm thanh cao - thấp, dài - 

ngắn, mạnh - nhẹ… giống như một nhạc cụ thì giọng người còn có khả 

năng phát ra lời ca, ra ý nghĩa của ngôn từ mà nhạc cụ không thể làm được” 

[18; 3]. Nhờ có cấu trúc ngắn gọn và thông tin trực tiếp của lời ca mà ca 

khúc dễ dàng phổ biến đến công chúng, có sức lan tỏa nhanh hơn các tác 

phẩm khí nhạc.  

1.1.6. Một số vấn đề về giọng nữ trung 

Trước khi đi vào làm rõ một số vấn đề về giọng nữ trung, chúng tôi 

xin trích dẫn các khái niệm về âm khu và thanh khu làm cơ sở lí luận cho 

quá trình phân tích. Về âm khu, chúng tôi thống nhất với khái niệm trong 

sách Phương pháp dạy học thanh nhạc của tác giả Nguyễn trung Kiên: 

“Âm khu của giọng hát là một chuỗi âm thanh có âm sắc đồng nhất nằm 

trong âm vực của giọng hát, được tạo nên bởi những hoạt động thống 

nhất của cơ quan phát âm” [11; 74]. Đối với khái niệm thanh khu, tác giả 

Hồ Mộ La dựa vào những nghiên cứu của các nhà sư phạm thanh nhạc 

nước ngoài và cho rằng, yếu tố thanh khu gắn liền với cơ chế hoạt động của 

dây thanh, “chúng có khả năng điều tiết mang tính cực đoan: đó là sự làm 

việc mang tính chủ động và bị động. Hai đặc tính đó có thể gọi là thanh 

khu” [13; 61]. Như vậy, có thể hiểu thanh khu của giọng hát gắn liền với 

khoảng vang của âm thanh với thanh khu giọng ngực, thanh khu giữa (còn 

gọi là thanh khu hỗn hợp) và thanh khu giọng đầu. 
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Trong dạy học thanh nhạc, việc xác định giọng hát của người học là 

bước quan trọng đầu tiên, làm cơ sở để xác định hệ thống bài học phù hợp 

cho mỗi cá nhân. Đặc điểm sinh lý cơ thể của mỗi người khác nhau, hình 

thành nên nhiều loại giọng hát với khả năng biểu đạt khác nhau. “Cho đến 

nay, trên thế giới người ta mặc nhiên chấp nhận ba loại giọng cơ bản cho cả 

nam và nữ, và chấp nhận một hạn định về âm thanh cho từng loại giọng” 

[15; 36]. Tìm hiểu về cách phân loại giọng hát, chúng tôi có được một số 

công trình, giáo trình như: Phương pháp sư phạm Thanh nhạc của Nguyễn 

Trung Kiên (2001), Viện Âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội; Giáo trình Hát 1 và 

Hát 2 của Ngô Thị Nam (2007), Nxb ĐHSP, Hà Nội; Mai Khanh (1997), 

Sách học thanh nhạc, Nxb Trẻ, Tp. HCM; Vũ Tự Lân, Lê Thế Hào (1998), 

Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập thể, Nxb Giáo dục, Hà 

Nội... Về cơ bản, các tác giả đều dựa vào biểu hiện của các yếu tố như 

âm sắc, âm vực và các nốt chuyển giọng để phân loại giọng hát. Theo 

đó, giọng nam chia ra làm ba loại gồm: Nam cao (tenor), nam trung 

(baryton) và nam trầm (basse); giọng nữ cũng được chia thành ba loại: 

Nữ cao (soprano), nữ trung (mezzo) và nữ trầm (alto).  

 Giọng nữ trung là loại giọng trung gian giữa giọng nữ cao và giọng 

nữ trầm. Ở nước ta, nhiều ca sĩ có giọng nữ trung đã tạo nên những dấu ấn 

rất riêng trong sự nghiệp biểu diễn như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng 

Nhung,  Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Thu Phương, Bảo Yến, Hoàng Quyên, Mỹ 

Hạnh, Ngọc Anh, Hương Tràm... Cũng như các loại giọng khác, giọng nữ 

trung chia thành ba âm khu giọng hát: Âm khu trầm khoảng từ nốt la quãng 

tám nhỏ đến c1; âm khu giữa/trung từ d1 đến d2, âm khu cao từ e2 đến b2. 

Đặc điểm giọng hát ở các âm khu của giọng nữ trung cũng như các loại 

giọng nữ khác và giọng nam, “được tạo nên do những hoạt động ở những 

mức độ khác nhau của cơ quan phát âm, chủ yếu là dây thanh đới...” [11; 

86]. Trong cuốn Sách học thanh nhạc, Nxb trẻ, Tp.HCM, tác giả Mai 
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Khanh cho rằng, loại giọng này “ấm áp, dày dặn nhưng có pha lẫn màu sắc 

của nữ cao ở âm khu cao, 2/3 giọng hát ở âm khu giọng đầu” [9; 29]. Tác 

giả Nguyễn Trung Kiên nhận xét: “Giọng nữ trung có âm sắc ấm áp, êm 

dịu, những nốt ở âm khu trung: khỏe, đầy đặn” [11; 70]. Giọng nữ trung có 

âm vực khoảng từ nốt la ở quãng tám nhỏ đến b2 . 

Ví dụ 1:  

 

[11; 70]. 

Từ những đánh giá trên và thông qua thực tiễn dạy học, chúng tôi 

nhận thấy giọng nữ trung có đặc điểm về âm vực và khả năng diễn tả khá 

phù hợp với các ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn mà chúng tôi đưa vào 

chương trình giảng dạy thanh nhạc cho hệ trung cấp tại Trường ĐHVH - 

TT & DL Thanh Hóa. 

1.2. Thực trạng dạy học thanh nhạc và ca khúc của Trần Hoàn cho giọng nữ 

trung hệ Trung cấp Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa 

1.2.1. Giới thiệu về Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa   

Tiền thân của Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hoá là Trường Trung 

cấp Văn hoá - Nghệ thuật Thanh Hóa, được thành lập năm 1967. Ngày 

25/8/ 2004, trường được nâng cấp lên Trường Cao đẳng theo Quyết dịnh số 

4765/ BGD&ĐT - TCCB ngày 25/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Trong 7 năm hoạt động (2004 - 2011) được sự quan tâm chỉ đạo, 

dầu tư của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá, cùng với sự đoàn kết, 

quyết tâm thi đua, lao động sáng tạo của tập thể cán bộ giáo viên, Trường 

Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Thanh Hoá đã liên tục giữ vững quy mô, 

chất lượng đào tạo, không ngừng đổi mới, phát triển và tiếp tục được nâng 
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cấp lên Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa vào năm 2011 theo quyết 

định số 1221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính 

phủ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng mở ra hướng phát triển mới cho nhà 

trường. Cùng với việc mở rộng nhiều mã ngành khác nhau, nhà trường còn 

nâng cao chất lượng đào tạo cùng với quá trình hội nhập phát triển giao lưu 

văn hóa với nhiều địa phương trong cả nước cũng như hợp tác quốc tế. 

Theo số liệu từ báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 của đồng chí Hiệu 

trưởng, nhà trường có 351 cán bộ GV, trong đó 220 cán bộ cơ hữu và 131 

cán bộ thỉnh giảng. Hầu hết cán bộ GV cơ hữu của nhà trường hiện có hầu 

hết có trình độ Thạc sĩ (Ths), Tiến sĩ (TS). Hai cán bộ quản lý có học 

hàm PGS và một số cán bộ GV đang theo học Ths và NCS trong nước. 

Trường ở tại Số 561, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hóa có 70.500 m2 đã hoàn thành giai đoạn I, có 3 giảng 

đường với 75 phòng học lý luận và thực hành đảm bảo đào tạo cho khối 

đại học chính quy. Hiện nay trường đang lập hồ sơ, thẩm định Dự án xây 

dựng giai đoạn II.  

Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hoá là một trường đặc thù, trên 

bình diện đa ngành ở lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phạm vi đào tạo 

theo phân vùng Bắc Trung Bộ và Nam sông Hồng. Đồng thời, trường có 

nhiệm vụ đào tạo theo quy hoạch vùng được giao cho tỉnh chủ quản. Mô 

hình đào tạo của Trường không chỉ đa lĩnh vực mà còn là đa cấp độ, nhiều 

ngành học đặc thù được liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học, ưu 

tiên theo hai nhóm ngành như sau: 

- Nhóm ngành đào tạo năng khiếu, tài năng nghệ thuật và thể thao bao 

gồm: Biểu diễn thanh nhạc, Hội hoạ, Điêu khắc, Diễn viên kịch hát, Bơi 

lội, Penkatsilat, Teakwondo, Điền kinh, Bắn súng, Cầu lông, Cầu mây. 

- Nhóm ngành đào tạo đại trà:  

Lĩnh vực du lịch: Hướng dẫn du lịch, Quản trị nhà hàng - khách sạn, 
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Quản trị lữ hành, Chế biến món ăn, Kinh tế du lịch 

Lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng: Điêu khắc, Đồ họa,Thiết kế thời trang,  

Lĩnh vực dịch vụ và nghiệp vụ văn hoá: Quản lý văn hoá, Khoa học 

thư viện, Thông tin học, Thư ký văn phòng. 

Lĩnh vực đào tạo giáo viên: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, 

Giáo dục thể chất.  

- Quy mô đào tạo: Từ năm 2011- 2014 trường ĐHVH - TT & DL 

Thanh Hóa ổn định quy mô: 3.200 SV/năm học (gồm 2.300 SV chính quy, 

900 SV vừa làm vừa học). Trường có 4 ngành đào tạo bậc Cao đẳng: Sư 

phạm mỹ thuật, Sư phạm âm nhạc, Quản lý văn hóa, Việt Nam học và 12 

ngành đào tạo bậc đại học gồm: Sư phạm mỹ thuật, Sư phạm âm nhạc, Quản 

lý văn hóa, Hội hoạ, Việt Nam học, Thanh nhạc, Thông tin học, Thiết kế 

thời trang, Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản lý Thể dục thể thao, Thiết kế 

đồ họa [44]. 

1.2.2. Khoa Âm nhạc và Tổ Thanh nhạc 

Khởi đầu từ đơn vị tổ chuyên môn nghệ thuật, năm 1978 Khoa Âm 

nhạc được thành lập cùng thời điểm trường được nâng cấp lên thành 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. Khoa Âm nhạc có nhiệm vụ 

chuyên đào tạo các ngành như: thanh nhạc, âm nhạc. HS - SV do khoa đào 

tạo đã trở thành những nhân tố tích cực trên các mặt trận văn hóa văn nghệ, 

phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất. Từ năm 1986 đến năm 2004, nhằm 

thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, khoa đã xây dựng và đào 

tạo thêm ngành Sư phạm Nghệ thuật. Từ năm 2004, những ngành đào tạo 

của khoa Âm nhạc gồm: Thanh nhạc, Nhạc cụ truyền thống, Nhạc cụ 

phương Tây.  

Năm 2011, trường được nâng cấp lên Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa, khoa Âm nhạc đã nhanh chóng, tích cực chuẩn 

bị các điều kiện để đào tạo ngành Đại học Thanh nhạc vào năm 2013. Hiện 
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nay khoa đang đào tạo các ngành gồm: Đại học Thanh nhạc, Cao đẳng Âm 

nhạc, Trung cấp năng khiếu thanh nhạc, Trung cấp năng khiếu nhạc cụ. 

Hiện nay, khoa đang hợp tác đào tạo, biểu diễn với các trường đại học, các 

học viện âm nhạc trên cả nước. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng 

cao năng lực thực tế cho HSSV, khoa thường xuyên tổ chức cho HSSV 

giao lưu với các nhóm nhạc trong và ngoài nước, tham gia các chương trình 

văn nghệ, hội thi trong phạm vi tỉnh và toàn quốc. Những hoạt động đó 

mang lại niềm hứng khởi, có tác động mạnh mẽ, thúc đẩy tinh thần hăng 

say, tự giác, sáng tạo trong học tập và rèn luyện của GV và HSSV. Chẳng 

hạn, Khoa Âm nhạc đã thực hiện chương trình giao lưu với nhóm Ngũ tấu 

nhạc Jazz “Five Play” (Mỹ) tại Trường ĐH Vinh. Đây là nhóm nhạc từng 

biểu diễn tại nhiều nhạc hội, các liên hoan âm nhạc Jazz khắp nước Mỹ và 

nhiều nước trên thế giới. Âm nhạc của Five play là sự kết hợp giữa nhạc 

jazz truyền thống với nguồn cảm hứng sáng tạo hiện đại rất riêng. Chương 

trình đã mang lại nhiều cảm hứng cho toàn thể GV và HSSV khoa Âm 

nhạc. Ngoài ra, khoa thường tổ chức các chương trình âm nhạc trong 

trường nhân các lễ hội hay kỉ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. HS-SV 

khoa luôn đạt các giải cao trong các hội thi tiếng hát HS-SV các trường 

chuyên nghiệp toàn quốc, các trường VHNT toàn quốc, giọng hát hay trên 

sóng truyền hình. Hiện nay, 20 cán bộ GV của Khoa có 20 cán bộ, GV với 

03 tổ bộ môn: Lý luận, Thanh nhạc và Nhạc cụ. Tổ Lý luận có nhiệm vụ 

giảng dạy các môn thuộc khối lý thuyết âm nhạc như: Ký xướng âm, Hòa 

âm, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Phân tích tác phẩm, Lịch sử âm nhạc thế 

giới và lịch sử âm nhạc Việt Nam. Tổ Nhạc cụ gồm giảng dạy nhạc cụ 

Phương tây và nhạc cụ dân tộc. Nhạc cụ Phương tây có Đàn phím điện tử, 

Guitare. Nhạc cụ dân tộc có các loại đàn Nhị, Nguyệt, Bầu, Sáo trúc, Thập 

lục và Tam thập lục. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho GV của khoa đi 

học nâng cao trình độ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chất lượng đào 
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tạo của nhà trường.  

Tổ Thanh nhạc có 9 giảng viên, có nhiệm vụ giảng dạy các môn 

Thanh nhạc, Thực hành biểu diễn với dàn nhạc, Thực hành biểu diễn sân 

khấu cho các hệ Trung cấp và Đại học. Giảng viên Thanh nhạc của tổ đều 

tốt nghiệp Đại học Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

nên có thể nói trình độ chuyên môn của giảng viên có thể đáp ứng tốt 

nhiệm vụ dạy học Thanh nhạc. Tuy nhiên, hầu hết GV đều không được đào 

tạo từ ngành sư phạm mà chỉ học bổ sung chứng chỉ sư phạm ở bậc đại học 

nên trong trước khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH Âm 

nhạc vẫn còn khá nhiều lúng túng về PPDH. Các GV thanh nhạc không chỉ 

phát huy năng lực sở trường của mình trong giảng dạy, nghiên cứu, mà còn 

tham gia biểu diễn phục vụ công tác chính trị và xã hội cho nhà trường và 

tỉnh Thanh Hóa. Trong lịch sử xây dựng và phát triển nhà trường, SV 

ngành thanh nhạc đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập cũng như 

trong hoạt động âm nhạc ở phạm vi toàn quốc. Nhiều SV trong quá trình 

học hoặc sau khi ra trường đã tạo được những dấu ấn cá nhân trong lĩnh vực 

biểu diễn hay trở thành giảng viên của các cơ sở đào tạo âm nhạc lớn như: Lê 

Anh Thơ, Hồ Quang Tám, Lê Anh Dũng, Lê Minh Tuyến, Thiều Thị Trang, 

Ngô Thanh Huyền, Trần Phương Linh, Đỗ My Lam, Hoàng Thủy... [44] 

1.2.3. Đặc điểm của học sinh nữ Trung cấp Thanh nhạc 

Thực tiễn cho thấy, Thanh Hóa là miền đất có nhiều tài năng ở lĩnh 

vực âm nhạc nói chung, thanh nhạc nói riêng. Đồng thời, phạm vi tuyển 

sinh của trường khá rộng, bao gồm các tỉnh thuộc vùng Bắc - Trung bộ và 

Nam sông Hồng. Đây là yếu tố có tính thuận lợi cho việc tuyển chọn những 

HS có tố chất âm nhạc, năng khiếu thanh nhạc khá tốt. Những năm gần 

đây, công tác tuyển sinh khá khó khăn, tuy nhiên vẫn đạt chuẩn cả về chất 

lượng và số lượng. Số lượng tuyển sinh đầu vào đạt được từng năm theo 

bảng dưới đây.  
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Bảng 1.1:  BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HS - SV NGÀNH THANH NHẠC 

 

Năm  Hệ Trung cấp thanh nhạc Hệ Đại học thanh nhạc 

2015 20 15 

2016 17 8 

2017 13 9 

2018 20 14 

HS tham gia thi tuyển với hai phần thi được quy định là: Hát 2 bài 

với 2 tính chất khác nhau và thi tuyển thẩm âm, tiết tấu. Bài hát các em 

chọn thi đầu vào khá đa dạng, bao gồm ca khúc dòng âm nhạc dân gian, 

nhạc nhẹ  và các ca khúc thính phòng. Một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ 

Trần Hoàn được HS lựa chọn làm bài thi như Mưa rơi, Vỗ bến Lam chiều, 

Giận mà thương...  HS hệ trung cấp thanh nhạc có độ tuổi từ 16 trở đến 22 

(chưa học hết phổ thông), đây là giai đoạn các em đã có sự ổn định về 

giọng hát nên rất thuận lợi trong quá trình tiếp nhận kiến thức chuyên 

ngành từ thấp đến cao. Mặc dù vậy, HS đến từ các địa phương khác nhau 

trên địa bàn tuyển sinh rộng, nên cũng có sự khác nhau và chênh lệch 

nhất định về kiến thức, sự hiểu biết, trải nghiệm thực tế... dẫn đến sự 

không đồng đều khi tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập. Không ít  

HS chưa học hết phổ thông nên các em vẫn phải dành thời gian để hoàn 

thành chương trình phổ thông. Điều đó không chỉ có ảnh hưởng nhất 

định việc học chuyên môn mà còn là nguyên nhân tạo nên sự chênh lệch 

về khả năng tiếp thu các kiến thức âm nhạc cũng như những yêu cầu về 

kĩ thuật thanh nhạc. Bên cạnh công tác tuyển sinh thông thường, Trường tổ 

chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật đến các Trường THCS, THPT 

nhăm khơi nguồn đam mê và tìm kiếm tài năng thực sự.  

Hầu hết các em HS có tâm lý rất yêu nghề, chịu khó học để có thể 

thành công nên có nhiều cố gắng trong học tập. Sau 3 năm học Trung cấp, 
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một số em có khả năng biểu diễn đi vào thực tế đời sống âm nhạc phục vụ 

cho địa phương hoặc trên toàn quốc, một số em tiếp tục học lên hệ Đại học 

tại trường hoặc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, 

cũng có HS trong quá trình học không phát triển được giọng hoặc thiếu 

tinh thần rèn luyện để khắc phục nhược điểm về giọng nên cũng tự thôi 

không theo học [44].  

1.2.4. Thực trạng dạy học  

1.2.4.1. Nội dung chương trình môn Thanh nhạc 

Chương trình đào tạo hệ trung cấp thanh nhạc được thực hiện theo 

quyết định số 43/2007-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (gọi tắt là quy chế 43) với ba năm học và tính theo đơn vị tín chỉ (TC), 

mỗi TC được tính bằng 30 tiết. Khối lượng kiến thức toàn khóa được tính 

tương ứng 50 TC. Trong đó, khối kiến thức đại cương có 06 TC, đại cương 

âm nhạc và chuyên ngành có 18 TC. Tổng số tiết lí thuyết là 286, số tiết 

thực hành 909. Kiến thức chuyên ngành thanh nhạc gồm các môn: Thanh 

nhạc có 12 TC chia đều cho 4 năm, mỗi năm các em sẽ được học 04 TC; 

Kỹ năng thực hành biểu diễn thanh nhạc 1 và  2 có thời lượng  04 TC; Biểu 

diễn cuối khóa gồm 02 TC. Bên cạnh những môn học bắt buộc, nhà trường 

còn có 02 môn học tự chọn là Hát dân ca và Hát hợp xướng, số tín chỉ cần 

đạt cho mỗi môn là 02 TC. Nội dung chương trình môn Thanh nhạc gồm: 

Rèn luyện các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, luyện tập các bài vocalise, bài 

hát nước ngoài, bài hát Việt Nam, dân ca… Mặc dù trong chương trình đào 

tạo của nhà trường không qui định việc đưa ca khúc của Trần Hoàn vào 

giảng dạy, nhưng qua các cuộc họp chuyên chuyên môn, tổ bộ môn thanh 

nhạc chúng tôi thống nhất sử dụng ca khúc của Trần Hoàn trong chương 

trình như một tiêu chí cần thiết để làm phong phú nội dung dạy học cũng 

như bổ sung ca khúc Việt Nam cho HS, đặc biệt tạo điều kiện để HS rèn 

luyện các kĩ năng hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca. 
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Dưới đây là chương trình ba năm của hệ Trung cấp Thanh nhạc: 

[PL2; 124] 

Năm thứ nhất có vai trò là năm học xây dựng nền tảng cơ sở và định 

hướng phát triển cho HS. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình 

năm thứ nhất: Phân loại giọng hát của SV; SV hiểu và bước đầu hình thành 

được những kĩ năng cơ bản về tư thế, hơi thở, cách phát âm, nhả chữ, 

khoảng vang, âm thanh mở và âm thanh đóng, giải phóng được cơ hàm, 

cằm, cơ mặt và hình thể khi hát, các kĩ thuật hát (legato, non-legato, 

staccato…); Số lượng bài học cần đạt cho 04 TC (120 tiết) là 11 bài, 

gồm: 03 bài vocalize, 02 bài hát nước ngoài, 02 bài dân ca, 05 bài Việt 

Nam. Ngoài các bài vocal, các bài hát Việt Nam và nước ngoài đều do 

giảng viên lựa chọn để giảng dạy dựa trên các tiêu chí cơ bản như: phù 

hợp với loại giọng hát của từng HS, phù hợp năng lực tiếp thu của HS, 

đảm bảo tính phát triển theo yêu cầu của chương trình đào tạo.  

Trong năm học này, chúng tôi chỉ sử dụng một trong số các ca 

khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn đã được lựa chọn như: Nắng tháng ba, 

Tình ca mùa xuân, Đợi chờ, Về Đồng Lê, Sơn nữ ca…   

Chương trình năm thứ hai tiếp tục rèn luyện nâng cao hơn các kĩ 

năng, kĩ thuật hát cơ bản đã học ở năm thứ nhất, rèn luyện thêm kĩ thuật 

hát nhanh (passage), hình thành các kĩ năng về xử lí sắc thái to, nhỏ, 

mạnh, nhẹ, phát triển mở rộng âm vực, luyện tập kĩ thuật hát chuyển 

giọng. Số lượng bài hát cần đạt cho 04 TC (120 tiết) là 11, gồm: 02 bài 

vocalize, 02 bài hát nước ngoài, 02 bài dân ca, 05 bài Việt Nam. Trong 

đó, chúng tôi sử dụng 01 bài/SV trong số các ca khúc của Trần Hoàn như: 

Thăm bến nhà rồng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Lời ru trên nương, 

Giận mà thương, Mưa rơi… 

Chương trình năm thứ ba tiếp tục hoàn thiện và phát triển các kĩ năng, 

kĩ thuật hát, biểu diễn, rèn luyện thống nhất âm thanh trong toàn bộ âm vực 
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của giọng hát, các tác phẩm có mức độ khó hơn về cấu trúc cũng như yêu 

cầu kĩ thuật. Số bài học cần đạt là 09 bài cho 04 TC (120 tiết), gồm: 02 bài 

vocalize, 02 bài hát nước ngoài, 01 bài dân ca, 04 bài Việt Nam. Trong 

các bài hát Việt Nam, chúng tôi sử dụng một bài/SV trong số các ca 

khúc của Trần Hoàn như: Một mùa xuân nho nhỏ, Đừng ví em, Vỗ bến 

lam chiều, Em thương người trong Huế đấu tranh,  Giữa Mạc Tư Khoa 

nghe câu hò ví dặm...   

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết các ca khúc của Trần Hoàn vẫn 

được sử dụng trong dạy học thanh nhạc ở các trường có đào tạo chuyên 

ngành thanh nhạc như Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại 

học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Trường ĐHSPNTTW... với các ca 

khúc thường được sử dụng như Vỗ bến Lam chiều, Thăm bến nhà Rồng, 

Tình ca mùa xuân… Tuy nhiên, việc lựa chọn các ca khúc của Trần Hoàn 

còn mang tính chủ quan của GV, các ca khúc của Trần Hoàn chưa được thể 

hiện rõ ràng, cụ thể trong cấu trúc chương trình và mục tiêu đào tạo của các 

trường kể trên. Ngạy tại thành phố Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức 

có tuyển sinh hệ ĐHSP Âm nhạc và CĐSP Âm nhạc cũng không thể hiện 

yêu cầu đưa ca khúc Trần Hoàn vào chương trình dạy học thanh nhạc (ở hệ 

ĐHSP) và môn Hát (hệ CĐSP). Vì thế, có thể nói, việc đưa ca khúc của 

Trần Hoàn vào chương trình dạy học thanh nhạc hệ trung cấp một cách cụ 

thể, chi tiết như chúng tôi đang thực hiện tại Trường ĐHVH - TT & DL 

Thanh Hóa là điểm mới trong công tác đào tạo chuyên ngành thanh nhạc. 

1.2.4.2. Tình hình dạy học  

Như chúng tôi đã trình bày ở mục 1.2.2, GV tổ thanh nhạc đều là 

những người tốt nghiệp chính qui ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc 

quốc gia Việt Nam. Chính vì vậy, GV của tổ đều có năng lực chuyên môn 

rất tốt, đủ để đáp ứng được yêu cầu đào tạo hệ trung cấp thanh nhạc ở 

Trường ĐHVH – TT & DL Thanh Hóa. Phần lớn các GV đều có kinh 
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nghiệm giảng dạy lâu năm, 08/09 GV đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lí luận 

và PPDH Âm nhạc, 01 GV cũng đang học thạc sĩ chuyên ngành này. Chính 

vì vậy, trong những năm gần đây, GV của tổ đã có nhiều thay đổi trong 

PPDH, nâng cao đáng kể hiệu quả học tập của HS.  

Mặc dù vậy, sự đầu tư tìm hiểu sâu về PPDH thanh nhạc của một số 

GV vẫn còn khá hạn chế. Quá trình dạy học chưa được các GV thiết kế một 

cách khoa học, việc vận dụng các PPDH chưa thực sự linh hoạt và sáng tạo. 

Việc giao bài cho HS chưa được GV quan tâm, nghiên cứu kĩ để đảm bảo 

tính cơ bản và tính phát triển. Thực tế cho thấy, có những HS đang học 

năm thứ nhất nhưng đã nhận những tác phẩm có mức độ khó của năm thứ 

hai hoặc thậm chí của năm thứ ba. Điều đó làm cho HS thực hiện quá trình 

rèn luyện các kĩ năng, kĩ thuật thanh nhạc bị thiếu căn bản, không có được 

nền tảng vững chắc, ổn định để có thể tự học. Phương pháp truyền khẩu 

được GV áp dụng có thể mang lại hiệu quả giải quyết bài học nhanh nhưng 

khiến HS thụ động. Thông qua trao đổi, trò chuyện với HS, nhiều em đã hát 

tốt bài hát nhưng vẫn không nắm vững về cấu trúc, hình thức và nội dung 

hình tượng tác phẩm. Nếu không kể đến nguyên nhân do HS đang học song 

song chương trình phổ thông và chương trình thanh nhạc tại trường thì vấn 

đề chính vẫn là PPDH của GV. Đối với các bài luyện thanh từ những mẫu 

đơn giản đến những bài vocalise, GV chú trọng thực hành mẫu và đàn cho 

HS tập luyện mà ít lưu ý đến khẩu hình, hơi thở, tư thế… Hoặc có lưu ý 

đến các yếu tố đó thì cũng chỉ thoáng qua và nhắc nhở, hướng dẫn khá 

nhanh chứ không phân tích kĩ. Khi chúng tôi tìm hiểu về quan điểm dạy 

học trên lớp, một số GV cho biết mục tiêu chỉ là làm sao cho HS thể hiện 

được bài hát theo yêu cầu thuộc giai điệu, lời ca, đạt về âm vực là chính, 

chưa chú tâm trong việc nghiên cứu về nội dung tác phẩm, đặc điểm riêng 

về tính chất âm nhạc của tác giả, cách điều tiết hơi thở, mở khẩu hình, vị trí 

âm thanh cũng như phát âm nhả chữ sao cho đúng đối với bài hát nước 
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ngoài và Việt Nam. Chúng tôi cho rằng, đó là quan điểm dạy học không 

tích cực và làm hạn chế khả năng phát triển của HS. Sửa sai cho HS khi 

học thanh nhạc có thể được xem là một chuỗi thao tác khoa học, cần kết 

hợp giữa thị phạm, làm mẫu và diễn giải. Tuy nhiên, vấn đề này ít được 

GV thực hiện một cách kĩ lưỡng và đúng trình tự. Đa số GV chỉ hướng dẫn 

bằng phương pháp thị phạm chứ không phân tích nguyên nhân sai của HS 

để hướng dẫn HS khắc phục và tự sửa sai khi tự học. Đối với các ca khúc 

của Trần Hoàn, việc xử lí khẩu hình, giọng hát để thể hiện đúng chất liệu 

vùng miền cũng như kết hợp giữa cách hát dân ca Việt Nam và khẩu hình 

trong thanh nhạc phương tây là vấn đề khó. Trong khi đó, GV chỉ tập trung 

vào xử lí cao độ, luyến láy, hoa mỹ... nên dẫn đến tình trạng một số HS hát 

bài hát có âm hưởng dân ca nhưng khẩu hình phát âm cũng như xử lí 

khoảng vang vẫn hoàn toàn theo kĩ thuật thanh nhạc phương tây. So với 

công tác đào tạo chuyên ngành thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam, hoạt động dạy học ở trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa chưa 

thực sự mang tính chuyên nghiệp, chưa đạt được tính chuyên sâu do các 

nguyên nhân cụ thể như: Kinh nghiệm giảng dạy của GV còn hạn chế; năng 

khiếu đầu vào và nhu cầu học tập của học sinh chưa cao. 

Trước thực tiễn dạy học còn phát sinh nhiều bất cập, tổ thanh nhạc 

thường họp định kì vào cuối mỗi học kì. Trong các cuộc họp, GV trong tổ 

luôn trao đổi để cùng nhau cải tiến phương pháp. Chính vì vậy, chất lượng 

dạy học luôn được duy trì ở mức tốt và có biểu hiện ngày càng nâng cao. 

Tuy nhiên, cho đến nay, PPDH thanh nhạc nói chung và đặc biệt đối với 

các ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn nói riêng, vẫn cần những thay đổi mới 

hơn, tích cực, sáng tạo và khoa học hơn.  

1.2.4.3. Thực trạng học của học sinh 

 HS nữ hệ trung cấp thanh nhạc của Trường ĐHVH - TT & DL 

Thanh Hóa đến từ nhiều địa phương khác nhau. Đặc điểm tâm lí chung của 
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các em đều rất yêu thích ngành học, nhiệt tình và biết vâng lời thầy cô. 

Nhiều em có năng khiếu âm nhạc và giọng hát rất tốt. Mặc dù vậy, yếu tố 

tâm lí lứa tuổi giai đoạn này của HS cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến quá 

trình học tập. Ở năm học thứ nhất, các em thể hiện sự đam mê ca hát rất 

mạnh mẽ. Nhiều HS chủ động tìm hiểu, học tập qua mạng internet để luyện 

tập hát những bài hát mình yêu thích ngoài chương trình học. Sau học kì 

đầu tiên, sự phân hóa về khả năng có tác động đến tâm lí một số HS. 

Những em có năng lực thấp hơn thường nhanh chóng chán nản, tự ti dẫn 

đến hiệu quả học tập cũng giảm sút.  

Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng của công nghệ thông tin cũng lôi cuốn một 

số HS vào những hoạt động vui chơi bên ngoài cũng như trên mạng xã hội. 

Hàng năm, số HS bỏ học do chán nản vì chậm tiến bộ hoặc những lí do 

khác vẫn có mặc dù rất ít. Cụ thể như năm học 2016 - 2017 có 2 em nghỉ 

học, năm học 2017 - 2018 có 01 em nghỉ học. Trong học tập, khả năng tập 

trung chú ý và ý thức tự học của HS chưa cao. Những kĩ thuật khó chưa 

được các em dành nhiều thời gian tự luyện tập. Một số trường hợp gặp khó 

khăn về phát âm vì ảnh hưởng nặng từ cách phát âm địa phương. Đối với 

những HS vừa học phổ thông vừa học hệ trung cấp thì những kiến thức lí 

thuyết âm nhạc khá mơ hồ, dẫn đến việc vỡ bài chậm. Phần lớn HS xa nhà 

phải ở lại kí túc xá. Hầu hết những em này đều cố gắng tìm các công việc 

bên ngoài để làm thêm để bổ sung cho kinh phí ăn ở, sinh hoạt và học tập. 

Chính vì vậy, thời gian tự học của HS cũng bị hạn chế rất nhiều. Với những 

đặc điểm ấy, kết quả học tập của HS gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các 

tiết học tại lớp, đồng nghĩa với phụ thuộc vào năng lực phương pháp và 

trách nhiệm trong dạy học của người GV. Đối với các bài hát của Trần 

Hoàn, các em luôn có hứng thú học tập bởi hầu như những ca khúc mà 

chúng tôi lựa chọn đều hay và có tính phổ biến. Tuy nhiên, việc áp dụng 

cách hát phương tây một cách máy móc hay sử dụng cách hát dân ca Việt 
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Nam một cách tùy tiện vẫn là nhược điểm lớn của HS. Các em chưa chủ 

động nghiên cứu, tìm hiểu chất liệu, hình tượng âm nhạc của tác phẩm mà 

chỉ thụ động nghe theo hướng dẫn, diễn giải của GV. 

 Tiểu kết 

 Kết quả của quá trình dạy học phụ thuộc rất lớn vào PPDH, sự nhiệt 

tình của GV cũng như phương pháp học và tâm thế học tập của HS. Mỗi 

môn học, mỗi hệ đào tạo và từng môi trường học tập, rèn luyện đều có 

những đặc điểm cụ thể, riêng biệt. Để có thể tìm ra những biện pháp đúng, 

phù hợp với đặc điểm dạy học thanh nhạc với các ca khúc của Trần Hoàn 

cho hệ trung cấp thanh nhạc ở Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa, 

trong chương 1, chúng tôi đã tìm hiểu những vấn đề chung và riêng liên 

quan đến dạy học bộ môn. Cụ thể: Làm sáng tỏ các khái niệm về dạy học, 

PPDH và PPDH Thanh nhạc, khái niệm ca khúc; tìm hiểu các yếu tố thuộc 

về môi trường và đối tượng dạy học như: lịch sử xây dựng và phát triển của 

nhà trường, Khoa Âm nhạc và tổ Thanh nhạc, PPDH của GV thanh nhạc, 

thực trạng học tập của HS và nội dung chương trình môn Thanh nhạc hệ 

trung cấp. Kết quả nghiên cứu trong chương 1 sẽ là cơ sở lí luận và thực 

tiễn vững chắc để chúng tôi hoàn thiện hơn về chương trình đào tạo và đề 

xuất những biện pháp dạy học môn thanh nhạc với các ca khúc của Trần 

Hoàn ở chương 3. 
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Chương 2 

ĐẶC ĐIỂM CA KHÚC CỦA NHẠC SĨ TRẦN HOÀN 

2.1. Một số nét về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ 

  Trần Hoàn không chỉ đơn thuần là một nhạc sĩ tài hoa, ông còn được 

mọi người biết đến với tư cách là người chiến sĩ và nhà quản lí văn hóa 

nghệ thuật ở cương vị bộ trưởng. Trên công cụ tìm kiếm Google, từ khóa 

“nhạc sĩ Trần Hoàn” nhanh chóng cho được 24.900.000 kết quả. Điều đó 

chứng tỏ tên tuổi và đặc biệt là những thành tựu của ông có sức lan tỏa lớn, 

được rất nhiều người quan tâm, trân trọng. Những tư liệu quý mà chúng tôi 

có được về ông như: Lời Người ra đi, 111 Tình khúc (1945 - 2001), Nxb 

Hà Nội; Trần Hoàn, Lời ru cho anh, Nxb Âm nhạc (2005), Hà Nội; các 

video chương trình giao lưu của nhạc sĩ Trần Hoàn với công chúng được 

lưu giữ trên kênh youtube; các bài báo của nhiều tờ báo uy tín…  

Tuyển tập Lời người ra đi, 111 Tình khúc (1945 - 2001) do Trần Hoàn 

tổng hợp, Nxb Hà Nội (2001), gồm 111 bài hát của Trần Hoàn, 15 bài viết 

của chính tác giả và hàng chục bài viết về Trần Hoàn của nhiều tác giả là 

nhạc sĩ, nhà báo, nhà thơ… đã mang lại những thông tin khá đầy đủ, chính 

xác về ông. Qua đó, chúng tôi tổng hợp và chắt lọc được những nét chính 

yếu nhất về cuộc đời và sự nghiệp. Trong tuyển tập này, bài viết Trần 

Hoàn, cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Minh Tâm ghi rõ: “Tên thật anh là 

Nguyễn Tăng Hích, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1928, tại xã Hải Tân, huyện 

Hải Lăng, Trong Quảng Trị” [4; 293]. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của 

những làn điệu dân ca ngọt ngào, đằm thắm, âm nhạc dân gian miền Trung 

sớm ngấm vào tâm hồn của Trần Hoàn, ảnh hưởng rất nhiều trong sáng tác 

âm nhạc của ông sau này. Trong thời gian học phổ thông tại Trường Khải 

Định, Huế (Thời đó gọi là Trường Lycée), ông đã được học âm nhạc và có 

thể “hòa đàn ghi-ta Ha-oai và ghi - ta Tây ban Nha với các bạn yêu nhạc 

bấy giờ như Phạm Khuê, Phạm Tuyên, Võ Sum…” [4; 249]. Ngoài thông 
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tin về thời gian học âm nhạc ở trường Khải Định, chưa có tài liệu nào cho 

thấy Trần Hoàn đã qua lớp đào tạo bài bản về âm nhạc. Ông tham gia cách 

mạng từ năm 17 tuổi. Chính khí thế cách mạng cũng là một nguồn cảm 

hứng mạnh mẽ cho ông đến với hoạt động sáng tác. Tháng 4 năm 1946, 

ông đạt giải cuộc thi sáng tác bài hát do Đoàn học sinh cứu quốc tổ chức 

với hai bài Học sinh vui tươi và Hồn nước dưới bút danh Trần Hoàn. Khi 

kể về giải thưởng này, ông nói: “Tôi mạnh dạn sáng tác ca khúc dự thi, mặc 

dầu chưa ghi được kí âm, nhưng bài hát của tôi đã được giải thưởng” [4; 

272]. Đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, ông được phân 

công làm Đội trưởng tuyên truyền trong vùng Pháp chiếm đóng, sau đó giữ 

cương vị Phó đoàn nghệ thuật tuyên truyền Liên khu IV, phụ trách bộ phận 

ca múa nhạc. Thời gian này, ông bắt đầu cho ra đời những ca khúc ngắn 

gọn phục vụ cho công tác tuyên truyền như Con chim non, Đàn chim xanh, 

bầy chim đêm khuya, Mùa thi đua, Việt Trung Xô…  

Tháng 11 năm 1948, ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam 

(nay là Đảng Cộng sản Việt nam) và được cử vào hoạt động trong vùng 

địch hậu Bình Trị Thiên. Những ca khúc như Buồn cười cho thằng Tây, 

Con trâu kháng chiến, Đoàn quân du kích, Đại đội Lê Hồng Phong, Đường 

rừng… và đặc biệt là bài hát Sơn nữ ca được Trần Hoàn sáng tác trong thời 

kì này đã nhanh chóng “lan rộng khắp vùng Liên khu IV, Liên khu V đến 

tận các vùng kháng chiến và trong vùng địch tạm chiếm” [6; 296]. Từ đó 

cho đến năm 1966, theo yêu cầu công tác, Trần Hoàn trải qua nhiều chức 

vụ khác nhau, ở nhiều địa phương khác nhau như: “Ban chấp hành Hội Văn 

nghệ Liên khu IV kiêm cán sự phụ trách Chi đoàn nhạc sĩ khu, Ban thường 

vụ Chi hội Văn nghệ Liên khu III, Giám đốc Sở Văn hóa Hải Phòng kiêm 

Bí thư Đảng đoàn Văn nghệ Hải Phòng…” [4; 296-299]. Năm 1966, Trần 

Hoàn lại một lần nữa trở về với chiến trường Bình Trị Thiên với vai trò Phó 

ban tuyên huấn khu ủy, Phó ban thi đua và Chủ tịch Hội Văn nghệ giải 
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phóng Bình Trị Thiên. Là người cán bộ tuyên huấn, ông có mặt trên hầu hết 

các chiến dịch lớn của quân đội ta như cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 

năm 1968, chiến dịch đường 9 Nam Lào, chiến trường Quảng Trị… Dọc 

đường hành quân và ngay cả trong diễn biến khốc liệt của chiến trường, 

tâm hồn người nghệ sĩ vẫn không ngừng xúc cảm sáng tác. Rất nhiều ca 

khúc của ông ra đời từ năm 1966 đến năm 1973 dưới bút danh Hồ Thuận 

An đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 

trên mặt trận như: Trường Sơn (1969), Tiếng gọi Đông Xuân (1969), Tiếng 

chim mùa xuân (1970), Lời ru trên nương (1971), Ngắt một cành hoa thắm 

tặng anh (1971), Em thương người trong Huế đấu tranh (1972), Tiếng đàn 

trên đường 9 (1973), Chiều trên Gio Cam giải phóng (1973)… Sau khi đất 

nước hoàn toàn giải phóng, khi ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên hợp nhất thành Tỉnh Bình - Trị - Thiên (năm 1976), Trần Hoàn đảm 

nhận chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin của tỉnh.  

Tháng 6 năm 1983, ông được điều động ra Hà Nội, lần lượt giữ các 

chức vụ: Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam Phó Trưởng Ban Văn hóa - 

Văn nghệ trung ương kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Văn nghệ Hà Nội, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin. Đối với Trần Hoàn, sáng tác ca khúc 

không chỉ là sự đam mê và được tạo nên từ hứng khởi trong tầm hồn nghệ 

sĩ, mà còn là một phương thức để thực hiện nhiệm vụ quản lí văn hóa, văn 

nghệ. Từ sau năm 1975 cho đến khi ông mất, mặc dù bận rộn hơn với nhiều 

cương vị lãnh đạo, quản lí khác nhau, Trần Hoàn vẫn có sức sáng tác dồi 

dào, nhiều ca khúc của ông trong thời kì này đã trở nên thân thuộc với đông 

đảo tầng lớp những người yêu âm nhạc trên cả nước và nước ngoài như: 

Tình ca mùa xuân, Một mùa xuân nho nhỏ, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu 

hò ví dặm, Bến nhà Rồng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa… Với hàng trăm ca 

khúc có bút pháp dung dị, giai điệu đẹp, lời ca trau chuốt, “hoạt động âm 

nhạc của Trần Hoàn đã dược lịch sử thừa nhận và còn vang vọng đến nay” 

[4; 301]. Khi nói về Trần Hoàn, nhạc sĩ Huy Du đã viết: “… hầu như cuộc 
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đời của anh dòng nhạc không bao giờ ngừng chảy, và trong mỗi giai đoạn 

của lịch sử của đất nước anh đều có tác phẩm để lại dấu ấn cho đời” [4; 

317]. Với những cống hiến và thành tựu trong sáng tác của Trần Hoàn, ông 

được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 2001. Ông mất 

ngày 23 tháng 11 năm 2003 tại Hà Nội. Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác âm 

nhạc của Trần Hoàn là điển hình cho một thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ đã đồng 

hành cùng dân tộc trong những năm tháng đấu tranh gian khổ để bảo vệ và 

xây dựng một tương lai tươi sáng cho Tổ quốc thân yêu. 

2.2. Đặc điểm ca khúc  

 Trong dạy học thanh nhạc, việc tìm hiểu các đặc điểm âm nhạc của 

tác phẩm là một thao tác quan trọng. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng những 

đặc điểm khác nhau về cấu trúc, điệu thức, lối tiến hành giai điệu, lời ca... 

để phù hợp với mục đích xây dựng nội dung, hình tượng âm nhạc. Từ các 

đặc điểm âm nhạc của ca khúc, người GV thanh nhạc xác định được hệ 

thống các phương pháp và kĩ thuật dạy học để giúp cho HS có thể đạt được 

kết quả cao nhất khi học tập cũng như trình diễn tác phẩm.  

Dưới đây luận văn xin được tìm hiểu một số đặc điểm trong ca khúc 

của nhạc sĩ Trần Hoàn, những nội dung được phân tích chủ yếu liên quan 

đến dạy học thanh nhạc, là đối tượng của đề tài.   

2.2.1. Cấu trúc 

 Những ca khúc của Trần Hoàn phù hợp với giọng nữ trung không có 

cấu trúc phực tạp, đặc biệt sự phân chia tiết nhạc hay sự ngắt giữa các cơ 

cấu âm nhạc khá rõ ràng. Phân tích cấu trúc âm nhạc có vai trò quan trọng 

đối với việc xác định các điểm lấy hơi, là tiền đề cho HS thực hiện các kĩ 

năng, xử lí tốt các kĩ thuật thanh nhạc trong khi học.  

2.2.1.1. Hình thức 1 đoạn 

 Những ca khúc có hình thức một đoạn không nhiều, có thể kể một số 

bài tiêu biểu như: Ngắt một cành hoa thắm tặng anh, Những đêm da trời 

xanh, Gửi Trường Sa… Trong đó, cấu trúc ba câu và bốn câu nhạc là chủ 

yếu, không có hình thức đoạn nhạc hai câu. 
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Ví dụ 2:                  NHỮNG ĐÊM DA TRỜI XANH 

(trích) 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Thơ: Trần Thị Huyền Trang 

 

[PL1- 1.18; 123] 

Bài hát ở hình thức một đoạn đơn, có 3 câu nhạc; mỗi câu có hai tiết 

nhạc; câu thứ 3 được nhắc lại hai lần để kết. 

Sơ đồ: 

         Câu 1      Câu 2      Câu 3 

       4n + 5n 4n + 5n 4n + 5n 

Để thể hiện được tính chất tình cảm của bài hát, với cách tiến hành 

giai điệu như trên không cho phép tìm điểm ngắt để lấy hơi ở giữa các tiết 

nhạc làm gián đoạn tính liền mạch của giai điệu. Bài hát này phù hợp để 

giao cho những HS có tố chất giọng hát không tốt, ở những buổi học đầu 

tiên để hỗ trợ cho việc luyện tập hơi thở. Khi luyện tập cho HS hát bài này, 

điều đầu tiên cần lưu ý là hướng dẫn HS thực hiện tốt kĩ năng kìm giữ hơi 

thở, điều khiển hơi thở hết sức hợp lí mới có thể hát trọn vẹn tiết nhạc mà 

không bị đuối hơi, hụt hơi.  

Ví dụ 3:        NGẮT MỘT CÀNH HOA THẮM TẶNG ANH 

(trích) 

Trần Hoàn 

 

[PL1- 1.17; 122] 
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 Bài hát được viết ở hình thức một đoạn, có 4 câu nhạc, nhịp độ vừa 

phải. Mỗi câu nhạc có 2 tiết nhạc. Trong đó, kết câu thứ nhất không có 

điểm ngắt bằng dấu lặng mà tiến hành liền mạch sang câu thứ hai. Câu thứ 

3 có hai cơ cấu âm nhạc với 4 nhịp, xuất hiện dấu lặng móc kép ở nửa sau 

phách thứ hai của ô nhịp thứ hai. Câu nhạc thứ tư cũng có dấu hiệu ngắt 

giữa các tiết không rõ ràng do không xuất hiện nốt có trường độ kéo dài 

hoặc dấu lặng. Ở bài này, có hai yêu cầu cần lưu ý về kĩ thuật hơi thở là: 

lấy hơi nhanh, đủ sau mỗi tiết/câu nhạc không có dấu hiệu ngắt; ngắt hơi 

gọn nhưng không lấy hơi ở dấu lặng móc kép, ô nhịp 18.  

2.2.1.2. Hình thức 2 đoạn 

Các ca khúc của Trần Hoàn được viết ở hình thức hai đoạn đơn khá 

nhiều. Trong đó, điểm đặc biệt  trong cấu trúc âm nhạc của ông chủ yếu có 

hình thức hai đoạn đơn không tái hiện, ở dạng phát triển hoặc tương phản. 

Một số ca khúc có phần mở đầu hoặc coda. Những ca khúc tiêu biểu như: 

Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giữa mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Mưa 

rơi, Thăm bến nhà Rồng, Biển và rừng (thơ: Hoàng Vũ Thuật), Nắng tháng 

Ba, Một mùa xuân nho nhỏ, Một chiều xa anh, Đêm Hồ Gươm…  

Ví dụ 4:     MƯA RƠI 

(trích) 

Nhạc: Trần Hoàn 

Lời: Tố Hữu 

 

 

[PL1- 1.8; 107] 

Ca khúc được viết ở hình thức hai đoạn đơn không tái hiện, ở dạng 
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tương phản, có phần coda. Đoạn a có hai câu nhạc. Đoạn b có 2 câu nhạc 

được nhắc lại với sự thay đổi về lời ca và kết ở âm chủ của g-dur. Phần 

coda có hai câu nhạc.  

Sơ đồ cấu trúc: 

Đoạn a/g-moll Đoạn b/G-dur Coda/g-moll 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

4n + 4n 4n + 4n 4n + 4n 4n + 4n 2n + 2n 2n + 2n 

Bài hát có cấu trúc câu và tiết nhạc cân phương. Cuối mỗi tiết nhạc 

đều xuất hiện dấu lặng móc đơn thuận tiện cho việc lấy hơi trong khi hát. 

Ví dụ 5: 

THĂM BẾN NHÀ RỒNG 

(trích) 

Trần Hoàn 

 

[PL1- 1.11; 111] 

Bài hát viết ở hình thức hai đoạn đơn không tái hiện, ở dạng phát 

triển, có phần mở đầu và nét nhạc nối. 

Sơ đồ cấu trúc: 

Mở đầu Đoạn a Nối Đoạn b 

 Câu 1 câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

33n 4n + 4n 4n + 4n 4n 4n + 4n 4n + 4n + 4n 4n + 4n 

Với bài hát này, GV vẫn hướng dẫn HS lấy hơi theo tiết nhạc. Tuy 

nhiên, mỗi tiết nhạc có 4 nhịp và ở nhịp độ chậm nên yêu cầu kĩ năng nén 

giữ hơi cần được chú trọng. 
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2.2.1.3. Các hình thức khác  

Có thể nói, đối với Trần Hoàn, ca khúc được hình thành chủ yếu dựa 

trên cơ sở phát triển xúc cảm. Điều đó tạo nên sự phong phú trong cấu trúc 

ở các ca khúc của ông. Các tác phẩm có hình thức ba đoạn hay hai phần… 

cũng được tìm thấy nhiều trong những sáng tác của Trần Hoàn như: Sơn nữ 

ca, Tình ca mùa xuân, Những khúc ca vui (liên đoạn), Nếu em lên thăm 

sông Đà, Tìm em…  

Ví dụ 6:    SƠN NỮ CA 

      (trích) 

Trần Hoàn 

 

[PL1- 1.10; 110] 

Bài Sơn nữ ca có cấu trúc gồm hai phần A - B. Mỗi phần có hai đoạn 

nhạc. Các đoạn nhạc ở phần A được nhắc lại với sự thay đổi về lời ca. 

Đoạn hai của phần B sử dụng chất liệu  đoạn hai của phần A. Các câu nhạc 

trong toàn bài có cấu trúc tiết nhạc với số ô nhịp như nhau tạo nên sự cân 

phương giữa các đoạn, phần. 

Sơ đồ cấu trúc: 

Phần A Phần B 

Đoạn a Đoạn b Đoạn c Đoạn b’ 

câu 1 câu 2 Câu 3 câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 3’ Câu 4’ 

2n + 3n 2n + 3n 2n + 3n 2n + 3n 2n + 3n 2n + 3n 2n+ 3n 2n+ 3n 



 39 

Ví dụ 7: 

TÌNH CA MÙA XUÂN 

(trích) 

 Nhạc Trần Hoàn 

Lời: Nguyễn Loan 

 

[PL1- 1.14; 116] 

Bài hát được viết ở hình thức ba đoạn đơn a - b - c, mỗi đoạn nhạc có 

hai câu cân phương. Đoạn a và b ở giọng a-moll, đoạn c chuyển sang giọng 

a-dur và được nhắc lại thêm lần nữa để kết.  

Sơ đồ cấu trúc: 

Đoạn a Đoạn b Đoạn c 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

4n + 4n 4n + 4n 4n + 4n 4n + 4n 4n + 4n 4n + 4n 

Với cấu trúc cân phương, vuông vắn, bài hát cho phép lấy hơi sau mỗi 

tiết nhạc. GV chỉ lưu ý thêm về kĩ thuật lấy hơi ở các nốt ngân dài để đảm 

bảo đủ hơi nhưng vẫn tạo nên tính liền mạch, mềm mại trong chuyển động 

giai điệu. 

2.2.2. Điệu thức 

Điệu thức là một trong những yếu tố đóng vai trò tiền đề, làm cơ sở 

trong sáng tác âm nhạc nói chung và với ca khúc nói riêng. Trong ca khúc 

của Trần Hoàn, bên cạnh những tác phẩm được viết trên điệu thức 7 âm của 

âm nhạc phương Tây thì điệu thức 5 âm trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam 

cũng được ông khai thác, sử dụng khá nhiều.  
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2.2.2.1. Điệu thức 7 âm 

Trần Hoàn có nhiều ca khúc được viết ở điệu thức 7 âm. Đó là những 

tác phẩm có phong cách hiện đại, gắn liền với các vũ điệu của châu Âu như 

tango, valse, boston... Có thể kể tên một số ca khúc tiêu biểu gồm: Sơn nữ 

ca, Tình ca mùa xuân, Tìm em, Về lại Hải Phòng, Tiếng gọi mùa xuân, 

Khúc tango trên biên giới, Chỉ còn anh và em, Sao anh không là…, Nhớ 

mùa thu Hà Nội, Một chiều xa anh, Em vẫn chờ anh, Chiều buồn...  

Ví dụ 8: 

SƠN NỮ CA 

(trích) 

Trần Hoàn 

 

 

[PL1- 1.10; 110] 

Bài hát được viết ở giọng ré trưởng (d-dur), nhịp 4/4, âm hình tiết tấu 

phù hợp với nhịp điệu của điệu tango. Ở các ô nhịp 26 và 31, ông còn sử 

dụng biến âm gis (bậc IV tăng nửa cung) tạo sức hút dẫn về âm bậc V (a1) 

Cùng với các thủ pháp sáng tác như mô tiến, mô phỏng… tư duy hòa thanh 

phương Tây được Trần Hoàn vận dụng vào rất nhiều ca khúc, thể hiện rõ 

hơn ở những ca khúc được ông viết cả phần bè như: Tình ca mùa xuân, Em 

có nghe sông Đà…  

2.2.2.2. Kết hợp 7 âm với 5 âm  

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung với những làn điệu dân 

ca ngọt ngào, âm nhạc dân tộc gần như đã thấm sâu vào tâm hồn của trần 

Hoàn. Chính vì vậy, các điệu thức của âm nhạc dân gian Việt Nam được 
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ông khai thác tối đa trong các sáng tác của mình. Tuy nhiên, bên cạnh một 

số ca khúc được ông sử dụng trọn vẹn điệu thức 5 âm, vẫn xuất hiện các ca 

khúc có sự đan xen, kết hợp với điệu thức 7 âm. Nhiều ca khúc với sự kết 

hợp điệu thức như thế đã trở nên quen thuộc với đông đảo người yêu âm 

nhạc trên cả nước như: Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Mưa rơi, 

Em thương người trong Huế đấu tranh, Thăm bến Nhà Rồng, Nắng tháng 

Ba, Về Đồng Lê, Tiếng đàn trên đường Chín, Nhớ Nhật Lệ, Lời Bác dặn 

trước lúc đi xa, …    

Ví dụ 9: 

LỜI RU TRÊN NƯƠNG 

(trích) 

Nhạc: Trần Hoàn Lời: Phỏng thơ Nguyễn Khoa Điềm 

 

[ PL1 - 1.6; 105] 

Ca khúc Lời ru trên nương được viết ở hình thức hai đoạn đơn. Đoạn 

a có 2 câu, sử dụng chủ yếu điệu thức của dân ca vùng Tây Nguyên gồm 5 

âm: a - cis - d - e - gis, có kết hợp với giọng la trưởng. Cuối câu 2 của đoạn 

b có li điệu sang giọng khác nhưng cũng là điệu thức của dân ca vùng Tây 

Nguyên: e - gis - a - h - dis. 

Ví dụ 10: 

LỜI RU TRÊN NƯƠNG 

(trích) 

Nhạc: Trần Hoàn Lời: Phỏng thơ Nguyễn Khoa Điềm 
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Tiết nhạc ở ví dụ 10 vẫn dựa trên chất liệu của dân ca vùng Tây 

Nguyên. Thủ pháp li điệu cùng với sự hạ thấp cao độ của tuyến giai điệu 

làm cho giai điệu tạo cảm giác hơi chùng xuống như lời thủ thỉ tâm sự của 

người mẹ để sau đó trở lại với nhịp độ và giọng ban đầu, giai điệu trở nên 

sáng hơn, cùng với lời ca thể ý chí quyết tâm hướng về cách mạng, dành lại 

cuộc sống no ấm, tự do.  

Phương thức sử dụng xen kẽ, kết hợp giữa hai loại điệu thức 7 âm và 

điệu thức 5 âm được tìm thấy trong khá nhiều ca khúc của Trần Hoàn. Ngay 

cả những bài rất đậm chất Nam Bộ như Thăm bến Nhà Rồng cũng được ông 

khéo léo sử dụng điệu thức 7 âm đan xen vào. Có thể nói, sự kết hợp điệu thức 

là một thế mạnh trong sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn. 

Ví dụ 11: 

THĂM BẾN NHÀ RỒNG 

(trích) 

 Trần Hoàn 

 

[PL1 - 1.11; 111] 

Ca khúc Thăm bến Nhà Rồng mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ. 

Điệu thức được Trần Hoàn sử dụng chủ yếu là kết hợp giữa điệu Oán 1 (g - 

b - c - d - e) và điệu Oán 2 (g - h - c - d - e). Đoạn b có xuất hiện nhiều nốt 

fis, song âm hưởng vẫn là của Nam Bộ:  

Ví dụ 12: 

THĂM BẾN NHÀ RỒNG 

(trích) 

 Trần Hoàn 
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Các nốt cảm âm tạo quãng nửa cung như thế không hoàn toàn là lối 

tiến hành của âm nhạc phương Tây mà vẫn có thể thấy không ít trong dân 

ca Nam Bộ, chẳng hạn như trong câu hò Bạc Liêu dưới đây. 

Ví dụ 13: 

HÒ BẠC LIÊU 

(trích) 

 Kí âm: Trần Kiết Tường 

 

Chính sự đan xen điệu thức và vận dụng một cách tinh tế chất liệu dân 

ca đã làm cho các ca khúc của Trần Hoàn luôn tạo những điểm nhấn đặc 

biệt về khả năng biểu đạt cảm xúc. 

2.2.3. Giai điệu 

Khi nhận xét về Trần Hoàn, nhạc sĩ Tân Huyền viết: “Một tâm hồn 

mẫn cảm, tinh tế, khá nhạy bén trước hiện thực cuộc sống; một tình yêu 

nồng nàn với quê hương xứ sở...” [4; 349]. Đó cũng chính là những yếu tố 

làm cho ca khúc của Trần Hoàn có giai điệu đẹp, trữ tình, đằm thắm, đậm 

chất dân ca.  

2.2.3.1. Âm vực 

Âm vực của bài hát là quãng được tính từ nốt thấp nhất đến nốt cao 

nhất trong bài. Đối với bất kì một ca sĩ chuyên nghiệp hay nghiệp dư, việc 

lựa chọn bài hát có âm vực phù hợp với giọng hát của mình chính là điều 

quan trọng cần lưu ý trước tiên. Đối với GV dạy thanh nhạc, việc nghiên 

cứu âm vực các bài hát để giao bài cho HS là một thao tác khoa học, thể 

hiện năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm của người dạy. GV cần 

dựa vào đặc điểm giọng hát của HS trong mỗi giai đoạn của quá trình học 

tập để lựa chọn bài hát có âm vực phù hợp, đảm bảo cho HS có thể vận 



 44 

dụng, xử lí tốt các kĩ thuật đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cho HS 

tiếp tục rèn luyện để hoàn thiện và nâng cao kĩ năng. Chẳng hạn, khi GV 

chọn những bài hát có âm vực hẹp sẽ hạn chế khả năng phát triển âm vực 

giọng hát của HS ở năm học thứ hai, thứ ba. Tuy nhiên, nếu GV sử dụng 

những bài có âm vực hẹp để giao cho HS năm thứ nhất, đặc biệt đối với 

những em có tố chất giọng hát không tốt sẽ rất phù hợp để từng bước rèn 

luyện nâng cao các kĩ năng, kĩ thuật thanh nhạc. Những bài hát có âm vực 

rộng, đòi hỏi xử lí các vị trí chuyển giọng nhiều sẽ phù hợp cho HS năm 

thứ hai và năm thứ ba. Một yếu tố không thể thiếu khi nghiên cứu bài hát 

để giao bài cho HS là phạm vi âm khu của giai điệu. Tùy theo năng lực HS 

để GV lựa chọn bài hát có phạm vi âm khu thích hợp. Với giọng nữ trung, 

phạm vi âm khu vang đẹp nhất là hai quãng 8, từ nốt la ở quãng tám nhỏ 

đến nốt a2. Như vậy, những bài hát có âm vực đến nốt b2 hay xuống thấp 

đến nốt sol ở quãng 8 nhỏ thường mang lại hiệu quả không cao khi HS 

luyện tập cũng như trình diễn.  

Ca khúc của Trần Hoàn thông thường có âm vực khá rộng nhưng đều 

nằm trong phạm vi của giọng nữ trung, từ nốt la ở quãng tám nhỏ đến nốt 

g2. Đa số các bài có âm vực với quãng 11 đến quãng 13. Âm vực hẹp nhất 

là quãng 10 với một số bài như: Hồn nước, Hờn sông Hương, Em thương 

người trong Huế đấu tranh… Bài có âm vực rộng nhất là Giữa mạc Tư 

Khoa nghe câu hò ví dặm với phạm vi hai quãng 8, từ nốt sol ở quãng 8 

nhỏ đến nốt g2. Khi sử dụng bài này, chúng tôi có hai phương án: Dịch 

giọng lên 1 cung cho các HS có giọng nữ trung thông thường và giữ 

nguyên giọng gốc để rèn luyện mở rộng âm khu trầm cho giọng nữ trung có 

chất giọng nữ trung trầm. Một trong những điểm đáng lưu ý đối với GV 

thanh nhạc khi sử dụng ca khúc của Trần Hoàn là hầu hết các bài hát của 

ông đều có những đặc điểm phù hợp với giọng nữ trung và gần như không 

phù hợp với giọng nữ cao. Giọng nữ cao có âm vực từ c1 đến d3 nên không 
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thể hát được những nốt ở âm khu trầm như nốt la, si ở quãng tám nhỏ. Mặc 

dù giọng nữ cao khi hát ở âm khu trung và âm khu thấp vẫn có âm sắc gần 

giống giọng nữ trung, giọng nữ cao trữ tình vẫn thể hiện rất tốt tính chất âm 

nhạc mềm mại, uyển chuyển nhưng do sự khác nhau về âm vực nên xét về 

tổng thể ca khúc của Trần Hoàn thì lợi thế thể hiện của giọng nữ cao bị hạn 

chế nhiều, ít có điều kiện để thể hiện các điểm mạnh kĩ thuật như khả năng 

linh hoạt của giọng hát, staccato... 

2.2.3.2. Sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian  

Chất liệu âm nhạc dân gian là một đặc điểm nổi bật trong các sáng 

tác của Trần Hoàn. Ông vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo chất liệu dân 

ca các vùng miền, đặc biệt sắc sảo với các ca khúc mang âm hưởng dân 

ca vùng Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên. Là người được sinh ra, lớn lên và 

có nhiều năm tháng hoạt động gắn liền với mảnh đất Bình Trị Thiên, 

những làn điệu dân ca nhẹ nhàng, sâu lắng của vùng đất quê hương 

dường như đã trở thành máu thịt của nhạc sĩ Trần Hoàn. Ông sử dụng 

chất liệu dân ca Huế tự nhiên và khéo léo như thể đặt bút là giai điệu đã 

có được như thế. Rất nhiều ca khúc khi vang lên đã làm cho người nghe 

nhận diện được hơi thở và màu sắc của Huế như: Em thương người trong 

Huế đấu tranh, Mưa rơi, Huế thương ơi, Mời anh về thăm Huế… hay 

chất Huế được ẩn dấu tinh tế trong những ca khúc sử dụng chủ yếu điệu 

thức 7 âm phương Tây như: Nắng tháng Ba, Một mùa xuân nho nhỏ… 

Ông còn có nhiều ca khúc về Quảng Bình, Quảng Trị và mỗi ca khúc đều 

thể hiện rất rõ chất liệu âm nhạc dân gian cũng như ngữ điệu đặc trưng 

của từng địa phương như: Tiếng đàn trên đường Chín, Chiều trên Gio 

cam giải phóng, Ngắt một cành Hoa thắm tặng anh, Nhớ Nhật Lệ…  

Ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh cũng là một thế mạnh 

trong sáng tác của Trần Hoàn. Đối với ông, “dân ca Việt Nam nói chung 

và dân ca Nghệ Tĩnh nói riêng là một biểu tượng cô đọng nhất, sâu sắc 
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nhất của một tâm hồn dân tộc” [4; 241]. Nhiều ca khúc đã trở nên quen 

thuộc với công chúng và các ca sĩ trong hàng chục năm qua như: Giữa 

Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giận mà 

thương, Mai em về Hà Tĩnh, Vỗ bến Lam chiều… Đối với chất liệu dân 

ca Tây Nguyên và Nam Bộ, mặc dù ông viết không nhiều nhưng hầu hết 

các ca khúc đều để lại dấu ấn của sự tinh tế, linh hoạt về thủ pháp sáng 

tác, là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Những bài mang âm 

hưởng âm nhạc dân gian Tây Nguyên như: Lời ru trên nương (phỏng thơ 

Nguyễn Khoa Điềm), Con thác Đambri, Mùa xuân Tây Nguyên, Bên 

dòng Đak - Bla, Nhớ Kon Tum… hay ca khúc đậm chất Nam Bộ với 

Thăm bến Nhà Rồng đã cho thấy Trần Hoàn là một nhạc sĩ khai thác rất 

thành công chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam trong sáng tác.  

Chất liệu âm nhạc dân gian và tính ngữ điệu địa phương trong ca khúc 

của Trần Hoàn đòi hỏi người GV thanh nhạc phải nghiên cứu, tìm hiểu kĩ về 

cách hát để đảm bảo thể hiện được đúng tính chất âm nhạc và bộc lộ rõ được 

được điểm vùng miền của từng bài hát. Mỗi địa phương, vùng miền có những 

làn điệu dân ca, ngữ điệu giọng nói, cách phát âm và nhấn âm khác nhau, 

thậm chí phát âm khác cả về nguyên âm và phụ âm. Vì vậy, việc chọn lọc, 

phân loại ca khúc Trần Hoàn theo đặc điểm chất liệu vùng miền là điều rất 

cần thiết để thiết kế chương trình dạy học cũng như rèn luyện các kĩ thuật 

thanh nhạc cho HS. Cũng từ đặc điểm chất liệu trên mà ca khúc của Trần 

Hoàn khó đáp ứng phù hợp với giọng nữ cao. Âm nhạc dân gian luôn đòi hỏi 

sự ấm áp, đằm thắm, nhẹ nhàng với cách phát âm, nhả chữ gọn, đóng âm, 

trong khi đó giọng nữ cao có thế mạnh với các kĩ thuật thanh nhạc phương 

tây. Như vậy, có thể nói đặc điểm chất liệu âm nhạc dân gian là một yếu tố 

khiến cho các ca khúc của Trần Hoàn rất phù hợp với giọng nữ trung. 

2.2.3.3. Sử dụng chất liệu nhạc nhẹ  

Trần Hoàn viết khá nhiều ca khúc sử dụng chất liệu nhạc nhẹ phương 
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Tây. Đó là những ca khúc có nhịp điệu, tiết tấu phù hợp các điệu nhảy châu 

Âu như disco, tango, rumba, cha cha cha, valse, slow… Một số ca khúc 

tiêu biểu như: Chào em - mùa xuân, Thành đảo Ngọc Châu (Disco); Sơn nữ 

ca, Chiều về trên phố núi, Chiều buồn (tango); Về Đồng Lê, Con thác 

Đambri (Rumba); Trang giấy Bãi bằng, Em vẫn chờ anh (Bolero); Tình ca 

mùa xuân, Một mùa xuân nho nhỏ (Valse), Tìm em, Đừng ví em (Slow-

rock)…  

Đối với những ca khúc sử dụng chất liệu nhạc nhẹ, việc nắm được đặc 

điểm là rất cần thiết bởi dạng này đòi hỏi người hát phải thể hiện được tính 

nhịp điệu, khiêu vũ khi trình diễn bài hát. Đây là một lợi thế đối với hầu hết 

HS hệ trung cấp thanh nhạc bởi các em đang ở độ tuổi năng động, sáng tạo 

và có điều kiện tiếp cận nhiều với phong cách nhạc nhẹ thế giới cũng như ở 

Việt Nam hiện nay.   

2.3. Lời ca 

Là nhạc sĩ trưởng thành trong hoạt động cách mạng trong kháng chiến 

và giữ vai trò quản lí văn hóa sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Trần 

Hoàn viết ca khúc như sự thúc bách của cảm xúc người nghệ sĩ kết hợp với 

nhiệm vụ cách mạng. Với hàng trăm ca khúc, Trần Hoàn đã để lại những 

dấu ấn của lịch sử đất nước khá rõ. Hầu hết mỗi tác phẩm của ông đều chứa 

đựng xúc cảm của người chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu và xây dựng đất 

nước. Lời ca trong các bài hát của Trần Hoàn được trau chuốt nhưng vẫn 

dung dị và chân thật. Phong cách ngôn ngữ văn học của ông thể hiện sự 

mẫn cảm, nhạy bén của một nhà trí thức - nghệ sĩ - chiến sĩ cách mạng. 

Cùng với âm nhạc, nội dung lời ca và nghệ thuật ngôn ngữ của ông thể hiện 

sự rung động chân thật và mạnh mẽ trước thực tiễn. Đọc hoặc nghe lời ca 

trong ca khúc của Trần Hoàn, chúng ta bắt gặp phong cách của dòng văn 

học lãng mạn, đồng thời cũng gặp lối văn tả thực rất gần gũi. Chẳng hạn, 

trong Sơn nữ ca, Chiều sông Cấm hay Dệt vài đường tơ… ông dùng lối văn 
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tả cảnh đậm chất lãng mạn với từ ngữ mượt mà, trau chuốt, có tính tượng 

hình cao như: “Ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh thấp thoáng bóng cô sơn 

nữ miệng cười xinh xinh” hay “Theo khói vút lên, câu hát ân tình, dìu dắt 

gió đưa nhẹ bay lững lờ”… Đó là lúc mà cái tôi nghệ sĩ gần như chiếm lĩnh 

toàn bộ mạch cảm xúc của tác phẩm. Đây là phong cách ngôn ngữ thường 

gặp trong các tác phẩm văn học lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. 

Bên cạnh đó, lối kể chuyện, tự sự mộc mạc vẫn xuất hiện ở nhiều ca khúc 

như Ngắt một cành hoa thắm tặng Anh, Về Đồng Lê, Em thương người 

trong Huế đấu tranh… Ở những ca khúc này, ông viết một cách tự nhiên 

như lời nói thốt ra được giai điệu hóa trở thành ca khúc. Những câu hát 

như: “Bên kia Khe Sanh và bên ni Sê Pôn, chào người chiến sĩ đã lập công 

trở về” hay “mưa lâm thâm ướt dầm lá khế, em thương người trong Huế 

đấu tranh”… làm cho người nghe cảm nhận được sự gần gũi, chân thật như 

chính lời nói của người dân địa phương vùng miền Trung mộc mạc. Chính 

vì vậy, ca khúc của ông nhanh chóng lan tỏa trên mọi chiến trường và cả 

trong vùng địch hậu. Ông viết nhiều về các địa phương, hình ảnh quê 

hương đất nước hiện lên trong ca khúc Trần Hoàn với đầy đủ chiều rộng 

của không gian và chiều sâu văn hóa một cách cụ thể mà tinh tế. Với mỗi 

địa phương, ông đều khai thác các đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ, ngữ điệu 

giọng nói để đưa vào ca khúc. Đây cũng chính là yếu tố khiến cho việc thể 

hiện ca khúc của Trần Hoàn có những khó khăn nhất định đối với người 

hát, đặc biệt với những ca khúc có chất liệu âm nhạc dân gian miền Trung 

và Nam Bộ. Một mảng đề tài khác được ông sử dụng lối kể chuyện là 

những ca khúc về Bác Hồ. Số lượng ca khúc ông viết về Bác không nhiều 

nhưng đó là những ca khúc sống mãi với đất nước và con người Việt Nam, 

tiêu biểu có: Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Kể chuyện cây xanh bốn mùa, 

Thăm bến nhà Rồng... Những câu chuyện về cuộc đời bình dị mà vĩ đại của 

Bác được tái hiện trong ca khúc của Trần Hoàn một cách chân thực, đầy đủ 
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mà khúc chiết. 

Cũng như các nhạc sĩ khác, Trần Hoàn có nhiều ca khúc phổ thơ hoặc 

phỏng thơ. Sự khéo léo trong nghệ thuật phổ thơ và phỏng thơ của Trần 

Hoàn thể hiện rất rõ ở hai đặc điểm nổi bật, đó là: Khả năng tạo sự hài hòa 

về âm điệu giữa thơ và nhạc; phương thức chọn lọc, cô đọng nội dung bài 

thơ vào một cấu trúc âm nhạc hoàn chỉnh tạo cho người nghe dễ nhớ, dễ 

thuộc. Nổi bật trong các ca khúc phổ thơ, phỏng thơ của Trần Hoàn là Lời 

ru trên nương và Một mùa xuân nho nhỏ. Bài hát Lời ru trên nương được 

Trần Hoàn cô đọng từ bài thơ dài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng 

mẹ của Nguyễn Khoa Điềm; bài Một mùa xuân nho nhỏ được ông sử dụng 

gần như nguyên vẹn lời thơ, chỉ thay đổi một số từ hoặc đảo vị trí câu cho 

phù hợp với tính phát triển của giai điệu. Ngoài ra, ông có nhiều ca khúc 

phổ thơ, phỏng thơ khác như: Mùa xuân Tây Nguyên (phỏng thơ: Hơ Vê), 

Có người mặc áo chàm lên núi (thơ: Văn Lợi), Mùa Đông về (lời thơ: Minh 

Thông), Gửi mẹ yêu thương (thơ: Lê Bá tạo), Bài ca tháng chạp (thơ: 

Vương Anh), Vấn vương (thơ: Vũ Ứng), Thu trên xứ Huế (thơ: Xuân Quỳ), 

Ru anh (thơ: Ánh Tuyết)…  

Cùng với giai điệu, lời ca trong ca khúc Trần Hoàn là biểu hiện sinh 

động của một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế của người nghệ sĩ trước hiện 

thực. Nhiều ca khúc của ông không chỉ đơn thuần là tác phẩm âm nhạc mà 

còn là những tác phẩm văn học súc tích với sự thăng hoa trong nghệ thuật 

sử dụng ngôn ngữ. Vì vậy, việc nghiên cứu kĩ về nội dung lời ca cũng như 

các thủ pháp nghệ thuật ngôn ngữ văn học trong ca khúc của Trần Hoàn 

giúp cho người GV thanh nhạc hiểu rõ hơn tính chất, nội dung hình tượng 

âm nhạc của ca khúc, từ đó hướng dẫn HS thể hiện bài hát được tốt hơn. 
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Tiểu kết 

Trong chương 2, chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp 

sáng tác ca khúc của Trần Hoàn. Ông đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt 

Nam nói chung, nền âm nhạc cách mạng nói riêng nhưng ca khúc mang 

tính nhân văn sâu sắc. Những sáng tác của ông gắn liền với lịch sử đất 

nước, góp phần phản ánh khá rõ thêm diện mạo cuộc kháng chiến giữ nước    

của dân tộc cũng như không khí sôi động trong những năm tháng khởi đầu 

công cuộc dựng xây đất nước. Ca khúc Trần Hoàn có cấu trúc khá phong 

phú. Tùy thuộc vào nội dung chuyển tải mà ông chọn những hình thức âm 

nhạc phù hợp, từ hình thức một đoạn đơn, hai đoạn đơn, ba đoạn đơn và 

hình thức liên đoạn được xây dựng theo cấu trúc từng phần đều được ông 

ông sử dụng. Về điệu thức, Trần Hoàn sử dụng cả điệu thức 7 âm và điệu 

thức 5 âm. Đặc biệt, chất liệu âm nhạc dân gian được ông khai thác rất tinh 

tế, nhạy bén. Nghe toàn bộ các ca khúc của Trần Hoàn, chúng ta có thể gặp 

được âm hưởng của nhiều vùng miền, trong đó nổi bật lên vẫn là âm hưởng 

dân ca Nghệ Tĩnh, Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lời ca trong ca khúc của 

ông được trau chuốt nhưng giản dị và gần gũi. Những ca khúc phổ thơ hoặc 

phỏng thơ của Trần Hoàn không chỉ có giá trị nghệ thuật cao về mặt âm 

nhạc mà còn thể hiện một tư duy văn học sắc bén, khúc triết. 

Những đặc điểm sáng tác ca khúc của Trần Hoàn có vai trò quan trọng 

đối với việc lựa chọn tác phẩm, xây dựng chương trình dạy học thanh nhạc 

cho HS hệ trung cấp thanh nhạc tại Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa. 

Mặc dù số lượng ca khúc của Trần Hoàn được đưa vào chương trình đào 

tạo không nhiều nhưng chắc chắn mang lại ý nghĩa lớn về việc rèn luyện kĩ 

thuật thanh nhạc cũng như những giá trị giáo dục cho HS.  
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Chương 3 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC CA KHÚC CỦA NHẠC SĨ TRẦN HOÀN 

CHO HỆ TRUNG CẤP THANH NHẠC 

3.1. Rèn luyện một số kỹ thuật thanh nhạc  

3.1.1. Hơi thở 

Hơi thở là yếu tố đầu tiên quyết định đến chất lượng giọng hát.Trong 

hoạt động bình thường, con người thở một cách tự nhiên bằng lồng ngực và 

một phần bụng với sự tham gia của các hoành cách mô. Ở trạng thái này, 

dung lượng không khí chứa trong phổi không nhiều và khả năng nén giữ 

hơi bằng cơ xương ở vùng ngực không được tốt. Khi thực hiện hoạt động 

hát, tính chất âm nhạc trong bài hát, câu hát… đòi hỏi âm thanh giọng hát 

phải mang những đặc điểm diễn tả tương ứng. Trong thanh nhạc, có bốn 

kiểu thở phổ biến là: Thở ngực; thở bụng; thở ngực kết hợp với bụng; thở 

ngực dưới và bụng [11; 52-53]. Thở ngực là cách hít không khí vào phổi 

làm căng lồng ngực. Kiểu thở này phát ra âm thanh nhỏ, nhẹ nhàng, phù 

hợp với những bài hát trữ tình ngắn, những bài dân ca với âm vực hẹp. Thở 

bụng là cách lấy không khí vào bụng, đi qua ngực nhưng không lưu giữ ở 

lồng ngực, hoạt động của phần bụng dưới giữ vai trò chính khi đẩy hơi. 

Thở ngực kết hợp với bụng hoặc kiểu thở ngực dưới và bụng đều phát huy 

toàn bộ lồng ngực, cho phép tạo được cột hơi đầy đặn, liên tục, phù hợp để 

áp dụng khi hát những bài có âm vực rộng. Đối với giọng nữ trung, 2/3 âm 

vực giọng hát nằm ở âm khu giọng đầu nên kiểu thở ngực kết hợp với bụng 

mang lại hiệu quả tốt hơn khi hát. Đồng thời, những bài hát nhỏ hoặc 

những bài dân ca Việt Nam rất phù hợp với cách thở ngực. Vì vậy, chúng 

tôi chú trọng luyện tập cho HS hai cách thở này. 

Động tác lấy hơi và đẩy hơi trong thanh nhạc cũng cần một quá trình 

tập luyện kiên trì và có phương pháp cụ thể. Lấy hơi phải nhẹ nhàng, nhanh 

bằng mũi và một phần nhỏ qua miệng, nếu người hát lấy hơi qua miệng 
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nhiều sẽ gây cảm giác mệt mỏi và nhìn rất phản cảm. Động tác đẩy hơi 

phải có sự điều tiết chặt chẽ trong suốt quá trình hát. Hơi thở cần được giữ 

đảm bảo mức độ đầy cần thiết, tránh rơi vào trường hợp hết hơi giữa chừng 

đối với những câu hát dài hay nốt ngân có trường độ kéo dài. Đối với 

những HS mới vào học, hiện tượng bị mất hơi giữa chừng khá phổ biến. 

Đặc biệt khi hát các nốt cao, HS thường có xu hướng đẩy mạnh hơi dẫn đến 

vừa mất hơi vừa làm sai hiệu quả âm thanh. Vì vậy, cùng với yêu cầu rèn 

luyện hơi thở thì việc xác định vị trí lấy hơi phù hợp cho từng đối tượng HS 

riêng biệt là rất cần thiết. Chẳng hạn, với câu hát chỉ có 4 ô nhịp nhưng 

phải phát âm nhiều từ khiến cho những HS mới học thường đuối hơi về 

cuối câu. 

Ví dụ 14: 

VỀ ĐỒNG LÊ 

(trích) 

Vừa phải - tình cảm Trần Hoàn 

 

[PL1- 1.15; 128] 

Câu hát trên được hát với kĩ thuật non-legato, ở âm khu cao nên đòi 

hỏi lượng hơi được đẩy lên phải đầy và mạnh hơn bình thường. Nếu HS 

không có khả năng kiểm soát hơi thở sẽ bị mất hơi không ngân đủ 2 phách 

rưỡi cho từ “non”. Chúng tôi xây dựng một số bài tập dưới đây để luyện tập 

hơi thở ngực cho giọng nữ trung. 

Mẫu luyện tập 1  

 

Bài tập bắt đầu từ âm khu trung, được tiến hành đi xuống dần nửa 
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cung cho đến nốt la ở quãng 8 nhỏ. HS thực hiện bài tập với kĩ thuật non-

legato, giữ cường độ âm thanh nhẹ ổn định trong quá trình tập. Đây là bài 

tập có tính chất khởi động với kĩ thuật lấy hơi, giữ hơi được thực hiện 

thường xuyên ở đầu mỗi buổi học, trước khi thực hiện các mẫu luyện thanh 

khác. Đối với những tiết học đầu tiên của HS năm thứ nhất, GV không nhất 

thiết đòi hỏi HS lấy hơi nhanh và bằng mũi ngay lập tức mà hướng dẫn các 

em lấy hơi từ tốn bằng cả miệng và mũi để cảm nhận được cách hít sâu và 

cảm giác cơ thể khi kìm giữ hơi.  

Mẫu luyện tập 2  

 

Sau bài tập 1 như trên, mẫu luyện tập 2 đòi hỏi HS kết hợp giữa các kĩ 

thuật lấy hơi, giữ hơi và kĩ năng làm chủ sắc thái, cường độ âm thanh giọng 

hát. Yêu cầu về lấy hơi như ở bài tập 1. Bài tập này cũng được tiến hành từ 

nốt a1 xuống dần nửa cung cho đến nốt la ở quãng 8 nhỏ. Nếu như đối với 

giọng nữ cao, chúng tôi hướng dẫn các em luyện tập mẫu 2 với kĩ thuật thở 

ngực dưới và bụng thì đối với giọng nữ trung, kĩ thuật quan trọng ở bài tập 

này là kết hợp giữa thở ngực và bụng. Hơi thở hít vào không sâu xuống 

bụng dưới, phạm vi giữ hơi là toàn bộ lồng ngực, căng phần ngực dưới với 

sự tham gia của cơ hoành, không để phình bụng dưới và hai bên sườn như 

kiểu thở ngực dưới và bụng. 

Mẫu luyện tập 3 

 

Sau khi HS đã có thể lấy hơi đúng và xử lí được sắc thái to, nhỏ với 

bài tập 2, mẫu luyện tập 3 nhằm rèn luyện kĩ năng kìm giữ hơi khi hát nhấn 

(marcato). Với cách hát nhấn, HS thường bị mất hơi rất nhanh do chưa 
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khống chế được cơ bụng, cơ hoành. Vì thế khi hướng dẫn luyện tập bài tập 

này, GV cần quan sát kĩ xem HS có bị thóp bụng vào quá nhiều khi nhấn 

âm hay không. Nếu có, GV cần nhắc nhở, sửa sai kịp thời. Bài tập này 

được tiến hành đi xuống và lên dần nửa cung trong phạm vi âm vực như bài 

tập 1 và 2. 

Mẫu luyện tập 4 

 

Mẫu luyện tập 4 được tiến hành từ nốt la ở quãng 8 nhỏ lên dần nửa 

cung cho đến hết tầm cữ giọng có thể đạt được tốt nhất của từng HS ở mỗi 

giai đoạn học tập, sau đó đi xuống. Mục đích của bài tập này nhằm nâng 

cao hơn khả năng kìm giữ hơi ở cả ba âm khu của giọng nữ trung. Với cách 

hát legato và do phụ âm “h” là âm thanh mềm, khi phát âm lộ hơi rất rõ nên 

người học cần kết hợp rèn luyện kĩ năng điều khiển cơ hoành và cơ bụng để 

điều tiết hơi thở một cách tốt nhất, làm cho luồng hơi được đẩy lên có 

chừng mực và đều đặn, tạo nên hiệu quả âm thanh đẹp. Ở các nốt chuyển 

giọng của giọng nữ trung là c1 - d1 và c2 - d2 GV lưu ý cho HS về chất 

lượng âm thanh và phương pháp nén giữ hơi như sau: Ban đầu có thể âm 

lượng nhỏ nhưng phải đẩy âm thanh ra ngoài, không để hút vào trong, nén 

giữ hơi bằng cơ hoành và vùng lồng ngực tốt để duy trì độ dày của âm sắc; 

đặc biệt đến các nốt chuyển giọng c2 - d2 đi lên cần tập trung nén giữ hơi ở 

bụng tốt hơn. 

Mẫu luyện tập 5 

 

Mẫu 5 được thực hiện trong phạm vi quãng ba trưởng, không đi lên 

cao hoặc xuống thấp vượt qua các nốt chuyển giọng (c2 - d2; c1 - d1). HS 
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luyện kết hợp kĩ thuật ngắt tiếng và non-legato. Lưu ý: Các âm “ô” cần đẩy 

hơi nhẹ nhàng, không để bị thành âm “hô” do hơi thoát ra mạnh. 

Ngoài các bài tập trên lớp với tư thế đứng hát, chúng tôi còn hướng 

dẫn HS phương pháp luyện tập ở nhà với tư thế nằm. Khi nằm tập, HS sẽ 

được hướng dẫn đặt lòng bàn tay hoặc để một số sách vở lên bụng để có thể 

quan sát kiểm soát hơi thở. Hơi thở được lấy vào chậm, đều, nén giữ mỗi 

lần ít nhất 15 đến 20 giây, sau đó tăng thêm thời gian nén hơi. Khi thở ra, 

hơi được thoát chậm qua trên đầu lưỡi và kẻ răng tạo nên tiếng “xì” rất nhẹ 

và kéo dài cho đến khi gần hết hơi thì buông lỏng cơ thể trở về trạng thái 

thoải mái, tự nhiên. 

3.1.2. Khẩu hình 

Khẩu hình là yếu tố quyết định đến đặc điểm phát âm ngôn ngữ. Về cơ 

bản, dạy học thanh nhạc dựa vào yêu cầu đáp ứng được cách phát âm tròn 

vành, rõ chữ. Trong sách Phương pháp sư phạm thanh nhạc, Viện Âm 

nhạc, Hà Nội (2001), tác giả Nguyễn Trung Kiên cho rằng, tròn vành là 

“một âm thanh đẹp, âm vang mạnh mẽ, trong sáng và gọn gàng” [11; 96] 

yêu cầu cơ bản về khẩu hình khi hát là phải tạo được hình dáng của miệng 

với hàm trên (hàm ếch) nhấc lên như đang ở trạng thái ngáp một cách tự 

nhiên, thoải mái; hàm dưới buông lỏng, hạ xuống một cách mềm mại. Tùy 

thuộc vào đặc điểm phát âm của mỗi từ với các nguyên âm, phụ âm khác 

nhau mà khẩu hình có sự thay đổi linh hoạt theo cách mở ngang hay mở 

dọc, to hay nhỏ... Đồng thời, cách mở khẩu hình cũng tùy thuộc vào loại 

giọng hát. Chẳng hạn, “giọng nữ cao trữ tình nhẹ hay trữ tình màu sắc, 

tiếng hát sáng, có tính linh hoạt cao...” [13; 157]. Trong khi đó, giọng nữ 

trung, trầm thì cần mở dọc mới phát huy được chất giọng. Tính chất của bài 

hát cũng là một yếu tố có có tính qui định đối với khẩu hình như: Bài hát có 

nhịp độ chậm, tính chất du dương hoặc hoành tráng.. cần mở khẩu hình to; 

bài hát có nhịp độ nhanh, tiết tấu linh hoạt, tính chất dí dỏm... cần khẩu 
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hình mở nhỏ để có thể phát âm linh hoạt. Quá trình phát triển của lĩnh vực 

thanh nhạc chuyên nghiệp ở nước ta chịu ảnh hưởng lớn bởi các kĩ thuật 

thanh nhạc châu Âu và đã đạt được nhiều thành công trong đào tạo cũng 

như biểu diễn. Trong quá trình đào tạo thanh nhạc cho giọng nữ trung, hệ 

trung cấp, chúng tôi xây dựng một số bài tập luyện tập khẩu hình theo kĩ 

thuật thanh nhạc phương Tây như dưới đây. 

Mẫu luyện tập 6 

 

Đây là bài tập đầu tiên dành cho HS giọng nữ trung năm thứ nhất. 

Mục tiêu bài tập nhằm giúp các em quen dần với cách mở khẩu hình khi 

hát năm nguyên âm cơ bản. Khi hướng dẫn, GV chú ý đến vị trí và trạng 

thái của hàm dưới: hạ xuống và buông lỏng tự nhiên, không căng cứng. Âm 

“a” có khẩu hình mở rộng, hơi tròn, rẳng cửa trên hơi lộ; âm “e” có khẩu 

hình không rộng như “a”, răng trên hơi lộ; âm “i” có khẩu hình hẹp, răng 

trên lộ ít hơn âm “e”; khẩu hình âm “o” rất tròn nhưng không rộng bằng 

“a”, môi trên hơi nhô ra trước; âm “u” có khẩu hình hinh âm “o” được thu 

nhỏ lại, môi gọn và hơi nhô ra như khi huýt sáo. Bài tập được tiến hành ở 

nhịp độ chậm theo trục gam đô trưởng, nâng cao dần từ c1  đến c2; Lưu ý vị 

trí các nốt chuyển giọng: c1 - d1. 

Mẫu luyện tập 7 

 

Bài tập 7 nhằm luyện tập cho HS đóng, mở khẩu hình linh hoạt, được 

thực hiện ban đầu ở nhịp độ chậm, sau khi HS đã quen dần với cách đóng, 

mở khẩu hình thì tăng nhanh dần nhịp độ. Vị trí lấy hơi: sau 4  nhịp. Ở các 

dấu lặng móc đơn, HS cần giữ nguyên khẩu hình để tránh thói quen khép 
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miệng ngay sau tiếng hát đồng thời ngắt hơi gọn, không để bị hắt hơi ra 

ngoài. Âm vực dùng cho bài tập từ c1 đến c2.   

Mẫu luyện tập 8 

 

Mẫu 8 có ba mẫu luyện tập với ba mục đích cụ thể. Mẫu 8.a nhằm rèn 

luyện sự linh hoạt khi chuyển từ khẩu hình hẹp của âm “i” sang khẩu hình 

rộng hơn của âm “a” với hoạt động chính là hạ cằm dưới xuống đồng thời 

nhấc hàm trên lên một cách nhẹ nhàng, mềm mại, môi tạo hình dáng mở 

tròn; mẫu 8.b luyện tập kĩ năng cố định khẩu hình với hai âm “i” và “ê”, 

môi trên hơi nhếch lên khi phát âm nguyên âm “ê”; mẫu 8.c luyện tập mở 

nhẹ hàm dưới xuống kết hợp môi mở tròn cho âm “ô”. GV Có thể thay đổi 

xen kẻ âm “li” và âm “nhi” khi muốn kết hợp hướng dẫn so sánh hoạt động 

của lưỡi. Ban đầu, GV cho HS luyện tập ở nhịp độ chậm, về sau nhanh hơn 

để tăng khả năng linh hoạt cho khẩu hình. 

Cùng với các kĩ thuật thanh nhạc của phương Tây, dạy học thanh nhạc 

ở Việt Nam có những yêu cầu riêng do sự khác biệt về đặc điểm ngôn ngữ, 

tiếng nói cũng như chất liệu âm nhạc dân tộc được sử dụng trong nhiều ca 

khúc. Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết. Cách kết thúc phát âm của các 

âm tiết tiếng Việt hình thành nên hai loại: Âm tiết mở được kết thúc bằng 

các nguyên âm và âm tiết khép kết thúc bởi các phụ âm. Bên cạnh đó, 

nhiều ca khúc Việt Nam nói chung, ca khúc của Trần Hoàn nói riêng chứa 

đựng những chất liệu âm nhạc dân gian có đặc điểm kĩ thuật hát khác nhau. 

Vì thế, nếu không nắm vững được cách phát âm tiếng Việt và cứ mãi áp 

dụng kĩ thuật thanh nhạc phương tây vào tất cả ca khúc Việt Nam sẽ dẫn 

đến những lỗi như: không rõ lời, tiếng hát thô, cứng không có cảm xúc, 
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không diễn tả đúng tính chất âm nhạc của tác phẩm... Trong Phương pháp 

hát tốt tiếng Việt, Nxb Giáo dục (2011), tác giả Trần Ngọc Lan có trích dẫn 

khái niệm tròn vành, rõ chữ ở Từ điển Văn hóa dân gian do Vũ Ngọc Thảo 

chủ biên. Theo đó,  “tròn vành là cách sử dụng hơi làm cho âm thanh khi 

hát tròn trịa, đầy đặn để có độ vang, to, ấm và đẹp, có sức biểu hiện cao, 

tạo nên được hình tượng âm thanh, tình ý qua từ. Rõ chữ là cách phát âm 

được lời hát, chữ nào gọn chữ ấy, rõ vần bằng hay vần trắc” [14; 12].  

Đối với dân ca Việt Nam, những yếu tố như làn điệu, ngôn ngữ, ngữ 

điệu tiếng nói vùng miền tạo nên sự đa dạng về cách phát âm. Khẩu hình 

trong ca hát các bài dân ca Việt Nam cũng có sự thay đổi nhiều hơn so với 

khẩu hình trong kĩ thuật thanh nhạc phương Tây. Dựa vào độ mở của 

nguyên âm, chúng tôi đồng ý với cách chia các nguyên âm của tác giả Trần 

Ngọc Lan trong cuốn Phương pháp hát tốt tiếng Việt với ba loại là: Nguyên 

âm hàng trước (gồm: e, ê, i/y); nguyên âm hàng giữa (gồm a, ơ, ư); nguyên 

âm hàng sau (gồm: o, ô, u) [14; 78]. Khẩu hình của các nguyên âm như sau 

[16; 78-79]:  

e: Khẩu hình bẹt ra hai mép, răng hơi lộ ra, lưỡi hơi đưa về phía trước, 

khoang miệng hẹp, bẹt; 

 ê: Khẩu hình gọn hơn “e”, khoang miệng tròn, thoáng hơn; 

i/y: Khẩu hình hẹp nhất, hai mép hơi nhành ra như cười; 

a: Khẩu hình mở rộng vừa chiều cao và chiều ngang, cằm hạ xuống, 

mép hơi bành ra tạo hình dáng ngoài hơi tròn; 

ă và â: Là nguyên âm ngắn của “a”, phát âm có luyến đằng trước, luôn 

ở vị trí cao; 

ơ: Khẩu hình thu gọn hơn “a”, khoang miệng rộng, thoáng; 

ư: Khẩu hình gọn, hẹp hơn “ơ”; 

o: Khẩu hình tròn, gọn hơn a, môi hơi nhô ra trước; 

ô: Môi nhô ra và chúm lại, khẩu hình ở ngoài thu nhỏ hơn “o”; 
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u: Môi chúm lại, nhô ra như muốn huýt sáo, có khẩu hình thu nhỏ nhất 

so với “o” và “ô”. 

Những bài dân ca Việt Nam hay ca khúc mang âm hưởng dân ca còn 

đòi hỏi cách xử lí những âm thanh đóng và yếu tố thanh điệu so với hướng 

chuyển động của giai điệu. Với tiêu chí hát dân ca phải gọn, rõ từng chữ, 

từng tiếng, các âm đóng bằng phụ âm thường được thêm các hư từ để ngân 

nga hoặc luyến láy.  

Ví dụ 15: 

EM THƯƠNG NGƯỜI TRONG HUẾ ĐẤU TRANH 

(trích) 

 Trần Hoàn 

 

[PL1- 1.2; 98] 

Khi hát các từ “mưa lâm thâm ướt...”, người hát đóng âm sẽ trở thành: 

mưa (ơ) lâm (ư) thâm (ư) ướt (ư)... Nếu không sử dụng cách hát âm ngậm 

và cách hát ngâm với các hư từ thì các tiếng trong câu hát trên sẽ bị ngắt, 

gãy, làm mất đi tính liền mạch của giai điệu. Tương tự, nếu sử dụng kĩ 

thuật thanh nhạc phương Tây để hát các từ “ướt” trong câu hát trên, cách 

phát âm sẽ là “ươ...t”. Điều này sẽ làm mất đi tính chất âm nhạc dân gian 

của dân ca Huế. Các thể loại ca nhạc cổ truyền như hát chèo, ca trù, hò 

Huế, dân ca Nghệ Tĩnh, hò Nam Bộ… có cách phát âm, nhả chữ khác 

nhau, chất liệu dân ca vùng miền trong các ca khúc cũng đòi hỏi người học 

hát hay trình diễn tác phẩm áp dụng kĩ thuật thanh nhạc khác nhau. Chính 

vì vậy, các bài tập được chúng tôi xây dựng trên cơ sở các điệu thức phổ 

biến trong âm nhạc dân gian, chú trọng đối với những điệu thức trong dân 

ca Nghệ Tĩnh, Huế và Nam Bộ.  
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Mẫu luyện tập 9 

 

HS luyện tập khẩu hình mở dần theo chiều dọc khi đi lên, khẩu hình 

khép dần theo chiều dọc khi đi xuống để bước đầu làm quen với cách hát 

mở các nguyên âm trên điệu thức dạng I (Điệu Bắc). Trong khi hướng dẫn 

HS tập luyện, GV lưu ý cho các em tự lắng nghe, so sánh âm thanh và khẩu 

hình của từng âm, có thể minh họa bằng cách hát mẫu các nguyên âm theo 

kĩ thuật thanh nhạc phương Tây để HS thấy sự khác nhau giữa hai cách hát.  

Mẫu luyện tập 10 

 

Bài tập 11 nhằm mục đích rèn luyện kĩ thuật hát các từ có âm đóng 

bằng nguyên âm i/y như “rồi” “đây”, “mây”, “xuôi”… và u/o như “lâu”, 

“đau”, “đâu”, “sau”, “sao”… Đối với những bài hát có chất liệu dân ca, các 

từ dạng này đều không thuận lợi cho việc hát cộng minh, mở âm để ngân 

nga với trường độ dài.  

Ví dụ 16: 

GIẬN MÀ THƯƠNG 

(trích) 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Lời thơ: Phùng Ngọc Hùng 

 

[PL1- 1.3; 99] 
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Từ “rồi” trong câu hát trên có hát cách xử lí. Cách thứ nhất là hát với 

kĩ thuật thanh nhạc phương Tây, nghĩa là hát mở nguyên âm chính “ô” và 

kéo dài đến hết trường độ, đóng tại âm i: “rồ….i”. Tuy nhiên, đây là ca 

khúc mang đậm chất dân ca Nghệ Tĩnh, hoàn toàn cần được hát theo lối 

phát âm, nhả chữ gọn theo tiêu chí “tiếng nào ra tiếng ấy” của tiếng Việt 

mới thể hiện đúng tính chất của bài. Vì vậy, người hát cần đóng ngay tại 

âm “i”, đưa âm thanh lên vị trí cao với đầu lưỡi chạm răng dưới, hai hàm 

răng gần sát lại nhưng không chạm vào nhau, khẩu hình hẹp nhất so với khi 

phát âm các nguyên âm khác. 

Ngoài ra, khẩu hình khi đóng các từ có phụ âm cuối như m/p, n/t, 

nh/ch, ng/c cũng có sự khác nhau rất rõ và chỉ xuất hiện khi hát tiếng Việt. 

Các từ có phụ âm cuối là m/p được đóng bằng cách khép hai môi, ngân 

bằng âm ngậm; các phụ âm cuối khác có khẩu hình mở nhẹ, đóng bằng đầu 

lưỡi với n/t, mặt lưỡi với nh/ch và cuống lưỡi với ng/c. Chẳng hạn các từ: 

“rợp”, “lâm thâm”, “nhanh”, “tưng bừng”… 

Khẩu hình được xem là yếu tố tiên quyết để tạo ra tiếng hát đẹp, đúng 

bản chất âm nhạc của tác phẩm thanh nhạc. Các ca khúc Việt Nam mang 

âm hưởng dân ca đòi hỏi sự tinh tế hơn trong phát âm, nhả chữ để có thể lột 

tả được tính chất vùng miền mà tác giả đã sử dụng và muốn biểu đạt. Việc 

tập luyện để có khẩu hình đúng, linh hoạt khi thể hiện ca khúc là một quá 

trình cần có sự luyện tập lâu dài, khoa học và khả năng biết tư duy so sánh 

của người học. 

3.1.3. Kỹ thuật legato 

Kĩ thuật hát legato hay hát liền tiếng, liền giọng “là cách hát chuyển 

tiếp liên tục từ âm nọ sang âm kia, tạo nên nhưng câu hát liên kết không 

ngắt rời” [11; 104]. Kĩ thuật này được xem là cách hát cơ bản nhất trên thế 

giới theo yêu cầu của nghệ thuật belcanto là lối hát bóng bẩy, trau chuốt. 

Thể loại ca khúc ở nước ta, từ bài dân ca cho đến những tác phẩm có cấu 
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trúc lớn như trường ca, hợp xướng đều luôn chứa đựng những nét giai điệu 

uyển chuyển, mềm mại, duyên dáng đòi hỏi được thể hiện bằng kĩ thuật 

legato. Các ca khúc của Trần Hoàn hầu như mang đậm chất trữ tình, mềm 

mại. Vì vậy, việc chú trọng rèn luyện kĩ thuật legato sẽ mang lại hiệu quả 

thiết thực trong dạy học thanh nhạc với các ca khúc của ông. 

3.1.3.1. Với những bài phong cách thanh nhạc phương Tây 

Kĩ thuật hát legato đối với các ca khúc theo phong cách thanh nhạc 

phương Tây của Trần Hoàn cũng hoàn toàn như đối với các ca khúc Việt 

Nam nói chung. Cùng với yêu cầu về sự liền giọng, liên kết các tiếng, âm 

thanh phát ra một cách mềm mại, uyển chuyển và duyên dáng thì sự đa 

dạng trong cách phát âm các nguyên âm, phụ âm tiếng Việt vẫn là vấn đề 

luôn được các nhà sư phạm thanh nhạc quan tâm. Để rèn luyện kĩ thuật 

legato khi hát các ca khúc có phong cách thanh nhạc phương Tây, chúng tôi 

xây dựng một số bài tập luyện thanh dưới đây. 

Mẫu luyện tập 11 

 

Mục đích của mẫu luyện tập 11 nhằm hình thành kĩ năng liên kết các 

nguyên âm theo sự thay đổi dần về khẩu hình để HS có cảm giác ban đầu 

về tính liền giọng giữa các âm. Đây là mẫu luyện không khó, dành cho HS 

năm thứ nhất ở những buổi học đầu tiên. Khi hướng dẫn tập luyện, GV kết 

hợp với hướng dẫn về khẩu hình như chúng tôi đã trình bày ở mục 3.1.2, 

trang 55 

Mẫu luyện tập 12:  

 



 63 

Bài tập 12 nhằm rèn luyện kĩ năng hát liền tiếng với các phụ âm đầu 

có cách phát âm bật lưỡi. Thông thường khi nói các từ bắt đầu với phụ âm 

“l”, “t”, “tr” như “tương lai”, “phía trước”, “tới”, “trăng”…, do cấu tạo của 

âm đòi hỏi bật lưỡi nên dễ tạo nên sự ngắt với âm trước đó. Để có thể phát 

âm nhẹ nhàng, mềm mại những từ như vậy, người hát cần biết kìm nén hơi 

thở và đẩy hơi tốt, khẩu hình mở chậm hoặc nhanh đều tùy thuộc vào 

trường độ của từ cần hát, âm thanh không bật ra vội vàng. Những phụ âm 

đầu nên được phát ra một cách tự nhiên, không quá cường điệu. 

Mẫu luyện tập 13  

 

Mẫu 13 chỉ sử dụng một hơi thở, nhấn vào đầu phách và hát nhẹ hơn ở 

ba nốt móc kép tiếp theo của phách. Bài tập này hơi khó nên chỉ dành cho 

HS trung cấp năm thứ 2 và 3. 

Các phụ âm khép cuối mỗi tiếng cũng gây trở ngại đối với người mới 

học hát legato. Khi xử lí các từ có phụ âm cuối là m c, ch, nh, p, t, người 

hát không nên khép lại sớm để đạt mục đích rõ từ nhưng làm mất đi tính 

kết nối giữa các tiếng. Vì vậy cần khép phụ âm để chuyển thành âm ngậm, 

bằng ở mũi bằng một nguyên âm khác như ư, i. 

Ví dụ 17: 

TÌNH CA MÙA XUÂN 

(trích) 

 Trần Hoàn 

 

[PL1- 1.14; 116] 

Bài hát được viết ở nhịp 3/4, ở nhịp độ vừa phải, cần được thể hiện 
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với tính chất say sưa, tình cảm. Trong toàn bài, có nhiều phụ âm khép cuối 

từ cần được xử lí tốt mới có thể thể hiện được sự liền giọng trong mỗi câu 

hát như. Ở ví dụ trên, từ “bắt” cần đóng ở phụ âm “t” và ngân vang nguyên 

âm “ư” ở mũi để có thể luyến từ e2 lên nốt f#2 một cách mềm mại, tạo sự 

kết nối về âm thanh sang chữ “đầu” ở ô nhịp tiếp theo. 

3.1.3.2.  Với những bài có âm hưởng dân ca Việt Nam 

Cách hát legato với những bài có âm hưởng dân ca Việt Nam gắn liền 

với các tiêu chí như: hát tiếng nào rõ tiếng ấy; âm thanh vang, rền, nền, 

nảy. Đồng thời, tính chất âm nhạc, đặc điểm ngữ điệu giọng nói riêng của 

dân ca từng vùng miền khiến cho người hát phải hết sức tinh tế trong xử lí. 

Song song với những bài tập luyện thanh ở mục 3.1.3.1, chúng tôi bổ sung 

thêm một số bài luyện thanh với những quãng phổ biến trong các ca khúc 

mang âm hưởng dân ca. 

Mẫu luyện tập 14  

 

Bài tập 14 được xây dựng trên điệu Nam (giống điệu Vũ trong âm 

nhạc Trung Hoa), lối tiến hành mang âm hưởng dân ca Huế, Quảng Bình, 

Nghệ Tĩnh nên rất gần gũi với nhiều ca khúc của Trần Hoàn. Khi thực hiện, 

GV lưu ý HS mở âm “a” rõ tiếng chứ không gần với “ô” như trong kĩ thuật 

thanh nhạc phương Tây. Âm vực luyện thanh từ nốt la ở quãng tám nhỏ lên 

đến hết e2 để HS kết hợp xử lí ở các nốt chuyển giọng (c1 - d1; c1 - d2). 

Mẫu luyện tập 15 

 

Mẫu 15 nhằm luyện tập xử lí legato với các quãng đặc trưng của dân 
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ca Tây Nguyên. Các âm mở được hát như kĩ thuật cộng minh trong thanh 

nhạc phương Tây, âm thanh cần giữ ổn định tính chất sáng, khỏe, quyện 

miết vào nhau. Âm vực luyện thanh từ nốt la ở quãng tám nhỏ lên đến d2. 

Ví dụ 18: 

LỜI RU TRÊN NƯƠNG 

(trích) 

                           Nhạc: Trần Hoàn 

Lời: Phỏng thơ Nguyễn Khoa Điềm 

 

[PL1- 1.6; 105] 

 Ca khúc Lời ru trên nương mang đậm âm hưởng dân ca Tây Nguyên 

với các quãng nửa cung xuất hiện nhiều. Bài hát đòi hỏi thể hiện ở nhịp độ 

chậm, tính chất tha thiết như cách hát ru. Vì thế, kĩ thuật hát legato sẽ được 

sử dụng rất nhiều trong bài. Đối với HS hệ trung cấp, hát legato với các 

quãng nửa cung thường xảy ra hai lỗi cơ bản: Chênh về cao độ hoặc bị 

nhấn giọng để giữ cao độ trở thành cách hát non- legato làm cho bài hát 

mất đi tính mềm mại cần có. Mẫu luyện tập 15 sẽ giúp các em khắc phục 

được những yếu điểm đó khi thể hiện bài hát có âm hưởng dân ca Tây 

Nguyên nói chung. 

Mẫu luyện tập 16  

 

Mẫu 16 được xây dựng trên điệu Oán, một điệu thức đặc trưng của 

Nam Bộ. Đối với HS ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ thì những bài hát 
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mang âm hưởng dân ca Nam Bộ vẫn tạo nên những khó khăn nhất định khi 

thể hiện do chưa cảm nhận rõ được chất liệu. Vì vậy, mẫu tập này có chức 

năng nâng cao sự cảm nhận về điệu thức để hát legato mềm mại đúng với 

âm hưởng của dân ca miền sông nước Nam Bộ. Âm vực luyện thanh từ d1 

đến f2. 

3.1.4. Luyến, láy  

Hát luyến là phát âm một tiếng/từ với hai hoặc nhiều cao độ và đảm 

bảo tính kiên kết chặt chẽ về âm thanh, liền hơi trong phạm vi có dấu 

luyến. Khi hát luyến, trường độ các nhóm trong nhóm nốt luyến đều được 

thể hiện đủ nhưng phải đảm bảo tính liên kết mềm mại của âm thanh.  Các 

nốt láy (còn gọi là âm tô điểm) được viết ở dạng hình nốt rất nhỏ, có hoặc 

không có gạch chéo, được thể hiện bằng cách hát lướt thật nhanh từ cao độ 

nốt láy đến nốt chính của giai điệu. Trường độ của nốt láy được tính gộp 

vào trường độ của nốt chính đứng sau nó. 

Ví dụ 19: 

 

Hầu như ca khúc nào của Trần Hoàn cũng có rất nhiều luyến, láy. Đặc 

biệt đối với những ca khúc mang âm hưởng dân ca, các quãng luyến, láy 

thể hiện rất rõ chất liệu dân ca vùng, miền.  

Ví dụ 20: 

THĂM BẾN NHÀ RỒNG 

(trích) 

 Trần Hoàn 
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[PL1- 1.11; 111] 

Bài hát sử dụng rất nhiều luyến, láy để tả nỗi nhớ thương da diết của 

tác giả đối với Bác, đồng thời làm cho giai điệu mang đậm âm hưởng của 

dân ca Nam Bộ. Chính giai điệu có luyến với quãng 3, quãng 4, lại có 

nhiều từ với phụ âm kết (như: “lúc”, “tiễn”…) cần đóng sớm để luyến bằng 

cách ngân vang âm ư lên khoảng vang ở mũi và đầu nên HS thường xảy ra 

các trường hợp: bị mất cao độ khi luyến lên hoặc xuống đến nốt sau; nhấn 

mạnh ở nốt thứ sau làm cho âm thanh mất đi tính mềm mại cần có. Để HS 

có thể hát luyến, láy có âm thanh mượt mà và vẫn rõ lời, chúng tôi hướng 

dẫn thông qua một số bài tập dưới đây. 

Mẫu luyện tập 17 

 

HS phát âm từ “hưng” với khởi đầu nhẹ, có lộ hơi ít, sau đó đóng âm 

ư và luyến theo giai điệu mẫu luyện, lưỡi gã hơi nâng lên nhưng không 

chạm vòm miệng trên. Mẫu này nhằm giúp HS luyện tập luyến bằng âm 

“ư” cho các từ có phụ âm cuối là t, c, n, nh, ch, ng (biết, nước, bến…). 

Riêng các phụ âm cuối là m, p sẽ ngân và luyến bằng kĩ thuật âm ngậm như 

trong thanh nhạc phương Tây. 

Mẫu luyện tập 18  

 

Mẫu 18 luyện cho HS ngân, luyến bằng bán nguyên âm ‘i”, là cách 
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ngân nga bằng vần đóng thường gặp trong cách hát dân ca của người Việt. 

GV hướng dẫn HS hát nhấn đầu phách, nhẹ ở nốt thuộc nửa phách sau, ở 

âm khu thấp sẽ có khoảng vang ở ngực, sau đó mở rộng khoảng vang bằng 

hộp xoang trán hoặc lên đầu khi ở âm khu cao. Từ “ma” cuối mẫu luyện là 

vị trí để buông lỏng cơ hàm sau khi đã giữ âm “i” trong hai nhịp. Mẫu này 

được xây dựng trên điệu Nam, là điệu thức gặp trong dân ca ở hầu hết vùng 

miền trên cả nước. 

Mẫu luyện tập 19 

 

Các nốt láy được hát lướt nhanh lên nốt chính nhưng giữ liền hơi, liền 

giọng. Hơi thở không được để hắt ra ngoài tạo thành âm “hi”, “ha” ở nốt 

chính. Sau khi HS đã quen với láy lên, GV có thể bổ sung bài tập láy âm 

đôi hoặc láy xuống. 

Mẫu luyện tập 20  

 

Mẫu 20 nhằm mục đích luyện tập láy hai nốt, là thủ pháp thường gặp 

trong các ca khúc mang âm hưởng dân ca và vẫn xuất hiện trong một số ca 

khúc của Trần Hoàn như Tình ca mùa xuân, Em thương người trong Huế 

đấu tranh...  

3.1.5. Một số kĩ thuật khác  

3.1.5.1. Rung láy 

Hát rung láy (trillo) là kĩ thuật “hát ngân dài hai nốt với tốc độ cực 

nhanh, hai nốt đó có thể là một cung hoặc bán cung” [13; 220]. Đây là một 

kĩ thuật hát cộng hưởng mặc dù không được sử dụng nhiều khi hát một ca 
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khúc nhưng luôn mang lại hiệu quả biểu đạt cao nếu người hát biết áp dụng 

đúng lúc. Trong thực tế hiện nay, nhiều người hát cố tình ở vùng cổ bằng 

cách đẩy hơi không đều để tạo hiệu ứng rung. Điều đó làm cho âm thanh bị 

gián đoạn và thô. Nguyên lý của hát rung giọng là mức độ đẩy của luồng 

hơi làm cho dây thanh đới thay đổi độ khép, mở. Người hát phải xử lí luồng 

hơi đi qua thanh quản thành một dòng hơi liên tục, từ đó đưa âm thanh đến 

vị trí cần rung theo qui tắc phát âm ở từng âm khu cụ thể. Nếu hát rung 

không tốt, cao độ dễ bị thay đổi dẫn đến sai.  

Mẫu luyện tập 21 

 

 Mẫu luyện tập 21 được áp dụng cho những nốt ở âm khu cao, bắt 

đầu từ từ d2 lên dần nửa cung đến g2. Lúc này, giọng nữ trung có âm sắc 

gần với giọng nữ cao. Đối với kĩ thuật hát rung láy, ban đầu GV chỉ nên đặt 

yêu câu nén giữ hơi thở và rung láy đúng quãng một cung (hoặc nửa cung) 

với âm thanh to rõ. Sau vài lần tập luyện, khi HS đã có thể nén giữ hơi và 

đẩy hơi tốt trong quá trình rung, GV tiếp tục yêu cầu treo âm thanh đúng vị 

trí và rung ở cường độ nhẹ hơn và giữ ổn định cường độ cho hết trường độ 

cần rung. Khi hướng dẫn tập luyện, GV cần giúp cho HS cảm nhận được 

độ rung ở đầu và xoang trán. 

 Mẫu luyện tập 22 

 

Mẫu 22 nhằm mục đích luyện tập rung láy ở âm khu trung và trầm, 

tiến hành từ e1 lên dần đến g1, sau đó xuống dần đến nốt la ở quãng tám 
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nhỏ. Ở âm khu trầm, HS rất cần lưu ý tránh sự cố tình tạo tiếng rung mạnh 

ở cổ bởi âm thanh như thế sẽ không chỉ phản cảm mà về lâu dài còn làm 

hỏng giọng hát. Trong một số ca khúc của Trần Hoàn, chúng ta bắt gặp 

những nốt kết đoạn, kết bài có trường độ kéo dài rất cần sử dụng kĩ thuật 

rung láy để biểu đạt sự mềm mại, tính trữ tình. 

Ví dụ 21: 

MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ 

(trích) 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Lời thơ: Thanh Hải 

 

[PL1- 1.7; 106] 

 Ca khúc Một mùa xuân nho nhỏ có phần kết bài mang đậm âm 

hưởng dân ca Huế. Các nốt ở ô nhịp 32, 35 ở âm khu cao, ô nhịp 39, 40 ở 

âm khu trung được ngân dài chuẩn bị về kết nếu được xử lý bằng kĩ thuật 

rung láy sẽ tăng khả năng biểu cảm cho bài hát, tạo cho người nghe cảm 

giác bồng bềnh, miên man của con nước sông Hương hiền hòa. 

3.1.5.2. Hát to, nhỏ  

Sắc thái to, nhỏ là một phương thức biểu đạt tinh tế mang lại hiệu 

quả biểu đạt cao, tạo nên tính thống nhất về sắc thái tình cảm của toàn bài 

hát. Kĩ thuật hát to dần, nhỏ dần một cách đều đặn cho một nốt nhạc hoặc 

câu hát cần được luyện tập nhiều mới tạo nên âm thanh hay. Cùng với sự 

thay đổi âm lượng của âm thanh, người hát phải kìm giữ hơi thở thật tốt 

mới không làm đứt gãy âm thanh trong thời gian ngân vang và tạo được 

tính ổn định của vị trí cộng minh. 
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Mẫu luyện tập 23 

 

Mẫu luyện tập 23 được thực hiện từ c1 lên dần nửa cung đến nốt cao 

nhất là g2 (từ giọng đô trưởng đến giọng sol trưởng). Nốt đầu tiên ở nhịp 

lấy đà với âm thanh nhẹ nhàng, âm “a” ở nốt cao nhất được hát với khẩu 

hình mở dọc, đẩy mạnh dần đều hơi thở để âm thanh to dần, ngân giữ tại vị 

trí âm thanh to nhất từ hai đến ba giây, sau đó đó ngắt tiếng gọn, không 

để bị hắt hơi ra ngoài. Hai nhịp đầu tiên nhằm rèn luyện hát to với âm 

mở. Sau khi lấy hơi, âm “mi” được to, rõ với khẩu hình hẹp hơn âm “a”, 

cằm buông lỏng, hơi mở hàm trên như đang cười, âm thanh xử lí nhỏ dần 

đều qua âm “i” và về âm “ma” với khẩu hình rộng hơn nhưng âm thanh 

nhỏ, nhẹ hơn; ngắt hơi và âm thanh gọn không để bị vang thêm âm ngậm 

sau khi ngắt tiếng. 

Mẫu luyện tập 24 

 

Mẫu 24 nhằm rèn luyện cho HS kĩ thuật xử lí âm thanh to dần và nhỏ 

dần trong chuyển động liền mạch của giai điệu. GV có thể thể hướng dẫn 

HS tập theo cách hát legato hoặc non legato. Yêu cầu nén giữ và đẩy hơi tốt 

để không bị lộ rõ sự thay đổi âm lượng ở mỗi cao độ, tạo được sự tăng 

cường về âm lượng với tính chất to dần đều.  

Ví dụ 22 

LỜI RU TRÊN NƯƠNG 

(trích) 

Nhạc: Trần Hoàn Lời: Phỏng thơ Nguyễn Khoa Điềm 

 

[PL1- 1.6; 105] 
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Ca khúc Lời ru trên nương được viết ở nhịp độ chậm, tính chất tha 

thiết của hát ru. Chính vì thế, các từ “ơi” có trường độ ngân dài ở âm khu 

cao (nốt e2) sẽ không đẩy hơi mạnh để giữ nguyên âm lượng và cường độ 

âm thanh cho hết trường độ mà cần nhỏ dần về cuối để thể hiện sự đằm 

thắm, nhẹ nhàng của lời ru, lời tự sự của người mẹ với con. Kết hợp với 

cách hát legato mềm mại, kĩ thuật hát to dần, nhỏ dần góp phần làm rõ tính 

chất của hát ru, tăng thêm sức biểu cảm cho bài hát. 

3.1.5.3. Kĩ thuật staccato 

Đối với các ca khúc của Trần Hoàn, hầu như kĩ thuật hát staccato 

không được áp dụng. Tuy nhiên, kĩ thuật này là một trong những yêu cầu 

cần đạt của người học thanh nhạc. Bên cạnh đó, việc rèn luyện kĩ thuật 

staccato đối với giọng nữ trung sẽ có tác dụng rất tốt cho việc phát triển 

giọng hát, giúp mở rộng âm vực để có thể hát thoải mái ở âm khu cao, nâng 

cao khả năng linh hoạt của giọng hát. Hát staccato là cách hát bật âm hay 

còn gọi là âm nảy. Nguyên lý cơ bản của cách hát staccato là: Hơi bụng 

được kìm giữ nhưng không làm căng cứng cơ bụng, bật hơi bụng nhanh, 

nhẹ, tránh rung ở lồng ngực; hàm dưới buông lỏng, môi trên hơi nhếch như 

đang cười, càng lên các nốt cao thì miệng càng mở rộng theo chiều dọc; âm 

thanh phát ra phải gọn, rõ ràng, không nên hát to; cộng minh đầu. 

Mẫu luyện tập 25 

 

Mẫu luyện tập 25 được tiến hành từ nốt thấp nhất là c1 lên đến nốt 

cao nhất của giọng nữ trung là a2. Ban đầu, GV có thể chỉ cho HS luyện tập 

đến nốt e2, sau đó nâng cao dần. 

3.1.6. Xử lý bài có âm hưởng dân ca của một vùng miền cụ thể  

Tiếng Việt, ngoài đặc điểm ngôn ngữ đơn âm tiết nhưng đa thanh, còn 
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có sự phong phú về cách phát âm khác nhau ở các vùng, miền. Vì thế, khi hát 

các ca khúc mang âm hưởng dân ca Việt Nam luôn đòi hỏi người hát nghiên 

cứu kĩ lưỡng về cách phát âm của từng vùng miền để có thể lột tả được chính 

xác nhất tính chất âm nhạc, mang lại đúng màu sắc văn hóa ngôn ngữ và tiếng 

nói đặc trưng mới có thể chuyển tải được trọn vẹn nội dung, hình tượng âm 

nhạc của tác phẩm. Các ca khúc của Trần Hoàn mang âm hưởng dân ca khá 

nhiều. Để làm rõ hơn về cách phát âm, nhả chữ khi hát ca khúc mỗi vùng 

miền cụ thể, chúng tôi sử dụng một số ca khúc dưới đây.  

Ví dụ 23: 

GIẬN MÀ THƯƠNG 

(trích) 

       Nhạc: Trần Hoàn 

Tình cảm, dí dỏm    Lời thơ: Phùng Ngọc Hùng 

 

[PL1- 1.3; 99] 

Bài hát Giận mà thương có âm vực từ nốt la ở quãng tám nhỏ lên đến 

nốt e2, đây là âm vực phù hợp nhất đối với giọng nữ trung. Giai điệu của 

bài được xây dựng chủ yếu trên trên điệu Nam, rất gần gũi với làn điệu ví 

dặm trong dân ca Nghệ Tĩnh với 5 âm: d - f - g - a - c. Cấu trúc của bài chia 

thành hai phần: Phần thứ nhất có hình thức hai đoạn đơn, mỗi đoạn có hai 

câu nhạc; phần thứ hai ở hình thức một đoạn đơn có ba câu, câu thứ ba sử 

dụng xen kẻ giữa điệu thức 5 âm trong âm nhạc cổ truyền dân tộc và 7 âm 

của âm nhạc phương Tây. 

Để thể hiện tốt bài hát, người hát cần tìm hiểu kĩ về cách phát âm, nhả 
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chữ và ngữ điệu giọng nói của vùng Nghệ Tĩnh. Các từ có phụ âm cuối 

trong bài như “anh”, “vạn dặm”, “giận”, “nắng”… cần được đóng sớm hơn 

cách hát trong thanh nhạc phương tây. Chẳng hạn: từ “anh” không thể mở 

âm “a” và kéo dài gần hết trường độ mới đóng mà đóng ngay ở phụ âm 

“nh” rồi ngân đủ trường độ bằng âm “ư”; từ “tình” được người dân vùng 

Nghệ Tĩnh phát âm gọn hơn so với người Bắc Bộ, Nam Bộ và thậm chí vẫn 

gọn hơn so với cách phát âm của người Huế, gần như đóng ở vần “n” rõ 

hơn vần “nh”… Tuy nhiên, câu 3 của phần thứ hai, khi giai điệu tiến hành 

xen kẻ giữa điệu thức 5 âm và 7 âm của phương Tây, người hát vẫn cần sử 

dụng kĩ thuật hát mở của thanh nhạc phương Tây. Lúc này, các từ cuối mỗi 

tiết nhạc như “đường”, “nồng”, “rồi”, “thêm” sẽ được mở các nguyên 

âm/nguyên âm đôi, sau đó đóng ở các phụ âm hoặc nguyên âm cuối thành 

“đừ…ơ…ng”, “nờ…ồng”, “rồ…i”. 

Ví dụ 24: 

EM THƯƠNG NGƯỜI TRONG HUẾ ĐẤU TRANH 

(trích) 

Vừa phải, tình cảm      Trần Hoàn 

 

 

[PL1- 1.2; 98] 

 Bài hát có âm vực từ nốt d1 lên đến g2, có thể xem là âm vực phù hợp 

cho cả giọng nữ cao và nữ trung. Tuy nhiên, toàn bài có lối tiến hành giai 

điệu rất gần với ngữ điệu tiếng nói của người dân Huế, đặc biệt mang rõ 

chất liệu hát ru Huế. Đây là điểm mà giọng nữ trung có lợi thể biểu đạt hơn 

giọng nữ cao. Ngoài câu nhạc mở đầu và coda, bài hát ở hình thức một 
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đoạn có 4 câu nhạc hoàn toàn được xây dựng trên điệu Nam với 5 âm: a - c 

- d - e - g. Khi hát bài này, các tiếng vẫn được đóng sớm, gọn. Bên cạnh đó, 

có một số điểm đáng lưu ý khi phát âm, nhả chữ để biểu đạt tốt hơn chất 

Huế của bài. Đối với các từ có phụ âm kết là “n”, “t”, người Huế (cũng như 

người dân từ Nam Trung Bộ trở vào) đều phát âm sai từ âm “n” thành “ng”, 

âm “t” thành “c”. Chằng hạn: “ướt” sẽ thành “ước”, “dân” thành “dâng”, 

“an” thành “ang”… Tuy nhiên không phải từ nào cũng có cách phát âm 

như thế, như trường hợp từ “rèn” phát âm thành “rèng” nhưng từ “rền” vẫn 

phát âm đúng chính tả. Điểm đáng lưu ý về phát âm trong bài là những từ 

có vần “anh” như “thành”, “tranh”… thì vần “anh” được phát âm theo 

hướng mở ngang, có phần bẹt hơn so với cách phát âm của người dân vùng 

Quảng Trị, Quảng Bình và Nghệ Tĩnh; âm “tr” phát âm rõ chứ không thành 

“ch” như giọng nói của người dân Bắc Bộ.  

Ví dụ 25: 

THĂM BẾN NHÀ RỒNG 

(trích) 

Trần Hoàn 

 

[PL1- 1.11; 111] 

Đối với các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, cách phát âm, 

nhả chữ về cơ bản giống với các vùng Nam Trung Bộ nhưng ngữ điệu nhẹ 

hơn. Khi dạy cho HS bài hát này, tùy theo khả năng của HS mà chúng tôi 

lựa chọn phương án xử lí về phát âm khác nhau. Phương án thứ nhất là phát 

âm như giọng chuẩn Hà Nội, chỉ chú trọng vào tính chất âm nhạc Nam Bộ 

của giai điệu như luyến, láy… Phương án thứ hai là kết hợp chặt chẽ giữa 

những yêu cầu về tính chất giai điệu và đặc điểm phát âm của người Nam 
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Bộ. Ở phương án hai, ngoài những đặc điểm phát âm phụ âm kết như ở các 

ca khúc mang âm hưởng dân ca Huế, người Nam Bộ có nét đặc trưng khi 

phát âm một số phụ âm đầu “v” thành “zờ” ( “vậy” - “dậy”, “về” - “dề”), 

âm “qu” thành “g” (“qua” - “goa”)…; một số nguyên âm chính có sự biến 

thể nhẹ như: từ “nghe” được kéo dài hơn và khép bằng âm “a”, từ “bến” 

được phát âm gần như “bớn”, từ “còi” được phát âm gần thành “coài”… 

 Cùng với nghiên cứu chất liệu âm nhạc thì việc tìm hiểu đặc điểm 

phát âm, nhả chữ của từng vùng miền trong các ca khúc mang âm hưởng 

dân ca là điều cần thiết đối với người GV thanh nhạc. Những phân tích của 

GV về đặc điểm phát âm hay chất liệu dân ca vùng, miền sẽ tạo nền tảng 

vững chắc cho HS trong quá trình học tập cũng như có thể tự học, tự luyện 

tập hát đúng các ca khúc ngoài chương trình đã học. 

3.2. Thể nghiệm bài hát mẫu 

 Để minh chứng cho phương pháp và kĩ thuật áp dụng trong dạy học 

ca khúc của Trần Hoàn, chúng tôi lựa chọn bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe 

câu hò ví dặm. Ca khúc được ông viết năm 1981, trong thời gian sang 

nghiên cứu về công tác văn hóa văn nghệ tại Viện hàn lâm khoa học xã hội 

Liên Xô (cũ). Trong một dịp được dự đêm biểu diễn tại trụ sở Hội đồng 

tương trợ kinh tế, ông được nghe ca sĩ Hồng Vân hát điệu ví dặm quen 

thuộc. Ông kể lại: “Tôi nghĩ đến Bác Hồ kính yêu lúc tìm đường cứu nước, 

đã có lúc đến Mạc Tư Khoa trong những ngày giá tuyết. Chắc Người cũng 

đã từng nhớ đến quê hương, từng có lần hát lên điệu hò xứ sở...” [4; 238 - 

239]. Từ những suy nghĩ và xúc cảm ấy, bài hát được hình thành và nhanh 

chóng được công chúng đón nhận, trở thành một trong những ca khúc đi 

vào lòng người được phổ biến rộng rãi. Lời bài hát không đơn thuần là lời 

tự sự của tác giả, thể hiện niềm thương nhớ của tác giả đối với Bác mà còn 

là sự liên tưởng sâu sắc về hình ảnh Bác trên hành trình đi tìm đường cứu 

nước. Đây là bài hát có thể được xem là tiêu biểu của ông về phong cách 
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sáng tác và đặc điểm âm nhạc, lời ca. Bài hát có hình thức hai đoạn đơn có 

phần mở đầu gồm 14 ô nhịp, viết ở nhịp 2
4. Câu nhạc nối gồm 4 ô nhịp, 

chuyển sang loại nhịp 3
4 để chuẩn bị bước vào toàn bài hát ở nhịp 3

4. Phần 

mở đầu và đoạn a viết ở điệu Nam, đoạn b li điệu sang sol trưởng và sau đó 

tiến hành ở sol thứ xen kẻ với điệu thức dạng 2 làm cho toàn bài hát mang 

đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh. Ở nhịp độ vừa phải, bài hát thể hiện nỗi 

nhớ quê hương đất nước đồng thời cũng chứa đựng niềm tự hào dân tộc sâu 

sắc. Tác giả sử dụng ngôn ngữ văn học với thủ pháp bắc cầu tinh tế, tạo sự 

liên tưởng nhẹ nhàng nhưng mang lại ý nghĩa giáo dục và tính nhân văn rất 

cao khi tạo nên sự gắn kết giữa hình ảnh của Bác Hồ và câu hò ví dặm.   

Ví dụ 26: 

GIỮA MẠC TƯ KHOA NGHE CÂU HÒ VÍ DẶM 

(trích) 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Lời: Trần Hoàn - Quý Doãn 

 

 

[PL1- 1.4; 101] 

Sơ đồ cấu trúc 

Mở đầu Nối Đoạn a Đoạn b 

câu 1 câu 2 câu 3 câu 1 câu 2 

14n 4n 4n+4n 7n 4n+4n+4n 4n+4n 3n+3n 

Âm vực: 
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 Âm vực của bài xuống thấp đến nốt sol ở quãng tám nhỏ, phù hợp 

với giọng nữ trung như trường hợp ca sĩ Anh Thơ thể hiện bài hát ở giọng 

gốc sol thứ rất tốt. Trong một số trường hợp HS chưa mở rộng được âm 

vực xuống nốt sol ở quãng tám nhỏ, GV có thể dịch giọng lên quãng 2 

trưởng (1 cung), lúc này nốt cao nhất là a2 vẫn nằm trong phạm vi âm vực 

của giọng nữ trung.  

Để thể hiện đúng tính chất âm nhạc cũng như nội dung hình tượng 

trong lời ca của bài, kĩ thuật hát legato vẫn là kĩ thuật chủ đạo áp dụng cho 

toàn bộ tác phẩm. Phần mở đầu hát theo phong cách tự do, mềm mại, tình 

cảm, chủ yếu ở thanh khu ngực. Cần lưu ý một số từ có cách phát âm, nhả 

chữ không sử dụng kĩ thuật của thanh nhạc phương tây như: Từ “khoa” 

(trong “Mạc Tư Khoa”, nhịp thứ 2) hát rõ tiếng ngay từ đầu bằng cách mở 

nhanh khẩu hình, sau đó giữ nguyên khẩu hình để ngân hết trường độ; chữ 

“tĩnh” (trong “Nghệ Tĩnh”, ô nhịp 8) bật lưỡi chạm từ răng hàm trên, tự nhẹ 

vào vòm trên để ngân âm “ư” chứ không kéo dài nguyên âm “i”. 

Cách phát âm, nhả chữ trong toàn bài vẫn theo lối đóng, khép gọn 

tiếng và ngân bằng các nguyên âm “ư” ở các từ có phụ âm cuối là “nh”, 

“ng”, “n”, “m”... như các từ “ấm”, “giận”. Riêng một số từ có trường độ 

kéo dài hơn 2 phách ở cuối tiết nhạc, câu nhạc vẫn sử dụng kĩ thuật hát mở 

như trong thanh nhạc phương Tây như: Từ “hương” (nhịp 28) mở bán 

nguyên âm “ơ”, khép chậm phụ âm “ng”; từ “nhớ” (nhịp 32) hát luyến, mở 

nguyên âm “ơ”, ngắt hơi rõ, gọn để không tạo thành âm “ư” vuốt đuôi; từ 

“hát” (nhịp 61) hát luyến lên nhẹ nhàng bằng âm mở “a”, khép chậm để 

không bị thô ở phụ âm “t”. Một số từ có trường độ kéo dài hơn 2 phách cần 

được hát đóng như: từ “Nin” trong Lê Nin (nhịp 45), từ “tim” kết bài lời 1 

được đóng sớm, khép nhẹ môi và ngân âm “ư” ở khoảng vang hốc xoang 

mũi. Các từ có cao độ ở âm khu trầm cần được sử dụng tốt khoảng vang 

ngực như “lặng” (nhịp 22), “dặm” (nhịp 24), “hồi” (nhịp 66). Một điều 
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đáng lưu ý khi hát bài hát này đối với những HS mới tập thường bị ngân 

luyến ở những từ không có nốt luyến mà bị ảnh hưởng của các quãng giai 

điệu trước hoặc sau đó làm cho giọng hát luyến theo như các cặp từ “răng 

mà” (nhịp 30), “ hò sông” (nhịp 38), “ đất nước” (nhịp 41)... Bên cạnh đó, 

các phụ âm “tr”, “s”, “r” cũng cần được khắc phục thói quen hát với cách 

phát âm theo giọng người miền Bắc (tiêu biểu là người Hà Nội) thành “ch”, 

“x”, “d” để thể hiện rõ tính đặc trưng về ngữ điệu giọng nói và cách phát 

âm của người dân Nghệ Tĩnh. Bài hát có các điểm ngắt bằng dấu lặng sau 

mỗi tiết nhạc hoặc trong tiến trình giai điệu, đó là những vị trí lấy hơi rất 

thuận lợi cho người hát.  

3.3. Một số biện pháp khác 

3.3.1. Giao bài hát 

Giao bài hát cho HS có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến kết quả 

học tập của các em bởi tính phù hợp hay không phù hợp mục tiêu đào tạo, 

năng lực thực tế và xu hướng phát triển của từng giọng hát cụ thể. Bài hát 

giao cho HS phải chứa đựng những yêu cầu về kĩ thuật thanh nhạc phù hợp 

với mục tiêu, yêu cầu về đào tạo trong từng giai đoạn/học kì cụ thể. Chẳng 

hạn, mục tiêu, yêu cầu của học kì 1 năm thứ nhất là cung cấp cho học sinh 

các kiến thức về kỹ thuật thanh nhạc cơ bản về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm 

thanh, phương pháp hát chuyển giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc 

với các nguyên âm khác nhau... Vì vậy, những bài hát  đòi hỏi sử dụng 

nhiều kĩ thuật hát khác nhau, âm vực rộng, các quãng nhảy cần chuyển 

giọng xuất hiện gần nhau với tần suất nhiều... sẽ chưa thích hợp cho thời 

gian này. Mỗi HS có một lợi thế riêng để thể hiện những bài hát có tính 

chất âm nhạc khác nhau. Có em thể hiện bài hát theo phong cách nhạc nhẹ 

phương Tây rất tốt nhưng lại không thể hát tốt bài hát mang âm hưởng dân 

ca và ngược lại. Rất hiếm có HS nào có khả năng thể hiện tốt được tất cả 

các chất liệu âm nhạc. Chúng tôi cho rằng, việc phát huy lợi thế về chất 
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giọng trong khâu giao bài hát là một quan điểm dạy học đúng đắn nhằm 

phát triển năng lực và định hướng thể loại ca khúc cho HS để có thể đạt 

được những thành công trên con đường hoạt động ca hát sau khi ra trường. 

Bài hát được lựa chọn phải đáp ứng được yêu cầu về mở rộng âm vực 

giọng hát của HS. Bên cạnh mục tiêu rèn luyện kĩ thuật hát thì yêu cầu mở 

rộng âm vực được chúng tôi rất chú trọng. Đa số HS khi mới vào trường 

đều có âm vực giọng hát còn hẹp do chưa xử lí được các nốt chuyển giọng. 

Vì thế, âm vực bài hát không chỉ thỏa mãn được âm vực của giọng hát HS 

tại thời điểm giao bài mà còn phải đặt ra được yêu cầu rèn luyện, phát triển 

âm vực theo mục tiêu chương trình đào tạo cho năm thứ nhất và năm thứ 

hai. Chẳng hạn, HS A ở đầu năm học thứ nhất có khả năng xử lí được 

những bài với âm vực trong quãng 12, từ nốt la ở quãng tám nhỏ đến e2 sẽ 

được giao bài hát đầu tiên có âm vực rộng quãng 13, 14 và giai điệu không 

phát triển nhiều ở âm khu cao như bài Tình ca mùa xuân (âm vực quãng 13 

từ nốt la quãng tám nhỏ lên f2). Với bài hát này, giai điệu chủ yếu trong âm 

khu trung, các nốt e2 và fis2  xuất hiện khá ít trong đoạn b sẽ tạo cho HS 

tâm lí nhẹ nhàng, thoải mái hơn trong khi học, đồng thời cũng đòi hỏi các 

em luyện tập để mở rộng âm vực lên thêm 1/2 cung không quá khó khăn. 

Bài Tình ca mùa xuân cũng phù hợp để giao cho những HS có âm vực 

giọng hát ban đầu lợi thế ở âm khu trung và âm khu cao bởi nốt la ở quãng 

tám nhỏ xuất hiện ít, là nốt đòi hỏi HS luyện tập xử lí chuyển giọng tại c1 

và d1 để mở rộng âm vực xuống âm khu trầm. Một điểm đáng lưu ý nữa là 

các bài hát được giao cần đáp ứng được mục tiêu rèn luyện kĩ thuật thanh 

nhạc cụ thể như tập trung vào rèn luyện các kĩ thuật hát luyến, hát legato, 

hát đóng, mở khẩu hình... Mỗi bài hát đều mang những đặc điểm âm nhạc 

chúng đòi hỏi sử dụng một số kĩ thuật hát có tính chủ đạo cho toàn bài. Đối 

với các ca khúc của Trần Hoàn, sự khác biệt này càng khá rõ ràng: Những 

bài mang âm hưởng dân ca như Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, 
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Mưa rơi, Em thương người trong Huế đấu tranh, Thăm bến Nhà Rồng... có 

nhiều luyến, láy và kĩ thuật hát legato, hát đóng nguyên âm chính theo cách 

hát dân ca cũng được sử dụng nhiều; những bài được viết ở điệu thức 7 âm 

của âm nhạc phương Tây như Sơn nữ ca, Tình ca mùa xuân, Tìm em, Tiếng 

gọi mùa xuân, Khúc tango trên biên giới... ít luyến, láy và yêu cầu hát mở 

nguyên âm chính... Tùy thuộc vào năng lực từng HS ở thời điểm giao bài, 

GV sẽ xác định mục tiêu rèn luyện các kĩ thuật ở bài hát mới. Trước khi kết 

thúc một bài học, bài mới được chúng tôi giao cho HS vào tiết học cuối 

(tiết thứ tư) của bài đang học để các em tự vỡ bài trước khi bước vào giờ 

học chính thức. Thao tác này tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất cao 

về vấn đề sử dụng quỹ thời gian trên lớp và nâng cao kĩ năng xướng âm 

hoặc nhạc cụ nói riêng, năng lực tự học nói chung. Sau hai tuần, HS cơ bản 

đã vỡ được bài, GV chỉ dành thời gian vào hướng dẫn luyện tập các kĩ 

thuật và xử lí sắc thái và các yêu cầu dạy học khác như chuyển giọng, mở 

rộng âm vực...  

Kết thúc mỗi học kì, chúng tôi đều có những buổi họp chuyên môn 

của tổ Thanh nhạc để đánh giá về hiệu quả giao bài hát cho HS thông qua 

kết quả trình diễn trong buổi thi của các em. Thanh nhạc cũng như nhạc cụ 

là những môn học có tính đặc thù mà GV không thể áp dụng một chương 

trình khung cứng nhắc, khuôn mẫu cho toàn thể HS. Việc lựa chọn bài hát 

mới sẽ có tác dụng kìm hãm hay thúc đẩy sự phát triển năng lực cá nhân 

HS. Vì vậy, chúng tôi xem đây là khâu then chốt trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo của bản thân GV và của tổ chuyên môn trong suốt khóa 

học 3 năm đối với HS hệ trung cấp thanh nhạc tại Trường ĐHVH - TT & 

DL Thanh Hóa. 

3.3.2. Tăng cường tự học của học sinh 

Năng lực và ý thức tự học của HS là một trong những yêu cầu quan 

trọng đối với hệ đào tạo theo tín chỉ. Tự học đối với môn thanh nhạc là hoạt 
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động tự rèn luyện các kĩ năng như vỡ bài, phân tích tác phẩm, luyện tập các 

kĩ thuật hát, trình diễn... để có thể hát tốt một bài hát mới mà HS yêu thích 

hoặc bài hát, kĩ thuật đã được GV hướng dẫn trên lớp. Để tăng cường khả 

năng tự học của HS, chúng tôi đề xuất một số giải pháp dưới đây. 

3.3.2.1. Nâng cao hứng thú học tập thông qua phân tích tác phẩm 

  “Trong quá trình lao động, học tập, thể thao thì bản thân các rung 

cảm, các trạng thái cảm xúc khác nhau lại bắt đầu tác động đến tính chất và 

kết quả thực hiện các hoạt động đó” [35; 227]. Trong hoạt động nghệ thuật, 

cảm xúc là cơ sở để tạo nên sự thành công, được biểu hiện bằng thái độ yêu 

thích, đam mê. Những xúc cảm trước ca khúc sẽ làm cho người học thanh 

nhạc tự giác rèn luyện để thể hiện tác phẩm. Dựa vào đặc điểm tâm lí xúc 

cảm ấy, chúng tôi sử dụng thao tác phân tích tác phẩm trong quá trình dạy 

học thanh nhạc như một phương thức để kích thích hứng thú học tập cho 

HS. Mục đích mà chúng tôi hướng đến khi phân tích tác phẩm là giúp cho 

HS hình thành cảm xúc chân thực trước một nội dung lời ca và hình tượng 

âm nhạc cụ thể  trong câu nhạc, đoạn nhạc hay toàn bài hát.  

Ví dụ 27:  

VỖ BẾN LAM CHIỀU 

(trích) 

 Nhạc: Trần Hoàn 

 Lời: Thúy Bắc 

 

[PL1- 1.4; 120]  

Khi dạy học ca khúc này, để khởi tạo xúc cảm cho HS, chúng tôi bắt 
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đầu bằng sự định hướng nhận thức cho HS thông qua một số câu hỏi như: 

“Câu hát nào trong bài làm cho em xúc động nhất? vì sao?”; “Hình ảnh 

người đi xa trong chiến tranh còn “lời hẹn níu bờ sang” gợi cho em suy 

nghĩ gì?”; “Hình ảnh sông Lam và núi Hồng Lĩnh gợi cho em liên tưởng 

đến điều gì? Có phải tác giả mượn hình ảnh ấy để xây dựng biểu tượng của 

sự thủy chung trong tình yêu?”; “Khi đi xa, hình ảnh nào ở quê hương làm 

cho em nhớ nhất?”... Sau khi lắng nghe HS nói lên suy nghĩ và nhận thức 

của mình, chúng tôi khai thác yếu tố chia xa của những đôi lứa trong chiến 

tranh để khơi gợi xúc cảm của HS. Đây là yếu tố rất phù hợp với đặc điểm 

tâm lí lứa tuổi các em nên rất dễ khởi tạo xúc cảm, kích thích tư duy ở HS. 

Đối với những HS là người con của Nghệ Tĩnh, chúng tôi gợi mở cho các 

em liên tưởng đến những câu hò, điệu ví giai điệu nhẹ nhàng, đằm thắm 

của miền quê thân thương của HS. Qua đó, gợi cho các em xúc cảm chân 

thực khi nghĩ về gia đình và quê hương, mở rộng nhận thức về những giá 

trị mà người dân xứ Nghệ đã hi sinh trong chiến tranh để mang lại cuộc 

sống hạnh phúc cho các em hôm nay. Trong thực tiễn dạy học, chúng tôi đã 

sử dụng phương pháp truyền cảm hứng này cho HS rất thành công. Mỗi bài 

hát của Trần Hoàn đều được chúng tôi khai thác sâu vào những khía cạnh 

văn hóa, lịch sử của đất nước, dân tộc hoặc địa phương để tích hợp vào quá 

trình dạy học. Cùng với phân tích tác phẩm về nội dung lời ca, hình tượng 

âm nhạc, chúng tôi định hướng cho HS xác định các kĩ thuật cần luyện tập 

để thể hiện tác phẩm được hay nhất. Một khi HS đã có cảm xúc thật sự đối 

với bài hát, các em sẽ luôn tự giác rèn luyện mọi nơi, mọi lúc trong điều 

kiện có thể với mong muốn hát tốt bài hát theo những định hướng mà GV 

đã hướng dẫn, gợi mở trong giờ học ở lớp. 

3.3.2.2. Hướng dẫn một số hoạt động tự học 

 Tự học không chỉ là một hoạt động xuất phát từ nhu cầu học của cá 

nhân HS mà còn là một yêu cầu trong chương trình đào tạo theo tín chỉ. 
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Đối với môn thanh nhạc, hoạt động tự học diễn ra đa dạng, dưới nhiều hình 

thức, với các điều kiện và phương tiện khác nhau như: Tự học ở kí túc xa, 

tự học ở nhà; chủ động tham gia vào các hoạt động văn nghệ trong nhà 

trường, ở địa phương; học qua các phương tiện công nghệ (đĩa CD/DVD, 

internet, điện thoại...), học qua bạn bè... Nội dung tự học cũng phong phú: 

luyện tập hơi thở, rèn luyện kĩ thuật, phân tích ca khúc, tìm hiểu các yếu tố 

văn hóa, lịch sử liên quan đến tác giả, tác phẩm... Để hoạt động tự học của 

HS mang lại hiệu quả thiết thực, chúng tôi định hướng về phương pháp tự 

học với các hoạt động dưới đây. 

 Luyện tập hơi thở thanh nhạc được thực hiện thường xuyên vào bất 

kì lúc nào mà HS rảnh rỗi. Phương tiện không thể thiếu cho mỗi lần tập là 

đồng hồ bấm giờ trong các điện thoại. Với công cụ đếm giờ, người học có 

thể theo dõi được thời gian nén giữ hơi trong mỗi lần tập. Các lần tập trong 

một ngày chỉ nên giữ ổn định một khoảng thời gian, sau đó tăng dần từ hai 

đến 3 giây ở ngày hôm sau. Đối với những HS có kĩ thuật nén giữ hơi chưa 

tốt thì không nên cố gắng giữ hơi lâu quá bởi sẽ gây tác động không tốt đến 

quá trình tuần hoàn máu lên não, dễ bị choáng. Ngoài các phương pháp thở 

như chúng tôi đã trình bày ở mục 3.1.1, trang…, cách tự luyện tập hơi thở 

cơ bản là: Lấy hơi sâu bằng cả mũi và miệng, nén hơi ở phần bụng và một 

phần ở ngực, sau đó đẩy hơi chậm và rất nhẹ ra ngoài qua kẽ răng, môi hơi 

khép; âm thanh phát tạo nên tiếng “xì” nhẹ nhàng, nhỏ, đều, không bị ngắt 

quãng. Trong hoạt động tự học, chúng tôi còn chú trọng định hướng cho 

HS tập trung vào luyện tập các kĩ thuật hát liên quan đến ca khúc đang 

được học ở lớp. Mỗi ca khúc luôn đòi hỏi người hát sử dụng nhiều kĩ thuật 

hát khác nhau. Vì thế, việc luyện tập bằng cách hát toàn bài hát nhiều lần 

không phải là một giải pháp hay khi các em tự học. Để tránh tình trạng HS 

đã tự tập hát rất nhiều nhưng khi lên lớp vẫn không đạt kết quả tốt, chúng 

tôi khuyến khích và hướng dẫn các em lựa chọn những tiết nhạc, câu nhạc 
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hay thậm chí chỉ một nét nhạc ngắn để luyện tập nhiều lần. Khi luyện tập, 

cách dùng các phương tiện ghi âm như máy tính, điện thoại… để nghe lại 

tiếng hát của mình là rất cần thiết. Ngày nay, hầu như những ca khúc phổ 

biến của các nhạc sĩ trên thế giới và Việt Nam đều được lưu trữ trên không 

gian mạng/internet. Việc nghe các ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện ca khúc 

đang học sẽ giúp cho HS rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Tuy 

nhiên, muốn lựa chọn bản thu âm phù hợp để nghe vẫn đòi hỏi sự hướng 

dẫn của GV bởi không phải ca sĩ nào cũng thể hiện thành công mọi bài hát. 

Tự học đối với môn thanh nhạc còn bao gồm việc tham gia vào những hoạt 

động ca hát trong nhà trường và ở ngoài xã hội. Để phát huy tính chủ động, 

tích cực trong học tập của HS, chúng tôi thường tạo điều kiện cho các em 

tham gia vào những chương trình văn nghệ, các hội thi tiếng hát HS - SV 

hay các chương trình lễ hội của nhà trường. Thực tế cho thấy, trong quá 

trình tập luyện để tham gia hội thi hay biểu diễn ở lễ hội, HS luôn có tâm lí 

hưng phấn, nhiệt tình, tự giác rèn luyện kĩ thuật thanh nhạc với mong muốn 

đạt thành tích cao nhất. Điều đó mang đến những thành công nhất định việc 

hướng đến mục tiêu và chất lượng đào tạo của nhà trường. 

3.4. Thực nghiệm sư phạm 

3.4.1. Mục đích thực nghiệm 

 Kiểm chứng tính khoa học của quá trình nghiên cứu, ứng dụng các 

biện pháp dạy học mới giúp cho HS hệ TC thanh nhạc Trường ĐHVH - TT & 

DL Thanh Hóa nâng cao trình độ hát các ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn trong 

học tập và trình diễn. 

* Đối tượng thực nghiệm 

 Nghiên cứu và tiến hành thực nghiệm cho 04 HS hệ TC thanh nhạc 

trường ĐHVH – TT & DL Thanh Hóa. 

* Nội dung thực nghiệm 

 Chúng tôi chọn bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm của Trần 
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Hoàn để dạy thực nghiệm cho hai HS năm thứ hai hệ trung cấp thanh nhạc, 

Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa. Bài hát được sử dụng giảng dạy 

trong học phần Thanh nhạc 3, chương 1.  

3.4.2. Tổ chức thực nghiệm 

 Số HS được đưa vào chương trình thực nghiệm được chia làm 2 

nhóm. Nhóm 1, nhóm thực nghiệm: Hai em Phạm Thu Trang và Lê Thị 

Huyền; Nhóm 2, nhóm đối chứng: Hai em Lê Thị Dung và Lê Thị yến 

 Nhóm 1 (02 SV): HS được học theo PPDH với các bài tập luyện 

được nêu trong đề tài. Cụ thể: HS được giao bài trước hai tuần để tự vỡ bài 

trong thời gian hoàn thiện bài hát đang học; thực hiện các bài tập luyện 

khẩu hình, hơi thở, chuyển giọng, cách phát âm nhả chữ theo lối hát dân ca 

và đặc điểm giọng nói của người Nghệ Tĩnh, phân tích tác phẩm...  

Nhóm 2 (02 SV):  HS được học theo tiến trình và các PPDH cũ là GV đàn 

hoặc hát mẫu để vỡ bài, hướng dẫn luyện tập từng câu hát. Bài học được thực 

hiện trong 2 tuần (mỗi tuần một HS được học 2 tiết). Trong quá trình học, GV 

hướng dẫn cách phát âm, nhả chữ bằng phương pháp thực hành mẫu, không sử 

dụng các bài luyện tập khẩu hình theo cách hát dân ca Việt Nam,  không có 

thao tác/hoạt động phân tích tác phẩm. 

Nội dung dạy học cho nhóm 1:  

Tiết 1: Hướng dẫn HS tiếp cận văn bản tác phẩm, phân tích cấu trúc; 

luyện thanh một số mẫu theo kĩ thuật âm nhạc phương Tây; luyện thanh 

với bài tập khẩu hình theo cách hát đóng trong dân ca Nghệ Tĩnh; hướng 

dẫn HS hát chuẩn xác cao độ, tiết tấu trên cơ sở HS đã vỡ bài từ trước.   

Tiết 2: Luyện thanh (như tiết 1); phân tích, tìm hiểu nội dung, hình 

tượng âm nhạc; xác định chất liệu âm nhạc từng phần của bài hát; hoàn 

thiện cao độ, tiết tấu và xử lí sắc thái từng phần.  

Tiết 3: Luyện thanh với các bài tập hát đóng theo lối hát dân ca Nghệ 

Tĩnh; củng cố cách phát âm, nhả chữ và xử lí sắc thái toàn bài.  
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Tiết 4: Hướng dẫn HS hoàn thiện bài hát theo yêu cầu cần đạt. 

Qui trình dạy học cho nhóm 2: 

Tiết 1: Hướng dẫn HS luyện thanh theo kĩ thuật thanh nhạc phương tây; 

phân tích cấu trúc, hình thức bài hát; vỡ bài theo cấu trúc câu - đoạn - bài. 

Tiết 2: Luyện thanh; hướng dẫn HS hát chuẩn xác giai điệu và lời ca.  

Tiết 3: Hướng dẫn xử lý sắc thái đúng yêu cầu của tác phẩm 

Tiết 4: Xử lí sắc thái, trình diễn bài hát với phần đệm piano. 

3.4.3. Kết quả thực nghiệm 

Qua thời gian thực nghiệm nhìn chung, chất lượng có sự chênh lệnh rõ 

rệt như sau: 

HS nhóm 2 (nhóm đối chứng) hát đúng về cao độ, trường độ, cơ bản 

hiểu và xử lí được sắc thái to, nhỏ, mạnh, nhẹ, kĩ thuật legato. HS nhóm 1 

(nhóm thực nghiệm) thể hiện tác phẩm chắc chắn về cao độ, trường độ, các 

vị trí chuyển giọng đạt yêu cầu kĩ thuật; thể hiện kĩ thuật luyến, láy và phát 

âm, nhả chữ đúng chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh ở đoạn a; linh hoạt và chuẩn 

xác khi chuyển đổi giữa kĩ thuật hát đóng trong dân ca và hát mở theo kĩ 

thuật thanh nhạc phương tây ở đoạn b; kĩ thuật legato được xử lí tốt; tổng 

thể bài hát vang lên đạt yêu cầu mang lại cảm xúc chân thực cho người 

nghe. Qua đó, chúng tôi đánh giá HS nhóm 1 có khả năng trình diễn ca 

khúc Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm tốt hơn nhóm 2. 

 Tiểu kết 

 Các ca khúc của Trần Hoàn được chúng tôi đưa vào chương trình 

đào tạo hệ trung cấp thanh nhạc đều là những tác phẩm rất phổ biến. Tuy 

nhiên, với phong cách sáng tác vừa lãng mạn, vừa hiện thực và sử dụng 

nhiều chất liệu từ các làn điệu dân ca cổ truyền, những ca khúc của ông đòi 

hỏi người hát biết kết hợp và xử lí tinh tế các kĩ thuật thanh nhạc. Từ yêu 

cầu đó, trong chương 3, chúng tôi đã đi sâu vào nghiên cứu các biện pháp 

dạy học thanh nhạc cho các ca khúc của Trần Hoàn. Cụ thể: rèn luyện một 
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số kĩ thuật riêng biệt như hơi thở, khẩu hình, phát âm, nhả chữ theo lối hát 

dân ca và trong thanh nhạc phương Tây. Chúng tôi đã sử dụng hai ca khúc 

là Một mùa xuân nho nhỏ và Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm để thể 

hiện phương pháp xử lí tác phẩm trong dạy học thanh nhạc cho giọng nữ 

trung, hệ trung cấp thanh nhạc. Bên cạnh đó, biện pháp giao bài hát và các 

biện pháp khích lệ, hướng dẫn HS nâng cao năng lực tự học cũng được 

chúng tôi nghiên cứu áp dụng. Những biện pháp được nêu trong chương 3 

đã được chúng tôi thực nghiệm, kiểm chứng và khẳng định tính khả thi 

trong quá trình dạy học. 

  

 



 89 

     KẾT LUẬN 

Trong suốt sự nghiệp sáng tác ca khúc của mình, Trần Hoàn đã để lại 

khoảng 500 ca khúc với nhiều nội dung, chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, sự 

thống nhất trong toàn bộ các ca khúc của ông là biểu hiện của tình yêu quê 

hương đất nước vô bờ, là tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của người 

nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, thể hiện sự nhạy bén 

trong nhận thức thực tiễn cũng như khả năng sáng tạo nghệ thuật không 

ngừng. Trần Hoàn sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam hay điệu 

thức 7 âm phương tây đều thuần thục, nhẹ nhàng và linh hoạt như vốn dĩ 

âm nhạc tự khởi phát và ông chỉ là người viết lại. Mỗi giai đoạn lịch sử của 

đất nước ông đều có tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng công chúng yêu âm 

nhạc. Về cấu trúc của ca khúc Trần Hoàn, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận xét: 

“Những ca khúc của Trần Hoàn được “dựng” trong những “khung” âm 

nhạc rất phong phú. Tùy thuộc vào nội dung cần chuyển tải, nhạc sĩ đã 

chọn những hình thức âm nhạc phù hợp... Đây thực sự là một đóng góp vào 

nghệ thuật cấu trúc bài hát Việt Nam”. Chính vì sự phong phú về chất liệu, 

tính hiện thực của nội dung chủ đề và cấu trúc âm nhạc phù hợp ấy mà 

nhiều ca khúc của Trần Hoàn đã trở nên phổ biến, quen thuộc với hầu hết 

công chúng trên cả nước, trở thành những bông hoa đẹp trong vườn hoa âm 

nhạc của đất nước. 

Những năm qua, việc giảng dạy và học tập các ca khúc của Trần Hoàn 

trong chương trình thanh nhạc cho hệ trung cấp thanh nhạc tại Trường ĐH 

VH - TT & DL Thanh Hóa đã thể hiện những ưu điểm và hạn chế khá rõ. 

GV giảng dạy đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu kĩ đặc điểm âm nhạc cũng 

như nội dung lời ca để khai thác các vấn đề kĩ thuật hát, mang lại sự thay 

đổi khá rõ trong trình diễn ca khúc của Trần Hoàn. Tuy nhiên, với PPDH 

chưa được thay đổi, còn rập khuôn với tiến trình cũ, GV không xây dựng 

các bài tập luyện thanh, luyện khẩu hình đặc thù cho cách hát dân ca Việt 
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Nam, đặc biệt với cách phát âm, nhả chữ trong dân ca miền Trung và Nam 

Bộ. Năng lực tự học của HS còn thấp do nhiều nguyên nhân. Trong đó, 

phương pháp tự học và hứng thú học tập là hai yếu tố quyết định. Từ những 

ưu điểm và hạn chế đó, chúng tôi đã nghiên cứu và đề ra những biện pháp 

dạy học cụ thể đối với ca khúc của Trần Hoàn, gồm: Xây dựng những rèn 

luyện hơi thở, khẩu hình, phát âm, nhả chữ... cho các ca khúc đòi hỏi kĩ 

thuật thanh nhạc phương tây và những ca khúc mang âm hưởng dân ca Việt 

Nam (chủ yếu vùng Nghệ Tĩnh, Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ). Bên cạnh 

đó, luận văn đã đề xuất những biện pháp hỗ trợ như: Hình thành và phát 

triển cảm xúc thông qua con đường phân tích tác phẩm; tăng cường hoạt 

động tự học cho HS. 

Quá trình nghiên cứu và thực nghiệm các biện pháp dạy học thanh 

nhạc với các ca khúc của Trần Hoàn cho hệ trung cấp thanh nhạc tại trường 

đã khẳng định tính khả thi cao. Chúng tôi hi vọng kết quả nghiên cứu của 

đề tài sẽ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo ngành 

thanh nhạc, hệ trung cấp tại Trường ĐHVH - TT & DL Thanh Hóa, góp 

phần giúp cho HS có nền tảng kĩ thuật vững chắc và nâng cao hơn nhận 

thức về những giá trị nghệ thuật của ca khúc Việt Nam nói chung, ca khúc 

của Trần Hoàn nói riêng, lưu giữ và chuyền tải những thông điệp đầy nhân 

văn mà người nghệ sĩ - chiến sĩ Trần Hoàn đã để lại trong nền âm nhạc 

nước nhà.   
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MỘT SỐ CA KHÚC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN 

1.1.                    MỜI ANH VỀ THĂM THÀNH HUẾ 

Trần Hoàn 
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1.2  EM THƯƠNG NGƯỜI TRONG HUẾ ĐẤU TRANH 

Nhạc: Trần Hoàn 

 Lời: Quế Lâm 
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1.3   .GIẬN MÀ THƯƠNG 

Nhạc: Trần Hoàn 

Lời thơi: Phùng Ngọc Hùng 
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1.4    GIỮA MẠC TƯ KHOA NGHE CÂU HÒ VÍ DẶM 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Lời: Trần Hoàn, Quý Doãn 
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1.5   LỜI BÁC DĂN TRƯỚC LÚC ĐI XA 

Trần Hoàn 
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1.6               LỜI RU TRÊN NƯƠNG 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Phỏng thơ: Nguyễn Khoa Điềm 
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1.7                  MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ 

  Nhạc: Trần Hoàn 

Trích thơ: Thanh Hải 
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1.8      MƯA RƠI 

Nhạc: Trần Hoàn 

Lời: Tố Hữu 
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1.9            NẮNG THÁNG BA 

Trần Hoàn 
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1.10    SƠN NỮ CA 

Trần Hoàn 

 

 

 

 

 



 111 

1.11   THĂM BẾN NHÀ RỒNG 

Trần Hoàn 

 

 



 112 
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1.12    TIẾNG ĐÀN TRÊN ĐƯỜNG CHÍN 

Trần Hoàn 
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1.13      TÌM EM 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Lời thơ: Minh Thông 
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1.14  TÌNH CA MÙA XUÂN 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Lời: Nguyễn Loan 
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 118 

1.15    VỀ ĐỒNG LÊ 

Trần Hoàn 
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1.16       VỖ BẾN LAM CHIỀU 

Trần Hoàn 
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1.17    NGẮT MỘT CÀNH HOA THẮM TẶNG ANH 

 Trần Hoàn 
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1.18    NHỮNG ĐÊM DA TRỜI XANH 

 Nhạc: Trần Hoàn 

Thơ: Trần Thị Huyền Trang 

Tình cảm 
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PHỤ LỤC 2 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TCCN 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

Tên môn học:         Thanh nhạc 1 

Mã môn học:          TN001 

Thời gian thực hiện môn học: .60 giờ (Lý thuyết: 06 giờ; Thực hành: 52 

giờ; Kiểm tra: 02giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

 - Vị trí: Đây là môn học bắt buộc được thực hiện ở kỳ thứ I, của Khóa 

học 

 - Tính chất: Là môn học thực hành 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 
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+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổn

g số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành,  

Kiểm 

tra 

01 Chương 1 

Giới thiệu khái quát chung về môn 

thanh nhạc. 

1.1. Bộ máy phát âm, chức năng và 

phương pháp bảo vệ chúng. 

1.1.1 Bộ máy phát âm, chức năng và 

phương pháp bảo vệ chúng 

1.1.2 Giới thiệu cách lấy hơi, giữ hơi và 

xả hơi 

1.2. Giới thiệu kỹ thuật phát âm những 

nguyên âm cơ bản. 

1.2.1 Giới thiệu cách lấy hơi, giữ hơi và 

xả hơi 

1.2.2 Tập câu luyện thanh đơn giản với 5 

nguyên âm A-E-I-O-U 

1.3 Giới thiệu về tư thế hát. 

1.3.1. Giới thiệu kỹ thuật mở khẩu hình, 

phát âm đúng vị trí. 

1.3.2. Tập câu luyện thanh đơn giản 

quãng 1.3.3. Tập bài luyện thanh 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 26 01 
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(Vocalize số 1) 

1.4. Giới thiệu phương pháp cộng minh. 

Kỹ thuật nhả chữ, nhả lời. 

1.4.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 1) 

1.4.2. Tập bài hát Việt Nam đơn giản. 

1.5. Luyện các kỹ thuật về hơi thở và 

khẩu hình. 

1.5.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 1) 

1.5.2.  Bài hát Việt Nam đơn giản. 

1.6. Chức năng khoảng vang, vị trí âm 

thanh, khẩu hình 

1.6.1. Âm thanh gọn, tiếp tục giải phóng 

các cơ trên mặt, cằm hàm, đầu và toàn cơ 

thể. 

1.6.2. Bài luyện thanh (Vocalize số 1); 

Bài hát Việt Nam đơn giản. 

1.7. Vị trí âm thanh, vị trí thoải mái của 

thanh quản, đầu và toàn bộ cơ thể khi 

hát. 

1.7.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 1) 

1.7.2. Bài hát Việt Nam đơn giản. 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

- Bài Vocalize số 1 

 - Bài hát Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02                          Chương 2 

Hơi thở , khẩu hình, vị trí âm thanh. 

2.1. Luyện các kỹ thuật về hơi thở , 

30 

 

 

03 26 01 
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khẩu hình, vị trí âm thanh. 

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 2). 

2.1.2. Tập bài hát Việt Nam 

2.2. Luyện các kỹ thuật về phương pháp 

cộng minh, nhả lời, nhả chữ. 

2.2.1 Bài luyện thanh (Vocalize số 2). 

2.2.2 Tập bài hát Việt Nam 

2.3. Luyện kỹ thuật lấy hơi, sự hoạt 

động tương hỗ về hơi thở. 

2.3.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 2). 

2.3.2. Tập bài hát Việt Nam 

2.4. Giới thiệu kỹ thuật hát liền giọng 

(legato) 

2.4.1. Bài luyện thanh ( Vocalize số 2) 

2.4.2. Tập bài hát Việt Nam 

2.5. Kỹ thuật hát liền giọng (legato) 

(Tiếp) 

2.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 2) 

2.5.2. Tập bài hát Việt Nam 

2.6. Phát triển kỹ thuật cơ bản, nắm đư-

ợc thói quen đúng khi phát âm. 

2.6.1.  Kỹ thuật mở khẩu hình kết hợp 

với hơi thở.  

2.6.2.  Vị trí âm thanh “Cao” và “Gần”; 

Tập bài hát Việt Nam 

2.7. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng 

qua các tác phẩm Thanh nhạc. 
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2.7.1. Bài Vocalize số 1 +2 

2.7.2.  Bài hát Việt Nam 

2.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 2 

- Bài Vocalize số 2 

 - Bài hát Việt Nam 

 

 

 

03 Cộng 60 06 52 02 

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1 

Giới thiệu khái quát chung về môn thanh nhạc. 

Thời gian : 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho học sinh các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình. 

2.1. Bộ máy phát âm , chức năng và phương pháp bảo vệ chúng. 

2.1.1 Bộ máy phát âm , chức năng và phương pháp bảo vệ chúng 

2.1.2 Giới thiệu cách lấy hơi, giữ hơi và xả hơi 

2.2. Giới thiệu kỹ thuật phát âm những nguyên âm cơ bản. 

2.2.1 Giới thiệu cách lấy hơi, giữ hơi và xả hơi 

2.2.2 Tập câu luyện thanh đơn giản với 5 nguyên âm A-E-I-O-U 

2.3 Giới thiệu về tư thế hát. 

2.3.1. Giới thiệu kỹ thuật mở khẩu hình, phát âm đúng vị trí.2\ 

2.2. Tập câu luyện thanh đơn giản quãng 1.3.3. Tập bài luyện thanh 

(Vocalize số 1) 

2.4. Giới thiệu phương pháp cộng minh. Kỹ thuật nhả chữ, nhả lời. 

1.4.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 1) 

1.4.2. Tập bài hát Việt Nam đơn giản. 

2.5. Luyện các kỹ thuật về hơi thở và khẩu hình. 
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2.5.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 1) 

2.5.2.  Bài hát Việt Nam đơn giản. 

2.6. Chức năng khoảng vang, vị trí âm thanh, khẩu hình 

2.6.1. Âm thanh gọn, tiếp tục giải phóng các cơ trên mặt, cằm hàm, đầu và 

toàn cơ thể. 

2.6.2. Bài luyện thanh (Vocalize số 1); Bài hát Việt Nam đơn giản. 

2.7. Vị trí âm thanh, vị trí thoải mái của thanh quản, đầu và toàn bộ cơ thể khi 

hát. 

2.7.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 1) 

2.7.2. Bài hát Việt Nam đơn giản. 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

- Bài Vocalize số 1 

 - Bài hát Việt Nam 

Chương 2 

Hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh. 

Thời gian : 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho học sinh các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh. Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình. 

2.1. Luyện các kỹ thuật về hơi thở , khẩu hình, vị trí âm thanh. 

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 2). 

2.1.2. Tập bài hát Việt Nam 

2.2. Luyện các kỹ thuật về phương pháp cộng minh, nhả lời, nhả chữ. 

2.2.1 Bài luyện thanh (Vocalize số 2). 

2.2.2 Tập bài hát Việt Nam 

2.3. Luyện kỹ thuật lấy hơi, sự hoạt động tương hỗ về hơi thở. 

2.3.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 2). 
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2.3.2. Tập bài hát Việt Nam 

2.4. Giới thiệu kỹ thuật hát liền giọng (legato) 

2.4.1. Bài luyện thanh ( Vocalize số 2) 

2.4.2. Tập bài hát Việt Nam 

2.5. Kỹ thuật hát liền giọng (legato) (Tiếp) 

2.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 2) 

2.5.2. Tập bài hát Việt Nam 

2.6. Phát triển kỹ thuật cơ bản, nắm được thói quen đúng khi phát âm. 

2.6.1.  Kỹ thuật mở khẩu hình kết hợp với hơi thở.  

2.6.2.  Vị trí âm thanh “Cao” và “Gần”; Tập bài hát Việt Nam. 

2.7. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng qua các tác phẩm Thanh nhạc. 

2.7.1. Bài Vocalize số 1 +2 

2.7.2.  Bài hát Việt Nam 

2.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 2 

- Bài Vocalize số 2 

 - Bài hát Việt Nam  

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng hòa nhạc 

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu,máy vi tính, âm thanh loa máy 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Dàn nhạc ( Đàn, trống), Băng đĩa, 

kết nối internet. 

4. Các điều kiện khác: Thực hành tại nhà biểu diễn ( có sân khấu, âm thanh, 

ánh sáng) 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Về kiến thức:  
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Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

2. Phương pháp: Kiểm tra cá nhân và nhóm với hình thức biểu diễn Sân 

khấu. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học Sinh trung cấp năng khiếu Thanh nhạc 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  Thực hiện các phương pháp giảng dạy theo 

quy trình của giờ học thực hành. Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo quy 

định.  

- Đối với người học:  Phải tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp. Có đầy 

đủ giáo trình, tài liệu học tập theo yêu cầu của môn học. Tham gia tích cực 

các hoạt động trên lớp: nghe giảng, tập luyện bài,  làm bài tập đầy đủ, có 

chất lượng tốt, chuẩn bị các nội dung hoạt động nhóm. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
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4. Tài liệu tham khảo:  

4..1.Tài liệu bắt buộc 

[1]. PGS-NSND Nguyễn Trung Kiên ( 2007), Giáo trình chuyên ngành 

Thanh nhạc Bậc Trung cấp và Đại học, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - 

Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[2].PANOFKA, 24 bài Vocalise thực hành, dành cho các giọng, Khoa 

Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[3].RICORDI, 50 bài Concone viết cho các giọng, Học viện Âm nhạc Quốc 

Gia Việt Nam . 

[4]. Nicola Vaccaj, Phương pháp Thanh nhạc thực hành, Nhạc viện Hà Nội 

(Lưu hành nội bộ) 

[5].. 100 ca khúc chào thế kỷ ( 2001) - Nxb Thanh niên 

[6]., Nửa thế kỷ, ca khúc xứ Thanh ( 2003) – NXB Âm nhạc 

4. 2. Tài liệu tham khảo khuyến khích 

1. 150 ca khúc dùng cho sinh hoạt tậ thể - Nxb Thanh niên 

2. Dân ca Việt Nam ( 2006), NXB Âm nhạc 

3. Bài ca Phụ nữ Việt Nam ( 2007), NXB Thanh niên 

4. Xuân  Khải ( 2007)Dân ca Việt Nam ,NXB Thanh niên. 

5. Nguyễn Thụy Kha ( 2004) Bài ca tuổi trẻ -NXB Thanh niên 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

Tên môn học:         Thanh nhạc 2 

Mã môn học:          TN002 

Thời gian thực hiện môn học: .60 giờ; (Lý thuyết: 06 giờ; Thực hành, 52 

giờ;  Kiểm tra..02giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

 - Vị trí:  Đây là môn học bắt buộc được thực hiện ở kỳ thứ  II của 

Khóa học 

 - Tính chất: Là môn học thực hành 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 
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III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành,  

Kiểm 

tra 

01 Chương 1 

Kỹ thuật phát âm đúng 

1.1. Kỹ thuật phát âm đúng những 

nguyên âm ở tầm trung của giọng hát. 

1.1.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.2. Kỹ thuật xử lý ngôn ngữ , sắc thái 

trong ca hát. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.2.2. Tập bài hát Việt Nam 

1.3. Luyện kỹ thuật về âm thanh với yêu 

cầu sáng và tròn. 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.3.2.  Tập bài hát nước ngoài đơn giản 

có dịch lời Việt. 

1.4. Luyện các tư thế hát. Giải phóng 

các cơ trên mặt, cằm, hàm, cơ thể. 

1.4.1. Tập bài hát nước ngoài đơn giản có 

dịch lời Việt 

1.5. Luyện tập các kỹ thuật về hơi thở, vị 

trí âm thanh qua các tác phẩm thanh 

nhạc. 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 26 01 
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1.5.2. Tập bài hát nước ngoài đơn giản có 

dịch lời Việt. 

1.6. Luyện tập xử lý ngôn ngữ trong ca 

hát. Kỹ thuật phát âm đúng. 

1.6.1. Tập bài hát dân ca Việt Nam 

1.7. Phương pháp hát có truyền cảm, xử 

lý sắc thái, ngôn ngữ. 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.7.2. Bài hát dân ca Việt Nam 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

-  Bài Vocalize số 1 

 -  Bài hát  dân ca Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

02 Cộng 30 03 26 01 

03                           Chương 2 

Luyện các kỹ thuật về phương pháp 

cộng minh. Vị trí âm thanh. 

2.1. Luyện các kỹ thuật về phương pháp 

cộng minh.   

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 4) 

2.1.2.  Bài hát Việt Nam hoặc nước ngoài 

có lời dịch. 

2.2. Luyện các kỹ thuật phát âm đúng, 

xử lý ngôn ngữ, hát có truyền cảm qua 

các tác phẩm thanh nhạc đã học. 

2.2.1. Bài hát Việt Nam 

2.2.2.  Bài hát nước ngoài 

2.3. Mức độ nhạy cảm trong Âm nhac. 
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Biểu hiện âm thanh trong bài hát linh 

hoạt có truyền cảm. Hát chính xác 

giọng điệu 

2.3.1.  Bài Vocalize số 4 

2.3.2. Tập bài Việt nam. 

2.4. Kỹ thuật hát gìm hơi thở (nín hơi 

thở) 

2.4.1.Tập bài hát nước ngoài có dịch lời 

Việt 

2.5. Luyện kỹ thuật phát triển hơi thở 

2.5.1.Bài Vocalize số 4 

2.5.2. Bài hát nước ngoài có lời dịch 

2.6. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng 

qua các tác phẩm Thanh nhạc. 

2.6.1. Bài Vocalize số 3 + 4 

2.6.2. Bài hát nướcngoài . 

2.6.3.  Bài hát Việt Nam. 

2.6.4. Bài dân ca Việt Nam 

2.7 Bài kiểm tra  học trình số 2 

- Bài Vocalize số 4 

- Bài  hát nước ngoài có lời dịch 

04 Cộng 60 06 52 02 

2. Nội dung chi tiết: 
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Chương 1 

Kỹ thuật phát âm đúng 

 Thời gian: 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình 

1.1. Kỹ thuật phát âm đúng những nguyên âm ở tầm trung của giọng hát. 

1.1.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.2. Kỹ thuật xử lý ngôn ngữ , sắc thái trong ca hát. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.2.2. Tập bài hát Việt Nam 

1.3. Luyện kỹ thuật về âm thanh với yêu cầu sáng và tròn. 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.3.2.  Tập bài hát nước ngoài đơn giản có dịch lời Việt. 

1.4. Luyện các tư thế hát. Giải phóng các cơ trên mặt, cằm, hàm, cơ thể. 

1.4.1. Tập bài hát nước ngoài đơn giản có dịch lời Việt 

1.5. Luyện tập các kỹ thuật về hơi thở, vị trí âm thanh qua các tác phẩm thanh 

nhạc. 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.5.2. Tập bài hát nước ngoài đơn giản có dịch lời Việt. 

1.6. Luyện tập xử lý ngôn ngữ trong ca hát. Kỹ thuật phát âm đúng. 

1.6.1. Tập bài hát dân ca Việt Nam 

1.7. Phương pháp hát có truyền cảm, xử lý sắc thái, ngôn ngữ. 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 3) 

1.7.2. Bài hát dân ca Việt Nam 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

-  Bài Vocalize số 1 
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 -  Bài hát  dân ca Việt Nam 

                                                              

Chương 2 

Luyện các kỹ thuật về phương pháp cộng minh. Vị trí âm thanh. 

Thời gian: 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình 

1.1. Luyện các kỹ thuật về phương pháp cộng minh.   

1.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 4) 

1.1.2.  Bài hát Việt Nam hoặc nước ngoài có lời dịch. 

1.2. Luyện các kỹ thuật phát âm đúng, sử lý ngôn ngữ, hát có truyền cảm qua các 

tác phẩm thanh nhạc đã học. 

 1.2.1. Bài hát Việt Nam 

1.2.2.  Bài hát nước ngoài 

1.3. Mức độ nhạy cảm trong Âm nhac. Biểu hiện âm thanh trong bài hát linh 

hoạt có truyền cảm. Hát chính xác giọng điệu 

1.3.1.  Bài Vocalize số 4 

1.3.2. Tập bài Việt nam. 

1.4. Kỹ thuật hát gìm hơi thở (nín hơi thở) 

 1.4.1.Tập bài hát nước ngoài có dịch lời Việt 

1.5. Luyện kỹ thuật phát triển hơi thở 

1.5.1.Bài Vocalize số 4 

1.5.2. Bài hát nước ngoài có lời dịch 

1.6. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng qua các tác phẩm Thanh nhạc. 

1.6.1. Bài Vocalize số 3 + 4 

1.6.2. Bài hát nướcngoài . 
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1.6.3.  Bài hát Việt Nam. 

1.6.4. Bài dân ca Việt Nam 

1.7 Bài kiểm tra  học trình số 2 

- Bài Vocalize số 4 

- Bài  hát nước ngoài có lời dịch 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng hòa nhạc 

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu,máy vi tính, âm thanh loa máy 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Dàn nhạc ( Đàn, trống), băng đĩa, kết 

nối internet. 

4. Các điều kiện khác: Thực hành tại nhà biểu diễn (có sân khấu, âm thnah, 

ánh sáng) 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 
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+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

2. Phương pháp: Kiểm tra cá nhân và nhóm với hình thức biểu diễn Sân 

khấu. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học Sinh trung cấp năng khiếu Thanh nhạc 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  Thực hiện các phương pháp giảng dạy theo 

quy trình của giờ học thực hành. Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo quy 

định.  

- Đối với người học:  Phải tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp. Có đầy 

đủ giáo trình, tài liệu học tập theo yêu cầu của môn học. Tham gia tích cực 

các hoạt động trên lớp: nghe giảng, tập luyện bài,  làm bài tập đầy đủ, có 

chất lượng tốt, chuẩn bị các nội dung hoạt động nhóm. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:  

4..1.Tài liệu bắt buộc 

[1]. PGS-NSND Nguyễn Trung Kiên ( 2007), Giáo trình chuyên ngành 

Thanh nhạc Bậc Trung cấp và Đại học, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - 

Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[2].PANOFKA, 24 bài Vocalise thực hành, dành cho các giọng, Khoa 

Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[3].RICORDI, 50 bài Concone viết cho các giọng, Học viện Âm nhạc Quốc 

Gia Việt Nam . 

[4]. Nicola Vaccaj, Phương pháp Thanh nhạc thực hành, Nhạc viện Hà Nội 

(Lưu hành nội bộ) 

[5].. 100 ca khúc chào thế kỷ ( 2001) - Nxb Thanh niên 

[6]., Nửa thế kỷ, ca khúc xứ Thanh ( 2003) – NXB Âm nhạc 
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4. 2. Tài liệu tham khảo khuyến khích 

1. 150 ca khúc dùng cho sinh hoạt tậ thể - Nxb Thanh niên 

2. Dân ca Việt Nam ( 2006), NXB Âm nhạc 

3. Bài ca Phụ nữ Việt Nam ( 2007), NXB Thanh niên 

4. Xuân  Khải ( 2007)Dân ca Việt Nam ,NXB Thanh niên. 

5. Nguyễn Thụy Kha ( 2004) Bài ca tuổi trẻ -NXB Thanh niên 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

Tên môn học:         Thanh nhạc 3 

Mã môn học:          TN003 

Thời gian thực hiện môn học: .60 giờ; (Lý thuyết: 06 giờ; Thực hành, 52 

giờ;  Kiểm tra..02giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

 - Vị trí: Đây là môn học bắt buộc được thực hiện ở kỳ thứ III, của 

Khóa học 

 - Tính chất: Là môn học thực hành 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh. Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 
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 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành,  

Kiểm 

tra 

01 Chương 1 

Kỹ thuật mở khẩu hình, hơi thở, vị trí âm 

thanh. 

1.1. Nâng cao và củng cố kỹ thuật mở khẩu 

hình, hơi thở, vị trí âm thanh. 

1.1.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 

5). 

1.1.2. Tập bài hát Việt Nam. 

1.2. Kỹ thuật hát chuyển giọng, san bằng các 

âm khu, âm vực. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.2.2. Tập bài hát Việt Nam 

1.3. Kỹ thuật thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc 

với các nguyên âm khác nhau. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 26 01 
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1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.3.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời dịch 

1.4. Phương pháp kết hợp hơi thở với khẩu hình 

và vị trí âm thanh. 

1.4.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.4.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời dịch 

1.5. Giới thiệu kỹ thuật hát bật âm thanh 

(Ataca) 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.5.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời 

Việt. 

1.6. Giới thiệu kỹ thuật hát bật âm thanh 

(Ataca) 

1.6.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.6.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời 

Việt. 

1.7. Phương pháp xử lý ngôn ngữ trong ca 

hát. 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.7.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời 

Việt. 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

- Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

- Bài hát nước ngoài có dịch lời Việt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Cộng 30 03 26 01 

03                           Chương 2 

Luyện kỹ thuật hát liền giọng, hát bật âm 
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thanh. 

2.1. Luyện kỹ thuật hát liền giọng, hát bật 

âm thanh. 

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 6) 

2.1.2.  Bài hát nước ngoài có lời dịch. 

2.2. Luyện kỹ thuật về âm thanh (sáng, vang, 

tròn và mềm mại) 

2.2.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 6) 

2.2.2.  Bài hát nước ngoài có lời dịch. 

2.3. Luyện kỹ thuật kết hợp khẩu hình, hơi thở, 

vị trí âm thanh. 

2.3.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 6) 

2.3.2.  Bài hát nước ngoài có lời dịch.2 

2.4. Giới thiệu kỹ thuật hát có biểu hiện sắc 

thái trong tác phẩm. 

 2.4.1.   -  Bài hát dân ca Việt Nam. 

2.5. Luyện tập các tác phẩm thanh nhạc với 

các kỹ thuật đã học, chú ý sắc thái và ngôn 

ngữ trong tác phẩm. 

2.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 6) 

2.5.2. Bài hát Việt Nam. 

2.5.3. Bài hát nước ngoài có dịch lời Việt  

2.6. Xử lý sắc thái trong các tác phẩm 

Thanh nhạc. 

2.6.1. Bài hát Việt Nam 

2.6.2. Bài hát nướcngoài . 

2.7. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng qua các 
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tác phẩm Thanh nhạc. 

2.7.1. Bài Vocalize số 5 + 6 

2.7.2. Bài hát nước ngoài 

2.7.3. Bài hát Việt Nam 

2.8. Bài kiểm tra  học trình số 2 

- Bài Vocalize số 5+6 

- Bài  hát nước ngoài  

- Bài hát Việt Nam 

04 Cộng 60 06 52 02 

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1 

                           Kỹ thuật mở khẩu hình, hơi thở, vị trí âm thanh. 

                                                      Thời gian ; 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình: 

1.1. Nâng cao và củng cố kỹ thuật mở khẩu hình, hơi thở, vị trí âm thanh. 

1.1.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 5). 

1.1.2. Tập bài hát Việt Nam. 

1.2. Kỹ thuật hát chuyển giọng, san bằng các âm khu, âm vực. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.2.2. Tập bài hát Việt Nam 

1.3. Kỹ thuật thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.3.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời dịch 

1.4. Phương pháp kết hợp hơi thở với khẩu hình và vị trí âm thanh. 

1.4.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 



 146 

1.4.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời dịch 

1.5. Giới thiệu kỹ thuật hát bật âm thanh (Ataca) 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.5.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời Việt. 

1.6. Giới thiệu kỹ thuật hát bật âm thanh (Ataca) 

1.6.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.6.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời Việt. 

1.7. Phương pháp xử lý ngôn ngữ trong ca hát. 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

1.7.2. Bài hát nước ngoài có dịch lời Việt. 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

- Bài luyện thanh (Vocalize số 5) 

- Bài hát nước ngoài có dịch lời Việt. 

Chương 2 

                       Luyện kỹ thuật hát liền giọng, hát bật âm thanh. 

                                                      Thời gian ; 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình: 

2.1. Luyện kỹ thuật hát liền giọng, hát bật âm thanh. 

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 6) 

2.1.2.  Bài hát nước ngoài có lời dịch. 

2.2. Luyện kỹ thuật về âm thanh (sáng, vang, tròn và mềm mại) 

2.2.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 6) 

2.2.2.  Bài hát nước ngoài có lời dịch. 

2.3. Luyện kỹ thuật kết hợp khẩu hình, hơi thở, vị trí âm thanh. 

2.3.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 6) 
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2.3.2. Bài hát nước ngoài có lời dịch.2 

2.4. Giới thiệu kỹ thuật hát có biểu hiện sắc thái trong tác phẩm. 

2.4.1. Bài hát dân ca Việt Nam. 

2.4.2. Bài hát Việt Nam 

2.5. Luyện tập các tác phẩm thanh nhạc với các kỹ thuật đã học, chú ý sắc thái và 

ngôn ngữ trong tác phẩm. 

2.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 6) 

2.5.2. Bài hát Việt Nam. 

2.5.3. Bài hát nước ngoài có dịch lời Việt  

2.6. Xử lý sắc thái trong các tác phẩm Thanh nhạc. 

2.6.1. Bài hát Việt Nam 

2.6.2. Bài hát nướcngoài . 

2.7. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng qua các tác phẩm Thanh nhạc. 

2.7.1. Bài Vocalize số 5 + 6 

2.7.2. Bài hát nước ngoài 

2.7.3. Bài hát Việt Nam 

2.8. Bài kiểm tra  học trình số 2 

- Bài Vocalize số 5+6 

- Bài  hát nước ngoài  

- Bài hát Việt Nam  

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng hòa nhạc 

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu,máy vi tính, âm thanh loa máy 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Dàn nhạc ( Đàn, trống), băng đĩa, kết 

nối internet. 

4. Các điều kiện khác: Thực hành tại nhà biểu diễn (có sân khấu, âm thanh, 

ánh sáng) 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  
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1. Nội dung: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

2. Phương pháp: Kiểm tra cá nhân và nhóm với hình thức biểu diễn Sân 

khấu. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học Sinh trung cấp năng khiếu Thanh nhạc 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  Thực hiện các phương pháp giảng dạy theo 

quy trình của giờ học thực hành. Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo quy 

định.  

- Đối với người học:  Phải tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp. Có đầy 

đủ giáo trình, tài liệu học tập theo yêu cầu của môn học. Tham gia tích cực 
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các hoạt động trên lớp: nghe giảng, tập luyện bài,  làm bài tập đầy đủ, có 

chất lượng tốt, chuẩn bị các nội dung hoạt động nhóm. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:  

4..1.Tài liệu bắt buộc 

[1]. PGS-NSND Nguyễn Trung Kiên ( 2007), Giáo trình chuyên ngành 

Thanh nhạc Bậc Trung cấp và Đại học, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - 

Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[2].PANOFKA, 24 bài Vocalise thực hành, dành cho các giọng, Khoa 

Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[3].RICORDI, 50 bài Concone viết cho các giọng, Học viện Âm nhạc Quốc 

Gia Việt Nam . 

[4]. Nicola Vaccaj, Phương pháp Thanh nhạc thực hành, Nhạc viện Hà Nội 

(Lưu hành nội bộ) 

[5].. 100 ca khúc chào thế kỷ ( 2001) - Nxb Thanh niên 

[6]., Nửa thế kỷ, ca khúc xứ Thanh ( 2003) – NXB Âm nhạc 

4. 2. Tài liệu tham khảo khuyến khích 

1. 150 ca khúc dùng cho sinh hoạt tậ thể - Nxb Thanh niên 

2. Dân ca Việt Nam ( 2006), NXB Âm nhạc 

3. Bài ca Phụ nữ Việt Nam ( 2007), NXB Thanh niên 

4. Xuân  Khải ( 2007)Dân ca Việt Nam ,NXB Thanh niên. 

5. Nguyễn Thụy Kha ( 2004) Bài ca tuổi trẻ -NXB Thanh niên 

                                    CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

Tên môn học:         Thanh nhạc 4 

Mã môn học:          TN004 
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Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 06 giờ; Thực hành: 52 

giờ;  Kiểm tra: 02giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

 - Vị trí: Đây là môn học bắt buộc được thực hiện ở kỳ thứ IV, của 

Khóa học 

 - Tính chất: Là môn học thực hành 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh. Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng Lý Thực Kiểm 
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số thuyết hành,  tra 

01 Chương 1 

Luyện kỹ thuật giọng với tầm cữ rộng, mở 

rộng âm vực. 

1.1. Luyện kỹ thuật giọng với tầm cữ rộng, 

mở rộng âm vực. 

1.1.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 

7). 

1.1.2. Tập bài hát Việt Nam. 

1.2. Luyện và nâng cao kỹ thuật hát liền 

gịong và hát bật âm thanh. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.2.2. Tập bài hát nước ngoài 

1.3. Luyện và nâng cao kỹ thuật  âm thanh 

biết vận dụng hơi thở, chức năng các 

khoảng vang. 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.3.2. Bài hát nước ngoài  

1.4. Luyện các kỹ thuật ở những quãng khó, 

phát triển giọng. 

1.4.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.4.2. Bài hát Việt Nam 

1.5. Luyện các kỹ thuật đã học áp dụng trong 

các tác phẩm thanh nhạc. 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.5.2. Bài hát Việt Nam. 

1.6. Mức độ nhạy cảm trong âm nhạc, biểu 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 26 01 
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hiện âm thanh trong bài hát linh hoạt có 

truyền cảm, chính xác giọng điệu 

1.6.1. Bài luyện thanh (Vocalizesố 7) 

1.6.2. Bài hát Việt Nam 

1.7. Luyện kỹ thuật hát ghìm hơi thở ( Nín 

hơi thở) 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.7.2. Bài hát nước ngoài và bài hát Việt 

Nam. 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

- Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

- Bài hát nước ngoài  và bài hát Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

02 Cộng 30 03 26 01 

03                           Chương 2 

Kỹ thuật phát triển hơi thở. 

2.1. Luyện kỹ thuật phát triển hơi thở. 

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 8) 

2.1.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.2. Củng cố và thống nhất âm thanh ở các 

âm khu của giọng, áp dụng với kỹ thuật hát 

Attaca và Legato. 

2.2.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 8) 

2.2.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.3. Giới thiệu phương pháp phân tích nội 

dung âm nhạc và lời ca trong tác phẩm. 

2.3.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

2.3.2.  Bài hát nước ngoài. 
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2.4. Luyện phương pháp bật chữ, đóng chữ 

bằng nhiều phụ âm khác nhau. 

 2.4.1.   ARIA nhỏ hoặc Romace nước ngoài 

2.5. Nâng cao kỹ thuật âm thanh mở với 

những yêu cầu không nghẹt tiếng, không 

gằn cổ, không cứng hàm, cằm 

2.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 8) 

2.5.2. ARIA nhỏ. 

2.6. Nâng cao kỹ thuật âm thanh đẹp, kết hợp 

phát âm chuẩn xác trong các tác phẩm nước 

ngoài. 

2.6.1. Aria hoặc Romance nước ngoài 

2.7. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng qua các 

tác phẩm Thanh nhạc. 

2.7.1. Bài Vocalize số 7 + 8 

2.7.2. Aria hoặc Romance nước ngoài. 

2.7.3. Bài hát Việt Nam 

2.8. Bài kiểm tra  học trình số 2 

- Bài Vocalize số 8 

- Aria hoặc Romance nước ngoài. 

- Bài hát Việt Nam 

04 Cộng 60 06 52 02 

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1 

                      Luyện kỹ thuật giọng với tầm cữ rộng, mở rộng âm vực. 

                                                      Thời gian ; 30 giờ 
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1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình: 

1.1. Luyện kỹ thuật giọng với tầm cữ rộng, mở rộng âm vực. 

1.1.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 7). 

1.1.2. Tập bài hát Việt Nam. 

1.2. Luyện và nâng cao kỹ thuật hát liền gịong và hát bật âm thanh. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.2.2. Tập bài hát nước ngoài 

1.3. Luyện và nâng cao kỹ thuật  âm thanh biết vận dụng hơi thở, chức năng các 

khoảng vang. 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.3.2. Bài hát nước ngoài  

1.4. Luyện các kỹ thuật ở những quãng khó, phát triển giọng. 

1.4.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.4.2. Bài hát Việt Nam 

1.5. Luyện các kỹ thuật đã học áp dụng trong các tác phẩm thanh nhạc. 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.5.2. Bài hát Việt Nam. 

1.6. Mức độ nhạy cảm trong âm nhạc, biểu hiện âm thanh trong bài hát linh 

hoạt có truyền cảm, chính xác giọng điệu 

1.6.1. Bài luyện thanh (Vocalizesố 7) 

1.6.2. Bài hát Việt Nam 

1.7. Luyện kỹ thuật hát ghìm hơi thở ( Nín hơi thở) 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

1.7.2. Bài hát nước ngoài và bài hát Việt Nam. 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 
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- Bài luyện thanh (Vocalize số 7) 

- Bài hát nước ngoài  và bài hát Việt Nam 

                                                    Chương 2 

                                                      Thời gian ; 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình: 

Kỹ thuật phát triển hơi thở. 

2.1. Luyện kỹ thuật phát triển hơi thở. 

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 8) 

2.1.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.2. Củng cố và thống nhất âm thanh ở các âm khu của giọng, áp dụng với kỹ 

thuật hát Attaca và Legato. 

2.2.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 8) 

2.2.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.3. Giới thiệu phương pháp phân tích nội dung âm nhạc và lời ca trong tác 

phẩm. 

2.3.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

2.3.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.4. Luyện phương pháp bật chữ, đóng chữ bằng nhiều phụ âm khác nhau. 

 2.4.1.   ARIA nhỏ hoặc Romace nước ngoài 

2.5. Nâng cao kỹ thuật âm thanh mở với những yêu cầu không nghẹt tiếng, 

không gằn cổ, không cứng hàm, cằm 

2.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 8) 

2.5.2. ARIA nhỏ. 

2.6. Nâng cao kỹ thuật âm thanh đẹp, kết hợp phát âm chuẩn xác trong các tác phẩm 

nước ngoài. 
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2.6.1. Aria hoặc Romance nước ngoài 

2.7. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng qua các tác phẩm Thanh nhạc. 

2.7.1. Bài Vocalize số 7 + 8 

2.7.2. Aria hoặc Romance nước ngoài. 

2.7.3. Bài hát Việt Nam 

2.8. Bài kiểm tra  học trình số 2 

- Bài Vocalize số 8 

- Aria hoặc Romance nước ngoài. 

- Bài hát Việt Nam  

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng hòa nhạc 

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu,máy vi tính, âm thanh loa máy 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Dàn nhạc (đàn, trống), băng đĩa, kết 

nối internet. 

4. Các điều kiện khác: Thực hành tại nhà biểu diễn ( có sân khấu, âm thanh, 

ánh sáng) 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 
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 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

2. Phương pháp: Kiểm tra cá nhân và nhóm với hình thức biểu diễn Sân 

khấu. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học Sinh trung cấp năng khiếu Thanh nhạc 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  Thực hiện các phương pháp giảng dạy theo 

quy trình của giờ học thực hành. Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo quy 

định.  

- Đối với người học:  Phải tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp. Có đầy 

đủ giáo trình, tài liệu học tập theo yêu cầu của môn học. Tham gia tích cực 

các hoạt động trên lớp: nghe giảng, tập luyện bài,  làm bài tập đầy đủ, có 

chất lượng tốt, chuẩn bị các nội dung hoạt động nhóm. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:  

4..1.Tài liệu bắt buộc 

[1]. PGS-NSND Nguyễn Trung Kiên ( 2007), Giáo trình chuyên ngành 

Thanh nhạc Bậc Trung cấp và Đại học, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - 

Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[2].PANOFKA, 24 bài Vocalise thực hành, dành cho các giọng, Khoa 

Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 
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[3].RICORDI, 50 bài Concone viết cho các giọng, Học viện Âm nhạc Quốc 

Gia Việt Nam . 

[4]. Nicola Vaccaj, Phương pháp Thanh nhạc thực hành, Nhạc viện Hà Nội 

(Lưu hành nội bộ) 

[5].. 100 ca khúc chào thế kỷ ( 2001) - Nxb Thanh niên 

[6]., Nửa thế kỷ, ca khúc xứ Thanh ( 2003) – NXB Âm nhạc 

4. 2. Tài liệu tham khảo khuyến khích 

1. 150 ca khúc dùng cho sinh hoạt tậ thể - Nxb Thanh niên 

2. Dân ca Việt Nam ( 2006), NXB Âm nhạc 

3. Bài ca Phụ nữ Việt Nam ( 2007), NXB Thanh niên 

4. Xuân  Khải ( 2007)Dân ca Việt Nam ,NXB Thanh niên. 

5. Nguyễn Thụy Kha ( 2004) Bài ca tuổi trẻ -NXB Thanh niên 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

Tên môn học:         Thanh nhạc 5 

Mã môn học:          TN005 

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 06 giờ; Thực hành: 52 

giờ; Kiểm tra: 02giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

 - Vị trí: Đây là môn học bắt buộc được thực hiện ở kỳ thứ V, của 

Khóa học 

 - Tính chất: Là môn học thực hành 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 
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III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành,  

Kiểm 

tra 

01 Chương 1 

Kỹ thuật phát triển hơi thở, khẩu hình với 

âm thanh mềm, sáng. 

1.1. Nâng cao và củng cố kỹ thuật phát triển 

hơi thở, khẩu hình với âm thanh mềm, sáng. 

1.1.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 

9). 

1.1.2. Tập bài hát nghệ thuật Việt 

Nam. 

1.2. Tiếp tục kỹ thuật mở rộng âm vực của 

gịong để áp dụng vào các tác phẩm khó. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.2.2. Tập bài hát nghệ thuật Việt Nam. 

1.3. Kỹ thuật hát nẩy (Staccato) 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.3.2. Bài hát nước ngoài  

1.4. Luyện kỹ thuật hát Staccato trên toàn bộ 

âm vực. 

1.4.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.4.2. Bài hát nước ngoài  

1.5. Luyện các kỹ thuật đã học áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 26 01 
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1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.5.2. Bài hát Việt Nam. 

1.5.3. Bài hát nước ngoài 

1.6. Nâng cao và luyện kỹ thuật  hát Legato, 

biểu hiện sự truyền cảm có sáng tạo. 

1.6.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.6.2. Bài hát Việt Nam. 

1.6.3. Bài hát nước ngoài 

1.7. Kỹ thuật hát có sự thay đổi về sắc thái, 

tốc độ. 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.7.2. Bài dân ca Việt Nam 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

- Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

- Bài hát nghệ thuật Việt Nam hoặc dân ca 

Việt Nam 

- Bài hát nước ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Cộng 30 03 26 01 

03                           Chương 2 

Kỹ thuật hát có sắc thái to nhỏ, điều tiết 

hơi thở. 

2.1. Luyện kỹ thuật hát có sắc thái to nhỏ, 

điều tiết hơi thở. 

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 10) 

2.1.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.2. Luyện các kỹ thuật đã học áp dụng trong 

các tác phẩm thanh nhạc. 
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2.2.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 10) 

2.2.2. Bài hát  nghệ thuật Việt Nam 

2.2.3. ARIA hoặc Romance nước ngoài 

2.3. Nâng cao và luyện cáckỹ thuật hát giải, 

lướt nhanh( Pasage), hát âm nẩy (sttcato). 

2.3.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

2.3.2.  Bài hát cổ điển hoặc đương đại nước 

ngoài 

2.4. Nâng cao và luyện các kỹ thuật xử lý các 

tác phẩm thanh nhạc. 

 2.4.1.   ARIA nhỏ hoặc Romace nước ngoài 

2.4.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

2.5. Củng cố hơi thở ổn định, kết hợp âm 

thanh đúng, sáng, tròn, vang, mềm mại qua 

các tác phẩm thanh nhạc . 

2.5.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam  

2.5.2. ARIA đơn giản hoặc Romance nước 

ngoài 2.6. Phát triển màu sắc cá tính và 

phong cách cho từng giọng hát theo đúng h-

ướngphát triển tự nhiên của  từng  học sinh. 

2.6.1. Bài hát cổ điển hoặc đương đại nước 

ngoài 

2.6.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam.    

2.7. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng qua các 

tác phẩm Thanh nhạc. 

2.7.1. Bài Vocalize số 9 + 10 

2.7.2. Aria hoặc Romance nước ngoài. 
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2.7.3. Bài hát Việt Nam 

2.8. Bài kiểm tra  học trình số 2 

- Bài Vocalize số 10 

- Aria hoặc Romance nước ngoài. 

- Bài hát Việt Nam 

04 Cộng 60 06 52 02 

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1 

                    Kỹ thuật phát triển hơi thở, khẩu hình với âm thanh mềm, sáng. 

                                                      Thời gian ; 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình: 

1.1. Nâng cao và củng cố kỹ thuật phát triển hơi thở, khẩu hình với âm thanh 

mềm, sáng. 

1.1.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 9). 

1.1.2. Tập bài hát nghệ thuật Việt Nam. 

1.2. Tiếp tục kỹ thuật mở rộng âm vực của gịong để áp dụng vào các tác phẩm 

khó. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.2.2. Tập bài hát nghệ thuật Việt Nam. 

1.3. Kỹ thuật hát nẩy (Staccato) 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.3.2. Bài hát nước ngoài  

1.4. Luyện kỹ thuật hát Staccato trên toàn bộ âm vực. 

1.4.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.4.2. Bài hát nước ngoài  
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1.5. Luyện các kỹ thuật đã học áp dụng vào các tác phẩm thanh nhạc. 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.5.2. Bài hát Việt Nam. 

1.5.3. Bài hát nước ngoài 

1.6. Nâng cao và luyện kỹ thuật  hát Legato, biểu hiện sự truyền cảm có sáng tạo. 

1.6.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.6.2. Bài hát Việt Nam. 

1.6.3. Bài hát nước ngoài 

1.7. Kỹ thuật hát có sự thay đổi về sắc thái, tốc độ. 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

1.7.2. Bài dân ca Việt Nam 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

- Bài luyện thanh (Vocalize số 9) 

- Bài hát nghệ thuật Việt Nam hoặc dân ca Việt Nam 

- Bài hát nước ngoài 

                                                    Chương 2 

                         Kỹ thuật hát có sắc thái to nhỏ, điều tiết hơi thở. 

                                                      Thời gian ; 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình: 

2.1. Luyện kỹ thuật hát có sắc thái to nhỏ, điều tiết hơi thở. 

2.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 10) 

2.1.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.2. Luyện các kỹ thuật đã học áp dụng trong các tác phẩm thanh nhạc. 

2.2.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 10) 

2.2.2. Bài hát  nghệ thuật Việt Nam 
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2.2.3. ARIA hoặc Romance nước ngoài 

2.3. Nâng cao và luyện cáckỹ thuật hát giải, lướt nhanh( Pasage), hát âm nẩy 

(sttcato). 

2.3.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

2.3.2.  Bài hát cổ điển hoặc đương đại nước ngoài 

2.4. Nâng cao và luyện các kỹ thuật xử lý các tác phẩm thanh nhạc. 

 2.4.1.   ARIA nhỏ hoặc Romace nước ngoài 

2.4.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

2.5. Củng cố hơi thở ổn định, kết hợp âm thanh đúng, sáng, tròn, vang, mềm mại 

qua các tác phẩm thanh nhạc . 

2.5.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam  

2.5.2. ARIA đơn giản hoặc Romance nước ngoài  

2.6. Phát triển màu sắc cá tính và phong cách cho từng giọng hát theo đúng 

hướng phát triển tự nhiên của  từng  học sinh. 

2.6.1. Bài hát cổ điển hoặc đương đại nước ngoài 

2.6.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam.    

2.7. Ôn tập các kỹ thuật đã học áp dụng qua các tác phẩm Thanh nhạc. 

2.7.1. Bài Vocalize số 9 + 10 

2.7.2. Aria hoặc Romance nước ngoài. 

2.7.3. Bài hát Việt Nam 

2.8. Bài kiểm tra  học trình số 2 

- Bài Vocalize số 10 

- Aria hoặc Romance nước ngoài. 

- Bài hát Việt Nam 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng hòa nhạc 

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu,máy vi tính, âm thanh loa máy 
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3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Dàn nhạc (đàn, trống), băng đĩa, kết 

nối internet. 

4. Các điều kiện khác: Thực hành tại nhà biểu diễn ( có sân khấu, âm thanh, 

ánh sáng) 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

2. Phương pháp: Kiểm tra cá nhân và nhóm với hình thức biểu diễn Sân 

khấu. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học Sinh trung cấp năng khiếu Thanh nhạc 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
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- Đối với giáo viên, giảng viên:  Thực hiện các phương pháp giảng dạy theo 

quy trình của giờ học thực hành. Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo quy 

định.  

- Đối với người học:  Phải tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp. Có đầy 

đủ giáo trình, tài liệu học tập theo yêu cầu của môn học. Tham gia tích cực 

các hoạt động trên lớp: nghe giảng, tập luyện bài,  làm bài tập đầy đủ, có 

chất lượng tốt, chuẩn bị các nội dung hoạt động nhóm. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:  

4..1.Tài liệu bắt buộc 

[1]. PGS-NSND Nguyễn Trung Kiên ( 2007), Giáo trình chuyên ngành 

Thanh nhạc Bậc Trung cấp và Đại học, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - 

Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[2].PANOFKA, 24 bài Vocalise thực hành, dành cho các giọng, Khoa 

Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[3].RICORDI, 50 bài Concone viết cho các giọng, Học viện Âm nhạc Quốc 

Gia Việt Nam . 

[4]. Nicola Vaccaj, Phương pháp Thanh nhạc thực hành, Nhạc viện Hà Nội 

(Lưu hành nội bộ) 

[5].. 100 ca khúc chào thế kỷ ( 2001) - Nxb Thanh niên 

[6]., Nửa thế kỷ, ca khúc xứ Thanh ( 2003) – NXB Âm nhạc 

4. 2. Tài liệu tham khảo khuyến khích 

1. 150 ca khúc dùng cho sinh hoạt tậ thể - Nxb Thanh niên 

2. Dân ca Việt Nam ( 2006), NXB Âm nhạc 

3. Bài ca Phụ nữ Việt Nam ( 2007), NXB Thanh niên 

4. Xuân  Khải ( 2007)Dân ca Việt Nam ,NXB Thanh niên. 

5. Nguyễn Thụy Kha ( 2004) Bài ca tuổi trẻ -NXB Thanh niên 

                                 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
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(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

Tên môn học:         Thanh nhạc 6 

Mã môn học:           TN006 

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 06 giờ; Thực hành: 52 

giờ; Kiểm tra: 02giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

 - Vị trí: Đây là môn học bắt buộc được thực hiện ở kỳ thứ VI, của 

Khóa học 

 - Tính chất: Là môn học thực hành 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh. Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

III. Nội dung môn học: 
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1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành,  

Kiểm 

tra 

01 Chương 1 

Kỹ thuật thuật phát triển hơi thở, âm thanh 

mềm mại, sinh động đúng vị trí. 

1.1. Nâng cao và luyện kỹ thuật thuật phát 

triển hơi thở, âm thanh mềm mại, sinh động 

đúng vị trí. 

1.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 

11). 

1.1.2. Tập bài hát nghệ thuật Việt 

Nam. 

1.2. Kỹ thuật  về âm thanh ,phát âm tiếng 

nước ngoài chuẩn xác. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 11) 

1.2.2. Bài hát nước ngoài 

1.3. Kỹ thuật sắc thái to nhỏ, hát nhỏ, hát 

nhỏ dần (Điminuendo) 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 11) 

1.3.2. Bài hát nghệ thuật Việt nam 

1.4. Luyện kỹ thuật hát có sắc thái kết hợp vị 

trí âm thanh. 

1.4.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 11) 

1.4.2. Bài hát nước ngoài  

1.5. Nâng cao kỹ thuật về phương pháp cộng 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 26 01 
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minh. 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 11) 

1.5.2. Bài hát nước ngoài 

1.6. Nâng cao kỹ thuật gìm hơi thở( nén 

hơi), điều tiết hơi thở. 

1.6.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 12) 

1.6.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam hoặc  

nước ngoài. 

1.7. Luyện kỹ thuật bật chữ, đóng chữ bằng 

nhiều phụ âm khác nhau. 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 12) 

1.7.2. Tập A RIA ( nhỏ, đơn giản) 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

   - ARIA  hoặc Romance nước ngoài 

   - Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Cộng 30 03 26 01 

03                           Chương 2 

Kết hợp hơi thở, vị trí âm thanh trong xử 

lý sắc thái  tình cảm tác phẩm Thanh Nhạc. 

2.1. Kết hợp hơi thở, vị trí âm thanh trong 

xử lý sắc thái  tình cảm tác phẩm Thanh 

Nhạc. 

2.1.1. Bài hát Việt Nam 

2.1.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.2. Nâng cao kỹ thuật âm thanh mở với 

những yêu cầu không nghẹt tiếng, không 

gằn cổ, không cứng cằm, hàm. 
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2.2.1. Bài hát  nghệ thuật Việt Nam 

2.2.2. ARIA hoặc Romance nước ngoài 

2.3. Nâng cao kỹ thuật vị trí  âm thanh đẹp, 

kết hợp phát âm chuẩn xác trong các tác 

phẩm nước ngoài. 

2.3.1. Bài A RIA hoặc Romance nước ngoài. 

2.4. Xử lý ngôn ngữ trong ca hát. Sự thay đổi về 

sắc thái, tốc độ 

 2.4.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

2.5. Phát triển khả năng xử lý tác phẩm, khả 

năng biểu hiện nghệ thuật, phân tích nội 

dung âm nhạc, lời ca, phong cách tác phẩm, 

tác giả thông qua các tác phẩm thanh nhạc. 

2.5.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam  

2.5.2. ARIA đơn giản hoặc Romance nước 

ngoài  

2.6. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp, củng cố 

những phần chưa làm được của học sinh. 

2.6.1. Bài hát cổ điển hoặc đương đại nước 

ngoài 

2.6.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam.    

2.7. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp, củng cố 

những phần chưa làm được của học sinh. 

2.7.1. Bài hát cổ điển hoặc đương đại nước 

ngoài 

2.7.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam.    

2.8. Bài kiểm tra  học trình số 2 
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- 01 ARIA (Nhỏ) hoặc bài Romance nước ngoài 

- 01 ca khúc nghệ  thuật Việt Nam 

04 Cộng 60 06 52 02 

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1 

Kỹ thuật thuật phát triển hơi thở, âm thanh mềm mại, sinh động đúng vị trí. 

                                                      Thời gian ; 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình: 

1.1. Nâng cao và luyện kỹ thuật thuật phát triển hơi thở, âm thanh mềm mại, 

sinh động đúng vị trí. 

1.1.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 11). 

1.1.2. Tập bài hát nghệ thuật Việt Nam. 

1.2. Kỹ thuật  về âm thanh ,phát âm tiếng nước ngoài chuẩn xác. 

1.2.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 11) 

1.2.2. Bài hát nước ngoài 

1.3. Kỹ thuật sắc thái to nhỏ, hát nhỏ, hát nhỏ dần (Điminuendo) 

1.3.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 11) 

1.3.2. Bài hát nghệ thuật Việt nam 

1.4. Luyện kỹ thuật hát có sắc thái kết hợp vị trí âm thanh. 

1.4.1.  Bài luyện thanh (Vocalize số 11) 

1.4.2. Bài hát nước ngoài  

1.5. Nâng cao kỹ thuật về phương pháp cộng minh. 

1.5.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 11) 

1.5.2. Bài hát nước ngoài 

1.6. Nâng cao kỹ thuật gìm hơi thở( nén hơi), điều tiết hơi thở. 
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1.6.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 12) 

1.6.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam hoặc  nước ngoài. 

1.7. Luyện kỹ thuật bật chữ, đóng chữ bằng nhiều phụ âm khác nhau. 

1.7.1. Bài luyện thanh (Vocalize số 12) 

1.7.2. Tập A RIA ( nhỏ, đơn giản) 

1.8.  Bài kiểm tra tín chỉ số 1 

   - ARIA  hoặc Romance nước ngoài 

   - Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

Chương 2 

Kết hợp hơi thở, vị trí âm thanh trong xử lý sắc thái  tình cảm tác phẩm Thanh 

Nhạc. 

                                                      Thời gian ; 30 giờ 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc 

cơ bản (về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển 

giọng, thống nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

2. Nội dung chương trình: 

2.1. Kết hợp hơi thở, vị trí âm thanh trong xử lý sắc thái  tình cảm tác phẩm 

Thanh Nhạc. 

2.1.1. Bài hát Việt Nam 

2.1.2.  Bài hát nước ngoài. 

2.2. Nâng cao kỹ thuật âm thanh mở với những yêu cầu không nghẹt tiếng, 

không gằn cổ, không cứng cằm, hàm. 

2.2.1. Bài hát  nghệ thuật Việt Nam 

2.2.2. ARIA hoặc Romance nước ngoài 

2.3. Nâng cao kỹ thuật vị trí  âm thanh đẹp, kết hợp phát âm chuẩn xác trong các 

tác phẩm nước ngoài. 

2.3.1. Bài A RIA hoặc Romance nước ngoài. 

2.4. Xử lý ngôn ngữ trong ca hát. Sự thay đổi về sắc thái, tốc độ 
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 2.4.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam 

2.5. Phát triển khả năng xử lý tác phẩm, khả năng biểu hiện nghệ thuật, phân 

tích nội dung âm nhạc, lời ca, phong cách tác phẩm, tác giả thông qua các tác 

phẩm thanh nhạc. 

2.5.1. Bài hát nghệ thuật Việt Nam  

2.5.2. ARIA đơn giản hoặc Romance nước ngoài  

2.6. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp, củng cố những phần chưa làm được của học 

sinh. 

2.6.1. Bài hát cổ điển hoặc đương đại nước ngoài 

2.6.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam.    

2.7. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp, củng cố những phần chưa làm được của học 

sinh. 

2.7.1. Bài hát cổ điển hoặc đương đại nước ngoài 

2.7.2. Bài hát nghệ thuật Việt Nam.    

2.8. Bài kiểm tra  học trình số 2 

- 01 ARIA (Nhỏ) hoặc bài Romance nước ngoài 

- 01 ca khúc nghệ  thuật Việt Nam  

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng hòa nhạc 

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy chiếu,máy vi tính, âm thanh loa máy 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Dàn nhạc (đàn, trống), băng đĩa, kết 

nối internet. 

4. Các điều kiện khác: Thực hành tại nhà biểu diễn (có sân khấu, âm thanh, 

ánh sáng) 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Về kiến thức:  
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Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản (về 

hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh). Phương pháp hát chuyển giọng, thống 

nhất vị trí âm thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các kỹ năng vào các bài Luyện thanh (Vocalise), các bài hát. 

Mức độ dễ, khó theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc giọng điệu và sắc thái, tình 

cảm nghệ thuật. 

 + Tập chuyển giọng với sự thống nhất vị trí âm thanh, khẩu hình, hơi 

thở để hát các nguyên âm khác nhau ở âm khu ngực và giọng hỗn hợp của 

các giọng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận một cách tích cực, có 

tình thần tự giác, tự học, làm việc theo nhóm. 

+ Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào các 

tác phẩm thanh nhạc. 

2. Phương pháp: Kiểm tra cá nhân và nhóm với hình thức biểu diễn Sân 

khấu. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học Sinh trung cấp năng khiếu Thanh nhạc 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  Thực hiện các phương pháp giảng dạy theo 

quy trình của giờ học thực hành. Đảm bảo các điều kiện lên lớp theo quy 

định.  

- Đối với người học:  Phải tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp. Có đầy 

đủ giáo trình, tài liệu học tập theo yêu cầu của môn học. Tham gia tích cực 

các hoạt động trên lớp: nghe giảng, tập luyện bài,  làm bài tập đầy đủ, có 

chất lượng tốt, chuẩn bị các nội dung hoạt động nhóm. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
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4. Tài liệu tham khảo:  

4..1.Tài liệu bắt buộc 

[1]. PGS-NSND Nguyễn Trung Kiên ( 2007), Giáo trình chuyên ngành 

Thanh nhạc Bậc Trung cấp và Đại học, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - 

Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[2].PANOFKA, 24 bài Vocalise thực hành, dành cho các giọng, Khoa 

Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. 

[3].RICORDI, 50 bài Concone viết cho các giọng, Học viện Âm nhạc Quốc 

Gia Việt Nam . 

[4]. Nicola Vaccaj, Phương pháp Thanh nhạc thực hành, Nhạc viện Hà Nội 

(Lưu hành nội bộ) 

[5].. 100 ca khúc chào thế kỷ ( 2001) - Nxb Thanh niên 

[6]., Nửa thế kỷ, ca khúc xứ Thanh ( 2003) – NXB Âm nhạc 

4. 2. Tài liệu tham khảo khuyến khích 

1. 150 ca khúc dùng cho sinh hoạt tậ thể - Nxb Thanh niên 

2. Dân ca Việt Nam ( 2006), NXB Âm nhạc 

3. Bài ca Phụ nữ Việt Nam ( 2007), NXB Thanh niên 

4. Xuân  Khải ( 2007)Dân ca Việt Nam ,NXB Thanh niên. 

5. Nguyễn Thụy Kha ( 2004) Bài ca tuổi trẻ -NXB Thanh niên 
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PHỤ LỤC 3 

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

Học phần: Thanh nhạc 3 

Chương 1 

Tổng số tiết: 1/ 1 HS 

Tên bài:  

Giữa mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm - Sáng tác: Trần Hoàn 

GV soạn giảng: Lê Mai Ly 

Ngày soạn: / 9 / 2018                                           Ngày dạy: / 9 / 2018 

1. Mục đích, yêu cầu: 

- Kiến thức: Nắm được cấu trúc tác phẩm; hiểu được chất liệu âm nhạc 

dân ca Nghệ Tĩnh trong tác phẩm; hiểu các nguyên tắc phát âm, nhả chữ 

theo cách hát đóng ở một số từ trong bài. 

- Kỹ năng: Vận dụng các kỹ thuật đã học đưa vào bài như: cách xử lý sắc 

thái, phát âm, nhả chữ, điều tiết hơi thở, kiểm soát vị trí âm thanh. 

- Thái độ: Tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức thông qua nhận thức âm 

nhạc, hòa âm, soạn dạo nhằm nâng cao chất lượng đệm hát. 

3. Chuẩn bị: 

- Văn bản tác phẩm 

- Đàn Piano 

4. Các bước lên lớp: 

Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Tiết 1 

 

 

 

 

- Hướng dẫn luyện thanh bài 

vocalize 5, mẫu luyện thanh 10 

- Hướng dẫn HS tiếp cận văn bản bài 

hát, phân tích cấu trúc: 

Bài hát ở hình thức hai đoạn đơn, có 

- Luyện tập theo đàn và 

hướng dẫn của GV 

- Cùng GV phân tích 

cấu trúc bài trên văn 

bản. 
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phần mở đầu... 

- Nghe HS thể hiện kết quả tự vỡ bài 

- Hướng dẫn, điều chỉnh để HS hát 

chuẩn xác hơn cao độ, trường độ 

- Hoàn thiện bài hát ở mức độ đạt về 

cao độ, tiết tấu 

 

 

- HS trình bày bài hát  

 

- Thực hiện 

Tiết 2 - Luyện thanh vocalize 5; mẫu luyện 

tập 10, 11. 

- Phân tích tính chất âm nhạc, nội 

dung, hình tượng và lời ca trong bài 

hát: 

+ Bài hát là tâm tình của tác giả khi 

nhớ về Bác  

+ Sự liên tưởng từ câu hò ví dặm đến 

hình ảnh Bác chính là thủ pháp văn 

học có tính hình tượng hóa cao... 

+ Đòi hỏi người hát thể hiện được 

tính tự sự ở đoạn a, niềm tự hào, 

sáng hơn ở đoạn b. 

+ Yêu cầu kĩ thuật: đoạn a phát âm 

nhả chữ theo cách hát dân ca Nghệ 

Tĩnh; đoạn b: hát legato ở câu 1 và 

tiết nhạc cuối, phát âm, nhả chữ theo 

kĩ thuật phương tây. 

- Hướng dẫn HS xử lí sắc thái từng 

câu, đoạn. 

- Hoàn thiện bài hát ở mức độ cơ bản 

- Thực hiện theo hướng 

dẫn của GV 

- Cùng GV phân tích 

bài hát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện  
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về sắc thái và kĩ thuật phát âm, nhả 

chữ cho đoạn a. 

- Trình bày bài hát với 

đàn piano. 

Tiết 3 - Luyện thanh với vocalize 5; mẫu 

luyện tập 18, 19; 

- Nghe HS hát toàn bài 

- Nhận xét về sắc thái 

 

- Hướng dẫn HS cách phát âm, nhả 

chữ và xử lí sắc thái toàn bài.  

- Thực hiện 

 

- Hát toàn bài với 

những kĩ thuật đã học 

hai tiết trước. 

- Thực hiện theo hướng 

dẫn của GV; hát hoàn 

chỉnh bài hát với phần 

đệm piano 

Tiết 4 - Luyện thanh với vocalize 5; mẫu 

luyện tập 10, 18, 19. 

- Gợi ý HS nói lên cảm xúc của mình 

khi hát bài hát 

 

- Sử dụng một số tư liệu về Bác, trò 

chuyện để phát triển xúc cảm cho HS 

khi nghĩ về Bác, hát về Bác. 

- Nhắc nhỏ về các kĩ thuật và sắc thái 

cần lưu ý khi hát. 

 

 

* Kết thúc bài học. 

 

- Thực hiện 

 

- Nêu những cảm xúc 

của mình dưới hình 

thức trò chuyện. 

- Trao đổi, trò chuyện 

 

 

- Hát một vài lần và 

hoàn thiện bài hát ở 

mức độ trình diễn với 

phần đệm piano. 

 


