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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do lựa chọn đề tài   

 Thanh nhạc hay nhạc hát được xem là khởi đầu của nghệ thuật Âm nhạc, 

bởi nó gắn liền với tiếng nói (ngôn ngữ), được hình thành từ trong lao động, 

sinh hoạt và tín ngưỡng của con người. Thanh nhạc có nhiều thể loại, như hát 

ru con, hát trong lao động, hát nghi lễ,… Mỗi thể loại đều có những yêu cầu 

khác nhau về cách hát, cách xử lý và mỗi một dân tộc trên thế giới đều có 

những đặc điểm riêng trong lối hát của mình để phù hợp với văn hóa, lối sống, 

con người của chính dân tộc đó.  

Với những đặc điểm trên, vấn đề dạy và học thanh nhạc ở Việt Nam 

cần được chú trọng, chọn tác phẩm phù hợp với từng giọng hát, thể hiện được 

kỹ thuật, cá tính của người học, cũng như đề cao được tính trữ tình, kết hợp 

hài hòa giữa tính dân tộc và tính hiện đại (phù hợp với văn hóa âm nhạc, đặc 

điểm cấu tạo giọng hát người Việt). 

Lịch sử phát triển nền thanh nhạc Việt Nam kể từ khi bắt đầu du nhập 

âm nhạc phương Tây, và thành lập trường Âm nhạc Việt Nam năm 1956 (nay 

là Học viện âm nhạc QGVN), lớp nghệ sĩ, nhà giáo đầu tiên, là những người 

được cử đi học ở nước ngoài, đã đặt nền móng cho nền thanh nhạc Việt Nam. 

Giai đoạn khởi đầu ấy, họ đã chú trọng tới việc xây dựng chương trình dạy 

học bao gồm các Aria, Romance... ca khúc nước ngoài, nhằm mục đích phát 

triển giọng hát cho người học một cách tốt nhất.  

Hiện nay phần lớn chương trình dạy học thanh nhạc tại các cơ sở đào 

tạo thanh nhạc trên cả nước thường áp dụng phương pháp thanh nhạc cổ điển 

Ý với lối hát Bel canto để rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc. Đây là một trong 

những phương pháp dạy học hiệu quả. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng đến việc 

áp dụng lối hát Bel canto mà xem nhẹ những ưu điểm của lối hát khác sẽ dẫn 

đến những khiếm khuyết trong đào tạo chuyên nghiệp. Vì vậy, khi dạy học 

thanh nhạc, cần lựa chọn những ưu thế của các trường phái thanh nhạc khác 
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nhau, các phong cách âm nhạc khác nhau của các tác giả mới có thể dạy học 

hiệu quả và phù hợp với SV.  

Trong xu thế phát triển của thời đại, âm nhạc Việt Nam đang đứng 

trước những thách thức to lớn khi tìm cho mình hướng đi mới để tồn tại và 

phát triển. Chúng tôi cho rằng, sự phát triển phải trên cơ sở của âm nhạc 

chuyên nghiệp, phải gìn giữ và phát huy được những giá trị cốt lõi của âm 

nhạc hàn lâm. Vì vậy, trong dạy học thanh nhạc, chúng tôi cho rằng nếu phát 

huy nhiều hơn nữa những ca khúc nghệ thuật nước ngoài vào chương trình 

dạy học, sẽ rất tốt trong việc rèn luyện, phát triển, hoàn thiện hơn kỹ thuật và 

nghệ thuật biểu diễn.  

Franz Schubert - người đặt nền móng cho thể loại âm nhạc trữ tình của 

trường phái lãng mạn, nâng tầm ca khúc nghệ thuật sánh ngang với các thể 

loại âm nhạc lớn khác như giao hưởng, opera... Ca khúc của ông kết hợp tinh 

tế giữa thơ ca và âm nhạc, bằng sự cân bằng giữa phần lời ca và phần đệm, 

ông trở thành người người tiên phong trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa 

phần đệm và phần hát với hình tượng, cấu trúc âm nhạc rõ ràng, cũng như thể 

hiện tính thơ ca trong ca khúc. Tác phẩm của ông nổi bật phong cách đặc 

trưng của thời lãng mạn với tính thẩm mỹ âm nhạc. Khi được tiếp cận, được 

học ca khúc của Franz Schubert, sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ thuật, 

kỹ năng xử lý tác phẩm, mà còn được nâng cao hơn về thẩm mỹ âm nhạc. 

Việc khai thác tối đa những ưu điểm trong ca khúc của Franz 

Schubert, SV không chỉ hoàn thiện hơn kỹ thuật Thanh nhạc và nghệ thuật 

biểu diễn mà còn giúp SV hiểu biết phong phú hơn về văn học, thơ ca, phong 

cách sáng tác của nhạc sĩ, khả năng phân tích tác phẩm âm nhạc. Nhằm phát 

huy được năng lực của bản thân, biết cách xử lý kỹ thuật một cách tinh tế, 

đồng thời có thể thể hiện tác phẩm một cách chân thực nhất. Trong khuôn khổ 

của một luận án TS, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc, 

chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam ”.   



3 

2. Mục đích nghiên cứu  

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc, tác giả Luận án đề xuất các biện 

pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học 

Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay.  

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Dạy học ca khúc trữ tình cho sinh viên đại học Thanh nhạc. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

  Dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học 

Thanh nhạc ở Việt Nam  

4. Giả thuyết khoa học 

Trong thời gian qua, phương pháp dạy học hát cho sinh viên đại học 

Thanh nhạc đã có nhiều đổi mới để nhằm tạo nên hiệu quả của hoạt động dạy 

học ở các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, phương pháp dạy học hát các ca 

khúc trữ tình, đặc biệt trên cơ sở đặc điểm và tính ưu việt của ca khúc của 

Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc tại các cơ sở giáo dục ở Việt 

Nam trong thời gian qua chưa hiệu quả. Việc đề xuất các biện pháp cụ thể, 

đồng bộ trong dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên 

đại học Thanh nhạc phù hợp với năng lực đội ngũ giảng viên và thực tiễn của 

cơ sở đào tạo sẽ nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy học hát cho 

sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam nói riêng. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Xây dựng cơ sở lý luận về dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc. 

5.2. Tìm hiểu một số đặc điểm trong ca khúc trữ tình của Franz Schubert 

5.3. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay. 

5.4. Đề xuất các biện pháp về dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 
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Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay. 

5.5. Tổ chức khảo nghiệm và thử nghiệm sư phạm các biện pháp đề xuất  

dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong luận án. 

6. Câu hỏi nghiên cứu 

6.1. Dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên 

ngành Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay được dựa trên cơ sở lý luận nào và 

đặt ra yêu cầu gì cho đội ngũ giảng viên thanh nhạc? 

6.2. Ca khúc trữ tình của Franz Schubert có đặc điểm gì đặc biệt trong 

dạy học hát cho sinh viên đại học Thanh nhạc. 

6.3. Có những thành tựu và hạn chế nào cần lưu ý trong thực tiễn dạy 

học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert. 

6.4. Cần áp dụng những biện pháp dạy học nào để phát huy thành tựu, 

hạn chế những thiếu sót và cải thiện kết quả học tập hát ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert ở đại học. 

7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu  

7.1. Giới hạn về nội dung  

Nghiên cứu tập trung nội dung dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc. 

Các tác phẩm của Franz Schubert được lựa chọn dạy hát cho SV đại học 

Thanh nhạc trên cơ sở phù hợp với đặc điểm cấu tạo giọng hát người Việt, 

phù hợp để rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, với chất giọng và năng lực của 

SV. 

Nghiên cứu và đề xuất hệ thống biện pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay  

7.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu 

Luận án được triển khai, thực hiện điều tra tại một số cơ sở đào tạo 

thanh nhạc chuyên nghiệp: Học viện âm nhạc QGVN, Nhạc viện TP HCM, 

Học viện Âm nhạc Huế, Trường ĐHVHTT&DL Thanh Hoá, Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW và thực nghiệm Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 
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7.3. Giới hạn đối tượng khảo sát 

- Khảo sát trên các khách thể là Trưởng phó các Khoa, Tổ trưởng, tổ 

phó các Khoa chuyên ngành; Giảng viên giảng dạy thanh nhạc; sinh viên đại 

học Thanh nhạc ở các Học viện Âm nhạc, Nhạc viện, các cơ sở giáo dục đại 

học có đào tạo ngành Thanh nhạc ở Việt Nam;  

- Chuyên gia, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ, cựu sinh viên về 

Thanh nhạc ở Việt Nam. 

7.4. Giới hạn thời gian nghiên cứu 

Sử dụng số liệu khảo sát từ năm 2015 đến nay. 

8. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

8.1. Phương pháp luận 

8.1.1. Tiếp cận hoạt động  

Tiếp cận hoạt động định hướng là khâu then chốt phát hiện từ thực 

trạng dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học 

Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay. Việc xác định nội dung nghiên cứu với tư 

cách là các thành tố của quá trình hoạt động dạy học để thực hiện mục tiêu, 

nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hệ thống tổ chức dạy học…. Tiếp cận 

cũng định hướng cho việc đề xuất các biện pháp tác động quá trình hoạt động. 

  8.1.2. Tiếp cận quá trình dạy học 

Để xác định khung lý thuyết và nội dung dạy học hát ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam, cần phải 

tiếp cận hệ thống- cấu trúc của quá trình dạy học và đặc điểm của ca khúc, ca 

khúc trữ tình của Franz Schubert; trong đó, nghiên cứu sẽ tập trung vào các 

thành tố của quá trình dạy học (mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ 

chức, các điều kiện,…); đặc điểm của ca khúc trữ tình của Franz Schubert, 

hoạt động dạy của GV 

8.1.3. Tiếp cận hệ thống  

Tiếp cận hệ thống xem xét hoạt động dạy học có mối quan hệ tương tác 

với các nội dung khác, nhằm đạt được mục đích nâng cao chất lượng dạy học 
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thanh nhạc, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tiếp cận hệ thống 

cũng xem xét mối quan hệ tác động qua lại giữa các hoạt động dạy học với 

các yếu tố khách quan (môi trường sống, môi trường sư phạm,…) và các yếu 

tố chủ quan thuộc về các cơ sở đào tạo (nhận thức và năng lực của lãnh đạo 

các khoa chuyên ngành, đội ngũ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, 

phương pháp dạy học, sự tự rèn luyện nâng cao khả năng chuyên ngành và 

năng lực sư phạm của giảng viên). 

8.1.4. Tiếp cận lịch sử- logic 

 Nghiên cứu dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh 

viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cưú các công trình 

khoa học của các tác giả trong và ngoài nước được sử dụng trong đào tạo âm 

nhạc chuyên nghiệp theo tiến trình lịch sử.  

8.1.5. Tiếp cận năng lực  

Tiếp cận tìm hiểu năng lực Thanh nhạc của SV đại học Thanh nhạc, 

dựa trên triết lý lấy người học làm trung tâm; Tiếp cận hoạt động nghề nghiệp, 

tiêu chuẩn nghề nghiệp và trên cơ sở thực trạng thể dạy học hát ca khúc trữ 

tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc; Nội dung dạy 

học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh 

nhạc tại một số cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp là tiền đề đưa ra các 

biện pháp phù hợp nhằm dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert có 

chất lượng cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam. 

8.2. Phương pháp nghiên cứu 

8.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết  

Nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến dạy học hát 

ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt 

Nam hiện nay; phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá các công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước, bao gồm những tư liệu, tài liệu lý luận về dạy học hát ca 

khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc; những kết 
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quả nghiên cứu lý thuyết về dạy học, hoạt động dạy học là cơ sở để xây dựng 

các khái niệm công cụ và khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu; 

Sưu tầm các tài liệu nghiên cứu thanh nhạc, giáo trình dạy học thanh 

nhạc, tài liệu lịch sử về âm nhạc Phương Tây giai đoạn nửa đầu TK 19 và các 

tài liệu liên quan; 

Tham khảo các công trình nghiên cứu về ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert của các tác giả trong và ngoài nước được đăng tải trong các chuyên 

khảo, các bài báo khoa học, các tạp chí chuyên ngành,… để hình thành tổng 

quan nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ sở lý luận của đề tài; 

Tổng hợp, phân tích ca khúc trữ tình của Franz Schubert để vận dụng vào 

dạy thanh nhạc; so sánh phương pháp vận dụng ca khúc trữ tình vào giảng dạy 

tại một số cơ sở đào tạo âm nhạc ở Việt Nam và đề xuất giải pháp thực hiện. 

8.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

* Phương pháp điều tra phiếu hỏi 

Lập các phiếu hỏi với những nội dung cần khảo sát về thực trạng dạy 

học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc 

ở Việt Nam nhằm xác định, thu thập thông tin về thực trạng năng lực đội ngũ 

giảng viên, chương trình đào tạo, vận dụng đặc điểm ưu việt của ca khúc trữ 

tình của Franz Schubert trong dạy học đại học Thanh nhạc; 

Tiến hành khảo sát thực trạng giảng dạy thanh nhạc, trong đó có những 

tác phẩm trữ tình của Franz Schubert tại một số cơ sở đào tạo âm nhạc như: 

Học viện âm nhạc QGVN, Nhạc viện TP HCM, Học viện Âm nhạc Huế, 

Trường ĐHVHTT&DL Thanh Hoá, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; 

* Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia được sử dụng để trưng cầu ý kiến, 

đánh giá nhận thức về tính cấp thiết, tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 

Những trao đổi, tham vấn với chuyên gia (các nhà quản lý giáo dục, các nhà 

nghiên cứu, các nhà khoa học...) nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề của đề tài 

nghiên cứu.  
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* Phương pháp phỏng vấn  

Phương pháp phỏng vấn được thực hiện nhằm tìm hiểu và bổ sung 

đánh giá thực trạng, nguyên nhân về thực trạng dạy học hát ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam, tìm hiểu 

quan điểm của các đối tượng được phỏng vấn về dạy học hát ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc. 

* Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục.  

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm được thực hiện tại các cơ sở dạy 

học thanh nhạc, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề dạy học hát ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam.  

* Phương pháp thực nghiệm  

Phương pháp thử nghiệm nhằm minh chứng, khẳng định tính khoa học, 

tính phù hợp và khả thi của các biện pháp đề tài luận án đã đề xuất. 

8.2.3. Phương pháp thống kê toán học 

Phương pháp thống kê toán học được thực hiện dựa trên phần mềm 

SPSS để nhập và xử lý số liệu, lập bảng, biểu để phân tích và đưa ra kết luận 

của các kết quả nghiên cứu. 

10. Đóng góp mới của luận án  

10.1. Về lý luận: Đóng góp về lý luận về dạy học hát ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay.  

10.2. Về thực tiễn:  

Thông qua khảo sát, phân tích thực tiễn, làm rõ thực trạng dạy học hát 

ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt 

Nam hiện nay. Từ đó nhận diện được những điểm mạnh, điểm yếu để có 

hướng khắc phục và cải tiến trong quá trình dạy học thanh nhạc ở các cơ sở 

giáo dục có đào tạo đại học Thanh nhạc; 

Xây dựng hệ thống các biện pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay phù 

hợp với thực tiễn, góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức trong việc lựa 
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chọn nội dung, cách thức tổ chức hoạt động dạy học của quản lý cấp khoa, cấp 

tổ tại cơ sở đào tạo, các giảng viên dạy thanh nhạc hiện nay; 

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cần thiết cho các cán bộ quản 

lý cấp khoa, cho các giảng viên và sinh viên trong các cơ sở đào tạo ngành 

Thanh nhạc nói chung và các trường chuyên nghiệp nói riêng. 

11. Cấu trúc luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ 

lục, luận án được trình bày thành 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận của dạy 

học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc  

Chương 2. Đặc điểm ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy 

học bậc đại học Thanh nhạc 

Chương 3. Thực trạng dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert 

cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam.  

Chương 4. Biện pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert 

cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN  
 DẠY HỌC HÁT CA KHÚC TRỮ TÌNH CỦA FRANZ SCHUBERT 

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THANH NHẠC 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 
Tong bối cảnh đổi mới giáo dục các ngành có tính đặc thù của khối 

ngành nghệ thuật hiện nay, việc nâng cao chất lượng dạy học là một nhiệm vụ 

quan trọng tại các cơ sở đào tạo âm nhạc. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn, và kỹ năng dạy học cho đội ngũ GV, mà còn hướng 

đến nâng cao chất lượng dạy học cho SV. Ở lĩnh vực thanh nhạc, nhiều nhà 

nghiên cứu trong và ngoài nước đã tập trung nghiên cứu phương pháp, biện 

pháp dạy học phù hợp với tính đặc thù chuyên ngành và mục đích đào tạo.  

Tổng quan nghiên cứu và trình bày các vấn đề sau đây sẽ làm căn cứ cho 

các nghiên cứu lí luận của đề tài, đặc biệt là về vấn đề nâng cao chất lượng dạy học 

ca khúc của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc. 

1.1.1. Các nghiên cứu về sự nghiệp sáng tác và ca khúc của Franz Schubert  

Năm 2005, Hồ Mộ La với cuốn Lịch sử nghệ thuật thanh nhạc phương 

Tây [80] đã cho chúng ta cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành nghệ thuật 

thanh nhạc phương Tây một cách có hệ thống. Công trình này đã nghiên cứu 

và tìm hiểu sự nối tiếp, kế thừa, phát triển thanh nhạc qua các thời kỳ, đồng 

thời có những dẫn chứng cụ thể về tác phẩm của các nhà soạn nhạc tiêu biểu 

của thế giới. Ở chương IX Những nhà soạn nhạc kiệt xuất và sáng tác thanh 

nhạc trào lưu âm nhạc chủ nghĩa lãng mạn (từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế 

kỷ XIX) cuốn sách được nghiên cứu các tác giả, tác phẩm, các đặc điểm sáng 

tác của chủ nghĩa lãng mạn [80; tr.189]. Tác giả khái quát về thân thế sự 

nghiệp, nội dung, hoàn cảnh ra đời của một số tác phẩm tiêu biểu của nhà 

soạn nhạc thiên tài người Áo Franz Schubert [80; tr.193]. Chủ yếu là những vấn 

đề lịch sử ra đời và nội dung của tác phẩm, chưa đưa ra những phương pháp để 

trình diễn những tác phẩm đó.  
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Năm 2010, Nguyễn Thị Tố Mai viết Giáo trình lịch sử âm nhạc (quyển 
II) cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW [100]. 

Trong giáo trình này, tác giả cũng đã lấy một số dẫn chứng về các bản opera 

thời kỳ cổ điển và những tác phẩm thanh nhạc của Franz Schubert, Robert 

Schuman trong thời kỳ lãng mạn. 

Phạm Lê Hòa với bài viết Franz Schubert (1797 - 1828) - Đại diện đầu 

tiên của chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc đã khái quát về thân thế sự nghiệp 

của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo và những giai đoạn sáng tác thành công 

với một phong cách sáng tạo “mang dấu ấn Franz Schubert” [51]. Đặc biệt ở 

lĩnh vực ca khúc, là thể loại đạt được nhiều thành công rực rỡ và dấu ấn riêng 

trong lịch sử âm nhạc thế giới. Tác giả cũng đã đưa ra thống kê về di sản âm 

nhạc khổng lồ của Franz Schubert với hơn 600 ca khúc, bao gồm: Một trong 

hai tập liên ca khúc Cô thợ xay xinh đẹp gồm 20 ca khúc op.25 (1823); Con 

đường mùa đông gồm 24 ca khúc op.89 được phổ thơ của nhà thơ Wilhelm 

Muler (Wilhelm Mỹller) (1827); Bài ca chim thiên nga gồm 14 bài phổ thơ 

của Hainơ (Heinrich Heine), Renxtap, Giâyđơli; Khoảng 70 ca khúc phổ thơ 

của Goethe và 50 ca khúc phổ thơ của Schiller;… Ngoài ra, tác giả còn nghiên 

cứu phong cách sáng tác ca khúc của Franz Schubert và cho rằng đó chính là 

“sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật thanh nhạc và nghệ thuật khí nhạc” và 

“phần đệm piano có một vai trò đặc biệt quan trọng/ là thành tố không thể 

thiếu được khi thể hiện ca khúc: là nền âm thanh mang ý nghĩa to lớn trong 

việc tạo xúc cảm - tâm lý cho sự tiến hành của giai điệu thanh nhạc”. Những 

nghiên cứu về phong cách âm nhạc trong ca khúc của Franz Schubert là 

những đóng góp hữu hiệu đối với những người hoạt động trong lĩnh vực âm 

nhạc nói chung và thanh nhạc nói riêng. 

Giáo trình Lịch sử Âm nhạc Thế giới tập II (1983) của Nguyễn Xinh 

cũng đã cung cấp thông tin từ khái quát từ bối cảnh lịch sử, sự phát triển của 

âm nhạc trong dòng chảy thời gian qua các thời kì, trường phái. Trong đó, 

phần viết về Franz Schubert khá chi tiết với các nội dung: Thân thế, sự 
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nghiệp, đặc điểm trong sáng tác, những đóng góp lớn về tác phẩm, đặc biệt là 

lĩnh vực ca khúc nghệ thuật của ông [147]. 

Một số công trình nước ngoài đã có những đánh giá dựa trên cơ sở 

phân tích, chứng minh, đưa ra những dẫn luận bổ ích. 

   Cuốn Schubert: Nghiên cứu Phê bình và Phân tích của Walter Frisch 

(1996) đã cung cấp những phân tích và phê bình học thuật bằng cách: từ tiếp 

cận theo chủ đề, hình thức, quy mô lớn nhỏ đến những đổi mới trong cách kết 

hợp các nhạc cụ và ca khúc nghệ thuật để giải thích âm nhạc của Schubert 

Franz Schubert, vượt xa các cách tiếp cận trong quá khứ. Nội dung cuốn sách 

đã cho thấy một bức tranh đa dạng và sâu sắc, chiếu sáng những đường nét 

tinh tế, độc đáo và đột phá trong âm nhạc của Franz Schubert [179]. 

Cuốn Schubert - Bài hát và những người thể hiện của Sabine Näher 

(1996) đã liệt kê và phân tích chi tiết những điểm nhấn trong ca khúc nghệ 

thuật của Franz Schubert qua sự thể hiện của các ca sĩ hát thành công nhất. 

Mỗi bài hát được nhắc đến gắn với một nghệ sĩ biểu diễn, trong đó có các 

nghệ sĩ quen thuộc với khán giả đại chúng như: Das Herz öffnen und die 

Seele zeigen (Mở rộng trái tim và thể hiện tâm hồn) được thể hiện bởi 

Barbara Bonney; Ein Dichter in Tönen (Một nhà thơ trong âm nhạc) thể 

hiện qua giọng ca Dietrich Fischer – Dieskau; Eingriff in die menschliche 

Seele (Sự can thiệp vào tâm hồn con người) qua tiếng hát Matthias Görne; 

Die Uhr unserer Lebenszeit für ein Weilchen anhalten (Ngưng đồng hồ 

cuộc đời của chúng ta lại một lúc) trình bày bởi giọng nam trung người Mỹ 

Thomas Hampson… [158]. 

Cuốn Ca khúc nghệ thuật tiếng Đức thế kỉ XIX của Rufus Hallmark 

(1996) là công trình nghiên cứu văn hóa văn học và âm nhạc của Đức vào thế 

kỷ XIX. Cuốn sách có bàn luận đến các nhà soạn nhạc Đức, bao gồm: 

Schubert, Schumann, Brahms, Strauss, Mahler và Wolf, nghiên cứu các nguồn 

văn học của ca khúc nghệ thuật, các vấn đề lịch sử và khái niệm của liên ca 

khúc, và các vấn đề về kỹ thuật và phong cách âm nhạc trong thực hành biểu 

diễn. Cũng như các nhạc sĩ khác, chương viết về Schubert bao gồm các ví dụ 
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và phân tích âm nhạc chi tiết và cập nhật, bao gồm nghiên cứu gần đây nhất 

của mỗi nhà soạn nhạc và các ví dụ âm nhạc [167]. 

  Cuốn Tuyển tập lời hát ca khúc của Schubert của Hãng đĩa Harmonia 

Mundi Musique Matthias Goerne (2016), bao gồm lời thơ bằng tiếng Đức 

nguyên gốc của các nhà thơ Đức, lời dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh các ca 

khúc nghệ thuật của Franz Schubert. Trong đó, các ca khúc được chia thành 

các tập theo chủ đề một cách không trùng lặp, bao gồm: 12 CD1 “Sehnsucht” 

với 15 bài; CD2 “An mein Herz” với 20 bài; CD3 không có tên với 23 bài; 

CD4 “Die schöne Müllerin” với 20 bài; CD5 “Heliopolis” với 19 bài; CD6 

“Nacht und Träume” với 17 bài; CD7 “Schwanengesang” với 15 bài; CD9 

“Erlkönig” với 19 bài; CD10 “Wanderers Nachtlied/” với 15 bài; CD11 với 21 

bài và cuối cùng là CD12 “Winterreise” với 24 bài [163].  

   Ngoài ra, một số bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí uy 

tín, được ban hành rộng rãi cũng là những tư liệu vô cùng hữu ích. Tiêu biểu 

như bài báo khoa học: Sự thể hiện của hình ảnh và ý tưởng trong các bài hát 
của Franz Schubert của Lisa Feurzeig đăng trên Tạp chí Khoa học của Đại 

học - bang Grand Valley (1999). Bài báo đưa ra những nhận định tổng quan 

qua phân tích về cách Schubert xây dựng hình tượng “nước” trong các ca 

khúc của ông. Đó là các thành tố âm nhạc từ âm hình tiết tấu đến giai điệu, sắc 

thái để thể hiện chính xác các tính chất, tính cách, hình ảnh nhà soạn nhạc 

muốn khắc họa. Một số ca khúc được phân tích là Auf dem Wasser zu singen, 

Eifersucht und Stolz, Die Sterne, Des Fischers Liebesglück  [173]. 

1.1.2. Các nghiên cứu về phương pháp dạy học thanh nhạc và dạy học ca 

khúc của Franz Schubert 
Tại Việt Nam, thời kỳ những năm 80 của thế kỷ XX mới bắt đầu có 

những bài viết lẻ tẻ về thanh nhạc ở dạng một bài báo hoặc chuyên đề mang 

tính khái lược. 

 Năm 1977, giáo trình Tuyển tập Thanh nhạc soạn cho chương trình đại 

học được Mai Khanh biên soạn nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường Âm nhạc 

Việt Nam. Giáo trình gồm 25 bài hát Việt Nam và nước ngoài, được tác giả biên 
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soạn cho trình độ từ năm thứ nhất cho đến năm thứ năm của trình độ Đại học. 

Những ca khúc nước ngoài được lựa chọn đưa vào giáo trình chủ yếu là của các 

tác giả nước ngoài, trong đó có một số ca khúc của Franz Schubert. 

  Năm 1982, Mai Ngọc Chừ viết bài Tiếng Việt và sự tròn vành rõ chữ 

của tiếng hát dân tộc đăng trên Thông tin khoa học chuyên san Ngôn ngữ, 

Đại học Tổng hợp Hà Nội (số 5) [27]. Bài viết này nhấn mạnh vấn đề âm điệu 

tiếng nói của người Việt qua 6 thanh điệu để nêu lên cách hát “tròn vành rõ chữ”. 

 Năm 1993, cuốn Phát triển đào tạo bồi dưỡng năng khiếu tài năng của 

Nguyễn Phúc Linh là tài liệu biên soạn phục vụ đào tạo các chuyên ngành âm 

nhạc nói chung [90]. Tác giả đã đưa ra một số phương pháp dạy học cho từng 

chuyên ngành, trong đó có thanh nhạc ở trình độ sau đại học. Công trình được sử 

dụng tại Học viện Âm nhạc QGVN cho tất cả các chuyên ngành âm nhạc khác 

nhau và có ảnh hưởng lớn đến những cơ sở đào tạo âm nhạc khác. 

 Năm 1998, Sách học thanh nhạc (Nxb Trẻ) của Mai Khanh đã ra mắt 

bạn đọc [69]. Cuốn sách nhằm trang bị cho người yêu thích ca hát cách luyện 

các kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc, cách phân giọng và lựa chọn bài hát phù 

hợp với từng loại giọng. Sự nghiên cứu dựa trên nguyên tắc phát triển và củng 

cố âm khu tự nhiên của giọng hát được tác giả nêu kỹ. Đồng thời với đó là vấn 

đề hơi thở trong lồng ngực, mà theo tác giả là cần phải hạn chế, thậm chí 

không nên sử dụng hơi thở ngực trong ca hát. Cách lựa chọn phương pháp để 

dạy bài hát cũng được tác giả nghiên cứu đưa vào công trình. Hệ thống các bài 

luyện tập, các bài tập luyện thanh và các bài ứng dụng cũng được tác giả 

nghiên cứu đưa vào công trình này. 

  Cùng quan điểm với Mai Ngọc Chừ, Văn Cẩn cũng nghiên cứu về 

thanh nhạc ở Việt Nam qua bài viết Những cơ sở khoa học của một nền thanh 
nhạc dân tộc đăng trên thông báo khoa học số 8 năm 2003 của Viện âm nhạc 

[23]. Bài viết này được tác giả nghiên cứu đưa ra những “định đề và công thức 

của một nền thanh nhạc dân tộc” và “Giải thích định đề về công thức, bao 

hàm giải trình các bộ môn khoa học đã nêu ở công thức” [23; tr.124]. Từ ý 

tưởng đó, tác giả đưa ra công thức “Khoa thanh nhạc + Khoa ngữ học”, 
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nghiên cứu những vấn đề âm thanh học sử dụng cho thanh nhạc và quy luật 

chuyển hóa của từ ngữ tiếng Việt dùng cho ca hát. 

  Các công trình chuyên khảo về thanh nhạc thường mang tính chuyên sâu về 

kỹ năng, kỹ thuật hát hoặc học hát. Những công trình này xuất hiện nhiều hơn 

trong những năm gần đây.  

 Năm 1982, cuốn Ca hát và biểu diễn của Đặng Hòe và Đức Bằng (Nxb 

Văn hóa) xuất hiện [58]. Công trình này không chỉ nghiên cứu các vấn đề về 

thanh nhạc, mà còn đi vào lĩnh vực biểu diễn - một lĩnh vực được đông đảo 

quần chúng quan tâm khi nước ta vẫn đang trong thười kỳ bắt đầu mở cửa, bắt 

đầu mở rộng quan hệ với bạn bè quốc tế. Tác giả đã có cái nhìn mang tính 

nghệ thuật và đúng hướng cho biểu diễn thanh nhạc ở Việt Nam, về tính thẩm 

mỹ và chuyên nghiệp. 

 Năm 1997, Vũ Tự Lân cho ra mắt cuốn Những ảnh hưởng của âm nhạc 
Châu Âu trong ca khúc Việt Nam giai đoạn 1930-1950 (Nxb Thế giới) [87]. 

Trong công trình của mình, tác giả đã nghiên cứu khá kỹ về âm nhạc Châu Âu 

qua các thời kỳ cổ điển, lãng mạn, và đó những trường phái ảnh hưởng sâu 

rộng nhất đến sự phát triển âm nhạc Việt Nam, trong đó có lĩnh vực ca khúc 

trong giai đoạn 1930-1945. Đây là thời kỳ đầu ca khúc Việt Nam tiếp nhận 

yếu tố mới, theo cách phát triển âm nhạc và tư duy phương Tây và các ca 

khúc Việt Nam thời kỳ này được coi là những cải cách ban đầu. 

 Năm 1998, Sách học thanh nhạc (Nxb Trẻ) của Mai Khanh đã ra mắt 

bạn đọc [69]. Cuốn sách nhằm trang bị cho người yêu thích ca hát cách luyện 

các kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc, cách phân giọng và lựa chọn bài hát phù 

hợp với từng loại giọng. Sự nghiên cứu dựa trên nguyên tắc phát triển và củng 

cố âm khu tự nhiên của giọng hát được tác giả nêu kỹ. Đồng thời với đó là vấn 

đề hơi thở trong lồng ngực, mà theo tác giả là cần phải hạn chế, thậm chí 

không nên sử dụng hơi thở ngực trong ca hát. Cách lựa chọn phương pháp để 

dạy bài hát cũng được tác giả nghiên cứu đưa vào công trình. Hệ thống các bài 

luyện tập, các bài tập luyện thanh và các bài ứng dụng cũng được tác giả 

nghiên cứu đưa vào công trình này.  
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 Các tài liệu, giáo trình được biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau, với đối 

tượng chuyên nghiệp chủ yếu là các ca khúc nước ngoài của Ý, Nga,… Người 

có công nhiều nhất trong việc biên soạn tài liệu thực hành là Nguyễn Trung Kiên. 

Là một thầy giáo dạy thanh nhạc thế hệ đầu tiên tại Học viện âm nhạc QGVN và 

là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về thanh nhạc, trong đó bào 

gồm cả phương pháp sư phạm và biên soạn tài liệu dạy học. 

 Công trình đầu tiên của tác giả Nguyễn Trung Kiên trong việc nghiên cứu và 

đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam mang tính chuyên khảo là 

Phương pháp học hát được xuất bản năm 1982 (Nxb Văn Hóa, Hà Nội) [72]. 

Ở công trình này, tác giả đã nêu lên cách sử lý các kỹ thuật thanh nhạc tiêu 

biểu như: hát liền tiếng (catilena), hát ngắt tiếng (âm nảy), rung láy (trillo),… 

cùng với đó là các bài luyện tập cho từng kỹ thuật. 

 Năm 2001, cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc (Viện Âm nhạc) của 

Nguyễn Trung Kiên ra đời [73]. Công trình này đã đánh dấu bước tiến về 

phương pháp dạy thanh nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam. Tác giả đưa ra 

những vấn đề mang tính định hướng về xây dựng mục tiêu, nội dung chương 

trình và giáo trình cũng như định hướng phát triển chuyên ngành thanh nhạc ở 

Việt Nam. Khác với Phương pháp học hát (1982) đề cao vai trò kỹ thuật và 

phương pháp luyện tập, cuốn sách này đề cập đến những vấn đề liên quan đến 

thanh nhạc trên diện rộng. Tác giả đưa ra những nguyên tắc của sư phạm thanh 

nhạc và giáo trình thanh nhạc với những mục đích và yêu cầu khác nhau, từ đó, 

nhằm giáo dục tư tưởng và quan điểm chính trị cho giới ca sĩ. Cũng theo tác giả, 

để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì việc trang bị những kiến thức cơ bản về lý 

luận âm nhạc là điều tất yếu, và do đó “phải có giáo trình mang những đặc điểm 

phù hợp, gắn bó liên kết giữa giáo trình chuyên môn và những môn kiến thức âm 

nhạc chung” [73; tr.11]. Bên cạnh đó là những kiến thức bổ ích cho chuyên 

nghành thanh nhạc như: sự hoạt động của cơ quan phát âm; vị trí hơi thở, quá trình 

phát triển hơi thở và luyện tập hơi thở; những vấn đề về phân loại giọng hát;… Tác 

giả đã đưa ra các tác phẩm thanh nhạc trong giáo trình gồm có: Bài luyện thanh 
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(Vocalise), aria (trích các nhạc kịch, ca kịch, thanh xướng kịch, đại hợp xướng…), 

romance, ca khúc, tổ khúc, dân ca [73; tr.27]. Romance có một vai trò quan 

trọng trong việc rèn luyện, phát triển kỹ thuật thanh nhạc và nghệ thuật biểu 

diễn, đồng thời còn dạy cho học sinh những kiến thức về văn học, thơ ca, 

phong cách của từng tác giả nhiều thời đại khác nhau [73; tr.30]. Cuốn sách 

cũng đã đưa ra những quan điểm khác nhau của các trường phái âm nhạc trên 

thế giới nhằm mục đích đưa ra những bài tập kỹ thuật thanh nhạc phù hợp với 

mô hình đào tạo chuyên ngành này ở Việt Nam.  

 Cuốn Nghệ thuật Opera (Viện Âm nhạc, Hà Nội) của Nguyễn Trung Kiên 

(2004) là cuốn sách được nghiên cứu khá kỹ về thể loại Opera [78]. Cũng ở đây, 

các nhà sáng tác nổi tiếng của từng thời kỳ được giới thiệu, với những thông tin 

quý báu về nội dung của 50 vở opera.  Đó chính là cơ sở cho chúng ta nhìn nhận 

một cách tổng quát về nghệ thuật Opera trên thế giới.  

  Năm 2009, Nguyễn Trung Kiên (chủ biên) hoàn thành đề tài Đa dạng 

hóa mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới (Đề tài cấp bộ - 

Bộ VHTT&DL) [76]. Công trình này nêu lên những vấn đề đổi mới về đào 

tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Những định hướng về 

cho sự phát triển hệ thống khối các Học viện Âm nhạc và các trường Văn hóa 

nghệ thuật đã đem lại thông tin hữu ích trong đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nói 

chung, thanh nhạc nói riêng trong phạm vi toàn quốc.  

 Những vấn đề sư phạm thanh nhạc, xuất bản vào năm 2014 [79]. Tác giả 

Nguyễn Trung Kiên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và vấn đề đó đã được tác 

giả tâm huyết đưa vào công trình này nhằm mục đích đưa ra những kiến thức 

về phương pháp sư phạm cho những hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tham 

khảo. Về phương pháp dạy học, tác giả cho rằng cần tác động một cách trực 

giác tới các giác quan của người học, qua đó người học có thể nắm bắt những 

yếu tố như: nhìn, nghe, hứng phấn tới cảm xúc khi nghe những âm thanh đúng 

- tất cả những điều đó làm hưng phấn, động viên để người học vượt qua 

những nhiệm vụ phức tạp [79; tr.46]. Đây được coi như là cẩm nang cho 

những người yêu thích lĩnh vực dạy học chuyên ngành đặc thù này. 
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 Sau công trình nghiên cứu thanh nhạc phương Tây (năm 2005), Hồ Mộ La 

tiếp tục nghiên cứu phương pháp dạy thanh nhạc phù hợp với cách đào tạo chuyên 

nghiệp tại Việt Nam. Năm 2008 tác giả cho ra mắt cuốn Phương pháp dạy thamh 

nhạc [80]. Công trình này giới thiệu khá kỹ về quy luật hoạt động sinh lý và cơ chế 

phát âm, từ đó đưa ra cách sử lý kỹ xảo thanh nhạc hiệu quả. Ở chương V: Vài nét 

về vận dụng phương pháp thanh nhạc vào ngôn ngữ tiếng Việt. Tác giả đã đưa ra 

các thủ pháp luyện giọng hát và vận dụng kỹ thuật hát Bel canto vào các ca khúc 

Việt Nam [80; tr.226].   

 Năm 2008, cuốn Phương pháp dạy thanh nhạc của Hồ Mộ La (Nxb Từ 

điển Bách khoa, Hà Nội)  được xuất bản, đã hệ thống khá đầy đủ các phương pháp 

học hát [80]. Tác giả có đưa những cơ sở khoa học về lý thuyết thanh nhạc, đồng 

thời đưa ra phần thực hành nhằm bổ trợ cho việc áp dụng hiệu quả vào việc dạy 

học thanh nhạc. Những vấn đề về các trường phái thanh nhạc trên thế giới cũng 

được tác giả đưa ra một cách khái quát nhằm bổ sung những kiến thức về lịch sử 

thanh nhạc trên thế giới.   

 Năm 2011, Trần Thị Ngọc Lan thành công công trình Phương pháp hát 

tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát [81]. Ở công trình này, tác giả đã xây dựng 

kỹ thuật ca hát cho đối tượng thanh nhạc chuyên nghiệp dựa trên cơ sở phát 

âm tiếng nói của người Việt. Tác giả nhận định: “Về ca từ trong những bài hát 

tiếng Việt, người hát cần phải chú ý hơn vì tiếng Việt thuộc ngôn ngữ đa 

thanh, đơn âm tiết và hầu hết các âm tiết đều có nghĩa của một từ hoàn chỉnh” 

[82; tr.76].  

 Năm 2014, Phạm Cao Hoàn biên dịch cuốn sách Tự học để trở thành ca 

sĩ (Nxb Hồng Đức) của tác giả Susan Sutherland [54]. Công trình này đề cập 

tới các yếu tố nổi bật của thanh nhạc mà một ca sĩ cần trang bị. Cuốn sách được 

biên soạn dành cho những ca sĩ muốn cải thiện thể lực, nâng cao trình độ, và tăng 

cường âm lượng cho giọng hát. 

 Không chỉ đóng góp tài liệu thực hành bằng tổng phổ, năm 2012 Nguyễn 

Trung Kiên còn cho ra mắt bộ giáo trình thanh nhạc gồm phần đệm và nhạc 

https://tiki.vn/author/susan-sutherland.html
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mẫu tác phẩm. Công trình có tựa đề Tổng phổ và đĩa CD phần đệm các aria 

và romance của các tác giả thế giới (công trình cấp Bộ - Bộ VHTT&DL).  

 50 ca khúc của Franz Schubert dành cho các giọng cao (2014) (Học 

viện âm nhạc QGVN) do Nguyễn Trung Kiên biên soạn cũng là tuyển tập 

thực hành rất quan trọng cho đào tạo thanh nhạc hiện nay. Các ca khúc nổi 

tiếng của Franz Schubert được đưa vào tuyển tập này có thể kể đến như: 

Margaret bên xa kéo sợi, Hoa hồng dại, Tình yêu bất diệt, Chúa rừng, Kẻ 

lãng du, Ca ngợi những giọt nước mắt, Chèo thuyền, Ave Maria, Sự bình yên 

của tôi, Nhạc chiều, Trêm bờ biển,… Bên cạnh những ca khúc, tác giả còn 

đưa nghiên cứu đặc điểm ca khúc của Franz Schubert và nêu khái quát về nội 

dung của các ca khúc đó. Đây là một đóng góp lớn về số lượng bải bản của 

nhà soạn nhạc thiên tài người Áo được biết đến là người đưa bài hát đến tầm 

khái quát cao trong giai đoạn cuối thời kỳ cổ điển, đầu thời kỳ lãng mạn. 

Tuyển tập này được tác giả biên soạn và dịch lời Việt nên người tiếp cận có 

thể dễ dàng hiểu được nội dung để có thể thể hiện được đúng tính chất âm 

nhạc và chiều sâu của bài hát.  

 Ngoài ra còn có Tuyển tập Romance Franz Schubert (Học viện Âm nhạc 

QGVN) do Trần Thị Ngọc Lan biên soạn và phiên âm tiếng Đức. Đây là tài liệu 

giúp cho người hát dễ dàng phát âm ngôn ngữ gốc của các tác phẩm. 

 Về phương pháp daỵ học ca khúc của trên thế giới, chúng tôi quan tâm 

đến một số công trình nổi bật sau: 

Cuốn Âm nhạc của Franz Schubert trong biểu diễn của David 

Montgomery (2010) là một nghiên cứu của ngành âm nhạc học, đã cung cấp 

nhiều giai thoại về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp, lý tưởng của Franz Schubert. 

Khẳng định những đóng góp của nhà soạn nhạc đối với chủ nghĩa trí tuệ tiên 

tiến của chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ XIX. Cuốn sách cung cấp sáu chương 

thông tin khác nhau, từ thẩm mỹ và âm học (acoustic) đến các chi tiết cụ thể 

về nhịp độ và cách diễn đạt, cùng với phần phụ lục thích hợp của các nhà sư 

phạm âm nhạc Áo [157]. 
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1.1.3. Các nghiên cứu về phương pháp giảng dạy và đào tạo thanh nhạc  

Về luận án, đã có một số đề tài bảo vệ thành công như: 

 Luận án TS nghệ thuật học với đề tài Quá trình hình thành và phát triển 

của ca hát chuyên nghiệp Việt Nam của Trương Ngọc Thắng bảo vệ thành 

công tại Học viện Âm nhạc QGVN năm 2008 [128]. Luận án này được tác giả 

nghiên cứu về nghệ thuật ca hát từ khi tiếp nhận, ảnh hưởng nghệ thuật 

phương Tây vào cuối những năm cuối của thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, nghệ thuật ca hát ở Việt Nam đã có 

những bước tiến đáng kể, nhưng trước những biến đổi mới của xã hội, ngành 

học đặc thù này không đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng, 

cũng như chưa bắt kịp hơi thở của thời đại. Trước thực trạng đó, tác giả đã 

đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc chuyên 

nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 

 Năm 2010, Nguyễn Thị Tố Mai bảo vệ thành công Luận án TS với đề 

tài: Opera trong sự phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam [98]. Đề 

tài này đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực như: Lược sử opera châu Âu và quá 

trình hình thành opera ở Việt Nam; Phương thức xây dựng khúc mở màn và 

các tiết mục thanh nhạc trong opera Việt Nam. Tác giả cho rằng: “Phát triển 

opera cũng có nghĩa là nền âm nhạc chuyên nghiệp phát triển” [98; tr.87].   

 Năm 2015, Lê Thị Minh Xuân hoàn thành Luận án TS với đề tài Một số 

giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai 

đoạn mới [154]. Công trình này đã tổng kết những khuynh hướng sư phạm 

thanh nhạc trên thế giới và sự hình thành các cơ sở đào tạo thanh nhạc ở Việt 

Nam, từ đó nêu lên thực trạng và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên giảng dạy, 

đồng thời đưa ra một số giải pháp đa dạng hóa về chương trình và giáo trình 

đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Tác giả cũng đã nêu lên một số tác phẩm 

dẫn chứng cho sự phát triển thanh nhạc của từng thời kỳ, trong đó có nêu lên 

cấu trúc ba phần trong Người thợ say và dòng suối của Schubert, phổ thơ 

V.Mule. 
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 Năm 2017, Nguyễn Thị Phương Nga hoàn thành Luận án TS với đề tài; 

Âm nhạc W.A. Mozart trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam 

[117]. Công trình này nghiên cứu chuyên sâu về các tác phẩm Thanh nhạc của 

Mozart, vị trí quan trọng của nó trong giáo trình thanh nhạc bậc Đại học và 

một phần của bậc Cao học. Công trình đã phân tích những tiêu chí về nghệ 

thuật và kỹ thuật trong các tác phẩm thanh nhạc của Mozart dưới góc độ sư 

phạm âm nhạc. 

 Năm 2017, Đỗ Quốc Hưng hoàn thành Luận án TS với đề tài; Đào tạo 

ca sĩ hát Opera tại Học viện Âm nhạc Việt Nam [62]. Công trình này đã 

nghiên cứu về sự hình thành và phát triển nghệ thuật Opera chuẩn mực của thế 

giới, và nêu lên những vấn đề phù hợp với đặc điểm cũng như điều kiện của 

Việt Nam. Từ đó đi đến nhận định về một nền nghệ thuật ca hát nói chung, 

Opera nói riêng hướng tới “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” sẽ góp phần 

điều chỉnh sự mất cân đối trong đời sống ca hát hiện nay ở Việt Nam.  

 Năm 2018, Nguyễn Thị Tân Nhàn hoàn thành Luận án TS với đề tài; 

Đào tạo giọng Soprano Việt Nam chất lượng cao [107]. Luận án đã xác định 

tiêu chí trong đào tạo chất lượng cao đối với đào tạo giọng Colorature 

Soprano, xác định rõ hướng phát triển của giọng Colorature Soprano Việt 

Nam. Luận án đã mêu bật được những ưu điểm và hạn chế trong đào tạo 

giọng Colorature Soprano tại Học viện âm nhạc QGVN. Từ đó đề xuất một số 

giải pháp quan trọng trong đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao 

tại Học viện âm nhạc QGVN. 

 Những luận án trên cho thấy, có hai mảng nghiên cứu: thứ nhất là nghiên 

cứu để đưa ra một số giải pháp dạy học thanh nhạc nói chung; thứ hai là 

nghiên cứu về sự ảnh hưởng của trường phái thanh nhạc nước ngoài đối với 

sự phát triển nền thanh nhạc Việt Nam, thông qua nghiên cứu các tác phẩm 

thanh nhạc của một số nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Từ đó, nêu lên tầm quan 

trọng của sự ảnh hưởng, đưa ra một số phương hướng khắc phục, nhằm nâng 

cao chất lượng dạy học thanh nhạc hiện nay. Đây là hướng nghiên cứu đúng 
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đối với các GV dạy thanh nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào 

nghiên cứu về Dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh 

viên đại học thanh nhạc ở Việt Nam. 

1.1.4. Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu được tổng quan và 

hướng tiếp tục nghiên cứu trong luận án 

1.1.4.1. Đánh giá xét chung 

Qua tìm hiểu các công trình trên, chúng tôi nhận thấy có nhiều hướng 

nghiên cứu khác nhau như: Các bài báo, bài viết tham luận; Luận văn, Luận 

án nghiên cứu về phương pháp sư phạm; Sách chuyên khảo; Tài liệu thực 

hành thanh nhạc. Các công trình này đã có đóng góp cho sự phát triển thanh 

nhạc của Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn gần đây, khi mà đất nước đang trong 

thời kỳ đổi mới giáo dục.  

 Những đóng góp của các tác giả đi trước đã làm nổi bật những vấn đề 

sau: 

 Thứ nhất. Các công trình nghiên cứu luận án đã tổng quan là nguồn 

tài  liệu tham khảo quan trọng trong dạy học Thanh nhạc. 

 Nhóm tài liệu liên quan đến lịch sử 

Các công trình là nguồn tư liệu tham khảo cho GV tập trung ở hai 

mảng: mảng liên quan đến lịch sử, về sự hình thành và phát triển ca khúc trữ 

tình của  Franz Schubert. Những công trình này tập trung ở các giáo trình dạy 

học môn Lịch sử âm nhạc Thế giới và các sách chuyên khảo của các nhà 

nghiên cứu.  

Có thể nhận thấy các công trình nghiên cứu về thanh nhạc chủ yếu 

được các tác giả nghiên cứu trên cơ sở tiếp cận và kế thừa nền thanh nhạc 

phương Tây, đưa ra mô hình đào tạo phù hợp với phương thức giáo dục tại 

Việt Nam. Có hai lĩnh vực được quan tâm hơn cả là: mô hình đào tạo thanh 

nhạc chuyên nghiệp và thanh nhạc là một môn học trong đào tạo các ngành 

nghệ thuật và sư phạm âm nhạc. Các công trình tiếp cận dưới góc độ lịch sử 

đã giúp cho các nhà sư phạm có cái nhìn tổng quát về sự phát triển của nền 
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thanh nhạc thế giới, và sự xuất hiện ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong 

thời kỳ lãng mạn. Những đánh giá về mặt nghệ thuật trong ca khúc của Franz 

Schubert là những kiến thức nền tảng, giúp cho GV thanh nhạc trang bị những 

kiến thức cần thiết để có thể dạy tốt dòng ca khúc trữ tình này. 

      Về tài liệu dạy học, các tuyển tập ca khúc của Franz Schubert do những 

GV đầu ngành biên soạn là những đóng gớp rất lớn cho công tác giảng dạy 

thanh nhạc chuyên nghiệp. Các tuyển tập như: Winterreise (Con đường mùa 

đông), (TL Lưu hành nội bộ, Học viện Âm nhạc QGVN), 50 ca khúc của 
Franz Schubert dành cho các giọng cao (2014) (Học viện Âm nhạc QGVN), 

Tuyển tập những tác phẩm thanh nhạc nước ngoài chọn lọc (tập I, II, III), 

(Học viện Âm nhạc QGVN); Những tập tài liệu dạy học này được sử dụng 

rộng rãi tại Học viện âm nhạc QGVN và các cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên 

nghiệp trong cả nước. 

 Nhóm tư liệu liên quan đến phát triển kỹ thuật thanh nhạc  

 Đối với thanh nhạc chuyên nghiệp, các công trình thường đưa ra những mô 

hình đào tạo mang tính chuyên sâu về chương trình dạy học và kỹ năng, kỹ thuật 

ca hát được nghiên cứu, rút ra từ những kỹ thuật thanh nhạc phương Tây.  

 Các công trình nghiên cứu trên đã hệ thống kỹ thuật thanh nhạc ở một 

vài góc độ nào đó. Nổi bật là những nghiên cứu về  trường phái Bel canto. TK 

XVII, trường phái Bel canto với những ưu thế “san bằng các âm khu, âm vực 

rộng, âm sắc thanh nhã, âm thanh tròn, hỗn hợp trên điểm tựa, giọng hát đầy 

đặn và âm vang” [79; tr.158]. Bel canto có sự pha trộn các âm khu của giọng 

hát, đòi hỏi người hát phải kiểm soát tốt về hơi thở.  

 TK XVIII, cùng với sự phát triển và nâng cao nghệ thuật opera là 

khuynh hướng đề cao ngôn ngữ thơ ca trong âm nhạc. Thời kỳ này, ngoài Bel 

canto vẫn được sử dụng đến khoảng giữa TK XVIII và việc đề cao kỹ thuật 

hát với hơi thở đã đạt được những thành tựu nhất định. Trên cơ sở hơi thở 

ngực, thanh nhạc đã hình thành hệ thống các kỹ thuật gồm: legato, non legato, 

stacccato, passaggio, portamento, gruppo, martellato, trillo, forte, piano, 

cresscendo, diminuendo, messa di voce, glissando... 
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 TK XIX, khi mà opera có nhiều đổi mới như: xây dựng âm hình chủ 

đạo, nâng cao vai trò của hợp xướng, có hoạt cảnh trong opera, mối qua hệ 

gắn bó mật thiết giữa thanh nhạc với khí nhạc,...; sự hình thành opera lịch sử, 

opera trữ tình, opera thần thoại; sự phong phú về kịch bản và nhân vật;... Đó 

là những yếu tố giúp cho sự phát triển phong phú hơn về kỹ thuật thanh nhạc. 

Cách hát lên cao bằng âm thanh đóng phối hợp với hơi thở cộng minh là kỹ 

thuật mới được bổ sung cho thanh nhạc ở giai đoạn này. 

 Thứ hai. Các công trình nghiên cứu đã tổng quan trong luận án thể hiện sự 
đóng góp liên quan đến phương pháp sư phạm thanh nhạc trên thế giới 

 Qua các công trình nghiên cứu, có thể tóm lược một vài nét về phương 

pháp sư phạm trên thế giới như sau: 

 Lịch sử âm nhạc thế giới cho thấy, sự phát triển thanh nhạc chuyên 

nghiệp được hình thành và phát triển bắt đầu từ thế kỷ XVII cùng với sự phát 

triển của nghệ thuật opera. Các nước Ý, Pháp, Đức, Anh là những nơi phát 

triển opera trên thế giới. Giai đoạn này, các nhà sư phạm âm nhạc rất coi trọng 

tới việc xây dựng và hình thành các kỹ thuật trên cơ sở thống nhất hơi thở 

ngực. Thời kỳ này, giọng hát của GV được coi là chuẩn mực, là phương tiện 

trực quan tốt nhất. Do đó, thị phạm được GV sử dụng triệt để trong dạy học 

thanh nhạc. Các phương pháp trực quan, truyền nghề của người dạy thời kỳ 

này có tác động trực giác tới giác quan của người học. Do đó, GV phải là 

những người có kinh nghiệm biểu diễn. Phương pháp này thuận lợi khi GV 

dạy học cho những người có cùng loại giọng, nhưng lại là yếu điểm nếu giọng 

của người dạy và người học khác nhau. 

 TK XVIII, opera phát triển nâng cao cả về nội dung và phương thức thể 

hiện. Nhiều aria trong opera đã trở thành những tác phẩm mẫu mực trong dạy 

học thanh nhạc. Có hai khuynh hướng về sáng tác thanh nhạc thời kỳ này là: 

Đề cao ngôn ngữ của thơ ca trong âm nhạc và thơ ca không được làm ảnh 

hưởng đến âm nhạc. Đây cũng là thời kỳ đỉnh cao của opera nghiêm trang 

(opera seria). Đầu TK XVIII là giai đoạn mà nam hát bằng giọng giả thanh 

(castrato) được đề cao, nhưng đến cuối TK XVIII thì giọng nữ được hát nhiều 



25 

hơn. Về phương pháp sư phạm, tuy không có sự thống nhất như giai đoạn 

trước, nhưng khuynh hướng luyện kỹ thuật Bel canto vẫn là tiêu chí lựa chọn 

chủ yếu. Bên cạnh phương pháp sư phạm lấy “thị phạm” làm chuẩn, GV còn 

có những yêu cầu, những gợi mở cho người học. Điều đó cho thấy, lối học 

theo kiểu “bắt chước” thông qua thị phạm đã không còn là duy nhất trong dạy 

thanh nhạc. Việc phát triển thêm phương pháp dạy thanh nhạc mới đã làm cho 

người học gợi mở được tư duy, tiếp cận với tác phẩm một cách chủ động. 

Phương pháp này cũng giúp cho người GV có sự quan tâm đến tâm lý của 

người học để từ đó có cách giảng dạy phù hợp với mỗi người. Việc giải quyết 

bên trong những vấn đề kỹ thuật bằng cảm giác của cơ thể và thể hiện tác 

phẩm trên cơ sở ghi nhớ cảm xúc theo cảm giác đã giúp cho người GV có thể 

dạy được nhiều loại giọng khác nhau. Đó là điều đạt được trong phương pháp 

ở giai đoạn này.  

  TK XIX, xuất hiện thêm ba thể loại opera mới (opera lịch sử, opera trữ 

tình, opera thần thoại) đã làm cho thể loại này trở nên phong phú hơn về kịch 

bản và sự phát triển kịch tính của vai diễn. Những tác phẩm thanh nhạc của 

Verdi, R.Wagner,... đã đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật trong opera. Trong lĩnh 

vực ca khúc, tư duy thẩm mỹ và phương pháp sáng tác đã đưa thể loại này 

sánh ngang với các thể loại âm nhạc khác trong thời kỳ lãng mạn. Người đầu 

tiên sáng tác ca khúc trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa thơ ca và âm nhạc là 

Franz Schubert. Trong dạy học thanh nhạc, các nhà sư phạm vẫn trên cơ sở 

tiếp thu các phương pháp của giai đoạn trước, đồng thời có sự tìm tòi những 

hướng đi riêng và quan tâm đến những vấn đề về kỹ thuật theo kiểu tổng 

hợp. Các tác giả đã nêu lên những quan điểm khác nhau về hơi thở của một 

số trường phái nổi tiếng trên thế giới, từ đó đưa ra phương pháp dạy thanh 

nhạc có sáng tạo, phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam. Một số tác giả 

còn đưa ra một số biện pháp khác để hỗ trợ cho dạy học thanh nhạc như: 

dựa vào quy luật hoạt động sinh lý để phát âm giọng hát; dựa vào phát âm 

ngữ điệu tiếng nói;... 
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 Thứ ba. Các công trình nghiên cứu được tổng quan đã đóng góp về 

lĩnh vực đào tạo và phương pháp dạy thanh nhạc ở Việt Nam, trong đó có 

những nghiên cứu về sự hình thành và phát triển nền thanh nhạc Việt Nam 

 Nền thanh nhạc Việt Nam ra đời muộn hơn rất nhiều so với sự phát 

triển thanh nhạc thế giới, nhưng đến nay, đã bắt đầu phát triển và trở nên vững 

vàng, khẳng định vị trí trong nền âm nhạc nước nhà. Để đạt được điều đó phải 

kể đến công lao đóng góp của bao thế hệ các nhà sư phạm, các nghệ sĩ biểu 

diễn, các nhà lý luận, sáng tác,... cho sự phát triển nền âm nhạc nước nhà nói 

chung và thanh nhạc nói riêng. 

Để nâng cao chất lượng dạy và học thanh nhạc, thì phương pháp sư 

phạm đóng một vai trò quan trọng. Theo tác giả Nguyễn Trung Kiên: 

“Phương pháp giảng dạy thanh nhạc vẫn còn là phương pháp truyền đạt cho 

người học những cảm giác, những kinh nghiệm ít nhiều mang tính chủ quan, 

nghĩa là chủ yếu thông qua tai nghe và cảm giác về âm thanh của người dạy 

và người học” [72; tr.7]. Các công trình nghiên cứu liên quan đến nền thanh 

nhạc Việt Nam chủ yếu đi vào các lĩnh vực đào tạo và phương pháp sư phạm. 

Các công trình nghiên cứu chủ yếu đề cập đến lối hát Bel canto.  

Kiến thức về nền thanh nhạc thế giới đã được lớp nghệ sĩ, nhà giáo đầu 

tiên của Việt Nam là những người được cử đi học ở Châu Âu truyền dạy lại 

cho bao thế hệ nối tiếp cho đến ngày nay. Những người đầu tiên nối tiếp 

phương thức đào tạo thanh nhạc thế giới vào Việt Nam có thể kể đến như: 

Quý Dương, Lô Thanh, Mai Khanh, Hồ Mộ La, Trần Hiếu, Nguyễn Trung 

Kiên, Thúy Huyền,... Trong quá trình dạy học thanh nhạc chuyên nghiệp, họ 

tiếp thu ảnh hưởng lớn các kỹ thuật và phương pháp dạy thanh nhạc phương 

Tây. Bên cạnh đó, họ cũng đã có những biện pháp mới phù hợp với cách phát 

âm tiếng nói người Việt khi thể hiện các tác phẩm thanh nhạc Việt Nam. 

Về thanh nhạc ở Việt Nam, trong quá trình mới tiếp nhận chủ yếu là đề 

cập đến sự khởi đầu của những trào lưu ca hát mới trong giai đoạn từ những 

năm 1930 khi có sự du nhập của văn hóa phương Tây. Trào lưu hát nhạc 
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Tây, lời ta trở thành phổ biến trong giai đoạn này. Cũng từ đó, các khuynh 

hướng sáng tác ca khúc trên dòng nhạc 5 dòng kẻ và cách viết nhạc theo 

giọng trưởng, thứ của cổ điển Châu Âu bắt đầu hình thành. Các ca khúc 

giai đoạn này ảnh hưởng phong cách lãng mạn về cả tư tưởng, nội dung và 

tính chất âm nhạc. 

Đánh giá sự phát triển thanh nhạc trong thời gian qua được các Luận 

văn, Luận án đề cập tới. Mỗi một công trình như vậy thường chỉ đánh giá thực 

trạng tại cơ sở đào tạo của địa phương để nhằm khắc phục những yếu kém 

trong dạy học thanh nhạc. So với các công trình nghiên cứu dạy học cho ca 

khúc truyền thống hay ca khúc nước ngoài thì các công trình nghiên cứu về 

nhạc nhẹ ở Việt Nam ít hơn. Dường như các nhà sư phạm không lưu tâm 

nhiều đến dòng nhạc mang tính “thương mại” này. 

 Thứ tư. Các nghiên cứu đã đề xuất các phương pháp thanh nhạc ở Việt 
Nam được thể hiện qua các giai đoạn phát triển khác nhau qua các thời kỳ 

Hiện nay, nền thanh nhạc Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng 

của mình trong giáo dục âm nhạc nói chung. Thành công đó có phần góp sức 

rất lớn của các nhà nghiên cứu, các nhà sư phạm, các nghệ sĩ, ca sĩ biểu 

diễn,... Và các công trình nêu trên một mặt là để tiếp tục xây dựng hệ thống 

đào tạo thanh nhạc vững vàng, mặt khác là đã tổng kết, đánh giá chặng đường 

phát triển trong suốt thời gian qua.  

 Kể từ khi trường Âm nhạc Việt Nam được thành lập năm 1956 là bắt 

đầu đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Phương pháp sư phạm Châu Âu được 

các nhà sư phạm kế thừa trong dạy học thanh nhạc, đặc biệt là khi hát opera 

cổ điển. Bên cạnh đó, các nhà sư phạm thanh nhạc ở Việt Nam cũng đã có sự 

nghiên cứu, sáng tạo những phương pháp mới nhằm phù hợp với những tác 

phẩm thanh nhạc Việt Nam.  

Về vấn đề đào tạo có nhiều công trình nghiên cứu, đưa ra các phương 

pháp sư phạm khác nhau nhằm phù hợp với PPDH thanh nhạc ở Việt Nam, 

mà cụ thể là phù hợp với cách hát của người Việt. Sự “tròn vành rõ chữ” trong 

hát tiếng Việt là vấn đề được các tác giả hướng tới. Gần đây, còn có nhiều 
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Luận văn nghiên cứu cách dạy thanh nhạc cho các ca khúc mang âm hưởng 

dân gian. Đó là bước tiến đáng kể, và sự sáng tạo trong dạy học thanh nhạc ở 

Việt Nam của các nhà nghiên cứu, các nhà sư phạm là vô cùng phong phú. 

 Về vấn đề sư phạm, đã hệ thống các phương pháp sư phạm thanh nhạc 
từ dễ đến khó trong cách công trình chuyên khảo. Đã có rất nhiều các công 
trình tiếp cận dưới góc độ phương pháp sư phạm dưới dạng Luận văn, Luận 
án và sách chuyên khảo. Nổi bật trong số đó là: Phương pháp sư phạm (2001) 
của Nguyễn Trung Kiên; Phương pháp dạy thanh nhạc (2008) của Hồ Mộ La; 
Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát (2011) của Ngọc 
Lan,... Đó là những đóng góp vô cùng quan trọng, giúp cho lớp GV sau này 
tham khảo, tiếp thu để tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu, hướng đến 
nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc.  

Các công trình này là những tư liệu tham khảo quý cho GV dạy thanh 
nhạc nói chung bởi sự nghiên cứu một cách khoa học và tỉ mỉ về cơ chế phát 
âm, về quy luật hoạt động sinh lý để xây dựng kỹ thuật thanh nhạc và kỹ xảo 
khi xử lý bài hát. 

Ngày nay, tài liệu thực hành thanh nhạc khá phong phú và đa dạng về 

cả nội dung và hình thức. Hầu như tất cả các thể loại thanh nhạc được tổng 

hợp đều có ở Việt Nam. Riêng dòng ca khúc truyền thống của Việt Nam và 

cổ điển phương Tây đều được lưu trữ tại các thư viện của Học viện và các 

trường Đại học âm nhạc để cung cấp cho những người theo học thanh nhạc 

chuyên nghiệp.  

 Thứ năm. Các công trình nghiên cứu đã tổng quan trong luận án cần 
có một số nội dung cần được tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc hơn để phù hợp với 
bối cảnh hiện nay 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã cho thấy một cách tổng 
quan về sự phát triển nền thanh nhạc ở Việt Nam. Bên cạnh những đóng góp, 
còn những vấn đề cần được nghiên cứu, phân tích sâu sắc như:  

Trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, còn thiếu các công trình 

nghiên cứu riêng các phong cách thanh nhạc của từng thời kỳ hay từng nhạc 
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sĩ, mà ở mỗi nhạc sĩ đó có thể đại diện cho một trào lưu âm nhạc. Đặc biệt là 

các công trình nghiên cứu chuyên sâu về ca khúc trữ tình của Franz Schubert. 

Về Franz Schubert, một số công trình nghiên cứu về nhà soạn nhạc vĩ 

đại này. Đó là những công trình tiếp cận ở góc độ âm nhạc học và lịch sử học. 

Nghiên cứu về thân thế sự nghiệp và tính chất âm nhạc của nhà soạn nhạc 

theo trường phái lãng mạn này. Về tác phẩm, các tác giả chỉ nêu lên các 

khuynh hướng sáng tác cùng với những tác phẩm tiêu biểu, không đi sâu vào 

những chi tiết về lĩnh vực ca khúc của Franz Schubert. 

Bên cạnh những công trình nghiên cứu về lịch sử và khuynh hướng 

sáng tác, cũng có một số công trình đi vào nghiên cứu ca khúc của Franz 

Schubert để minh chứng cho sự nghiệp sáng tác theo trường phái lãng mạn, về 

cách phối hợp hài hòa giữa thơ ca và âm nhạc, đặc biệt là đề cao vai trò đệm 

cho hát trong sáng tác của ông đã được nhiều nhà sáng tác trên thế giới kế 

thừa, trong đó có cả các nhạc sĩ Việt Nam như: Huy Du (Tình em, Hoa mộc 

miên), Hoàng Dương (Hướng về Hà Nội, Tình ca), Doãn Nho (Màu tím 
chiến khu) Nguyễn Thiếu Hoa (Khúc Romance), Vĩnh Cát (Sapa, thành phố 

trong sương) Trần Mạnh Hùng (Gió lộng bốn phương, Giấc mơ mùa lá), 

Vũ Văn Viết (Nghe hát về người), Xuân Thủy (Em – mùa xuân), Đặng Hữu 

Phúc (Trăng chiều), Hoàng Cương (Tháng Giêng mùa xuân còn sót lại)...  
 Cuốn Trích giảng âm nhạc thế giới của Nguyễn Xinh, Thế Vinh, 

Nguyễn Thị Nhung là công trình nghiên cứu một cách tổng quát các lĩnh vực: 

Thân thế sự nghiệp, đặc điểm sáng tác và tác phẩm âm nhạc. Nhóm tác giả đã 

có phân tích, diễn giải và minh chứng về phong cách sáng tác đề cao vai trò 

của phần đệm cho ca khúc. Đó chính là cơ sở về bút pháp sáng tác ca khúc 

của ông. Tuy nhiên, đây là giáo trình về lịch sử nên những vấn đề kỹ thuật và 

phương pháp sư phạm không được nhắc tới.  

Nhìn chung các công trình nghiên cứu về Franz Schubert thường đề 

cập đến thân thế sự nghiệp và di sản âm nhạc của nhà soạn nhạc tài ba này. 

Riêng lĩnh vực thanh nhạc, chủ yếu là những đóng góp về tổng phổ hoặc được 
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nghiên cứu một vài bài lẻ tẻ để đưa vào những công trình nghiên cứu mang 

tính tổng hợp. Về Romance, chưa có ai nghiên cứu để đưa ra những phương 

pháp dạy học cho thể loại này ở Việt Nam. 

1.1.4.2. Hướng tiếp tục nghiên cứu trong luận án 

Qua tìm hiểu và nhận thức được những vấn đề còn bỏ ngỏ, chúng tôi 

nhận thấy còn phải bàn nhiều đến ngành thanh nhạc ở Việt Nam, mà đặc biệt 

là về đào tạo. Trên cơ sở kế thừa những công trình đi trước, chúng tôi tiếp tục 

nghiên cứu ca khúc trữ tình của Franz Schubert để dạy học hiệu quả cho 

chuyên ngành thanh nhạc.  

Hướng nghiên cứu sẽ tập trung vào những vấn đề như: 

- Tìm hiểu thực trạng dạy học thanh nhạc ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert tại một số cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp như: Học viện âm 
nhạc QGVN, Nhạc viện TP. HCM, Học viện Âm nhạc Huế, Đại học VHNT 
Quân đội, ĐH VHTT&DL Thanh Hóa, ĐHSP Nghệ thuật TW. 

- Tìm hiểu về ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong giáo dục âm 
nhạc tại Việt Nam, đồng thời tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt của ca khúc 
trữ tình Franz Schubert đối với một số ca khúc trữ tình khác nhằm nêu rõ sự 
quan trọng của dòng âm nhạc này.  

- Nghiên cứu phương pháp dạy học thanh nhạc ở Việt Nam nhằm đưa 
ra biện pháp phù hợp để dạy học ca khúc trữ tình Franz Schubert. 

- Phân tích chất liệu, thủ pháp sáng tác ca khúc trữ tình Franz Schubert 
nhằm tìm hiểu cách vận dụng kỹ thuật thanh nhạc trong ca khúc trữ tình Franz 
Schubert.  

- Bổ sung các ca khúc trữ tình của Franz Schubert vào chương trình 
dạy học thanh nhạc. 

 - Triển khai thực hiện mô hình thực nghiệm sư phạm thanh nhạc và 
đánh giá một cách trung thực để có cái nhìn khách quan cho việc dạy học ca 
khúc trữ tình Franz Schubert cho SV chuyên ngành thanh nhạc. 

Vấn đề dạy và học luôn được chú trọng bởi tính đặc thù của chuyên 
ngành thanh nhạc. Ca khúc trữ tình Franz Schubert đã được đề cao tính trữ 
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tình, do đó, việc lựa chọn tác phẩm phù hợp với từng giọng hát, thể hiện được 
kỹ thuật và cá tính của người học là vấn đề cần được quan tâm khi dạy học 
thanh nhạc. Ngoài ra, việc củng cố những ưu điểm và khắc phục những nhược 
điểm sẽ từng bước hình thành thói quen trong ca hát. Đó là hướng nghiên cứu 
mà chúng tôi lựa chọn để sử dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong 
dạy học thanh nhạc chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho 
chuyên ngành đặc thù này. 
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 

Khái niệm, thuật ngữ là cơ sở, là chìa khóa cho nhiệm vụ nghiên cứu 
được định hướng rõ ràng, giúp cho nhiệm vụ nghiên cứu được thuận lợi. Vì 
vậy, để thực hiện công trình nghiên cứu, việc tìm hiểu khái niệm là nhiệm vụ 
cần thiết cần được thực hiện một cách khoa học, để từ đó có thể đưa ra những 
luận điểm phù hợp với mục đích nghiên cứu. 
1.2.1. Thanh nhạc 

Thanh nhạc hay nhạc hát, trong tiếng Anh là “vocal music”, tiếng Pháp 
là “musica vocale”, tiếng Đức là “vokalmusik”, tức là “giọng ca” kết hợp với 
“âm nhạc”. 

Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều thể loại thanh nhạc đã được hình thành và 
phát triển. Mỗi thể loại đều có những đặc điểm riêng với yêu cầu khác nhau về 
cách hát, cách xử lý tác phẩm.  

Cuốn Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên đã định nghĩa thanh 
nhạc là “Âm nhạc được biểu hiện bằng giọng hát; phân biệt với khí nhạc (do 
nhạc khí phát ra) [122; tr.881]. 

Như vậy, thanh nhạc là sự kết hợp giữa ngôn ngữ và âm nhạc với yêu 
tố nổi bật là những tác phẩm viết cho giọng hát của con người. Cuốn Thể 
loại âm nhạc của tác giả Nguyễn Thị Nhung cũng đã diễn giải: “Thanh 
nhạc là những tác phẩm được biểu hiện bằng giọng người, là loại hình xuất 
hiện sớm nhất của nghệ thuật âm nhạc. Nó ra đời cùng với tiếng nói khi con 
người biết dùng ngôn ngữ làm phương tiện giao lưu, tiếp xúc” [108; tr.10]. 

Các quan điểm trên cho thấy, thanh nhạc là một bộ môn nghệ thuật kết 
hợp ngôn ngữ và âm nhạc, sử dụng giọng người để thể hiện tác phẩm âm 
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nhạc. Nếu nhạc đàn được biểu hiện âm thanh qua khí nhạc, thì thanh nhạc lại 
được biểu hiện âm thanh qua giọng hát. Đối với những tác phẩm thanh nhạc, 
ngôn ngữ là phương tiện diễn tả vô cùng quan trọng. Đó là sự kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa âm nhạc và ngôn từ, phải xem xét và tìm hiểu ở nhiều khía cạnh 
khác nhau.  
  Năm 1996, cuốn Thể loại âm nhạc của Nguyễn Thị Nhung là công trình 

đi vào nghiên cứu các thể loại thanh nhạc và khí nhạc, trong đó có ca khúc. Về ca 

khúc, tác giả cho rằng: “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. Những 

tác phẩm này được thể hiện bằng giọng người…” [108; tr.12]. So với những khái 

niệm trên thì nhận định của tác giả Nguyễn Thị Nhung đã chỉ rõ hơn về các 

mảng ca khúc và cách biểu hiện ca khúc. 

  Trong bài viết Ca khúc là gì?, tác giả Dương Anh cũng có những ý kiến 

tương đồng, tác giả cho rằng: “Ca khúc là danh từ dùng để gọi những tác 

phẩm âm nhạc được thể hiện bằng giọng người (thanh nhạc). Nó là sản phẩm 

của một tập thể (ca khúc dân ca), hay do nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng tác. Ca 

khúc do hai bộ phận hợp thành đó là âm nhạc và lời ca” [4; tr.7]. 

  Nhóm tác giả Nguyễn Đăng Hòe và Đức Bằng cũng đi vào chi tiết và 

diễn giải ca khúc là: “những tác phẩm âm nhạc hết sức đa dạng: những sáng 

tác của nhân dân (dân ca), những tác phẩm của nhạc sĩ chuyên nghiệp (ca 

khúc quần chúng, ca khúc trữ tình, ca khúc nhạc nhẹ); có cả những tiết mục 

trong opera cũng được gọi là ca khúc...” [58; tr.14]. 

Về khả năng diễn tả của ca khúc, cuốn Các thể loại âm nhạc do Lan 

Hương biên dịch của nhóm tác giả người Nga có viết: “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” [64; tr.14].  

Quan điểm về giai điệu là một trong những phương tiện diễn tả có ý 

nghĩa quan trọng của ca khúc cũng được tác giả Nguyễn Thị Nhung nêu lên 

trong cuốn Hình thức và thể loại âm nhạc, theo đó “vai trò thể hiện chủ yếu là 
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giai điệu” [108; tr.119] để truyền tải một ý tưởng nào đó “mang một ý nghĩa 

hoàn thiện của một tư duy âm nhạc…” [108; tr.12]. 

 Ca khúc hay còn gọi là bài hát, bao gồm phần lời hát và giai điệu, là 

một trong những hình thức thanh nhạc phổ biến. Ca khúc được thể hiện bằng 

giọng hát của con người. Ca khúc có thể được trình diễn dưới nhiều hình 

thức như: đơn ca (một người hát), song ca (hai người hát), tam ca (ba người 

hát), tốp ca (nhóm hát) hay đồng ca (nhiều người hát) và lớn hơn nữa là 

hợp xướng. Ca khúc cũng được chia theo nhiều loại dựa trên mục đích, 

phong cách thể hiện hay theo thời gian sáng tác và là thể loại dành cho ca sĩ 

biểu diễn.  

Một yếu tố làm cho ca khúc gần gũi với đông đảo công chúng, chạm 

vào hàng triệu nhịp đập trái tim đó chính là nội dung thể hiện những xúc động 

điển hình, truyền đạt những thông điệp quan trọng với tình huống tiêu biểu. 

Cũng chính đặc điểm này khiến cho cùng một giai điệu, có thể dùng nhiều 

lời ca khác nhau. 

Tổng hợp những ý kiến trên, chúng tôi theo quan điểm ca khúc đồng 

nghĩa với bài hát, là tác phẩm âm nhạc có lời ca, được diễn tả bằng giọng 

người. Căn cứ theo các quan điểm đi sâu vào bản chất của ca khúc, chúng tôi 

nhận định rằng: ca khúc là một thể loại thanh nhạc, được thể hiện bằng giọng hát 

con người, bao gồm phần âm nhạc và lời ca. Giai điệu của ca khúc giữ yếu tố 

quan trọng, còn lời ca diễn tả nội dung phù hợp với hình tượng âm nhạc. Ca khúc 

có thể được trình diễn từ một người đến nhiều người hát. Một người hát được gọi 

là đơn ca, hai người hát là song ca, ba người hát là tam ca, bốn người hát là tứ ca, 

nhiều người hát là đồng ca, và rất nhiều người hát gọi là hợp xướng. 

Thuật ngữ ca khúc xuất hiện ở Việt Nam từ khi hình thành nền Tân 

nhạc nước nhà. Giai đoạn này, ca khúc được dùng để chỉ những bài hát có cấu 

trúc ngắn gọn của của các nhạc sĩ, sáng tác theo lối viết âm nhạc phương tây. 

Từ đó đến nay, trải qua nhiều thập kỷ, ca khúc đã trở thành danh từ dành để 

chỉ những bài hát được sáng tác bởi các nhạc sĩ, khác với khái niệm dân ca, là 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_x%C6%B0%E1%BB%9Bng
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bài hát do người dân lao động sáng tạo, được lưu truyền theo phương pháp 

truyền khẩu. Từ đó, chúng tôi cho rằng ca khúc là một tác phẩm âm nhạc được 

trình diễn bởi giọng hát của con người, là thể loại dễ phổ cập, dễ tác động nhất 

đến người nghe. Trong ca khúc, âm nhạc và lời ca là yếu tố diễn tả nội dung 

tác phẩm. Căn cứ vào nội dung và phương tiện thể hiện, ca khúc được phân 

chia thành nhiều dạng khác nhau như: Hành khúc, ca khúc trữ tình, trường ca, 

hợp xướng...  

1.2.3. Ca khúc trữ tình 
 Trữ tình, tiếng Hy Lạp là: λυρική, tiếng Pháp là: lyrique, tiếng Anh là: 

lyrical hoặc lyric, là thuật ngữ được sử dụng trong các lĩnh vực văn học, nghệ 

thuật. Với nghệ thuật âm nhạc, trữ tình dùng để chỉ những tác phẩm âm nhạc 

nhẹ nhàng, tình cảm với nội dung phản ánh tình cảm chân thực. 

Cuốn Từ điển tiếng Việt khái niệm trữ tình là: “có nội dung phản ánh 

hiện thực bằng cách biểu hiện những ý nghĩ, xúc cảm, tâm trạng riêng của con 

người, kể cả bản thân người nghệ sĩ trước cuộc sống” [122; tr.1018]. Theo đó, 

ca khúc trữ tình sẽ được hiểu là ca khúc có nội dung thể hiện tình cảm cá nhân 

của con người. 

Trong cuốn Các thể loại âm nhạc, ca khúc cũng được chia thành một số 

thể loại, trong đó có ca khúc trữ tình. Theo đó, nhóm tác giả cho rằng đó là: 

“những tác phẩm của những nhạc sĩ chuyên nghiệp (ca khúc quần chúng, ca 

khúc trữ tình, ca khúc nhạc nhẹ)...” [64; tr.14]. Đó là  “những bài hát thể 

hiện chiều sâu nội tâm của con người” như Nguyễn Đăng Nghị đã khẳng định 

[116; tr.108]. Tác giả cho rằng ca khúc trữ tình dạng nghệ thuật: “là tác phẩm 

viết cho giọng hát có phần đệm của nhạc khí, ca từ có tính hình tượng, giai 

điệu phải khai thác được những yếu tố kỹ thuật, kỹ xảo cho giọng hát. Phần 

đệm phải tôn được vẻ đẹp của giai điệu, lời ca và không phá vỡ tính thống 

nhất của hình tượng âm nhạc” [116; tr.108]. 

Giải thích sâu hơn về tính trữ tình trong ca khúc, trong cuốn Bay lên từ 
truyền thống, tác giả Nguyễn Đăng Nghị, cho rằng: “Ca khúc trữ tình là 
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những bài hát thể hiện chiều sâu nội tâm của con người với những cung bậc 

khác nhau… Ca khúc trữ tình có thể chia thành mấy dạng sau: trần thuật, 

chính luận, dân gian, tình ca và trữ tình nghệ thuật” [116; tr.99]. Khái niệm 

của tác giả cho thấy, các thể loại ca khúc trữ tình khá đa dạng, bao gồm cả trữ 

tình nghệ thuật và các thể loại khác, là các thể loại ca khúc có “tính trữ tình” 

không có phần đệm nhạc cụ.  

Khác với các thể loại ca khúc có “tính trữ tình”, một số nhà nghiên cứu đã 

đưa ra khái niệm trữ tình dành cho những ca khúc “trữ tình nghệ thuật”.  

Cuốn Các thể loại Âm nhạc giải thích là: “Tác phẩm thanh nhạc trữ tình 

viết cho đơn ca có đệm, thường được gọi là Romance” [64; tr.27]. 

Căn cứ vào nội dung và phương tiện biểu hiện (giai điệu, tiết tấu, nhịp 

điệu, lời ca, cấu trúc và tính chất thể hiện của tác phẩm...), tác giả Hồ Mộ La 

cho rằng: “Trong thời kỳ chủ nghĩa lãng mạn, ca khúc nghệ thuật (Romace), 

với hình thức ngắn gọn, hay và đẹp, có hiệu quả và ảnh hưởng chẳng kém gì 

opera” [80; tr.192],  bà cũng nhấn mạnh: “Quê hương của ca khúc nghệ thuật 

là nước Đức” [80; tr.192].   

Kế thừa quan điểm của các tác giả, trong công trình này chúng tôi quan 

niệm ca khúc trình là ca khúc nghệ thuật (Romance). Và thuật ngữ ca khúc trữ 

tình cũng đồng nghĩa với ca khúc nghệ thuật như đã đề cập ở trên. Việc sử 

dụng ca khúc trữ tình hay ca khúc nghệ thuật chỉ là để giải quyết vấn đề cú 

pháp, văn phạm của câu, nhằm truyền đạt thông tin hay nội dung nào đó để 

giải quyết nội dung nghiên cứu.   

1.3. Dạy học, phương pháp dạy học và phương pháp dạy học thanh nhạc 
1.3.1. Dạy học 

Trong tổ chức sư phạm, dạy học là bộ phận quan trọng, là quá trình tương 

tác giữa người dạy và người học, nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục. 

Khái niệm dạy học trong cuốn Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) 

đưa ra khái niệm: “dạy” là “truyền thụ tri thức hoặc kỹ năng một cách ít nhiều có 

hệ thống, có phương pháp” [122; tr.244], còn “học” là “thu nhận kiến thức, 

luyện tập kỹ năng do người khác truyền lại” [122; tr.437], và dạy học là: “để 
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nâng cao trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức theo chương trình nhất định” 

[122; tr.244].  

Về mối quan hệ tương tác giữa người dạy và người học được nhóm tác giả 

Hoàng Anh - Vũ Kim Thanh trong cuốn Giao tiếp sư phạm nhận định: “Hai hoạt 

động của thầy và trò là hai mặt của một hoạt động” [8; tr.7]. Khái niệm đó đã 

chỉ rõ hoạt động tách biệt của người dạy và người học một cách ngắn gọn và 

cô đọng, chưa làm rõ quan hệ biện chứng của dạy học. 

Nhóm tác giả Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt trong cuốn Giáo dục học 

cũng đồng quan điểm thầy và trò là hai mặt của một hoạt động, tuy nhiên, ở đây 

đã chỉ rõ hơn quá trình dạy học có sự tương tác biện chứng với nhau, theo 

đó: “Dạy học là một quá trình trong đó, dưới tác động chủ đạo tổ chức, điều 

khiển, lãnh đạo của thầy, học sinh tự giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển 

hoạt động nhận thức, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học” [118; tr.55]. 

Trong cuốn Lý luận dạy học đại học của tác giả Phạm Viết Vượng, khái 

niệm dạy học cũng được nhận định là hai mặt có mối quan hệ chặt chẽ. Đó là: 

“quá trình mà dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người giảng viên, 

người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động của 

mình nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học” [145; tr.132].  

Về mục đích của quá trình dạy học, cuốn Bách khoa Giáo dục học của 

các tác giả người Nga, đã viết: “Nhiệm vụ dạy học trong nhà trường, không 

chỉ đảm bảo một trình độ học vấn nhất định mà còn góp phần hình thành nhân 

cách con người của xã hội cộng sản chủ nghĩa” [119; tr.157].  

  Còn theo quan điểm của Jan Amos Komensky - nhà sư phạm lỗi lạc 

người Séc thì dạy học có chức năng phát triển cá nhân và cộng đồng. Đây là 

một hiện tượng xã hội thông qua việc truyền thụ những kinh nghiệm trong 

lịch sử và xã hội. Về mục đích dạy học, Komensky cho rằng: “dạy học là toàn 

bộ các thao tác có mục đích nhằm chuyển các giá trị tinh thần, các hiểu biết, 

các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được hoặc cộng đồng đã đạt được 

vào bên trong một con người” [28; tr.15]. 
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 Có khá nhiều quan điểm tương đồng với ý kiến dạy học là quá trình 

hình thành và phát triển phẩm chất. Theo đó, tác giả Nguyễn Ngọc Quang 

cũng khẳng định quá trình dạy học đã giúp cho người học: “phát triển được 

năng lực nhận thức, năng lực hành động, hình thành thế giới quan khoa học và 

phẩm chất nhân cách” [124; tr.11], hay như ý kiến của tác giả Nguyễn Văn 

Hộ, dạy học là: “tập hợp những hành động liên tiếp và thâm nhập vào nhau 

của thầy và trò dưới hướng dẫn của thầy, nhằm làm cho trò phát triển được 

nhân cách và qua đó đạt được mục đích dạy học” [59; tr.9]. 

 Tiếp thu những quan điểm trên, chúng tôi thống nhất quan điểm rằng: 

Trong hoạt động dạy học có sự tương tác giữa người dạy (giảng viên) và 

người học (học sinh, sinh viên). Sự tương tác đó cùng hướng về một mục tiêu 

nhằm giúp người học chiếm lĩnh được kiến thức và phát triển năng lực của 

bản thân. Trong hoạt động “dạy”, người dạy với vai trò là người hướng dẫn, tổ 

chức và điều khiển hoạt động học của người học; trong hoạt động “học”, 

người học đóng vai trò là người chiếm lĩnh kiến thức dưới sự điều khiển, 

hướng dẫn của người dạy. Quá trình dạy học đó, người dạy truyền thụ kiến thức 

và người học  tiếp thu hệ thống tri thức, là quá trình được diễn ra đồng thời và 

biện chứng với nhau. Người dạy với vai trò tổ chức, điều khiển người học,nhằm 

thực hiện nhiệm vụ dạy học. 

 Từ đó, chúng tôi đi đến nhận định: Dạy học là một hình thức tổ chức, 

điều khiển có mục đích và định hướng của người dạy nhằm mục đích trang bị 

cho người học có được hệ thống tri thức và kỹ năng giải quyết vấn đề. Từ đó, 

người học có thể phát triển năng lực cá nhân, hình thành tư duy và phẩm chất 

theo hướng tích cực. “Dạy” và “học” là một quá trình diễn ra song song 

và biện chứng với nhau. “Dạy” không chỉ đơn thuần là truyền thụ những 

nội dung đã đề ra, mà còn là hoạt động giúp đỡ người học trong quá trình 

lĩnh hội, “học” là hoạt động tích cực trong nhận thức của người học để 

tiếp nhận và hình thành khả năng của bản thân. 
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1.3.2. Phương pháp dạy học 

Trong nghiên cứu về phương pháp dạy học có định nghĩa cho rằng: 

Phương pháp dạy học là cách làm việc giữa người dạy và người học, qua đó 

người học có thể nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng và hình thành năng lực 

cũng như thế giới quan. Bên cạnh đó cũng có quan niệm cho rằng: phương 

pháp dạy học thực ra là các hình thức kết hợp các hoạt động của người dạy và 

người học mục tiêu là hướng về một việc để đạt được một mục đích nào đó. 

Khái niệm về phương pháp trong cuốn Từ điển Tiếng Việt được hiểu là: 

“1. Cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã 

hội; 2. Hệ thống các cách sử dụng để tiến hành một hoạt động nào đó” [122; 

tr.766]. Khái niệm đó cho thấy, phương pháp dùng để chỉ các cách thức có 

tính hệ thống được thực hiện để có thể giải quyết một vấn đề nào đó được đúc 

kết từ thực tiễn. 

Trong lý luận dạy học hiện nay, quan điểm về PPDH được nhìn nhận ở 

nhiều khía cạnh khác nhau. Nhóm tác giả Hoàng Long- Hoàng Lân nhận định 

phương pháp là: “Cách thức đạt tới mục đích, mục tiêu giải quyết một công 

việc, học tập tìm hiểu một vấn đề’’ [95; tr.45].  

     Cũng có ý kiến coi PPDH là cách thức tổ chức các hoạt động sư phạm. 

Ý kiến này được Nguyễn Ngọc Quang nêu lên trong cuốn  Lý luận dạy học 

đại cương. Tác giả cho rằng: “PPDH là con đường chính yếu, cách thức làm 

việc phối hợp, thống nhất của thày và trò, trong đó thầy truyền đạt nội dung trí 

dục để trên cơ sở đó và thông qua đó mà chỉ đạo sự học tập của bản thân, để 

cuối cùng đạt tới mục đích dạy học” [124; tr.34]. Quan điểm đó cho thấy, 

PPDH là một tổ chức có hệ thống những hành động của người dạy, nhằm truyền 

tải những tri thức cho người học, đảm bảo sự lĩnh hội về nội dung học vấn của 

người học.  

Khác với những quan điểm trên, tác giả Thái Duy Tuyên coi 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” [140; tr.37]. Ý kiến này được tác 
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giả nhận định trong cuốn PPDH truyền thống và đổi mới, có thể được coi là ý 

kiến mới hơn so với các tác giả trên. PPDH gắn với hoạt động thực tiễn hoàn 

toàn đồng nhất với quan điểm của chúng tôi trong dạy học giai đoạn hiện nay.  

Các nhận định về PPDH như trên chưa hoàn toàn đồng nhất, tuy nhiên, 

đều hướng đến quan điểm: là cách thức truyền tải có hệ thống, nhằm giải 

quyết mục tiêu dạy học. Như vậy, PPDH có thể được hiểu là tổng thể các định 

hướng phương pháp có sự kết hợp tổng hòa của những yếu tố, những nguyên 

tắc và lý luận dạy học.  

 Dựa trên các khái niệm và quan điểm của các nhà nghiên cứu, chúng tôi 

cho rằng: PPDH được thể hiện trong việc sử dụng các nguồn nhận thức, các 

dạng hoạt động, các thủ thuật tổ chức, nhằm đạt được mục đích dạy học. 

PPDH là hệ thống các cách thức phối hợp hoạt động giữa người dạy và người 

học, được sắp xếp theo một trật tự nhất định sao cho có hiệu quả, nhằm giúp 

người học nắm vững kỹ năng và kiến thức theo mục tiêu dạy học. Đó là hệ 

thống những hành động có mục đích của người dạy nhằm tổ chức hoạt động 

dạy học, hình thành, phát triển các kỹ năng, năng lực và phẩm chất cho người 

học, nhằm đạt được mục tiêu đào tạo.   

 Quá trình dạy học bao gồm hệ thống các phương pháp truyền thống và 

phương pháp mới. Các phương pháp truyền thống thường được sử dụng là: 

thuyết trình, phát vấn, trình diễn, thực hành nghệ thuật, sử dụng phương tiện 

dạy học, kiểm tra đánh giá... Ngoài ra, giai đoạn gần đây còn có các PPDH 

tích cực, được đông đảo GV khai thác sử dụng. Đây là nhóm các phương pháp 

mới, được đưa vào hoạt động dạy học, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiếp 

cận với xu thế phát triển của xã hội hiện nay.   

1.3.3. Phương pháp dạy học Thanh nhạc 
 Từ những quan điểm trên chúng tôi cho rằng, PPDH có vai trò quan 

trọng, mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần quyết định chất lượng dạy 

học. Theo nghiên cứu của chúng tôi, hiện nay có hai dạng chính là: PPDH 

truyền thống và PPDH hiện đại.  
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 PPDH truyền thống “có thể hiểu là những cách dạy học được truyền bá 

từ lâu đời và được bảo tồn, duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác” [5; 118]. 

Các PPDH truyền thống được sử dụng rộng rãi, ở hầu hết các môn học như: 

thuyết trình, trực quan, hướng dẫn thực hành luyện tập, kiểm tra đánh giá. 

 Thuyết trình là “phương pháp chuyển giao và tiếp nhận một khối lượng 

kiến thức rất lớn có hệ thống bằng ngôn ngữ nói của GV trong suốt tiết học” 

[49; tr.71]. Trong dạy học thanh nhạc này cần thiết phải sử dụng phương pháp 

thuyết trình. Tuy nhiên, phương pháp thuyết trình không chiếm nhiều thời 

gian và nội dung giảng dạy. Do thanh nhạc là chuyên ngành mang tính đặc 

thù, đề cao phần thực hành, vì vậy, thuyết trình chỉ nên sử dụng một phần 

trong dạy học, với mục đích làm rõ vấn đề cốt lõi cho phần thực hành. 

 Trực quan là “phương pháp sử dụng những phương tiện trực quan, 

phương tiện kỹ thuật dạy học để hình thành, củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra 

tri thức, kỹ năng, kỹ xảo...” [49; tr.82]. Là môn nghệ thuật được diễn tả bằng 

âm thanh, tuy nhiên, cần bổ trợ cho SV cả về kỹ năng biểu diễn và thể hiện tác 

phẩm. Để thỏa mãn cho SV không chỉ bằng tai nghe mà cả qua quan sát, việc 

sử dụng phương pháp trực quan cũng sẽ góp một phần trong dạy học thanh 

nhạc hiện nay. Khi nghe và quan sát ca khúc của Franz Schubert qua clip phần 

trình diễn mẫu của các ca sĩ nổi tiếng, SV sẽ được thỏa mãn và hứng thú hơn 

trong học tập. Điều đó sẽ tác động trực tiếp, làm cho các em dễ dàng thực 

hành và rèn luyện ca khúc. 

 Nhóm thực hành bao gồm các phương pháp “luyện tập, ôn tập và 

phương pháp công tác độc lập” [49; tr.87]. Với phương pháp luyện tập, dưới 

sự hướng dẫn của GV thanh nhạc, SV sẽ “lặp lại nhiều lần những hành động 

nhất định trong những hoàn cảnh khác nhau nhằm hình thành và phát triển kỹ 

năng, kỹ xảo” [49; tr.88]. Đó cũng là kiến thức nền tảng đề SV có thể thực 

hiện phương pháp ôn tập ngoài giờ lên lớp. Sau khi học trên lớp, “hình thức 

ôn này thường diễn ra hàng ngày, sau khi lĩnh hội nội dung nhằm củng cố sơ 

bộ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo” [49; tr.90].  Phương pháp công tác độc lập của 

SV sẽ được thực hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Với SV thanh nhạc, các 
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em có thể độc lập nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo, phần nghe âm thanh 

từ nguồn internet... Tuy nhiên, SV nên hướng dẫn các em biết tìm nguồn tài 

liệu chính thống, trọng tâm, có ích cho việc học thanh nhạc. 

 Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng của quá trình dạy học. Thông qua 

kiểm tra, đánh giá, GV có thể xem xét được cả về định hượng và định tính kết 

quả học tập của SV. Từ đó, GV có thể nắm được khả năng học tập và lĩnh hội 

tri thức của SV, đồng thời cũng tự đánh giá được vốn tri thức và trình độ 

chuyên môn, năng lực sư phạm của mình. Đó cũng là cơ sở để GV tự điều 

chỉnh và hoàn thiện hoạt động dạy học, nhằm đáp ứng cao hơn trong dạy 

thanh nhạc chuyên nghiệp. 

 Đối với SV, kết quả đánh giá sẽ giúp các em tự đánh giá mức độ chiếm 

lĩnh tri thức của mình, đánh giá về quá trình tự luyện tập, từ đó tự điều chỉnh 

hoạt động học tập của mình. 

 Đối với các cấp quản lý và lãnh đạo nơi cơ sở đào tạo, việc kiểm tra 

đánh gia sẽ giúp nhìn nhận rõ hơn nội dung dạy học, quá trình trình học của 

GV và SV. Từ đó có những chủ chương và biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm 

mang lại hiệu quả cao hơn trong đào tạo. Kết quả đánh giá cũng thời có thể là 

cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển, đổi mới nội dung, phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học thanh nhạc. 

 PPDH hiện đại, là được hiểu là: “PPDH tích cực dựa theo quan điểm 
lấy người học làm trung tâm được gọi là PPDH hiện đại” [140; tr.119]. PPDH 
hiện đại sẽ giúp cho SV chủ động tư duy học tập. Ở đây, người thầy chỉ giữ 
vai trò định hướng, gợi ý, còn SV sẽ chủ động trong việc tìm kiếm thông tin 
qua tài liệu, tự tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện khả năng của mình. Tuy có 
nhiều ưu điểm, nhưng PPDH hiện đại cũng có một số mặt hạn chế trong dạy 
thanh nhạc. Với phương pháp này, GV sẽ sẽ giảm bớt giảng giải, chỉ trú trọng 
vào hướng dẫn luyện tập để tăng khả năng chủ động SV. Vì vậy, SV có thể 
không nắm bắt được cốt lõi của vấn đề, có thể không đáp ứng được nhu cầu 
thực hành để giúp các em đạt được những kỹ năng, kỹ xảo trong học tập và 
rèn luyện thanh nhạc. 
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 Mỗi dạng PPDH có đều ưu thế riêng, được sử dụng tùy theo tính đặc 
thù của từng môn học, từng chuyên ngành. Với chuyên ngành thanh nhạc, nên 
ứng dụng cả nhóm PPDH truyền thống và PPDH hiện đại. Mỗi phương pháp 
sẽ được ứng dụng linh hoạt ở từng hoạt động dạy học. Nhằm giải quyết nội 
dung dạy học, hướng đến phát triển năng lực cho SV. 
1.4. Dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại 
học Thanh nhạc 
1.4.1. Mục tiêu dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh 
viên đại học Thanh nhạc 

Mục tiêu của dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert sẽ tùy 
thuộc vào mục đích của chuyên ngành và mục tiêu của người học, nhằm cung 
cấp những nội dung, kỹ thuật về ca hát. Để đáp ứng nhu cầu học tập, khi dạy 
học ca khúc trữ tình của Franz Schubert, ngoài việc giúp cho người học nắm 
vững kỹ thuật, người dạy còn phải nghiên cứu, vận dụng các PPDH phù hợp 
với mục đích đào tạo và sự tiếp nhận của người học. 

Bên cạnh đó, mục tiêu của dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert là để giúp cho giảng viên, sinh viên nâng cao nhận thức về hiệu quả, 
tính ưu việt của các ca khúc trữ tình của Franz Schubert, đưa ca khúc vào 
chương trình giảng dạy để đạt được sản phẩm đào tạo ở mức tốt nhất; 
 Đưa ca khúc trữ tình của Franz Schubert vào trong dạy học hát cho sinh 
viên đại học Thanh nhạc nhằm hướng tới nâng cao kỹ thuật và thẩm mỹ âm 
nhạc trong dạy học thanh nhạc, việc rèn luyện kỹ thuật ca hát và kỹ năng xử lý 
ngôn ngữ là điều cần thiết. Việc rèn luyện phát âm trong thanh nhạc ngoài việc 
truyền tải nội dung, ý nghĩa của ca khúc, còn phải đạt tới tính thẩm mỹ trong 
nghệ thuật. 

Khi sinh viên nắm vững các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, cùng với việc 
thực hành luyện tập các tác phẩm của các nhạc sĩ nước ngoài, giọng hát trong 
quá trình học tập sẽ đạt được độ vang, khỏe, khả năng linh hoạt, mềm dẻo của 
giọng hát cũng sẽ được tốt hơn. Điều đó sẽ giúp sinh viên thuận lợi hơn khi 
học hát các ca khúc Việt Nam. Với ca khúc Việt Nam, người học không chỉ 
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ứng dụng các kỹ thuật thanh nhạc nền tảng, mà còn có thể biết cách phát âm, 
nhả chữ một cách khéo léo, từ đó thẩm mỹ nghệ thuật được nâng cao hơn. 

Học ca khúc của Franz Schubert, bên cạnh việc rèn luyện kỹ thuật, SV 
còn học được cách cách xử lý ngôn ngữ, tạo vẻ đẹp thẩm mỹ cho lời ca. Các 
em cũng biết cách tạo nên những câu nhạc hợp lý. Biết cách giao lưu, kết nối 
với phần đệm, biết phân tích và dễ dàng hiểu được phong cách cũng như ý 
tưởng tình cảm của tác giả gửi gắm vào ca khúc. 
1.4.2. Nội dung dạy học hát ca khúc trữ tình của cho sinh viên đại học 
Thanh nhạc 

Thực tế cho thấy, ca khúc nghệ thuật nước ngoài đóng một vai trò rất 
quan trọng trong đào tạo thanh nhạc tại Việt Nam. Những nhận định của các 
nhà sư phạm đầu ngành cho thấy, những giá trị nghệ thuật của ca khúc nghệ 
thuật đã làm cho đời sống âm nhạc của Việt Nam trở nên đa dạng, phong phú, 
mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển chung của nền thanh nhạc nước nhà. 

Tại các cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp hiện nay, việc giảng 
dạy ca khúc nước ngoài là một phần trong nội dung dạy học. Nằm trong hệ 
thống các ca khúc nước ngoài, ca khúc của Franz Schubert đã được nhiều cơ 
sở đào tạo áp dụng.  

Ca khúc trữ tình xuất hiện từ cuối thế kỷ XVIII và phát triển rực rỡ vào 
thế kỷ XIX, là thời kỳ “chú trọng nhiều đến các thể loại trữ tình, đến những 
hình thức nghệ thuật phản ánh nội tâm của cá nhân con người” [64; tr.27]. 

Ca khúc trữ tình được các nhạc sĩ lấy cảm hứng từ văn chương, thơ ca 
để tăng tính nghệ thuật cho âm nhạc, được viết cho giọng hát và phần đệm 
piano. Với sự phát triển tinh tế và phức tạp, ca khúc nghệ thuật được viết cho 
các chương trình biểu diễn bằng những nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc những 
người được đào tạo bài bản. 

Giai điệu của ca khúc nghệ thuật nhẹ nhàng nhưng tinh tế, có cấu trúc 
viết từ đơn giản đến phức tạp, có quãng giọng rộng và tính nghệ thuật cao, đòi 
hỏi ca sĩ phải xử lý tác phẩm một cách chuyên nghiệp. Âm nhạc trong  ca 
khúc nghệ thuật mang tính hình tượng, chủ đề được viết không chỉ về tình yêu 
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đôi lứa mà còn về đời sống con người, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, về 
đồng quê hoặc ca ngợi về tôn giáo... 

Ca khúc nghệ thuật xuất hiện từ cuối thế kỷ XVIII và phát triển rực rỡ 
vào thế kỷ XIX, là thời kỳ “chú trọng nhiều đến các thể loại trữ tình, đến 
những hình thức nghệ thuật phản ánh nội tâm của cá nhân con người” [64; tr.27]. 
Giữa thế kỷ XIX, ca khúc nghệ thuật phát triển rộng khắp châu Âu, lan tỏa tới 
các thế hệ nhạc sĩ và được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, sau này đã được 
chuyển thể, dịch giọng từ bản gốc sang rất nhiều ngôn ngữ khác.  

Ca khúc nghệ thuật đạt đến tầm cao của biểu hiện cảm xúc, thông qua 
sự kết nối, giao tiếp giữa các yếu tố như: “Giai điệu bám sát lời thơ một cách 
linh hoạt, âm nhạc phản ánh các hình tượng thơ ca trong sự phát triển của 
chúng chứ không như một lời kết luận khái quát, phần đệm piano có ý nghĩa 
diễn cảm sâu sắc” [80; tr.33]. 

Trên cơ cở đó, ca khúc nghệ thuật của Franz Schubert có thể được xếp 
ở dạng trữ tình nghệ thuật hay còn gọi là romance như đã trình bày ở trên. Ca 
khúc của ông có thể “thể hiện chiều sâu nội tâm của con người với những 
cung bậc khác nhau”, ngoài những ca khúc đứng độc lập là một tác phẩm 
riêng biệt, ông còn sáng tạo liên ca khúc, trở thành một tác phẩm lớn có nội 
dung diễn tả thành một câu chuyện súc tích. Thông qua việc học tập và trau 
dồi các kỹ thuật khi hát các ca khúc nghệ thuật nói chung và ca khúc trữ tình của 
Franz Schubert nói riêng, SV sẽ được học sâu sắc hơn cách thẩm thấu ca từ, thẩm 
mỹ âm nhạc và văn hóa, học cách xử lý tác phẩm cũng như kết nối với phần đệm. 

Ca khúc trữ tình của Franz Schubert có sự da diết, nhẹ nhàng, lãng 
mạn, làm cho người thưởng thức cảm nhận được một cách sâu sắc những cảm 
xúc, những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống, về vẻ đẹp của thiên nhiên... 
Hình ảnh sinh động trong ca khúc của ông đã được thể hiện rõ qua từng ca từ, 
câu hát, cùng với những đường nét giai điệu tinh tế. Đó là những cơ sở để có 
thể phát triển khả năng ca hát chuyên nghiệp.  

Ở Việt Nam, ngay từ giai đoạn đầu phát triển ngành thanh nhạc, nhiều 
ca khúc nghệ thuật đã được chuyển soạn sang tiếng Việt, giai điệu và nội dung 
lời ca đã trở nên quen thuộc và có ý nghĩa, giúp cho người Việt Nam được 
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nâng cao đời sống tinh thần. Tuy nhiên, đời sống âm nhạc Việt Nam ngày nay 
phát triển rất mạnh mẽ về ca khúc phổ thông và yếu hơn về ca khúc nghệ thuật 
cũng như hoạt động khí nhạc. 
 PGS.NS Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh: “Hiện nay, công chúng số đông 
thường chỉ chú ý vào các ca khúc thị trường ra đời một cách vội vàng với ca từ 
đơn giản, sáo rỗng, âm nhạc lai căng, thậm chí “lấy cắp” từ nhạc nước ngoài... 
Công chúng, đặc biệt là giới trẻ quên đi hoặc không biết tới dòng âm nhạc chính 
thống, kinh điển bác học (thanh nhạc cũng như khí nhạc)... [125; tr.88]. 

Cùng chung nhận định trên, NS Cát Vận cũng nêu lên những ý kiến của 
mình trong bài viết Vài suy nghĩ về quảng bá âm nhạc trên sóng phát thanh, 
truyền hình và trên Internet hiện nay rằng: “Ca khúc của các tác giả trẻ 
thường rất nghèo và đang bị đóng băng bởi đề tài tình yêu thiêng liêng mà trái 
tim thì vô cảm” [143; tr.93]. 
 Nhu cầu thẩm mỹ hời hợt, dễ dãi của giới trẻ là điều kiện để các dòng 
nhạc thị trường nhanh chóng chiếm lĩnh và phát triển. Ca khúc đại trà lên ngôi 
với đề tài chủ yếu là tình yêu nam - nữ, nội dung đơn giản, ca từ nhiều khi 
không có ý nghĩa, âm nhạc nghèo nàn và ít có giá trị về nghệ thuật. Ca khúc 
nghệ thuật là thể loại có thẩm mỹ cao về nghệ thuật và nội dung, trong đó có 
ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong đào thanh nhạc tại Việt Nam. Vì 
vậy, cần thiết phải đẩy mạnh vai trò và vị trí của dòng ca khúc này trong đào 
tạo, nhằm hướng đến góp phần dạy học thanh nhạc nền tảng và nâng cao thẩm 
mỹ cho lớp trẻ. 

Đánh giá về ca khúc nghệ thuật trong giảng dạy thanh nhạc tại Việt Nam,  
Nguyễn Trung Kiên cho rằng: “Thể loại ca khúc nghệ thuật có một vai trò quan 
trọng trong hoạt động học tập của học viên, đó là quá trình rèn luyện, phát 
triển, hoàn thiện kỹ thuật và kỹ năng thanh nhạc.... Hát ca khúc nghệ thuật đòi 
hỏi sự phân tích sâu sắc vể âm nhạc, đặc biệt về lời thơ, lịch sử tác phẩm 
thông qua tiểu sử của tác giả” [72; tr.30]. 

Ca khúc của Franz Schubert với nhiều đề tài phong phú, lời ca và âm 
nhạc tinh tế, hoa mỹ với bút pháp sáng tác điêu luyện, đòi hỏi người thể hiện 



46 

phải có những kiến thức nhất định về kỹ thuật thanh nhạc, những hiểu biết về 
nội dung tác phẩm và phong cách âm nhạc của nhạc sĩ.  

Qua phân tích đặc thù phong cách âm nhạc, cách hát ca khúc trữ tình 
của Franz Schubert, chúng tôi nhận thấy: với các kỹ thuật được học từ ca khúc 
nghệ thuật theo cách hát cổ điển, các em sẽ rất dễ dàng ứng dụng để hát các ca 
khúc Việt Nam, đặc biệt là các ca khúc trữ tình dịch lời Việt. Điều đó hoàn 
toàn có thể phù hợp với đặc thù đời sống âm nhạc Việt Nam. 

Trong cuốn Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, tác 
giả Trần Thị Ngọc Lan cũng cho rằng: “Việc học hát các ca khúc nghệ thuật 
được đặt lời Việt chính là giúp cho quá trình luyện tập để kết hợp giữa sự tinh tế 
của ngôn ngữ Việt với kỹ thuật thanh nhạc quốc tế, làm tăng khả năng truyền 
cảm những rung động tâm hồn bằng việc hát rõ nét lời ca đó...” [82; tr.55]. 

Đặc điểm giọng hát và thẩm mỹ của các ca sĩ Việt Nam khá phù hợp 
với phong cách trữ tình trong ca khúc của Franz Schubert. Những đặc điểm 
như: giàu tính hình tượng, cách hát du dương, mềm mại, các kỹ thuật đặc 
trưng như legato,... các quãng giọng không quá cao, tính chất âm nhạc không 
qua căng thẳng là điều thuận lợi nhất cho sinh viên học tập để phát triển giọng 
hát và ứng dụng cách hát sang ca khúc Việt Nam.  
1.4.3. Phương pháp và hình thức dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc 

Việc tìm hiểu và nghiên cứu các hình thức,  PPDH nhằm hình thành hệ 
thống và quan điểm, từ đó đưa ra các PPDH ca khúc và dạy học ca khúc của 
Franz Schubert phù hợp với người học. 

 Dạy học ca khúc sẽ dựa trên cơ sở khái niệm của các nhà nghiên cứu đi 
trước. Theo đó, dạy học ca khúc là quá trình tổ chức có hệ thống những hành 
động của người dạy, hướng đến hoạt động chiếm lĩnh nhận thức và thực hành 
của người học, nhằm phát triển năng lực ca hát của người học.  

 Dạy học ca khúc là một hoạt động bao gồm: “dạy” và “học hát”. Với 
những vấn đề mang tính đặc thù, hệ thống kỹ thuật, phương pháp luyện thanh, 
cùng các cơ quan phát âm (vòm họng, thanh đới, khoang ngực, bụng, cổ, 
mũi,...) sẽ là những kiến thức nền tảng giúp cho GV nắm vững kỹ thuật thanh 
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nhạc trong quá trình dạy học. Như vậy, dạy học ca khúc cũng bao gồm hai 
hoạt động “dạy” và “học”. Hai hoạt động này diễn ra khăng khít theo một quá 
trình nhất định. Trong đó, người dạy đóng vai trò chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, 
điều khiển, còn người học tự giác điều chỉnh hoạt động nhận thức của mình để 
hoàn thành nhiệm vụ học tập. Như vậy, dạy học ca khúc cũng là một quá trình 
gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và định hướng có mục đích của người 
dạy, nhằm giúp người học hình thành khả năng ca hát, phát triển năng lực tư 
duy và thực hành, cũng như hình thành phẩm chất cá nhân của người học. 

Dạy học ca khúc là cách thức truyền tải những kiến thức, kỹ năng ca 
hát nói chung. Đây là một hệ thống có tổ chức bằng những phương pháp của 
người dạy. Trong dạy học ca khúc, các phương pháp được ứng dụng linh hoạt. 
Theo đó, các phương pháp thuyết trình, phát vấn, trình diễn, thực hành và các 
phương pháp mới... đều có thể được áp dụng. Để dạy học ca khúc đạt hiệu 
quả, người dạy cần thiết phải tìm hiểu kỹ về mục tiêu đào tạo, trang bị kỹ 
những kĩ năng và phương pháp tổ chức. Từ đó, có thể đưa ra những định 
hướng phát triển năng lực ca hát của người học. 

Trong dạy học ca khúc, phương pháp thực hành sẽ đóng vai trò chủ 
chốt. Đây là một trong những PPDH tích cực được nhiều GV thanh nhạc sử 
dụng hiện nay. phương pháp dạy học tích cực sẽ góp phần thúc đẩy, giúp cho 
người học phát huy được tính tích cực của bản thân, kích thích tính tự lực và 
chủ động của người học. 

Như vậy, có thể nhận định, dạy học ca khúc là một quá trình có tổ chức 
và định hướng của người dạy, nhằm giúp người học phát triển khả năng ca 
hát, có năng lực tư duy và năng lực thực hành. Trên cơ sở đó, người học 
có khả năng chiếm lĩnh được hệ thống tri thức, có kĩ năng, kĩ xảo để phát triển 
năng lực ca hát và phẩm chất cá nhân. 

Dạy học ca khúc của Franz Schubert cũng là hệ thống những hành động 
có mục đích của người dạy, nhằm tổ chức hoạt động cho người học hình 
thành, phát triển các kỹ năng ca hát, là cách thức hướng dẫn bằng những 
phương pháp cụ thể, để người học có thể nhận thức, lĩnh hội và thực hành hát 
ca khúc của Franz Schubert đạt hiệu quả. 
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Dạy học ca khúc của Franz Schubert phải hướng tới củng cố và nâng 
cao những kiến thức nền tảng về thanh nhạc như: kỹ thuật thanh nhạc, kỹ 
năng phát âm, kỹ năng thể hiện tác phẩm... Đó là những kiến thức cần thiết 
mà người học cần trang bị, để hướng tới đạt mục đích thể hiện được ca khúc 
của Franz Schubert một cách nhuần nhuyễn, đạt được những yêu cầu về kỹ 
thuật và những kỹ năng thể hiện. Từ những kiến thức nền tảng đó, người dạy 
mới có thể giúp người học hình thành kỹ năng, kỹ xảo, đồng thời khơi dậy 
những khả năng sáng tạo khi thể hiện tác phẩm. 

Việc dạy học ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi người GV phải nắm 
vững những kiến thức nền tảng về thanh nhạc, với những kỹ thuật từ cơ bản 
đến nâng cao và kỹ năng ca hát ở mức độ chuyên nghiệp. Ngoài ra, mỗi GV 
còn phải trang bị những kiến thức âm nhạc cần thiết. Theo đó, GV không chỉ 
rèn luyện để đạt được những yêu cầu về kỹ thuật và phong cách thể hiện ca 
khúc của Franz Schubert, mà còn phải tìm hiểu về lịch sử, nội dung, đặc điểm 
âm nhạc, phong cách âm nhạc, cũng như hoàn cảnh ra đời của ca khúc để có 
thể hiểu một sách sâu sắc những ý tưởng của tác giả. Từ đó, GV mới có thể 
hướng dẫn người học rèn luyện để đạt được những yêu cầu khắt khe đối với thể 
loại ca khúc trữ tình nghệ thuật. Khi dạy học ca khúc của Franz Schubert, GV 
cũng cần hướng dẫn cho SV nắm bắt phong cách của người nhạc sĩ, giúp cho SV 
rèn luyện để có thể thể hiện được đúng tính chất của tác phẩm và đạt được thần 
thái của một ca sĩ chuyên nghiệp.  

 Trong dạy học ca khúc của Franz Schubert, GV là người tổ chức, gợi 
mở, hướng dẫn SV các kỹ thuật, kỹ năng ca hát và thể hiện tác phẩm phù hợp 
với tính chất của mỗi ca khúc. Song song với đó, SV phải biết lĩnh hội để vận 
dụng thực hành, điều khiển quá trình nhận thức của mình một cách chủ động 
và tích cực. Khi hướng dẫn SV luyện tập, các tổ chức dạy học sẽ được thể 
hiện qua những phương pháp cụ thể trong từng hoạt động. Từ đó mới có thể đi 
sâu vào hướng dẫn SV từng kỹ năng để luyện tập như: kỹ năng rèn luyện hơi 
thở, luyện thanh, xử lý ngôn ngữ, cách đóng âm nhả chữ, cách thể hiện tác 
phẩm... Đó là những kỹ năng cần được xé lẻ trong quá trình hướng dẫn luyện 
tập cho người học thanh nhạc chuyên nghiệp, đặc biệt là trong dạy học ca 
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khúc của Franz Schubert, vốn là những ca khúc có những đòi hỏi khắt khe về 
cả kỹ thuật và kỹ năng thể hiện. Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của người dạy, 
quá trình lĩnh hội của người học sẽ đạt được hiệu quả, từ đó có thể tự lực 
chiếm lĩnh nội dung học tập và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. 

Về hình thức dạy học hát nói chung và dạy học hát ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert nói riêng, có những đặc điểm đặc thù so với các hoạt động dạy 

học khác; các hình thức thực hiện chủ yếu như sau: 

Thứ nhất, dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho SV đại 

học Thanh nhạc được áp dụng hình thức dạy học thuyết trình kết hợp với thực 

hành, lớp học gồm có 01 GV và 01 SV, GV dùng lời để trình bày, giảng giải nội 

dung dạy học một cách hệ thống, chi tiết trước khi triển khai thực hành hướng dẫn cho 

SV, phần thuyết trình được xen kẽ khi “thị phạm” tác phẩm và xuyên suốt giờ học; Mỗi 

giờ học triển khai 50 phút (tương đương 1 giờ tín chỉ). Đặc điểm của hình thức dạy 

học này GV giúp SV định hướng một cách tổng thể về ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert. Kết hợp cách truyền đạt kiến thức theo kiểu thông báo và khả 

năng tiếp nhận kiến thức thụ động, đồng thời tạo cho SV có khả năng tiếp 

nhận thông tin, xử lí thông tin một cách có tư duy; Phát triển các quá trình vận 

dụng trí nhớ của SV và thực hành tại chỗ.  

Thứ hai, hình thức dạy học theo nhóm, đối với dạy học hát ca khúc trữ 

tình của Franz Schubert cho SV đại học Thanh nhạc là rất ít áp dụng hình thức 

này. Thảo luận nhóm là hình thức dạy học, trong đó GV chia lớp thành nhiều 

nhóm nhỏ (có thể 2 hoặc 4, hoặc 6 – không nên chia nhóm lẻ). Các thành viên 

trong nhóm đều phải làm việc, trao đổi từ đó đưa ra ý kiến chung của cả nhóm 

về vấn đề được giao. GV đặt các câu hỏi liên quan tới cách thức, đặc điểm, xử 

lý kỹ thuật khi dạy học ca khúc trữ tình của Franz Schubert... GV cần phải chia 

đều về số lượng và năng lực làm việc giữa các nhóm với nhau. Không chia nhóm này 

quá nhiều, nhóm kia quá ít; nhóm này tập trung SV giỏi, nhóm kia phần đông là yếu 

kém, ý thức học tập chưa cao, như vậy mới đạt hiệu quả dạy học; GV giám sát khi thực 

hiện hình thức dạy học này; Đối với dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert, 

các ca khúc chủ yếu áp dụng cho hát đơn ca nên hoạt động này không nhiều, 
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chủ yếu được áp dụng khi chuẩn bị vỡ bài mới hoặc sơ kết bài học sau khi 

hướng dẫn cho SV thực hành một thời gian; 

Thứ ba, hình thức dạy học kết hợp với ghép đàn piano khi dạy học hát ca 

khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học thanh nhạc; Đối với 

hình thức này, người đệm Piano là GV piano chuyên nghiệp, không phải là 

GV dạy thanh nhạc; Để áp dụng được hình thức này, SV đã hoàn thiện về mặt 

kỹ thuật khi thể hiện ca khúc trữ tình của Franz Schubert đã được GV lựa chọn 

để dạy học;  Đây là hình thức quan trọng, làm nâng giá trị của tác phẩm và thể 

hiện năng lực của SV trong học tập và xử lý ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert; 

Thứ tư, hình thức thực hành biểu diễn khi dạy học hát ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert; Hình thức này được áp dụng khi GV giảng dạy và SV đã 

nắm bắt cũng như thực hành được phần kiến thức tiếp thu từ GV. Hình thức 

này áp dụng khi chuẩn bị cho các phần thi giữa kỳ hoặc học phần, vừa là hình 

thức giảng dạy nhưng cũng là hình thức tổ chức thi giữa kỳ và kết thức học 

phần; Đối với hình thức này, GV sẽ truyền đạt cũng như SV phải thực hành 

được từ kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn, cảm xúc khi thể hiện tác phẩm 

 Như vậy, dạy học ca khúc của Franz Schubert là quá trình tổ chức các 

hoạt động với đầy đủ các phương pháp, hình thức khác nhau, trong đó, trọng 

tâm là phương pháp, hình thức thực hành. Dưới sự điều khiển và tổ chức dạy 

học của GV, người học sẽ lĩnh hội kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập để 

đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, người học phải chủ động, phải có tính 

tự lực cao trong rèn luyện mới có thể đạt kết quả tốt.  

 Từ những bàn luận trên, chúng tôi cho rằng, dạy học ca khúc của Franz 

Schubert cũng không nằm ngoài những hoạt động và phương pháp dạy ca 

khúc nói chung. Tuy nhiên, với những yêu cầu của ca khúc trữ tình, việc dạy 

ca khúc của Franz Schubert có những đòi hỏi cao hơn so với các thể loại ca 

khúc khác. Đó là quá trình tổ chức có định hướng rèn luyện và nâng cao 

những kỹ thuật thanh nhạc cho người học. Dưới sự hướng dẫn của người dạy, 

người học sẽ được củng cố và nâng cao những kiến thức nền tảng về thanh 
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nhạc, hình thành năng lực thực thành ca khúc của Franz Schubert có hiệu quả, 

đạt được mục đích, nhiệm vụ của quá trình dạy học.  

1.4.4. Quá trình dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh 
viên đại học Thanh nhạc 
1.4.4.1 Hoạt động dạy hát các ca khúc trữ tình của Franz Schubert của giảng 
viên  

- Chuẩn bị lên lớp, soạn giáo án, nghiên cứu tài liệu nội dung bài giảng 
là công việc cần chuẩn bị của mỗi GV thanh nhạc. Khi chuẩn bị bài chu đáo, 
lựa chọn mẫu câu luyện thanh và các ca khúc sẽ rèn luyện cho SV, đặc biệt là 
phù hợp với năng lực của SV, GV sẽ dạy học đạt hiệu quả cao hơn ở mỗi giờ 
lên lớp. 

Thông thường, trong dạy học, GV thường rà soát lại nội dung bài học, 
kiểm tra những nội dung kiến thức đã hướng dẫn SV, đặt ra những tình huống 
sẽ thực hiện cho tiết dạy tiết theo. Khi thiết kế bài giảng, GV thường lưu ý sự 
thống nhất giữa hoạt động dạy và hoạt động học, giữa nội dung và phương 
pháp dạy học. Từ đó, sử dụng tài liệu dạy và phương tiện dạy học phù hợp với 
mục tiêu của bài học.  

Trong dạy học ca khúc trữ tình Franz Schubert, GV thường thiết kế bài 
giảng khác với thiết kế bài giảng của các ngành học, môn học khác. Do tính 
đặc thù của chuyên ngành Thanh nhạc, khi thiết kế bài giảng, các GV thường 
nhấn mạnh vào các hoạt động thực hành, tìm kiếm phương thức và cách giải 
quyết vấn đề, hướng cho SV tự học. Vì vậy, vai trò của người dạy đã làm thay 
đổi cách học của người học ở các góc độ: sẵn sàng tiếp thu những kinh 
nghiệm truyền đạt từ GV, tích cực thể hiện và tương tác tự rèn luyện thực 
hành, từ đó rèn luyện sự tự tin, sáng tạo của người học. Sau khi GV thiết kế 
bải giảng, Tổ chuyên môn sẽ nghiên cứu các nội dung, yêu cầu của chương 
trình giảng dạy. Nếu cần thiết, có thể trao đổi lại các nội dung, phương pháp, 
và hình thức tổ chức dạy học đối với thiết kế bài giảng các ca khúc.  

Đổi mới phương pháp dạy học là nội dung quan trọng trong việc dạy và 
học. Người GV cần chú trọng đến đổi mới phương pháp dạy học, sao cho phù 
hợp và phát huy được tính sáng tạo, khả năng tuy duy và năng lực của SV. 
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Để đổi mới phương pháp dạy học của GV, cần phải xem xét các nội 
dung sau: 

- Sự chủ động của GV trong việc lựa chọn các nội dung dạy học, 
phương pháp dạy học tích cực, cũng như tăng cường việc sử dụng trang thiết 
bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. 

- Tính mới trong mỗi tiết học là một điều quan trọng, nó thể hiện sự 

sáng tạo của GV trong khi lên lớp. GV khai thác nhiều khía cạnh khác nhau 

của bài học từ đó không bị rập khuôn, máy móc. 

- Việc chuyển giao những đơn vị kiến thức cho SV có làm cho SV 

không  bị nhàm chán, nặng nề  

- Thái độ của SV khi tham gia vào bài học: thái độ tích cực của SV khi 

tham gia bài học nó thể hiện nhiều khía cạnh của GV như: nội dung dạy học 

có cuốn hút không, cách thức tổ chức dạy học có phong phú không? 

- Kiểm tra đánh giá 
Kiểm tra đánh giá và phương pháp dạy học có mối liên hệ mật thiết với 

nhau. Chúng có quan hệ biện chứng với nhau, tác động qua lại và tích cực lên 

nhau. Vậy, đổi mới phương pháp giảng dạy thường đi kèm với đổi mới kiểm 

tra đánh giá. Phương pháp dạy học ngày nay đang chuyển dần sang sử dụng 

các phương pháp dạy học tích cực (phát huy tính tích cực của SV) nên kéo theo 

sự thay đổi về cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV. Kiểm tra, đánh giá 

hiện nay được thực hiện phong phú hơn như kiểm tra trên bài thực hành, trên sản 

phẩm hay dự án của cá nhân hoặc nhóm SV tham gia thực hiện. Từ đó cách đánh 

giá cũng nhấn mạnh đến năng lực mà SV sẽ đạt được như: sự hợp tác, phương 

pháp mà SV thực hiện tác phẩm, phương pháp rèn luyện của SV. 

- Hoạt động dự giờ lên lớp, đánh giá rút kinh nghiệm.. 
Việc tổ chức dự giờ, đánh giá tiết dạy của GV được tổ, GV phân công 

cho dựa trên tình hình đội ngũ nói chung của nhà trường và tình hình của từng 

tổ chuyên môn. Sau khi dự giờ, tổ chức đánh giá kết quả để mỗi GV phát huy 

được hết những năng lực, sở trường của mình và mang lại hiệu quả làm việc cao 

nhất trong cả công tác quản lý, công tác chuyên môn và nghiệp vụ của GV. 
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Từ đó mới khích lệ được tinh thần làm việc hăng say, yêu nghề của 
GV, đặc biệt trách nhiệm với công việc được giao. 
1.4.4.2. Hoạt động học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert của sinh viên 
đại học Thanh nhạc 

Quản lý học tập của sinh viên thanh nhạc thông qua: 
Kết quả học tập của SV một phần đánh giá hiệu quả của quá trình dạy 

học. Thật vậy, có thể nhìn vào việc tích cực học tập, rèn luyện các nội dung 
bài học mà biết được GV có chuẩn bị bài tốt không, có tích cực đổi mới 
phương pháp dạy học theo định hướng của nhà trường không? 

Cùng với đó, kết quả học tập của SV sẽ giúp chúng ta có những căn cứ 
để điều chỉnh phân công giảng dạy nếu cần, thậm chí có những tình huống 
phải thay đổi cả kế hoạch dạy học sao cho phù hợp với SV. Quản lý quá trình 
triển khai dạy học của GV nhằm phát triển năng lực, kiến thức kỹ năng Thanh 
nhạc cho SV. 

Để làm được việc này, GV cần thực hiện các công việc như: 
- Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, thường xuyên đối với dạy hát ca khúc 

trữ tình nhằm đánh giá kết quả học tập của SV công bằng, khách quan nhất 
theo hướng phát triển năng lực SV. 

- Kiểm tra việc vào điểm, cho điểm theo quy định chuyên môn và kế 
hoạch vào điểm của SV. 

- Tổ chức dự giờ, thao giảng để kiểm tra việc thực hiện giảng dạy của 
GV đã đáp ứng theo đúng yêu cầu đổi mới. 

- Kiểm tra các kỹ năng thực hành của SV khi học trong môn học. 
1.4.4.3. Các điều kiện đảm bảo hoạt động giảng dạy 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu trong 
trường học và quá trình dạy học. Quản lý tốt các điều kiện này sẽ tác động 
mạnh mẽ đến chất lượng dạy học của GV và nâng cao ý thức dạy học của SV. 
Nhà trường phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị 
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của GV. 

Một trong yêu tố quan trong để phát huy hết năng lực của SV là phải 
đảm bảo đủ thiết bị dạy học như phòng cách âm, đàn Piano, ánh sáng, không 
gian...để đảm bảo giờ học thanh nhạc hiệu quả 
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1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới dạy hát thanh nhạc ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc 
1.5.1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert  

Để dạy và học ca khúc của Franz Schubert đạt hiệu quả, người dạy và 
người học cần thiết phải nhận thức được thẩm mỹ, nội dung và những đặc 
điểm âm nhạc. Đó là kiến thức nền tảng, không chỉ giúp cho người dạy có thể 
vững vàng để hướng dẫn dạy học, mà còn giúp cho SV chủ động hơn trong 
quá trình học tập. 

 Trước tiên, GV cần phải trau dồi và nâng cao kiến thức chuyên ngành 
và kiến thức bổ trợ, phải hiểu tác phẩm một cách cặn kẽ, chi tiết về nội dung, 
hoàn cảnh ra đời, tư tưởng sáng tác của nhạc sĩ. Mỗi ca khúc của Franz 
Schubert đều có một nội dung khác nhau, nhưng chủ yếu xoay quanh ba chủ 
đề: về tình yêu, thiên nhiên và triết lý. Tuy nhiên, ở mỗi chủ đề đó, ông đã thể 
hiện một cách khác nhau về nhiều khía cạnh của cảm xúc, của nhân vật, đặc 
biệt, ông đã phổ thơ của các nhà thơ nổi tiếng, làm sống lại hình tượng nhân 
vật bằng âm thanh một cách tinh tế. 

Nội dung là phạm trù tổng hợp tất cả những yếu tố, những quá trình 
sáng tạo biểu hiện nên tác phẩm. Tìm hiểu nội dung, GV sẽ nắm được quá 
trình phát triển của giai điệu. Từ đó, có thể cảm nhận, thẩm thấu được giai 
điệu và hình tượng âm nhạc. Nội dung và hình thức có tính thống nhất và gắn 
bó khăng khít với nhau. Vì vậy, khi tìm hiểu nội dung, GV cũng đồng thời có 
thể phân tích được cấu trúc âm nhạc một cách vững vàng. Đó là cơ sở để có 
thể hướng dẫn SV rèn luyện ca khúc một cách kỹ lưỡng. 
1.5.2. Năng lực của đội ngũ giảng viên dạy Thanh nhạc 

Năng lực sư phạm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với GV. Để 
chuyển tải kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đến người học phải 
thông qua năng lực và nghiệp vụ sư phạm của bản thân. Vì vậy, đòi hỏi đội 
ngũ GV phải có kỹ năng sư phạm thuần thục, mang tính kỹ xảo và nghệ thuật 
chuyên nghiệp. Kỹ năng sư phạm của GV càng cao thì việc cung cấp hệ thống 
kiến thức cho sinh viên càng dễ dàng và đạt hiệu quả. Mặt khác, kỹ năng sư 
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phạm mà GV sử dụng thành thạo, vững chắc sẽ tạo cơ hội hướng dẫn sinh 
viên tự học, tự rèn luyện để nắm chắc chuyên môn và hình thành kỹ năng kỹ 
thuật biểu diễn 
 Người thầy dạy thanh nhạc nói riêng và các môn nghệ thuật nói chung 
cần một khả năng truyền cảm đến SV. Bên cạnh đó cần đánh giá đúng việc 
rèn luyện của sinh viên về cả tư chất và kỹ năng nghề nghiệp, giúp các em thái 
độ đúng đắn, tích cực, yêu ngành, yêu nghề và có định hướng trong tương lai. 
 Để tổ chức quá trình dạy học có hiệu quả, GV phải biết thiết kế và tổ 
chức quá trình dạy học như: Xác định mục đích, nhiệm vụ, nội dung, hình 
thức hoạt động, dự kiến được tình huống có thể xảy ra và dự kiến phương 
hướng, cách thức giải quyết tương ứng, tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm 
đạt được kết quả tối ưu trong những điều kiện nhất định. 

Ngoài ra GV ngành Thanh nhạc là môn nghệ thuật đặc thù thì nên 
không chỉ là những nhà chuyên môn, nhà phương pháp mà còn là những nhà 
nghệ thuật. Họ không chỉ có tri thức chuyên sâu vững chắc, có lòng nhiệt 
huyết với nghề và giàu kinh nghiệm thực hành. Họ không chỉ là nhà lý luận để 
dạy lý thuyết mà còn là nhà thực hành thành thạo để hướng dẫn thực hành cho 
SV. Họ phải vững vàng về nghiệp vụ sư phạm; phải là những hát hay, đàn tốt, 
biểu diễn truyền cảm... 

Trong thời đại công nghệ hiện nay, GV không thể bằng lòng với những 
thông tin có sẵn trên các trang sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, internet là 
nguồn thông tin không thể thiếu được của những người làm nghề dạy học. Thị 
trường âm nhạc có nhiều cái mới và đổi thay theo từng ngày, người GV dạy 
thực hành biểu diễn Thanh nhạc cần phải cập nhật và tích lũy những kiến 
thức, khai thác PPDH mới để bổ xung thêm học liệu cho việc giảng dạy và 
truyền tải kiến thức đến SV. 
1.5.3. Năng lực của sinh viên đại học Thanh nhạc 

Bên cạnh những SV đã đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo 
cũng như nhu cầu của xã hội thì cũng có không ít bộ phận SV còn nhiều hạn 
chế như: 

-  Kiến thức còn mơ hồ đặc biệt là những kiến thức chung về âm nhạc 
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-  Khả năng cảm thụ âm nhạc kém, không đủ khả năng sáng tạo âm 
nhạc mà chỉ có một số bài hát do GV trong trường chỉ dạy điều này ảnh hưởng 
rất lớn đến công việc của các em ở nơi mình công tác. 

- Còn một bộ phận nhỏ SV chưa chú tâm đến kỹ năng thực hành biểu 
diễn, không chịu đầu tư sáng tạo trong biểu diễn 

Vẫn còn có những sinh viên chưa ý thức được tác dụng của việc luyện 
thanh rèn luyện kỹ thuật cơ bản, nên lười luyện thanh, cũng như chưa ý thức 
sấu sắc về chế độ tập luyện, sinh hoạt, bảo vệ giọng hát nên đã ảnh hưởng 
không tốt đến giờ học hát. Khả năng tự vỡ bài còn chưa tốt, hát sai giai điệu, 
trật nhịp, phách, đôi lúc còn chênh, phô, hát chưa chuẩn xác… Còn nhiều SV 
chưa thực sự chăm học, yêu nghề, chưa có ý thức học tập tốt. 
1.5.4. Chương trình dạy học cho sinh viên đại học Thanh nhạc 

Từ khi chương trình thanh nhạc lần lượt ra đời, đã khẳng định tính 
chuyên nghiệp trong đào tạo thanh nhạc tại các học viện âm nhạc và nhạc 
viện. Đây cũng có thể được coi là những thành tựu nổi bật của đào tạo thanh 
nhạc chuyên nghiệp VN trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn 
mới, trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện theo hướng phát triển bền vững 
và hội nhập, đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp không tránh khỏi những bất 
cập. Tính đến thời điểm này, chương trình chuyên ngành thanh nhạc đã được 
xây dựng về cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. 
Trong thời gian tới cần đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo thanh nhạc theo hướng đa 
dạng hóa, được bổ sung và chuyên sâu hơn cho các mô hình đào tạo. 

Thanh nhạc là bộ môn khó đòi hỏi sự biểu cảm cao vì âm thanh phát 
xuất từ chính giọng hát của con người và mức độ thăng trầm của giọng hát 
phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc, tâm trạng của người hát, đặc biệt hơn là 
không giọng nào giống giọng hát nào. Chính vì vậy mỗi một SV là một giáo 
án, một PPDH khác nhau để phù hợp với năng lực của người học. Điều này 
tạo nên sự phong phú, đa dạng trong hoạt động dạy học Thanh nhạc. 
1.5.5. Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học 

Các cơ sở đào tạo Thanh nhạc là một trường đào tạo nghề mang tính 
đặc thù riêng. Vì vậy điều kiện phương tiện dạy học cũng mang tính đặc thù 
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riêng để thực hiện tốt hình thức dạy học đặc thù theo cá nhân - nhóm... Trang 
thiết bị, phương tiện dạy học và môi trường rèn luyện là một yếu tố quan 
trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo. 

Đối với SV Thanh nhạc có phòng học lý thuyết, thực hành, thực hành 
thanh nhạc, thực hành biểu diễn sân khấu. Các phòng học thanh nhạc, thực 
hành biểu diễn phải có đàn piano, gương soi, hệ thống cách âm (bá âm) 100% 
để giữ âm thanh phát ra âm thật, không bị pha tạp, vừa không bị âm thanh 
ngoài vào làm ảnh hưởng chất lượng giảng dạy. Ngoài ra, phải có nhà biểu 
diễn đầy đủ các trang thiết bị để SV tham gia thực hành biểu diễn sân khấu. 
Bên cạnh đó, Thư viện nhà trường cần có nhiều đầu sách khoa học cơ bản, 
khoa học cơ sở, khoa học chuyên ngành, nghiệp vụ để phục vụ và đáp ứng 
nhu cầu học tập của SV. 

Tiểu kết chương 1 
 Trước sự phát triển của nhiều hình thức âm nhạc mới, nhu cầu học 
thanh nhạc ngày càng cao. Sự phát triển đó bên cạnh những mặt tích cực, còn 
kéo theo những bất cập. Việc nghiên cứu đẩy mạnh công tác dạy học, hướng 
cho lớp trẻ không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn và thẩm mỹ âm nhạc mà 
còn hướng đến tư duy tích cực hướng tới mục đích phát triển lành mạnh là 
một trong những nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Học ca khúc 
nghệ thuật trong đó có ca khúc trữ tình của Franz Schubert có ý nghĩa quan 
trọng đối với người học chuyên ngành thanh nhạc.  

Việc nghiên cứu cơ sở lý luận và điều tra thực trạng có ý nghĩa quan 
trọng, giúp cho chúng tôi nắm bắt được những vấn đề cốt lõi để có thể đưa ra 
những nhận định khách quan, sát thực về vấn đề nghiên cứu. Trên cơ sở tổng 
hợp thông tin và phân tích cơ sở dữ liệu, những ý kiến đúc kết của các chuyên 
gia, các nhà giáo, và cả những ý kiến của SV đã giúp chúng tôi đánh giá được 
thực trạng dạy và học ca khúc của Franz Schubert hiện nay trên cả hai phương 
diện ưu điểm và nhược điểm. 

Với những đặc điểm nổi trội về nội dung sâu sắc và tinh tế, ca khúc 
của Franz Schubert đã mở ra khoảng rộng thế giới nội tâm con người một 
cách phong phú. Ca khúc của ông rõ ràng và hợp lý về sự sáng tạo, có sự sâu 
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sắc giữa nội dung và hình tượng, có sự tinh tế giữa thơ ca và âm nhạc, có sức 
truyền cảm cao cho cả người biểu diễn và người thưởng thức. Khi học ca khúc 
của Franz Schubert, SV sẽ được rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc một cách 
tinh tế hơn, đồng thời có thể nâng cao khả năng thể hiện biểu cảm tác phẩm 
với những cảm xúc và tâm trạng sâu sắc, chân thực của con người. Đó là cơ 
sở giúp cho SV chuyên ngành thanh nhạc nắm vững kỹ thuật, kỹ năng xử lý 
tác phẩm. Điều đó chứng minh những luận điểm khi nhận xét về ca khúc 
của Franz Schubert có thể nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc là có 
tính khả thi. 

Chương 1 đi vào nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu, 
nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho luận án về dạy học hát ca khúc trữ tình 
của Franz Schubert cho sinh viên ngành Thanh nhạc. Từ đó đưa ra hệ thống 
các nội dung và biện pháp dạy học trong các chương sau, góp phần nhằm 
nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc, đáp ứng nhu cầu phát triển trong 
giai đoạn mới. 
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Chương 2 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CA KHÚC TRỮ TÌNH 

CỦA FRANZ SCHUBERT TRONG DẠY HỌC THANH NHẠC 
2.1. Vài nét về thân thế sự nghiệp và đặc điểm ca khúc trữ tình của nhạc 

sĩ Franz Schubert 
2.1.1. Thân thế sự nghiêp và tác phẩm của Franz Schubert 
 Franz Schubert (1797-1828) là nhà soạn nhạc người Áo. Ông là nhạc sĩ 

của giai đoạn chuyển tiếp giữa chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn, là 

một trong những người đặt nền móng cho thể loại ca khúc trữ tình. Ông đã 

sáng tác tác nhiều thể loại như: 9 bản giao hưởng, khúc mở màn Chúa tể của 

các thần; 2 concerto cho piano với dàn nhạc; Concerto nhỏ cho piano và dàn 

nhạc; hai tập liên ca khúc Cô chủ cối xay xinh đẹp và Con đường mùa đông; 

trên 100 tác phẩm thanh nhạc ở các thể loại lớn như: messa, cantate, hợp 

xướng, nhạc thính phòng sonate piano, tứ tấu, ngũ tấu; trên 600 ca khúc... 

Trong đó, nổi bật nhất là những sáng tác cho ca khúc. Ông được mệnh danh là 

“Ông vua ca khúc”, bậc thầy lớn về âm nhạc trữ tình” [13; tr.133]. Thời kỳ 

đầu, ông sáng tác một vài tác phẩm giao hưởng theo phong cách âm nhạc cổ 

điển, nhưng những sáng tác trong thời kỳ sau đã có thiên hướng chuyển sang 

lãng mạn, đặc biệt là được thể hiện trong các ca khúc nghệ thuật.  

 Năng khiếu âm nhạc của Franz Schubert được bộc lộ từ rất sớm. Khi 

còn nhỏ, ông được bố và anh trai dạy violon và piano. Ông được nuôi dưỡng 

trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Điều đó đã khuyến khích, ảnh 

hưởng đến sự hình thành và phát triển khả năng sáng tác của ông sau này. 

 Năm 1808, khi mới 11 tuổi, Franz Schubert được học ở trường 

Convinkt. Ở đây, ông được tham gia dàn nhạc của học sinh, tham gia dàn hợp 

xướng và có kiều kiện tiếp túc với nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ cổ điển 

Viên. Giai đoạn này ông đã bắt đầu sáng tác một số tác phẩm có ảnh hưởng 

của phong cách cổ điển. 

 Franz Schubert tốt nghiệp năm 1813, lúc này ông đã viết được nhiều tác 

phẩm ở các thể loại: ouverture, tứ tấu, ca khúc... Sau khi ra trường, ông làm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81o
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giáo viên theo ý muốn của gia đình. Đến năm 1818, ông đã bỏ nghề dạy học 

để hoàn toàn được tự do sáng tác. Đây là thời kỳ ông viết được nhiều nhất số 

lượng tác phẩm ở các thể loại giao hưởng, sonate, thanh xướng kịch, nhạc 

kịch... đặc biệt là những sáng tác cho ca khúc. Ngoài khả năng chơi đàn và 

sáng tác, Franz Schubert còn có một giọng hát tuyệt vời. Chính khả năng thiên 

phú về giọng hát đó đã truyền cảm hứng cho ông sáng tác rất nhiều ca khúc, 

đặc biệt là ca khúc trữ tình. 

  Từ năm 1822 đến 1828, Franz Schubert đã trở thành một nhạc sĩ rất 

nổi tiếng. Tuy nhiên, do không sống phụ thuộc vào các gia đình quý tộc như 

đại đa số các nhạc sĩ thời bấy giờ, nên cuộc sống của ông vô cùng thiếu thốn. 

Dù sáng tác rất nhiều, nhưng tác phẩm của ông rất ít được in và xuất bản khi 

ông còn sống. 

 Giai đoạn từ năm 1822 - 1827, ông hoàn thành các tác phẩm âm nhạc 

với những sáng tạo mới như: giao hưởng Bỏ dở (sáng tác năm 1822), liên ca 

khúc Cô chủ cối xay xinh đẹp (sáng tác năm 1823), liên ca khúc Con đường 

mùa đông (sáng tác năm 1827). 

 Ngày 16/11/2028, Franz Schubert qua đời khi còn rất trẻ. Chỉ 31 năm 

ngắn ngủ của cuộc đời, nhưng ông đã để lại một khối lượng di sản tác phẩm 

âm nhạc nổi tiếng ở nhiều thể loại, trong đó nổi bật nhất là ca khúc. Với 

những bút pháp sáng tạo mới, ca khúc của ông đã được nâng tầm quan trọng, 

có thể sánh ngang với các thể loại lớn của âm nhạc. 

2.1.2. Đặc điểm âm nhạc ca khúc trữ tình của Franz Schubert 
Franz Schubert đã sử dụng những kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu, 

tích lũy từ âm nhạc chuyên nghiệp Tây Âu, được thể hiện qua nhiều sáng tác ở 

các thể loại khác nhau như: opera, singspiel (opera hài) và những vở opera của 

Gluck, Mozart... Ông đã tiếp thu phong cách belcanto của Italia để tạo sự uyển 

chuyển, mềm mại với cách biểu diễn cantilena (hát âm thanh đẹp liền giọng) ở 

những tác phẩm mang tính trữ tình. 

 Âm nhạc của Franz Schubert rất lãng mạn, sâu sắc, phảng phất những 

nỗi u buồn. Nhưng bên cạnh đó lại nổi lên giai điệu chứa chan hy vọng và tình 
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yêu cuộc sống. Ca khúc của ông mở ra một khoảng rộng thế giới nội tâm sâu 

kín của con người với tính trữ tình, nhẹ nhàng, du dương, uyển chuyển. Vẻ 

đẹp trong ca khúc của ông chính là sự thuần khiết và đơn giản, sự giao 

nhau giữa phần hát và phần đệm với cách thể hiện tinh tế. Dù là những tác 

phẩm khí nhạc hay ca khúc đều cho ta cảm giác rất lãng mạn, trữ tình một 

cách sâu sắc. Âm nhạc bay bổng, ngọt ngào nhưng cũng thấm đượm những 

ưu tư trầm lắng. 

 Ca khúc trữ tình của Franz Schubert được sáng tác dựa trên âm nhạc cổ 

điển truyền thống và kế thừa âm nhạc dân gian Áo, các vũ khúc, dạ khúc... Đó 

là những giai điệu lãng mạn, giàu cảm xúc, được tuôn trào một cách tự nhiên. 

Những tâm trạng, những cảm xúc vui buồn đã được hiện lên bằng âm thanh 

với những hình ảnh sâu kín trong tâm hồn con người. Chúng được miêu tả bằng 

các màu sắc khác nhau, từ hoạt bát, hăng hái đến vui tươi như Con cá Forelle, 

cho đến sự rực sáng của ánh hoàng hôn và nét đẹp của áng chiều trong Abendrot, 

hay những tâm trạng đau buồn, sâu thẳm trong hai tập liên ca khúc Con đường 
mùa đông và Cô chủ cối xay xinh đẹp.  

 Ông đã tạo nên vẻ đẹp của âm tiết và là bậc thầy trong việc xử lý ngôn 

ngữ qua âm nhạc. Âm nhạc của ông phức tạp về cảm xúc, được truyền cảm 

một cách giản dị, nhẹ nhàng không kịch tính. Ông miêu tả cuộc sống của con 

người thời đại với những ước mơ, niềm lạc quan, hy vọng, và cả những trăn 

trở, dằn vặt trong tâm tư, tình cảm trước thực tại cuộc sống. Qua những ca 

khúc của ông, có thể hiểu được thế giới nội tâm sâu sắc của con người.  

Trong ca khúc của Franz Schubert nổi bật lên sự hội tụ các yếu tố: uy 

nghiêm, sang trọng, trữ tình, giản dị và giàu tính biểu cảm. Phần đệm không 

chỉ giúp ca sĩ bộc lộ cảm xúc, mà còn là phần nền giúp xây dựng đặc điểm và 

tính cách nhân vật một cách tổng quát. Ông đã hợp nhất những yếu tố của chủ 

nghĩa lãng mạn như: hòa âm chromatic, chuyển giọng bất ngờ và đột ngột để 

tạo nên những phần đệm có hình tượng rõ ràng. Có thể nhận thấy những hình 

ảnh chân thực được hiện lên một cách sống động như: tiếng vó ngựa trong 

Erlkönig- Chúa rừng, tiếng quay tơ trong Gretchen am Spinnrade (Gretchen 
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bên xa kéo sợi), tiếng bánh xe cối xay, tiếng sóng vỗ bờ trong Cô chủ cối xay 
xinh đẹp...  

Gretchen bên xa kéo sợi là một trong những tác phẩm nổi bật trong sự 
nghiệp sáng tác của Franz Schubert. Đây là một trong những tác phẩm đặc sắc 
trong di sản âm nhạc của ông ở thể loại thanh nhạc. Ở đâu, phần đệm của bè 
piano đã thể hiện sự du dương đều đặn, như tiếng vòng quay tơ đều đều. Phần 
đệm rất giàu hình ảnh và biểu cảm, cho thấy sự thống nhất giữa phần âm nhạc 
và phần lời ca, đặc biệt cảm xúc, tâm trạng được nối liền với nhau. Lời ca 
cũng mô phỏng vòng xoay, khi lên cao trào giọng hát bỗng cao vút, sau đó lại 
trùng xuống khi nét giai điệu chủ đề được lặp lại. 
2.2.  Các chủ đề âm nhạc trong ca khúc trữ tình của Franz Schubert 
2.2.1. Chủ đề về tình yêu 
 Trong các ca khúc của Franz Schubert, chủ đề về tình yêu đã lột tả 
được thế giới nội tâm của con người. Ông đã thể hiện những tình cảm lãng 
mạn với những ước mơ nồng chát về tình yêu và hạnh phúc của con người 
một cách sâu sắc, thể hiện một cách tế nhị những màu sắc trữ tình.  
 Có rất nhiều ca khúc của viết về tình yêu của Franz Schubert như: 
Bông hồng dại, Đêm và những ước mơ, Em là niềm yên bình,...  Đặc biệt là 
tập liên ca khúc Cô chủ cối xay xinh đẹp (sáng tác năm 1823) gồm 20 bài, có 
nội dung thống nhất bằng chủ đề tình yêu.  

Nội dung của liên ca khúc nói về mốì tình bất hạnh của một chàng trai 
nghèo với cô chủ cối xay giàu có. Đó là những tình cảm và những ước mơ về 
tình yêu và hạnh phúc, trong đó có cả những niềm vui và nỗi buồn, nỗi đau 
khổ, lo âu... trong cuộc sống. 
          Tập liên ca khúc Die schöne Müllerin (Cô chủ cối xay xinh đẹp) (1823) 
Op.25, D795 có 20 bài, nói về tình yêu, sự rồ dại, là mối tình không được đền 
đáp của chàng thợ xay với cô thợ xay xinh đẹp… Tất cả được Franz Schubert 
gieo vào lòng người nghe bằng những giai điệu quyến rũ, mê hoặc.  
2.2.2. Chủ đề về thiên nhiên 

Các ca khúc viết về thiên của Franz Schubert cũng được thể hiện rất 

tinh tế và tự nhiên. Hình ảnh thiên nhiên luôn được khắc họa rõ nét và đầy ấn 
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tượng. Ông có thể miêu tả bằng âm thanh những hình ảnh về thiên nhiên như: 

dòng suối chảy róc rách như thẩm thấu vào tâm can con người, hay dòng sông 

cuồn cuộn với những âm thanh dâng trào đầy cảm xúc. Cũng có khi là khoảng 

không bao la của biển cả, lúc thanh bình đến bất động, khi cuộn dâng một 

cách hung dữ... Có thể kể một vài ca khúc tiêu biểu cho hình ảnh thiên nhiên 

như: Auf dem Wasser zu singen (Bài ca trên mặt nước), Am Meer (Gần biển), 
Die Forelle (Con cá hồi) [Ví dụ 1, PL 3 tr 267]. 

            Ngoài ra, tuyển tập Bài ca Thiên nga, sau này khi ông mất, được bạn 

bè sưu tập và tạo thành một tuyển tập gồm 14 bài , phổ thơ của  3 nhà thơ 

khác nhau, trong đó có những tác phẩm tuyệt vời như Ständchen (Nhạc 

chiều), Der Atlas… là những tâm sự của ông về cuộc sống và những đau khổ 

của cuộc đời. Tuyển tập là những tác phẩm mang tính thống nhất về tính âm 

nhạc, cảm xúc và hình tượng…. Sau này các tác phẩm được nhạc sĩ Franz 

Liszt chuyển soạn cho độc tấu piano.  

2.2.3. Chủ đề về triết lý cuộc sống 
 Bên cạnh đề tài về tình yêu và thiên nhiên, Franz Schubert còn viết 

những ca khúc mang tính triết lý một cách sâu sắc. Đó là những ca khúc mang 

tính tự truyện, tính kịch về những tình tiết trong cuộc sống với những nhân vật 

có tình cảm bi thương. 

Con đường mùa đông là tập liên ca khúc bao trùm những tình cảm bi 

thương với những nỗi buồn, nỗi hoài nghi trong cuộc sống. Tác phẩm không 

chỉ đơn thuần là sự thú nhận thực tại, mà còn có cả tính triết lý sâu sắc về 

những tình cảm bi thương đầy tính kịch. Liên ca khúc đã thể hiện tính triết lý 

sâu sắc, miểu tả về sự đau khổ của cuộc đời với những dằn vặt và sự lo âu. Ở 

đây, những âm hưởng buồn thương, về sự hoài niệm, những tâm sự và nỗi 

niềm về những ước ao bế tắc, về niềm vui và hạnh phúc… tất cả được thể hiện 

một cách rõ nét. Tập liên ca khúc đỉnh cao Con đường mùa đông (Die 

Winterreisen (1827) Op.89- D911, gồm 24 bài được phổ thơ của Wilhelm 

Müller. Đây là tác phẩm có sự liên kết nhiều ca khúc thành một câu chuyện có 

nội dung sâu sắc và súc tích. Vì vậy, để thành công khi hát những ca khúc 
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này, người hát cần chú ý tới thể hiện ca từ và lối phát âm và kỹ thuật 

Belcanto. 

Con đường mùa đông gồm những ca khúc có giai điệu đẹp, chất chứa 

những nỗi đau khổ, lạnh lẽo, cô đơn trống trải, được Franz Schubert viết vào năm 

cuối đời với tâm trạng đầy u ám, khi ông phải chịu đựng bệnh tật và những cơn 

đau hành hạ. Con đường mùa đông kể về mối tình của một chàng trai trẻ, yêu và 

hẹn ước với một người con gái xinh đẹp, nhưng cô gái phụ bạc tình cảm để cưới 

một người đàn ông giàu có khác. Buồn bã và đau khổ, chàng trai lang thang vô 

định trên con đường mùa đông tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo, cô đơn. 

2.3. Cấu trúc hình thức ca khúc trữ tình của Franz Schubert 
 Franz Schubert tiếp thu các hình thức theo khuôn mẫu của cổ điển và 

vận dụng một cách sáng tạo. Có thể nhận thấy các cấu trúc ba đoạn phức, hai 

đoạn phức, ba đoạn đơn, hai đoạn đơn đã được ông linh hoạt vận dụng các thủ 

pháp, làm cho ca khúc trở nên mới mẻ, sinh động và hấp dẫn.  

2.3.1. Hình thức ba đoạn phức 
 Về hình thức ba đoạn phức, tác giả Nguyễn Thị Nhung đưa ra định 

nghĩa như sau: “Hình thức ba đoạn phức là hình thức ba phần có tái hiện, mỗi 

một phần là hình thức của hai đoạn đơn hoặc hình thức ba đoạn đơn” [109; 

tr.99].  

Sơ đồ của hình thức ba đoạn thức được biểu thị như sau: 

                A          B             A 

     Phần thứ nhất  Phần giữa      Phần tái hiện 

     hai đoạn đơn  hai đoạn đơn, ba đoạn đơn   nhắc lại phần  

     hoặc ba đoạn đơn    hoặc đoạn nhạc, hay      thứ nhất  

      đoạn chen không ổn định 

         [108; tr.99]. 

Theo định nghĩa và sơ đồ trên, phần thứ nhất là phần trình bày, phần 

thứ hai là phần phát triển và phần thứ ba là phần tái hiện.  

Rất nhiều ca khúc của Franz Schubert được viết ở cấu trúc ba đoạn 

phức. Đây là hình thức có thể truyền tải được nội dung tác phẩm phức tạp. 
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Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa kéo sợi) (thơ của Wilhelm 

Muller) là một ca khúc được viết ở hình thức ba đoạn phức với đầy đủ các 

phần, cả phần chính và phần phụ, bao gồm: phần mở đầu, phần nối, phần trình 

bày, phần phát triển, phần tái hiện và Coda. 

Trong khuôn khổ của cấu trúc 3 đoạn phức, tác giả đã viết Nàng 

Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa kéo sợi) thể hiện những tình 

cảm gắn liền với lời ca một cách tinh tế, tạo nên hình tượng nghệ thuật độc 

đáo. Âm nhạc ở đây được phát triển vô cùng khéo léo, trong đó có sử dụng 

các thủ pháp nhắc lại có thay đổi, tương phản, kết hợp với tái hiện làm cho tác 

phẩm có tính cân xứng. Ông đã diễn đạt cảm xúc từ đáy lòng về mối tình đầu 

một cách lãng mạn và logic qua từng phần trong ca khúc. 

Phần mở đầu ở tốc độ vừa phải, không vội vã (allegro non troppo), sắc 

thái nhỏ nhẹ (pp). Đó là sự khởi đầu bằng phần đệm piano 2 bè với tay trái 

làm nhiệm vụ giữ màu sắc hòa thanh chủ, kỹ thuật nảy tiếng (sempre stacc) 

trong khi tay phải chơi bè đơn điệu chạy liên tiếp các nốt trong gam dmoll đều 

đặn, liền tiếng (sempre legato) đã tạo hình ảnh liên tưởng tới sự chuyển động 

quay tròn của bánh khung cửi. Chuyển động này được duy trì liên tục gần như 

xuyên suốt từ đầu đến cuối ca khúc. Âm thanh ở phần mở đầu vang lên buồn 

man mác đặc trưng của giọng thứ, giúp cho người ca sĩ có thể dễ dàng hòa 

nhập để diễn tả cảm xúc của mình ngay khi bắt đầu vào câu hát đầu tiên ở phần 

trình bày [Ví dụ 2, PL 3.tr 268].  

 Để diễn đạt cảm xúc buồn bã đó, ngay ở phần trình bày - đoạn phức A, 

giai điệu được hình thành bởi những bước đi liền bậc, nhịp nhàng kiểu lượn 

sóng (câu x), sau đó xuất hiện những bước nhảy quãng 4, quãng 5 đi lên và 

xuống với tăng dần âm lượng (cresc) khi chuyển điệu sang giọng C dur hòa 

thanh (câu y). Ở đây Franz Schubert đã sử dụng thủ pháp mô tiến trên nền một 

âm hình tiết tấu để nâng cao độ của câu hát, đẩy mạnh sự đau khổ qua cách sử 

dụng chuyển giọng liên tục: câu u giai điệu kết về bậc V trên hòa âm chủ 

giọng A moll, câu v giai điệu kết về bậc III trên hòa âm chủ F dur. Sự chuyển 

động giai điệu trên nền đệm của piano tạo nên tính chất trữ tình tha thiết, đan 
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xen sự khắc khoải, lo âu. Ở đây, người hát phải sử dụng kĩ thuật cantilena 

được ứng dụng linh hoạt, duy trì ở âm lượng vừa phải sau đó to dần để thể 

hiện nỗi niềm khắc khoải của cô gái trẻ. 2 nhịp dẫn sau đó đưa người nghe trở 

về cảm xúc ban đầu, giọng dmoll quay trở lại, đoạn đơn a được tái hiện 

nguyên dạng, bao gồm cả phần lời hát, kết thúc đoạn phức A. 

 Phần giữa- đoạn phức B (27n) được bắt đầu với 2n dẫn vào câu j (4n), 

gồm 2 tiết nhạc, trong đó, tiết nhạc đầu tiên gần như nhắc lại tiết nhạc 1 của 

câu a, chỉ thay đổi cao độ của âm cuối tiết nhạc. Tất cả là để thể hiện sự thay 

đổi liên tục cảm xúc của cô gái trẻ. 3 nhịp cuối câu m đạt tới cảm xúc trào 

dâng bằng cách thay đổi hoàn toàn chất liệu âm nhạc. Ngay sau khi đoạn phức 

B kết thúc, guồng quay khung cửi lại khởi động đều trở lại, bằng một câu nhạc 

với 4 nhịp dẫn, đoạn phức A’ bắt đầu với đoạn đơn a tái hiện nguyên vẹn đoạn 

đơn a của A. 

 Sự nhắc lại có thay đổi khi đoạn đơn b không được tái hiện mà thay 

vào đó là sự xuất hiện của một đoạn đơn mới với 4 câu, mỗi câu 4n. Chỉ 

một tiết tấu được nhắc lại xuyên suốt trong 4 câu hát nhưng một lần nữa 

hòa thanh thay đổi theo từng câu: câu o (4n) kết ở bậc V/T/F dur; câu p 

(4n) kết ở bậc I/t/e moll; câu s (4n) kết ở bậc I/t/e moll; câu r (4n) kết ở bậc 

I/t/d moll. Ở đây ca sĩ cũng phải thể hiện sự mãnh liệt dâng trào trong từng 

câu hát. 

Franz Schubert đã viết ca khúc Gretchen am Spinnrade ở hình thức ba 

đoạn phức để có thể diễn tả nội dung phức tạp về nội tâm của cô gái trẻ. Để 

thể hiện được tác phẩm này, ca sĩ phải làm chủ và có khả năng kiểm soát 

những nốt cao, đặc biệt là ở khúc cao trào. Cách tạo nên hình thức cho ca 

khúc theo khuôn khổ như trên cho thấy, ông đã tư duy sáng tác hình thức ba 

đoạn phức để có thể biểu hiện những hình tượng nội dung đa dạng, phức tạp 

trong ca khúc của mình.  

Để truyền tải nội dung lời ca khá dài và phức tạp, ông thường sử dụng 

thủ pháp lặp lại như các phiên khúc. Chẳng hạn, Der Lindenbaum (Cây bồ đề) 

là ca khúc được viết ở hình thức ba đoạn phức, trong đó phần trình bày được 
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lặp lại hai lần, trở thành cấu trúc: A A’ B (episode) A’’. Đây là bài số 5 trích 

trong liên ca khúc Con đường mùa đông, phổ thơ của nhà thơ người Đức 

Wilhelm Muller. 

Câu nhạc dẫn đầu tiên có 8 ô nhịp, được thể hiện bằng piano chơi cả 2 

tay, tốc độ quy định vừa phải (moderato), bắt đầu vào bằng hợp âm Edur 

khẳng định điệu tính của bài, âm hình xuất hiện đáng chú ý là chùm 3 kép ở 

tay phải với các nốt ở phần mạnh của phách thuộc âm rải của hợp âm E dur 

đẩy tốc độ rất cao, tạo tiếng gõ liên tục trên phím đàn piano.  

Đoạn A (16n) bắt đầu bằng câu x (4n) (thuộc đoạn đơn a) với một nhịp 

lấy đà để vào phần lời hát, âm hình tiết tấu chủ đạo thay đổi về nốt đơn và các 

nốt có trường độ nốt đơn làm cho câu hát trở nên chậm rãi, thong thả, ung 

dung. Để diễn tả sự bình yên đó, người hát cần sử dụng kỹ thuật legato mượt 

mà, uyển chuyển để có thể truyền tải nội dung ca khúc một cách sâu sắc.  

Đoạn phức A’ 16n (nhắc lại của A) với một sự thay đổi rõ rệt ở đoạn 

đơn a’(8n). Tiếp tục ở giọng E moll hòa thanh, trong khi tên nốt và tiết tấu ở 

bè giai điệu được giữ nguyên thì chất liệu của phần đệm đã được đổi mới hoàn 

toàn: các âm hình được xếp dày đặc, tay trái và phải với vị trí cách nhau một 

quãng tám, tốc độ nhanh và không còn sự ăn khớp tuyệt đối với giai điệu, 

nhiều chỗ phần đệm có tiết tấu khác biệt. Ở đây đòi hỏi hát phải diễn tả một 

sự thay đổi lớn, như là phong ba bão táp đang ập tới, mọi thứ đảo lộn không 

còn theo sự sắp xếp của con người [Ví dụ 3, PL 3. tr268]. 

Đoạn chen B có 14 nhịp bắt đầu với phần đệm bè tay phải chạy chùm 3 

kép liên tục, phần đệm bè tay phải piano chạy liên tục với nhiều sắc thái to nhỏ 

thay đổi, khiến âm thanh vang lên tạo cảm giác không ổn định về điệu tính.  

Đoạn phức A lúc này được tái hiện có thay đổi đôi chút so với ban đầu: 

A’’ có 18n với câu y’ thuộc đoạn đơn b’ có 6n thay vì 4n do tiết nhạc thứ 2 

trong câu y’ được lặp lại. Điều đó tạo cảm giác hồi tưởng, nhớ lại sự dịu êm 

yên bình, thoải mái lúc ban đầu. Trong cả đoạn phức A là sự lặp lại, nhắc lại 

những thủ pháp đã có từ trước, tạo cho người nghe cảm giác hồi tưởng, nhớ 

lại sự dịu êm ban đầu, cảm thấy yên bình, thoải mái. 
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Có thể nhận thấy, trong khuôn khổ của cấu trúc 3 đoạn phức, tác giả đã 

thể hiện những tình cảm gắn liền với lời ca một cách hết sức ăn khớp và tinh 

tế, hình tượng nghệ thuật trong bài chính là hình ảnh lời thơ trong tác phẩm. 

Âm nhạc được phát triển một cách vô cùng khéo léo, trong đó có sử dụng các 

thủ pháp nhắc lại có thay đổi, tương phản, kết hợp với tái hiện làm cho tác 

phẩm có tính cân xứng. 

Hình thức ba đoạn phức được lặp lại ở các phiên khúc còn gặp trong 

Die Forelle (Con cá hồi) với cấu trúc A A B A’...  
2.3.2. Hình thức hai đoạn phức 

 Ngoài hình thức ba đoạn phức, Franz Schubert còn sáng tác ca khúc có 

cấu trúc hai đoạn phức. So với hình thức ba đoạn phức thì hình thức hai đoạn 

phức chỉ chiếm số lượng ít trong số lượng ca khúc của ông.  

Der Neugierige (Muốn biết) bài thứ 6 trong liên ca khúc Cô chủ cối xay 
xinh đẹp, là một trong số ít ca khúc được viết cấu trúc hình thức hai đoạn 

phức, trong đó, phần A với chức năng trình bày, được viết ở hình thức hai 

đoạn đơn không có tái hiện dạng phát triển, phần B với chức năng là phần 

giữa và kết, được viết ở hình thức ba đoạn đơn. Ca khúc được viết ở giọng H 

dur, đoạn phức A có nhịp 2/4, đoạn phức B chuyển sang nhịp ¾. 

Theo bài giảng của giảng viên Nguyễn Mai Anh (Học viện Âm nhạc 

QGVN) thì đây là một câu chuyện tình đơn phương có kết thúc buồn cho 

chàng trai trẻ. Nhưng sâu xa hơn, Franz Schubert đã khéo léo đưa vào cả 

những tiếng nói của thời đại: sự phân tầng, chia rẽ trong giai cấp, địa vị của xã 

hội lâm thời, cuộc đời, số phận của những con người “nhỏ bé” thuộc tầng lớp 

“dưới đáy” trong xã hội.  

Mở đầu ca khúc là một câu nhạc dạo (4n) rất nhẹ nhàng, sâu lắng, ở tốc 

độ chậm (lento) và người hát bắt vào câu x (4n) của đoạn a cũng nhẹ nhàng 

như vậy. Giai điệu ở đoạn a được bắt đầu bằng những bước đi bình ổn, chuyển 

động từ âm vực lên cao (f2). Giai điệu chủ yếu đi bình ổn đó không có nhiều 

bước nhảy, đôi khi đan xen với bước nhảy quãng 4 (c2-f2) và kết không về âm 

gốc của điệu tính chính tạo cho người nghe cảm giác chơi vơi. Với phần đệm 
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ngắt quãng Câu y (4n) phát triển chất liệu tiết tấu từ câu x, tiếp tục là những 

quãng bình ổn.  

Ngay sau đó, đoạn đơn b nhắc lại nguyên dạng câu x của a, trong khi 

câu z sau đó thay đổi khá nhiều về giai điệu và phần đệm so với câu y. Câu z 

ở đoạn b xuất hiện những quãng nhảy xa ở âm điệu luyến (dis3 - eis1, gis1-

fis2...). Để thực hiện luyến quãng xa, người hát phải thực hiện tốt kỹ thuật 

legato sao cho đạt được sự mượt mà và tinh tế. 

 Ví dụ 4: Trích Der Neugierige (Muốn biết) 

 
 Đoạn phức B được viết ở nhịp 3/4 được bắt đầu ở tốc độ rất chậm 

(molto lento), sắc thái rất nhẹ (pp). 2 nhịp đầu câu t (4n) của đoạn a lấy chất 

liệu từ câu x về tiết tấu và bước nhảy đi lên (f-h…). Trong suốt đoạn a, phần 

đệm được sắp xếp mượt mà, bè tay phải chạy rải một cách liền tiếng, bè tay 

trái làm nhiệm vụ giữ màu hòa thanh. Âm thanh vang lên không có nhiều đổi 

mới, lời hát tiếp tục diễn tả tâm trạng của chàng trai. Sự nhắc lại của tiết nhạc 

cũng chính là sự nhắc lại lời hát. Khi hát đoạn a, người ca sĩ cần sử dụng kĩ 

thuật hát liền tiếng (cantilena) ở mức âm lượng nhỏ, thật đều, thật chậm rãi.  

Đoạn chen b có 3 tiết nhạc, mỗi tiết nhạc kéo dài hơn 2 ô nhịp. Tiết 

nhạc thứ nhất có sự tương phản mặc dù tác giả không quy định âm lượng hay 

sắc thái. Tuy nhiên, đoạn chen b xuất hiện âm điệu luyến ở tiết tấu “chấm 

giật” và âm tô điểm đòi hỏi người hát phải chủ động thể hiện rõ kỹ thuật 

legato một cách khéo léo ở từng chi tiết nhỏ để thể hiện sự tương phản của hai 

lời hát này. Tiết nhạc 2 và 3 được tác giả viết gần giống nhau, trong đó, điệu 

tính đã chuyển hẳn về giọng G dur, thể hiện qua một loạt các dấu hoàn bất 

thường [Ví dụ 5, PL 3.tr 269.].    
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Sau đoạn b, đoạn nhạc a được nhắc lại gần như nguyên vẹn, chỉ thay 

đổi một chút ở câu cuối cùng. Tính chất âm nhạc vì thế cũng được nhắc lại. 

Câu nhạc kết 4 nhịp cuối bài nhẹ nhàng kết thúc bài hát. 

2.3.3. Hình thức ba đoạn đơn 
 Ba đoạn đơn là hình thức: “gồm ba phần, mỗi phần không vượt qua 
khuôn khổ của đoạn nhạc. Mỗi phần của hình thức có chức năng độc lập là 
trình bày, phần giữa, tái hiện” [109; tr.89]. Hình thức ba đoạn đơn có hai 
dạng: ba đoạn đơn phát triển và ba đoạn đơn tương phản.  

Trong liên ca khúc Cô thợ xay xinh đẹp có rất nhiều bài được viết ở 
hình thức ba đoạn đơn như: Bài số 2 - Wohin (Về đâu); số 3 - Halt (Dừng lại); 
số 5 - Am Feierabend (Buổi tối tự do); số 11 - Mein (Của tôi); Pause (Tạm 
nghỉ); số 14 - Der Jäger (Thợ săn); số 15 - Eifersucht und Stolz (Ghen tị và tự 
hào); số 19 - Der Müller und der Bach (Chàng thợ xay và dòng suối)... 

Bài số 3 - Halt (Dừng lại) là một trong những ca khúc được viết ở hình 
thức ba đoạn đơn (a b a’), cùng với phần dạo đầu và phần kết bổ sung. Sau phần 
dạo đầu 10 nhịp bằng piano, phần trình bày với tính chất trữ tình tha thiết đã 
mở ra một khung cảnh đượm buồn. Đoạn a chia làm 3 câu, mỗi câu 4 nhịp. Cả 
ba câu đã trần thuật chủ đề một cách hài hòa, được phát triển nhẹ nhàng. Khi 
rèn luyện kỹ thuật legato để thể hiện được một cách tinh tế giai điệu có sự đan 
xen giữa những bước đi bình ổn với bước nhảy quãng xa, người hát sẽ đạt 
được trình độ cao hơn về kỹ thuật cũng như kỹ năng thể hiện tác phẩm. 

Phần giữa (b) là bộ phận được biến đổi nhiều trong bài với sự thay đổi 

liên tục về hòa thanh trong từng câu. Đoạn b gồm 3 câu không cân phương 

(4+4+6), ở mỗi câu tác giả lại tạo thêm sự phong phú bằng cách thay đổi 

đường nét giai điệu một cách khéo léo.  

Phần tái hiện (a’) được tác giả giữ lại đường nét tiết tấu và hòa thanh, 
giai điệu thay đổi, chủ yếu là các nốt nằm trong trục chính của T và D7 của 
giọng Cdur.  

Franz Schubert viết nhiều ca khúc ở hình thức ba đoạn đơn như: Bài 

hát của một con tàu đến chòm Song Tử (Lied eines Schiffers an die 

Dioskuren)... 
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2.3.4. Hình thức hai đoạn đơn 
  Hai đoạn đơn là hình thức: “gồm hai phần, mỗi phần không vượt quá 

khuôn khổ đoạn nhạc” [109; tr.24], được biểu thị là: a b  

Franz Schubert thường viết ca khúc ở hình thức hai đoạn đơn dưới dạng 

lặp lại kiểu phiên khúc. Chẳng hạn, Der Leiermann (Người chơi đàn quay) 

được viết ở nhịp 3/4, giọng a moll hòa thanh, hình thức hai đoạn đơn không 

có tái hiện dạng phát triển, được nhắc lại kiểu phiên khúc ab ab. 

Der Leiermann (Người chơi đàn quay) là bài cuối cùng trong tập Con 
đường mùa đông của Franz Schubert. Đàn quay là một nhạc cụ được chơi với 

một tay quay, nhưng lại không giống hoàn toàn với đàn organ kéo tay, mặc dù 

được chơi trên đường phố. Nó là nhạc cụ dây, trong đó có 2 dây tạo ra tiếng 

bass (âm trầm). Franz Schubert đã mô phỏng âm thanh này bằng những nốt 

nhạc trong phần bè đệm của mình, giúp cho người xem cảm nhận được câu 

chuyện về cuộc đời buồn của ông già đàn hát rong.  

Ở tốc độ andante (thong thả), ca khúc được khởi động bằng câu nhạc 

8n, 2 nhịp bắt đầu với hợp âm bè bass A, E, trước âm E là nốt Dis hoa mỹ, 

cảm giác giống như người hát rong đang khởi động chiếc đàn của mình, ngay 

sau đó “tiếng đàn quay” vang lên ở bè tay phải với tiết tấu chùm 4 nốt móc 

kép và nốt đơn đan xen với các dấu lặng đơn, kép, lặng kép, trắng. Đây là âm 

hình tiết tấu chủ đạo đó của bè đệm piano được vang lên kiểu âm trì tục từ đầu 

đến cuối bài hát, âm thanh vang lên buồn não nề, thương cảm.  

Câu hát đầu tiên x (4n) sử dụng khá nhiều quãng 4, vang lên đều đặn bằng 

những móc đơn. Câu hát thứ hai lặp lại giai điệu như câu nhạc thứ nhất. Trong 

hai câu nhạc này có nhiều bước nhảy quãng 4Đ và 5Đ lên xuống. Âm thanh 

vang lên chất chứa đầy nỗi buồn, tương tư, đòi hỏi người hát không chỉ sử 

dụng kỹ thuật và hơi thở tốt, mà còn phải thể hiện cảm xúc buồn thương một 

sách sâu sắc. 

Ca khúc có đặc điểm mỗi câu hát chỉ kéo dài 2 ô nhịp, sau đó tiếng đàn 

quay sẽ vang lên nối tiếp 2 ô nhịp tiếp theo thì mới kết thúc 1 câu nhạc. Mỗi 

khi tiếng hát vang lên ở 2n đầu, không gian xung quanh như cô quạnh, bởi chỉ 
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còn tiếng đàn trì tục của bè tay trái mà không có bất kì âm thanh nào khác 

nữa. “Trả lời” cho tiếng hát ấy là “tiếng đàn quay” như đồng cảm với sự cô 

đơn của ông già [Ví dụ 6, PL 3.tr 270.].    
Đoạn đơn b được bắt đầu bằng câu nhạc y (4n) lấy chất liệu từ câu 

nhạc x, chỉ khác ở một chút ở tiết tấu chấm dôi và “chấm giật”. Câu y’ (4n) 

được nhắc lại nguyên dạng câu y. Giai điệu trong câu y phát triển theo hướng 

liền bậc đi xuống, kết giai điệu ở bậc 2 trên điệu tính chính tạo cảm giác chơi 

vơi, không ổn định. Câu z (4n) không có sự thay đổi nhiều về chất liệu, giai 

điệu đi lên rồi xuống liền bậc chậm rãi.  

Sau 2 nhịp dẫn, cấu trúc 2 đoạn a,b lại được lặp lại nguyên vẹn, không 

có gì thay đổi, miêu tả khung cảnh cũng như cuộc đời của ông già chơi đàn 

quay. Hai nhịp dẫn vào cơ cấu kết 6n, chia làm 2 tiết nhạc, mỗi tiết 3 nhịp, tiết 

nhạc 1 kết giai điệu ở âm I/a moll, tiết nhạc 2 kết GĐ âm V/a moll, tạo cảm 

giác chơi vơi như còn điều gì đó chưa thể kết thúc.  

 Hình thức hai đoạn đơn có thể gặp nhiều trong các ca khúc: Em là niềm 

yên bình (Du bist die Ruh); trong liên ca khúc Cô thợ xay xinh đẹp như: số 4. 

Danksagung an den Bach (Lời cảm tạ tới dòng sông); số 18. Trockne Blumen 

(Bông hoa khô héo);,... 

2.4. Phần đệm piano ca khúc trữ tình Franz Schubert 
2.4.1. Tính khắc họa hình tượng bằng âm hình đệm  
      Phân tích, tìm hiểu phần đệm piano của Franz Schubert có thể nhận 

thấy ông đã khai thác khả năng diễn tả của piano để làm đẹp hơn, khắc họa rõ 

hơn hình tượng trong các ca khúc của mình. Phần đệm ở đây không chỉ đơn 

giản là mang tính phụ họa, dẫn dắt và nâng đỡ gọng hát cho ca sĩ, mà còn hơn 

thế nữa, ông đã tạo nên những hình tượng âm nhạc, những cảm xúc nội tâm để 

làm đẹp hơn cho giai điệu. Vì vậy, trong ca khúc của ông, giai điệu và phần 

đệm có mối quan hệ khăng khít, hài hòa, thể hiện trình độ nghệ thuật cao. Có 

thể nhận thấy tiếng vó ngựa trong Erlkönig, tiếng quay tơ trong Gretchen am 

Spinnrade(Nàng Gretchen bên xa kéo sợi), tiếng bánh xe cối xay, tiếng sóng 
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vỗ bờ trong Nàng Gretchen bên xa kéo sợi... đã tạo nên những bức tranh hiện 

thực, sống động. 

 Trong Nàng Gretchen bên xa kéo sợi, phần piano không chỉ đơn giản là 

phần đệm hát thông thường. Nó là tiếng quay nhanh của vòng quay tơ. Tay 

phải là tiếng vòng quay nhưng nó cũng làm ta liên tưởng đến nỗi lo âu của 

Gretchen. Nhịp điệu của tay trái giống như hành động của bàn đạp nhưng 

cũng có thể là nhịp đập trái tim đầy lo lắng của cô được kết nối bằng sự tưởng 

tượng. Toàn bộ tác phẩm được chơi liên tục, du dương của bè piano liên 

tưởng như tiếng vòng quay tơ đều đều. Nét giai điệu mang âm hưởng dân gian 

tuyệt vời kết hợp với kiểu hát nói biểu cảm được vang lên trên phần đệm rất 

giàu hình ảnh. Sự kết hợp đó cho thấy sự thống nhất giữa phần âm nhạc và 

phần lời ca, đặc biệt là cảm xúc, tâm trạng được nối liền với nhau.  

 Ví dụ 7: Trích Gretchen am Spinnrade) 

 
        Cô thợ xay xinh đẹp cũng là một trong những tác phẩm để lại nhiều ấn 

tượng bởi tính khắc họa hình tượng ở phần đệm. Tác phẩm gồm nhiều ca khúc 

mang nhiều kịch tính của nhân vật chàng thợ xay, với niềm khát khao về một 

tình yêu cháy bỏng. Và rồi thay vào đó là những trạng thái mâu thuẫn, băn 

khoăn giữa những ước mơ và hiện thực (bài số 6 - Lên đường) [Ví dụ 8, PL3. 

Tr 271].    

Đôi khi bè đệm còn tạo nên trạng thái bất ngờ để xuất hiện một nét giai 

điệu mới lạ nào đó. Trong bài số 7 Ungeduld (Nóng lòng), khi bè đệm nhẹ 

nhàng với chùm 3 móc đơn đều đặn thì giai điệu lại đột ngột xuất hiện những 

âm hình tiết tấu “chấm giật” rất mới lạ, để thể hiện sự mong muốn một tình 

yêu mãnh liệt của chàng trai [Ví dụ 9, PL 3.tr272].    
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Trong bài 14, tác giả tạo nên một hình tượng nhân vật mới, đó là chàng 

đi săn dũng cảm, tương phản với nhân vật chàng thợ xay với những hoài bão ước 

mơ về một tình yêu cháy bỏng.  

 Để khắc họa hình ảnh chàng thợ săn mạnh mẽ, táo bạo, ở phần đệm, tác 

giả đã tạo nên âm hưởng tiếng kèn đi săn bằng những hợp âm ba đi song song kết 

hợp với đường nét giai điệu ở các quãng 5 đúng, 4 đúng. Với lòng dũng cảm, táo 

bạo, chàng đã đến với dòng suối xa xăm. Hình ảnh mạnh mẽ đó đã chiếm được 

trái tim của cô gái. 

Ví dụ 10: Trích Der Jäger (Thợ săn) 

 
   Bên cạnh miêu tả hình tượng và khắc sâu nội tâm nhân vật, Franz 

Schubert còn thành công trong việc khắc họa khung cảnh thiên nhiên. Đây là 

một trong những nền tảng làm nổi bật lên hình ảnh nhân vật. Chẳng hạn, trong 

ca khúc Des Baches Wiegenlied (Khúc hát ru của dòng suối), ông đã sử dụng 

bè đệm với âm hình tiết tấu chùm 6 móc kép để tạo nên tiếng rì rào của dòng 

suối. Cách sử dụng thủ pháp này còn gặp ở các bài số 2, số 19...  

 Phần đệm ở đây như tiếng suối reo, nơi mà chàng trai gửi gắm nỗi 

buồn, niềm vui, những tâm sự của lòng mình. Âm hình chủ đạo tiết tấu chùm bốn 

kép khá nhất quán, ở các bài số 2 - Wohin (Về đâu);, số 3 - Halt (Dừng lại), bài 

số 4 - Danksagung an den Bach (Lời cảm tạ tới dòng sông)... (phần I), bài số 17 - 

Die böse Farbe (Màu sắc của sự giận hờn), số 19 - Der Müller und der Bach 

(Chàng thợ xay và dòng suối) (phần II)... xuyên xuốt trong liên ca khúc làm cho 

tính chất âm nhạc của các ca khúc vô cùng trong sáng và lãng mạn.   

Ở bài Wohin, ông đã diễn tả bước đi khoan thai và trầm tư của nhân vật 

chàng trai khi bước vào cuộc đời với những âm hình nốt kép. Âm thanh đó đó 
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biểu hiện dòng suối chảy chứ không miêu tả bước đi. Như thể dòng suối là 

người bạn tri kỷ, hiểu được tâm trạng sâu kín của nhân vật. Mặc dù những 

nhân tố mới đã xuất hiện trong bài Die böse Farbe, Der Müller und der Bach, 

nhưng nhân tố âm hình nốt kép luôn được lặp lại, tạo nên sự nhất quán, thống 

nhất trong cấu trúc, cũng như khẳng định vai trò dẫn dắt, nền tảng của phần 

đệm piano cho giai điệu phát triển.  

 Phần đệm trong ca khúc của Franz Schubert, ngoài việc khắc họa hình 

tượng nhân vật và tính chất âm nhạc, còn có vai trò nâng đỡ giai điệu, làm cho 

giai điệu đẹp và xúc tích hơn. Ông đã khéo léo tạo nên sự hài hòa giữa phần 

hòa thanh đệm với tiết tấu phong phú và giai điệu rõ ràng. Đường nét giai điệu 

trong ca khúc của ông có liên quan chặt chẽ với âm điệu dân gian Áo, Đức. 

Đôi khi, phần đệm còn sử dụng các hợp âm có cấu trúc quãng 5, quãng 6 tạo 

ra âm thanh rỗng, gần với âm thanh của các loại kèn dân tộc.  

        Ví dụ 11: Trích Wohin?  

 
 Mối quan hệ giữa phần đệm và giai điệu đã được ông sáng tạo nên 

những nét mới lạ, lãng mạn để miêu tả nội tâm nhân vật. Phần đệm của piano 

là một phương tiện khắc họa hình tượng và thể hiện tư duy trong phát triển âm 

nhạc của ca khúc. Đây là bước thành công, làm cho ca khúc của ông có những 

đường nét đổi mới trong thời kỳ lãng mạn.   

Cũng có thể nhận thấy Franz Schubert đã nhấn mạnh tính kịch trong 

câu chuyện Erlkönig của Goethe bằng những nét đặc biệt đặc trưng cho từng 

vai diễn. Ông viết phần đệm cho piano hòa theo lời thơ nhưng làm tạo nên kịch 

tính thông qua âm nhạc. Phần đệm có thể tạo nên tiếng vó ngựa mà hai cha con 

đang cưỡi, như những bước chạy về phía trước.  
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Ở đây, chúng ta có cảm giác như tiếng piano chơi tuôn chảy, không 

dứt, như tiếng ngựa chạy không ngừng. Trên nền đệm đó có sự kết hợp 4 loại 

giọng khác nhau để thể hiện nội dung như: người dẫn chuyện khô cứng, người 

cha hết sức bình tĩnh, đứa trẻ luôn trong tình trạng lo lắng, rối loạn và Chúa 

rừng khi thì dụ dỗ ngọt ngào, khi thì giận dữ… Điều đó cho thấy khả năng kết 

hợp cao siêu giữa các nhân tố: giữa giọng hát con người và nhạc cụ, giữa hình 

ảnh tượng thanh và tượng hình (piano tạo nên tiếng ngựa phi)… Và khi kết 

hợp giữa các loại giọng, các màu sắc âm vực trên cùng một tác phẩm, ông 

đã thể hiện rõ đây là một tác phẩm có nội dung sâu sắc với đa dạng các 

nhân vật với hình tượng rõ ràng, đầy kịch tính và cảm xúc mãnh liệt [Ví dụ 

12, PL3. Tr273].    
        Đặc điểm chính trong ca khúc của Franz Schubert hội tụ các yếu tố sang 

trọng, trữ tình, giản dị nhưng rất giàu tính biểu cảm. Phần đệm không chỉ giúp 

ca sĩ bộc lộ cảm xúc, mà còn là phần tổng quát chung cho nội dung của tác 

phẩm, giúp cho giai điệu nổi bật hơn tính trữ tình lãng mạn. Đó là đặc điểm 

làm cho âm nhạc trong ca khúc của Franz Schubert rất giàu cảm xúc, dễ nghe 

và dễ hiểu.  

Phần đệm piano trong các ca khúc của ông có tính hình tượng rất rõ 

nét, có tính độc lập cao, vì vậy, nếu tách riêng phần lời ca, phần đệm hoàn 

toàn có thể trở thành một bản khí nhạc hoàn chỉnh.  

2.4.2. Hòa thanh - phương tiện tạo màu sắc trong ca khúc 
 Hòa thanh trong các ca khúc của Franz Schubert không chỉ đơn thuần là 

đưa ra các vòng công năng, những nguyên tắc nối tiếp hợp âm, mà còn nhằm 

tạo ra màu sắc, thẩm mỹ và phong cách cho tác phẩm. Là nhà soạn nhạc thời 

kỳ lãng mạn, Franz Schubert đã kết hợp khá hài hòa giữa nguyên tắc hòa 

thanh cổ điển với các phương pháp khác để tạo nên màu sắc mới, diễn tả tinh 

tế hơn nội dung tâm lý trữ tình của nhân vật trong tác phẩm, nhằm thể hiện 

tính trữ tình phức tạp của con người thời đại.  

         Phần đệm trong các ca khúc của Franz Schubert vô cùng phong phú, đa 

dạng và hòa thanh đã góp phần tạo nên màu sắc sinh động đó. Mỗi ca khúc 
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mang một giai điệu đặc trưng và phù hợp với nội dung của tác phẩm, nhằm 

khắc họa thế giới cảm xúc và tâm trạng của con người. Có thể nhận thấy rõ những 

hình ảnh thiên nhiên trong ca khúc của ông luôn sinh động, đẹp đẽ và tinh tế. Các 

ca khúc Die Forelle, Du Bist Die Ruh, Am Meer (Gần biển)… đều có phần đệm 

khắc họa những hình tượng sông suối khi cuồn cuộn, lúc bình yên…  

Trong Der Lindenbaum (Cây bồ đề), câu nhạc dẫn 4 nhịp giữa phần B và 

A’ có màu sắc tương phản mạnh mẽ với sự dịu êm trước đó. Âm hình tiết tấu của 

câu mở đầu được tái hiện, âm nhạc đã được thay đổi mạnh mẽ: từ E dur của đoạn 

nhạc trước sang câu dẫn này đã đột ngột chuyển điệu sang E moll hòa thanh, âm 

thanh vang lên như báo hiệu một điều gì đó bất ổn.  

 Ví dụ 13: Câu nhạc dẫn giữa B và A’, trích Der Lindenbaum (Cây bồ 
đề) 

 
Ngay sau đó là đoạn phức A’ 16n (nhắc lại đoạn A) với một sự thay đổi 

rõ rệt ở đoạn đơn a’(8n). Tiếp tục ở giọng E moll hòa thanh, trong khi cao độ 

và tiết tấu ở bè giai điệu được giữ nguyên thì chất liệu của phần đệm đã được 

đổi mới hoàn toàn: các âm hình được xếp dày đặc, tay trái và phải đánh cùng 

tên nốt với vị trí cách nhau một quãng tám, tốc độ nhanh và không còn sự ăn 

khớp tuyệt đối với giai điệu, nhiều chỗ phần đệm có tiết tấu khác biệt với phần 

hát diễn tả một sự thay đổi lớn, như là phong ba bão táp đang ập tới [Ví dụ 14, 

PL 3. tr 274].    

         Đoạn b tiếp nối đó lại đột ngột quay trở về giọng E dur với phần đệm êm 

dịu trở lại, chất liệu sử dụng chủ yếu là chùm ba nốt đơn, đơn và đen bám sát 

với chuyển động của bè giai điệu nhẹ nhàng, du dương ổn định [Ví dụ 15, PL 

3. tr 274].    
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  Đoạn chen B có 14 nhịp bắt đầu với phần đệm bè tay phải chạy chùm 3 

kép liên tục với một số dấu hoá bất thường. Bắt đầu câu hát, chất liệu về âm 

hình của bè giai điệu không có gì thay đổi so với đoạn trước, tuy nhiên về cao 

độ đã không còn bình ổn như đoạn A. Ở bè hát, các bước nhảy thường xuyên 

được thêm vào. Phần đệm bè tay phải piano chạy liên tục với nhiều sắc thái to 

nhỏ thay đổi liên tục, khi thì tăng, giảm dần, lúc thì đột ngột thay đổi âm 

lượng (sfz, p, crescendo, f, decrescendo) cùng số lượng lớn các nốt với dấu 

hoá bất thường (as, eis, b, ais, ais...). Sự phát triển đó đã tạo cảm giác không 

ổn định về điệu tính. Hòa thanh ở đây chủ yếu là qua hệ chủ - át để chuẩn bị 

cho đoạn nhạc tiếp theo [Ví dụ 16, PL 3. tr275].    

Đoạn phức A’ lúc này được tái hiện, có thay đổi đôi chút so với ban 

đầu. Đoạn A’ có 18n với câu y’ thuộc đoạn đơn b’ có 6n thay vì 4n do tiết 

nhạc thứ 2 trong câu y’ được lặp lại. Việc lặp lại này có tác dụng nhấn mạnh 

hoặc đóng vai trò như một lời nhắn nhủ dịu êm, như lắng đọng lại. Điều đó 

tạo cảm giác hồi tưởng, nhớ lại sự dịu êm yên bình, thoải mái lúc ban đầu. Kết 

bài là câu nhạc có 6 nhịp, tái hiện lại gần như toàn bộ câu mở đầu, có một chút 

thay đổi để về kết. Hòa thanh được hút về chủ, tạo âm hưởng kết một cách 

trọn vẹn. 

Ngoài ra, trong ca khúc, phần đệm piano còn được đề cao màu sắc của 

các hợp âm phụ hoặc ly điệu, chuyển điệu. Chẳng hạn, đoạn chen trong ca 

khúc Die Forelle có 3 câu nhạc với các chất liệu được đổi mới liên tục. Câu t 

(4n) có phần bè đệm piano chùm 6 nốt móc kép, bắt đầu bằng lặng kép, tuy 

nhiên, không còn giai điệu (Des, Fes, Ges, G, As) đi liền bậc nữa. Câu u (4n) 

bắt đầu xuất hiện những âm hình tiết tấu mới, đến câu v (5n) thì chất liệu âm 

hình đệm được thay đổi hoàn toàn báo hiệu những diễn biến kịch tính xảy ra. 

3 câu hát có phần hòa thanh được chuyển điệu liên tục, câu t kết ở âm III/T/B 

moll, câu u kết ở âm III/T/As dur, câu v 5n kết ở âm I/T/Des dur [Ví dụ 17, 

PL 3. Tr276].    
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Hay như trong ca khúc Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa 

kéo sợi), ở đoạn phức B (27n) trái ngược với sự lặp lại tiết tấu, chất liệu về 

hòa thanh lại được tác giả xây dựng mới hoàn toàn với việc chuyển giọng liên 

tục giữa các câu: câu j (4n) kết ở bậc I/a moll, câu q (4n) kết ở bậc I/t/a moll, 

câu i (4n) kết ở bậc III/T/F dur, câu k (4n) kết ở bậc III/T/As dur, câu l (4n) 

kết ở bậc III/T/ B dur, câu m (5n) kết ở bậc I/T/H dur. Ông rất khéo léo trong 

việc sử dụng thủ pháp ly điệu và đề cao hòa thanh phụ để diễn tả sự bất ổn về 

nội dung của ca khú, như diễn tả sự chênh vênh, không có điểm tựa, sự bất an 

của cô gái. 

2.5. Kỹ thuật thanh nhạc trong ca khúc của Franz Schubert 

 Ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi người hát phải sử dụng nhuần 

nhuyễn các kỹ thuật thanh nhạc. Tùy theo nội dung và sự phát triển của âm 

nhạc, mỗi ca khúc sẽ có cách xử lý riêng, đặc biệt là cách sử dụng kỹ thuật 

thanh nhạc để tạo ra âm thanh mềm mượt. Trong mỗi ca khúc của ông, các kỹ 

thuật: legato, cantilena, marcato... sẽ được xử lý một cách tinh tế. 

2.5.1. Kỹ thuật hát liền tiếng 

2.5.1.1. Kỹ thuật legato 

Hát liền tiếng là kỹ thuật hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn, tự nhiên, 

thoải mái từ âm nọ sang âm khác và là kỹ thuật chính trong nghệ thuật ca hát 

chuyên nghiệp Hát liền tiếng hay các thuật ngữ như legato, cantilena…  đều 

dùng để chỉ kỹ thuật xử lí âm thanh kết nối vào nhau một cách mượt mà, khi 

hát chuyển từ nốt này sang nốt khác mà không có khoảng nghỉ nào giữa các 

nốt nhạc. Hát liền tiếng có thể là ngân dài trường độ của một nốt, một chữ và 

cũng có thể là nối các cao độ, các từ phát âm khác nhau. Kỹ thuật hát liền 

tiếng thường được tác giả quy định bằng kí hiệu trong bản nhạc.  

Các ca khúc trữ tình của Franz Schubert sử dụng rất nhiều kỹ thuật 

thanh nhạc tuy nhiên kỹ thuật hát liền tiếng legato đóng vai trò chủ đạo trong 

các tác phẩm của ông.   
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Ví dụ 18:  

 
 

               Kỹ thuật hát liền giọng (legato) “là một kỹ thuật cơ bản và cũng là 

kỹ xảo hàng đầu của tiếng hát” [81; tr.214]. Với kỹ thuật này “hơi thở là sợi 

chỉ hồng xâu chuỗi các thanh âm lên bổng xuống trầm, khiến tiếng hát ngân 

vang liền tiếng mềm mại, uyển chuyển, có khả năng thể hiện âm nhạc trữ tình, 

dịu dàng hoặc mạnh mẽ, đằm thắm, nổi bật “tính ca hát” [81; tr.214]. Kỹ thuật 

hát liền tiếng phù hợp với sự diễn tả giai điệu mượt mà, uyển chuyển, giàu 

chất thơ trong ca khúc của Franz Schubert. Phần lớn ca khúc của ông đòi hỏi 

phải áp dụng kỹ thuật này để làm rõ tính chất trữ tình và nội dung sâu sắc của 

tác phẩm như: làm nổi bật sự thanh nhẹ trong Bông hồng dại (Heidenröslein); 

thể hiện nỗi niềm ai oán, tha thiết trong Ave Maria; làm rõ tính chất tĩnh lặng, 

thánh thiện trong Niềm yên tĩnh của tôi; miêu tả sự ấm áp, dịu dàng với nhịp 

điệu đưa nôi trong Hát ru; thể hiện tình cảm đắm say, xao xuyến trong Nàng 

Gretchen bên xa kéo sợi; hay sự cảm động đến tha thiết trong giai điệu êm ái, 

uyển chuyển của Nhạc chiều (Serenata)... Học tác phẩm thanh nhạc của Franz 

Schubert, SV sẽ được luyện tập cách hát legato một cách tinh tế. 

Ca khúc Đêm và những giấc mơ (Nacht und Träume) được viết ở 

giọng Hdur, với cách tiến hành giai điệu ở tốc độ rất chậm (sehr langsam), sắc 

thái rất nhẹ (pp) với lối tiến hành chủ yếu theo lối bình ổn liền bậc, dù đôi khi 

có bước nhảy nhưng kết hợp sắc thái và tốc độ vẫn tạo nên tính chất trữ tình. 

Để diễn tả tính chất trữ tĩnh với những quãng hẹp, người hát phải sử dụng kỹ 

thuật legato với hơi thở đều ở âm lượng nhỏ. Với sự diễn tả nhẹ nhàng trong 

âm sắc, người hát có thể thể hiện được trạng thái mộng mị như trong giấc mơ, 
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đem đến cảm giác tự nhiên và nhẹ nhàng trong âm sắc. Ca khúc này sẽ giúp 

cho hát cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế qua từng câu hát  [Ví dụ 19, PL 3. tr277].    

Bông hồng dại cũng là ca khúc có giai điệu được tiến hành chủ yếu 

theo lối bình ổn liền bậc, ít bước nhảy. Tuy nhiên trong bài hát này, của Franz 

Schubert đã khai thác giai điệu ở quãng cận cao và quãng cao, nên khá thuận 

lợi cho giọng soprano của nữ hoặc giọng tenor của nam.  Âm vực của ca khúc 

chỉ trong một quãng 8 nên có thể sử dụng để dạy cho các SV giai đoạn đầu. 

Tuy nhiên, để hát tốt ca khúc, người hát cần phải luyện tập để ứng dụng nhuần 

nhuyễn kỹ thuật legato. Ở đây, người hát không dùng quá nhiều lực mà phải 

điều tiết hơi thở đều sao cho khi hát legato đạt được tính chất trữ tình với sắc 

thái rất nhẹ (pp). Ở các quãng cao nên sử dụng kỹ thuật đóng tiếng ở vị trí 

không quá sâu mới có thể làm nổi bật sự thanh nhẹ của ca khúc. 

 Ví dụ 20: trích Heidenröslein  

 
 Phần lớn ca khúc của Franz Schubert có tính trữ tình lãng mạn. Vì 

vậy, kỹ thuật Legato có vai trò quan trọng, làm rõ tính trữ tình và làm nổi bật 

ý nghĩa nội dung của ca khúc. Với cách hát liền tiếng để chuyển tiếp liên tục 

đã tạo nên những câu hát liên kết không bị ngắt quãng. Người hát sẽ rèn luyện 

được sự điều tiết của hơi thở, kiểm soát được hơi thở, đồng thời có thể hát 

được một cách thoải mái và cách tự nhiên. Ngoài ra, để có thể diễn tả ca khúc 

với những nội dung sâu sắc, người hát đồng thời còn được rèn luyện cách sử 

lý khéo léo và tinh tế để đạt đến sự thanh thoát, mượt mà. Legato là một kỹ 

thuật khó, cần lưu ý hướng dẫn SV luyện tập ngay từ đầu để có thể giúp các 

em đạt được sự uyển chuyển và trau chuốt khi thể hiện tác phẩm. Ca khúc của 
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Franz Schubert khá đa dạng, có từ dễ đến khó, có thể khai thác để dạy học cho 

SV ngay từ những năm đầu tiên cho đến năm thứ 4 của bậc Đại học. 

2.5.1.2. Kỹ thuật cantilena 
Kỹ thuật cantilena “là kiểu hát cơ bản nhất trong kỹ thuật thanh nhạc 

của các trường phái ca hát trên thế giới” [73; tr.104]. Đây là “cách hát chuyển 

tiếp liên tục, đều đặn từ âm nọ sang âm kia, tạo nên những câu hát liên kết 

không ngắt quãng” [73; tr.104]. Với những đường nét giai điệu tinh tế, nhiều 

ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi người ca sĩ phải đạt được trình độ cao mới 

có thể hát nhuần nhuyễn kỹ thuật cantilena để thể hiện đúng tính chất của tác 

phẩm.  

Ví dụ 21: 

 
Rất nhiều ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi xử lý kỹ thuật cantilena 

như: Ständchen (Nhạc chiều), Auf dem Wasser zu singen (Bài ca trên mặt 

nước), Nähe des Geliebten (Gần gũi bên người dấu yêu), Lachen und Weinen, 

(Khóc và cười)…  

 Muốn biết là một trong những tác phẩm cần sử dụng kĩ thuật hát liền 

tiếng (cantilena), thể hiện những trăn trở hết sức ngây thơ và e dè của chàng 

trai làm thuê nghèo, tự hỏi rằng cô chủ cối xay xinh đẹp liệu có yêu mình 

không. Bằng những thủ pháp nghệ thuật hết sức tinh tế, Franz Schubert đã 

“gắn chặt” lời ca và hình tượng âm nhạc, khiến cảm xúc người nghe được 

tăng lên gấp bội. Để thể hiện ca khúc này, người hát cần biết vận dụng kĩ thuật 

hát liền tiếng cantilena đúng chỗ và thể hiện sao cho chính xác cảm xúc mà 

tác giả đã gửi gắm. Bài hát này viết ra dành cho những giọng nam để có thể 

thể hiện ý đồ của nhạc sĩ. Phù hợp nhất là các giọng nam trung trữ tình, các 

giọng nam cao có chất giọng mỏng, sáng để tạo hình ảnh liên tưởng đến một 

chàng trai trẻ, mộng mơ. Hoặc như trong Cây bồ đề, để phù hợp với cách thể 

hiện tình cảm dịu dàng, âu yếm hoặc diễn tả tâm trạng buồn bã của Gretchen 
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(Nàng Gretchen bên xa kéo sợi)... phù hợp nhất là sử dụng kỹ thuật cantilena 

để xử lý tác phẩm. 

Sự gần gũi của người yêu Nähe des Geliebten (Gần gũi bên người dấu 
yêu dấu) là ca khúc có sắc thái chậm rãi, trang trọng, duyên dáng (langsam, 

feierlich, mit Anmut), mang đậm chất trữ tình. Âm vực trong phạm vi không 

rộng (quãng 9T), nhưng giai điệu chủ yếu ở các quãng cao và nhiều bước 

nhảy, nên đây là ca khúc khó để thể hiện. Ca khúc dành cho các giọng hát đã 

nắm vững kĩ thuật cơ bản, phù hợp với những SV giọng nam cao, học năm thứ 

ba và thứ tư bậc Đại học. Để thể hiện được ca khúc này, người học cần sử 

dụng nhuần nhuyễn cách hát liền tiếng (cantilena) và chú ý đóng tiếng một 

cách trong sáng trên nốt cao. Đặc biệt, làm rõ sự tương phản sắc thái của ca 

khúc, giữa âm lượng lớn (f) và rất nhỏ (pp) nhưng vẫn đạt được sự hòa quyện 

liền mạch bởi kỹ thuật cantilena [Ví dụ 22, PL 3. tr278].    
 Ständchen (Nhạc chiều) (Leise flehen meine Lieder) với motif chủ đạo 

là chùm ba thêu, đan xen với những bước nhảy xa. Ca khúc nặng về cảm xúc, 

đòi hỏi người hát phải có cách xử lý sắc thái và kỹ thuật một cách tinh tế, âm 

lượng nhỏ ở nốt thấp và âm lượng lớn ở những nốt cao. Để thể hiện được ca 

khúc với những yêu cầu đạt được sự trữ tình và làm nổi bật cảm xúc, người 

hát phải làm chủ được kỹ thuật cantilena với hơi thở đều. Vị trí âm thanh khi 

hát luôn phải giữ cao và sáng [Ví dụ 23, PL 3. tr279].    

2.5.2. Kỹ thuật thể hiện sắc thái 
Sắc thái là một trong những phương tiện biểu hiện sự diễn tả tính chất 

của tác phẩm âm nhạc một cách rõ ràng. Sắc thái làm nổi bật lên đặc điểm, 

cảm xúc chứa đựng trong giai điệu và nội dung tác phẩm. Cũng như các tác 

phẩm âm nhạc khác, ca khúc của Franz Schubert cũng có những yêu cầu thể 

hiện sắc thái.  

Ví dụ 24: 
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          Ca khúc của Franz Schubert có sự vận dụng khéo léo giữa âm nhạc với 

thơ ca và chú trọng đến miêu tả sự chân thật của tâm hồn. Ca khúc của ông đã 

khái quát được hình tượng của cuộc sống bằng sức biểu hiện và tưởng tượng 

sâu sắc. “Thoáng nghe giai điệu ca khúc của Franz Schubert, ai cũng cảm thấy 

giản dị và dễ hiểu, nhưng không dễ gì hát hay các ca khúc đó” [79; tr.195]. Ca 

khúc của ông yêu cầu người hát phải sử lý sắc thái một cách khéo léo, tinh tế, 

sao cho đạt được mức độ sâu sắc, làm nổi bật sự diễn tả nội tâm, làm rung 

động lòng người. Tùy thuộc vào hướng chuyển động và phát triển của giai 

điệu của mỗi ca khúc để có thể thể khai thác giọng hát ở các quãng giọng khác 

nhau. Cùng với cách tiến hành giai điệu, mỗi ca khúc sẽ có những yêu cầu 

khác nhau về sắc thái và tốc độ. 

Franz Schubert đã viết thành công nhiều ca khúc có sắc thái nhỏ nhẹ, 

nhưng rất rõ nét trong biểu hiện tác phẩm. Chẳng hạn, ca khúc Du bist die Ruh 

được viết ở tốc độ rất chậm (sehr langsam), sắc thái rất nhẹ (pp). Giai điệu của 

ca khúc được tiến hành chủ yếu theo lối bình ổn, đôi khi có sử dụng bước 

nhảy nhưng khi kết hợp sắc thái nhỏ nhẹ và tốc độ chậm nên tính chất trữ tình 

sâu lắng vẫn đóng vai trò chủ đào. Đây là ca khúc không quá khó về quãng 

giọng nhưng để thể hiện tốt, ngoài việc sử dụng kỹ thuật legato, người hát còn 

phải rèn luyện hơi thở đều với âm lượng nhỏ, để thể hiện được trạng thái 

mộng mị như trong giấc mơ, vốn là yêu cầu của tác phẩm. 

Ông cũng thành công ở những tác phẩm đòi hỏi sắc thái mạnh như Il 

modo di parlare moglie (Cách thức chọn vợ). Tác phẩm được viết ở tốc độ 

tương đối nhanh (allegro ma non troppo) và nhanh vui (allegro vivace). Ông 

sử dụng rất nhiều thủ pháp trong phát triển giai điệu và khai thác giọng hát 

nam trầm, giống như một aria có độ kịch tính. Vì vậy, ngoài yêu cầu ca sĩ phải 

có hơi thở tốt, khỏe, giữ ổn định vị trí âm thanh do giai điệu thường xuyên 

thay đổi thất thường, người hát còn phải thể hiện đúng sắc thái mạnh mẽ và 

mạch tình cảm của cả bài.  

Ngoài những ca khúc đơn thuần được thể hiện ở âm sắc nhỏ nhẹ hay 

mạnh mẽ, rất nhiều ca khúc của ông đòi hỏi sự thay đổi sắc thái trong cùng 
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một bài. Có thể kể một vài trường hợp có sự tương phản rõ nét về sắc thái 

như: Nacht und Träume Hdur, Heidenroslein, Nähe des Geliebten Gesdur… 

 Ông có thể tạo nên biên độ rộng trong cùng một ca khúc, từ rất nhỏ 

đến rất lớn. Vì vậy, người hát rất cần rèn luyện về mặt hơi thở, để có thể hát 

được những câu hát cần có hơi thở sâu, dài và ổn định, cũng như có thể xử lý 

sắc thái nhỏ và rất nhỏ mà âm thanh vẫn rõ nét, hoặc rất to mà giọng hát 

không bị yếu, không bị hụt hơi. Đây là một trong những vấn đề thách thức với 

mọi ca sĩ nên cần phải có quá trình rèn luyện thật tỉ mỉ. 

Wohin? (Về đâu?) là một trong những ca khúc có sự tương phản về sắc 

thái rất lớn, rất to hoặc rất nhẹ (pp). Để đáp ứng được sự tương phản mạnh mẽ 

về sắc thái, cũng như để thể hiện được tốt tính chất của bài, người hát cần phải 

có nền tảng về hơi thở chắc chắn, thể lực tốt, vị trí âm thanh cao, ổn định.  

Rõ ràng, với tác phẩm thanh nhạc của Franz Schubert, bản thân người 

học không chỉ được trang bị nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tốt, mà hơn thế nữa, 

là sự rèn luyện để đạt được sự tinh tế trong cách xử lý ở mỗi tác phẩm. 

2.5.3. Một số kỹ thuật khác 
Ngoài kỹ thuật legato và cantilena chiếm vai trò chủ đạo, Franz 

Schubert còn sử dụng một số kỹ thuật khác để tạo nên tính chất âm nhạc 

phong phú, nhằm diễn tả nhiều màu sắc khác nhau trong ca khúc của ông.  

Kỹ thuật marcato tương tự như non-legato trong nhạc đàn, “là kỹ thuật 

hát ngắt, không liên tục, có độ tạm dừng giữa mỗi nốt. Hát non-legato và 

marcato phương pháp hát đòi hỏi người hát trên cơ sở khống chế hơi thở phải 

hát nhấn vào từng âm kết hợp với ngắt các âm một cách đều đặn và chủ động” 

[174]. Đây là kỹ thuật phù hợp với những ca khúc có giai điệu vui tươi, diễn 

tả sự hồn nhiên.  

 Ví dụ 25: Kỹ thuật marcato 
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Trong ca khúc Franz Schubert, kỹ thuật marcato phù hợp để diễn tả sự 

sôi nổi, hồn nhiên, nhí nhảnh của con cá hồi (Die Forelle). Đó là kỹ thuật phù 

hợp với những nhân vật mang tính biểu tượng: Con cá và ngư ông. Người kể 

chuyện miêu tả cảnh một con cá hồi bơi lội tung tăng trong dòng suối và sự phẫn 

nộ của bản thân khi thấy ngư ông bắt được cá bằng những cách bất minh. Kỹ thuật 

marcato phù hợp cách thể hiện tự do, thoải mái và sự thay đổi linh hoạt giữa 

các câu đoạn. Đây là ca khúc rất nổi tiếng trong di sản sáng tác của ông.  

 Kỹ thuật staccato (hát nảy) và recitative (hát nói) cũng được sử dụng 

trong một số tác phẩm, tạo nên những sắc thái sinh động, nhiều màu sắc.  

Người chăn cừu trên đá (Der Hirt auf dem Felsen) là một ca khúc có 

sử dụng kỹ thuật staccato. Ông ít sử dụng kỹ thuật này cho ca khúc trữ tình 

của mình. Tuy nhiên, đây là một ca khúc có khuôn khổ khá dài, gồm có ba 

phần, được sử dụng các kỹ thuật gần như là một aria, rất khó trong ca khúc 

nghệ thuật. Phần thứ nhất miêu tả sự ấm áp về tình yêu của chàng chăn cừu, 

chờ đợi để gặp lại người yêu khi mùa xuân đến với giai điệu du dương và ngọt 

ngào; Phần thứ hai (phần giữa) thể hiện nỗi đau về sự ca cách xa người yêu và 

sự đắm chìm trong đau khổ của chàng chăn cừu; Phần thứ ba thể hiện sự suy 

nghĩ tích cực của chàng trai với âm nhạc tươi sáng hơn. Tuyến giai điệu được 

thể hiện một cách linh hoạt, dày đặc bước nhảy phát triển nhanh dần, đặc biệt 

tăng tốc độ ở cuối bài. Để tạo sự linh hoạt, người hát phải sử dụng kỹ thuật 

passage và kỹ thuật staccato để lôi cuốn ở tốc độ nhanh và kết thúc trong hào 

hứng và tràn đầy hi vọng [Ví dụ 26, PL 3. tr280].     
Trong hệ thống tác phẩm của Franz Schubert, kỹ thuật recitative xuất 

hiện ở những câu hát đối thoại, những câu tâm sự buồn, nhằm thể hiện đúng 

tính cách, cảm xúc của nhân vật được miêu tả trong ca khúc. Trong ca khúc 

Chúa rừng, người dẫn chuyện thể hiện nội dung: “Người cha kinh hoàng, anh 

ta phi ngựa bứt tốc. Anh ôm đứa trẻ đang rên rỉ trong tay. Với nỗ lực cuối 

cùng cũng về đến nhà. Trong vòng tay của anh, đứa trẻ đã chết”. Kỹ thuật 

recitative sẽ thể hiện rõ sự bàng hoàng và buồn bã của người cha. Trong ca 

khúc này, việc quan trọng nhất và khó nhất đối với ca sĩ là phải hiểu và thể 
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hiện được tính cách, lời nói của từng nhân vật, xử lý sao cho phù hợp với kĩ 

thuật thanh nhạc như đã nêu ở trên. 

Ví dụ 27: trích Erlkönig (Chúa rừng) 
                             Recit.    

 
Nhìn chung, trên cơ sở các kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc, những ca 

khúc của Franz Schubert đòi hỏi cách xử lý tinh tế, xử lý sao cho phù hợp với 

nội dung và tính cách nhân vật. Để hát đúng, hát hay, hát đạt đến cảm xúc 

như yêu cầu của mỗi ca khúc, ngoài việc nắm vững kỹ thuật cơ bản của 

thanh nhạc, khi học tác phẩm của Franz Schubert người học cần phải có sự 

rèn luyện công phu mới có thể đạt được cách xử lý tinh tế cần có đối với ca 

sĩ chuyên nghiệp. 

2.6. Vai trò của ca khúc của Franz Schubert trong đào tạo thanh nhạc  
2.6.1. Vai trò về thẩm mỹ âm nhạc  

   Các nhạc sĩ thời lãng mạn thường tạo nên nhiều hình thức thể loại âm 

nhạc khác nhau để thể hiện phong cách cá nhân và giàu tính hình tượng. Thời 

kỳ này xu hướng dân tộc xuất hiện, các nhạc sĩ thường khai thác âm nhạc dân 

gian, vận dụng chất liệu dân ca, dân vũ của dân tộc mình vào trong tác phẩm. 

Franz Schubert là một trong những nhạc sĩ đã thành công trong việc vận dụng 

những chất liệu dân ca, dân vũ vào tác phẩm của mình. 

            Franz Schubert là người đặt nền móng cho thể loại âm nhạc trữ tình, 

nâng tầm ca khúc nghệ thuật sánh ngang với các thể loại âm nhạc lớn khác 

như giao hưởng, opera... “Thành tựu ca khúc của Franz Schubert tương đương 

với thành tựu giao hưởng của Beethoven. Nhạc sĩ được mệnh danh là “Vua ca 
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khúc”, là người mở ra kỉ nguyên chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc, đặc biệt 

là ca khúc lãng mạn” [79; tr.194]. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa thơ ca và âm 

nhạc, bằng sự cân bằng giữa phần lời ca và phần đệm, ông trở thành người 

người tiên phong trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần đệm và phần hát 

với hình tượng, cấu trúc âm nhạc rõ ràng, cũng như thể hiện tính thơ ca trong 

ca khúc. Tác phẩm của ông nổi bật phong cách đặc trưng của thời lãng mạn 

với tính thẩm mỹ âm nhạc.  

Hơn 600 ca khúc [79; tr.194] của Franz Schubert được tiếp nhận với ý 

nghĩa dân chủ, là những giai điệu lãng mạn giàu cảm xúc, được tuôn trào một 

cách tự nhiên, “tất cả đều được ông hoàn thành ở đỉnh cao nghệ thuật. Ca 

khúc của ông chảy theo dòng thi ca. Là một người nắm vững về làn điệu, nên 

những ca khúc êm đềm của ông có sức truyền cảm cao” [67; tr.285]. Ông viết 

ca khúc với những tâm trạng, cảm xúc vui buồn, những hình ảnh sâu kín trong 

tâm hồn của con người. Ông đã thể hiện trong ca khúc sự “khát khao về một 

cuộc sống tốt đẹp, về tình yêu và hạnh phúc với niềm tin ở tương lai, hướng 

tới thiên nhiên và xã hội lý tưởng” [67; tr.195], được đánh giá cao về sự tinh 

tế trong giai điệu, với cách diễn tả chân thực và sâu sắc. Sự gắn bó chặt chẽ 

giữa lời ca và âm nhạc trong ca khúc đã đạt tới sự tinh tế,  sự đổi mới sâu sắc 

về nội dung và hình tượng. Ca khúc của ông được viết cho các loại giọng: 

giọng nam; giọng nữ; giọng nam và nữ hỗn hợp, mà ở đó thế giới nội tâm sâu 

sắc của con người được thể hiện với nhiều màu sắc khác nhau. Khi được tiếp 

cận, được học ca khúc của Franz Schubert, sinh viên không chỉ được rèn 

luyện kỹ thuật, kỹ năng xử lý tác phẩm, mà còn được nâng cao hơn về thẩm 

mỹ âm nhạc. 

           Franz Schubert rất khéo léo trong việc xử lý ngôn ngữ qua âm nhạc, tạo 

nên vẻ đẹp của âm tiết. “Ca khúc của ông chảy theo dòng thi ca. Là một người 

nắm vững về làn điệu, nên những ca khúc êm đềm của ông có sức truyền cảm 

cao” [67; tr.195]. Đó là một trong những đặc điểm có nhiều ảnh hưởng tới các 

nhạc sĩ sáng tác sau này như: Robert Schumann, Johannes Brahms, Hugo 

Wolf, Franz Liszt... Các ca khúc của ông sinh động và nhiều màu sắc. Có thể 
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gặp trạng thái hoạt bát, hăng hái, vui tươi trong Die Forelle (Con cá hồi), hay 

thể hiện tình cảm trong sáng qua ánh hoàng hôn, nét đẹp của ráng chiều trong 

Abendrot... Nhiều ca khúc có giai điệu dịu dàng, tĩnh lặng, có sức truyền cảm 

sâu sắc như: Niềm yên tĩnh của tôi, Bờ biển cho đến những giai điệu êm ái, 

uyển chuyển trong Ständchen (Nhạc chiều) hay Ave Maria tha thiết, dịu dàng 

đều đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật [Ví dụ 28, PL 3. tr281].    
      Những tình cảm xao xuyến, da diết diễn tả nội tâm của nhân vật cũng 

được thể hiện một cách sinh động như trong ca khúc Nàng Gretchen bên xa 
kéo sợi, hoặc những âm hưởng thanh nhẹ, chất phác mang tính tự họa trong 

Bông hồng dại cũng trở nên vô cùng đặc biệt bởi giai điệu đẹp một cách tế 

nhị, kín đáo.  

        Ví dụ 29: Trích Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa  kéo 

sợi) 

  
 Ngoài ra, những tâm trạng đau buồn cũng được viết lên trong nhiều ca 

khúc với nhiều cách diễn tả khác nhau. Bài ca trên nước, Em là niềm yên 
bình... là những ca khúc mang màu sắc buồn thương, nhưng thư thái. Còn tập 

liên ca khúc Con đường mùa đông cũng mang màu sắc buồn nhưng có tính 

triết lý với nội dung bi kịch về cuộc sống. Đây là một nhóm các ca khúc có 

cùng chủ đề và thường được biểu diễn như kể một câu chuyện [Ví dụ 30, PL 

3. tr282].    
 Bút pháp sáng tác âm nhạc của Franz Schubert vô cùng tinh tế. Ông có 

thể diễn tả sự phức tạp về cảm xúc một cách khéo léo để truyền cảm những 
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cảm xúc nhẹ nhàng, ít kịch tính. Ông hướng đến miêu tả cuộc sống của con 

người thời đại với sự lạc quan, giản dị, hy vọng về những ước mơ tươi sáng. 

Đôi khi cũng xen kẽ những trăn trở, dằn vặt trong tâm tư, tình cảm trước thực 

tại cuộc sống.  

           Âm nhạc của Franz Schubert sử dụng các yếu tố từ âm nhạc cổ điển 

truyền thống, âm nhạc dân gian Áo, các vũ khúc, dạ khúc và sự sáng tạo từ 

cảm xúc của bản thân. Tính chất âm nhạc: đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tinh tế 

và giàu cảm xúc, nhấn mạnh vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã và cân bằng. Điểm đặc 

trưng của phong cách lãng mạn, trữ tình trong ca khúc của Franz Schubert là: 

yếu tố xã hội, chủ nghĩa dân tộc và đặc điểm tính cách, cảm xúc cá nhân. Ông 

cũng thành công việc hợp nhất những yếu tố của chủ nghĩa lãng mạn như: hòa 

âm chromatic, chuyển giọng bất ngờ và đột ngột. Đó là những đặc điểm tạo 

lên những đường nét hình tượng đặc sắc trong ca khúc của ông. 

          Thẩm mỹ âm nhạc trong ca khúc của Franz Schubert còn được thể hiện 

rất rõ qua nội dung lời ca. Các ca khúc của ông thường được sáng tác và phổ 

nhạc từ khoảng 150 nhà thơ. Ông đặc biệt yêu thích thơ của Wolfgang von 

Goethe, Heinrich Heine, Friedrich Rückert, Wilhelm Müller, Joseph Freiheit 

von Eichendorff, Johann Baptist Mayerhofer, Ludwig Rellstab... Ông đồng cảm 

với sự rung động trong nội tâm của các nhà thơ và đã khéo léo sáng tác từ chính 

cảm xúc trực tiếp nội tại của mình. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định và dành 

những lời nhận xét xác đáng về tài nghệ phổ thơ của  ông.  

 Về mặt nào đó có thể nói, chính sáng tác của Schubert đã làm cho các thi 

phẩm của các nhà thơ lớn kia được lưu truyền rộng rãi trên thế giới cho đến 

ngày nay. Nhạc sĩ đã thể hiện tình yêu thiên nhiên và cuộc sống con người. Ca 

khúc của ông có âm hưởng thi ca và linh cảm của một con người, đó là một 

đặc sắc rất riêng của Franz Schubert [79; tr.195]. 

           Có thể kể đến một số ca khúc có phần lời từ thơ của các nhà thơ nổi 

tiếng như: Der Tod und das Mädchen (Thần chết và thiếu nữ), An die Musik 

(Nhắn gửi Âm nhạc) (thơ của Franz von Schobar); Suleika, Erlkönig (Chúa 

rừng) (thơ của Wolfgang von Goethe); Was Ist Sylvia? (Sylvia, nàng là ai?) 
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(thơ của Schakespeare); Cô thợ xay xinh đẹp, Con đường mùa đông (thơ của 

Winhelm Muller); Lied eines Schiffers an die Dioskuren (Khúc hát người thủy 

thủ gửi tới chòm Song Tử) (thơ của Mayrhofer), Ave Maria (chương Bài ca 
của Helen trong trường ca Người đàn bà trên hồ của Walter Scotts) Du Bist 

Die Ruh (Em là niềm bình yên) (thơ của Friedrich Rückert), Bài ca thiên nga 

(thơ của Schwanengesang); Con cá Forelle (thơ của Christian Daniel 

Schubart)... 

          Ví dụ 31: trích Die Forelle (Con cá hồi) 
                                                câu x 

 
                               câu x’ 

 
 Dựa trên những áng thơ bất hủ ấy, Franz Schubert đã sáng tác nên 

những ca khúc lãng mạn, sâu sắc với những hình ảnh sống động. Ông đã đưa 

vào ca khúc những tâm trạng u buồn, bất mãn của số phận và những ước mơ 

vươn tới cuộc sống tốt đẹp. Những giai điệu chứa chan hy vọng và tình yêu 

cuộc sống, mở ra một khoảng rộng thế giới nội tâm sâu kín của con người. 

Hầu hết các ca khúc của ông đều nhẹ nhàng, du dương, uyển chuyển, thuần 

khiết và đơn giản, luôn có sự giao nhau giữa phần hát và phần đệm với cách 
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thể hiện tinh tế. Đó là những đặc điểm tạo nên cảm giác lãng mạn, trữ tình 

một cách sâu sắc với những âm điệu bay bổng, ngọt ngào nhưng cũng thấm 

đượm những trầm lắng ưu tư. 
         Với những đặc điểm nổi trội về thẩm mỹ âm nhạc, sinh viên khi được 

học ca khúc của Franz Schubert sẽ đồng thời được trực tiếp cảm thụ những cái 

hay, cái đẹp, được rèn luyện, sáng tạo và nâng cao khả năng ca hát. 

          Giáo dục thẩm mỹ cho SV chuyên ngành thanh nhạc thông qua dạy học 

ca khúc của Franz Schubert là cách định hướng, nâng cao thẩm mỹ âm nhạc. 

Việc cung cấp kiến thức, kỹ năng ca hát chuyên nghiệp sẽ góp phầm quan 

trọng trong định hướng thị hiếu âm nhạc, giúp cho thế hệ trẻ đạt được một 

trình độ nhất định về kỹ năng ca hát, giúp các em phát triển hài hòa nhân cách, 

có nhận thức chuẩn mực, góp phần làm cho môi trường âm nhạc phát triển 

phong phú và lành mạnh.  

2.6.2. Vai trò tạo nền tảng phát triển ca hát chuyên nghiệp 
Như đã trình bày ở trên, việc dạy học hát những ca khúc nghệ thuật nói 

chung sẽ đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đào tạo thanh nhạc. Ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert, với những ưu điểm về âm nhạc và nội dung sẽ là một 

trong những dòng ca khúc giúp cho sinh viên định hướng tốt hơn giá trị thẩm 

mỹ, nghiêm khắc hơn với bản thân trong quá trình học tập.  

Khi học hát ca khúc nghệ thuật, SV sẽ được trang bị những kỹ năng về 
sự linh hoạt và phản xạ ngôn ngữ, có thể học được cách xử lý các tình huống 
để xây dựng các cảm xúc âm nhạc, tạo nên tư duy ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra, 
khi học ca khúc nghệ thuật, SV có thể hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa xã 
hội và khả năng cảm thụ thơ ca, từ đó giúp các em sẽ phát triển khả năng tư 
duy cũng như nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật, có cái nhìn bao quát và sâu sắc. 
Qua đó cũng phần nào hướng các em tới những giá trị chân thiện mỹ tốt hơn. 
          Franz Schubert là người đặt nền móng cho thể loại âm nhạc trữ tình, 
lãng mạn và liên ca khúc, ông cũng làm sống lại thể loại truyện Ballade. Giai 
điệu âm nhạc của ông rất gần gũi với âm nhạc dân gian Áo, mang đậm màu 
sắc trữ tình. Ca khúc của Franz Schubert có sự hài hòa giữa nghệ thuật thanh 
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nhạc và nghệ thuật khí nhạc, phần đệm piano có một vai trò đặc biệt quan 
trọng và là một yếu tố không thể thiếu khi thể hiện ca khúc. Trước khi giai 
điệu của ca khúc được vang lên, phần đệm piano đã tạo nên một không gian 
cảm xúc cho người nghe ở phần dạo đầu, hướng ca sĩ tới việc thể hiện xúc 
cảm cho giai điệu. 
        Ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi những kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 
chuẩn mực của thanh nhạc thời kỳ lãng mạn, vì vậy người hát phải có quá 
trình học tập và rèn luyện nghiêm túc, phải có một nền tảng kỹ thuật nhất 
định. Franz Schubert đã sáng tác những ca khúc có kỹ thuật từ dễ đến khó, 
người hát có thể học tập để từ đó rèn luyện để dần đạt tới trình độ cao. Ông có 
thể tạo ra một âm thanh có cường độ cực mạnh hoặc cực nhẹ trong ca khúc 
của mình. Sự chuyển động của giai điệu trong ca khúc đòi hỏi cách xử lý tinh 
tế, đặc biệt là ở những bài có yêu cầu kéo dài và giãn âm thanh cực nhỏ (pp) 
như trích đoạn trong ca khúc Bài ca trên mặt nước (Auf dem Wasser zu 
singen) [Ví dụ 32, PL 3. tr283].    
         Trong ca khúc, Franz Schubert kế thừa truyền thống âm nhạc cổ điển ở 
nét giai điệu liền mạch, đòi hỏi người biểu diễn phải làm rõ sự nối liền, rõ 
cách diễn đạt từng câu âm nhạc, phát âm rõ ràng và phân chia hơi thở hợp lý. 
Bên cạnh kỹ thuật legato liền mạch thường hay thấy trong ca khúc trữ tình, 
các kỹ thuật khác như hát nảy (staccato), chạy lướt (passage), nhấn nốt 
(marcato) cũng là những kỹ thuật thanh nhạc rất quan trọng trong ca khúc của 
ông. Những kiểu kỹ thuật này thường được viết cho những bài hát có tính chất 
vui tươi, nhí nhảnh, dí dỏm hoặc mỉa mai thâm thúy với các nhịp độ khác 
nhau. Đó cũng là đặc điểm làm cho người học có thể nắm vững kỹ thuật, xử lý 
tốt những giai điệu nhiều nốt ở tốc độ nhanh và thoải mái truyền đạt được sự 
dí dỏm của tác phẩm. 
 Phong cách âm nhạc của Franz Schubert, với những đặc điểm trữ tình 
của ca khúc nghệ thuật và các kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc sẽ là điều kiện 
thuật lợi trong dạy học thanh nhạc, giúp cho người học có thể phát triển giọng 
hát ngay từ giai đoạn học tập ban đầu. Ngoài ra, khi được học ca khúc của 
Franz Schubert, người học còn học được cách thẩm thấu ca từ, cách xử lý 
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ngôn ngữ để tạo vẻ đẹp thẩm mỹ cho lời ca. Quá trình học ca khúc của 
Franz Schubert cũng sẽ giúp người học biết cách tạo nên những câu nhạc 
hợp lý, biết cách kết nối với phần đệm, biết phân tích và dễ dàng hiểu được 
ý tưởng tình cảm và nội dung tác phẩm. Khi nắm vững các kỹ thuật thanh 
nhạc cổ điển, quãng giọng sẽ vang, khỏe, được phát triển rộng hơn, khả năng 
linh hoạt, mềm dẻo của giọng sẽ được tốt hơn.  
           Kỹ thuật thanh nhạc cổ điển Châu Âu là nền tảng để phát triển khả 
năng để thể hiện các phong cách âm nhạc. Khi được trang bị kỹ thuật nền 
tảng, người hát có thể dễ dàng xử lý tác phẩm, giọng hát cũng dần được mở 
rộng âm vực. Những người được đào tạo thanh nhạc sẽ có khả năng hát với 
âm thanh có âm lượng lớn, biết cách xử lý ngôn ngữ, kiểm soát hơi thở và 
biểu cảm được cảm xúc tốt để từ đó có thể tìm những phong cách âm nhạc, 
thanh nhạc phù hợp với bản thân. 
         Ca khúc nghệ thuật của Franz Schubert với những đặc điểm trên sẽ giúp 
cho người học phát huy được toàn diện cả về giọng hát, phong cách biểu diễn 
và thẩm mỹ âm nhạc. Khi thể hiện ca khúc của Franz Schubert, người biểu 
diễn đồng thời vừa là người vừa trực tiếp giao lưu vừa là người đối thoại, đó 
là sự giao lưu giữa ca từ và âm thanh để có thể vẽ nên một bức tranh với các 
cảm xúc kết hợp: của hiện tại và quá khứ, của nhà thơ và nhạc sĩ, của ca sĩ và 
người đệm đàn. Biểu diễn ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi một số kỹ năng 
nhất định của ca sĩ và pianist. Phải có sự kết hợp hài hòa của cả hai nghệ sĩ kết 
nối với khán giả bằng những cảm xúc tinh tế thông qua sự biểu cảm âm nhạc 
lẫn ngôn ngữ trong thơ ca. Người ca sĩ truyền đạt bức tranh qua giọng hát để 
vẽ nên những mảng màu của ca từ, cả nghĩa đen và những nghĩa ẩn dụ của 
nhà thơ. Người chơi piano sẽ là người đưa ra những hòa âm quan trọng tạo 
màu sắc, sắc thái, giúp ca sĩ có thể hát và xử lý tác phẩm, bổ sung, nhấn mạnh 
ý nghĩa của những ca từ đó thông qua phần đệm, đôi chỗ nổi lên là phần solo.  
         Những đặc điểm trong ca khúc của Franz Schubert cho thấy vai trò 
quan trọng trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 
Điều đó sẽ giúp cho việc giảng dạy thanh nhạc đi theo đúng hướng, đúng 
giá trị thẩm mỹ, làm giảm bớt đi những chiều hướng đang bị lệch lạc. 
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 Tiểu kết chương 2 
           Bằng sự kết hợp tinh tế giữa thơ ca và âm nhạc, bằng sự cân bằng giữa 
phần lời ca và phần đệm, Franz Schubert đã nâng cao thể loại ca khúc có thể 
sánh ngang với các thể loại khí nhạc khác. Phong cách sáng tác của Franz 
Schubert là sự kết hợp giữa tính bác học của âm nhạc cổ điển kết hợp với sự 
đơn giản, dung dị của âm nhạc dân gian và tâm tư tình cảm của chính con 
người tác giả. Ca khúc của ông có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần đệm và 
phần hát với hình tượng, cấu trúc âm nhạc rõ ràng. Thủ pháp sử dụng chất liệu 
âm nhạc dân gian cũng như thể hiện tính thơ ca cũng là một trong những yếu 
tố quan trọng.  
            Franz Schubert đã làm được một điều thật đặc biệt, đó là biến ca khúc 
thành một thể loại có chỗ đứng ngang hàng với các thể loại âm nhạc chuyên 
nghiệp khác. Ông không viết những điều khó hiểu, cũng không viết ca khúc 
chuyên cho một kiểu giọng nào, tuy rằng cũng có viết một số ca khúc cho các 
dịp đặc biệt, hoặc cho những người bạn, tuy thế, ca khúc của ông là để cho tất 
cả mọi người.  
           Ca khúc nghệ thuật thời kỳ lãng mạn rất được yêu thích ở châu Âu, 
không chỉ trong giai đoạn trước, mà ngay cả đến hiện tại, các nhà sư phạm vẫn 
luôn lựa chọn ca khúc của ông trong dạy học thanh nhạc chuyên nghiệp.  
 Trên thực tế, như đã nói ở trên, kỹ thuật thanh nhạc về cơ bản không 
khác nhau giữa ca sĩ hát opera và ca sĩ hát ca khúc nghệ thuật. Cả hai thể loại 
đều cần có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc, sự kiểm soát hơi thở, 
cũng như sự rèn luyện để có đủ năng lượng và cảm xúc để xử lý ngôn ngữ 
trong từng câu hát. Tuy nhiên, ca khúc trữ tình cần có cách sử lý tinh tế, đồi 
hỏi người học phải có quá trình luyện tập kiên trì và bền bỉ mới có thể đạt 
được. 
           Với những ưu điểm về nội dung và âm nhạc như đã phân tích ở trên, 
cần phát huy, nâng cao hiệu quả dạy học ca khúc trữ tình của Franz Schubert 
trong dạy học thanh nhạc chuyên nghiệp hiện nay ở Việt Nam. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC HÁT CA KHÚC TRỮ TÌNH 

CỦA FRANZ SCHUBERT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THANH NHẠC 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

3.1. Khái quát về các cơ sở giáo đào tạo, về đội ngũ giảng viên và sinh 

viên ngành thanh nhạc 

 Để đánh giá thực trạng dạy ca khúc trữ tình của Franz Schubert, cần 

phải tìm hiểu về cơ sở đào tạo, về năng lực của đội ngũ GV và tình trạng học 

tập của SV. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được làm rõ 

trong quá trình thực hiện luận án. 

3.1.1. Khái quát về các cơ sở đào tạo 

3.1.1.1. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

Học viện Âm nhạc QGVN được thành lập năm 1956, tiền thân là 

Trường Âm nhạc Việt Nam. Năm 1982, đổi tên thành Nhạc viện Hà Nội. Năm 

2008 được Chính phủ đổi tên thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Sứ mệnh của Học viện Âm nhạc QGVN đào tạo âm nhạc, nghiên cứu 

và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước; tham gia vào việc 

định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; góp 

phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Hiện nay, Học viện Âm nhạc QGVN gồm 08 khoa và 01 Viện trực 

thuộc. Các hệ đào tạo gồm: trung cấp 4 năm, 6 năm, 7 năm, 9 năm; đại học 4 

năm (các ngành), thạc sĩ 2 năm và TS 4 năm. Học viện Âm nhạc QGVN được 

trao tặng nhiều Bằng khen, nhiều huân huy chương như: Huân chương Hồ Chí 

Minh (2014), Huân chương Độc lập hạng 1 (2001, 2006), Huân chương Độc 

lập hạng 2 (1991, 1996), Huân chương Lao động hàng 2 (1981), Huân chương 

Lao động hàng 3 (1976)...  

Tầm nhìn của Học viện Âm nhạc QGVN trở thành trung tâm đào tạo 

âm nhạc có uy tín trong khu vực, đủ năng lực để hội nhập quốc tế. 
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3.1.1.2. Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 

Nhạc viện TP HCM tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra 

đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc 

Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc. Năm 

1960, Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; 

năm 1975 là Trường Quốc gia Âm nhạc TP HCM và từ năm 1981 đến nay là 

Nhạc viện TP HCM. 

Nhạc viện TP HCM đào tạo đội ngũ biểu diễn; đội ngũ giảng dạy, lý 

luận, quản lý và nghiên cứu khoa học âm nhạc; tham gia mọi hoạt động trong 

lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc; góp phần xây dựng và phát triển Văn hóa - Nghệ 

thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam và cả nước. 

Với cơ cấu tổ chức gồm 7 khoa, 4 phòng chức năng và 4 tổ chức trực 

thuộc, Nhạc viện TP HCM đào tạo và bồi dưỡng cán bộ âm nhạc có trình độ 

Trung học, Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học ở các hệ: chính quy, vừa học 

vừa làm, chuyên tu, chính quy xa trường; đào tạo cử nhân Sư phạm âm nhạc; 

đào tạo theo mô hình xã hội hóa (tùy vào nhu cầu và yêu cầu của học viên); 

thực hiện các hoạt động: sáng tác, biểu diễn, giao lưu quốc tế, nghiên cứu âm 

nhạc; khảo sát, nghiên cứu và viết các công trình khoa học, đặc biệt là âm 

nhạc truyền thống vùng Nam Bộ. 

Nhạc viện TP HCM đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba; nhiều thế hệ 

giảng viên đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà 

giáo Ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú; nhiều Giáo sư của Nhạc viện 

TP HCM được mời làm giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc quốc tế trên thế 

giới; nhiều giảng viên, học sinh, sinh viên đoạt các giải thưởng cao trong và 

ngoài nước, qua đó đã tạo uy tín về chất lượng đào tạo nghệ thuật âm nhạc 

trong cả nước cũng như khu vực và thế giới. 

3.1.1.3. Học viện Âm nhạc Huế 
Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng đào 

tạo, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị Âm nhạc truyền thống, đặc 
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biệt là các di sản Âm nhạc được UNESCO công nhận như: Nhã nhạc cung 

đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… Trong lĩnh vực 

đào tạo, Học viện hướng đến bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc 

ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, biểu diễn âm 

nhạc, góp phần giữ gìn và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam mà trực tiếp là 

khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

          Hiện nay, Học viện bao gồm các Khoa: Sáng tác âm nhạc, Lý thuyết 

(trước đây gọi là ngành Lý luận Âm nhạc), Chỉ huy, Biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống (với các chuyên ngành Tranh, Tam, Tỳ, Nhị, Nguyệt, Sáo, Bầu…), Biểu 

diễn nhạc cụ phương tây (với các chuyên ngành Violon, Cello, Kèn, Guitare, 

Accordeon, Organ, Piano, Thanh nhạc… ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học 

theo các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy, đào tạo văn bằng hai, 

bồi dưỡng nghiệp vụ và tạo nguồn theo chỉ tiêu phân bổ của nhà nước và yêu 

cầu của xã hội cho các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

          Ngoài các chuyên ngành đào tạo trên, Học viện âm nhạc Huế xây dựng 

thêm các danh mục chương trình đào tạo hệ thống bài bản Nhã nhạc (Âm nhạc 

Cung đình) và hệ thống bài bản âm nhạc sử dụng trong Không gian văn hóa 

cồng chiêng Tây Nguyên. 

          Thông qua phát triển các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh 

vực âm nhạc, từng bước đẩy mạnh các hoạt động triển khai nghiên cứu khoa 

học gắn liền với hoạt động biểu diễn nhằm góp phần thúc đẩy, tạo động lực 

đối với việc phát triển sự nghiệp âm nhạc, văn hoá nghệ thuật và kinh tế xã 

hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên, và thành phố Huế – Thành phố Festival 

đặc trưng của Việt Nam, phù hợp với mục tiêu, định hướng chủ yếu của Đảng, 

Nhà nước đối với khu vực trong giai đoạn mới. 

3.1.1.4. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nằm trên đường Trần Phú, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội - nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và học 

viện uy tín trong cả nước. 
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   Với lịch sử 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW là nơi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật, cán bộ quản lý 

cho ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung. Đây là một trong những 

cơ sở đào tạo uy tín, lâu năm được nhà nước, xã hội công nhận. 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của trường gồm có 6 phòng ban chức năng, 8 

khoa chuyên môn, các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng, thông tin gồm 3 trung 

tâm, 2 ban biên tập. Trong thời gian gần đây góp phần phát huy tối đa tiềm 

năng và năng lực của đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

đầu ngành trong các lĩnh vực nghiên cứu, hiện đang công tác tại Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW; Trong giai đoạn kế tiếp, Nhà trường sẽ mở thêm nhiều 

mã ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ ở khối ngành Văn hoá - Nghệ 

thuật nhằm khẳng định vị thế là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng 

đầu của cả nước về lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật 

Sứ mạng của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục nghệ thuật đáp 

ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. 

Tầm nhìn của Nhà trường là phấn đấu đến năm 2030, Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục nghệ thuật có uy tín ở 

Việt Nam và hội nhập quốc tế. 

 3.1.1.5. Trường Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

      Sứ mạng Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa là Trường có sứ mạng 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, 

Thể thao và Du lịch; nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh Thanh Hóa, khu vực Nam Sông Hồng - Bắc Trung Bộ và cả 

nước. 

 Hiện nay, trường gồm các 08 Khoa đào tạo, trong đó ngành thanh 

nhạc thuộc Khoa Âm nhạc. Tầm nhìn đến năm 2035, Trường ĐH VHTT&DL 

http://spnttw.edu.vn/content.aspx?sitepageid=653
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Thanh Hóa là cơ sở đào tạo và NCKH có uy tín của khu vực Nam Sông Hồng 

- Bắc Trung Bộ; đào tạo các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch 

nằm trong tốp đầu của cả nước.  

Mục tiêu Nhà trường xây dựng Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa trở 
thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực Văn hóa - 
Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch của khu vực Nam Sông Hồng - Bắc Trung Bộ 
và cả nước; từng bước mở rộng quy mô gắn với chất lượng đào tạo, đáp ứng 
nhu cầu xã hội; thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế.  

Chất lượng: Cung cấp chất lượng giáo dục tốt nhất cho người học, 
mang lại hiệu quả cao, có uy tín thương hiệu, cung cấp nhân lực có chất lượng 
lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể thao và du lịch. 
3.1.2. Khái quát chung về đội ngũ giảng viên, sinh viên ngành Thanh 
nhạc của các cơ sở đào tạo 
3.1.2.1. Đội ngũ giảng viên của các cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát 
 Trải qua quá trình hình thành và phát triển, kể từ lớp giảng viên đầu 
tiên như: NSND Quốc Hương, NSND Phạm Quý Dương, PGS. NSND Mai 
Khanh. GS.NSND Trung Kiên, NSƯT Thuý Huyền, NGƯT Hồ Mộ La, ThS. 
NGƯT Trần Diệu Thuý, ThS. NSND Quang Thọ… đến nay, đã có nhiều thế 
hệ GV được đào tạo chính quy nối tiếp.  

Học viện Âm nhạc QGVN là một trong những đơn vị đào tạo chuyên 
ngành thanh nhạc chất lượng cao trong cả nước. Khoa thanh nhạc hiện đang 
đào tạo GV, nghệ sĩ biểu diễn thanh nhạc ở các bậc Trung cấp, Đại học và sau 
Đại học. Đội ngũ GV Khoa Thanh nhạc hiện nay có 15 GV cơ hữu, 03 TS. 
Âm nhạc học, 02 Nghiên cứu sinh, 10 Ths Biểu diễn thanh nhạc, 01 Nghệ sĩ 
nhân dân, 01 Nghệ sĩ ưu tú. GV trong Khoa thường xuyên tham gia các 
chương trình biểu diễn lớn, các hoạt động văn hoá nghệ thuật trong toàn quốc, 
các chương trình trao đổi giao lưu văn hoá với nước ngoài. Nhiều GV của 
Khoa đã giành được những giải thưởng cao trong các cuộc thi thanh nhạc 
chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài. Điều đó cho thấy đội ngũ GV của 
khoa vừa có trình độ chuyên môn vững vàng, vừa có khả năng biểu diễn cao. 
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Nhạc viện TP HCM là cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp  khu vực 

phía Nam. Khoa thanh nhạc ở đây có mục tiêu đào tạo SV trình độ  đại học 

với các hình thức đào tạo chính quy và liên thông chính quy. Hiện nay, Khoa 

gồm có 6 GV cơ hữu, trong đó có 1 TS. Âm nhạc học, 4 Ths. Biểu diễn thanh 

nhạc, 1 Ths. Lý luận và phương pháp giảng dạy Thanh nhạc. Đây cũng là cơ 

sở có đội ngũ GV nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và biểu diễn. Ngoài 

công tác giảng dạy, các GV trong khoa còn tích cực tham gia nhiều chương 

trình biểu diễn trong nước, đặc biệt là tham gia cùng nhà hát Giao hưởng 

TP.HCM và biểu diễn trong các chương trình truyền hình. 

Học viện âm nhạc Huế, tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch 

nghệ Huế. Khoa thanh nhạc ở đây được tách từ Khoa Giao hưởng - Thanh 

nhạc, sau đó có giai đoạn chuyển thành khoa Guitar - Thanh nhạc. Năm 2018, 

Khoa Thanh nhạc được tách ra thành một khoa độc lập. Hiện nay, Khoa thanh 

nhạc gồm có 6 GV cơ hữu, trong đó có 03 GV Ths. Biểu diễn Thanh nhạc, 03 

GV Ths. Lý luận và phương pháp giảng dạy Thanh nhạc. Các GV của khoa, 

bên cạnh công tác giảng dạy còn tham gia các chương trình nghệ thuật để 

nâng cao khả năng biểu diễn. Đặc biệt năm 2022, Khoa Thanh nhạc đã tổ 

chức thành công cuộc thi “Toả sáng âm nhạc”. Điều đó đã giúp cho SV có cơ 

hội trải nghiệm trên sân khấu, nâng cao khả năng thực hành.  

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là một trong những đơn vị đào tạo có 

uy tín quy mô và chất lượng cao trong cả nước. Đội ngũ GV Bộ môn Thanh 

nhạc chuyên ngành của Khoa Piano - Thanh nhạc đều được đào tạo chính quy. 

Hiện nay, bộ môn Thanh nhạc chuyên ngành gồm có 14 GV cơ hữu, trong đó 

có 1 NCS, 08 Ths. Biểu diễn Thanh nhạc, 05 Ths. Lý luận và phương pháp 

giảng dạy Thanh nhạc, 01 Ths. LL&PPDH Âm nhạc. Ngoài công tác 

giảng dạy, GV bộ môn Thanh nhạc còn là lực lượng nòng cốt về biểu diễn, 

tích cực tham gia các chương trình nghệ thuật. GV thanh nhạc luôn vận động, 

hướng tới đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, bắt kịp với xu hướng âm 

nhạc hiện đại. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị cho SV những kiến thức chuyên 
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ngành, nhiều GV trong tổ còn nâng cao khả năng biểu diễn, trở thành ca sĩ, 

nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.  

Trường ĐHVHTT&DL Thanh Hoá cũng là sơ sở tổ chức, thực hiện 

chương trình đào tạo trình độ Đại học với các hình thức đào tạo chính quy, 

liên thông chính quy, vừa làm vừa học chuyên ngành Thanh nhạc, Nhạc cụ. 

Hiện nay, bộ môn Thanh nhạc thuộc Khoa thanh nhạc - Nhạc cụ có 14 GV, 

bao gồm 9 GV cơ hữu, trong đó có 1 Ths. Quản lý giáo dục, 1 ThS. Biểu diễn 

Thanh nhạc (Trường ĐH Ziolena Gora), 3 Ths. Lý luận và phương pháp giảng 

dạy Thanh nhạc, 1 GV chính. Đội ngũ GV Thanh nhạc luôn phấn đấu để trở 

thành những GV có năng lực về chuyên môn và khả năng biểu diễn.    

Bảng 3.1. Số lượng giảng viên Thanh nhạc tại các cơ sở đào tạo, địa bàn khảo sát 

STT Cơ sở đào tạo 

GV Thanh 

nhạc cơ 
hữu 

GV Thanh 

nhạc thỉnh 
giảng 

1 Học viện âm nhạc QGVN 15 11 

2 Nhạc viện TP HCM 06 0 

3 Học viện Âm nhạc Huế 06 0 

4 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW 14 14 

5 Trường ĐHVHTT&DL Thanh Hoá 09 0 

 Về trình độ GV, tại các cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, đa số 

đều có trình độ chuyên môn vững vàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số GV chưa 

thực sự nổi trội về trình độ chuyên môn cũng như năng lực sư phạm. Ngoài ra, 

còn có đội ngũ GV lớn tuổi (đã về hưu) vẫn tham gia giảng dạy: PGS.TS Trần 

Ngọc Lan, NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trần Mai Tuyết... 

Họ vẫn thể hiện tốt năng lực giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn 

cho lớp GV trẻ. 

 Số liệu trên cho thấy, hiện nay các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên 

nghiệp đều có đội ngũ GV dạy thanh nhạc có trình độ chuyên môn vững vàng, 

trong đó có nhiều người đã đạt giải cao trong các cuộc thi tầm cỡ Quốc tế và 

Quốc gia như: TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, ThS. Bùi Lan Anh đoạt giải Nhất 
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cuộc thi Hát thính phòng- Nhạc kịch năm 2000; ThS. Nguyễn Phương Uyên 

đoạt giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch năm 2004. ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh đoạt giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch năm 2009; 

ThS. Đào Tố Loan giải Nhất do khán giả bình chọn tại Lidal North 

International Opera Workshop năm 2014; Võ Thị Ngọc Tuyền đoạt giải Nhì 

cuộc thi Hát thính phòng năm 2009; Phạm Khánh Ngọc - Giải nhì cuộc thi 

Asean do nhà hát Opera Singapore tổ chức năm 2016… Lớp GV này đã giúp 

cho công tác đào tạo ngành thanh nhạc Việt Nam được liên tục và phát triển. 

3.1.2.2. Sinh viên đại học Thanh nhạc ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn khảo sát 

Cơ sở lí luận của dạy học thanh nhạc được dựa trên đặc điểm, năng 

lực của người học. Về lứa tuổi, các em đều từ 18 trở lên, đã tốt nghiệp THPT 

và phải trải qua một kỳ thi tuyển để đạt được những yêu cầu về khả năng ca 

hát và kiến thức âm nhạc nhất định. Vì vậy, SV học ĐHTN đều có giọng hát 

tốt và có năng khiếu âm nhạc. Mã ngành 7210205 Thanh nhạc ở mỗi một cơ 

sở đào tạo có những yêu cầu về tuyển sinh khác nhau. 

SV thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc QGVN phải thể hiện được một 

chương trình, gồm 4 bài: 1 aria trích trong nhạc kịch Việt Nam hoặc nước 

ngoài (hát tiếng gốc), 1 romance, 1 ca khúc Việt Nam, 1 bài dân ca Việt Nam. 

Ngoài ra, các em cũng phải đạt được kiến thức âm nhạc cơ bản như: Hoà 

thanh, hình thức, Ký xướng âm...  

Với SV Đại học thanh nhạc (chuyên ngành thanh nhạc và thanh nhạc 

nhạc nhẹ) ở Nhạc viện TP.HCM, các em cũng phải đạt được kiến thức nhất 

định về chuyên ngành và kiến thức âm nhạc cơ bản. Với ngành thanh nhạc, 

SV phải đạt được 1 Vocalise (Bài luyện thanh) của G. Concone (Op. 9) trong 

khoảng từ bài 10 đến bài 20, 1 ca khúc nghệ thuật Việt Nam, 1 romance nước 

ngoài (hát bằng ngôn ngữ gốc), 1 Aria (trích trong các nhạc kịch nước ngoài, 

hát bằng ngôn ngữ gốc) và các môn kiến thức cơ bản: Lịch sử âm nhạc, nhạc 

lý cơ bản, ký xướng âm... Với chuyên ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ, SV phải 

đạt được: 2 ca khúc Việt Nam, 2 ca khúc nước ngoài (Chương trình phải có đủ 

3 phong cách Jazz, Pop và Rock). 
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SV Học viện Âm nhạc Huế, ngoài những yêu cầu về kiến thức cơ bản 

gồm: môn Xướng âm, Hòa thanh... chuyên ngành thanh nhạc phải đạt được 3 

tác phẩm: Dòng thính phòng: 1 Aria hoặc Arie, 1 Romance, 1 ca khúc Việt 

Nam; Dòng nhạc nhẹ: 1 ca khúc Việt Nam, 1 ca khúc nước ngoài (Pop, R&B, 

Rock); Dòng dân gian: 1 bài dân ca Việt Nam, 1 ca khúc mang âm hưởng dân 

ca, 1 ca khúc đương đại.  

SV Đại học thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW cũng bao gồm các 

môn kiến thức được học như: Nhạc lý- Xướng âm hoặc Thẩm âm... và chuyên 

ngành thanh nhạc phải đạt được là: 01 tác phẩm nước ngoài (không hát lời 

Việt), 01 tác phẩm Việt Nam (ca khúc nghệ thuật, dân ca hoặc ca khúc mang 

âm hưởng dân ca...). 

SV Đại học thanh nhạc Trường VHTT&DL Thanh Hoá cũng được học 

các môn cơ bản: Thẩm âm (nghe cao độ, trường độ),... và đạt được các tác 

phẩm trong kỳ thi tốt nghiệp như: 1 ca khúc Việt Nam, 1 romance nước ngoài, 

1 bài dân ca Việt Nam. 

Yêu cầu và mức độ cần đạt như trên phụ thuộc vào điều kiện và mục tiêu 

của từng cơ sở đào tạo. Điều đó còn phụ thuộc vào yếu tố vùng miền, địa 

phương khác nhau. Chính vì vậy trong chương trình đào tạo của các cơ sở đào 

tạo cũng có sự khác nhau để phù hợp với khả năng và phát huy được năng lực 

của người học. Để đạt được những yêu cầu như trên, SV chuyên ngành thanh 

nhạc phải chăm chỉ, nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, do các em 

chủ yếu là ở lứa tuổi vị thành niên, với sự thay đổi về tâm sinh lý nên đôi khi 

cũng có em chưa hoàn toàn ổn định về tư tưởng học tập. 

Ở lứa tuổi 18, sự tăng tiết hormone đã giúp các em phát triển cơ thể và 

não bộ ở mức cao hơn, các cơ quan trong cơ thể cũng gần như phát triển toàn 

diện. Đây là giai đoạn dậy thì, cũng là thời điểm khẳng định bản thân trong 

giai đoạn đầu của thời kỳ trưởng thành. Thực tế, các em vẫn chưa thực sự 

trưởng thành, cũng như chưa đủ trải nghiệm và chín chắn trong suy nghĩ, chưa 

tự mình giải quyết có thể giải quyết được những vấn đề phúc tạp trong cuộc 
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sống. Vì vậy, cũng có em chưa hoàn toàn ổn định về tư tưởng học tập, chưa 

chuyên tâm vào rèn luyện để nâng cao khả năng ca hát.  

Việc tìm hiểu tâm sinh lý lứa tuổi của SV đại học sẽ giúp cho GV nắm 

bắt được những ưu điểm và nhược điểm của SV, nhằm đưa ra các biện pháp, 

PPDH phù hợp cho từng đối tượng. 

3.2. Tổ chức khảo sát thực trạng 
3.2.1. Mục đích khảo sát 

Tổ chức khảo sát thực trạng giúp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, điểm 

hạn chế của thực trạng dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho 

sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay; 

Thiết kế công cụ khảo sát về nội dung nghiên cứu “Ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert trong dạy học thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay”; 

Tiến hành khảo sát ý kiến về nội dung nghiên cứu Ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert trong dạy học thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay của các nhóm 

đối tượng bao gồm: Người học, giảng viên giảng dạy chuyên ngành  

Thanh nhạc tại Học viện âm nhạc QGVN, Học viện âm nhạc Huế, 

Nhạc viện TP HCM, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, ĐH VHTT&DL. 

3.2.2. Nội dung khảo sát 

Luận án thực hiện khảo sát để có bức tranh toàn cảnh về thực trạng dạy 

học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho SV đại học Thanh nhạc ở 

Việt Nam hiện nay; Trong đó có đề cập tới sự phù hợp của ca khúc của Franz 

Schubert khi đưa vào giảng dạy trong chương trình dạy học Thanh nhạc: 

Thời lượng dành cho ca khúc của Franz Schubert trong chương trình 

giảng dạy; 

Sự phù hợp của phương pháp giảng dạy ca khúc của Franz Schubert; 

Mức độ đáp ứng về trình độ của người học khi học ca khúc của Franz 

Schubert. 

Mức độ hứng thú của người học khi học ca khúc của Franz Schubert; 

Mức độ đáp ứng về về tài liệu giảng dạy ca khúc của Franz Schubert. 
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Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert trong dạy học Thanh nhạc. 

3.2.3. Khách thể và địa bàn khảo sát 
* Khách thể khảo sát 

Tác giả luận án tiến hành khảo sát ý kiến của 207 khách thể khảo sát 

bao gồm: 49 giảng viên, 158 sinh viên, cựu sinh viên và phỏng vấn các 

chuyên gia (02 NSƯT, 04 TS, 43 ThS).  

Bảng 3.2. Số lượng khách thể khảo sát 

STT 
Khách thể khảo sát/ 

phỏng vấn 
Số lượng 

1 Giảng viên 49 

2 Sinh viên 158 

3 Chuyên gia 49 

 
Biểu đồ 3.1. Trình độ học vấn của đối tượng khảo sát 

* Địa bàn khảo sát: Học viện âm nhạc QGVN, Học viện âm nhạc 

Huế, Nhạc viện TP HCM, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, ĐH VHTT&DL. 

3.2.4. Hình thức, phương pháp khảo sát 
3.2.4.1. Khảo sát bằng phiếu hỏi 

Bảng hỏi tại  mẫu (Phụ lục), gồm một hệ thống câu hỏi được xây dựng, 

phù hợp với mục đích nghiên cứu nhằm khai thác những thông tin cần thiết về 

nội dung nghiên cứu.  

3.3.4.2. Khảo sát qua phỏng vấn 

- Công cụ sử dụng: Đề cương phỏng vấn sâu  
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3.2.5. Tiến hành khảo sát 
3.2.5.1. Giai đoạn 1: Xây dựng bảng hỏi [Phụ lục] 

3.2.5.2. Giai đoạn 2: Khảo sát chính thức 
- Cách thức khảo sát chính thức 

Mỗi khách thể tham gia trả lời phiếu khảo sát một cách độc lập, theo 

những suy nghĩ riêng của từng người, tránh sự trao đổi với nhau. Trước khi 

tiến hành khảo sát, người phát phiếu hướng dẫn làm từng câu cụ thể. Với 

những mệnh đề khách thể không hiểu, người phát phiếu giải thích giúp họ 

sáng tỏ. 

Thời gian tiến hành khảo sát chính thức là từ tháng 2 năm 2021 đến 

tháng 7 năm 2022. 

3.2.5.3. Giai đoạn 3: Phỏng vấn sâu 

- Mẫu phỏng vấn sâu: gồm các chuyên gia, giảng viên, nghệ sĩ… 

- Nội dung phỏng vấn giúp tác giả hiểu sâu hơn về kết quả khảo sát, 

phục vụ cho việc phân tích, đánh giá thực trạng dạy học hát ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay; 

- Thời gian tiến hành phỏng vấn sâu: tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 

năm 2022. 

3.2.5.4. Giai đoạn 4: Phân tích và xử lý số liệu 

- Mục đích: Hình thành và sắp xếp các bảng số liệu theo logic nội dung 

nghiên cứu. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: 

+ Các số liệu nghiên cứu xử lý theo phương pháp thống kê toán học  

+ Các chỉ số thống kê được sử dụng trong phân tích sử dụng thống kê 

mô tả: tỷ lệ phần trăm, ĐTB và ĐLC. 

+ Các chỉ số được dùng trong phân tích sử dụng thống kê suy luận: 

phân tích so sánh 

3.2.6. Xử lý số liệu 
Kết quả khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS bằng cách tính hệ số 

Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan giữa từng item và toàn bộ thang đo để 
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xác định độ tin cậy của các thang đo trong bảng hỏi và độ hiệu lực về nội 

dung của từng thang đo.  

Kết quả khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS bằng cách tính hệ số 

Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan giữa từng item và toàn bộ thang đo để 

xác định độ tin cậy của các thang đo trong bảng hỏi và độ hiệu lực về nội 

dung của từng thang đo.  

3.3. Thực trạng dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert  
 Để thực hiện luận án, chúng tôi đã xem xét một số vấn đề về chương 

trình dạy dạy học, phương pháp dạy học... trên cơ sở điều tra tại một số cơ sở 

đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Đây là một khâu quan trọng, giúp cho 

chúng tôi có thể đánh giá khách quan thực trạng dạy học ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert. 

3.3.1. Thực trạng thực hiện mục tiêu dạy học hát ca khúc trữ tình của 
Franz Schubert 
 Qua tìm hiểu tạo các Học viện, Nhạc viện, và một số trường Đại học 

có đào tạo thanh nhạc cho thấy, hầu hết các cơ sở này đều hướng tới mục tiêu 

đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp. Mục tiêu dạy SV Thanh nhạc của Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW là: đào tạo SV Thanh nhạc có kiến thức toàn diện ở trình độ 

đại học. Có năng lực sư phạm giảng dạy Thanh nhạc và biểu diễn các thể loại 

âm nhạc: Cổ điển, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ…  

Người học sau khi tốt nghiệp có đầy đủ có phẩm chất chính trị, đạo 

đức, có ý thức trách nhiệm với công việc, có kiến thức, năng lực chuyên môn 

đáp ứng được chất lượng chương trình độ đào tạo. Trở thành nghệ sĩ biểu diễn 

độc lập, nghệ sĩ chuyên nghiệp tại các đoàn nghệ thuật, nhà hát trên toàn quốc. 

Giảng dạy ở các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Giáo viên âm nhạc 

trong các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, các trường phổ thông từ tiểu 

học đến THPT. Làm công tác nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu khoa học 

về âm nhạc. Cán bộ ngành Quản lý văn hoá của trung tâm, sở ban ngành của 

các tình, Thành phố: các biên tập viên âm nhạc của đài Phát thanh - Truyền 

hình… .  



109 

Bảng 3.3: Kết quả khảo sát thực trạng thực hiện mục tiêu dạy học hát ca 
khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc 

TT Nội dung 
Giảng viên và sinh viên 

Không 
đúng 

Gần 
đúng Đúng Rất đúng 

1 

Xác định mục tiêu dạy học 
trong lựa chọn ca khúc trữ 
tình Franz Schubert  thiết 
thực  

0 
0% 

0 
0% 

10 
6% 

148 
93% 

2 
Việc sử dụng ca khúc trữ tình 
của Franz Schubert giúp 
nâng cao kỹ thuật thanh nhạc 

0 
0% 

0 
0% 

21 
13% 

137 
86% 

3 

Sử dụng ca khúc trữ tình của 
Franz Schubert làm nền tảng 
cho hoạt động ca hát chuyên 
nghiệp 

0 
0% 

0 
0% 

8 
5% 

150 
94,9% 

 

Theo đánh giá trên, 93% khách thể được hỏi đã cho rằng, việc xác định 

mục tiêu dạy học có lựa chọn ca khúc trữ tình Franz Schubert là mang tính 

thiết thực; 86% đánh giá việc lựa chọn ca khúc trữ tình Franz Schubert  sẽ 

giúp cho người học nâng cao kỹ thuật thanh nhạc; 94% cho rằng ca khúc trữ 

tình Franz Schubert  sẽ là nền tảng cho hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Như 

vậy có thể đánh giá khách quan rằng, việc xác định mục tiêu là hoàn toàn 

đúng đắn đối với các cơ sở có đào tạo ngành đại học Thanh nhạc. 

Chuyên ngành Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW hướng tới 

phương châm đào tạo nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, phát huy tối đa 

hiệu quả trong thực tiễn, trang bị những kỹ thuật thanh nhạc, phát huy khả 

năng sáng tạo kỹ thuật biểu diễn cho SV. Nhà trường đã chú trọng tới rèn 

luyện Kỹ thuật diễn viên và Thực hành biểu diễn, giúp cho sinh viên được đào 

tạo đầy đủ các kỹ năng thanh nhạc; Học viện Âm nhạc Huế nhằm mục đích: 

“Củng cố, nâng cao và hoàn thiện các vấn đề cơ bản về kỹ thuật trong thanh 

nhạc” và “Yêu cầu ở một mức độ mới cao hơn mang tính chuyên nghiệp cao 
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trong việc thể hiện nội dung phong cách và tính nghệ thuật của các tác phẩm” 

. Cũng nhằm mục đích đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa lại đi vào chi tiết: “Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc gồm: Nâng cao kỹ thuật về hơi thở, khẩu 

hình và vị trí âm thanh; Nâng cao kỹ thuật hát liền giọng, hát nẩy, hát lướt”. 

Nhìn chung, các cơ sở đào tạo đều hướng tới mục đích đào tạo ca sĩ, 

nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng mỗi trường lại có một hướng phát triển khác 

nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay. 

3.3.2. Thực trạng nội dung dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert 
 Nội dung dạy học thanh nhạc của các cơ sở đào tạo đều nhằm mục 

đích đào tạo những ca sĩ, GV chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao. 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW: “Sử dụng kiến thức cơ bản toàn diện, phấn 

đấu để trở thành một ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp, có khả năng giảng dạy 

chuyên ngành thanh nhạc, có năng lực tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật”. Học viện Âm nhạc Huế hướng đến: “Luyện thanh nâng cao theo yêu 

cầu giảng dạy và mức độ kỹ thuật mà các tác phẩm mới đòi hỏi” .  và “phát 

triển kỹ năng kỹ thuật và sử lý tác phẩm qua các thể loại” . Nội dung dạy học 

của các cơ sở đều gồm ba phần: phần luyện thanh, phần tác phẩm Việt Nam 

và tác phẩm nước ngoài. Trong đó, phần tác phẩm nước ngoài gồm có: 

romance và aria. Tuy nhiên, Học viện Âm nhạc Huế chú trọng đến đào tạo 

dân ca vùng miền. CG- PGĐ Học viện Âm nhạc Huế chia sẻ: “mặc dù 

chương trình dạy thanh nhạc vẫn trên cơ sở đào tạo nền tảng, nhưng chú 

trọng đến mở rộng mảng dân ca, bởi vì đặc thù của Học viện Âm nhạc Huế 

là đào tạo cho khu vực miền trung và Tây Nguyên. Thế mạnh của Huế là dân 

ca vùng miền được đưa vào đào tạo”.   

Qua điều tra, khảo sát: 100% giảng viên có sử dụng ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc tại cơ sở đào tạo 

đang giảng dạy. 

Mức độ lựa chọn ca khúc của Franz Schubert để giảng dạy cho sinh 

viên trong chương trình đào tạo Thanh nhạc: Có 16 giảng viên (32.7%) rất ít 
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lựa chọn, 18 giảng viên (36.7%) lựa chọn ở mức độ bình thường, 15 giảng 

viên (30.6)% thường xuyên lựa chọn. 

Bảng 3.4. Mức độ lựa chọn ca khúc của Franz Schubert để giảng dạy cho 

sinh viên đại học Thanh nhạc của giảng viên 

Nội dung 

Mức độ sử dụng ca khúc 

Rất ít lựa 

chọn 

Bình 

thường 

Thường 

xuyên 

Mức độ sử dụng ca khúc trữ 

tình Franz Schubert  trong 

chương trình dạy học 

16 

32,7% 

18 

36,7% 

15 

30,6% 

 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.2. Kết quả khảo sát về lựa chọn ca khúc của Franz Schubert 

trong chương trình dạy học thanh nhạc 
Ở Học viện Âm nhạc QGVN, năm thứ nhất và năm thứ hai SV phải 

học là 14 bài/ 1 năm, năm thứ ba và năm thứ tư ít nhất là 16 bài/1 năm; Nhạc 

viện TP. HCM, năm thứ nhất và năm thứ hai SV phải học là 12 bài/ 1 năm, 

năm thứ ba và năm thứ tư là 14 bài/1 năm; ĐHSP Nghệ thuật TW, năm thứ 

nhất và năm thứ hai SV phải học là 10 bài/ 1 năm, năm thứ ba và năm thứ tư 

là 12- 14 bài/1 năm; Số lượng tác phẩm theo yêu cầu của chương trình chi tiết 

cho thấy, bài thực hành theo hướng giảm dần mức độ khó dễ tùy theo mục 

tiêu đào tạo và điều kiện thực tế của từng cơ sở. Cường độ học nhiều hơn là ở 

các Học viện, Nhạc viện, sau đó là khối các trường Văn hóa Nghệ thuật và 

trường Đại học có đào tạo thanh nhạc. 

Kết quả khảo sát đối với GV được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 
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Biểu đồ 3.3. Kết quả khảo sát về mức độ phù hợp của ca khúc trữ tình 

Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc 
Kết quả đánh giá về mức độ phù hợp của ca khúc của Franz Schubert 

khi đưa vào giảng dạy trong chương trình dạy học Thanh nhạc đối với người 
Việt Nam gốm có: 03 GV (6.1%) nhận định bình thường; 21 giảng viên 
(42.9%) nhận định phù hợp; 25 giảng viên (50%) nhận định rất phù hợp. Như 
vậy, đa số GV đánh giá cao về mức độ phù hợp của ca khúc của Franz 
Schubert với 92.9% GV đánh giá ở mức độ phù hợp trở lên. 

Về thời lượng/số lượng ca khúc Franz Schubert trong chương trình 
dạy học thanh nhạc hiện nay: 01 GV (2%) giảm bớt thời lượng/số lượng ca 
khúc; 20% GV (40.8%) giữ nguyên thời lượng/số lượng ca khúc; 28% GV 
(57.1%) tăng thêm thời thời lượng/số lượng ca khúc. 

 Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.4. Kết quả khảo sát về mức độ phù hợp của thời lượng ca khúc 

trữ tình Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc 
Kết quả khảo sát về nội dung chương trình đối với sinh viên, thu được 

kết quả như sau: 
3.3.3. Thực trạng sử dụng ca khúc của Franz Schubert trong chương trình 

dạy học 
Nội dung dạy học trên đây cho thấy, các cơ sở đào tạo đều có hai phần 

chính trong chương trình dạy học thanh nhạc: tác phẩm Việt Nam và tác phẩm 
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nước ngoài. Trong đó, phần tác phẩm nước ngoài có: romance và aria. 
Chương trình dạy học của các trường hầu như không cụ thể về tác phẩm trong 
chương trình dạy học, chỉ quy định về số lượng và thể loại, giảng viên dạy học 
phải dựa vào kinh nghiệm của mình để phân bài cho sinh viên. Trong 5 cơ sở 
đào tạo chúng tôi đã khảo sát, ca khúc của Franz Schubert đều được đưa vào 
chương trình dạy học, tuy nhiên, việc thực dạy cụ thể lại không đồng đều. 

Về thời lượng dành cho ca khúc của Franz Schubert trong chương 
trình dạy học môn Thanh nhạc sinh viên đã có đánh giá cụ thể: Có 19  sinh 
viên (12%) chưa được học; 17 sinh viên (10.8%) rất ít được học; 94 (59.9%) 
sinh viên được học ở mức độ bình thường, 28 sinh viên (17.7%) thường 
xuyên được học. Có thể thấy, tỉ lệ sinh viên được học thường xuyên ca khúc 
của Franz Schubert chỉ chiếm chưa đến 20%. Kết quả này khá tương đồng tỉ 
lệ đánh giá với 32.7% GV rất ít lựa chọn ca khúc của Franz Schubert để 
giảng dạy. 
Bảng 3.5. Khảo sát thời lượng sử dụng ca khúc của Franz Schubert trong 

chương trình dạy học thanh nhạc 
Nội dung Mức độ sử dụng ca khúc 

Chưa được 

học 

Rất ít  Bình 

thường 

Thường 

xuyên 

Mức độ sử dụng ca 

khúc trữ tình Franz 

Schubert  trong 

chương trình dạy học 

19 

12% 

17 

10,8% 

94 

59,9% 

28 

17,7% 

 

Kết quả khảo sát thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.5. Kết quả khảo sát thời lượng ca khúc của Franz Schubert trong 

chương trình dạy học thanh nhạc 



114 

Kết quả điều tra GV Thanh nhạc về thời lượng/số lượng ca khúc 

Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc hiện nay cho thấy: 

01 giảng viên (2%) cho rằng cần giảm bớt thời lượng/số lượng ca khúc; 

20% GV (40.8%) lựa chọn giữ nguyên thời lượng/số lượng ca khúc; 28% 

giảng viên (57.1%) lựa chọn tăng thêm thời thời lượng/số lượng ca khúc. 

 Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.6. Kết quả khảo sát mức độ phù hợp của thời lượng ca khúc của 

Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc 
Khi được hỏi về mức độ yêu thích ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert có: 02 sinh viên (1.3%) lựa chọn không thích; 78 sinh viên 

(49.4%) lựa chọn bình thường; 78 sinh viên (49.4%) lựa chọn rất thích. 

Bảng 3.6. Khảo sát yêu thích của sinh viên đối với ca khúc của Franz 

Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc 

Nội dung Mức độ sử dụng ca khúc 
Không thích Bình thường Rất thích 

Mức độ sử dụng ca khúc 
trữ tình Franz Schubert  
trong chương trình dạy học 

02 
1.3% 

78 
49.4% 

78 
49.4% 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.7. Mức độ yêu thích ca khúc của Franz Schubert trong chương 

trình dạy học thanh nhạc 
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Về mức độ phù hợp của ca khúc của Franz Schubert khi đưa vào giảng 
dạy trong chương trình dạy học Thanh nhạc đối với người Việt Nam: Có 03 
sinh viên (1.9%) nhận định chưa phù hợp; 40 sinh viên (25.3%) nhận định phù 
hợp ở mức bình thường; 69 sinh viên (43.7%) nhận định phù hợp; 46 giảng 
viên (29.1%) nhận định rất phù hợp. Có thể thấy, đa số sinh viên đánh giá cao 
về mức độ phù hợp của ca khúc của Franz Schubert với 72.8% sinh viên đánh 
giá ở mức độ phù hợp trở lên. Tuy nhiên, tỉ lệ này thấp hơn so với 92.9% 
giảng viên. Vẫn còn 1.9% đánh giá ca khúc của Franz Schubert khi đưa vào 
giảng dạy trong chương trình dạy học Thanh nhạc là chưa phù hợp với người 
Việt Nam. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.8. Mức độ phù hợp ca khúc của Franz Schubert trong chương 

trình dạy học thanh nhạc 
Về mức độ phù hợp của ca khúc của Franz Schubert khi đưa vào giảng 

dạy trong chương trình dạy học Thanh nhạc đối với người Việt Nam: Có 03 
Giảng viên (6.1%) nhận định bình thường; 21 giảng viên (42.9%) nhận định 
phù hợp; 25 giảng viên (50%) nhận định rất phù hợp. Có thể thấy, đa số giảng 
viên đánh giá cao về mức độ phù hợp của ca khúc của Franz Schubert với 
92.9% giảng viên đánh giá ở mức độ phù hợp trở lên. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ  3.9. Mức độ phù hợp với người Việt Nam khi sử dụng ca khúc của 

Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc 
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Từ thực trạng như trên, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn các nhà chuyên 

môn, các GV có nhiều kinh nghiệm để có thể tổng hợp, đánh giá được thực trạng 

dạy học ca khúc của Franz Schubert trong giai đoạn hiện nay. 

Học viện âm nhạc QGVN, trung tâm đào tạo âm nhạc hàng đầu của của 

cả nước, chương trình đào tạo của Khoa thanh nhạc ở đây có mức độ cao hơn 

cả về kiến thức và số lượng tác phẩm so với các nơi khác. Khoa thanh nhạc 

của Học viện âm nhạc QGVN có khối lượng kiến thức chương trình khá lớn, 

tuy nhiên, lại không có sự phân định rõ ràng tác phẩm ở mỗi năm. GV 1 - 

trưởng khoa thanh nhạc cho biết: “Việc dạy ca khúc của Franz Schubert tùy 

thuộc vào GV hướng dẫn. Chương trình dạy học chỉ đưa ra định hướng, GV 

căn cứ vào khả năng của mỗi SV để giao bài phù hợp”. 

Nhạc viện TP. HCM, trung tâm đào tạo âm nhạc lớn thứ hai trong toàn 

quốc, là nơi khá thuận lợi về điều kiện dạy học, cả về nhân lực giảng viên và 

cơ sở vật chất. Tuy nhiên, những năm gần đây, chương trình dạy học cũng có 

nhiều biến đổi do thị hiếu âm nhạc của người dân phương Nam có những 

chuyển biến mạnh. Họ thiên về nhạc trẻ, nhạc thị trường nhiều hơn là nhạc 

hàn lâm, nhạc truyền thống. GV 2- Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cho biết:  

 Để đáp ứng nhu cầu học tập của đông đảo học sinh, sinh viên, Nhạc 

viện TP. Hồ Chí Minh đã thay đổi phương thức đào tạo từ mục đích nghệ 

thuật thanh nhạc cổ điển (Opera, thính phòng) sang mục đích nghệ thuật thanh 

nhạc ứng dụng (nhạc nhẹ). Đến nay, Nhạc viện đã xây dựng thành 2 khoa 

riêng biệt: Khoa thanh nhạc (đào tạo thanh nhạc cổ điển Opera, thính phòng), 

khoa thanh nhạc nhạc nhẹ. Ngành thanh nhạc của nhạc viện đã đào tạo được 

rất nhiều thế hệ ca sĩ trưởng thành như: Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Đông Nhi, Khởi 

My, Võ Thụy Hạ Trâm,… Bên cạnh đó, Nhạc viện vẫn đào tạo ca sĩ hát nhạc 

hàn lâm: Anh Bằng, Võ Thị Ngọc Tuyền, Phạm Khánh Ngọc, Võ Hồng Quân.  

 Khi được hỏi về việc dạy ca khúc của Franz Schubert, cô cho rằng:  

 Việc dạy thanh nhạc ít nhiều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Hiện nay 

xu hướng các SV ở TP. Hồ Chí Minh thích dòng nhạc trẻ, vì vậy thầy cô cũng 
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không chuyên tâm nhiều vào dạy nhạc hàn lâm. Dạy ca khúc của Franz 

Schubert cũng từ đó mà không còn được để ý nhiều như trước.  

 Ngoài ra, cũng có những ý kiến cho rằng, việc dạy ca khúc của Franz 

Schubert xuất phát từ thực tiễn GV dạy học không được trang bị kỹ, không 

thực sự nắm vững kiến thức về trường phái thanh nhạc Đức. GV 3- trưởng 

khoa Âm nhạc trường Đại học VHTTDL Thanh Hóa chia sẻ: “Mặc dù việc 

dạy ca khúc Franz Schubert đã được đưa vào chương trình đào tạo, nhưng rất 

ít GV lựa chọn cho SV học tập”. Cô cho rằng: “GV của trường đều được đào 

tạo chính quy từ Học viện Âm nhạc QGVN, tuy nhiên, ngay từ khi theo học, 

họ rất ít khi được giảng viên giao bài của trường phái thanh nhạc Đức và hát 

các tác phẩm của Franz Schubert không phải là sở trường của họ”. GV không 

vững cách hát tác phẩm của Franz Schubert cũng là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến thực trạng các ca khúc của người nhạc sĩ tài hoa này ít được lựa 

chọn cho SV học, mặc dù ca khúc của ông có trong chương trình đào tạo.  

Về mức độ khó khi dạy ca khúc của Franz Schubert: Có GV (4.1%) 

đánh giá không khó; 13 GV (26.5%) đánh giá rất khó; 18 GV (36.7%) đánh 

giá bình thường; 16 GV (32.7%) đánh giá khó. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.10. Kết quả khảo sát về mức độ khó của ca khúc trữ tình Franz 

Schubert trong dạy học Thanh nhạc 
Về mức độ hứng thú của sinh viên khi học ca khúc Franz Schubert: 

07 giảng viên (14.3%) đánh giá người học hứng thú một phần, 27 giảng viên 

(55.1%) đánh giá người học hứng thú, 15 giảng viên (30.6%) đánh giá 

người học rất hứng thú. Có thể thấy, đa số sinh viên hứng thú với khi học ca 

khúc Franz Schubert với tỉ lệ 85.7% hứng thú. 
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Trong giới ca sĩ chuyên nghiệp đã nổi danh, đó có nhiều người đã rất 

thành công khi hát ca khúc của Franz Schubert như: ca sĩ Đăng Dương (diễn 

viên Đài tiếng nói Việt Nam), ca sĩ Hà Phạm Thăng Long (GV ĐH  VHNT 

Quân đội), ca sĩ Duyên Huyền (diễn viên nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch 

TP. HCM), ca sĩ Đào Mác (diễn viên nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. 

HCM), ca sĩ Phạm Khánh Ngọc (diễn viên nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch 

TP. HCM), ca sĩ Võ Thị Ngọc Tuyền (GV Nhạc viện TP. HCM), ca sĩ Anh 

Bằng (GV Nhạc viện TP. HCM...). 

  Về tài liệu dạy học, các tài liệu được sử dụng rộng rãi có thể kể đến 

như: Tuyển tập Romance 1-2 (Nguyễn Trung Kiên); Giáo trình chuyên ngành 

Thanh nhạc bậc Đại học (Nguyễn Trung Kiên)... Ngoài ra, Học viện Âm nhạc 

Huế còn sử dụng một số tài liệu của Nhạc viên TP. HCM; Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW sử dụng Tuyển tập ca khúc của các tác giả nổi tiếng Thế giới 
có lời nguyên gốc và phỏng dịch sang lời Việt của Trần Ngọc Lan, Tài liệu 

giảng dạy Thanh nhạc học phần I, II (Trịnh Thị Oanh), Tài liệu giảng dạy 

Thanh nhạc học phần III (Đỗ Hương Giang). Như vậy, tài liệu dạy học khá 

phong phú và đầy đủ. Việc lựa chọn dạy tác phẩm Franz Schubert không đồng 

đều là do điều kiện thực tế ở từng địa phương và cơ sở đào tạo. 

Qua tìm hiểu chương trình dạy học thanh nhạc ở một số cơ sở đào tạo, 

bao gồm: Khối Học viện, Nhạc viện; khối trường VHNT; khối trường Đại học 

có đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, chúng tôi nhận thấy: phần ca khúc nước 

ngoài được lựa chọn bao gồm các ca khúc của các nhạc sĩ trường phái Nga, Ý, 

Pháp, Đức. Trong đó, số lượng các ca khúc nghệ thuật của Franz Schubert 

không chiếm số lượng nhiều. Như trên đã trình bày, do nguyên nhân xuất phát 

từ nhu cầu thực tế, việc lựa chọn ca khúc của Franz Schubert ít được lựa chọn 

và hầu như không bổ sung thêm những ca khúc mới trong những năm gần 

đây. Đó là một trong những thiếu sót trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp 

hiện nay tại Việt Nam. 

Với đặc điểm trữ tình, thơ mộng, có nhiều ưu điểm để ứng dụng, rèn 

luyện kỹ thuật thanh nhạc để nâng cao khả năng ca hát và thẩm mỹ âm nhạc, 



119 

ca khúc của Franz Schubert cần được chú trọng nhiều hơn. Thực hiện công 

trình này, chúng tôi mong muốn được làm rõ hơn những tác dụng về ca khúc 

của Franz Schubert trong giáo dục chuyên nghiệp, nhằm khôi phục lại vị trí 

quan trọng trong hệ thống chương trình dạy học thanh nhạc, góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo chuyên ngành thanh nhạc trong giai đoạn hiện nay. 

 Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của xã hội, ngành thanh nhạc ngày càng 
phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước sự phát triển nở rộ của các hình thức 
thanh nhạc, lĩnh vực đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp đã gặp nhiều khó khăn 
bởi sự lấn sân của các loại hình ca hát mới. Ðiều này đã có những ảnh hưởng 
nhất định đến việc dạy hát các ca khúc nước ngoài, trong đó có ca khúc của 
Franz Schubert. 
 Tác giả Nguyễn Trung Kiên cho rằng: “Kỹ thuật thanh nhạc là công việc 
hoàn thiện mọi mặt của giọng hát và nắm vững những thói quen đúng khi hát. 
“Công việc này được gọi là luyện giọng, bao gồm: biết điều khiển giọng hát 
với chức năng cộng minh, nắm vững cách vận dụng hơi thở phù hợp” [73; 
tr.12]. Về cơ bản, các giảng viên thanh nhạc chuyên nghiệp đều nắm vững 
công cụ giảng dạy như ý kiến trên. Trong dạy học thường áp dụng phương 
thức một thầy một trò theo hướng coi người học là trọng tâm, là chủ thể của 
quá trình giảng dạy.  
3.3.4. Thực trạng hình thức, phương pháp dạy học Thanh nhạc ở bậc Đại học 
 Căn cứ vào tình hình thực tế cho thấy, hiện nay, dạy học thanh nhạc 
được thực hiện từ mục tiêu, nội dung dạy học các cơ sở đào tạo xây dựng hình 
thức tổ chức dạy học Thanh nhạc trong đó có bài Luyện thanh, tác phẩm nước 
ngoài là Aria hay Romance (hát bằng ngôn ngữ gốc), ca khúc nghệ thuật Việt 
Nam. Là chuyên ngành chính nên thời lượng chiếm nhiều nhất trong tổng số 
tiết học của chương trình đào tạo, và được thực hiện trong 4 năm. Đối với 
chương trình đào tạo theo hình thức Niên chế sẽ thực hiện là 8 học kỳ, 18 đơn 
vị học trình,  tương đương với 270 tiết, 1 giờ niên chế là 45 phút. Đối với 
chương trình đào tạo theo hình thức Tín chỉ, sẽ thực hiện là 8 Tín chỉ, tương 
đương với 224 tiết, 1 giờ tín chỉ là 50 phút. Tổ chức dạy học lớp cá nhân một 
thầy và một trò.  
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Khi đưa vào giảng dạy trong chương trình dạy học Thanh nhạc đối với 
người Việt Nam: Có 03 Giảng viên (6.1%) nhận định bình thường; 21 giảng 
viên (42.9%) nhận định phù hợp; 25 giảng viên (50%) nhận định rất phù hợp. 
Có thể thấy, đa số giảng viên đánh giá cao về mức độ phù hợp của ca khúc 
của Franz Schubert với 92.9% giảng viên đánh giá ở mức độ phù hợp trở lên. 

 
Biểu đồ 3.11. Mức độ phù hợp hình thức dạy học khi dạy học hát ca khúc 

của Franz Schubert 
Bên cạnh đó, sinh viên đánh giá về hình thức học Ca khúc của Franz 

Schubert, có 15 sinh viên (9.5%) tự học, 7 sinh viên (4%) được học online, 42 
sinh viên (27.3%) được học trực tiếp và online, 93 sinh viên (58.9%) học trực 
tiếp trên lớp. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.12. Các hình thức dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert 

Về mức độ hứng thú của sinh viên khi học ca khúc Franz Schubert 07 giảng 
viên (14.3%) đánh giá người học hứng thú một phần, 27 giảng viên (55.1%) 
đánh giá người học hứng thú, 15 giảng viên (30.6%) đánh giá người học rất 
hứng thú. Có thể thấy, đa số sinh viên hứng thú với khi học ca khúc Franz 

Schubert với tỉ lệ 85.7% hứng thú. 
Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.13. Mức độ hứng thú khi sinh viên học hát ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert 
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Về mức độ đáp ứng về trình độ của sinh viên đối với yêu cầu khi dạy 

ca khúc trữ tình của Franz Schubert: Có 16 giảng viên (32.7%) đáp ứng một 

phần yêu cầu giảng viên; 33 giảng viên (67.3%) đáp ứng yêu cầu giảng 

viên. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ  3.14. Mức độ đáp ứng của trình độ sinh viên học hát ca khúc trữ 

tình của Franz Schubert 
Về mức độ đáp ứng về phương pháp giảng dạy đối với yêu cầu khi 

dạy ca khúc trữ tình của Franz Schubert: Có 02 sinh viên (1.3%) đánh giá 

chưa phù hợp; 30 giảng viên (20.3%) đánh giá ở mức bình thường; 82 sinh 

viên (51.9%) đánh giá phù hợp; 42 sinh viên (26.6%) đánh giá rất phù hợp. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.15. Mức độ đáp ứng về phương pháp giảng dạy ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert 
 Như vậy, có thể cho rằng, khi lựa chọn các ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert thì phương pháp giảng dạy của giảng viên cũng cần được quan tâm 

mới có thể để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy. 

3.3.5. Kết quả  khảo sát về tài liệu giảng dạy Ca khúc của Franz Schubert 
Về tài liệu giảng dạy các ca khúc trữ tình của Franz Schubert hiện 

nay có: 02 giảng viên (4.1%) đánh giá chưa đáp ứng một phần yêu cầu 
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giảng dạy; 28 giảng viên (57.1%) đánh giá đáp ứng một phần yêu cầu giảng 

dạy; 19 giảng viên (38.8%) đáp ứng yêu cầu giảng dạy.   

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.16. Tài liệu dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert 

Nhận xét: 
Về tài liệu giảng dạy các ca khúc trữ tình của Franz Schubert hiện 

nay: Có 2 giảng viên (4.1%) đánh giá chưa đáp ứng một phần yêu cầu giảng 

dạy, 28 giảng viên (57.1%) đánh giá đáp ứng một phần yêu cầu giảng dạy, 

19 giảng viên (38.8%) đáp ứng yêu cầu giảng dạy.   

3.4. Thực trạng hoạt động dạy học hát ca khúc của Franz Schubert 
3.4.1. Thực trạng hoạt động dạy của giảng viên 

Về dạy học thanh nhạc, chúng tôi đã tiến hành khảo sát dự giờ tại một 

số cơ sở đào tạo Thanh nhạc như sau: 

Giờ dạy thứ nhất của NSND. GV Đỗ Quốc Hưng tại Học viện âm nhạc 

QGVN, thực hiện dạy học Thanh nhạc cho SV Phạm Huyền Giáng Ngọc, SV 

năm thứ 4 ĐH Thanh nhạc. SV có giọng Lyric Soprano (nữ cao màu sắc trữ 

tình), là một giọng hát khá linh hoạt với âm vực rộng. SV tực hành Aria 

Quando m’en vo from La Boheme - Puccini thuận lợi và thể hiện được tinh 

thần của Aria, kiểm soát được âm thanh và hơi thở. Quá trình dạy học của GV 

gồm ba bước: luyện thanh, dạy ca khúc và củng cố nhận xét. Qua dự giờ 

chúng tôi nhận thấy, GV có phương pháp sư phạm và kinh nghiệm biểu diễn, 

sử dụng phương tiện dạy học linh hoạt, lựa chọn tác phẩm phù hợp và phát 

huy được giọng hát của SV.  

Giờ dạy thứ 2 của GVC. ThS. Phạm Hoàng Hiền tại Trường VHTT& 

DL Thanh Hoá, thực hiện dạy Thanh nhạc cho SV Nguyễn Vân Anh sinh viên 
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năm thứ 4. Bài dạy: Rèn luyện và phát triển kỹ thuật thống nhất hơi thở, vị trí âm 

thanh để xử ký sắc thái tác phẩm. Bài tập áp dụng: Tác phẩm nước ngoài Ave 

Maria của Franz Schubert và tác phẩm Việt Nam Miền xa thẳm của Nguyễn Đức 

Trịnh. 

Các bước tiến hành dạy học như sau:  

Phần 1: Phần luyện thanh: GV thực hiện cho SV luyện thanh với 5 mẫu 

âm luyện thanh với các mẫu âm I- Ê- A để rèn luyện phát triển kỹ thuật thống 

nhất hơi thở, vị trí âm thanh.  

Phần 2: Phần dạy ca khúc: Dạy ca khúc nước ngoài Ave Maria. GV đã 

nêu rõ nội dung tác phẩm và hướng dẫn hát kỹ thuật legato, hướng dẫn xử lý 

sắc thái vào ca khúc. Ở đây, GV chú trọng đến vận dụng kỹ thuật hơi thở chắc 

chắn, vị trí âm thanh thống nhất và xử lý sắc thái tinh tế. Hạn chế ở đây là SV 

chưa thực hiện tốt một số câu nhảy quãng SV do chia câu hát chưa hợp lý dẫn 

đến hơi thở chưa ổn định, vị trí âm thanh thấp và còn hạn chế trong phát âm; 

Dạy ca khúc Miền xa thẳm phù hợp với giọng hát của SV. Đây là ca khúc có 

quãng giọng khá rộng. GV đã hướng dẫn SV thực hiện từng câu hát, vận dụng 

kỹ thuật hơi thở và vị trí âm thanh. Ở âm khu giọng ngực SV thực hiện khá 

tốt, âm thanh chắc chắn, truyền tải được tinh thần của ca khúc. Tuy nhiên, khi 

hát đến âm khu cao (Vocalize), hơi thở của SV chưa ổn định nên âm thanh hơi 

thấp. Cuối giờ học, GV nhận xét và dặn dò SV tiếp tục chỉnh sửa, luyện tập. 

Qua dự giờ các buổi dạy trên đây, chúng tôi nhận thấy, các bước lên lớp 

thường gồm ba quy trình:  

Bước 1: Luyện thanh. Thực hiện các mẫu âm luyện thanh khởi động 

giọng, luyện tập kỹ thuật thanh nhạc: Kỹ thuật về hơi thở, khẩu hình và cách 

phát âm, khoảng vang và mở rộng âm khu của giọng hát.  

Bước 2: Giao bài- Vỡ bài, dựng bài, hoàn thiện bài. Tùy theo yêu cầu và 

mức độ cần đạt của từng cấp độ, từng học kỳ, từng năm học để lựa chọn bài phù 

hợp với SV. Hướng dẫn và giúp các em luyện tập theo yêu cầu về kỹ thuật và 

tính chất của tác phẩm. Sinh viên cần hiểu để đạt được những yêu cầu về kỹ 

thuật thanh nhạc, tính chất và phong cách biểu diễn của tác phẩm. 
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Bước 3: Kiểm tra đánh giá. Nhận xét kết quả học tập, đưa ra phương án 

luyện tập ngoài giờ lên lớp. Trao đổi hoặc kiểm tra kiến thức của SV sau tiết học.  

Quy trình dạy học trên đây hầu như được các cơ sở đào tạo áp dụng cho 
việc dạy thanh nhạc. Tuy nhiên, mỗi nơi lại tùy theo mục tiêu đào tạo của cơ 
sở để phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể. Những biện pháp nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo, tạo sự hào hứng cho người học cũng được triển khai 
bằng nhiều biện pháp khác nhau. Bên cạnh phương pháp dạy học truyền thống 
như: thị phạm, làm mẫu, thuyết trình (giới thiệu tác phẩm)..., một số cơ sở còn 
ứng dụng các biện pháp mới như: Đưa công nghệ vào dạy học thanh nhạc 
(trường ĐHSP Nghệ thuật TW); mời chuyên gia dạy các chuyên đề ngắn hạn 
(Học viện âm nhạc QGVN, Nhạc viện TP.HCM); liên kết đào tạo thanh nhạc 
với các trường nhạc nước ngoài (Học viện âm nhạc QGVN, Nhạc viện 
TP.HCM)... 
Bảng 3.7. Khảo sát hoạt động dạy của giảng viên trong giảng dạy ca khúc 

trữ tình của Franz Schubert 
STT Nội dung Mức độ đáp ứng bài giảng 

Kém Trung 
bình 

Khá Tốt 

1 Chuẩn bị lên lớp, 
soạn giáo án, chuẩn 
bị lên lớp của giáo 
viên 

0 
30 

18,9% 
39 

24,6% 
89 

56,3 

2 Thực hiện giảng dạy 
trên lớp của giảng 
viên 

0 
1 

0,6% 

59 
37,3% 

 

98 
62,0% 

3 Kiểm tra đánh giá 
trong dạy học 
 

0 
8 

5,0% 
60 

37,9% 
90 

56,9% 

Như vậy qua đánh giá của giảng viên và sinh viên, việc chuẩn bị lên 

lớp được cho rằng 80,9% đánh giá từ khá trở lên; Việc tổ chức thực hiện trên 

lớp được đánh giá khá cao với 94% cho rằng thực hiện hoạt động này ở mức 

khá và tốt. Hoạt động kiểm tra đánh giá cũng được giảng viên và sinh viên 
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cho rằng thực hiện khá tốt khi giảng dạy và học tập các ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert 95% từ mức khá trở lên. 

Các cơ sở đào tạo đều xây dựng chương trình dựa trên khung quy 

định. Tuy nhiên do đặc thù của ngành thanh nhạc có tính mở trong xây dựng 

chương trình nên vẫn có một số GV giao bài cho SV đốt cháy giai đoạn, 

không thực hiện theo tiến trình dạy học. Chính cách thực hiện đó đã làm cho 

SV thiếu hụt kiến thức nền tảng, làm hạn chế khả năng vận dụng kiến thức 

vào hoạt động tự học tự rèn luyện.   

3.4.2. Thực trạng hoạt động học của sinh viên 
Tiến hành khảo sát 158 sinh viên (bao gồm 23 sinh viên năm nhất, 48 

sinh viên năm hai; 40 sinh viên năm ba; 47 sinh viên năm tư) ngành thanh 

nhạc trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 

Học viện âm nhạc Huế, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại Học 

Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hoá, Học viên âm nhạc quốc gia 

Việt Nam  

Trình độ của đối tượng khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.17. Trình độ của sinh viên học hát ca khúc trữ tình của  

Franz Schubert 
Về những khó khăn khi học ca khúc của Franz Schubert: Có 2 sinh viên 

(1,2%) chưa được học, 1 sinh viên (2%) hiểu bài và không gặp khó khăn, 27 

sinh viên (17.1%) lựa chọn kỹ thuật, 37 sinh viên (23.4%) lựa chọn phát âm, 

91 (57.6)% lựa chọn kỹ thuật và phát âm. 
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Bảng 3.8. Khảo sát khó khăn của sinh viên khi học ca khúc trữ tình của 
Franz Schubert 

STT 

Mức độ khó khăn của sinh viên khi học 

hát ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert 

SL Mức % 

1 SV chưa được học 02 1,2% 

2 SV hiểu bài và không gặp khó khăn 01 2% 

3 SV lựa chọn kỹ thuật 27 17,1% 

4 SV lựa chọn phát âm 37 23,4% 

5 SV lựa chọn kỹ thuật và phát âm. 91 57,6% 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:  

 
Biểu đồ 3.18. Khó khăn của sinh viên học hát ca khúc trữ tình của  

Franz Schubert 
Như vậy, theo Bảng 3.18, điểm khó khăn nhất mà sinh viên gặp phải 

khi lựa chọn và hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert là kỹ thuật và phát 

âm; Như đã phân tích ở các phần trên của luận án, các ca khúc chủ yếu là 

bằng tiếng Đức, nên SV gặp nhiều khó khăn khi phát âm để biểu đạt tác 

phẩm, sau đó là SV gặp khó khăn về kỹ thuật; Tuy nhiên, nếu vượt qua 

được những khó khăn này, SV sẽ vững vàng hơn trong thực hành nghề 

nghiệp sau này. 

Về mức độ hứng thú của sinh viên khi học ca khúc Franz Schubert: 
03 sinh viên (1.9%) không hứng thú, 38 sinh viên (24.1%) hứng thú một 
phần, 72 sinh viên (45.6%) hứng thú, 45 sinh viên (28.5%) rất hứng thú. Có 
thể thấy, đa số sinh viên hứng thú với khi học ca khúc Franz Schubert với tỉ 
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lệ 74.1% lựa chọn mức độ hứng thú trở lên. Kết quả này cũng tương ứng với 
đánh giá của giảng viên. 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 3.19. Mức độ hứng thú của sinh viên học hát ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert 
Theo đánh giá của sinh viên, các điều kiện để phục vụ học tập là rất 

quan trọng, đặc biệt là các tài liệu để phục vụ cho tác phẩm đã lựa chọn 

trong bài học. Đối với ca khúc trữ tình của Franz Schubert, kết quả trả lời 

của sinh viên được thể hiện như sau: 

Kết quả khảo sát về tài liệu giảng dạy 

 
Biểu đồ 3.20. Kết quả khảo sát của sinh viên về tài liệu học hát ca khúc trữ 

tình của Franz Schubert 
Nhận xét: 
Về tài liệu giảng dạy các ca khúc trữ tình của Franz Schubert hiện 

nay: Có 10 sinh viên (6.3%) chưa được tiếp cận, 45 sinh viên (28.5%) tiếp 

cận một phần, 77 sinh viên (48.7%) dễ dàng tiếp cận, 26 sinh viên (16.5%) 

rất dễ dàng tiếp cận.   

3.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học hát ca khúc trữ tình 

Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc 

Kết quả khảo sát theo từng tiêu chí được thể hiện ở bảng số liệu dưới đây: 
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Bảng 3.9. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học hát ca khúc 
trữ tình của Franz Schubert 

TT Nội dung Đối 
tượng 

Cao Trung 
bình Thấp Không ảnh 

hưởng Điểm 
TB n % n % n % n % 

1 Trình độ giảng viên 

Giảng 
viên 25 51.0 11 22.4 1 2.04 12 24.5 3.00 
Người 
học 98 62.0 40 25.3 3 1.90 17 10.8 3.39 

2 
Trình độ của người 
học (quãng giọng, 
kỹ thuật, phát âm) 

Giảng 
viên 9 18.4 29 59.2 2 4.08 9 18.4 2.78 
Người 
học 66 41.8 80 50.6 5 3.16 7 4.43 3.30 

3 Mức độ hứng thú 
của người học 

Giảng 
viên 22 44.9 23 46.9 2 4.08 2 4.08 3.33 
Người 
học 79 50.0 67 42.4 6 3.80 6 3.80 3.39 

4 Thời lượng nội 
dung trong chương 
trình học 

Giảng 
viên 5 10.2 24 49.0 15 30.6 5 10.2 2.59 
Người 
học 56 35.4 84 53.2 10 6.33 8 5.06 3.19 

5 Tài liệu giảng dạy Giảng 
viên 7 14.3 19 38.8 18 36.7 5 10.2 2.57 
Người 
học 71 44.9 65 41.1 14 8.86 8 5.06 3.26 

6 Cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dạy 
học 

Giảng 
viên 6 12.2 30 61.2 8 16.3 5 10.2 2.76 
Người 
học 59 37.3 75 47.5 14 8.86 10 6.33 3.16 

7 Văn hóa, bản sắc 
của người Việt 

Giảng 
viên 4 8.2 26 53.1 5 10.2 14 28.6 2.41 
Người 
học 64 40.5 66 41.8 7 4.43 21 13.3 3.09 

Nhận xét: 
Khi đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng ca khúc 

trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc, Giảng viên đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lần lượt từ cao đến thấp như sau: (1) Mức 
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độ hứng thú của người học, (2) Trình độ của giảng viên, (3) Trình độ của 
người học, (4) Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, (5) Thời lượng nội 
dung trong chương trình đào tạo, (6) Tài liệu giảng dạy, (7) Văn hóa bản sắc 
của người Việt. 

Khi đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng ca khúc 
trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc, Sinh viên đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lần lượt từ cao đến thấp như sau: (1) Mức độ 
hứng thú của người học, Trình độ của giảng viên, (2) Trình độ của người học, (3) 
Tài liệu giảng dạy, (4) Thời lượng nội dung trong chương trình đào tạo, (5) Cơ sở 
vật chất, trang thiết bị dạy học, (6) Văn hóa bản sắc của người Việt 

Đánh giá của giảng viên về những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận 
dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc được 
thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

Biểu đồ  3.21. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học hát ca khúc trữ 
tình của Franz Schubert của giảng viên 

Đánh giá của sinh viên về những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận 
dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc được 
thể hiện ở biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ  3.22. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học hát ca khúc 

trữ tình của Franz Schubert của sinh viên 
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3.6.  Đánh giá chung về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn 
chê trong dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại 

học Thanh nhạc 
Trên cơ sở kết quả khảo sát chương 3 Luận án đưa ra nhận định những 

ưu điểm và hạn chế như sau:  

3.6.1. Ưu điểm  
 - Các ca khúc Franz Schubert có giai điệu có giai điệu đẹp- uyển 

chuyển- nhẹ nhàng- giàu cảm xúc, với quãng giọng không quá rộng, giúp cho 

người học phát huy được năng lực cá nhân, phát triển kỹ thuật thanh nhạc một 

cách toàn diện.  

 - Nhìn chung các ca khúc Franz Schubert phù hợp với thể trang, tính 

cách văn hoá người Việt Nam, sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ thuật, 

kỹ năng xử lý tác phẩm, mà còn được nâng cao hơn về thẩm mỹ âm nhạc. 

Việc khai thác tối đa những ưu điểm trong ca khúc của Franz Schubert, SV 

không chỉ hoàn thiện hơn kỹ thuật Thanh nhạc và nghệ thuật biểu diễn mà còn 

giúp các em hiểu biết phong phú hơn về văn học, thơ ca, phong cách sáng tác 

của nhạc sĩ, khả năng phân tích tác phẩm âm nhạc. Nhằm phát huy được năng 

lực của bản thân, biết cách xử lý kỹ thuật một cách tinh tế, đồng thời có thể 

thể hiện tác phẩm một cách chân thực nhất. 

3.6.2. Hạn chế  
Trên cơ sở kết quả khảo sát bằng phiếu và phỏng vấn, tác giả luận án 

đưa ra một số nhận định về những hạn chế như sau: 

Thứ nhất, việc giảng viên, sinh viên lựa chọn các ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert hiện nay chưa được phù hợp với đối tượng sinh viên đại học 

Thanh nhạc (từ sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ 4 đại học); 

Thứ hai, thời lượng các ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong 

chương trình dạy học và việc giảng viên lựa chọn các ca khúc của Franz 

Schubert để dạy cho sinh viên còn ít; 

Thứ ba, sinh viên khi được học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert còn gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật và phát âm vì đòi hỏi người 
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hát phải biểu đạt cảm xúc tốt mới đạt được hiệu quả cao khi thể hiện ca 

khúc; 

Thứ tư, khi vận dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong giảng 

dạy Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay là cản trở ngôn ngữ phát âm Tiếng 

Đức.., đa số GV và SV không biết tiếng Đức nên việc tiếp cận còn chưa chủ 

động. Bên cạnh đó, ca khúc khi được chuyển thể sang tiếng Việt, cách phát 

âm cũng có thay đổi theo, đòi hỏi người nghệ sĩ phải thay đổi cách hát, cách 

xử lý ngôn ngữ, cách nhả chữ, đóng chữ.. 

Thứ năm, các ca khúc trữ tình của của Franz Schubert đa phần là các 

ca khúc tiếng nước ngoài, việc biểu đạt cảm xúc và thể hiện tác phẩm hiện 

nay còn nhiều hạn chế 

Thứ sáu, tài liệu giảng dạy còn hạn chế, chưa thống nhất và khoa học. 

GV thường giao bài theo thói quen nên lựa chọn các ca khúc quen thuộc để 

giảng dạy.  

Thứ bảy, việc giao bài cho SV theo sở trường và cữ giọng của SV nên 

cần hệ thống hoá tài liệu theo cữ giọng và cấp độ để dễ dàng tiếp cận với tác 

phẩm 

3.6.3. Đề xuất của người học 
- Đưa ca khúc Franz Schubert vào chương trình đào tạo thanh nhạc 

- Tài liệu giảng dạy cần hệ thống hoá, phân theo cấp độ để GV và SV 

dễ dàng tiếp cận  

- Môn học phát âm tiếng Ý và một số ngôn ngữ khác cần được quan 

tâm và phát huy nhiều hơn trong chương trình. 

- Cơ sở vật chất và phương tiện dạy học được tăng cường để đáp ứng 

được chương trình đào tạo các bộ môn nghệ thuật biểu diễn. 

Tiểu kết chương 3 
Trước sự phát triển của nhiều hình thức âm nhạc mới, nhu cầu học 

thanh nhạc ngày càng cao. Sự phát triển đó bên cạnh những mặt tích cực, còn 

kéo theo những bất cập. Việc  đẩy mạnh công tác dạy học, hướng cho lớp trẻ 

không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn và thẩm mỹ âm nhạc mà còn hướng 
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đến tư duy tích cực hướng tới mục đích phát triển lành mạnh là một trong 

những nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Học ca khúc nghệ thuật 

trong đó có ca khúc của Franz Schubert của ý nghĩa quan trọng đối với người 

học chuyên ngành thanh nhạc.  

Việc nghiên cứu cơ sở lý luận và điều tra thực trạng có ý nghĩa quan 

trọng, giúp cho chúng tôi nắm bắt được những vấn đề cốt lõi để có thể đưa ra 

những nhận định khách quan và nhận được một cách sát thực về vấn đề 

nghiên cứu. Việc tổng hợp thông tin và phân tích cơ sở dữ liệu là một khâu 

quan trọng, ngoài ra, những ý kiến đúc kết của các chuyên gia, các nhà giáo, 

và cả những ý kiến của SV đã giúp chúng tôi đánh giá được thực trạng dạy và 

học ca khúc của Franz Schubert hiện nay trên cả hai phương diện ưu điểm và 

nhược điểm. 

Với những đặc điểm nổi trội về nội dung sâu sắc và tinh tế, ca khúc của 

Franz Schubert đã mở ra khoảng rộng thế giới nội tâm con người một cách 

phong phú. Ca khúc của ông rõ ràng và hợp lý về sự sáng tạo, có sự sâu sắc 

giữa nội dung và hình tượng, có sự tinh tế giữa thơ ca và âm nhạc, có sức 

truyền cảm cao cho cả người biểu diễn và người thưởng thức. Khi học ca khúc 

của Franz Schubert, SV sẽ được rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc một cách tinh 

tế hơn, đồng thời có thể nâng cao khả năng thể hiện biểu cảm tác phẩm với 

những cảm xúc và tâm trạng sâu sắc, chân thực của con người. Đó là cơ sở để 

giúp cho SV chuyên ngành thanh nhạc nắm vững kỹ thuật, kỹ năng xử lý tác 

phẩm. Điều đó chứng minh những luận điểm khi nhận xét về ca khúc của Franz 

Schubert có thể nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc là có tính khả thi. 

Trong đào tạo, chúng tôi mong muốn ca khúc của Franz Schubert sẽ 

được phát huy vai trò quan trọng, góp phần nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học thanh nhạc, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

 

 

 



133 

Chương 4 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT CA KHÚC TRỮ TÌNH CỦA 

FRANZ SCHUBERT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THANH NHẠC 
 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

4.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 
4.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu 

Trên cơ sở mục tiêu đề ra trong đào tạo sinh viên thanh nhạc và mục 

tiêu chung của từng cơ sở đào tạo, cần đề ra các định hướng trong cải tiến dạy 

học hát cho sinh viên đại học Thanh nhạc. Để thực hiện các mục tiêu đó các 

biện pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại 

học Thanh nhạc phải gắn với các mục tiêu mang tính chiến lược của nhà 

trường. Nguyên tắc này đòi hỏi khi xây dựng các biện pháp cần phải nắm 

vững. Mục tiêu và biện pháp mang tính định hướng về cải tiến hoạt động dạy 

học trong chương trình đào tạo  

4.1.2. Đảm bảo tính hệ thống 
Các biện pháp đề xuất phải có tính hệ thống, có nghĩa là chúng có mối 

liên kết chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, tương tác với nhau, biện pháp 

này hỗ trợ cho biện pháp kia và ngược lại. Bên cạnh đó mỗi biện pháp đều có 

tính độc lập tương đối, tính đặc thù. Tuy nhiên, không có biện pháp nào là vạn 

năng, đa trị cả. Biện pháp này là điều kiện, tiền đề cho biện pháp kia, chúng 

không thể tách rời nhau hợp thành một chỉnh thể thống nhất.  

Các biện pháp đề xuất phải được xem xét trong mối tương quan chặt 

chẽ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện, môi 

trường thực hiện, năng lực của giảng viên và sinh viên. Đồng thời, chúng cũng 

cần được xem xét trong các mối quan hệ tác động qua lại giữa các cấp quản 

lý, các bộ phận trong tổ chức, giữa giảng viên với nhà trường, giữa bối cảnh 

bên trong và bên ngoài nhà trường, giữa chất lượng dạy học với chất lượng 

giáo dục của nhà trường. 

Mục tiêu cuối cùng của hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Để thực hiện được mục tiêu 
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này cần phải có nhiều biện pháp có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ lẫn 

nhau mới đạt kết quả tốt. Bởi vậy, trong hoạt động bồi dưỡng cần phải thực 

hiện đầy đủ, đồng thời nhiều biện pháp. 

4.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ 
Các biện pháp về dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert đưa 

ra cho sinh viên đại học thanh nhạc phải đặt trong hệ thống các mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp chiến lược phát triển giáo dục của ngành, nhà trường. 

Mặt khác, chúng phải được nhìn nhận trên nhiều góc độ và liên quan đến các 

phương diện về cải tiến phương pháp dạy học. Vì vậy, quá trình dạy học cần 

phải được tiến hành toàn diện từ mục tiêu đến nội dung, phương pháp, hình 

thức, phương tiện và cách thức kiểm tra, đánh giá. 

4.1.4. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển 
Trong thực tiễn, hoạt động dạy học đã luôn được sự quan tâm của các 

các nhà trường. Nhiều cơ sở giáo dục trong cả nước đã có những cách làm 

hiệu quả, sáng tạo để triển khai hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu thực thi 

nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Việc kế thừa các phương thức dạy học đã được 

các nước, các cơ sở giáo dục áp dụng có hiệu quả sẽ giúp chúng ta không mất 

nhiều thời gian cho việc tìm kiếm hướng đi.  

Đề xuất các biện pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert 

cho sinh viên đại học thanh nhạc trên cơ sở kế thừa các biện pháp đã được 

thực hiện thành công, đồng thời thay thế hoặc cải tiến dựa trên yêu cầu đổi 

mới giáo dục hiện nay là việc làm vừa mang tính biện chứng và rất cần thiết 

trong quản lý hoạt động bồi dưỡng hiện nay. 

4.1.5. Đảm bảo tính khả thi 
Lựa chọn các biện pháp phải phù hợp với điều kiện thực tế ngành đào 

tạo và nhà trường và năng lực của giảng viên. Các biện pháp quản lý được đề 

xuất phải dựa trên cơ sở thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên, sinh viên 

đã được phân tích ở Chương 3. Các biện pháp phải nhằm phát huy điểm 

mạnh, tập trung khắc phục những hạn chế trong việc dạy học hát ca khúc trữ 

tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học thanh nhạc. 
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4.2. Một số biện pháp dạy học hát ca khúc của Franz Schubert cho sinh 
viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay 
 Trên cơ sở đề xuất các nguyên tắc dạy học trên, Luận án đi vào từng 

biện pháp cụ thể, nhằm hướng tới dạy học ca khúc của Franz Schubert cho 

sinh viên chuyên ngành thanh nhạc đạt hiệu quả. 

4.2.1. Biện pháp 1: Phương pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert kết hợp với tự học của sinh viên đại học Thanh nhạc 
4.2.1.1. Mục đích của biện pháp 
 Để dạy học ca khúc của Franz Schubert đạt hiệu quả cao, ngoài giờ học 

trực tiếp trên lớp, GV cần lưu ý hoạt động tự học của SV, giúp các em vạch ra 

kế hoạch học tập một cách tự giác, làm chủ thời gian học tập và biết đánh giá 

việc học của mình. Dạy học ca khúc Franz Schubert có sự kết hợp giữa việc 

dạy học trên lớp và tự học của SV sẽ thúc đẩy nhanh hơn kết quả học tập.  

 Để có thể hát tốt các ca khúc của Franz Schubert, cần phải trang bị 

cho SV các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, cách hát truyền thống cổ điển 

phương tây, từ đó để truyền đạt được ý nghĩa và nội dung của ca khúc một 

cách sâu sắc và tinh tế. 

4.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 
Tự học (Self learning) là tự bản thân mình nghiên cứu, tìm hiểu những 

kiến thức cần thiết để đáp ứng nội dung học tập. Tự học sẽ giúp cho SV dần 

hình thói quen tự giác, giúp cho người học có thể tự giải quyết vấn đề và đánh 

giá được mức độ học tập của mình. 

Kết hợp dạy học với tự học của SV có ưu điểm đề cao tính độc lập, tự 

giác, tích cực của SV. Việc kết hợp dạy học với tự học của SV trong dạy học 

ca khúc của Franz Schubert sẽ đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình dạy học 

đạt được kết quả nhanh hơn. Với phương pháp này, GV cần phải phát huy vai 

trò chủ đạo để tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động dạy và hoạt động 

học, tạo điều hiện cho SV tự phát hiện vấn đề và tổ chức học tập. Quá trình tự 

học cần có sự tự giác, tích cực của mỗi cá nhân để từ đó các em có thể lĩnh hội 

những kiến thức cần thiết để đạt được mục đích nhất định trong học tập.  
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Trước tiên, các em phải xác định được mục đích tự học và nhiệm vụ 

học tập để tiến hành hoàn thành các nội dung GV đã giao. Quá trình tự học sẽ 

kích thích ý thức, chủ động, tích cực trong học tập và rèn luyện; kích thích sự 

ham hiểu biết, lòng say mê để cố gắng luyện tập những kỹ thuật, kỹ năng, kỹ 

xảo của thanh nhạc. Tự học sẽ là yếu tố cơ bản giúp SV có động cơ học tập, 

tuy nhiên, các em phải biết vận dụng các kỹ năng tự học một cách hài hòa để 

có thể điều khiển hoạt động học tập của mình. SV cần trang bị cho mình một 

số kỹ năng như: 

- Lập kế hoạch tự học (tự rèn luyện): xác định mục tiêu và nội dung tự 

học, phân bổ thời gian phù hợp giữa giờ học tập trên lớp hài hòa với thời gian 

tự học. 

- Thực hiện kế hoạch tự học: tra cứu tư liệu, đọc tài liệu liên quan, trau 

dồi kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khái quát hóa tài liệu học tập, phân tích bài, 

rèn luyện kỹ thuật, rèn luyện tác phẩm… 

- Tự kiểm tra đánh giá: xây dựng các mức độ chuẩn để tự kiểm tra, 

đánh giá sự tiến bộ trong quá trình tự học của bản thân để từ đó có mục tiêu 

phấn đấu đạt mức độ yêu cầu của bài học. Đây là yếu tố giúp cho các em phát 

hiện những nhược điểm để điều chỉnh phương pháp luyện tập trong hoạt động 

tự học. 

Để giúp cho SV làm quen các hoạt động độc lập trong học tập, GV cần 

nghiên cứu chương trình của nhà trường để định hướng cho SV tự học ở từng 

học kỳ theo thời khóa biểu, giúp các em cân đối quỹ thời gian và điều kiện của 

mình để lập kế hoạch học tập. SV cần sắp xếp thời gian và tiến trình tự học 

hài hòa với các môn khác. Với phương thức này các em phải chủ động xác 

định lập kế hoạch học tập trước thời gian học chính thức để hướng tới đạt mục 

tiêu đã đề ra.  

SV chuyên ngành thanh nhạc với mục đích học tập để hình thành 

những kỹ năng ca hát. Vì vậy, việc tự học sẽ giúp các em chủ động rèn luyện 

độc lập, chủ động sáng tạo cá nhân dưới sự dẫn dắt của GV. Để đạt hiệu quả 

tối ưu trong dạy học ca khúc Franz Schubert, việc tổ chức theo hình thức thực 



137 

hành lên lớp và tự học ngoài giờ cần phải có sự tương tác cao giữa người dạy 

và người học, phải hiệu quả trong hình thức dạy học. 

GV cần giúp SV nắm bắt tổng quát về nội dung cần đạt trong một HK, 

một năm học, thông báo đầy đủ cho các em về đề cương chi tiết, và ca khúc 

của Franz Schubert là một trong những lựa chọn ở phần tác phẩm nước ngoài. 

Đi vào chi tiết nội dung dạy ca khúc của Franz Schubert, GV cần nêu lên mục 

tiêu cần đạt khi học tập và thể hiện ca khúc của người nhạc sĩ tài năng này. Để 

giúp các em tích cực hơn, GV cần nắm vững đề cương chi tiết, nghiên cứu kỹ 

các tài liệu học tập, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trực tiếp đến dạy 

học ca khúc của Franz Schubert. Với hình thức học lên lớp, SV được tiếp xúc 

với GV, được nghe giảng bài và hướng dẫn thực hành trực tiếp. Để giờ học 

trên lớp đạt hiệu quả cao, GV nên hướng dẫn SV chuẩn bị nội dung tự học, 

thông báo nội dung sẽ được học trong buổi học tới để yêu cầu SV tìm hiểu, 

chuẩn bị trước ở nhà. Một số nội dung tự học cần thiết đối với SV như: tự 

chuẩn bị bài: vỡ bài; tìm hiểu xuất xứ, nội dung ca khúc; tự rèn luyện kỹ 

thuật: rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, rèn luyện phát âm nhả chữ, rèn luyện 

hơi thở... Dưới sự hướng dẫn của GV, SV sẽ lĩnh hội, tìm hiểu, nghiên cứu 

những kiến thức âm nhạc cần thiết để thực hành ca khúc được thuận lợi và 

dễ đạt hiệu quả.  

4.2.1.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 
 Việc chủ động lên kế hoạch tự học là một trong những khâu quan 

trọng, giúp cho SV có thể thực hiện được các mục tiêu của bản thân, để có thể 

đáp ứng những kiến thức cần thiết cho việc học thanh nhạc đạt hiệu quả. Tuy 

nhiên, để có sự tương tác giữa người dạy và người học, nhằm phát huy tinh 

thần tự học của SV. GV cần có một quy trình tổng thể, kịp thời tư vấn ngay từ 

những buổi học đầu, cả về thời gian và nội dung học tập của mỗi SV. GV cần 

thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong các buổi lên lớp trực tiếp, chỉnh sửa và 

củng cố những điểm chưa đạt được của SV trong quá trình tự rèn luyện. Như 

vậy, hoạt động tự học của SV sẽ trở thành bắt buộc trong quá trình học thanh 

nhạc nói chung, học ca khúc của Franz Schubert nói riêng.  
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Hướng dẫn SV tự học giữ một vai trò quan trọng, giúp các em có ý 

thức và hành vi trong thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm học tập. Tự học sẽ 

giúp các em hình thành thói quen chủ động giải quyết những nội dung học tập 

trên lớp, để từ đó nắm vững kiến thức cơ bản. Để nâng cao hiệu quả tự học 

của SV, GV có vai trò định hướng và kích thích ý thức học tập của các em cả 

giờ trên lớp và giờ tự học. GV cũng cần tạo mối quan hệ thân thiết giữa thầy 

và trò, giữa dạy học trên lớp và tự học của SV. 

 Với GV, việc thiết kế giờ dạy có tính tích cực cần có sự phối hợp hài 

hòa giữa dạy học trên lớp và tự học của SV. Điều đó đòi hỏi sự vận dụng, kết 

hợp linh hoạt nhiều phương pháp dạy học: dạy lý thuyết, thực hành, thảo luận 

(nêu lên những ưu và nhược điểm để SV biết cách khắc phục)... Tùy theo từng 

hoạt động dạy học cụ thể, GV sẽ hướng dẫn SV tự nghiên cứu, tự rèn luyện 

nhằm phát huy cao ý thức tự học, tạo hứng thú và nâng cao tính tự giác của 

các em, tạo điều kiện cho SV phát triển tư duy sáng tạo, chiếm lĩnh bài học 

một cách hiệu quả.  

4.2.2. Biện pháp 2. Phương pháp lựa chọn ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert trong dạy học Thanh nhạc theo năng lực cá nhân của người học 
4.2.2.1. Mục đích của biện pháp 

Để định hướng phát triển năng lực ca hát cho SV, GV phải đảm bảo 

thực hiện đúng mục tiêu dạy học để hướng dẫn các em học tập một cách hiệu 

quả. Mục tiêu dạy học sẽ được xác định để hình thành năng lực thực hiện 

xuyên suốt trong các biện pháp rèn luyện kỹ năng ca hát cho SV., hướng tới 

nâng cao khả năng ca hát để sau này các em có thể hoạt động nghề nghiệp một 

cách vững vàng. 

4.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 
Để phát huy tối đa hiệu quả trong dạy học ca khúc của Franz Schubert 

cho đối tượng SV thanh nhạc chuyên nghiệp, ưu tiên hàng đầu là lựa chọn 

những ca khúc nguyên bản, có phần lời bằng tiếng Đức, định hướng theo từng 

đối tượng, bậc học và từng giai doạn trong đào tạo của sinh viên đại học 

Thanh nhạc; Dạy học theo định hướng năng lực người học nhằm đảm bảo chất 
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lượng đào tạo, thực hiện mục tiêu phát triển khả năng ca hát cho SV. Để 

hướng tới phát triển năng lực cho người học, GV cần chú trọng tới khả năng 

vận dụng tri thức gắn với thực tiễn, nhấn mạnh vai trò chủ thể của quá trình 

tiếp nhận và vận dụng tri thức.  

Với các tiết dạy ca khúc của Franz Schubert, GV nên chú ý nghiên cứu 

kỹ các mục tiêu nhằm đáp ứng yêu cầu thiết yếu của SV, giúp các em phát 

triển giọng hát một cách tự nhiên. Cần phải hạn chế hình thức dạy học một 

chiều để có thể đáp ứng tốt việc nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc.  

 Những ca khúc trữ tình của Franz Schubert có âm vực và quãng giọng 

phù hợp với giọng hát của người Việt Nam. Tuy nhiên, các ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert trong các chương trình dạy học trước đây không được 

chia theo cấp độ theo tiến trình phát triển giọng hát của SV. Vì vậy, để phát 

huy hiệu quả, cần phải phân chia mức độ khó dễ và sắp xếp theo mức độ 

tăng dần từ dễ đến khó, phù hợp với từng năm học, phù hợp với lộ trình 

phát triển của giọng hát. Ngoài ra, cũng cần lựa chọn những bài cho kỳ thi 

tốt nghiệp. Trên cơ sở phân tích, phân loại, chúng tôi đề xuất nhóm bài theo 

hai cấp độ như sau: 

 Cấp độ thứ nhất: là những ca khúc không quá khó về quãng giọng, kỹ 

thuật và phương thức thể hiện, phù hợp với SV năm thứ nhất và năm thứ hai 

hệ Đại học. Đây là giai đoạn hình thành kỹ thuật thanh nền tảng, vì vậy, trong 

dạy học, GV cần giúp SV hiểu được kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, ổn định hơi 

thở, khẩu hình, vị trí âm thanh. Đây cũng là giai đoạn SV mở rộng âm vực 

giọng hát, bước đầu biết cách áp dụng những kỹ thuật, kỹ xảo được học vào 

tác phẩm thanh nhạc cụ thể. Nhiệm vụ của giai đoạn này cần ổn định và phát 

triển kỹ thuật cơ bản cần quan tâm chọn những tác phẩm có quãng 8 đến 

quãng 10. Giai điệu trong sáng, nhẹ nhàng, một số tác phẩm có tiết tấu ở tốc 

độ tương đối nhanh để từng bước làm quen với sự linh hoạt. Trên cơ sở đó, hệ 

thống... ca khúc được chúng tôi nghiên cứu, lựa chọn là phù hợp với đối tượng 

SV này [PL 3. tr293].  
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Cấp độ thứ hai: là những ca khúc khó hơn về quãng giọng, về kỹ thuật 

cũng như phương thức thể hiện, phù hợp với SV năm thứ ba và năm thứ tư. 

Đây là giai đoạn các em đã được trang bị kỹ thuật nền tảng, có thể nâng cao 

khả năng ca hát và phát huy được tối đa sở trường. Với SV năm thứ ba và thứ 

tư, SV có thể ghi nhớ và áp dụng linh hoạt các kỹ thuật, kỹ xảo vào tác phẩm. 

Ngoài việc tiếp tục luyện tập các bài tập phát triển kỹ thuật cộng minh, kỹ xảo 

linh hoạt, luyện tập nốt láy, ngân dài, các kỹ thuật legato, staccato, 

spassage…. các em còn có thể mở rộng âm vực của giọng hát với những tác 

phẩm khó hơn, đồng thời cũng xác định được phong cách và vận dụng kỹ 

thuật thanh nhạc một cách thuần thục. Về trình độ chuyên môn của đối tượng 

này đã đạt được mức độ khá cao. Các em đã biết phân tích ca khúc có hệ 

thống, biết xác định các kiến thức, hoàn thiện về kỹ thuật và làm chủ cảm xúc. 

Các em cũng có thể sử dụng kiến thức cơ bản một cách toàn diện, phát huy 

khả năng sáng tạo trong phong cách biểu diễn và thẩm mỹ để trình bày tác 

phẩm. Căn cứ vào trình độ chuyên môn của nhóm SV này, chúng tôi lựa chọn 

ca khúc có âm vực rộng hơn, quãng giọng khó hơn, cách thể hiện cũng đòi hỏi 

chiều sâu với những cảm xúc nội tâm cao hơn. Trong hệ thống bài ở cấp độ 

hai, nhiều ca khúc có những yêu cầu phù hợp với nội dung thi tốt nghiệp, GV 

có thể linh hoạt lựa chọn cho SV luyện tập [PL 3. tr294]. 

 Nhóm bài phân loại theo hai cấp độ như trên chỉ mang tính tương đối. Do 

tính đặc thù trong đào tạo thanh nhạc nên tùy vào từng trường hợp cụ thể, GV nên 

linh hoạt trong chọn tác phẩm để phát huy được năng lực của SV.  

4.2.2.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 

Để phát triển năng lực cá nhân, cần nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng 

đến tính tích cực của SV như: tác động để tạo sự hứng thú học tập, định 

hướng phát triển nâng cao khả năng ca hát... Tùy theo tâm lý của mỗi SV, GV 

có thể tác động đến việc hình thành và phát triển tính tích cực, giúp các em 

biết tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành luyện tập. Kích thích SV 

tăng cường khả năng tự trau dồi, nâng cao kiến thức âm nhạc nói chung, tự 
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tích lũy để rèn luyện khả năng ca hát của bản thân cũng là một trong những 

biện pháp giúp cho SV phát triển năng lực của mình. 

Ngoài ra, GV cần khai thác những điểm mạnh của mỗi SV, kích thích 

sự tự tin, khơi gợi sự phát triển theo chiều hướng tích cực. Sự tương tác tích 

cực giữa GV và SV sẽ hình thành và thúc đẩy quá trình rèn luyện, giúp cho 

các em tự tin tìm tòi, khám phá khả năng của chính mình. Đó sẽ là động lực, 

là yếu tố để các em tự tin phát triển, là động cơ thúc đẩy nhanh chóng kỹ năng 

biểu diễn chuyên nghiệp. Việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực là 

một trong những là yêu cầu góp phần nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc 

chuyên nghiệp. 

4.2.3. Biện pháp 3. Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong dạy 

học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh 

nhạc 
4.2.3.1. Mục đích của biện pháp 

Trong dạy học thanh nhạc, kỹ thuật là một trong những yếu tố quan 

trọng trong rèn luyện giọng hát. Khi học kỹ thuật, người học sẽ biết cách sử 

dụng hơi thở hợp lý, biết hít thở trong ca hát, biết phát âm để tạo nên những 

âm thanh đẹp, biết sử dụng kỹ thuật để xử lý trong ca từ và câu hát... Hướng 

dẫn rèn luyện kỹ thuật là yêu cầu chung trong dạy học thanh nhạc. Tuy nhiên, 

ca khúc của Franz Schubert có những yêu cầu khắt khe trong diễn đạt cảm xúc, 

đòi hỏi người hát phải xử lý kỹ thuật một cách tinh tế mới có thể đạt tới khả 

năng diễn tả cao. Vì vậy, để hướng dẫn SV học ca khúc của Franz Schubert đạt 

hiệu quả, GV cần thiết phải tìm hiểu kỹ cách xử lý kỹ thuật thanh nhạc trong 

từng câu, từng motiv, và trong từng ca từ với cách phát âm chuẩn. 

4.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 
 * Rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cơ bản 

Là những kỹ thuật thanh nhạc nền tảng mà mọi ca sĩ cần phải nắm 

chắc, nhằm mục đích giúp cho giọng hát trở nên tự nhiên nhưng vẫn có độ 

chắc chắn. Những kỹ thuật này luôn luôn được vận dụng khi ca hát dù bất cứ 

thể loại tác phẩm nào: aria, ca khúc nghệ thuật nước ngoài hay ca khúc Việt 
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Nam, bài hát nhạc nhẹ, dân ca, hay là bài luyện thanh. Các bài hát của Franz  

Schubert cũng không phải ngoại lệ, do có những yêu cầu cao về khai thác, xử 

lý tác phẩm nên thậm chí, phần lớn các ca khúc này luôn đòi hỏi ở người thể 

hiện nền tảng kĩ thuật cơ bản phải vững chắc.    

Kỹ thuật thanh nhạc là sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận của cơ thể. 

Người hát có thể điều khiển nó hoạt động theo ý muốn, như một công cụ để 

thể hiện cảm xúc, tính cách qua tác phẩm âm nhạc. Để học ca khúc của Franz 

Schubert, trước tiên phải hướng dẫn SV luyện tập kỹ thuật cơ bản của thanh 

nhạc để giúp các em phát triển giọng hát, và ứng dụng vào tác phẩm một cách 

khéo léo. Luyện kỹ thuật thanh nhạc, ngoài khả năng thể hiện tốt tác phẩm, 

người hát còn có thể giữ được giọng hát khỏe hơn, tuổi thọ của giọng hát lâu 

dài hơn.  

Có 3 kỹ thuật thanh nhạc cơ bản liên quan trực tiếp đến quá trình ca 

hát, đó là: Kỹ thuật về hơi thở; khẩu hình và cách phát âm; vị trí âm thanh và 

khoảng vang trong giọng hát.  

 Kỹ thuật về hơi thở. 
Hơi thở trong thanh nhạc đóng vai trò là nền móng cho âm thanh, và 

cho tất cả các kỹ thuật khác, là công cụ điều khiển giọng hát. Không có ai có 

thể tiếp tục hát khi đã cạn kiệt hơi thở, và không người nào có thể phát triển 

thanh nhạc tốt với một hơi thở yếu kém. Chính vì vậy kỹ thuật hơi thở sẽ luôn 

được đưa vào chương trình dạy học thanh nhạc từ những tiết học đầu tiên. Để 

có một trục hơi thở tốt trước hết người hát phaie có một tư thế đứng thoaỉ mái, 

thả lỏng cơ vai gáy, khi nhấc hàm ếch lên cao nâng nhấc ngạc mềm lên và hít 

một luồng hơi sâu vào phổi đưa hơi thở dần xuống bụng giữ một giây rồi hát 

nốt đầu tiên. Khi giai điệu đi lên hơi thở đẩy mạnh ra đầu môi, khẩu hình mềm 

mại, âm thanh phát ra đều đặn uyển chuyển, mềm mại và vang sáng [Ví dụ 33, 

PL 3. tr284]. 

Lưu ý: Đối với những bài luyện tập về kỹ thuật hơi thở GV cần cho SV 

luyện tập thật chậm và tĩnh, cần phải học cách kiểm soát không khí đưa qua 

ống thanh quản để tạo hình dáng âm thanh thông qua việc để nó thoát ra khỏi 
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miệng, không có phương pháp nào từ mũi để tạo hình dáng âm thanh chuẩn. 

Để làm việc này thường phải nâng ngạc mềm lên cộng với lưỡi và môi để tạo 

hình dáng không khí trong miệng. Biết cách sử dụng dung lượng hơi thở trong 

phổi để tạo ra âm thanh có năng lượng và là chìa khoá để thực hiện tất cả các 

kỹ thuật thanh nhạc khác. 

Khẩu hình và cách phát âm 
 Khẩu hình là hình dáng khuôn miệng bên ngoài và khoang họng bên 

trong và của ca sĩ khi hát. Khẩu hình trong và khẩu hình ngoài về cơ bản là 

độc lập, tuy nhiên ít nhiều chúng vẫn có tác động qua lại với nhau, và có ảnh 

hưởng lớn, quyết định chất lượng âm thanh đầu ra của tiếng hát. Cách mở 

khẩu hình trong, hay cách mở khoang họng quyết định độ cộng hưởng, cộng 

minh của âm thanh, trong khi khẩu hình ngoài, kết hợp với vị trí của lưỡi tạo 

nên ngôn ngữ và đường nét âm thanh thông qua giọng hát. Để tạo nên một âm 

sắc cho âm thanh, hiện tượng cộng minh đóng vai trò quyết định, trong thanh 

nhạc có một kỹ thuật gọi là “mở trong”, có nghĩa là các khoảng rỗng trong các 

hốc giữa các búi cơ tạo nên hiện tượng va đập tạo cộng minh. 

Khẩu hình hay còn gọi cơ quan phát âm, bao gồm tất cả không gian nơi 

không khí có thể đi qua, khi nói hoặc hát. Không khí từ phổi đi ra qua thanh hầu 

(là một ống rỗng như chiếc hộp nhỏ gồm 4 mảnh sụn khép lại) làm cho dây thanh 

rung lên (khi rung sẽ mở ra, khép lại nhanh) cộng với hoạt động của khoang 

miệng, môi, lưỡi và khoang mũi để tạo nên âm thanh.  

Có 3 khoang để tạo nên cộng minh cơ bản là:  

Khoang họng, giăng từ nắp họng đến sau khoang mũi như một hộp 

chứa hơi, nơi này có thể rung động hòa theo sự rung động của dây thanh. 

Khoang họng có thể thay đổi kích thước nhờ nâng ngạc mềm lên hoặc hạ 

xuống. Đây là một khoang đặc biệt của các ca sĩ opera.  

Khoang mũi cũng là một khoang cộng hưởng trong bộ máy phát âm. 

Khi phát âm, luồng hơi có thể đi ra đường mũi và khoang mũi trở thành hộp 

cộng hưởng để tạo các âm mũi như: n, m, nh, ng. 
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Khoang miệng là hộp cộng hưởng quan trọng nhất, các bộ phận như: 

môi, răng, lợi, hàm ếch, lưỡi tạo nên cấu âm khác nhau. Nắp họng tạo hình 

dáng và thể tích khác nhau, tức là tạo các hộp cộng hưởng khác nhau sẽ cho ta 

âm thanh khác nhau. Nếu không có các hộp và các khoang cộng hưởng thì dây 

thanh sẽ chỉ phát ra một âm thanh rất nhỏ kiểu như dây đàn mà không có hộp 

đàn vậy. Và mong muốn của bất kỳ ca sĩ nào cũng là làm sao tạo được âm 

thanh đẹp với nhiều khoảng vang nhất có thể. Ca sĩ opera có khuynh hướng 

đẩy rất nhiều hơi từ khoang dự trữ vào cơ quan phát âm để xử lý ngôn ngữ và 

tạo âm thanh vang đầy.... Chính vì thế, khẩu hình trong của ca sĩ vẫn cần mở 

thoải mái nhưng không hẳn lúc nào cũng đặt ở vị trí có khả năng cộng minh 

tốt nhất, phóng âm xa nhất. Lúc này, vị trí quan trọng hơn thuộc về khẩu hình 

bên ngoài, cái quyết định việc phát âm nhả chữ có rõ ràng, chính xác để người 

nghe có thể hiểu được nội dung và ý nghĩa của lời hát hay không. Mở khẩu hình 

không phải lúc nào cũng giống nhau, từng nguyên âm hay phụ âm đều có những 

nguyên tắc phát âm và theo đó cách mở khẩu hình cũng khác nhau [PL 3. tr292]. 

SV học phát âm mới có thể tạo được âm thanh khỏe, đẹp. Quá trình 

luyệ thanh sẽ giúp các em có sự thống nhất giữa 3 giọng: giọng âm khu 

ngực, âm khu chuyển và âm khu óc, để từ đó thuận lợi cho việc phát âm và 

nhả chữ với cách hát mở và liền, cũng như biết điều khiển giọng hát phóng 

to hay thu nhỏ. 

Nếu muốn đạt được sự thành thục trong kỹ thuật, GV cần giúp SV 

biết cách làm chủ cơ thể của mình, phải hiểu vai trò, kết cấu vận hành, cũng 

như cơ chế sinh học, sinh lý và những tác động trong việc tập luyện. Từ đó 

mới có thể mở rộng quãng, phát triển âm vực và âm lượng song song với việc 

cải thiện các kỹ thuật. 

Vị trí âm thanh - khoảng vang trong thanh nhạc 
Vị trí âm thanh đóng một vai trò quan trọng, là đường đi của âm 

thanh, là cách mà ca sĩ quyết định phóng ra một âm thanh như thế nào, sáng 

hay tối, rõ ràng hay mờ nhòe, có vị trí cao, thoát hay tì cổ họng… Đó là vấn 

đề mà GV cần lưu ý giúp cho SV rèn luyện để có được khoảng vang, phải tạo 
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được âm thanh vang với màu sắc đẹp, sáng, đồng thời có khả năng tiết chế âm 

thanh to hay nhỏ theo chủ ý của mình. Khi hát, dây thanh và ống thanh quản 

phải ở vị trí thấp hoặc bình thường ngược với hàm ếch mềm - phải nâng lên. 

Dây thanh ở vị trí thấp giống như khi ta tạo ra một âm thấp và màu sắc, hay 

khi ngáp, dây thanh và ống thanh quản cũng ở vị trí thấp. Đây cũng là lý do vì 

sao các GV thanh nhạc luôn nói hãy luyện “mở cổ” như khi đang ngáp. Khi 

“ngáp”, ngạc mềm nhấc lên, ống thanh quản sẽ kéo xuống dưới. Khi hát, dây 

thanh lên cao, là khi cố gắng hoặc ép hát những âm cao, hát với hộp thanh 

quản và dây thanh dâng cao, sẽ làm cho dây thanh sớm bị tổn thương do căng 

cứng. 

Để tạo nên hình dáng âm thanh và vị trí của âm thanh cũng là một 

phần của kỹ thuật mở trong cần phải rèn luện cách xử lý ngôn ngữ, hát các 

nguyên âm và phụ âm. Khi hát hoặc nói rõ nguyên âm, sẽ có luồng hơi đi ra tự 

do làm âm thanh rung đều, còn phụ âm có sự xuất hiện của chướng ngại làm 

cho luồng hơi bị cản trở. Khi hát nguyên âm, các bộ phận tham gia cấu âm ở 

những vị trí khác nhau không cần tập trung vào một điểm đó là âm mở, còn 

khi hát phụ âm, các bộ phận tham gia phải tập trung về một điểm gọi là tiêu 

điểm cấu âm nên sẽ hạn chế âm thanh. Sự khác nhau cơ bản về âm sắc chính 

là sự khác nhau giữa các nguyên âm. GV cần hướng dẫn để SV luyện tập để 

có được cộng minh âm thanh và cân bằng giữa các nguyên âm trong âm vực. 

Luyện tập kỹ thuật cũng giúp cho SV phát triển hết mức của quãng 

giọng, đồng thời có thể đạt được sự mềm dẻo, linh hoạt để thể hiện tác phẩm 

với đúng âm điệu, ngữ điệu, nhằm mục đich đạt được khoảng vang, cũng như 

âm sắc của giọng hát, tạo được một âm thanh đầy đủ và nhất quán giữa các âm 

vực của giọng hát. Với sự cộng hưởng, người hát có thể tạo được một chuỗi 

âm thanh trong phạm vi rộng của âm vực, có khả năng liên kết âm thanh 

legato một cách nhất quán, có khả năng hát được những câu hát dài mà không 

bịt hụt hơi...  

Kỹ thuật không chỉ là công cụ để thể hiện khả năng ca hát, mà còn giúp 

người hát có thể trình bày được cảm xúc của tác phẩm trong quá trình ca hát. 
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Vì vậy, hướng dẫn SV luyện tập kỹ thuật thanh nhạc công đoạn cần thiết, cần 

thực hiện trước khi hướng dẫn học ca khúc. 

* Rèn luyện cách xử lý kỹ thuật tinh tế trong ca khúc của Franz Schubert 
         Ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi người hát phải sử dụng nhuần 

nhuyễn các kỹ thuật thanh nhạc. Tùy theo nội dung và sự phát triển của âm 

nhạc, mỗi ca khúc sẽ có cách xử lý riêng.  

 Trong quá trình giảng dạy ca khúc trữ tình của Franz Schubert, cần phải 

sử dụng những kỹ thuật thanh nhạc cần thiết, để tạo ra âm thanh mềm mượt 

nhưng tràn đầy năng lượng. SV cần phải rèn luyện để đạt được sự nối liền của 

âm thanh và sự phát âm rõ ràng của ngôn ngữ, biết cách điều khiển hơi thở và 

có năng lượng trong từng câu hát. Ngoài ra, để đạt được sự tinh tế của tác 

phẩm, âm thanh ở các khu trầm, trung, cao phải đều, rền và sáng đẹp khi phát 

ra. Khi đã làm chủ được hơi thở và khoảng vang, SV sẽ được học cách luyến 

láy, cách đóng, nhả chữ, cách pha mầu âm thanh cho ấm, tối hoặc sáng và 

không gồng cứng. Giọng hát cũng phải đạt được cộng hưởng và có sự liền 

mạch. Biết điều tiết hơi thở, lấy hơi, nén hơi và đặt hơi để âm thanh khi hát 

được mềm mại, tự nhiên.  

      Đối với một ca sĩ, khi cất tiếng hát, ngoài đòi hỏi về mặt cảm xúc thì vấn 
đề kỹ thuật là rất quan trọng để có thể xử lý tác phẩm đạt hiệu quả cao về 
nghệ thuật. Ngoài ra, những ý tưởng nghệ thuật của Franz Schubert cũng sẽ 
giúp cho người học biết sử dụng kỹ thuật thanh nhạc để truyền đạt tốt nội 
dung tác phẩm, nêu bật được vẻ đẹp của ca từ và hình tượng âm nhạc. 
  Rèn luyện kỹ thuật legato 

Để nâng cao chất lượng dạy thanh nhạc nói chung, dạy ca khúc của 
Franz Schubert nói riêng, việc rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cần được lưu ý, 
đẩy mạnh trong quá trình giảng dạy. Phong cách cơ bản trong ca khúc của 
Franz Schubert là tính trữ tình ca xướng. Ca từ lấy từ thơ và âm nhạc tạo 
thành một chủ thể hoàn chỉnh. Vì vậy, bên cạnh những kỹ thuật cơ bản của 
thanh nhạc, cần phân định rõ những kỹ thuật mấu chốt để có thể làm rõ phong 
cách ca khúc của ông. 
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Với kỹ thuật legato, người hát cần phải rèn luyện sao cho đạt tới sự 

mượt mà, hòa quyện với âm thanh để đạt được những biểu cảm phong phú 

trong từng câu hát. Trong ca khúc Em là niềm yên bình (Du bist die Ruh), ở 

đoạn a phần trình bày với giai điệu bình ổn, cần phải hướng dẫn SV sử dụng 

kĩ thuật legato với hơi thở dài để xử lí câu hát một cách tinh tế. Ngay cả khi 

hát những nốt “cao” cũng không phải dùng lực, mà chỉ cần hát legato thật nhẹ 

nhàng, từ tốn. Đặc biệt, ở những motiv có quãng chromatic đi lên trong khi 

tiết tấu được chia nhỏ (đoạn b), càng phải nâng cao vai trò của kỹ thuật legato 

sao cho liền mạch, mượt mà [Ví dụ 34, PL 3. tr284]. 

Để tạo hiệu quả cao khi diễn tả tâm trạng bồn chồn của chàng trai với 

trái tim đang thổn thức về tình yêu, GV cần đi vào chi tiết về nội dung và yêu 

cầu SV thực hành rèn luyện. Theo đó, các em phải sử dụng kỹ thuật legato với 

lối hát toàn giọng (fullvoice) để thể hiện hết sự mãnh liệt này. Đặc biệt là tạo hiệu 

quả legato khi giai điệu sử dụng những dấu hóa bất thường trong các quãng 

chromatic, từ bậc II dần dần đi lên đến bậc VIII (bậc I), với sắc thái to dần đều 

(cresendo) và lên đến đỉnh điểm (nốt As - forte) [Ví dụ 35, PL 3. tr284].  

Em là niềm yên bình là một ca khúc nhẹ nhàng, nhưng chất chứa trong 

từng câu hát là cảm xúc dâng trào. Khi hướng dẫn SV thể hiện ca khúc này, 

GV phải đảm bảo các em đã đạt được sự nhuần nhuyễn kỹ thuật legato và hơi 

thở tốt. Đặc biệt là sử dụng legato ở các quãng chromatic bất thường để tạo 

hiệu quả về cảm xúc dâng trào của tác phẩm.  

Ngoài ra, ca khúc của Franz Schubert còn đòi hỏi người hát phải tạo 

nên sự liền tiếng liên tục bằng kỹ thuật sempre legato (luôn luôn liền 

tiếng). Đó là kỹ thuật cần thiết để tạo sự mượt mà, tạo nên hình tượng trữ 

tình lãng mạn.  

Bài hát Lied eines Schiffers an die Dioskuren (Khúc hát người thủy thủ 

gửi tới chòm Song Tử) là một sáng tác dựa trên một bài thơ của Mayrhofer. 

Bài thơ có nhan đề Schiffers Nachtlied nói về một con thuyền trong đêm được 

soi sáng bởi hai vì sao song sinh là Kastor và Polydeukes (còn được gọi là Castor 

và Pollux) - 2 người con trai của Zeus trong thần thoại Hy Lạp. Chòm sao sinh đôi 
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này luôn tỏa sáng rực rỡ, và có thể được quan sát tốt trên bầu trời đêm ngay cả khi 

có thêm nhiều nguồn sáng khác nữa. Phần nhạc hát trong đoạn a toát lên sự yên 

bình, niềm tin tưởng, sắc thái ở mức rất nhẹ (pp) cho đoạn đầu, vừa phải ở 

đoạn giữa, sau đó lại quay trở về sắc thái nhẹ nhàng ở tiết nhạc cuối phần kết 

đoạn. Để phù hợp với tính chất âm nhạc, khi hát, cần phải sử dụng một cách 

khéo léo lối hát liền tiếng (sempre legato), đặc biệt là ở những cú đoạn nhỏ để 

tạo sự tinh tế, nhẹ nhàng [Ví dụ 36, PL 3. tr285]. 

            Rèn luyện kỹ thuật cantilena 
Cũng như legato, cantilena cũng là kỹ thuật liền tiếng được sử dụng 

nhiều trong tác phẩm thanh nhạc của Franz Schubert. Legato thường được sử 

dụng với những câu hát liền mạch kéo dài, còn cantilena còn có sự liền mạch 

đối với những motiv nhỏ, hoặc liền mạch trong ca từ có dấu luyến (hát luyến).   

 Der lindenbaum (Cây bồ đề) là ca khúc có tính chất chậm rãi, thong 

thả, ung dung, giai điệu bình ổn, chuyển động nhẹ nhàng từ trên xuống, kết 

hợp với sắc thái nhỏ (p). Để tạo cảm giác yên bình như đúng tính chất của ca 

khúc, GV cần hướng dẫn GV thể hiện kỹ thuật cantilena với một hơi thở nhẹ, 

êm dịu vừa đủ. Cách hát này không chỉ đáp ứng đúng yêu cầu thể hiện mà còn 

phù hợp với sắc thái của phần đệm piano. Cách hát tình cảm, dịu dàng, âu 

yếm bằng kỹ thuật cantilena được duy trì từ đầu cho đến cuối ca khúc và 

người hát phải tùy thuộc vào cảm xúc của mình để thể hiện đúng tính chất của 

bài [Ví dụ 37, PL 3. tr285]. 

Trong Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa kéo sợi), tác giả 

đã tạo hình ảnh liên tưởng tới chuyển động quay tròn của bánh khung cửi. 

Chuyển động này được duy trì liên tục gần như xuyên suốt từ đầu đến cuối 

với âm thanh buồn man mác. Để diễn tả tâm trạng buồn bã với trái tim nặng 

trĩu của nhân vật, hiệu quả nhất là sử dụng kĩ thuật hát liền giọng cantilena ở 

âm lượng nhỏ vừa. Đó là những lưu ý dành cho GV khi dạy tác phẩm này.  

   Ngoài ra, hình tượng của ca khúc yêu cầu người thể hiện phải kiểm 

soát âm lượng trái với quy luật thanh nhạc thông thường (đi lên nốt cao thì âm 

lượng lớn hơn, xuống nốt trầm giọng hát thu nhỏ lại) để diễn tả sự giằng xé, 
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như một nỗi đau phải nén chặt lại. Khi hát câu điệp ngữ: “sẽ không bao giờ 

tìm thấy nữa”, tác giả sử dụng 2 bước nhảy liên tiếp: quãng 4Đ đi lên CF và 

quãng 5giảm đi xuống FH tạo cho âm thanh vang lên cảm giác căng thẳng, 

không trọn vẹn nhằm nhấn mạnh, xoáy sâu vào sự mất mát này. Để xử lý kỹ 

thuật cantilena một cách tinh tế, GV cần hướng dẫn SV một cách tỉ mỉ để giúp 

các em có thể đi sâu vào từng chi tiết nhỏ. Với ca khúc Nàng Margaret bên xa 
kéo sợi, SV cần làm chủ được kỹ thuật cantilena để xử lí âm lượng giọng hát, 

khi thì nhỏ nhẹ một cách tế nhị, lúc lại to dần, đẩy cuộn lên, phải đạt đến mức 

độ “bùng cháy” ở khúc cao trào. Ở đây, SV cần rèn luyện để đạt được yêu cầu 

về cả kĩ thuật và cách thể hiện, cantilena phải có điểm nhấn và có khả năng 

kiểm soát nốt cao [Ví dụ 38, PL 3. tr286]. 

         Rèn luyện kỹ thuật marcato 
Ngoài những kỹ thuật liền tiếng, tác giả còn sử dụng marcato trong một 

số ca khúc với những đòi cách xử lý thuần thục của người hát. Tùy theo nội 

dung và tính chất âm nhạc, sẽ có những cách xử lý khác nhau, tạo nên sự 

phong phú, thú vị trong từng tác phẩm. 

Marcato là kỹ thuật ngắt và nhấn vào từng âm một cách đều đặn. Với 

kỹ thuật này, người hát phải biết cách điều tiết hơi thở để tạo ra các âm thanh 

bật rõ và sắc nét. Khi luyện tập kỹ thuật marcato trong ca khúc, GV nhắc SV 

nhấc cao hàm ếch, cằm buông lỏng một cách mềm mại.  

Die Forelle (Con cá hồi), là một ca khúc viết về đề tài thiên nhiên với 

sự khôi hài. Để diễn tả sự khôi hài đó, trong nhiều câu, đoạn, GV cần phải 

hướng dẫn SV sử dụng kỹ thuật marcato một cách thuần thục, yêu cầu các em 

hát nhấn, rời nốt và ngắt gọn tiếng trong từng chi tiết nhỏ. 

Trong phần trình bày A, SV cần sử dụng kỹ thuật marcato ở các nốt 

đơn, kết hợp nhuần nhuyễn với legato ở các nốt có dấu luyến để tạo nên tính 

chất hồn nhiên, vui tươi, pha chút tự do, nhí nhảnh vốn là hình tượng của con 

cá hồi đang tung tăng dưới dòng nước trong xanh. 

Cũng sử dụng kỹ thuật marcato, nhưng ở câu 4 (t), mặc dù bè giai điệu 

không có quá nhiều âm hình tiết tấu mới, nhưng cao độ ở đây liên tục là các 
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bước nhảy. Để diễn tả được những âm thanh, hình ảnh ấy, GV cần lưu ý cho 

SV luyện tập kỹ thuật marcato kết hợp nhấn liên tục vào từng chữ để thể hiện 

thái độ giận giữ, bất bình đối với ngư ông. Lúc này, cả giọng hát và phần 

piano chuyển sang âm vực trầm hơn, tạo nên hình ảnh của một màn kịch 

nhỏ. Khi hát, GV lưu ý SV không dựng âm thanh để tạo độ vang lớn mà 

cần chú ý thể hiện sự linh hoạt trong giọng hát, vị trí âm thanh sáng, thoát 

ra ngoài. Sử dụng kĩ thuật marcato xuyên suốt bài hát và nhấn vào những 

phần kịch tính là yêu cầu chủ yếu trong quá trình luyện tập ca khúc này [Ví 

dụ 39, PL 3. tr286]. 

        Trong Người chơi đàn quay, để miêu tả nhịp điệu buồn bã, rời rạc, tác 

giả đã viết giai điệu có sự kết hợp giữa các nốt đơn đều đặn cùng những bước 

nhảy quãng 4Đ và 5Đ lên xuống. Để thể hiện những câu hát buồn bã, rời rạc 

đó, SV cần sử dụng kỹ thuật marcato kết hợp nhấn nhẹ ở từng nốt. Khi được 

hát lên bằng kỹ thuật marcato với nhịp điệu đều đặn, sẽ tạo nên sự tương tư, 

buồn bã, phù hợp với nội dung miêu tả về một cuộc đời buồn của ông già đàn 

hát rong. 

 Ca khúc phù hợp với các giọng nam trầm, nam trung, đặc biệt phù hợp 

với các giọng nam dày dặn, màu sắc tối. Mặc dù không yêu cầu cao về mặt 

kỹ thuật thanh nhạc, nhưng khi hát, người ca sĩ phải biết vận dụng, xử lý 

tinh tế kỹ thuật marcato kết hợp với nhấn một cách liên tục. Ngoài ra, cần 

phải bám sát theo nội dung cốt truyện để thể hiện cảm xúc một cách chân 

thực nhất.  

* Rèn luyện kỹ năng điều chỉnh âm lượng giọng hát 

Rèn luyện cách điều chỉnh âm lượng là một trong những yêu cầu cần 

đạt khi thể hiện tác phẩm thanh nhạc của Franz Schubert. Khá nhiều tác phẩm 

của Franz Schubert có những câu, đoạn đòi hỏi âm lượng mạnh, rồi đột ngột 

thu nhỏ, tạo sự tương phản mạnh mẽ.  

 Em là niềm yên bình (Du bist die Ruh Esdur) là ca khúc có giai điệu 

được tiến hành theo lối bình ổn, nhiều quãng đi liền bậc hình lượn sóng, ít 

bước nhảy xa. Giai điệu của bài ở quãng trung và cận cao, sắc thái có biên độ 
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rộng, từ rất nhỏ (pp) đến lớn (f). Khi hướng dẫn luyện tập, GV lưu ý SV rèn 

luyện điều chỉnh âm lượng sao cho đạt được sự tinh tế. Các em phải làm chủ 

hơi thở và điều chỉnh âm lượng giọng hát một cách chủ động với yêu cầu về 

sắc thái của ca khúc. Về mặt hơi thở, nên lấy hơi sau mỗi câu (4 nhịp). Với tốc 

độ chậm (langsam), 4 nhịp nhạc là rất dài, đòi hỏi người hát phải có hơi thở 

rất sâu và ổn định. Mặc dù âm vực của cả bài không quá rộng (es1 - as2), 

nhưng để xử lý được sắc thái thái nhỏ và rất nhỏ, thật sự là thách thức với mọi 

ca sĩ. Riêng đoạn cao trào, phải hát toàn giọng ở âm lượng lớn. Đây là ca khúc 

phù hợp để rèn luyện cho các giọng cao với những yêu cầu thể hiện tinh tế về 

kỹ thuật và âm lượng giọng hát [Ví dụ 40, PL 3. tr286]. 

Trong phần B (phần giữa) của ca khúc Gretchen am Spinnrade (Nàng 
Gretchen bên xa kéo sợi), khi sự chuyển dộng nhịp nhàng của bánh xe khung 

cửi không còn nữa, mọi thứ, không gian như ngừng lại, chỉ còn nụ hôn trong 

trí nhớ của cô gái như muốn bùng cháy lên. Gắn liền với cảm xúc ấy ở bè giai 

điệu ngân tự do như vang vọng, kéo dài mãi (nốt G). Ở đây, để thể hiện đúng 

cảm xúc của cô gái, ở những câu hát đầu tiên, cần phải xử lý âm thanh một 

cách nhẹ nhàng, tinh tế để miêu tả những xúc cảm ngọt ngào, sau đó, nhanh 

chóng cuộn lên hòa cùng với cách xử lí sắc thái của piano đệm. 3 ô nhịp cuối 

của đoạn B là điểm cao trào của cảm xúc, phần đệm thay đổi từ hợp âm rải 

sang kiểu hợp âm “cột đèn”. Lúc này, GV cần lưu ý SV hát to đột ngột, sau đó 

thu nhỏ lại, tạo hiệu ứng về một cảnh tượng đang xa dần, xa dần.  

Hoặc như cách xử lý sắc thái ở phần coda, GV cần hướng dẫn SV  diễn 

tả sự cuộn trào về cảm xúc. Xuyên suốt 3 câu nhạc là trạng thái âm thanh 

mạnh đột ngột (sf), cùng với 2 bước nhảy quãng 5 đi lên ở bè giai điệu (từ nốt 

d2 lên a2) tạo sự mãnh liệt - cao trào của bài hát, thể hiện như muốn bùng 

cháy về cảm xúc. Người hát nhất thiết phải tập trung mọi năng lượng vào 3 

câu hát này, sắc thái âm lượng lớn đột ngột liên tục, đặc biệt là hai nốt a2 phải 

hát toàn giọng với độ cộng hưởng và âm lượng cực đại [Ví dụ 41, PL 3. tr287].  

Nỗi lòng của cô gái đầy khát khao, mãnh liệt, được thể hiện cảm xúc 

qua từng cung bậc tình cảm, từ nhẹ nhàng dàn trải với kĩ thuật cantilena (A), 
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sau đó bùng cháy cảm xúc ở khúc cao trào (B), rồi lại chùng xuống, nhẹ 

nhàng ở phần tái hiện (A’). Và rồi sự biểu cảm tiếc nuối tạo cảm giác một cái 

kết chưa trọn vẹn, như nỗi lòng của cô gái còn luyến tiếc điều gì. 3 nhịp nhạc 

cuối chậm dần và kết thúc, đòi hỏi người hát phải điều chỉnh giọng hát nhỏ 

dần nhưng vẫn không mất đi sự mượt mà trữ tình [Ví dụ 42, PL 3. tr287]. 

         Các ca khúc của Franz Schubert đã tạo nên một bức tranh âm thanh đa 

sắc. Mỗi ca khúc đòi hỏi một cách xử lý riêng biệt, tạo nên hình ảnh rõ nét 

trong sáng tác của ông. Để thành công, người hát phải dựa trên thẩm mỹ âm 

nhạc lãng mạn, đồng cảm với cảm xúc của nhạc sĩ, cùng với đó là cách xử lý 

khéo léo các kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý ca từ sao cho ca khúc gần gũi đến 

mức tối đa với ngữ điệu tự nhiên của ngôn ngữ nói. Vì vậy, GV phải có quá 

trình nghiên cứu và trau dồi, nâng cao những kiến thức cần thiết để có thể đảm 

bảo hướng dẫn SV đạt hiệu quả tốt nhất khi thể hiện tác phẩm thanh nhạc của 

nhà soạn nhạc vĩ đại này. 

 * Rèn luyện kỹ năng thể hiện cảm xúc  
Các ca khúc của Franz Schubert thường miêu tả hình tượng nhân vật 

rõ nét và đa dạng. Trong đó có những nhân vật có thân phận ở tầng lớp thấp 

hèn trong xã hội như: chàng thợ xay (Cô chủ cối xay xinh đẹp), ông già 

(Người chơi đàn quay); những nhân vật phải đối diện với cuộc sống hiện thực 

như ông bố trong Chúa rừng; những nhân vật thuộc tầng lớp cao quý, giàu 

sang như: cô chủ (Cô chủ cối xay xinh đẹp); ông cũng tạo nên những nhân vật 

siêu thực như Kastor và Polydeukes (còn được gọi là Castor và Pollux) - 2 

người con trai của Zeus trong thần thoại Hy Lạp trong Khúc hát người thủy 

thủ gửi tới chòm Song Tử… Khi dạy học hát ca khúc của ông, GV nên rèn 

luyện cho SV kỹ năng thể hiện cảm xúc qua hình tượng nhân vật để có thể đạt 

tới mức độ thể hiện trung thực. 

Trong Erlkönig (Chúa rừng) có 4 nhân vật với 4 tính cách khác nhau, 

gồm người dẫn chuyện, người cha, đứa trẻ và Chúa rừng. Đây là tác phẩm 

được viết cho từng giọng solo hoặc một người có thể thể hiện cả 4 tính cách 

cho 4 nhân vật. Ở đây, GV nên phân tích cốt chuyện và tâm trạng của từng 
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nhân vật, được hát ở một âm vực bằng các quãng giọng và nhịp điệu khác 

nhau. Từ đó, các em phải rèn luyện để thể hiện giọng hát và cách hát phù hợp 

với các nhân vật. Phần hát của người dẫn chuyện có giai điệu ở âm vực trung, 

được bắt đầu bằng một cảm xúc chân thực; người cha với quãng giọng ở âm 

vực thấp, với yêu cầu thể hiện một cách vững chãi; phần hát của đứa trẻ được 

viết cho âm vực cao ở điệu thức thứ, thể hiện bằng sự lo sợ; Chúa rừng được 

viết ở điệu trưởng, cách hát phải thể hiện được hình tượng bảo thủ, cứng đầu. 

Mỗi nhân vật có một màu sắc riêng, đòi hỏi người hát phải thể hiện nhiều 

cung bậc cảm xúc. Không chỉ thay đổi liên tục về quãng giọng, mà còn phải 

rèn luyện để đạt tới sự linh hoạt trong thể hiện cảm xúc phù hợp với từng phân 

đoạn, từng câu hát của mỗi nhân vật. 

Nàng Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa kéo sợi) là một 

ca khúc có giai điệu khá đơn giản, nhưng lại chất chứa nhiều ưu tư sâu sắc. 

Trong một số câu đoạn, GV không chỉ hướng dẫn SV ứng dụng kỹ thuật hát 

nói, như lời thủ thỉ tâm sự của nàng Margaret, mà hơn thế nữa, phải hướng 

dẫn SV tìm hiểu kỹ nội dung để nắm bắt tâm trạng của nhân vật, mới có thể 

diễn tả được cảm xúc một cách sâu sắc và chân thực. Hay trong Con đường 

mùa đông, các em phải thấu hiểu được tâm trạng buồn bã và đau khổ của 

chàng trai khi bị người yêu phụ bạc, thậm chí có thể đồng cảm với tâm trạng 

của nhân vật này. Đó là cách để thể hiện sự buồn thương, về hoài niệm, về nỗi 

niềm tâm sự, cùng với những bế tắc và sự cố gắng nỗ lực trong tình cảm. 

Khúc hát ru của dòng suối (Cô chủ cối xay xinh đẹp) cũng là ca khúc nói về 

những rung động tình cảm của chàng trai thợ xay nghèo khó, bất hạnh, đem 

lòng yêu cô chủ cối xay xinh đẹp, nhưng tự ti về thân phận của mình. Những 

băn khoăn, nghi ngại, những trăn trở hết sức ngây thơ của chàng trai cần được 

SV tìm hiểu kỹ để rèn luyện cảm xúc khi thể hiện.  

Khá nhiều ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi người hát phải thể hiện 

chiều sâu về cảm xúc. Ngoài những ca khúc về tình yêu, cũng có những ca 

khúc phản ánh đời sống khổ cực của những người dân ở tầng lớp thấp hèn 
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trong xã hội. Để thể hiện thành công những ca khúc đó, SV không chỉ phải 

tìm hiểu nội dung tác phẩm, mà đồng thời còn phải tìm hiểu bối cảnh lịch sử, 

về một giai đoạn đầy biến động trong đời sống xã hội. Giai đoạn ở thời kỳ 

lãng mạn ấy, nhiều nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ  Franz Schubert đã lựa chọn đi 

vào thế giới nội tâm của riêng mình, phản ánh nhiều góc độ khác nhau của 

cuộc sống. Với Franz Schubert, khía cạnh được phản ánh rõ nét nhất trong 

lĩnh vực ca khúc là hình tượng người dân ở tầng lớp hạ đẳng. Ngoài những 

câu chuyện tình yêu dang dở như trên, ông còn miêu tả trung thực những 

mảnh đời bất hạnh trong bối cảnh một xã hội phức tạp. Những thương cảm đó 

được hiện lên khá rõ trong ca khúc Người chơi đàn quay. Một ông già hát 

rong với sự cô đơn, lạnh lẽo. Cuộc đời buồn của ông được miêu tả chân thực 

bằng âm thanh buồn não nề, đầy thương cảm. Sự cô đơn của ông không thể 

được diễn đạt bằng cách hát và xử lý kỹ thuật thông thường, mà hơn thế nữa, 

người hát phải thực sự hòa nhập được với nội tâm nhân vật. Đó là một trong 

những yêu cầu cần đạt trong quá trình học tập và rèn luyện ca khúc này.   

Bên cạnh những ca khúc tình cảm, chất chứa ưu tư, Franz Schubert 

cũng sáng tác một số ca khúc vui nhộn. Ông không viết nhiều ca khúc ở dạng 

này, nhưng đó lại là những ca khúc đã làm phong phú thêm cho sự đa dạng về 

ngôn ngữ âm nhạc trong di sản sáng tác của ông. Và để hát thành công những 

ca khúc này, GV cần phải hướng dẫn SV tìm hiểu nội dung cũng như ngôn 

ngữ âm nhạc, tìm hiểu tính chất âm nhạc để đáp ứng đúng yêu cầu của ca 

khúc. Đơn cử như ca khúc Con cá hồi, SV cần tìm hiểu nội dung hình tượng, 

trong đó có hình ảnh chú cá hồi vô tư tung tăng bơi lượn, tương phản với ngư 

ông có ý đồ bất minh. Để phản ánh được nội dung đó, các em cần phải thể 

hiện rõ cảm xúc bằng sự tương phản rõ nét. Phải thể hiện được sự nhí nhảnh 

của con cá hồi và sự giận giữ của người kể chuyện khi nhận thấy ý đồ xấu của 

ngư ông.   

Đặc điểm chính trong ca khúc của Franz Schubert hội tụ các yếu tố 

sang trọng, trữ tình, nhưng rất giản dị và giàu tính biểu cảm. Vì vậy, với SV 
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thanh nhạc chuyên nghiệp, rèn luyện cảm xúc là một trong những yêu cầu cần 

được rèn luyện thường xuyên ngay từ những năm đầu tiên, nhằm hướng đến 

đạt hiệu quả cao khi thể hiện ca khúc của ông.  

4.2.4.  Biện pháp 4.  Phương pháp rèn luyện hát ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc kết hợp với phần đệm piano  
4.2.4.1. Mục đích của biện pháp 

 Ca khúc của Franz Schubert có sự kết hợp giữa 4 yếu tố: âm nhạc và 

thơ ca, ca sĩ và người đệm đàn. Nhạc sĩ đã khéo léo tô điểm vào nét đẹp của 

thơ ca bằng âm nhạc và ngược lại, nhiều khi chính âm nhạc lại giúp làm rõ ý 

nghĩa của ca từ, xử lý những đoạn trong bài không được rõ ràng, rành mạch. 

Franz Schubert đã sáng tạo nên những ca khúc nghệ thuật như một bản song 

ca giữa giọng hát và phần đệm, tạo nên những bức tranh bằng âm nhạc để 

chúng ta có thể nghe được, nhìn được và cảm nhận được một cách sâu sắc. 

Ông đã làm sống dậy bằng sự kết hợp tinh tế giữa thơ ca và âm nhạc, đã thổi 

vào lời ca hơi thở và tâm hồn thông qua người biểu diễn, làm cho ca khúc trở 

nên sống động, một bức tranh có sự phối hợp giữa các yếu tố: tính cách con 

người, nhạc cụ, văn chương và hơi thở thời đại. Ông đã sử dụng phần khung 

âm nhạc chính cho từng đoạn của bài hát bằng các khổ thơ, đoạn thơ nhưng 

làm phong phú cho phần hát, chính là sự nâng cao chức năng của phần đệm. 

Phần đệm piano đã được ông thêm những chi tiết phù hợp với sự phát triển 

của lời ca, cùng tham gia vào biểu cảm cảm xúc, có thể giúp tăng cường cảm 

xúc, đẩy ý nghĩa của bài thơ, làm rõ phong cách của tác giả. Vì vậy, để ca 

khúc của ông trở nên hoàn hảo về ý nghĩa, nội dung và hình tượng âm nhạc, 

người hát cần phải kết hợp hài hòa, ăn ý với phần đệm piano. 

4.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 

Phần đệm không chỉ giúp ca sĩ bộc lộ cảm xúc, mà còn là phần tổng 

quát chung hình tượng của tác phẩm, là phần nền giúp xây dựng đặc điểm 

đam nhạc. Đó là yếu tố làm cho âm nhạc của Franz Schubert rất giàu cảm xúc, 

dễ nghe và dễ hiểu. Phần đệm piano trong các ca khúc của ông có tính hình 
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tượng rất rõ nét, có tính độc lập cao, vì vậy, nếu tách riêng phần lời ca, phần 

đệm hoàn toàn có thể trở thành một bản khí nhạc hoàn chỉnh.  

         Franz Schubert đã tạo nên những giai điệu lãng mạn, chúng được xử lý 

tinh tế trong cấu trúc ở những khổ thơ, đoạn thơ. Phần đệm piano trong ca 

khúc của ông không chỉ giữ vai trò nâng đỡ cho lời ca, mà đã trở thành một 

thành phần không thể tách rời khỏi các ca khúc nghệ thuật. Điều đó khẳng 

định những nghệ sĩ đệm đàn piano giờ đây đã trở thành một “đối tác bình 

đẳng” với các ca sĩ, chứ không chỉ là vai trò người đệm.  

         Hát cổ điển đòi hỏi sự phát triển hết mức của quãng giọng, sự mềm dẻo, 

linh hoạt trong truyền đạt tác phẩm. Phải nắm bắt được phong cách tác giả, 

làm chủ được giọng hát cũng như âm sắc của giọng hát. Đối với những người 

ca sĩ hát nhạc thính phòng, cần phải có sự phấn đấu để làm cho những khả 

năng đó tốt hơn cả về kỹ thuật và cách xử lý tác phẩm. Để đạt được sự thành 

thục trong kỹ thuật, người đệm và người hát cần phải hiểu và nắm bắt được nội 

dung ca khúc, phải có quá trình tập luyện để đạt được sự hòa quện cả về cảm xúc 

và kỹ thuật. 

4.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 

          Để thực sự hòa quyện với phần đệm, người hát cần phải rèn luyện để 

đạt tới những kỹ năng quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phối hợp với 

phần đệm. Với SV học thanh nhạc chuyên nghiệp, GV yêu cầu các em rèn 

luyện để đạt được những yêu cầu cần thiết khi hát ca khúc của Franz Schubert. 

Rèn luyện để biết cách sử dụng dung lượng hơi thở để tạo ra âm thanh có 

năng lượng; biết điều tiết hài hòa, ăn khớp với “hơi thở” trong từng câu nhạc 

một cách hợp lý với phần đệm piano; biết cách phát âm chuẩn để từ đó cùng 

với phần đệm piano xử lý một cách tinh tế và khéo léo trong từng cú đoạn 

nhỏ; biết tạo sự thống nhất giọng hát giữa các âm khu (âm khu ngực, âm khu 

chuyển và âm khu óc), làm cho giọng hát trở nên mượt mà, có thể chuyển 

động từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên ở âm vực rộng mà không bị 

“đứt gãy”; biết phát âm và nhả chữ một cách hợp lý để có thể hát các kỹ thuật 

như: chạy lướt (passage), hát nảy (staccato), hát mở và liền (legato), hát phóng 
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to, thu nhỏ mà vẫn “tròn vành rõ chữ”, không lấn át hay bị mờ nhạt bởi phần 

đệm piano. 

        Với cách học tập và rèn luyện như trên, SV sẽ đạt được những khoảng 

vang trong giọng hát, sẽ đạt được âm thanh vang với một màu sắc đẹp, sáng 

và có khả năng khuếch đại âm thanh. Những kỹ thuật này không chỉ là những 

công cụ để thể hiện khả năng ca hát, mà còn là cơ sở giúp SV rèn luyện phối 

hợp với phần đệm piano một cách hài hòa. Đó là một trong những yêu cầu cần 

đạt để có thể trình bày được ca khúc của Franz Schubert đạt tới sự tinh tế 

trong kỹ thuật, thẩm mỹ và cảm xúc chân thực. 

4.2.5. Biện pháp 5. Phương pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện tác phẩm cho 

sinh viên đại học Thanh nhạc khi dạy hát ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert 
4.2.5.1. Mục đích của biện pháp 

Âm nhạc của Franz Schubert có sự truyền cảm mạnh mẽ, gần gũi và 

ấm áp nên rất phù hợp với thị hiếu âm nhạc của người Việt Nam. Dưới cấu 

trúc tưởng như đơn giản này là đòi hỏi sự điêu luyện và tinh tế. Vì vậy, 

trang bị kỹ thuật biểu diễn rất quan trọng đối với ca sĩ trên sân khấu chuyên 

nghiệp.  

4.2.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 

 * Biểu đạt cảm xúc  
Đối với ca sĩ, biểu đạt cảm xúc là phương thức thể hiện gián tiếp về nội 

dung và tính chất của tác phẩm đến với khán giả. Đây là một trong những kỹ 

năng cần được rèn luyện để người hát có thể truyền tải được nội dung tư 

tưởng, về nghệ thuật của ca khúc đến người nghe. Bên cạnh việc rèn luyện kỹ 

thuật để giọng hát ngày càng hay hơn, SV cũng cần được rèn luyện kỹ năng 

biểu đạt phù hợp với tính chất và phong cách tác phẩm. 

 Để rèn luyện đạt được hiệu quả, GV yêu cầu SV đặc biệt lưu ý những 

điểm nhấn trong ca khúc. Sử dụng mắt và miệng để truyền đạt cảm xúc. Trên 

khuôn khặt, mắt là và miệng là hai bộ phận có khả năng biểu cảm cao nhất. Vì 

vậy, cần phải tập luyện để có thể truyền đạt cảm xúc tích cực đó một cách 
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sống động. Những biến đổi trên nét mặt sẽ trở nên rõ nét hơn, có thể thay đổi 

theo trạng thái qua từng câu, từng chữ. Với ca khúc của  Franz Schubert, cần 

tìm ra những điểm nhấn trong từng câu hát để có thể biểu đạt cảm xúc hợp lý. 

Ca khúc của Franz Schubert với đặc điểm trữ tình, sâu lắng, vì vậy, để 

biểu đạt cảm xúc một cách thật tự nhiên, SV cần lưu ý rèn luyện cách giải 

phóng hình thể bằng các động tác nhẹ nhàng, tinh tế. Cùng với giọng ca sâu 

lắng, “giải phóng hình thể sẽ tạo tinh thần sảng khoái, biểu đạt cảm xúc tốt 

hơn” [32; tr.225]. Đó cũng là một trong những kỹ năng giúp cho người hát có 

thêm sự tự tin thể hiện mình trên sân khấu một cách chuyên nghiệp và thu hút 

người xem. 

Ở đây, GV cần hướng dẫn SV biết cách thả lỏng và làm mềm cơ thể, đồng 

thời cảm nhận tính chất và nội dung âm nhạc qua từng câu hát. Thả lỏng cơ thể 

sẽ giúp cho người hát có tinh thần sảng khoái, động tác biểu diễn sẽ tự nhiên, 

biểu đạt cảm xúc tốt hơn. Quá trình rèn luyện sẽ giúp cho SV có những thói 

quen tốt về tư thế và tác phong khi biểu diễn ca khúc của Franz Schubert.  

Trong quá trình hướng dẫn rèn luyện giải phóng cơ thể, GV cần lưu ý 

một số điểm mấu chốt để giúp các em đạt được những thói quen về tư thế, tác 

phong khi biểu diễn. Giải phóng cơ thể sẽ giúp các em tạo được sự đẹp mắt, 

ấn tượng và có phong thái biểu diễn ấn tượng, diễn xuất tốt hơn. Các động tác 

cơ thể phải mềm mại, uyển chuyển cùng với nét mặt có sự biểu cảm trong 

từng câu chữ. Ở đây, GV phải lưu ý SV đảm bảo tính thẩm mỹ cao trong âm 

nhạc, tránh đi theo các phong cách nhạc trẻ mang tính phổ quát hiện nay. Việc 

trình bày ca khúc của Franz Schubert với những yêu cầu về cảm xúc và phong 

cách biểu diễn là một trong những điểm cần đạt đối với SV chuyên ngành 

thanh nhạc. 

Để hát ca khúc của Franz Schubert một cách chuyên nghiệp, SV phải 

nắm vững các kỹ thuật thanh nhạc, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về nội dung 

và tính chất tác phẩm. Khi được đào tạo bài bản, SV sẽ có nền tảng vững chắc 

về kỹ thuật, về cách phát âm nhả chữ, để có thể thể hiện tốt những ca khúc có 

chất lượng nghệ thuật cao.  
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 * Biểu đề sáng tạo và chuẩn bị tâm lý biểu diễn 
Trong biểu diễn, để tạo nên sự ấn tượng, lôi cuốn người nghe, GV lưu ý 

các em biết cách truyền tải nội dung ca khúc bằng nhiệt huyết, say mê, cùng 

với sự rung động về cảm xúc trong từng ca từ. Đó cũng là dấu ấn của mỗi 

người ca sĩ. Trong quá trình rèn luyện, GV cần giúp SV khám phá khả năng 

của bản thân để dần hình thành kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp. Có thể kế 

thừa phong cách trình diễn âm nhạc thính phòng của những ca sĩ đi trước để 

tìm ra lối đi riêng cho mình cũng là một trong những biện pháp giúp cho SV 

rèn luyện đạt hiệu quả.  

Việc rèn luyện trên sân khấu cũng giúp cho các em chỉ tập trung vào sự 

thể hiện ca khúc. Điều đó sẽ giúp các em trở nên thoải mái và tự tin hơn. Quá 

trình rèn luyện phong cách biểu diễn sẽ giúp SV khám phá khả năng của bản 

thân, làm hạn chế những nhược điểm, phát huy ưu điểm, tạo nên phong cách 

chuyên nghiệp. Vấn đề biểu diễn ca khúc của Franz Schubert, cùng với mục đích 

thể hiện có chiều sâu về nội dung và sự tinh tế trong ca từ sẽ góp phần nâng cao 

trình độ chuyên môn, hướng tới rèn luyện kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp. 

4.2.5.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 

Trước các kỳ thi học kỳ, trước các cuộc thi trong và ngoài nhà trường là 

thời điểm GV cần chia sẻ với SV về kinh nghiệm và cách chuẩn bị tâm lý biểu 

diễn. Mỗi GV sẽ có cách chia sẻ kinh nghiệm của mình để giúp cho SV vững 

vàng tâm lý để đạt được hiệu quả cao trong biểu diễn. GV cũng cần hướng 

dẫn SV biết cách tạo cân bằng tâm lý để chuẩn bị biểu diễn đạt hiệu quả cao. 

Các em có thể thư giãn đầu óc và cơ thể hoặc hít thở sâu trước khi lên sân 

khấu. Khi cơ thể được thư giãn, giải tỏa, các em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải 

mái, tâm lý sẽ bớt căng thẳng và tự tin hơn. Trước khi biểu diễn, cần suy nghĩ 

tích cực, thư giãn đầu óc và cơ thể để ổn định tâm lý và làm giảm bớt áp lực. 

Với ca khúc của Franz Schubert, SV phải thực sự tự tin mới có thể thể hiện 

đúng cảm xúc của ca khúc. Đó cũng là điểm cốt lõi để các em cảm thấy thoải 

mái và tự tin hơn, có thể hòa mình vào ca khúc một cách nhuần nhuyễn.  

Trong quá trình dạy thanh nhạc nói chung, dạy học ca khúc của Franz 
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Schubert nói riêng, GV cần giúp SV có thêm sự tự tin và bản lĩnh. Việc tạo sự 
hứng thú, say mê luyện tập sẽ làm cho các em tích cực khắc phục hạn chế, 
nhược điểm, để ngày càng hoàn thiện hơn khả năng ca hát . 

Rèn luyện bản lĩnh sân khấu qua các cuộc thi trong và ngoài nhà trường 
có thể giúp cho SV được cọ xát, được học tập qua bạn bè để rút kinh nghiệm 
cho bản thân. Qua các cuộc thi các em sẽ tự đánh giá được những ưu, nhược 
điểm của chính mình. Khi được giao lưu, học hỏi từ thực tế, các em sẽ được 
trực tiếp trải nghiệm khả năng trình diễn, sẽ được tôi luyện sự tự tin. Việc tìm 
hiểu các hoạt động biểu diễn từ các nguồn tư liệu trên mạng internet cũng giúp 
các em tự học, tự nghiên cứu để rèn luyện cũng nhằm tăng cường bản lĩnh 
biểu diễn, giúp các em chuẩn bị tâm lý tốt và làm giảm đi những áp lực về 
biểu diễn.  

Việc rèn luyện bản lĩnh biểu diễn cần phải có quá trình, phải được rèn 
luyện ngay từ những năm đầu học tập. Sau đó tăng dần những yếu tố thực 
hành trong từng năm học ở các cấp độ và môi trường trình diễn khác nhau. Quá 
trình luyện tập và biểu diễn sẽ giúp các em nâng cao khả năng và bản lĩnh, từ đó 
sẽ có tâm lý vững vàng hơn, tự tin với khả năng của mình hơn. 
4.2.6. Biện pháp 6. Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong hát 
ca khúc của Franz Schubert khi dịch sang lời Việt   
4.2.6.1. Mục đích của biện pháp 
 Ca khúc của Franz Schubert có sự truyền cảm mạnh mẽ, rất gần gũi và 
ấm áp. Tuy nhiên, ca khúc của ông đòi hỏi sự điêu luyện và tinh tế trong xử lý 
kỹ thuật và thể hiện tác phẩm. Người biểu diễn không chỉ rèn luyện luyện 
nâng cao khả năng ca hát, mà còn phải học hỏi rất nhiều kiến thức âm nhạc cơ 
bản mới có thể truyền tải được cảm xúc một cách chân thực. Những tác phẩm 
cho thanh nhạc của Franz Schubert, đặc biệt là những ca khúc trữ tình với giai 
điệu nhẹ nhàng, âm vực và quãng giọng phù hợp cho giọng hát của con người 
Việt Nam. 
4.2.6.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 

Dạy học ca khúc của Franz Schubert, ngoài mục đích dạy các ca có lời 

ca bằng tiếng Đức theo nguyên bản của tác giả, GV có thể lựa chọn một vài 
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bản đã được phiên dịch sang tiếng Việt. Việc chuyển soạn lời Việt cho ca 

khúc luôn là nhu cầu thiết thực, bởi sự truyền đạt cảm xúc trực diện khá rõ 

ràng. Hát ca khúc nước ngoài lời Việt sẽ giúp cho ca sĩ dễ dàng nắm bắt được 

nội dung tác phẩm và cảm thụ tính chất âm nhạc, giúp cho họ có thể thể hiện 

tốt tác phẩm. Khi dịch giả soạn lời, chuyển tải đầy đủ nội dung và ngôn ngữ 

phù hợp sẽ giúp ca sĩ thăng hoa về cảm xúc và chân thực, nội dung lời ca cũng 

giúp cho người người hát cảm nhận dễ dàng về thẩm mỹ nghệ thuật, về tính 

chất và hình tượng tác phẩm. 

Việc dịch ca khúc từ tiếng gốc sang tiếng bản địa với đặc thù ngôn ngữ 

và văn hóa khác nhau là một vấn đề rất khó đối với dịch giả. Người dịch còn 

phải có tâm hồn của một nhà thơ, có độ cảm thụ âm nhạc, mỹ học cao để có 

thể giữ được phong cách của tác giả. Ý tứ của lời thơ, tâm tình, cảm xúc của 

tác phẩm phải đạt được sự cân đối, phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ người Việt 

để tạo cho ca khúc có sức truyền cảm mạnh mẽ. 

Các ca khúc trữ tình của Franz Schubert được dịch và đặt lời rất nhiều, 

không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, chúng ta 

có thể kể đến các ca khúc đã quá thân thuộc đối với khán giả, được phiên dịch 

sang lời Việt như: Đến với âm nhạc (An die Musik),  Nhạc chiều (Serenade) 

(Phạm Duy phiên dịch sang lời Việt năm 1948), Cây Bồ đề (Der Lindenbaum 

- Am Brunnen vor dem Tor), Hát Ru (Wiegenlied) (Trung Kiên dịch sang lời 

Việt), Con cá hồi, Cây Tigơn…. 

Với các ca khúc được dịch sang lời Việt, do đặc thù ngôn ngữ, cần phải 

thay đổi cách hát, cách xử lý ngôn ngữ, cách nhả chữ, đóng chữ. Bên cạnh đó, 

còn phải biết kết hợp giữa ngôn ngữ và cách luyến láy đặc trưng, biết cách 

vận dụng những kỹ thuật thanh nhạc và thể hiện đúng tính chất, phong cách 

tác phẩm. 

Để hát ca khúc Franz Schubert có lời Việt, người hát cần phải có nhạc 

cảm, biết cách thể hiện nội tâm để có thể truyền tải được cảm xúc tới người 

nghe. Với ca khúc của Franz Schubert, ngoài giọng hát đẹp, kỹ thuật tốt, 
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người hát còn phải rèn luyện kỹ năng xử lý ca từ. Ngoài ra, người hát còn có 

thể tạo nên phong cách cá nhân để tạo dấu ấn của riêng mình. Đó là ưu điểm 

và là điều khác biệt giữa ca sĩ được đào tạo cơ bản và ca sĩ không qua trường 

lớp, cũng là sự khác biệt giữa ca sĩ có trình độ và ca sĩ có kỹ thuật non kém.  

4.2.6.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp 

Khi hát các ca khúc của Franz Schubert được phiên dịch sang lời Việt, 

cần phải tạo được âm thanh tự nhiên và không sử dụng nhiều cộng minh. Biết 

cách đóng chữ và nhả chữ hợp lý để các dấu trong tiếng Việt được rõ. Phải 

đảm bảo tính chất du dương, ngọt ngào và mềm mại. Người hát cần tìm cách 

mềm mại hóa cách hát cổ điển bằng lối hát kiểu thính phòng ít vang, ít cộng 

minh, dựng âm cũng như đóng tiếng sớm, khống chế luồng hơi thở để xử lý 

ngôn ngữ  hiệu quả. 

Khi hát ca khúc của Franz Schubert có lời Việt, để vừa đạt được tính 

chất của ca khúc, vừa phù hợp với cách phát âm thanh điệu trong tiếng Việt, 

người hát phải rất khéo léo áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc. Quá trình luyện 

tập có sự kết hợp một cách sáng tạo giữa Bel Canto và cách phát âm dấu 

giọng để tạo ra âm thanh đẹp trong thanh nhạc, giúp cho SV có thể nâng cao 

thẩm mỹ nghệ thuật.  

4.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 

Sáu biện pháp mà luận án đề xuất là một tổ hợp đồng nhất trên tinh 

thần đổi mới phương pháp dạy học hát và lựa chọn ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert dựa trên hoạt động dạy học, đặc điểm của ca khúc trữ tình  Franz 

Schubert trong dạy hát cho sinh viên đại học Thanh nhạc. 

Không có biện pháp nào là vạn năng mà phải vận dụng các biện pháp 

một cách linh hoạt, hệ thống và đồng bộ. Mỗi biện pháp có một vai trò, ý 

nghĩa riêng, và hợp thành hệ thống các biện pháp. 

 Các biện pháp trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và bổ 

sung cho nhau. Mỗi biện pháp là một mắt xích quan trọng; biện pháp này là cơ 

sở, là tiền đề cho biện pháp kia và ngược lại. Việc vận dụng linh hoạt các biện 
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pháp sẽ tạo ra phương pháp dạy học có tính công năng cao, đồng thời tạo ra 

một môi trường dạy học tiến bộ, khả dụng và bền vững. 

 Trong các biện pháp đã nêu thì các biện pháp 2, 3 và biện pháp 4 là 

các biện pháp trụ cột có ý nghĩa quyết định. Các biện pháp còn lại có vai trò 

bổ sung, hỗ trợ tạo ra môi trường, điều kiện đảm bảo cho quá trình vận dụng 

và khai thác hiệu quả các biện pháp. Thiếu một trong các biện pháp chắc chắn 

hiệu quả của quá trình sẽ có những hạn chế nhất định. 

Trong quá trình dạy học, tuỳ theo môi trường, thời điểm, điều kiện, 

từng biện pháp có vị trí ưu tiên khác nhau, có thể sắp xếp thứ tự thực hiện các 

biện pháp để đạt hiệu quả cao nhất. 

4.4. Thử nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp  
Để có cơ sở cho việc khẳng định tính cấp thiết và tính khả thi cho các 

biện pháp đề xuất, chúng tôi đã tiến hành khảo nghiệm trên 158 người học và 

49 giảng viên (02 NSƯT, 04 TS, 43 ThS) của địa bàn nghiên cứu. 

Cách đánh giá kết quả: 

- Tính cấp thiết: mỗi biện pháp được đề nghị đánh giá ở 3 mức độ (1. 

Không cấp thiết, 2. Cấp thiết, và 3. Rất cấp thiết) 

- Tính khả thi: mỗi biện pháp được đề nghị đánh giá ở 3 mức độ (1. 

Không khả thi, 2. Khả thi, và 3. Rất khả thi). 

Nếu các biện pháp có ĐTB càng “tiệm cận” đến 3, chứng tỏ các biện 

pháp đề xuất có tính cấp thiết và khả thi cao. 

4.4.1. Kết quả khảo sát tính cấp thiết 
Các biện pháp đều được đánh giá là cấp thiết với mức độ tán thành cao 

(ĐTB từ 2,76 đến 2,83; 1 ≤ ĐTB ≤ 3). Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ thuật thanh 

nhạc trong dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên 
đại học Thanh nhạc được cho là cấp thiết nhất (ĐTB = 2,83). Có thể các đối 

tượng được khảo sát cho rằng trước xu thế phát triển và hội nhập với những 

yêu cầu ngày càng cao, các hoạt động của nhà trường thay đổi nhanh chóng, 

nhu cầu tìm hiểu mô hình thực tiễn để áp dụng tại nhà trường là cấp thiết nhất. 

Kết quả khảo sát được thống kê ở Bảng 4.1. 
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Bảng 4.1. Đánh giá tính cấp thiết của các biện pháp dạy học hát ca khúc 

trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam  

hiện nay 

STT Biện pháp ĐTB ĐLC 

1 

Phương pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert kết hợp với tự học của sinh viên đại học Thanh 

nhạc 

2,79 0,41 

2 

Phương pháp lựa chọn ca khúc trữ tình của Franz Schubert 

trong dạy học Thanh nhạc theo năng lực cá nhân của người 

học 

2,81 0,45 

3 

Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong dạy 

học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh 

viên đại học Thanh nhạc 

2,83 0,38 

4 

Phương pháp rèn luyện hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc kết hợp với 

phần đệm piano 

2,81 0,39 

5 

Phương pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện tác phẩm cho 

sinh viên đại học Thanh nhạc khi dạy hát ca khúc trữ 

tình của Franz Schubert 

2,81 0,40 

6 
Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong hát ca 

khúc của Franz Schubert khi dịch sang lời Việt   
2,79 0,42 

 

4.4.2. Kết quả khảo sát tính khả thi 

Các biện pháp đều được đánh giá là khả thi với mức độ tán thành tương 

đối cao (ĐTB từ 2,77 đến 2,82; 1 ≤ ĐTB ≤ 3). Biện pháp 2 “ Phương pháp 

lựa chọn ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc theo 

năng lực cá nhân của người học” được cho là khả thi nhất (ĐTB = 2,82). Kết 

quả khảo sát được thống kê ở Bảng 4.2. 
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Bảng 4.2. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp dạy học hát ca khúc    
trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam  

hiện nay 

STT Biện pháp ĐTB ĐLC 

1 

Phương pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert kết hợp với tự học của sinh viên đại học 

Thanh nhạc 

2,79 0,41 

2 

Phương pháp lựa chọn ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert trong dạy học Thanh nhạc theo năng lực cá 

nhân của người học 

2,82 0,40 

3 

Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong dạy 

học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh 

viên đại học Thanh nhạc 

2,82 0,40 

4 

Phương pháp rèn luyện hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc kết hợp 

với phần đệm piano 

2,79 0,42 

5 

Phương pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện tác phẩm 

cho sinh viên đại học Thanh nhạc khi dạy hát ca khúc 

trữ tình của Franz Schubert 

2,81 0,41 

6 
Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong hát 

ca khúc của Franz Schubert khi dịch sang lời Việt   
2,77 0,44 

 

Kết quả khảo sát ở Bảng 4.3 cũng cho thấy độ chênh lệch của tính cấp 

thiết và tính khả thi của mỗi biện pháp không nhiều, mức độ chênh lệch lớn 

nhất giữa tính cấp thiết và tính khả thi chỉ ở mức 0,02 (biện pháp 3, 4, 5). Điều 

đó cho thấy mối tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi là tương đối 

chặt chẽ. 



166 

Bảng 4.3. Mức độ tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các 

biện pháp 

TT Biện pháp 

Tính 
cấp thiết 

Tính 
khả thi D D2 

ĐTB Thứ 
bậc ĐTB Thứ 

bậc 

1 

Phương pháp dạy học hát ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert kết hợp với tự học của 

sinh viên đại học Thanh nhạc 

2,79 4 2,79 3 1 1 

2 

Phương pháp lựa chọn ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc 

theo năng lực cá nhân của người học 

2,81 2 2,82 1 1 1 

3 

Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc 

trong dạy học hát ca khúc trữ tình của 

Franz Schubert cho sinh viên đại học 

Thanh nhạc 

2,81 0,40 2,82 0,40 1 1 

4 

Phương pháp rèn luyện hát ca khúc trữ tình 

của Franz Schubert cho sinh viên đại học 

Thanh nhạc kết hợp với phần đệm piano 

2,81 3 2,79 4 -1 1 

5 

Phương pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện 

tác phẩm cho sinh viên đại học Thanh nhạc 

khi dạy hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert 

2,83 1 2,81 2 -1 1 

6 

Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc 

trong hát ca khúc của Franz Schubert khi 

dịch sang lời Việt   

2,79 5 2,77 5 0 0 

∑ 4 

Áp dụng công thức (1) ta có: 

8,02,01
120
241

)15(
4.6

2 =−=−=
−  
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Dựa vào kết quả trên có thể kết luận giữa tính cấp thiết và tính khả thi 

của các biện pháp có tính tương quan thuận tương đối chặt chẽ với nhau, các 

biện pháp đề xuất là cấp thiết và khả thi. Cụ thể được mô tả qua biểu đồ dưới 

đây: 

 
Biểu đồ 4.1. Tính tương quan giữa mức độ cấp thiết và mức độ khả thi  

của các biện pháp dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh 
viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam 

4.5. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 
4.5.1. Dạy học mẫu ca khúc của Franz Schubert 

Ở các nội dung trên, luận án đã đi sâu vào một số giải pháp dạy học ca 

khúc của Franz Schubert. Để làm rõ hơn, chúng tôi xin lựa chọn ca khúc Du 
Bist Die Ruh (Em là niềm yên bình) để đi vào chi tiết các nội dung một cách 

có hệ thống qua tiến trình dạy học.  

4.5.1.1. Giới thiệu và hướng dẫn phát âm theo phiên âm tiếng Đức  

Căn cứ vào âm vực, tính chất âm nhạc và mức độ yêu cầu thể hiện của 

tác phẩm, ca khúc phù hợp với SV năm thứ 3 có giọng Soprano. Đây là vấn đề 

cần lưu ý khi lựa chọn bài thực hành cho SV. Việc lựa chọn bài phù hợp với 

loại giọng, với cấp độ và khả năng của SV, sẽ đồng thời giúp cho các em phát 

triển giọng hát và khẳ năng thể hiện. 

Phần Giới thiệu và hướng dẫn SV phiên âm tiếng Đức được thực hiện ở 

tiết 1. Để giới thiệu ca khúc Du Bist Die Ruh, trước đó GV cần phải nghiên 

cứu, tìm hiểu về nội dung, hoàn cảnh sáng tác, cũng như nắm vững tính chất 

âm nhạc và yêu cầu thể hiện của tác phẩm. Du Bist Die Ruh là một ca khúc 

nổi tiếng của Franz Schubert, được viết dựa trên một bài thơ của Friedrich 
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Rückert. Bài thơ ban đầu không có tiêu đề, sau khi được Franz Schubert phổ 

nhạc, Rückert đã đặt tên là “Kehr ein bei mir” (Hãy đến bên tôi). Ca khúc viết 

về một tình yêu ngọt ngào, đầy tình yêu thương với giai điệu nhẹ nhàng, dàn 

trải. Chất chứa trong từng câu hát nỗi niềm về sự khao khát. Tình yêu đó là 

nguồn sáng làm dịu trái tim, và niềm khát vọng đó được phát triển tới mãnh 

liệt về cảm xúc dâng trào. Ca khúc đã miêu tả tâm trạng bồn chồn và thổn 

thức của người đang yêu, cùng với những hi vọng vào một tương lai tươi 

sáng. 

Phần hướng dẫn SV luyện tập phát âm tiếng Đức cũng rất quan trọng 

trong quá trình dạy ca khúc trữ tình của Franz Schuber. Đây là ngôn ngữ khó 

nên GV nhắc nhở SV cần nghiêm túc rèn luyện sao cho đạt chuẩn cách phát 

âm. Trên cơ sở đã nắm vững các kỹ tự, nắm vững cách phát âm nguyên âm, 

phụ âm, GV có thể hướng dẫn các em đọc theo từng câu thơ và chỉnh sửa cho 

đúng ngữ điệu  

Bảng phiên âm tiếng Đức ca khúc Em là yên bình (Du Bist Die Ruh) 

[PL 3. tr295]. 

4.5.1.2. Hướng dẫn phân tích và vỡ bài  

Phần hướng dẫn phân tích và hướng dẫn vỡ bài được thực hiện ở tiết 2. 

Ở đây, GV có thể gợi ý và yêu cầu SV cho biết một số đặc điểm cần thiết như: 

ca khúc Du bist die Ruh được viết ở nhịp 3/8, tốc độ chậm (Larghetto), giọng 

gốc Es dur; hình thức 2 đoạn đơn không tái hiện dạng phát triển.  

Bảng 4.4. Sơ đồ của ca khúc Du Bist Die Ruh 

Mở 
đầ
u 
 

a b Nối a b Nối 
Coda Kế

t 

Coda 1 Coda 2  

 x x y y’  x x y y’  z t z’ t  

7n 4n 4n 4n 6n 5n 4n 4n 4n 6n 5n 6n 4n 6n 4n 3n 

 I/T

/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 

I/D

/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 

 I/T/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 

 I/T

/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 

I/T

/Es 

dur 
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Trên cơ sở cấu trúc như trên, GV hướng dẫn SV chia câu hát và phân 

tích kỹ thuật dựa trên cấu trúc và nội dung tác phẩm. Đây là công đoạn giúp 

cho SV có thể tự vỡ bài ở nhà theo đúng yêu cầu của GV. Theo đó, mỗi câu 

hát sẽ tương ứng với một câu nhạc. Ở đây, mỗi câu có 4 hoặc 6 ô nhịp, nên 

các em cần rèn luyện sao cho giữ được hơi thở dài, để có thể hát trọn vẹn một 

câu mà không bị ngắt quãng và đuối sức.  
 Bên cạnh việc phân chia câu hát, GV cần hướng dẫn SV phân tích 

những yêu cầu của ca khúc để các em có thể áp dụng kỹ thuật thanh nhạc 

trong quá trình tập luyện. Để đạt được tính trữ tình, tha thiết, cần phải rèn luyện, 

ứng dụng kỹ thuật legato đạt tới sự liền mạch, đặc biệc là ở những điểm có giai 

điệu phát triển trên âm vực cao (đến nốt a2) là rất khó. Phân tích để nhận biết 

những yêu cầu về hơi thở và kỹ thuật sẽ giúp cho SV dễ dàng thực hiện công 

đoạn tự vỡ bài. Đó là yêu cầu cần đạt trước khi được hướng dẫn rèn luyện trên 

lớp ở những tiết học sau. 

4.5.1.3. Hướng dẫn rèn luyện ca khúc 
 Hướng dẫn rèn luyện ca khúc sẽ được thực hiện ở tiết 3, 4, là công đoạn 

nối tiếp, thực hiện sau khi SV đã tự vỡ bài ở nhà. Mục đích đạt được là các em 

phải rèn luyện để hát đúng cả về giai điệu, cách phát âm và kỹ thuật thanh 

nhạc.  

* Hướng dẫn luyện thanh 
 Để học ca khúc đạt hiệu quả, GV cần xác định bài tập luyện thanh đáp 

ứng được yêu cầu về kỹ thuật, đáp ứng được cách thể hiện tính chất và nội 

dung tác phẩm. Du Bist Die Ruh có tính chất trữ tình, mềm mại, nội dung về 

một tình yêu tha thiết. Với sự phát triển giai điệu bình ổn ở âm vực cao, các 

mẫu luyện thanh hát liền tiếng legato và cantilena, là hai kỹ thuật bổ trợ tốt 

nhất cho ca khúc này. 

Mẫu âm rèn luyện kỹ thuật cantilena.  
 Kỹ thuật cantilena được coi là cơ bản nhất trong ca hát. SV cần chuẩn 

bị có một cột hơi đầy đặn, giữ tốc độ ổn định trong quá trình thực hiện, luôn ý 

thức nhấn nhịp rõ ràng, khẩu hình khi hát luôn được nhấc cao nhẹ nhàng, hát 
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rõ nốt, thống nhất vị trí âm thanh khi di chuyển giai điệu. Mở rộng âm vực của 

giọng hát theo sự tiếp nhận của SV, không nên cố tập những nốt cao  dễ làm 

tổn thương cổ họng 

 Ví dụ 43: 

 
Mẫu câu rèn luyện kỹ thuật Legato 

 Yêu cầu khi thực hiện âm thanh phải đạt độ vang và bay, mẫu câu được 

xây dựng trên tuyến giai điệu quãng 3 đi lên và xuống liền bậc, rất thuận 

lợi cho điêù tiết hơi thở và cảm nhận âm thanh. SV làm chủ hơi thở, chú ý 

hát liền tiếng từ âm nọ sang âm kia, âm thanh phát ra vang sang mềm mại. 

 Ví dụ 44: 

 

 
 Yêu cầu: Luyện thanh với các mẫu âm cơ bản I-Ê-A-Ô-U, hát liền 

tiếng, âm thanh vang, sáng và hơi thở ổn định đều đặn 

 Mẫu câu Legato luyện tập hơi thở, thống nhất vị trí âm thanh thể 

hiện sắc thái. 
 Để luyện mẫu luyện thanh luyện tập hơi thở và thống nhất vị trí âm 

thanh, SV cần thực hiện các bước:  

 Yêu cầu tư thể khi hát phải có một tư thế thoải mái, buông lỏng cơ vai, 

nhấc hàm ếch hít một luồng khí sâu vào phổi, đưa hơi xuống bụng giữ một 

giây rồi bắt đầu hát âm đầu tiên. Vị trí bám gần đầu môi, khẩu hình mềm mại 

vị trí nhất quán không tống hơi khi phóng âm lượng to hoặc nhỏ và dành hơi, 
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luyện âm lượng nhỏ dần, sao cho âm thanh không bị đứt hoặc cụt hơi ở những 

nốt cuối. 

 Ví dụ 45: 

 

 

 
              no………………………………………………. 

              na………………………………………………. 

 Yêu cầu: Kỹ thuật nhảy quãng 3- 4 giai điệu đi lên và xuống cần chú ý 

hít hơi sâu, khẩu hình mở ổn định với hàm dưới buông lỏng, vị trí âm thanh 

bám gần môi trên, gò má nhẹ nâng cao, điều tiết hơi thở ngân dài ở nốt mắt 

ngỗng, giữ hơi thở và vị trí khi giai điệu đi xuống. Âm thanh vang, sáng giữ 

hơi ổn định đến cuối câu hát. Hát liền tiếng với vị trí âm thanh cao, xốp, vang. 

Giữ hơi thở ổn định từ đầu đến cuối câu hát. Nốt cao nhấc hàm ếch mềm, hơi 

thở ép xuống bụng dưới, không tống hơi ồ ạt ảnh hưởng đến âm thanh.  

* Hướng dẫn vận dụng hơi thở trong thanh nhạc  

Hơi thở là tiền đề trong dạy học thanh nhạc, giúp cho người học có thể 

nắm bắt và thực hiện các kỹ thuật khác được thuận lợi. Vì vậy, đây là vấn đề 

luôn được quan tâm của người dạy. Tùy theo cấp độ của người học, GV 

hướng dẫn luyện tập hơi thở phù hợp. Với đối tượng SV năm thứ ba, các em 

đã có nền tảng về hơi thở thanh nhạc, GV sẽ tiếp tục hướng dẫn rèn luyện ở 

mức độ cao hơn so với SV năm thứ nhất và thứ hai. Dựa vào cấu trúc đã phân 

tích, SV sẽ đánh dấu những chỗ cần lấy hơi sau mỗi điểm kết của một câu hát 

[Ví dụ 46, PL3, tr288]. 
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Sử dụng hơi thở hợp lý, sẽ thuận lợi cho việc phát âm và ứng dụng kỹ 

thuật. Với ca khúc Du Bist Die Ruh, GV cần hướng dẫn SV lấy hơi bằng cách 

hít hơi thở sâu, nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động. Để thực hiện tốt, các em 

cần có sự chuẩn bị, phải giữ hơi thở ổn định và đảm bảo lồng ngực luôn căng 

trước khi bắt đầu hát. Khi hát, các em cũng cần phải điều tiết hơi thở phù hợp 

với sự chuyển động của giai điệu. 

Bên cạnh hướng dẫn SV lấy hơi, giữ hơi để hát được một câu hát dài, 

GV cần hướng dẫn các em vận dụng hơi thở phù hợp với chuyển động của 

giai điệu, phù hợp với ngữ điệu khi phát âm. Khi hát lên cao trào, đặc biệt ở 

những nốt cao, các em không nên dùng nhiều lực để tránh mất sức. Ở đây, hơi 

thở phải được hít sâu, giữ đầy trong lồng ngực và đẩy ra từ từ. Cùng với hơi 

thở sâu, các em còn phải chú ý đến mở khẩu hình nhấc hàm ếch mềm miệng 

như đang cười, hai vai luôn buông lỏng, phải để âm thanh phát ra một cách tự 

nhiên. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng, giúp cho người hát không 

bị hết hơi nhanh [Ví dụ 47, PL3, tr289].  

Kiểm soát và vận dụng hơi thở cần được luyện tập thường xuyên ngay từ 

giai đoạn vỡ bài. Hơi thở không chỉ giúp cho các em hát chính xác cao độ, rõ 

cách phát âm, dễ dàng tạo hiệu ứng cộng minh khi cần thiết. Khi lấy hơi và 

ngắt hơi hợp lý, hơi thở sẽ góp phần làm rõ ý nghĩa của câu hát và tạo nên sự 

biểu cảm trong âm nhạc. Giúp người nghe hiểu được nội dung, hình tượng của 

ca khúc. Đây là nền tảng để phát triển kỹ thuật thanh nhạc, nâng cao khả năng 

thể hiện ca khúc Du Bist Die Ruh, cũng như các ca khúc nghệ thuật khác. 

3)  Hướng dẫn vận dụng kỹ thuật thanh nhạc  

Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc là một trong những yêu cầu khắt khe, giúp 

cho SV có thể hát đúng ca khúc Du Bist Die Ruh theo yêu cầu đặt ra của tác 

phẩm. Trên cơ sở luyện thanh kỹ thuật legato, GV sẽ hướng dẫn SV hát liền 

tiếng một cách mềm mại và tinh tế, đặc biệt lưu ý không để cho câu hát bị rời 

rạc, không bị ngẹt tiếng, không bị gãy khúc khi hát. 

Với ca khúc Du Bist Die Ruh, cần lưu ý những câu sau câu cảm thán, 

hoặc những câu có nội dung tự sự, trải lòng để có thể thể hiện được sự da diết, 
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trữ tình. Ngoài yêu cầu hát đúng cao độ, các em cần thực hiện tốt kỹ thuật nhả 

chữ cho từng ca từ, đảm bảo cho âm thanh được nối tiếp chậm dãi, đều đặn. 

Khi ứng dụng kỹ thuật hát liền tiếng, SV cần phải luyện tập sao cho giọng hát 

được vang khỏe và đều đặn.  

Trước đó, SV đã được rèn luyện để có hơi thở sâu. Vì vậy, khi ứng dụng 

vào ca khúc Du Bist Die Ruh, các em không được buông lỏng mà cần phải nén 

hơi thở tốt và điều tiết hơi thở đi ra từ từ để âm thanh không bị đột ngột khi 

hát to hay nhỏ dần. Kỹ thuật này khi được ứng dụng hiệu quả, âm thanh sẽ 

không bị gãy khúc khi hát kỹ thuật liền tiếng,  

Để ứng dụng kỹ thuật thanh nhạc hiệu quả, GV nên hướng dẫn SV rèn 

luyện  từng câu, giúp cho các em một thói quen cẩn thận ngay từ giai đoạn vỡ 

bài. Ngay từ câu hát đầu tiên đã phải nắn nót, cẩn thận. Để hát đúng yêu cầu 

về kỹ thuật, GV có thể hướng dẫn SV luyện hát luyến riêng từng ca từ sao cho 

đạt được chuẩn về cao độ và tiết tấu, kỹ thuật cantilena cũng dần dần trở nên 

nhuần nhuyễn hơn [Ví dụ 48, PL3, tr290]. 

Ca khúc Du Bist Die Ruh, xuất hiện khá nhiều ca từ có luyến ở tiết tấu 

chia nhỏ. Để giúp cho SV vỡ bài cẩn thận, GV yêu cầu các em luyện tập riêng 

theo cách hướng dẫn trên. Đó cũng là cách rèn luyện ứng dụng kỹ thuật legato 

một cách hiệu quả. Yêu cầu của phần vỡ vài là SV hát được cả bài đạt chuẩn 

về cao độ, tiết tấu, cách phát âm và sử dụng kỹ thuật theo đúng yêu cầu của ca 

khúc. 

4.5.2. Hướng dẫn luyện tập nhuần nhuyễn ca khúc  
Hướng dẫn nhuần nhuyễn kỹ thuật và sắc thái sẽ được thực hiện vào 

tiết 5, 6, sau khi SV đã vỡ bài xong. Đây là giai đoạn hướng đến rèn luyện 

cách xử lý tinh tế kỹ thuật.  

4.5.2.1. Hướng dẫn luyện tập kỹ năng sử dụng hơi thở và kỹ thuật liền tiếng 

Ở những tiết học trên, các em hoàn thành được một số yêu cầu cơ bản 

như: hát đúng giai điệu, phát âm và kỹ thuật, nhưng chưa đạt đến mức độ 

thành thục. Vì vậy, rèn luyện kỹ thuật liền tiếng, cùng với kỹ năng sử dụng là 

giai đoạn tiếp theo cần hướng dẫn SV một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là những 
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điểm khó trong bài, giúp các em đạt được mức độ cao hơn cả về kỹ thuật và 

kỹ năng xử lý tác phẩm. 

Giai đoạn này SV đã khá thành thục về cách lấy hơi trong thanh nhạc. 

Tuy nhiên, để hơi thở của người hát trở nên thành thục để có thể hát được 

những câu hát dài, SV luôn phải rèn luyện một cách nghiêm túc. Khi ứng 

dụng hơi thở trong ca hát, GV lưu ý các em động tác phối hợp giữa hít hơi và 

đẩy hơi. Hít hơi hợp lý mới có thể để đẩy hơi tốt, ngược lại đẩy hơi tốt tức là 

người sử dụng đã biết điều tiết khối lượng hơi thở hít vào. 

Lấy hơi: 

Khi hát, người hát tùy thuộc vào yêu cầu của câu hát để lấy hơi nhiều 

hay ít. Với những câu hát ngắn, dễ hát, người hát sẽ lấy ít hơi, phần ngực và 

cơ hoành sẽ không nở rộng. Với những câu hát dài, khó hát, người hát phải 

lấy nhiều hơi, phần ngực và cơ hoành lúc này nở rộng rõ rệt do trữ lượng lớn 

của hơi vào phổi. 

Ca khúc Du Bist Die Ruh với những câu hát liền mạch từ 4-6 ô nhịp, 

đòi hỏi SV phải áp dụng hơi thở dài. Khi hát hết mỗi câu, ngân đủ số phách ở 

nốt cuối, trước khi hát câu tiếp theo các em sẽ hít hơi sâu và nhẹ nhàng, cảm 

giác lồng ngực căng đầy, phần bụng cũng nở ra, khi hát, hơi thở ra từ từ, bụng 

và ngực cũng dần xẹp xuống. Ca khúc có giai điệu ở âm vực cao, nên người 

hát luôn phải chuẩn bị hơi thở dài, sao cho không bị hụt hơi hoặc hát những 

nốt cao bị yếu. 

Ghìm hơi: 
Khi rèn luyện ca khúc Du Bist Die Ruh, GV cần giúp SV biết cách 

ghìm hơi để hơi thở giữ sâu trong lồng ngực. Biểu hiện của ghìm hơi là 

cảm giác hơi căng ở khoang trung tâm lồng ngực. Ở đoạn a, giai điệu khá 

bình ổn, các em ghìm hơi nhẹ nhàng, đều đặn, liên tục. Khi ghìm hơi nhẹ 

để hát, sẽ tạo ra một áp lực nhỏ, các em sẽ không cảm nhận rõ về sự căng 

cứng lồng ngực khi hát những câu hát này. Sử dụng cách ghìm hơi thở hợp lý 

với một câu hát dài còn đồng thời giúp cho các em nhả chữ mềm mại, âm sắc 

rõ nét hơn.  
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Đoạn b, SV vẫn tiếp tục rèn luyện cách ghìm hơi nhẹ để tiết kiệm hơi 

thở. Tuy nhiên, ở câu 2 đoạn b, xuất hiện âm điệu luyến quãng xa (quãng 5, 

quãng 6 đi xuống), cần phải ghìm hơi mạnh hơn. Khi hhìm hơi mạnh, áp 

lực hơi lớn, người hát sẽ cảm nhận rõ bụng được ép nhẹ vào phía trong, 

phần ngực dưới và cơ bụng căng cứng, hơi đi ra từ từ. Điều đó giúp cho các 

em dễ sử lý kỹ thuật luyến ở quãng xa một cách liền mạch và dễ dàng [Ví dụ 

49, PL3, tr290]. 

Ghìm hơi mạnh cũng nên áp dụng ở phần Coda. Đây là điểm cao trào, 

được phát triển ở âm vực cao. Để hát câu hát này, khi đã lấy hơi vào phổi, các 

em phải ghìm hơi, không cho hơi ra một cách ồ ạt. Như vậy, sẽ tạo ra một áp 

lực lớn để tạo cho tiếng hát khỏe và thanh thoát, ngay cả ở những nốt cao vẫn 

vang xa. 

Đẩy hơi 
Trong quy trình sử dụng hơi thở thanh nhạc, đẩy hơi là thao tác cuối 

cùng, được thực hiện sau lấy hơi và ghìm hơi. Đương nhiên mức độ đẩy hơi 

và ghìm hơi phải  tương quan với nhau. Đẩy hơi càng mạnh thì ghìm hơi càng 

phải nén mạnh. Tuy nhiên, để xử lý tinh tế ca khúc Du Bist Die Ruh, GV nên 

khuyến cao SV không nên quá chú trọng đến thao tác đẩy hơi và ghìm hơi một 

cách máy móc, mà cần chú ý đến việc ghìm hơi để tạo ra âm thanh đẹp. Tiếng 

hát thanh thoát, nhẹ nhàng nghĩa là người hát đã sử dụng tốt kỹ năng đẩy hơi. 

Ca khúc vốn được viết ở âm khu trung và cao, nên SV cần lưu ý các em linh 

hoạt sử dụng đẩy hơi phù hợp với giai điệu ở hai âm khu này. Khi hát ở âm 

khu trung, các em chỉ nén hơi nhẹ, để tiếng hát được tự nhiên, độ vang vừa 

phải. Khi hát ở âm khu cao, đặc biệt là phần Coda ở nốt a2, các em phải ghìm 

hơi chặt và đẩy hơi tích cực [Ví dụ 50. PL3, tr290]. 

Khi rèn luyện kỹ thuật, SV phải dựa vào độ dài ngắn của từng câu hát, 

phải nắm vững những yêu cầu biểu đạt sắc thái, phân định rõ cách sử dụng âm 

khu của giọng hát… Như vậy, các em mới có thể rèn luyện một cách kỹ 

lưỡng, mới có thể đạt được mức độ xử lý khéo kéo và tinh tế trong từng câu 

hát. 
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Ngoài ra, để hướng dẫn ứng dụng thành thục kỹ thuật liền tiếng. GV 

cần phân định rõ những điểm mấu chốt của cantilena và legato. Cantilena phù 

hợp với những motiv có luyến ở tiết tấu chia nhỏ, còn legato phù hợp với cách 

hát liền mạch của một câu hát dài, hoặc ở những quãng khó trong bài. Có thể 

nhận thấy, một số câu hát cần thiết phải sử dụng cả cantilena và legato. Câu 1 

và 2 đoạn a, cần hát legato liền mạnh với một hơi thở dài. Câu 1 và 2 đoạn b, 

với tiết tấu chia nhỏ, cần có sự kết hợp giữa cantilena và legato [Ví dụ 51, 

PL3, tr291]. 

4.5.2.2. Hướng dẫn luyện tập nhuần nhuyễn phát âm tiếng Đức 

 Để SV thực sự hát chuẩn cách phát âm tiếng Đức, trên cơ sở các em 

đã đọc phiên âm cả bải, đã vỡ bài tương tối chính xác về giai điệu và ngữ điệu 

ca khúc. GV cần lưu ý SV đánh dấu trên bài và hướng dẫn các em luyện tập 

nhiều lần những ca từ có cách phát âm khó hơn. Với ca khúc Du bist die 

Ruh,các từ phát âm khó cần được rèn luyện nhiều hơn là: Du bist die Ruh: du: 

bist di:  Ru: (từ bist đọc rõ phụ âm T); Und was sie stillt: unt  vas  zi: ftilt (từ 

ftilt đọc chữ S cong lưỡi và phát âm nặng, chú ý phụ âm T bật lưỡi); Ich 

weihe dir: iç   vai-a   di:r  (từ iç đọc như i-kh); Voll Lust und Schmerz: fɔlt   

LƱst Ʊnt  Smεrts (từ fɔlt đọc như fon); Mein Aug und Herz: main Auk Ʊnt 

Hε'rts (từ Hε'rts đọc bật lưỡi phụ âm TS); Und schließe du: Ʊnt     fli:-sa   du: 

(từ fli đọc như chữ S); Die Pforten zu: di: Pfɔr-tan tsu (từ Pfɔr đọc như P for); 

Treib andern Schmerz:  Traip an-dǝrn ſmerts  (từ ſmerts đọc như Smerts); Dies 

Augenzelt: di:s Au-gan-tsεlt (từ tsεlt bật lưỡi phụ âm lt); O füll εs ganz!: o: fy:l εs 

gants! (từ fy đọc như fy nhưng tròn môi). 

4.5.4.3. Hướng dẫn luyện tập sắc thái 

Sắc thái là một trong những phương tiện biểu biện quan trọng của tác 

phẩm. Vì vậy, GV cần hướng dẫn SV rèn luyện để thể hiện đúng tính chất của 

ca khúc. Các em cần nắm vững thuật ngữ và ký hiệu trong ca khúc, phân tích 

sự phát triển của giai điệu để biết cách xử lý sắc thái.  
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Ca khúc Du Bist Die Ruh có nhịp độ chậm rãi (Langsam), tạo cho người 

hát một cảm giác thong thả, nhẹ nhàng. Ngay ở đoạn a, với hai câu hát đầu 

tiên, SV cần phải nắm bắt được cảm xúc để thể hiện bằng tình cảm tha tiết, 

nhẹ nhàng với âm lượng nhỏ (pp). Với cách hát nhẹ nhàng từ tốn, như muốn 

thể hiện nỗi yên bình, dịu êm. Đoạn đơn b nối tiếp sau đó, đã bắt đầu có bước 

phát triển mới, xuất hiện dấu hóa bất thường ở cả câu 1 (y) và câu 2 (y’), tạo 

thành quãng chromatic khi giai điệu đi lên. GV phải lưu ý SV thể hiện cảm 

xúc, như muốn dâng cao dần niềm khao khát đan xen với sự bồn chồn với âm 

lượng nhỏ và nhẹ nhàng (Ví dụ a). Khi hát âm lượng nhỏ, cần lưu ý SV không 

vẫn phải giữ độ mở khẩu hình cần thiết. Đó là kỹ năng giúp cho các em rèn 

luyện vuốt nhỏ mà âm thanh vẫn được kéo dài liên tục, không bị gãy hay bị 

nghẹt, cũng không mất đi âm lượng hơi thở.  

Đoạn a và b được nhắc lại lần hai, SV vẫn tiếp tục rèn luyện theo cách sử 

lý sắc thái trên. Tuy nhiên, cần thể hiện tình cảm da diết hơn, sâu lắng hơn, 

đặc biệt ở dấu hóa bất thường. 

Đoạn coda 1 và coda 2 chuyển sang giọng As. Giai điệu vẫn được xây 

dựng từ chất liệu âm hình cũ, nhưng đã có sự thay đổi. Ở đây, xuất hiện nhiều 

dấu hóa bất thường để tạo ra các quãng chromatic. Giai điệu câu 1 (z) đan xen 

giữa những quãng điệp âm và đi lên liên tiếp. Từ bậc II dần dần đi lên đến bậc 

VIII (bậc I), là nốt as2 với sắc thái to dần đều (cresendo), đỉnh điểm cũng 

chính là nốt as2 (forte). Đây là cao trào của cả ca khúc. Các em cần rèn luyện 

để đạt được kỹ năng sử dụng kỹ thuật legato với lối hát toàn giọng (fullvoice) 

để thể hiện sự mãnh liệt của cảm xúc đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Để rèn 

luyện âm thanh tăng dần cùng với sự phát triển của giai điệu, GV yêu cầu SV 

áp dụng cách ghìm hơi thở sâu, và điều tiết đẩy hơi to dần đều, cùng với đó 

thở cần mở khẩu hình rộng với âm lượng lớn dần, tạo ra một áp lực lớn để tạo 

nên âm thanh khỏe và sáng. 

Sau cảm xúc mãnh liệt với âm lượng lớn về âm thanh của giọng hát, 

tình cảm bỗng chững lại, như một lời cầu xin, nhỏ nhẹ với âm lượng nhỏ (pp) 
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ở câu 2 (t): “Hãy rót đầy (nơi anh) ánh yêu thương! Hãy rót đầy (nơi anh) ánh 

yêu thương!” [Ví dụ 52, PL3, tr292]. 

4.5.3. Hướng dẫn thể hiện ca khúc 

 Hướng dẫn SV luyện tập cách thể hiện ca khúc sẽ được thực hiện ở tiết 

7, 8. Để thể hiện tốt ca khúc của Franz Schubert, cụ thể là ca khúc Du Bist Die 

Ruh, sau khi SV đã trải qua các công đoạn luyện tập để có thể đáp ứng những 

yêu cầu của ca khúc, GV sẽ hướng dẫn các em rèn luyện để thể hiện tác phẩm. 

Trước đó, GV đã yêu cầu SV tìm hiểu rõ nội dung và tính chất âm nhạc 

của ca khúc, nắm được hoàn cảnh ra đời cũng như phong cách âm nhạc ca 

khúc trữ tình của thời kỳ lãng mạn. Đây là cơ sở để các em có thể cảm nhận 

sâu sắc và thẩm thấu tác phẩm âm nhạc. 

Thể hiện tác phẩm dựa theo phong cách ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert  

Ca khúc trữ tình của Franz Schubert thuộc thể loại âm nhạc thính 

phòng. Vì vậy, SV cần tìm hiểu và nắm vững phong cách của dòng nhạc này 

để luyện tập cách thể hiện tác phẩm. Đây là dòng nhạc có tính nghệ thuật cao, 

khác biệt so với âm nhạc đại chúng. Khi hiểu được đặc điểm của âm nhạc 

thính phòng, nắm bắt được sự cân bằng và phối hợp chặt chẽ giữa phần hát và 

phần đệm, các em sẽ rèn luyện để đạt được sự hòa quện về âm lượng giữa 

giọng hát và phần đệm piano, tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh.  

Ca khúc của Franz Schubert rất chú trọng đến sự phát triển các chủ đề 

mang giàu hình tượng nghệ thuật. Ông đặc biệt đề cao khả năng biểu hiện cảm 

xúc trữ tình. Ông đã biểu hiện các khía cạnh tinh tế của tâm hồn con người 

một cách chân thực. Vì vậy, để thể hiện thành công ca khúc của Franz 

Schubert, SV cần phải nắm vững nội dung, phong cách âm nhạc để có thể hát 

một cách tự nhiên, chân thực. Ngoài ra, các em cũng phải rèn luyện để đạt 

được sự sâu lắng, đạt được sự tinh tế trong ngữ điệu và phương thức biểu cảm.  

Chuẩn bị tâm lý thể hiện ca khúc 

Chuẩn bị tâm vững vàng cũng là một trong những điểm mấu chốt để 
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thể hiện ca khúc Du Bist Die Ruh. GV có thể chia sẻ với SV những kinh 

nghiệm về cách chuẩn bị tâm lý. Theo đó, các em cần thư giãn đầu óc, giảm 

áp lực cơ thể và ổn định tâm lý. Trước khi hát, nên hít thở sâu để giải tỏa mọi 

căng thẳng, tạo sự thoải mái cho bản thân. Tuy nhiên, để thực sự tự tin vào 

khả năng của mình, các em cần phải luyện tập nhuần nhuyễn, phải thực sự 

nhập tâm và hòa mình vào ca khúc. Đó là cách giúp cho các em quên được nỗi 

lo lắng và thực sự tự tin vào bản thân. SV cũng có thể tự luyện tập trước 

gương để điều chỉnh cho đến khi đạt đến phong thái tự nhiên và nhuần 

nhuyễn. Tự quan sát phần thể hiện của mình để hạn chế bớt nhược điểm, khả 

năng thể hiện thành công hơn. Như vậy, khi hát, các em sẽ cảm thấy thấy 

thoải mái để thể hiện được chiều sâu của ca khúc.  

Âm nhạc thính phòng có sự trang trọng, khác với âm nhạc đại chúng 

với cách trình diễn phô trương vũ đạo. Tuy nhiên, sự trang trọng, thanh lịch 

đó không thể đạt đến mức độ chuyên nghiệp nếu người hát chỉ tập trung 

vào thể hiện kỹ thuật và căng cứng cơ thể. Vì vậy, GV cần khuyến cáo SV 

rèn luyện giải phóng cơ thể. Khi hát ca khúc trữ tình nói chung, trong đó 

có ca khúc Du Bist Die Ruh, các em phải biết kiểm soát cơ thể, thả lỏng 

cơ thể và ổn định tâm lý. Các động tác cơ thể phải uyển chuyển, mềm 

mại, nét mặt phải có sự biểu cảm, có cảm xúc, phù hợp với nội dung và 

tính chất âm nhạc.  

Ngoài ra, GV cũng nên giúp SV rèn luyện ý chí, sự say mê, lòng yêu 

nghề. Đó cũng là một trong những cách giúp các em có ý thức vươn lên trong 

học tập, giúp các em tự tin và bản lĩnh hơn. Tự bản thân khi tự tin cũng sẽ cố 

gắng, khắc phục những hạn chế trong học tập và rèn luyện ca khúc của Franz 

Schubert. Và để giúp SV rèn luyện bản lĩnh thể hiện tác phẩm, GV nên phát 

huy vai trò tích cực trong khâu hướng dẫn luyện tập. Luôn đảm bảo duy trì 

phong độ và nâng cao khả năng biểu diễn cho SV. Luôn khuyến khích SV có 

ý thức nâng cao khả năng thể hiện, phát huy những ưu điểm, hạn chế nhược 

điểm. Giúp SV ý thức tăng cường rèn luyện bản lĩnh và tự tin hơn khi thể hiện 
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ca khúc của Franz Schubert. 

4.6. Thực nghiệm sư phạm dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert 

cho sinh viên đại học Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 

Thực nghiệm sư phạm là khâu quan trọng, nhằm để đánh giá hiệu quả đạt 

được trong dạy ca khúc của Franz Schubert. Để kết quả thực nghiệm được khách 

quan, chúng tôi đã tiến hành thực hiện một cách nghiêm túc, trên cơ sở so sánh 

giữa nhóm thực nghiệm với nhóm đối chứng. Từ đó khẳng định hiệu quả của 

các biện pháp dạy học.   

4.6.1. Mục đích, nội dung, đối tượng và quy trình thực nghiệm 

4.6.1.1.Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm nhằm mục đích kiểm chứng các nội dung nghiên cứu của 

đề tài. Các biện pháp dạy học ca khúc của Franz Schubert đã đưa ra trong luận 

án sẽ được thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình. Kết quả của thực nghiệm 

sẽ được đánh giá qua việc so sánh giữa nhóm thực nghiệm và nhóm không 

thực nghiệm, chứng minh tính khả thi và khoa học của đề tài. 

4.6.1.2. Nội dung thực nghiệm 

Áp dụng phương pháp dạy học ca khúc của Franz Schubert cho SV theo 

nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở đề xuất một số biện pháp dạy học,  chúng tôi 

lựa chọn: Dạy học các ca khúc Niềm tin Mùa Xuân (Frühling sglaube), Chúc 

ngủ ngon (Good night), Em là niềm yên bình (Standchen Du Bist Die Ruh), 

Nhạc chiều (Ständchen) của Franz Schubert cho 02 SV nhóm thực nghiệm và 

02 SV nhóm đối chứng của Khoa Piano và Thanh nhạc trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW. Kết quả sau thực nghiệm sẽ nghiệm sẽ được giảng viên bộ môn 

Thanh nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW đánh giá qua phiếu chấm. 

4.6.1.3. Đối tượng và địa điểm thực nghiệm 

 - Đối tượng thực nghiệm: SV năm ¼ và năm ¾  Khoa Piano và Thanh 

nhạc, trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 
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 Để thực hiện dạy học thực nghiệm, chúng tôi lựa chọn 2 SV năm ¼ và 

2 SV năm ¾  có cùng loại giọng, cùng trình độ. Mỗi SV được thực học 8 tiết, 

cụ thể như sau: 

Bảng 4.5. Danh sách nhóm SV Thực nghiệm và nhóm SV đối chứng 

STT Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng Tên ca khúc Năm 

1 Bùi Hương Quỳnh Phạm Hồng 

Ngọc 

Niềm tin Mùa Xuân  

Frühlingsglaube 

¼ 

2 Lê Hữu Kiệt Doãn Tuấn Anh Chúc ngủ ngon 

Good night 

¼ 

3 Ân Thị Minh Hằng Hà Kiều Anh Em là niềm yên bình 

Du Bist Die Ruh 

¾ 

4 Hoàng Thế Lộc Lê Hồng Phong Nhạc chiều 

Ständchen 

¾ 

* Địa điểm báo cáo thực nghiệm: Phòng D4, Khoa Piano và Thanh nhạc, 

trường ĐHSP Nghệ thuật TW 

Nhóm 1 được học và ứng dụng theo một số phương pháp dạy học mới, 

Ngoài phần luyện thanh cơ bản của thanh nhạc, GV đã tập trung hướng dẫn 

SV vận dụng những kỹ thuật đó vào việc xử lý từng câu hát một cách tinh tế, 

với những yêu cầu khắt khe hơn. Ngoài ra, SV học thực nghiệm còn được 

hướng dẫn cách thể hiện ca khúc của Franz Schubert bằng sự cảm nhận sâu 

sắc, sự rung động từ chính bản thân các em khi.  

4.6.1.4. Thời gian tiến hành và nội dung thực nghiệm 

Thời gian thực nghiệm được tiến hành dạy học trên lớp là 8 tiết/4 tuần/1 

SV. 

Nhóm 1 (thực nghiệm): GV thực hiện: Đỗ Hương Giang, thực hiện tại 

nhà D. Phòng 303. 

- Bùi Hương Quỳnh - giọng Nữ trung (Mezzo) (SV năm ¼): dạy ca khúc 

Niềm tin Mùa Xuân (Frühlingsglaube) vào các buổi sáng thứ 3: tiết 1 (ngày 

5/4/2022), tiết 2 (ngày 12/4/2022), tiết 3 (ngày 19/4/2022), tiết 4 (ngày 
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26/4/2022), tiết 5 (ngày 3/5/2022), tiết 6 (ngày 10/5/2022), tiết 7 (ngày 

17/5/2022), tiết 8 (ngày 14/5/2022). 

- Lê Hữu Kiệt - giọng nam cao (sinh viên năm ¼), dạy ca khúc Chúc ngủ 

ngon (Good night) vào các buổi sáng thứ 4: tiết 1 (ngày 6/4/2022), tiết 2 (ngày 

13/4/2022), tiết 3 (ngày 20/4/2022), tiết 4 (ngày 27/4/2022), tiết 5 (ngày 

4/5/2022), tiết 6 (ngày 11/5/2022), tiết 7 (ngày 18/5/2022), tiết 8 (ngày 

25/5/2022). 

- Ân Thị Minh Hằng- giọng nữ cao (SV năm ¾): dạy ca khúc Em là niềm 

yên bình (Du Bist Die Ruh) vào các buổi sáng thứ 5: tiết 1 (ngày 7/4/2022), 

tiết 2 (ngày 14/4/2022), tiết 3 (ngày 21/4/2022), tiết 4 (ngày 28/4/2022), tiết 5 

(ngày 5/5/2022), tiết 6 (ngày 12/5/2022), tiết 7 (ngày 19/5/2022), tiết 8 (ngày 

26/5/2022). 

- Hoàng Thế Lộc - giọng nam cao (SV năm  ¾): dạy ca khúc Nhạc chiều 

(Ständchen) vào các buổi sáng thứ 6: tiết 1 (ngày 8/4/2022), tiết 2 (ngày 

15/4/2022), tiết 3 (ngày 22/4/2022), tiết 4 (ngày 29/4/2022), tiết 5 (ngày 

6/5/2022), tiết 6 (ngày 13/5/2022), tiết 7 (ngày 20/5/2022), tiết 8 (ngày 

27/5/2022). 

Các bước dạy thực nghiệm ca khúc của Franz Schubert cho SV trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW được thực hiện như sau: 

Tiết 1: GV giới thiệu, phân tích ca khúc, hướng dẫn phiên âm tiếng Đức, 

hướng dẫn SV tự vỡ bài.  

Trong phần giới thiệu ca khúc, GV đã đề cập vấn đề phổ thơ hoặc dựa vào 

thơ của các nhà thơ nổi tiếng của tác giả, từ đó, khái quát lên nội dung của ca 

khúc; GV phát vấn SV về một số đặc điểm âm nhạc, sau đó tóm lược lại 

những ý chính về cấu trúc, kỹ thuật thanh nhạc, tính chất tác phẩm... Đây là 

những vấn đề cốt lõi, giúp cho SV không chỉ có thể giải những nhiệm vụ 

học tập thông qua phân tích và thực hành rèn luyện; GV giới thiệu và hướng 

dẫn SV luyện thanh theo mẫu từ âm vực thấp đến cao và ngược lại; GV hát 
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mẫu, cho SV nghe video ca khúc mẫu trên yotube và hướng dẫn GV tự vỡ bài 

ở nhà. 

Tiết 2: Hướng dẫn vỡ bài trên lớp.  

GV hướng dẫn luyện thanh và luyện tập ứng dụng kỹ thuật thanh nhạc 

vào ca khúc. GV phân tích kỹ từng câu với những yêu cầu cụ thể về kỹ thuật 

thanh nhạc. Hướng dẫn cho SV áp dụng kỹ thuật để luyện tập từng câu. GV 

hướng dẫn vỡ bài, hát mẫu một vài trích đoạn và cho nghe qua băng đĩa của một 

vài ca sĩ, sau đó cùng trao đổi phân tích về cách xử lý của ca sĩ để SV có thể thể 

hiện tốt và mang sắc thái biểu đạt riêng trong khi hát ca khúc. Để giúp SV có thể 

vỡ bài tốt, GV đã phân tích nội dung, cấu trúc, hướng dẫn cách lấy hơi thở hợp 

lý. SV thực hành luyện tập vỡ bài dưới sự điều khiển của GV, ứng dụng kỹ thuật 

thanh nhạc vào ca khúc. 

Tiết 3+4: Hướng dẫn áp dụng kỹ thuật để luyện tập từng câu với những 

yêu cầu đúng về cách phát âm.  

GV tiếp tục cho SV thực hành luyện thanh các mẫu kỹ thuật thanh nhạc 

liên quan đến hơi thở và một số mẫu âm khác, đặc biệt là chú trọng đến các 

mẫu legato mở rộng âm vực. Các kỹ thuật thanh nhạc sau đó ứng dụng vào 

ca khúc với những yêu cầu đúng về cách phát âm. GV yêu cầu SV lấy hơi 

khéo léo với âm lượng đều đặn khi hát. Các em phải rèn luyện để lấy hơi 

đúng cách, lấy hơi nhanh và sâu, đảm bảo không bị hụt hơi khi hát những câu 

hát dài.    

Tiết 5+6: Hướng dẫn luyện tập nhuần nhuyễn kỹ thuật và sắc thái 

 GV hướng dẫn SV luyện tập với những yêu cầu cao hơn, sao cho đạt 

được sự hòa quện nhuần nhuyễn cả về sắc thái và kỹ thuật. Ở đây, ngoài phần 

luyện thanh kỹ thuật và mở rộng âm vực giọng hát, GV còn tập trung phân 

tích tỉ mỉ từng câu, từng  hát liền giọng chữ với những yêu cầu rất chi tiết và tỉ 

mỉ. Các kỹ thuật thanh nhạc được thực hành cụ thể ở từng motif, tiết nhạc và 

câu nhạc.  

Tiết 7+8: Hướng dẫn SV luyện tập cách thể hiện ca khúc  
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SV luyện tập nhuần nhuyễn kỹ thuật, sắc thái và cách thể hiện ca khúc 

có biểu cảm, hướng đến hoàn thiện tác phẩm. Ở tiết 7, GV yêu cầu SV trình 

bày sự hiểu biết và cảm nhận của mình trong quá trình học ca khúc. GV đã bổ 

sung những vấn đề SV chưa nắm rõ, khuyến khích trao đổi những vấn đề liên 

quan đến ca khúc, giúp cho SV có thể vững vàng để có thể xử lý biểu cảm 

được tốt hơn. Tiết 8: Để hoàn thiện ca khúc, GV yêu cầu SV không chỉ thể hiện 

hoàn chỉnh cách hát có kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý và điều tiết hơi thở, mà 

còn hướng dẫn SV chú trọng hơn cách thể hiện tác phẩm và biểu cảm khuôn mặt. 

SV cũng được hướng dẫn luyện tập nhuần nhuyễn hơn các kỹ thuật thanh nhạc 

trong từng từng chi tiết nhỏ với những yêu cầu thể hiện sắc thái rõ nét và thể hiện 

cảm xúc trong giọng hát. 

* Nhóm 2 (đối chứng): GV thực hiện: Đặng Thị Loan. Thực hiện tại nhà 

D. Phòng 402. 

- Phạm Hồng Ngọc - giọng Nữ trung (Mezzo) (sinh viên năm ¼): dạy ca 

khúc Niềm tin Mùa Xuân (Frühlingsglaube) vào các buổi chiều thứ 3: tiết 1 

(ngày 5/4/2022), tiết 2 (ngày 12/4/2022), tiết 3 (ngày 19/4/2022), tiết 4 (ngày 

26/4/2022), tiết 5 (ngày 3/5/2022), tiết 6 (ngày 10/5/2022), tiết 7 (ngày 

17/5/2022), tiết 8 (ngày 14/5/2022). 

- Doãn Tuấn Anh - giọng nam cao (sinh viên năm ¼): Chúc ngủ ngon 

(Good night) vào các buổi chiều thứ 4: tiết 1 (ngày 6/4/2022), tiết 2 (ngày 

13/4/2022), tiết 3 (ngày 20/4/2022), tiết 4 (ngày 27/4/2022), tiết 5 (ngày 

4/5/2022), tiết 6 (ngày 11/5/2022), tiết 7 (ngày 18/5/2022), tiết 8 (ngày 

25/5/2022). 

- Hà Kiều Anh - giọng nữ cao (SV năm ¾): dạy ca khúc Standchen Em 

là niềm yên bình (Du Bist Die Ruh) vào các buổi chiều thứ 5: tiết 1 (ngày 

7/4/2022), tiết 2 (ngày 14/4/2022), tiết 3 (ngày 21/4/2022), tiết 4 (ngày 

28/4/2022), tiết 5 (ngày 5/5/2022), tiết 6 (ngày 12/5/2022), tiết 7 (ngày 

19/5/2022), tiết 8 (ngày 26/5/2022). 
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- Lê Hồng Phong - giọng nam cao (SV năm  ¾): dạy ca khúc Nhạc chiều 

(Ständchen) vào các buổi chiều thứ 6: tiết 1 (ngày 8/4/2022), tiết 2 (ngày 

15/4/2022), tiết 3 (ngày 22/4/2022), tiết 4 (ngày 29/4/2022), tiết 5 (ngày 

6/5/2022), tiết 6 (ngày 13/5/2022), tiết 7 (ngày 20/5/2022), tiết 8 (ngày 

27/5/2022). 

Tiết 1: GV giới thiệu ca khúc, hướng dẫn luyện thanh, hướng dẫn vỡ bài 

và luyện tập từng câu.  

Tiết 2: Tiếp tục hướng dẫn luyện thanh và hướng dẫn SV vỡ bài. Khi 

hướng dẫn luyện thanh, GV đã lựa chọn những mẫu luyện cơ bản để mở rộng âm 

vực giọng hát, hướng dẫn rèn luyện hơi thở trong thanh nhạc. GV yêu cầu SV 

lưu ý khi phát âm tiếng Đức. 

Tiết 3,4: GV hướng dẫn các mẫu luyện thanh mở rộng âm vực giọng 

hát. Trong hướng dẫn luyện tập ca khúc, GV đánh dấu những chỗ lấy hơi và 

yêu cầu cách thực hiện đúng kỹ thuật thanh nhạc. 

Tiết 5,6: GV tiếp tực hướng dẫn luyện thanh theo các mẫu đã học ở tiết 

3,4; hướng dẫn SV luyện tập kỹ hơn từng câu với những yêu cầu cao hơn về 

kỹ thuật thanh nhạc. 

Tiết 7,8: SV được luyện tập nhuần nhuyễn và trau chuốt cả về hơi thở 

và kỹ thuật thanh nhạc. Trong dạy ca khúc, những chỗ khó được GV uốn nắn 

kỹ hơn. Ở đây, SV được rèn luyện để thể hiện hoàn chỉnh kỹ thuật thanh nhạc 

ở mức độ cao hơn. Không chỉ giải quyết về kỹ thuật, GV còn còn hướng dẫn 

các em cách thể hiện sắc thái, chủ động và tự tin khi thể hiện ca khúc. 

4.6.2. Kết quả thực nghiệm 

4.6.2.1. Tiêu chí đánh giá 

Sau thời gian thực nghiệm, kết quã thực nghiệm đã được đánh giá theo 3 

nội dung: cách xử ký kỹ thuật thanh nhạc; cách phát âm ca từ; cách xử lý tác 

phẩm. Nội dung đánh giá theo các mức độ sau: 

Loại A: rất tốt (9-10 điểm). 

Loại B: tốt (7-8 điểm). 
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Loại C: trung bình (5-6 điểm). 

4.6.2.2. Kết quả đánh giá 

Kết quả đánh giá thực nghiệm: có 5/5 phiếu đánh giá xếp loại A cho 04 

SV thực nghiệm. Kết quả đó đó cho thấy một số biện pháp dạy học được đua 

ra trong luận án đã mang lại hiệu quả tốt hơn. 04 SV thực nghiệm đã thể hiện 

rất tốt ca khúc của Franz Schubert. Các em đều đã biết cách xử lý kỹ thuật 

thanh nhạc một cách tinh tế, hơi thở ổn định, ca từ được phát âm chuẩn xác. 

Ngoài ra, cách xử lí tác phẩm cũng được nâng cao. Các em đã thể hiện được 

biểu cảm với một phong thái tự tin, chủ động. 

Các SV đối chứng có kết quả thấp hơn. Tuy các em đã đạt được khá tốt 

những kỹ thuật thanh nhạc, nhưng việc ứng dụng vào ca khúc của Franz 

Schubert thì vẫn còn hạn chế. Khi hát ca khúc của Franz Schubert, SV mới chỉ 

dừng lại ở mức độ hát đúng kỹ thuật, hơi thở ổn định, chưa có sự tinh tế trong xử 

lý ca từ, chưa đạt được các tiêu chí về nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp. 

Kết quả như trên cho thấy, những biện pháp dạy học ca khúc Franz 

Schubert sẽ được ứng dụng vào dạy học cho đối tượng thanh nhạc chuyên 

nghiệp sẽ là nền tảng vững chắc, nhằm hướng tới sự phát triển giọng hát và 

phong cách biểu diễn thính phòng cho mỗi SV. Việc áp dụng dạy học như trên 

không chỉ củng cổ kỹ thuật thanh nhạc, mà còn giúp cho người học biết cách 

ứng dụng kỹ thuật một cách tỉ mỉ, tinh tế, đồng thời nâng cao khả năng biểu 

diễn có xúc cảm cần có đối với mục tiêu đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp. 

 Tiểu kết chương 4 

Ca khúc trữ tình của Franz Schubert là bước ngoặt mới trong lĩnh vực 

thanh nhạc. Tác phẩm của ông có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, có 

những đòi hỏi cao trong cách xử lý kỹ thuật. Đó chính là nền tảng để phát 

triển giọng hát đối với người học chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc dạy ca khúc 

của Franz Schubert chưa có sự thống nhất, chưa được chú trọng trong giai 

đoạn hiện nay. 
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Để đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, việc nâng cao vai trò ca khúc 

của Franz Schubert trong đào tạo là điều cần thiết. Điều đó sẽ nâng cao chất 

lượng dạy học, nâng cao thẩm mỹ cho lớn trẻ, hướng cho các em có nhận thức 

đúng đắn ngay từ trong quá trình học tập. 

Thực tế cho thấy, dạy ca khúc Franz Schubert vẫn còn một số hạn 

chế, nhiều em xử lý kỹ thuật chưa tinh tế, cách phát âm chưa hoàn toàn 

chuẩn xác, biểu diễn chưa đạt được mức độ chuyên nghiệp... Đó là những 

vấn đề chúng tôi đã làm sáng tỏ và đưa ra hướng khắc phục. Điều đó được 

minh chứng trong quá trình thực nghiệm tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy, những tồn tại đã được chúng tôi nghiên 

cứu, đưa ra hướng khắc phục bằng những biện pháp thiết thực và hiệu quả. 

Việc nâng cao chất lượng dạy học ca khúc của Franz Schubert nhằm mục làm 

phong phú nội dung dạy học, nâng cao trình độ cho SV học chuyên nghiệp. 

Đó là vấn đề cấp thiết cần được khắc phục trong đào tạo thanh nhạc giai đoạn 

hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

Franz Schubert là nhà soạn nhạc biểu tượng cho dòng âm nhạc lãng 

mạn thế kỷ XIX ở mảng ca khúc. Ca khúc của ông là công cụ biểu đạt những 

cung bậc cảm xúc của con người như tình yêu, hạnh phúc, khổ đau, cô đơn, 

bất hạnh hoặc ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên...  

Qua tìm hiểu ca khúc trữ tình của Franz Schubert, chúng ta có thể hiểu 

được phong cách âm nhạc, các kỹ thuật thanh nhạc cụ thể để xây dựng giáo 

trình và biện pháp giảng dạy phù hợp cho các SV chuyên ngành thanh nhạc. 

Thông qua đó còn hướng đến giáo dục thẩm mỹ, đồng thời áp dụng, ứng biến 

cho phù hợp với cách hát theo âm điệu, ngôn ngữ và văn hóa Việt để duy trì, 

phát triển và bảo tồn những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật của các thế hệ 

nhạc sĩ.  

Những ca khúc mang tính nghệ thuật luôn là những thử thách về nhiều 

phương diện đối với cả người sáng tác, người biểu diễn và người nghe. Việc 

học ca khúc trữ tình của Franz Schubert sẽ giúp cho SV phát triển kỹ năng ca 

hát, tạo nên sự linh hoạt, mềm dẻo trong xử lý tác phẩm. Cùng với đó thẩm 

mỹ âm nhạc của các em cũng dần được nâng cao.  

Với ngành thanh nhạc, việc nâng cao chất lượng dạy học không chỉ đối 

với giới chuyên môn, những người làm công tác âm nhạc chuyên nghiệp, mà 

còn đối với toàn xã hội trong vấn đề nâng cao nhận thức và thẩm mỹ âm nhạc. 

Việc nghiên cứu đưa ra các biện pháp dạy học phù hợp với phong cách trữ 

tình trong ca khúc của Franz Schubert nhằm hướng tới góp phần đào tạo thanh 

nhạc đạt hiệu quả cao. Các phương pháp được áp dụng sẽ đạt được sự hài hòa, 

phù hợp cả về kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng thể hiện. Điều đó sẽ đáp ứng đầy 

đủ hơn cho người học về kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng thể hiện, sẽ đáp ứng 

được nhu cầu đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. 

Ca khúc của Franz Schubert trong dạy học thanh nhạc hiện nay trở nên 

rất cần thiết. Với kinh nghiệm nhiều năm dạy học, chúng tôi nhận thấy cần 

làm rõ những đặc điểm nghệ thuật ca khúc của Franz Schubert trong việc 
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nâng cao khả năng ca hát, giúp cho người học có thể đạt được sự tinh tế 

trong sử lý kỹ thuật và khả năng thể hiện tác phẩm. Vì vậy, để dạy ca khúc 

Franz Schubert đạt hiệu quả, việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp sư 

phạm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học cho SV thanh nhạc là việc làm rất 

cần thiết. Đề tài nghiên cứu Dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz 

Schubert cho SV đại học thanh nhạc ở Việt Nam đã giải quyết vấn đề cấp 

thiết này. 

 Thực tế cho thấy, việc dạy và học ca khúc của Franz Schubert cho SV 

chuyên ngành thanh nhạc tại các cơ sở đào tạo đang gặp không ít khó khăn về 

cả phía người dạy và người học. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng không nhỏ 

đến chất lượng dạy học ca khúc của Franz Schubert. 

      Luận án tìm hiểu thực trạng dạy học để từ đó có thể nhìn nhận một 

cách khác quan về những khía cạnh đã đã được và những mặt còn tồn tại. Đó 

chính là cơ sở để đưa ra những biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng 

dạy học ca khúc Franz Schubert cho SV chuyên ngành thanh nhạc trong giai 

đoạn hiện nay. 

 Từ việc tổng hợp thông tin điều tra, cũng những ý kiến phát biểu của  

các nhà nghiên cứu, các nhà sư phạm, Luận án đã đưa ra những ý kiến nhận 

định và chứng minh cho những nhận định là có cơ sở khoa học. 

 Luận án cũng đã đi sâu phân tích những thuận lợi và hạn chế để từ đó 

đưa ra các giải pháp thiết thực, nhằm hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy 

ca khúc của Franz Schubert. 

Luận án cũng đã đưa ra đề xuất một số giải pháp sư phạm nhằm nâng 

cao chất lượng dạy học ca khúc của Franz Schubert. Phương pháp sư phạm đã 

được tác giả ứng dụng đưa vào phần thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm đã 

chứng minh hiệu quả dạy học đạt chất lượng cao hơn. 

 Như vậy, để dạy học ca khúc của Franz Schubert một cách có hiệu quả, 

những giải pháp cần được thực hiện đồng bộ. Để làm được tốt công việc này, 

yêu cầu thiết yếu đối với GV là phải có kiến thức âm nhạc tổng hợp, có năng 

lực chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong sử lý kỹ thuật và thể hiện tác 
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phẩm. Đặc biệt, người dạy phải nghiên cứu, trau dồi kỹ năng sư phạm để có 

thể truyền thụ kiến thức một cách dễ hiểu và hiệu quả đến người học. 

Luận án này đã đi sâu nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp cụ thể 

nhằm hướng đến nâng cao chất lượng dạy học ca khúc của Franz Schubert. 

Luận án sẽ đóng góp một phần nghiên cứu, góp phần đưa nâng cao chất lượng 

dạy học thanh nhạc nói chung, cùng với sự phát triển của nền nghệ thuật nước 

nhà. 

2. Khuyến nghị 
2.1. Các cơ sở giáo dục đại học 

Tổ chức rà soát, cập nhật bổ sung chương trình đào tạo, giáo trình, tập 

bài giảng phục vụ giảng dạy đại học để triển khai, áp dụng các biện pháp của 

luận án trong đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ đại học; 

2.2. Đối với các Khoa, tổ chuyên môn 
Sử dụng kết quả nghiên cứu của luận án để nâng cao hiệu quả dạy học 

Thanh nhạc 

Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường triển khai rà soát, điều chỉnh bổ 

sung chương trình đào tạo đại học Thanh nhạc đưa ca khúc trữ tình Franz 

Schubert vào chương trình đào tạo theo đề xuất trong biện pháp của luận án. 

Tổ chức các chuyên đề, xemina chuyên môn để nâng cao kiến thức, kỹ 

năng dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh 

nhạc, tổ chức dạy học mẫu, đánh giá rút kinh nghiệm để hoạt động dạy học 

thanh nhạc nâng cao chất lượng; 

2.3. Đối với giảng viên giảng dạy Thanh nhạc 
Tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nắm bắt vị trí vai trò của 

các ca khúc trữ tình của Franz Schubert phù hợp với nhu cầu, yêu cầu thực tế 

của công tác giảng dạy thanh nhạc; 

2.4. Đối với sinh viên đại học Thanh nhạc 
 Nâng cao nhận thức cho sinh viên khi lựa chọn ca khúc nước ngoài 

trong đó ca khúc trữ tình của Franz Schubert phù hợp với năng lực của cá 

nhân, nhằm phát huy hết khả năng và rèn luyện kỹ thuật trong thanh nhạc. 
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Phụ lục 1 

Chương trình dạy học thanh nhạc. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH: THANH NHẠC 

Mã số: 7210205 
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo 
- Tên ngành đào tạo: Thanh nhạc 
-  Mã số ngành đào tạo: 7210205 
- Trình độ đào tạo: Đại học 
- Thời gian đào tạo: 04 năm 
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt: Cử nhân Thanh nhạc  
+ Tiếng Anh: Vocal music Bachelor of Arts 

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 
2. Mục tiêu đào tạo 
2.1. Mục tiêu chung 
 Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc có kiến thức toàn diện ở trình 
độ đại học. Có năng lực sư phạm giảng dạy Thanh nhạc và biểu diễn các thể 
loại âm nhạc: Cổ điển, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ… Người học sau khi 
tốt nghiệp có đầy đủ có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức trách nhiệm 
với công việc, có kiến thức, năng lực chuyên môn đáp ứng được chất lượng 
chương trình độ đào tạo. Trở thành nghệ sĩ biểu diễn độc lập, nghệ sĩ chuyên 
nghiệp tại các đoàn nghệ thuật, nhà hát trên toàn quốc. Giảng dạy ở các cơ sở 
đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Giáo viên âm nhạc trong các trường Trung 
cấp, Cao đẳng, Đại học, các trường phổ thông từ tiểu học đến THPT. Làm 
công tác nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu khoa học về âm nhạc. Cán bộ 
ngành Quản lý văn hoá của trung tâm, sở ban ngành của các tình, Thành phố: 
các biên tập viên âm nhạc của đài Phát thanh - Truyền hình…  
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2.2. Mục tiêu cụ thể 
2.2.1. Kiến thức 

Vận dụng được khối kiến thức chung trong giải quyết các vấn đề của 
cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp. Có kiến thức chuyên sâu trong 
lĩnh vực Thanh nhạc và giáo dục âm nhạc, có năng lực sư phạm để giải quyết 
nhiệm vụ giáo dục nghệ thuật, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới 
giáo dục, đào tạo trong xu thế hội nhập. Người học lĩnh hội kiến thức về 
chuyên môn và nghiệp vụ và kiến thức về các nghiệp vụ bổ trợ như: Khối kiến 
thức chung; Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành; Khối kiến thức cơ 
sở  ngành; Khối kiến thức chuyên ngành; Khối kiến thức thực tập và tốt 
nghiệp; Kiến thức tốt nghiệp… Nhằm tích lũy kiến thức nền tảng giáo dục âm 
nhạc, Vận dụng các kiến thức cơ bản của nhóm ngành trên cơ sở đó vận dụng 
vào học tập, biểu diễn, nghiên cứu khoa học, giáo dục âm nhạc, giảng dạy ở 
các cơ sở đào tạo nghệ thuật; cung cấp nguồn diễn viên cho các đoàn nghệ 
thuật, các trung tâm văn hóa; có khả năng quản lý hoạt động nghệ thuật 
chuyên và không chuyên. Có khả năng quản lý công tác dạy học môn chuyên 
ngành và Âm nhạc ở các trường chuyên nghiệp và cơ quan quản lý giáo dục. 

Có thể áp dụng các khối kiến thức cơ sở ngành trong hoạt động biểu 
diễn, và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. 

Sử dụng được kiến thức cơ bản toàn diện, phấn đấu để trở thành một ca 
sĩ chuyên nghiệp, có tố chất của một người giảng viên giảng dạy chuyên 
ngành thanh nhạc, có năng lực tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 
2.2.2. Kỹ năng 

Hình thành năng lực thực hành cơ bản và phương pháp theo yêu cầu 
của chương trình đào tạo đại học Thanh nhạc. Biết xây dựng kế hoạch giảng 
dạy, tổ chức quản lý hoạt động nghệ thuật chuyên và không chuyên. Phát hiện 
và bồi dưỡng, đào tạo, phát triển cho những nhân tố có năng khiếu âm nhạc, 
ca hát. Cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, xây dựng nguồn tài liệu tham 
khảo. đáp ứng nhu cầu đổi mới của toàn xã hội. Có khả năng thành lập nhóm, 
xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc của nhóm, chấp nhận sự khác biệt vì 
mục tiêu chung. Thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh. 
3. Thông tin tuyển sinh 
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- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và theo quy định 
của Bộ GD&ĐT; 

- Hình thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo quy định 
của Bộ GD&ĐT, theo đề án của trường ĐHSP Nghệ thuật TW, theo tổ hợp 
môn  

+ Ngữ văn 
+ Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm 
+ Thanh nhạc. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THANH NHẠC 
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

Thanh nhạc 1 (2 tín chỉ) 
- Những đặc điểm cơ bản của Thanh nhạc 

+ Giới thiệu và tìm hiểu cơ quan phát âm. 
+ Tư thế trong ca hát 
+ Khẩu hình và cách mở khẩu hình 
+ Hơi thở trong ca hát 
+ Giới thiệu và tìm hiểu các xoang cộng minh 
+ Vị trí âm thanh 
+ Giới thiệu về ca khúc và các thể loại thanh nhạc 

- Phân loại giọng hát. Giới thiệu và xây dựng các kỹ thuật Thanh nhạc cơ 
bản 

+ Ý nghĩa quan trọng của việc xác định và phân loại giọng hát. 
+ Kỹ thuật hát Non Legato 
+ Kỹ thuật hát liền giọng (Cantilena) 
+ Kỹ thuật hát âm nẩy (Staccato) 
+ Kỹ thuật hát lướt nhanh (Passage) 

- Vận dụng những kiến thức trên vào bài luyện thanh và bài hát. 
+ Hướng dẫn cho sinh viên học những bài luyện thanh (Vocalise) và các bài 
hát ở các mức độ dễ, khó được xác định theo âm vực tiết tấu, cấu trúc giọng 
điệu và sắc thái tình cảm nghệ thuật, đạt được sự chính xác giai điệu, tiết tấu 
với âm thanh vang, sáng, tròn. 
+ Hướng dẫn cho sinh viên tập hát chuyển giọng, thống nhất vị trí âm thanh, 
âm sắc với các kỹ thuật hát nảy tiếng, liền tiếng. 

Thanh nhạc 2 (2 tín chỉ) 
Giới thiệu âm khu của giọng hát 
- Giới thiệu âm khu của giọng hát. Giới thiệu các âm khu các hiệu âm khu 

các giọng nam: âm thanh mở và âm thanh đóng. 
- Giới thiệu âm khu giọng giả: âm khu các giọng nữ. 
- Phát triển kỹ thuật hơi thở trong ca hát. 
- Sự kết hợp giữa hơi thở và khẩu hình. 
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Những nguyên tắc của sư phạm Thanh nhạc. Áp dụng và luyện tập 
những kỹ thuật đã học vào các tác phẩm 

- Nguyên tắc thống nhất sự phát triển kỹ thuật và phát triển nghệ thuật 
- Nguyên tắc dần dần và liên tục nắm vững kỹ thuật hát 
- Giới thiệu các tác phẩm Romanse, Aria, ca khúc 
- Hướng dẫn lựa chọn tác phẩm 
- Luyện tập phương pháp hát chuyển giọng nằm ở âm khu. 
- Luyện tập phương pháp hát chuyển giọng của nữ giữa âm khu ngực và 

âm khu hỗn hợp. 
-  Luyện tập phương pháp hát với âm thanh mở.Luyện tập phương pháp 

hát với âm thanh đóng.  
- Luyện tập phương pháp hát giọng giả ở nam từ giọng ngực và giọng hỗn 

hợp. 
- Luyện tập hơi thở trong ca hát. 
- Vận dụng những kiến thức trên vào bài luyện thanh và bài hát. 
Thanh nhạc 3 (1 tín chỉ) 
Giải quyết những vấn đề tồn tại của kỹ thuật cơ bản. Những bài luyện 

tập phát triển kỹ thuật âm thanh và hơi thở. Vận dụng phương pháp 
Thanh nhạc vào các tác phẩm Việt Nam 

- Những vấn đề về hơi thở  
- Vấn đề về khẩu hình 
- Vấn đề về vị trí âm thanh 
- Vận dụng phương pháp Thanh nhạc vào ngôn ngữ Tiếng Việt 
- Những bài luyện tập phát triển kỹ thuật cộng minh  
- Bài tập phát triển kỹ thuật, kỹ xảo hát linh hoạt (agillita)nốt láy: láy 

đơn giản, láy nhanh, láy chum, rung láy, phát triển kỹ thuật ngân dài, hát nảy 
giọng (Staccato) 

- Hướng dẫn luyện tập phát âm trong Tiếng Việt 
- Vận dụng kỹ thuật Thanh nhạc vào tác phẩm Việt Nam 

Vận dụng linh hoạt kỹ thuật Thanh nhạc vào trường phái Thanh nhạc 
- Trường phái Thanh nhạc Ý 
- Trường phái Thanh nhạc Pháp 
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- Trường phái Thanh nhạc Đức 
- Trường phái Thanh nhạc Nga 
- Vận dụng linh hoạt kỹ thuật Thanh nhạc vào tác phẩm nước ngoài 
- Rèn luyện kỹ năng biểu diễn phù hợp với từng tác phẩm 
Thanh nhạc 4 (2 tín chỉ) 

- Hoàn thiện các tác phẩmThanh nhạc, thực hành luyện tập phong cách 
biểu diễn trên sân khấu. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy Thanh nhạc  

- Hoàn thành kĩ thuật về hơi thở và vị trí âm thanh ổn định, kỹ thuật hát nói 
(Recitative). 

- Xử lý các sắc thái khi hát: p,pp, mf, f, ff, cress, <> ,… 
- Những vấn đề về phương pháp luyện tập phong cách biểu diễn trên sân 

khấu. 
- Những vấn đề về phương pháp giảng dạy Thanh nhạc. 
- Phương pháp làm việc nhóm, xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc 

của nhóm, chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung. Thay đổi nhóm để thích 
ứng với hoàn cảnh. 

- Vận dụng và tổng hợp kiến thức chuyên ngành đã học vào việc nghiên 
cứu, phát triển chuyên môn, biểu diễn và giảng dạy thanh nhạc. 

- Rèn luyện nâng cao, hoàn thiện kỹ thuật Thanh nhạc vào tac phẩm Aria. 
Romance. 

- Các bài tập thực hành luyện tập biểu diễn trên sân khấu kết hợp với âm 
thanh ánh sáng. 

Khẳng định phong cách sở trường của sinh viên - chọn bài thi tốt 
nghiệp  

- Những vấn đề về phong cách sở trường sinh viên. Định hướng phát triển 
sở trường phù hợp với phong cách của sinh viên. 
- Lựa chọn bài thi tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu môn học và phát huy 

được tối đa sở trường của sinh viên 
10. Các yêu cầu của học phần. 
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương. 
- Thiếu 1 điểm thành phần, không có điểm hết môn. 
- Các bài kiểm tra có thể thi lại lần 2 nếu muốn có điểm cao hơn. 
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- Đi học đầy đủ ( nghỉ không quá 20% tổng số giờ) 
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học. 
10.1. Với sinh viên 
- Nghiên cứu các tài liệu về thanh nhạc. 
- Hiểu và luyện tập các kỹ thuật thanh nhạc áp dụng vào bài học. 
- Thuộc bài học trước khi lên lớp. 
- Luyện tập cá nhân . 
10.2. Với lớp học 
- Lớp học thanh nhạc chuyên ngành tổ chức theo quy mô 1 sv/ 1 tiết. 01 buổi 
học có từ 5 đến 6 tiết. 
- Các giờ lên lớp phải có đài đĩa CD,DVD các phương tiện nghe nhìn đàn 
piano, phòng học có cách âm.... 
11. Phương thức kiểm tra/ đánh giá học phần 
-  Mục đích và trọng số kiểm tra 

 Hình thức Mục đích, hình thức KT – ĐG 
Trọng 
số 

Đánh giá thường 
xuyên 

- Đánh giá được ý thức, nắm bắt được tình hình học 
tập, giúp định hướng và phát triển năng lực tự học cho 
SV. 

10% 

Bài kiểm tra 
giữa kỳ 

- Nhận diện được mức độ hiểu, thuộc bài và khả năng 
hát, từ đó, có biện pháp rèn luyện kĩ thuật hát cho SV 
được hiệu quả hơn. 
- Thực hành biểu diễn cá nhân. 

40% 

Bài thi hết môn - Giúp SV có kiến thức lí luận về thanh nhạc, có kĩ 
năng hát, biểu diễn và phát triển năng lực sáng tạo. 
- Thực hành biểu diễn cá nhân.. 

50% 

- Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ÐG. 
* Đánh giá thường xuyên: Căn cứ vào số giờ đi học trên lớp, thái độ học tập 
(trên lớp và ở nhà) và khả năng tiếp thu bài học, đáp ứng yêu cầu của học 
phần. 
* Bài kiểm tra học kỳ:Mức độ hoàn thành và vận dụng kỹ thuật thể hiện các 
bài kiểm tra theo học kỳ.  
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*Bài thi học phần: Phong thái biểu diễn chủ động, tự tin; hát đúng giai điệu, 
tiết tấu, lời ca, thể hiện được sắc thái tình cảm, phong cách của tác phẩm; âm 
thanh vang, sáng, tròn. 
- Chấm theo thang điểm 10 cho điểm lẻ đến 0,1. 

Phó Trưởng khoa 
phụ trách 

 
 

ThS. Đỗ Hương Giang 

Phó Trưởng Bộ môn 
 
 
 

ThS. Đặng Thị Loan 

Đại diện nhóm biên 
soạn 

 
 

ThS. Trịnh Thị Oanh 
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1.2. Chương trình dạy thanh nhạc hệ Đại học - trường ĐH VHTT&DL 
Thanh Hóa 

UBND TỈNH THANH HOÁ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Thanh Hoá, ngày     tháng   năm 2019 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số:        /ĐT-ĐVTDT ngày     tháng 5  năm 2019 
của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 
    Tên chương trình:           Thanh nhạc 

  Trình độ đào tạo:    Đại học 
  Ngành đào tạo:    Thanh nhạc (Vocal music) 
  Mã ngành:     7210205 
  Loại hình đào tạo:   Chính quy, LTCQ, VLVH 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
1.1. Mục tiêu chung 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản Trang bị cho sinh viên 
những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc cơ bản , nâng cao phát triển và 
hoàn thiện giọng hát, bước đầu có định hướng chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng 
nghiên cứu và thực hành.  

Sản phẩm của chương trình đào tạo là các cử nhân Thanh nhạc có phẩm 
chất chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp chuyên nghiệp, có kiến thức và 
năng lực để có thể nghiên cứu cũng như giải quyết được các vấn đề cơ bản trong 
lĩnh vực Thanh nhạc..  

 Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Có lập trường tư tưởng vững 
vàng, nắm những đường lối và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, có sức khỏe, tham gia tốt vào sự nghiệp 
biểu diễn nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền nghệ thuật âm nhạc 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
1.2. Mục tiêu cụ thể 
1.2.1. Về kiến thức 
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1.2.1.1. Kiến thức cơ bản 
Nắm vững nhũng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, hệ 

thống kiến thức về lĩnh vực âm nhạc nói chung và biểu diễn Thanh nhạc nói 
riêng. 
1.2.1.2. Kiến thức cơ sở ngành 

 Trang bị những kiến thức cơ sở ngành ở  ở trình độ Đại học như : Lịch 
sử âm nhạc phương đông, phương tây, âm nhạc truyền thống, các kiến thức 
âm nhạc, phân tích tác phẩm, các môn kiến thức ngành như Ký xướng âm, 
hợp xướng, kỹ thuật diễn viên, múa... ...qua đó giúp các em có những kiến 
thức tốt nhất để phục vụ cho việc học chuyên ngành của mình. 
1.2.1.3. Kiến thức chuyên ngành 

Giúp cho người học nắm được các kiến thức cơ bản về  Thanh nhạc,  
nâng cao và hoàn thiện về kỹ thuật xử lý tác phẩm, phân tích cấu trúc tác 
phẩm, tốc độ, tính chất của tác phẩm, tìm hiểu và phân tích nội dung tác 
phẩm. Nâng cao kỹ thuật xử lý ngôn ngữ trong tác phẩm , nâng cao cách phát 
âm tiếng Ý, Đức, Nga…chuẩn xác, nâng cao kỹ thuật nhả chữ, đóng chữ 
chuẩn xác. Hoàn thiện xử lý tác phẩm với sự nhuần nhuyễn của các kỹ thuật 
Thanh nhạc với các phong cách âm nhạc của các tác giả, phong cách âm nhạc 
của các nhạc sĩ  tiền cổ điển, phong cách âm nhạc của các nhạc sĩ  lãng mạn. 
Nâng cao về biểu hiện nghệ thuật trong tác phẩm, nâng cao phong cách biểu 
diễn tác phẩm với các kỹ thuật Thanh nhạc đã học, nghiên cứu nội dung tác 
phẩm, rèn luyện khả năng sáng tạo trong biểu diễn. Hoàn thiện xử lý  sắc thái 
tình cảm một cách thuần thục, kỹ thuật nhuần nhuyễn  qua các  tác phẩm 
thanh nhạc với các phong cách khác nhau, cách thể hiện biểu diễn sân khấu 
với sự sáng tạo của từng cá nhân 
1.2.2. Về kỹ năng 
1.2.2.1.  Kỹ năng cứng 

- Sinh viên nắm vững các kỹ thuật để nâng cao và hoàn thiện xử lý tác 
phẩm với sự nhuần nhuyễn của các kỹ thuật Thanh nhạc đã học. 
1.2.2.2.Kỹ năng mềm 

- Sinh viên có khả năng vận dụng các kỹ thuật thanh nhạc vào các bài 
luyện thanh (Vocalise), các tác phẩm thanh nhạc Việt Nam, Romance, Aria. 
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- Có thể lựa chọn, sử dụng các tác phẩm thanh nhạc phù hợp với chất 
giọng và khả năng ca hát của mình  để thực hiện tốt chương trình tốt nghiệp 
1.2.3 Thái độ:  

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận và rèn luyện các 
kỹ thuật thanh nhạc. 
- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào bài 
luyện thanh (Vocalise), các tác phẩm thanh nhạc, Romance, Aria 
- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc nhóm.  
1.2.4. Vị trí người học sau tốt nghiệp 

- Làm ca sĩ chuyên nghiệp tại các đoàn nghệ thuật, nhà hát trên toàn 
quốc. 

- Làm cán bộ chuyên trách phong trào VHVN tại Trung tâm văn hóa. 
- Giáo viên dạy âm nhạc từ cấp Mầm non, tiểu học, THCS,THPT, 

Trung cấp chuyên nghiệp. 
- Làm công tác nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu khoa học về âm 

nhạc. 
1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học 
 - Trình độ về ngoại ngữ: B1 châu Âu 
 - Tin học: Theo chuẩn thông tư 03 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I  
THANH NHẠC 1 
1. Thông tin chung về giảng viên 
 Họ và tên: Phạm Hoàng Hiền Bùi Thu 
Chức danh: Giảng viên  Giảng viên  
Học hàm/học vị: Thạc sĩ Thạc sĩ 
Hướng nghiên cứu 
chính: 

Âm nhạc học Âm nhạc học 

Địa chỉ: 64 Cầm Bá Thước - P. Ba Đình – 
TPTH 

92 Từ Đào Hạnh – P. 
Đông Thọ - TPTH 

Điện thoại: 
Email:  

0912395364 
Phamhoanghien.vhnt@yahoo.com 

0916910683 
Thubui106@gmail.com 
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2. Tên học phần: THANH NHẠC 1 (TÊN TIẾNG ANH)  
3. Mã học phần:  
4. Số tín chỉ: [0,2]  
5. Loại học phần:  

- Bắt buộc          
- Tự chọn 

6. Điều kiện tiên quyết:: Không 
7. Phân bổ thời gian:  
    - Giảng lý thuyết:   06 tiết  

  - Thảo luận, bài tập:   tiết  
  - Thực hành, thực tập:   48 tiết  
  - Tự học, tự nghiên cứu:  54 tiết  

8. Mục tiêu của học phần: 
8.1 Kiến thức:  
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc gồm: 

- Nâng cao kỹ thuật về hơi thở, khẩu hình và vị trí âm thanh. 
- Nâng cao kỹ thuật hát liền giọng, hát nẩy, hát lướt. 

8.2 Kỹ năng:  
8.2.1. Kỹ năng cứng 

- Sinh viên nắm vững các kỹ thuật về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh, 
các kỹ thuật hát liền giọng, hát nẩy, hát lướt. 
8.2.2. Kỹ năng mềm 

 - Sinh viên có khả năng vận dụng các kỹ thuật thanh nhạc vào các bài 
luyện thanh (Vocalise), các tác phẩm thanh nhạc Việt Nam. 
 8.2 Thái độ:  

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có ý thức tiếp nhận và rèn luyện các 
kỹ thuật thanh nhạc. 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc rèn luyện để áp dụng vào 
bài luyện thanh (Vocalise), các tác phẩm thanh nhạc. 

- Sinh viên thể hiện tính tích cực, tinh thần tự giác, tự học và làm việc 
nhóm.  
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9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  
Thông qua học phần giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về 

nâng cao kỹ thuật về hơi thở, khẩu hình và vị trí âm thanh. Những vấn đề cơ 
bản về hơi thở, kiểu thở trong thanh nhạc, hình dáng của khẩu hình chuẩn, các 
hoạt động của hàm, các vị trí cộng minh của âm thanh (cộng minh đầu, cộng 
minh ngực, các khoang cộng minh). Biết kết hợp giữa hơi thở với khẩu hình 
và vị trí âm thanh để áp dụng vào các bài luyện thanh, bài hát Việt Nam. Nâng 
cao kỹ thuật rèn luyện giọng hát (kỹ thuật hát liền giọng, kỹ thuật hát âm nẩy, 
kỹ thuật hát lướt nhanh), áp dụng linh hoạt vào các tác phẩm thanh nhạc Việt 
Nam. 
10. Nội dung chi tiết học phần 
HỌC PHẦN I 
Tín chỉ số 1:  
Nâng cao kỹ thuật cơ bản về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh 
Bài 1: Những vấn đề về hơi thở trong Thanh nhạc. 
- Vị trí hơi thở trong kỹ thuật Thanh nhạc 
- Áp dụng kỹ thuật hơi trong các bài tập Thanh nhạc : 01bài luyện thanh 
(Vocalise), 01 bài ca khúc Việt Nam. 
Bài 2: Những vấn đề về hơi thở trong Thanh nhạc. (Tiếp) 
- Luyện tập hơi thở với những kiểu thở cơ bản 
- Áp dụng kỹ thuật hơi trong các bài tập Thanh nhạc : 01bài luyện thanh 
(Vocalise), 01 bài ca khúc Việt Nam. 
Bài 3: Những vấn đề về hơi thở trong Thanh nhạc. (Tiếp) 
- Vị trí hơi thở trong kỹ thuật Thanh nhạc 
- Luyện tập hơi thở với những kiểu thở cơ bản 
- Áp dụng kỹ thuật hơi trong các bài tập Thanh nhạc : 01bài luyện thanh 
(Vocalise), 01 bài ca khúc Việt Nam. 
Bài 4: Khẩu hình và cách mở khẩu hình 
- Hình dáng của mồm, môi, lưỡi khi hát 
- Áp dụng luyện tập khẩu hình trong các bài tập thanh nhạc: 01 bài luyện 
thanh (Vocalise), 01 bài Ca khúc Việt Nam 
Bài 5: Khẩu hình và cách mở khẩu hình (Tiếp) 
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- Hoạt động của hàm dưới khi hát 
- Áp dụng luyện tập khẩu hình trong các bài tập thanh nhạc: 01bài luyện thanh 
(Vocalise), 01 bài Ca khúc Việt Nam 
Bài 6: Khẩu hình và cách mở khẩu hình (Tiếp) 
- Hoạt động của hàm ếch mềm khi hát. 
- Áp dụng luyện tập khẩu hình trong các bài tập thanh nhạc: 01bài luyện thanh 
(Vocalise), 01 bài Ca khúc Việt Nam 
Bài 7: Vị trí âm thanh 
- Vị trí âm thanh của cộng minh đầu 
- Áp dụng luyện tập về vị trí âm thanh trong các bài tập Thanh nhạc: 01 bài 
Romance cổ điển nước ngoài. 01 ca khúc Việt Nam 
Bài 8: Vị trí âm thanh (Tiếp) 
- Vị trí âm thanh của cộng minh ngực 
- Áp dụng luyện tập về vị trí âm thanh trong các bài tập Thanh nhạc: 01 bài 
Romance cổ điển nước ngoài. 01 ca khúc Việt Nam 
Bài 9: Vị trí âm thanh (Tiếp) 
- Sự kết hợp giữa các khoang cộng minh. 
- Áp dụng luyện tập về vị trí âm thanh trong các bài tập Thanh nhạc: 01 bài 
Romance cổ điển nước ngoài. 01 ca khúc Việt Nam 
Bài 10: Luyện tập nâng cao về hơi thở kết hợp khẩu hình 
- Luyện tập, rèn luyện hơi thở kết hợp với khẩu hình áp dụng trong bài tập 
thực hành thanh nhạc. 
- Tập 01 bài Romance cổ điển nước ngoài. 01 ca khúc Việt Nam 
Bài 11: Luyện tập nâng cao về hơi thở kết hợp khẩu hình (Tiếp) 
- Luyện tập, rèn luyện hơi thở kết hợp với khẩu hình áp dụng trong bài tập 
thực hành thanh nhạc. 
- Tập 01 bài Romance cổ điển nước ngoài. 01 ca khúc Việt Nam 
Bài 12: Luyện tập nâng cao về hơi thở kết hợp khẩu hình (Tiếp) 
- Luyện tập, rèn luyện hơi thở kết hợp với khẩu hình áp dụng trong bài tập 
thực hành thanh nhạc. 
- Tập 01 bài Romance cổ điển nước ngoài. 01 ca khúc Việt Nam 
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Bài 13: Luyện tập nâng hơi thở kết hợp khẩu hình, vị trí âm thanh áp dụng 
trong ca khúc Việt Nam 
- Luyện tập , rèn luyện hơi thở kết hợp với khẩu hình, vị trí âm thanh áp dụng 
trong bài tập thực hành thanh nhạc. 
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam, 01 bài dân ca Việt Nam. 
Bài 14: Luyện tập nâng hơi thở kết hợp khẩu hình, vị trí âm thanh áp dụng 
trong ca khúc Việt Nam (Tiếp) 
- Luyện tập , rèn luyện hơi thở kết hợp với khẩu hình, vị trí âm thanh áp dụng 
trong bài tập thực hành thanh nhạc. 
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam, 01 bài dân ca Việt Nam. 
Bài 15: Kiểm tra tín chỉ số 1 
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam, 01 bài dân ca Việt Nam. 
Tín chỉ số 2:  
Nâng cao về kỹ thuật hát liền giọng, hát nẩy , hát lướt 
Bài 1: Kỹ thuật hát liền giọng (Cantilena) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu cơ quan phát âm hoạt động đúng và phù hợp. 
- Tập bài luyện thanh (Vocalise) 
-. Tập 01 Aria nước ngoài (Từ Mozart trở về trước) 
Bài 2: Kỹ thuật hát liền giọng (Cantilena) (Tiếp) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu cơ quan phát âm hoạt động đúng và phù hợp. 
- Tập bài luyện thanh (Vocalise) 
-. Tập 01 Aria nước ngoài (Từ Mozart trở về trước) 
Bài 3: Kỹ thuật hát liền giọng (Cantilena) (Tiếp) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu cơ quan phát âm hoạt động đúng và phù hợp. 
- Tập bài luyện thanh (Vocalise) 
-. Tập 01 Aria nước ngoài (Từ Mozart trở về trước) 
Bài 4: Kỹ thuật hát liền giọng (Cantilena) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu liên kết giai điệu (Legato) 
- Luyện tập bài Vocalise, tập Aria nước ngoài  
Bài 5:  Kỹ thuật hát liền giọng (Cantilena) (Tiếp) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu liên kết giai điệu (Legato) 
- Luyện tập bài Vocalise, tập Aria nước ngoài  
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Bài 6:  Kỹ thuật hát liền giọng (Cantilena) (Tiếp) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu liên kết giai điệu (Legato) 
- Luyện tập bài Vocalise, tập Aria nước ngoài  
Bài 7: Kỹ thuật hát âm nẩy (Staccato) 
-Tập kỹ thuật hát âm nẩy với cách bật âm thanh (attacca). 
-Luyện tập bài Vocalise, tập ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
Bài 8: Kỹ thuật hát âm nẩy (Staccato) 
-Tập kỹ thuật hát âm nẩy với cách bật âm thanh (attacca). 
-Luyện tập bài Vocalise, tập ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
Bài 9: Kỹ thuật hát âm nẩy (Staccato) 
-Tập kỹ thuật hát âm nẩy với cách bật âm thanh (attacca). 
-Luyện tập bài Vocalise, tập ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
Bài 10: Kỹ thuật hát âm nẩy (Staccato) (Tiếp) 
-Tập kỹ thuật hát âm nẩy với yêu cầu âm thanh nhẹ nhàng, linh hoạt, gọn gàng 
trong sáng. 
-Luyện tập bài Vocalise, tập ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
Bài 11: Kỹ thuật hát lướt nhanh (Passage) 
-Tập kỹ thuật hát lướt nhanh với những yêu cầu hơi thở sâu, nhanh, âm thanh 
nhẹ nhàng, dứt khoát, cao độ chuẩn xác. 
-Luyện tập 01 bài Romance nước ngoài, 01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
Bài 12: Kỹ thuật hát lướt nhanh (Passage) (tiếp) 
-Tập kỹ thuật hát lướt nhanh với những yêu cầu hơi thở sâu, nhanh, âm thanh 
nhẹ nhàng, dứt khoát, cao độ chuẩn xác. 
- Luyện tập 01bài Romance nước ngoài, 01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
Bài 13: Kỹ thuật hát lướt nhanh (Passage) 
-Tập kỹ thuật hát lướt nhanh với những yêu cầu hơi thở sâu, nhanh, âm thanh 
nhẹ nhàng, dứt khoát, cao độ chuẩn xác. 
-Luyện tập 01 bài Romance nước ngoài, 01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
Bài 14: Kỹ thuật hát lướt nhanh (Passage) (tiếp) 
-Tập kỹ thuật hát lướt nhanh với những yêu cầu hơi thở sâu, nhanh, âm thanh 
nhẹ nhàng, dứt khoát, cao độ chuẩn xác. 
- Luyện tập 01bài Romance nước ngoài, 01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
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Bài 15: Kiểm tra tín chỉ số 2 
- 01bài Romance nước ngoài,  
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam 
11. Học liệu: 
11.1.Tài liệu bắt buộc 
1. Nguyễn Trung Kiên (2007), Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc Bậc Đại 
học, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt 
Nam. 
2. RICORDI, 50 bài Concone viết cho các giọng, Học viện Âm nhạc Quốc 
Gia Việt Nam . 
3. 100 ca khúc chào thế kỷ - Nxb Thanh niên 
11. 2. Tài liệu tham khảo khuyến khích 
1. PANOFKA, 24 bài Vocalise thực hành, dành cho các giọng, Khoa Thanh 
nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam 
 2. 150 ca khúc dùng cho sinh hoạt tậ thể - Nxb Thanh niên 
3. Dân ca Việt Nam (2006), NXB Âm nhạc 
12.1 Lịch trình chung 

Nội dung Hình thức tổ chức dạy học Tổng 
Lý 
thuyết 

Bài tập/ 
thảo 
luận 

Thực 
hành 

Khác 
(Điền 
dã 
thực 
tế) 

Tự 
học, 
tự 
NC 

 

HỌC PHẦN I 
Tín chỉ số 1: Nâng cao kỹ thuật cơ bản về hơi thở, khẩu hình, vị trí âm thanh 
Bài 1: Những vấn đề về hơi thở 
trong Thanh nhạc. 
- Vị trí hơi thở trong kỹ thuật 
Thanh nhạc 
- Áp dụng kỹ thuật hơi trong các 
bài tập Thanh nhạc : 01bài luyện 

2T    4T  
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thanh (Vocalise), 01 bài ca khúc 
Việt Nam. 
Bài 2: Những vấn đề về hơi thở 
trong Thanh nhạc. (Tiếp) 
- Luyện tập hơi thở với những 
kiểu thở cơ bản 
- Áp dụng kỹ thuật hơi trong các 
bài tập Thanh nhạc : 01bài luyện 
thanh (Vocalise), 01 bài ca khúc 
Việt Nam. 

       2T  4T  

Bài 3: Những vấn đề về hơi thở 
trong Thanh nhạc. (Tiếp) 
- Vị trí hơi thở trong kỹ thuật 
Thanh nhạc 
- Luyện tập hơi thở với những 
kiểu thở cơ bản 

- Áp dụng kỹ thuật hơi trong các 
bài tập Thanh nhạc : 01bài luyện 
thanh  

       2T  4T  

Bài 4: Khẩu hình và cách mở 
khẩu hình 
- Hình dáng của mồm, môi, lưỡi 
khi hát 
- Áp dụng luyện tập khẩu hình 
trong các bài tập thanh nhạc: 
01bài luyện thanh (Vocalise), 01 
bài Ca khúc Việt Nam 

       2T  4T  

Bài 5: Khẩu hình và cách mở 
khẩu hình (Tiếp) 
- Hoạt động của hàm dưới khi 
hát 

       2T  4T  
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- Áp dụng luyện tập khẩu hình 
trong các bài tập thanh nhạc: 
01bài luyện thanh (Vocalise), 01 
bài Ca khúc Việt Nam 
Bài 6: Khẩu hình và cách mở 
khẩu hình (Tiếp) 
- Hoạt động của hàm ếch mềm 
khi hát. 
- Áp dụng luyện tập khẩu hình 
trong các bài tập thanh nhạc: 
01bài luyện thanh (Vocalise), 01 
bài Ca khúc Việt Nam 

       2T  4T  

Bài 7: Vị trí âm thanh 
- Vị trí âm thanh của cộng minh 
đầu 
- Áp dụng luyện tập về vị trí âm 
thanh trong các bài tập Thanh 
nhạc: 01 bài Romance cổ điển 
nước ngoài. 01 ca khúc Việt 
Nam 

1T         4T  

Bài 8: Vị trí âm thanh (Tiếp) 
- Vị trí âm thanh của cộng minh 
ngực 
- Áp dụng luyện tập về vị trí âm 
thanh trong các bài tập Thanh 
nhạc: 01 bài Romance cổ điển 
nước ngoài. 01 ca khúc Việt 
Nam 

       2T  4T  

Bài 9: Vị trí âm thanh (Tiếp) 
- Sự kết hợp giữa các khoang 
cộng minh. 

       2T  4T  
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- Áp dụng luyện tập về vị trí âm 
thanh trong các bài tập Thanh 
nhạc: 01 bài Romance cổ điển 
nước ngoài. 01 ca khúc Việt 
Nam 
Bài 10: Luyện tập nâng cao về 
hơi thở kết hợp khẩu hình 
- Luyện tập, rèn luyện hơi thở 
kết hợp với khẩu hình áp dụng 
trong bài tập thực hành thanh 
nhạc. 
- Tập 01 bài Romance cổ điển 
nước ngoài. 01 ca khúc Việt 
Nam 

       2T  4T  

Bài 11: Luyện tập nâng cao về 
hơi thở kết hợp khẩu hình 
(Tiếp) 
- Luyện tập, rèn luyện hơi thở 
kết hợp với khẩu hình áp dụng 
trong bài tập thực hành thanh 
nhạc. 
- Tập 01 bài Romance cổ điển 
nước ngoài. 01 ca khúc Việt 
Nam 

       2T  4T  

Bài 12: Luyện tập nâng cao về 
hơi thở kết hợp khẩu hình 
(Tiếp) 
- Luyện tập, rèn luyện hơi thở 
kết hợp với khẩu hình áp dụng 
trong bài tập thực hành thanh 
nhạc. 

       2T  4T  
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- Tập 01 bài Romance cổ điển 
nước ngoài. 01 ca khúc Việt 
Nam 
Bài 13: Luyện tập nâng hơi thở 
kết hợp khẩu hình, vị trí âm 
thanh áp dụng trong ca khúc 
Việt Nam 
- Luyện tập , rèn luyện hơi thở 
kết hợp với khẩu hình, vị trí âm 
thanh áp dụng trong bài tập thực 
hành thanh nhạc. 
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt 
Nam, 01 bàidân ca Việt Nam. 

       2T  4T  

Bài 14: Luyện tập nâng hơi thở 
kết hợp khẩu hình, vị trí âm 
thanh áp dụng trong ca khúc 
Việt Nam (Tiếp) 
- Luyện tập , rèn luyện hơi thở 
kết hợp với khẩu hình, vị trí âm 
thanh áp dụng trong bài tập thực 
hành thanh nhạc. 
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt 
Nam, 01 bài dân ca Việt Nam. 

       2T  4T  

 Bài 15: Kiểm tra tín chỉ số 1 
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt 
Nam, 01 bài dân ca Việt Nam. 

      

 3T       
24T 

 54T  

Tín chỉ số 2: Nâng cao về kỹ thuật hát liền giọng, hát nẩy , hát lướt 
Bài 1:Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) 

2T        4T  
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- Tập hát liền giọng với yêu cầu 
cơ quan phát âm hoạt động đúng 
và phù hợp. 
- Tập bài luyện thanh (Vocalise) 
-. Tập 01 Aria nước ngoài (Từ 
Mozart trở về trước) 
Bài 2: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) (Tiếp) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu 
cơ quan phát âm hoạt động đúng 
và phù hợp. 
- Tập bài luyện thanh (Vocalise) 
-. Tập 01 Aria nước ngoài (Từ 
Mozart trở về trước) 

       2T  4T  

Bài 3: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) (Tiếp) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu 
cơ quan phát âm hoạt động đúng 
và phù hợp. 
- Tập bài luyện thanh (Vocalise) 
-. Tập 01 Aria nước ngoài (Từ 
Mozart trở về trước) 

       2T  4T  

Bài 4: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu 
liên kết giai điệu (Legato) 
- Luyện tập bài Vocalise, tập 
Aria nước ngoài 

       2T  4T  

Bài 5: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) (Tiếp) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu 

       2T  4T  
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liên kết giai điệu (Legato) 
- Luyện tập bài Vocalise, tập 
Aria nước ngoài 
Bài 6: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) (Tiếp) 
- Tập hát liền giọng với yêu cầu 
liên kết giai điệu (Legato) 
- Luyện tập bài Vocalise, tập 
Aria nước ngoài 

       2T  4T  

Bài 7: Kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 
-Tập kỹ thuật hát âm nẩy với 
cách bật âm thanh (attacca). 
-Luyện tập bài Vocalise, tập ca 
khúc nghệ thuật Việt Nam 

1T    4T  

Bài 8: Kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 
-Tập kỹ thuật hát âm nẩy với 
cách bật âm thanh (attacca). 
-Luyện tập bài Vocalise, tập ca 
khúc nghệ thuật Việt Nam 

  2T  4T  

Bài 9: Kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 
-Tập kỹ thuật hát âm nẩy với 
cách bật âm thanh (attacca). 
-Luyện tập bài Vocalise, tập ca 
khúc nghệ thuật Việt Nam 

       2T  4T  

Bài 10: Kỹ thuật hát âm nẩy  
(Staccato) (Tiếp) 
-Tập kỹ thuật hát âm nẩy với 
yêu cầu âm thanh nhẹ nhàng, 

       2T  4T  
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linh hoạt, gọn gàng trong sáng. 
-Luyện tập bài Vocalise, tập ca 
khúc nghệ thuật Việt Nam 
Bài 11: Kỹ thuật hát lướt 
nhanh (Passage) 
-Tập kỹ thuật hát lướt nhanh với 
những yêu cầu hơi thở sâu, 
nhanh, âm thanh nhẹ nhàng, dứt 
khoát, cao độ chuẩn xác. 
-Luyện tập 01bài Romance 
nước ngoài, 01 ca khúc nghệ 
thuật Việt Nam 

       2T  4T  

Bài 12 Kỹ thuật hát lướt nhanh 
(Passage) (tiếp) 
-Tập kỹ thuật hát lướt nhanh với 
những yêu cầu hơi thở sâu, 
nhanh, âm thanh nhẹ nhàng, dứt 
khoát, cao độ chuẩn xác. 
- Luyện tập 01bài Romance 
nước ngoài, 01 ca khúc nghệ 
thuật Việt Nam 

       2T  4T  

Bài 13: Kỹ thuật hát lướt 
nhanh (Passage) 
-Tập kỹ thuật hát lướt nhanh với 
những yêu cầu hơi thở sâu, 
nhanh, âm thanh nhẹ nhàng, dứt 
khoát, cao độ chuẩn xác. 
-Luyện tập 01bài Romance 
nước ngoài, 01 ca khúc nghệ 
thuật Việt Nam 

       2T  4T  

Bài 14: Kỹ thuật hát lướt        2T  4T  
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nhanh (Passage) (tiếp) 
-Tập kỹ thuật hát lướt nhanh với 
những yêu cầu hơi thở sâu, 
nhanh, âm thanh nhẹ nhàng, dứt 
khoát, cao độ chuẩn xác. 
- Luyện tập 01bài Romance 
nước ngoài, 01 ca khúc nghệ 
thuật Việt Nam 
Bài 15: Kiểm tra tín chỉ số 2 
- 01bài Romance nước ngoài,  
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt 
Nam 

           

Tổng cộng   3T    24T  54T  
12.2. Lịch trình cụ thể: 

Thời 
gian/Hình 
thức tổ 
chức dạy 
học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính 
Yêu cầu SV 
chuẩn bị 

Ghi 
chú 

Tín chỉ 1 
Tuần 1     
Lý thuyết 02tiết/trên 

lớp  
Bài 1,2: Những vấn đề về hơi 
thở trong Thanh nhạc. 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập ap dụng kỹ thuật hơi 
trong các bài tập Thanh nhạc : 
01bài luyện thanh  
(Vocalise), 01 bài ca khúc Việt 
Nam 

01(Vocalise), 
01 bài ca 
khúc Việt 
Nam 

 

Tuần 2     
Thực hành 02tiết/trên 

lớp  
Bài 3: Những vấn đề về hơi thở 
trong Thanh nhạc. (Tiếp) 

Sách, vở, 
học liệu 
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Bài 4: Khẩu hình và cách mở 
khẩu hình 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập những vấn đề về hơi 
thở trong Thanh nhạc và mở 
khẩu hình 

01(Vocalise), 
01 bài ca 
khúc Việt 
Nam 

 

Tuần 3     
Thực hành 02tiết/trên 

lớp  
Bài 5: Khẩu hình và cách mở 
khẩu hình (Tiếp) 
Bài 6: Khẩu hình và cách mở 
khẩu hình (Tiếp) 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập mở khẩu hình 01(Vocalise), 
01 bài ca 
khúc Việt 
Nam 

 

Tuần 4     
Lý thuyết 01tiết/trên 

lớp  
Bài 7: Vị trí âm thanh Sách, vở, 

học liệu 
 

Thực hành 01tiết/trên 
lớp  

Bài 8: Vị trí âm thanh (Tiếp) 
 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập vị trí âm thanh 01 bài 
Romance cổ 
điển nước 
ngoài. 01 ca 
khúc Việt 
Nam 

 

Tuần 5     
Thực hành 02tiết/trên 

lớp  
Bài 9: Vị trí âm thanh (Tiếp) 
Bài 10: Luyện tập nâng cao về 
hơi thở kết hợp khẩu hình 

Sách, vở, 
học liệu  

Tự học 02 tiết/ở Luyện tập nâng cao về hơi thở 01 bài  
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nhà  kết hợp khẩu hình, vị trí âm 
thanh 

Romance cổ 
điển nước 
ngoài. 01 ca 
khúc Việt 
Nam 

Tuần 6     
Thực hành 02 

tiết/trên 
lớp  

Bài 11: Luyện tập nâng cao về 
hơi thở kết hợp khẩu hình (Tiếp) 
Bài 12: Luyện tập nâng cao về 
hơi thở kết hợp khẩu hình(Tiếp) 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập nâng cao về hơi thở 
kết hợp khẩu hình, vị trí âm 
thanh 

01 bài 
Romance cổ 
điển nước 
ngoài. 01 ca 
khúc Việt 
Nam 

 

Tuần 7     
Thực hành 02tiết/trên 

lớp  
Bài 13: Luyện tập nâng hơi thở 
kết hợp khẩu hình, vị trí âm 
thanh áp dụng trong ca khúc 
Việt Nam 
Bài 14: Luyện tập nâng hơi thở 
kết hợp khẩu hình, vị trí âm 
thanh áp dụng trong ca khúc 
Việt Nam (Tiếp) 
 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
04 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập nâng cao về hơi thở 
kết hợp khẩu hình, vị trí âm 
thanh 

01 ca khúc 
Việt Nam 
01 bài dân ca 
Việt Nam. 

 

Tuần 8     
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Thực hành 01tiết/trên 
lớp  

Bài 15: Kiểm tra tín chỉ số 1 
01 ca khúc Việt Nam 
01 bài dân ca Việt Nam. 

01 ca khúc 
Việt Nam 
01 bài dân ca 
Việt Nam. 

 

Tự học  Tiết/ở nhà     
Tín chỉ 2 
Tuần 9     
Lý thuyết 02 

tiết/trên 
lớp  

Bài 1,2: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) 
 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện kỹ thuât hát liền giọng 01 
(Vocalise) 

 01 Aria 
nước ngoài 

 

Tuần 10     
Thực hành 02 

tiết/trên 
lớp  

Bài 3: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) (Tiếp) 
Bài 4: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) (Tiếp) 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện kỹ thuật hát liền giọng 01 
(Vocalise) 

 01 Aria 
nước ngoài 

 

Tuần 11     
Thực hành 02tiết/trên 

lớp  
Bài 5: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) (Tiếp) 
Bài 6: Kỹ thuật hát liền giọng 
(Cantilena) (Tiếp) 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện kỹ thuật hát liền giọng 01 
(Vocalise) 

 01 Aria 
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nước ngoài 
Tuần 12     
Lý thuyết 

01tiết/trên 
lớp 

Bài 7: Kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 
 

  

Thực hành 01tiết/trên 
lớp  

 
Bài 8: Kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 
 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 

01 
(Vocalise) 

 01 ca khúc 
nghệ thuật 
VN 

 

Tuần 13     
Thực hành 02tiết/trên 

lớp  
Bài 9: Kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 
Bài 10: Kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 
 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
02 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập kỹ thuật hát âm nẩy 
(Staccato) 

01 
(Vocalise) 

 01 ca khúc 
nghệ thuật 
VN 

 

Tuần 14     
Thực hành 02tiết/trên 

lớp  
Bài 11: Kỹ thuật hát lướt nhanh 
(Passage) 
Bài 12: Kỹ thuật hát lướt nhanh 
(Passage) 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 02 tiết/ở Luyện tập kỹ thuật hát lướt 01  
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nhà  nhanh (Passage) (Vocalise) 
 01 ca khúc 
nghệ thuật 
VN 

Tuần 15     
Thực hành 02tiết/trên 

lớp  
Bài 13: Kỹ thuật hát lướt nhanh 
(Passage) 
Bài 14: Kỹ thuật hát lướt nhanh 
(Passage) (tiếp) 

Sách, vở, 
học liệu 

 

Tự học 
04 tiết/ở 
nhà  

Luyện tập kỹ thuật hát lướt 
nhanh (Passage) 

01 
(Vocalise) 

 01 ca khúc 
nghệ thuật 
VN 

 

Tuần 16     
Thực hành 01tiết/trên 

lớp  
Bài 15: Kiểm tra tín chỉ số 2 
- 01bài Romance nước ngoài,  
- 01 ca khúc nghệ thuật Việt 
Nam 
 

  

13. Yêu cầu đối với sinh viên 
- Sinh viên 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, phát biểu xây 

dựng bài, làm bài tập đầy đủ, có chất lượng tốt, chuẩn bị các nội dung thảo 
luận đầy đủ. 
14. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần: 
14.1 Phương thức kiểm tra 

- Kiểm tra cá nhân bài tập thực hành thanh nhạc 
14.2 Đánh giá kết quả học phần 

- Kết quả đánh giá học phần của sinh viên được tính bằng điểm trung 
bình của các kết quả đánh giá sau: 
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+ Điểm trung bình cộng của hai tín chỉ trong học kỳ được làm tròn đến 
một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành. 

- Thang điểm: 10 (quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ do phòng 
QLĐT thực hiện theo quy chế) 
14.3. Hệ thống bài tập thực hành trong một học phần: 

+ Một học phần một sinh viên phải học ít nhất 08 bài gồm: 
  2 bài luyện thanh (Vocalise) 
  2 bài Aria từ W.Mozart trở về trước. 
  2 bài Romace cổ điển và đương đại. 
  2 bài ca khúc Việt Nam và dân ca. 
14.4. Bài kiểm tra tín chỉ 

+ Kiểm tra tín chỉ số 1 
01 ca khúc Việt Nam 
01 bài dân ca Việt Nam. 

+ Kiểm tra tín chỉ số 2 
01bài Romance nước ngoài,  
01 ca khúc nghệ thuật Việt Nam 

     Thanh Hóa, ngày … tháng … năm 
KHOA ÂM NHẠC 

 
 
 

ThS. Phạm Hoàng Hiền 

BỘ MÔN TN 
 
 
 

ThS. Trịnh T.T.Khuyên 

GV BIÊN SOẠN 
 
 
 

ThS. Phạm Hoàng Hiền 
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1.3. Chương trình dạy thanh nhạc hệ Đại học - Học viện Âm nhạc Huế 
Năm 1: 
Phần romance và ca khúc cổ điển, đương đại 
GIỌNG NỮ CAO 
Franz Schubert:  
- Hạnh phúc (Seligkeit) 
- Bài ca Migon (Lied der Mignon) 
- Mùa xuân ước mong (Fruhlingsglaube) 
GIỌNG NỮ TRUNG, NỮ TRẦM 
- Con cá Forelle 
- Hát ru (Wiegenlied) 
- Cây Ti dơn 
- Đi đâu 
- Mùa xuân ước mong 
GIỌNG NAM CAO  
- Serenade (bình minh) 
- Hạnh phúc (Seligkeit) 
- Cây Ti dơn 
- Đi đâu? (Wohin?) 
- Mùa xuân ước mong (Fruhlingsglaube) 
GIỌNG NAM TRUNG 
- Con cá Forelle (Die Forelle) 
- Cây Tidon (Der Lindenbaum) 
- Đi đâu (Wohin?) 
- Dòng nước (Wasserfiut) 
Năm 2: 
Giọng nữ cao 
Phần romance, ca khúc cổ điển, đương đại. 
- Khúc ca bình minh (Standchen) 
- Bài ca chèo thuyền (Barcarolle) 
- Cô gái đánh cá (Das Fischermadchen) 
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- Cá Forelle (Die Forelle) 
- Những bông hoa của người thợ xay 
Giọng nữ trung, nữ trầm 
Phần romance, ca khúc cổ điển, đương đại 
- Serenade 
- Ave Maria 
- Đến với âm nhạc (An die Musik) 
- Trước biển (Am meer) 
- Cây Ti dơn (Der Lindenbaum) 
Giọng nam cao 
Phần romance, ca khúc cổ điển, đương đại 
- Bài ca chèo thuyền (Barcarolle) 
- Serenade 
- Cô gái đánh cá (Das Fischermadchen) 
- Trước biển (Am meer) 
- Ave Maria 
Giọng nam trung 
Phần romance, ca khúc cổ điển, đương đại 
- Serenade 
- Cô gái đánh cá (Das Fischermadchen) 
- Ave Amaria 
- Đến với âm nhạc 
Giọng nam trầm 
- Serenade 
- Cô gái đánh cá (Das Pischermadchen) 
- Ave Maria 
- Đến với âm nhạc 
Năm 3: 
Giọng nữ cao 
- Em là nguồn yên tĩnh của tôi (Du bist die Ruh) 
- Ave Maria 
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- Serenade 
- Cô gái chèo thuyền (uf dem Wasser zu singen) 
Giọng nữ trung, nữ trầm 
- Em là nguồn yên tĩnh (Du bist dia Ruh) giọng D-Dur  
- Trước biển (m meer) giọng B-Dur 
- Dòng nước (Wasserflut) giọng D-Moll 
Giọng nam cao 
- Em là nguồn yên tĩnh của tôi (Du bist die Ruh) 
Giọng nam trung 
- Em là nguồn yên tĩnh (Du bist Ruh) 
- rước biển (m eer) 
- Dòng nước (Wasserflut)  
Giọng nam trầm 
- Em là nguồn yêu tĩnh (Du bist die Ruh) 
- Trước biển (Am meer) 
- Dòng nước (Wasserflut)  
Năm 4: 
Giọng nam trầm 
- Romance 
- Nơi yên nghỉ (Aufenthalt) 
- Chèo thuyền (Auf dem Wasser zu singen) 
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1.4. Chương trình dạy thanh nhạc hệ Đại học - Nhạc viện Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Tên chương trình : CỬ NHÂN NGHHỆ THUẬT. 

  Trình độ đào tạo : ĐẠI HỌC              
  Ngành đào tạo : THANH NHẠC 
  Tên tiếng Anh : Music voice (Vocal) 
  Mã ngành       :  
  Hình tức đào tạo  : Chính quy 

   1. Mục tiêu của môn học :  
1.1 Mục tiêu tổng quát : Đào tạo Cử nhân nghệ thuật ngành Thanh nhạc có 
kiếthức,năng lực thực hành nghề nghiêp tương xứng với trình độ đào tạo, có 
phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân. 
1.2 Mục tiêu cụ thể: Sinh viên tốt ngiệp bậc đại học chính quy chuyên ngành 
thanh nhạc được cấp bằng Cử nhân Nghệ thuật phải đạt những yêu cầu sau: 
-Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp : Có ý thức kỷ luật; có lương tâm nghề 
nghiệp, có quan điểm và ý thức xây dựng, phát triển nền nghệ thuật Việt Nam 
tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. 
-Về kiến thức : Có kiến thức âm nhạc và kiến thức đại cương một số môn 
thuộc xã hội học ở trình độ Đại học. 
- Về chuyên môn: Chương trình trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến 
thức sau đây: 
Có hệ thống lý luận và kỷ năng thực hành biểu diễn ca hát ở trình độ cao;  
(có khả năng phân tích và thể hiện tốt các tác phẩm Thanh nhạc kinh điển, kỹ 
thuật phức tạp.)  
Có khả năng tham gia các tiết mục biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng, thính 
phòng và nhạc nhẹ, trở thành nghệ sỹ đơn ca có thể thực hiện chương trình 
biểu diễn độc lập. 
Đủ trình độ chuyên môn để giảng dạy và biên sọan tài liệu thanh nhạc bâc 
trung cấp. 

   4. Phân bổ thời gian: 
 - Lên lớp : Học sinh học 2 tiết một tuần, bao gồm 8 học kỳ trong suốt 4 năm 
học 
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- Trong thời gian học tập , học sinh sẽ tham gia biểu diễn học vụ mỗi học kỳ 
và thực hành biểu diễn dưới sự tổ chức của Khoa và Trung Tâm Biểu Diễn 
Thể Nghiệm 
- Ngoài ra học sinh sẽ tham dự các tiết học ngoại khoá, chuyên đề do Khoa và 
Nhạc viện tổ chức để cập nhật hoá và phong phú kiến thức, kỹ năng. 

  5. Điều kiện tiên quyết: 
Để theo học chương trình này, học sinh cần phải có năng khiếu ca hát 

và cảm thụ âm nhạc tốt, có trình độ âm nhạc phổ thông. tuổi từ 16 đến 25 , tốt 
nghiệp văn hóa phổ thông cơ sở,ngoại hình không khuyết tật. 

   6. Nội dung tóm tắt môn học: 
Học sinh sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ năng thanh nhạc , 

từng bước luyện được những kỹ thuật về hơi thở, mở khẩu hình, hát chuyển 
giọng, phát triển sự linh hoạt của giọng hát, giữ vị trí âm thanh ,những kiến 
thức về thể hiện tác phẩm và phong cách biểu diễn. học sinh theo học tốt sau 
khi tốt nghiệp có đủ điều kiện tiếp tục học ở bậc Đại học thanh nhạc chính 
quy.  

   7. Nhiệm vụ của học sinh: 
 - Dự lớp : Hai buổi chuyên môn trong một tuần. mỗi buổi 1 tiết trong đó có 1 
tiết lên lớp có đệm Piano. 

- Bài tập : bài học là các tác phẩm kinh điển trong và ngoài nước được quy 
định trong giáo trình được Vụ Đào Tạo Bộ Văn Hoá Thông Tin ban hành 
cùng các tác phẩm được ban chủ nhiệm Khoa thông qua. 

 8. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính : Giáo trình Thanh Nhạc Hệ Trung học 4 năm , do 
PGS. NSND TRUNG KIÊN biên soạn, Bộ Văn hoá Thông Tin ban hành.  
- Sách tham khảo : Phương Pháp Sư Phạm Thanh Nhạc của PGS, NSND 
Trung Kiên . Bài luyện giọng của Concone; Vaccai, và các nguôn tư liệu trong 
Thư Viện Nhạc Viện 

   9. Kiểm tra đánh giá: 
Mỗi học kỳ đều có kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học kỳ. Thi học 

kỳ được tổ chức chấm thi tập thể lấy điểm trung bình của hội đồng chấm thi 
làm kết quả thi. Ban chủ nhiệm khoa tổ chức dự lớp và giám sát quá trình, 
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chất lượng giảng dạy của các lớp, tổ chức hội thảo chuyên môn trao đổi kinh 
nghiệm giảng dạy trong khoa để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lương 
dạy học.  

  10. Nội dung chi tiết môn học  
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC 4 NĂM 

NĂM THỨ NHẤT 
HỌC KỲ I & II : 

Kiểm tra giữa học kỳ: 
-1 bài luyện thanh Concone (HK I: từ số 21 đến 22. HK II: từ số 23 đến 24) 
-1 ca khúc VN hoặc 1 romance hay Aria.  
Thi học kỳ: 
-1 bài luyện thanh Concone (HK I: từ số 21 đến 22. HK II: từ số 23 đến 24) 
-1 ca khúc hoặc dân ca VN 
-1 romance hoặc aria  

• NCONE (số 3 đến số 5). 
• 1 ca khúc đã học. 

Thi HỌC KỲ I :  
• 1 bài luyện thanh CONCONE (từ 1 đến 3) 
• 1 ca khúc đã học. 

Thi HỌC KỲ II : 
• 1 bài luyện thanh CONCONE (từ 3 đến 5) 
• 1 ca khúc đã học. 

NĂM THỨ HAI  
HỌC KỲ I&II: 

Kiểm tra giữa học kỳ 
-1 bài luyện thanh Concone (HK I: từ số 25 đến 26. HK II: từ số 27 đến 28) 
-1 ca khúc VN hoặc 1 romance hay Aria 
Thi học kỳ: 
-1 bài luyện thanh Concone (HK I: từ số 25 đến 26. HK II: từ số 27 đến 28) 
-1 ca khúc hoặc dân ca VN 
-1 Romance hoặc Aria 
NĂM THỨ BA 
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HỌC KỲ I&II: 
Kiểm tra giữa học kỳ: 
-1 bài luyện thanh Concone (HK I: từ 29 đến 30. HK II: từ 31 đến 32) 
-1 ca khúc nghệ thuật VN  
-1 Romance hoặc Aria 

Thi học kỳ: 
-1 bài luyện thanh Concone (HK I: từ 29 đến 30. HK II: từ 31 đến 32) 
-1 ca khúc nghệ thuật, hoặc dân ca VN 
-1 Romance nước ngoài 
-1 Aria 

    Cả hai học kỳ phải dạy và học 13 bài. gồm có :     
- 6 bài luyện thanh Concone (từ bài 12 đến 17) 
- 2 ca khúc VN. 
- 2 dân ca VN. 
- 2 romance cổ điển hoặc đương đại 
- 1 Aria nhỏ (học kỳ 2). 
Kiểm tra giữa học kỳ: 
- Bài luyện thanh (HK I: từ 12 đến 14 . HK II: từ 15 đến 17) 
- 1 ca khúc VN hoăc nước ngoài.  
THI HỌC KỲ: 
- 1 bài luyện thanh Concone (HK I: từ 12 đến 14. HK II: từ 15 đến 17) 
- 1 ca khúc VN 
- 1 ca khúc cổ điển , đương đại nước ngoài (hoặc Aria nhỏ dành cho HK II) 

NĂM THỨ TƯ 
HỌC KỲ I: 
Số bài học và thi học kỳ I giống như năm thứ ba.Riêng bài luyện thanh 
Concone sử dụng bài số 33 & 34. 
HỌC KỲ II:  
Chuẩn bị chương trình thi tốt nghiệp đại học, miễn kiểm tra giữa học kỳ. 
CHƯƠNG TRÌNH THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THANH NHẠC 4 
NĂM 
- 1 bài luyện thanh Concone (từ số 25 đến 34) 
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- 1 dân ca Việt nam. 
- 2 ca khúc nghệ thuật VN (trong đó có 1 trường ca) 
- 2 Romance nước ngoài 
- 2 Aria. 
LƯU Ý: 

- TRONG SUỐT CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC VÀ ĐẠI HỌC, CÁC 
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ VÀ BÀI THI HỌC KỲ KHÔNG 
ĐƯỢC TRÙNG NHAU. 

TP. HCM, ngày 7 tháng 3 năm 2006. 
KHOA THANH NHẠC 
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1.5. Chương trình dạy thanh nhạc hệ Đại học - Học viện Âm nhạc Quốc 
gia Việt Nam 
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Phụ lục 2 
SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HÌNH THỨC 

1.1. Hình thức ba đoạn phức 
* Sơ đồ cấu trúc hình thức ca khúc Nàng Margaret bên xa kéo sợi 
2 nhịp dẫn 

x 4n kết GĐ bậc V/t/d moll 
 a y 5n kết GĐ bậc I/T/C dur + 2n dẫn 
  z 4n kết GĐ bậc I/t/a moll 
  t 4n kết GĐ bậc I/t/e moll 

A b       u 4n kết GĐ bậc V/t/a moll 
  v 4n kết GĐ bậc III/T/F dur + 2n dẫn 
 a x 4n kết GĐ bậc V/t/d moll 
  y 5n kết GĐ bậc I/T/C dur + 2n dẫn 
  j 4n kết GĐ bậc I/a moll 
 c q 4n kết GĐ bậc I/t/a moll 

B  i 4n kết GĐ bậc III/T/F dur 
  k 4n kết GĐ bậc III/T/As dur 
 d l 4n kết GĐ bậc III/T/ B dur 
  m 5n kết GĐ bậc I/T/H dur + 2n DDVII6

5 kết GĐ bậc II/D9/d 
moll 

  4n dẫn giọng d moll 
  x 4n kết GĐ bậc V/t/d moll 
 a y 5n kết GĐ bậc I/T/C dur + 2n dẫn 

A’  o 4n kết GĐ bậc V/T/F dur 
 g p 4n kết GĐ bậc I/t/e moll 
  s 4n kết GĐ bậc I/t/e moll 
  r 4n kết GĐ bậc I/t/d moll 
 
  w 4n kết GĐ bậc III/t/d moll 

     Coda w’ 4n kết GĐ bậc III/t/d moll 
  w’’ 4n kết GĐ bậc I/t/d moll + 2n dẫn 
 Tái hiện+kết x 4n kết GĐ bậc V/t/d moll +2n về t/d moll. 
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* Sơ đồ hình thức ca khúc Cây bồ đề 
Câu nhạc dẫn mở đầu 6 nhịp (n) + 2n dẫn 

  x(4n) kết GĐ về âm I/T/E dur 
 a x1’(4n) kết GĐ về âm I/T/E dur 
A  y(4n) kết GĐ về âm V/D/E dur 
 b y1’(4n) kết GĐ về âm I/T/E dur 

Câu nhạc dẫn 4n 
  x2’(4n) kết GĐ về âm I/T/e moll 
 a’ x3’(4n) kết GĐ về âm I/T/e moll 
A’  y2’(4n) kết GĐ về âm V/D/E dur 
 b’ y3’(4n) kết GĐ về âm I/T/E dur 
B (episode) (12n) 
  2n dẫn 
  x4’(4n) kết GĐ về âm I/T/e moll 
 a’ x5’(4n) kết GĐ về âm I/T/e moll 
A’’  y4’(4n) kết GĐ về âm V/D/E dur 
 b’ y5’(6n) kết GĐ về âm I/T/E dur 
  6n kết bài hòa thanh về T/E dur 
1.2. Hình thức hai đoạn phức 
* Sơ đồ hình thức ca khúc Muốn biết 
Nhịp 2/4 câu nhạc dẫn 4n 

x(4n) kết GĐ bậc III/T/H dur 
 a y(4n) kết GĐ bậc I/D/H dur 
A b x(4n) kết GĐ bậc III/T/H dur 
  z(4n) kết GĐ bậc I/D/H dur + 2n dẫn 
Nhịp 3/4  t (4n) kết GĐ bậc V/D/H dur  
 a t’(6n) kết GĐ bậc I/T/H dur  
B b đoạn chen (8n) không phân câu, kết GĐ bậc I/T/G dur + 2n dẫn 
 a’ t (4n) kết GĐ bậc V/D/H dur  
  t’’(6n) kết GĐ bậc I/T/H dur  
  Câu nhạc kết 4n, hòa thanh về T/H dur 
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1.3. Hình thức ba đoạn đơn 
* Bài số 3 Hãy dừng lại (liên ca khúc Cô thợ xay xinh đẹp) 

Dạo đầu 10n 
x (4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 

a x (4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
y (4n) kết GĐ bậc I/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
z (4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 

b t (4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
u (4n) kết GĐ bậc I/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
x (4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 

a’ x’ (4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
Kết bổ sung 4 nhịp 

1.4. Hình thức hai đoạn đơn 
* Sơ đồ cấu trúc ca khúc Người chơi đàn quay 

Câu nhạc dẫn 8n 
x(4n) kết GĐ bậc V/a moll, kết hòa thanh D/a moll 

a x(4n) kết GĐ bậc V/a moll, kết hòa thanh D/a moll 
y(4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 

b y(4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
z(4n) kết GĐ bậc I/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
2n nhạc dẫn 
x(4n) kết GĐ bậc V/a moll, kết hòa thanh D/a moll 

a x(4n) kết GĐ bậc V/a moll, kết hòa thanh D/a moll 
y(4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 

b y(4n) kết GĐ bậc II/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
z(4n) kết GĐ bậc I/a moll, kết hòa thanh t/a moll 
2n nhạc dẫn câu hát bổ sung (6n) kết GĐ bậc V/a moll  
kết 3n hòa thanh về t/a moll 
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Phụ lục 3 
VÍ DỤ MINH CHỨNG 

3.1. Ví dụ chương 2 
Ví dụ 1: Trích Die Forelle (Con cá hồi) 
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Ví dụ 2: Trích Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa kéo sợi) 

 

 

 
Ví dụ 3: Trích Der Lindenbaum  
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Ví dụ 4: Trích Der Neugierige (Muốn biết) 

 
Ví dụ 5: Trích Der Neugierige   

 



271 

  
Ví dụ 6: Trích Der Leiermann (Người chơi đàn quay) 
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Ví dụ 7: Trích Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa kéo sợi) 

 
Ví dụ 8: Trích Das Wandern (Lên đường) 
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 Ví dụ 9: Trích Ungeduld (Nóng lòng) 
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Ví dụ 10: Trích Der Jäger (Thợ săn) 

 
 Ví dụ 11: Trích Wohin? (Về đâu?) 

 
Ví dụ 12: Trích Erlkönig (Chúa rừng) 
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Ví dụ 13: Câu nhạc dẫn giữa B và A’, trích Der Lindenbaum (Cây bồ đề) 

 
Ví dụ 14: trích Der Lindenbaum Der Lindenbaum (Cây bồ đề) 

 

 

Ví dụ 15: trích Der Lindenbaum Der Lindenbaum (Cây bồ đề) 
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Ví dụ 16: trích Der Lindenbaum Der Lindenbaum (Cây bồ đề) 
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Ví dụ 17: trích Die Forelle (Con cá hồi) 
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Ví dụ 18:  

 
Ví dụ 19: trích Nacht und Träume (Đêm và  những giấc mơ) 
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Ví dụ 20: trích Heidenröslein (Bông hồng dại) 

 
Ví dụ 21: 

 
Ví dụ 22: trích Nähe des Geliebten (Gần gũi bên người dấu yêu) 
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Ví dụ 23: trích Ständchen (Nhạc chiều) 

 

 
 

Ví dụ 24: 

 
 Ví dụ 25: Kỹ thuật marcato 
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Ví dụ 26: Kỹ thuật passage và kỹ thuật staccato 
 
 Trích Der Hirt auf dem Felsen (Cậu chăn cừu trên mỏm núi đá) 

 

 
 Ví dụ 27: trích Erlkönig (Chúa rừng) 

                             Recit.    
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Ví dụ 28: Trích Ave Maria  

 
Ví dụ 29: Trích Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa  kéo 
sợi) 

   
          



283 

Ví dụ 30: Trích Der Leiermann (Người chơi đàn quay) 

 

 

 
Ví dụ 31: trich Die Forelle (Con cá hồi) 
                                                câu x 

 
                               câu x’ 
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Ví dụ 32: Trích Auf dem Wasser zu singen ( Bài ca trên mặt nước) 
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3.2. Ví dụ chương 4: 
Ví dụ 33: Luyện tập hơi thở. 

 
 vừa phải 

 
Ví dụ 34: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên) 

 
Ví dụ 35: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên) 
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Ví dụ 36: trích Lied eines Schiffers an die Dioskuren (Bài hát của một con 
tàu đến chòm Song Tử) 

 
Ví dụ 37: trích Der Lindenbaum (Cây bồ đề) 
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Ví dụ 38: trích Gretchen am Spinnrade  

 
Ví dụ 39: trích Die Forelle  

 
Ví dụ 40: trích Der Leiermann (Người chơi đàn quay) 
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Ví dụ 41: trích Du Bist die Ruh  

 

 
Ví dụ 42: Trích Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa  kéo sợi) 
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Ví dụ 43: trích Gretchen am Spinnrade  

 
Ví dụ 44: 

 
Ví dụ 45: 

 

 
Ví dụ 46: 
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              no………………………………………………. 

              na………………………………………………. 

Ví dụ 47: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên 
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Ví dụ 48: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên 

 
Ví dụ 49: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên 

 
Ví dụ 50: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên 

 
 

 

 

 

 



292 

Ví dụ 51: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên 

 
 

Ví dụ 52: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên 
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Ví dụ 53: trích Du Bist die Ruh (Em là niềm bình yên 

 
3.3. Cách phát âm nguyên âm 

Âm I: trong thanh nhạc là nguyên âm khép âm đóng nhưng khi thực 
hiện phải nhấc hàm ếch lên cao, lưỡi hơi lùi về phí sau gốc lưỡi được đưa lên 
phía trên, khoé môi hơi cười và có cảm giác kéo lên thái dương.  

Âm Ê: là nguyên âm khó trong thanh nhạc, khi thực hiện nguyên âm Ê 
rất dễ căng cứng không nhấc được hàm ếch lên cao làm âm thanh phát ra bị 
kẹt bị bẹt. Khi hát âm Ê phải nhấc hàm ếch trên như ngáp ngủ, môi hơi nhếch 
lên đưa nhẹ hàm trên ra phía trước, nhẹ nhàng bật lưỡi vào chân răng của hàm 
trên, âm thanh sẽ phát ra vang sang và rõ ràng.  

Âm A- AH: là nguyên âm rộng để thực hiện người hát như nở nụ cười 
hở hàm răng trên, hàm ếch nâng mềm lên cộng với lưỡi và môi để tạo hình 
dáng không khí trong miệng, cảm giác như hơi pha âm Ô để tránh âm thanh bị 
bẹt.  
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Âm Ô- U: là nguyên âm hẹp hàm ếch nâng mềm, với âm Ô đầu môi 
trên hơi ôm nhẹ, với nguyên âm U hơi chum môi lại sẽ là khẩu hình của 
nguyên âm U. 
3.4. Phân nhóm ca khúc theo cấp độ 
Cấp độ thứ nhất: dành cho SV học năm thứ nhất và năm thứ hai, bao gồm các 
ca khúc sau:  
STT TÊN BÀI 

1  An den Mond D193 (Nhắn gửi trăng) 
2  An die Musik (Nhắn gửi âm nhạc) 

3  Danksagung an den Bach (Lời cảm tạ tới dòng suối) 
4  Das Wandern (Lên đường) 
5  Der Müller und der Bach (Chàng thợ xay và dòng suối) 

6  Der Leiermann (Người chơi đàn quay) 
7  Der Tod und das Mädchen (Thần chết và thiếu nữ) 
8  Der Wegweiser (Người dẫn đường) 
9  Die liebe Farbe (Màu sắc của tình yêu) 
10  Frühlingsglaube (Hãy tin khi mùa xuân sang) 
11  Gute Nacht (Chúc ngủ ngon) 
12  Halt! (Dừng lại) 
13  Lied der Mignon (Khúc hát Mignon) 
14  Lied eines Schiffers an die Dioskuren (Khúc hát người thủy thủ 

gửi tới chòm Song Tử) 
15  Mein (Người yêu của tôi) 
16  Morgengruß (Lời chào buổi sáng) 
17  Mut! (Tâm trạng) 
18  Wandrers Nachtlied II (Khúc hát đêm của kẻ lãng du II) 
19  Was Ist Sylvia? (Sylvia, nàng là ai?) 
20  Wohin? (Về đâu?) 
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Cấp độ thứ hai: dành cho SV năm thứ ba và thứ tư, gồm các ca khúc sau: 

 

STT TÊN BÀI 
1  Ave Maria 
2  Auf dem Wasser zu singen (Bài ca trên mặt nước) 
3  Der Hirt auf dem Felsen (Cậu chăn cừu trên mỏm núi đá) 
4  Der Lindenbaum (Cây bồ đề) 
5  Der Neugierige (Muốn biết) 
6  Der Jäger (Thợ săn) 
7  Die Forelle (Con cá hồi) 
8  Die Krähe (Con quạ) 
9  Die Post (Người đưa thư) 
10  Du Bist Die Ruh (Em là niềm bình yên) 
11  Nacht und Träume (Đêm và  những giấc mơ) 
12  Erlkönig (Chúa rừng) 
13  Frühlingstraum – (Giấc mộng xuân) 
14  Ganymed  
15  Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa kéo sợi) 
16  Heidenröslein (Bông hồng dại) 
17  Horch, horch die Lerch' (Chim sơn ca hãy lắng nghe) 
18  Il modo di parlare moglie (Cách thức chọn vợ) 
19  Lachen und Weinen, (Khóc và cười) 
20  Liebesbotschaft (Thông điệp tình yêu) 
21  Nähe des Geliebten, (Gần gũi bên người dấu yêu) 
22  Schäfers Klagelied (Lời than thở của cậu chăn cừu) 
23  Seligkeit (Niềm hạnh phúc) 
24  Ständchen (Nhạc chiều) 
25  Ungeduld (Nóng lòng)   
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3.5. Phiên âm tiếng Đức ca khúc Em là niềm yên bình (Du Bist Die Ruh) 
Du bist die Ruh,  
du: bist di:  Ru:,   
Der Friede mild,  
de:r fri:-da milt,  
Die Sehnsucht du  
di:   'ze:-zuxt   du:  
Und was sie stillt. 
 unt  vas  zi: ftilt.  
Ich weihe dir  
iç   vai-a   di:r  
Voll Lust und Schmerz  
fɔlt   Lust unt smεrts  
Zur Wohnung hier  
tsu:r fɔ-nun     hir  
Mein Aug und Herz.  
main Auk unt Hε'rts 
Kehr ein bei mir,  
ke:r ain bai mi:r  
Und schließe du  
unt     fli:-sa   du:  
Still    hinter dir 
ftil hin-tar di 

Die Pforten zu. 
 di: Pfɔr-tan tsu 
Treib andern Schmerz 
 Traip an-dǝrn ſmerts  
Aus dieser Brust! 
 aus di:-zər Brust! 
Voll sei dies Herz  
fol zai di:s Hε'rts 
Von deiner Lust. 
 fɔn dai-nar Lust  
Dies Augenzelt  
di:s Au-gan-tsεlt, 
Von deinem Glanz 
 fɔn dai-nǝm Glants  
Allein erhellt,  
a-lain εr-'helt, 
O füll εs ganz!  
o: fy:l εs gants! 
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Phụ lục 4 
DANH SÁCH ĐIỀU TRA SINH VIÊN 

TT Họ và tên Lớp Cơ sở đào tạo 
1 Lê Tiến Đạt ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
2 Chương Thị Trâm ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
3 Nguyễn Nam Giang ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
4 Nguyễn Anh Hoàng ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
5 Hoàng Thị Quỳnh ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
6 Phạm Thị Minh Hồng ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
7 Bùi Thu Trang ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
8 Nguyễn Thanh Huyền ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
9 Nguyễn Thị Thu Lương ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
10 Nguyễn Trường Linh ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
11 Đinh Trọng Hoàng ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
12 Trần Phương Uyên ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
13 Nguyễn Thu Thảo ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
14 Phạm Gia Duy Anh ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
15 Nguyễn Trần Hiếu ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
16 Vũ Quang Thiện ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
17 Phạm Tiến Đạt ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
18 Nguyễn Mỹ Linh ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
19 Nguyễn Thị Kiều Anh ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
20 Ngô Thị Hoa Ngân ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
21 Nguyễn Thị Ngọc Lan ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
22 Nguyễn Thị Yến Linh ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
23 Vũ Thị Ánh Tuyết ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
24 Nguyễn Trí Hưng ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
25 Dương Xuân Quý ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
26 Trần Thị Minh Hằng ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
27 Đặng Khánh Linh ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
28 Nguyễn Thu Hà ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
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29 Nguyễn Đức Thành ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
30 Nguyễn Thị Thảo Nhi ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
31 Nguyễn Duy Phúc ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
32 Cao Thị Phương Mai ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
33 Nguyễn Thị Ngọc Bích ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
34 Lê Trung Sỹ ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
35 Nguyễn Thùy Dương ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
36 Mai Văn Trường ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
37 Phạm Huyền Trang ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
38 Lê Duy Thuận ĐH 2 Học viện âm nhạc QGVN 
39 Nguyễn Mỹ Linh ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
40 Nguyễn Hoàng Huệ Anh ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
41 Nguyễn Anh Thơ ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
42 Đoàn Thị Mai Lam ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
43 Trần Lê Gia Linh ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
44 Phạm Văn Thọ ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
45 Phạm Anh Quân ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
46 Lãng Thị Vân Anh ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
47 Nguyễn Ngọc Huyền ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
48 Dương Minh Anh ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
49 Vũ Trung Nam ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
50 Phạn Thị Quỳnh Anh ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
51 Nguyễn Trường Lâm ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
52 Thiều Quang Định ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
53 Lê Minh Chiến ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
54 Phạm Thị Yến Nhi ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
55 Đảo Ngọc Vũ Linh ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
56 Sùng Minh Tâm ĐH 3 Học viện âm nhạc QGVN 
57 Trần Hoàng My ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
58 Phạm Huyền Giáng Ngọc ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
59 Nguyễn Thủy Tiên ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 



299 

60 Nguyễn Thị Hà An ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
61 Hồ Thị Kim Liên ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
62 Hoàng Thị Thu Trang ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
63 Nguyễn Vũ Hà Giang ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
64 Lê Mạnh Khánh ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
65 Cao Thọ Tú ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
66 Nguyễn Thành Nam ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
67 Nguyễn Thị Hà My ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
68 Nguyễn Minh Huyền ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
69 Cà Thị Kim Chi ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
70 Vũ Minh Đức ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
71 Nguyễn Thị Ngọc ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
72 Nguyễn Hoàng Huệ Anh ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
73 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
74 Nguyễn Thiện Thanh ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
75 Nguyễn Thị Thùy Linh ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
76 Hà Thu Hằng ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
77 Vương Thị Xuân ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
78 Vũ Ngọc Chúc Quỳnh ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
79 Đinh Thị Phương Thảo ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
80 Ngô Thị Diệu Thúy ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
81 Phan Thị Phương Anh ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
82 Hoàng Thị Ngọc Thúy ĐH 4 Học viện âm nhạc QGVN 
83 Đặng Triệu Bảo Trang ĐH K10 ĐH VHNT Quân đội 
84 Hồ Văn Phong ĐH K10 ĐH VHNT Quân đội 
85 Lả Nọi Uôn Sỉ Đa ĐH K10 ĐH VHNT Quân đội 
86 Đu Ít Xay Sổng Kham ĐH K10 ĐH VHNT Quân đội 
87 Nguyễn Sỹ Nhật ĐH K10 ĐH VHNT Quân đội 
88 Huỳnh Ngọc Mai Anh ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
89 Trần Thị Kiều Chinh ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
90 Lê Đình Hòa ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
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91 Nguyễn Thị Hường ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
92 Lê Văn Huy ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
93 Nguyễn Thị Huyền ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
94 Lê Thị Linh ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
95 Trần Quang Minh ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
96 Trần Anh Nghĩa ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
97 Nguyễn Yến Nhi ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
98 Lê Hồng Phương ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
99 Lê Thị Thảo ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
100 Đỗ Xuân Tiến ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
101 Nguyễn Đăng Tùng ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
102 Nguyễn Trọng Tùng ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
103 Lê Nguyên Vũ ĐH K9 Đại học VHNT Thanh Hóa 
104 Lê Chí Chính ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
105 Lê Thanh Hà ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
106 Nguyễn Thị Hoa ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
107 Trịnh Thị Hồng ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
108 Lê Thị Lý ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
109 Lê Thị Phương ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
110 Lê Như Quốc ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
111 Lê Văn Tiến ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
112 Trần Quang Tình ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
113 Chu Thiện Thức ĐH K8 Đại học VHNT Thanh Hóa 
114 Lê Mạnh Anh ĐH K6 Đại học VHNT Thanh Hóa 
115 Nguyễn Thị Vân Anh ĐH K6 Đại học VHNT Thanh Hóa 
116 Lê Như Linh ĐH K6 Đại học VHNT Thanh Hóa 
117 Lê Thị Phương ĐH K6 Đại học VHNT Thanh Hóa 
118 Lê Thị Thanh Sắc ĐH K6 Đại học VHNT Thanh Hóa 
119 Phạm Bá Tuấn ĐH K6 Đại học VHNT Thanh Hóa 
120 Đỗ Thanh Thảo ĐH K6 Đại học VHNT Thanh Hóa 
121 Ngô Quang Trường ĐH K6 Đại học VHNT Thanh Hóa 
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122 Trần Hoàng Anh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
123 Vũ Lê Hương Thủy ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
124 Lê Thị Hà Anh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
125 Phạm Thị Lan Anh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
126 Vũ Thị Bích ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
127 Vũ Mạnh Cường ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
128 Phạm Ngọc Ánh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
129 Nguyễn Tùng Dương ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
130 Vũ Hoàng Tú ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
131 Đặng Thị Thu Hà ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
132 Hoàng Thị Dinh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
133 Nguyễn Văn Hải ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
134 Bùi Thị Hạnh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
135 Hà Văn Vượng ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
136 Nguyễn Thu Hoài ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
137 Lê Minh Lương ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
138 Đào An Minh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
139 Hoàng Quang Hiếu ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
140 Bùi Thị Linh Nhi ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
141 Phạm Thị Hồng Liễu ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
142 Trần Trung Hiếu ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
143 Hoàng Thị Phúc ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
144 Nguyễn Thị Lý ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
145 Nguyễn Thị Thúy ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
146 Đỗ Ngọc Hồi ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
147 Nguyễn Ngọc Huân ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
148 Nguyễn Thị Lan Hương ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
149 Mùa Thị Khua ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
150 Bùi Ngọc Sơn ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
151 Nguyễn Thị Loan ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
152 Thân Thị Mai ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
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153 Trần Văn Toàn ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
154 Phạm Thị Rượu Linh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
155 Lê Thành Nam ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
156 Nguyễn Thị Ngọc ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
157 Lê Văn Nguyên ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
158 Nguyễn Thị Thoa ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
159 Nguyễn Thị Thu Thúy ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
160 Lê Thị Huyền Anh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
161 Trương Ngọc Ánh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
162 Vũ Thùy Linh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
163 Lê Thị Hương Ly ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
164 Đoàn Đình Nguyên ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
165 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
166 Vũ Minh Đạt ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
167 Nguyễn Thị Hà Trang ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
168 Nguyễn Thị Vân Trang ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
169 Bùi Xuân Bắc ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
170 Bạch Thị Ngọc Dung ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
171 Trần Thị Hạnh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
172 Nguyễn Thị Hảo ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
173 Lưu Thị Hoa ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
174 Nguyễn Thị Mai Hương ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
175 Nguyễn Minh Ngọc ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
176 Phan Thị Tuyết Nhung ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
257 Trần Bảo Phúc ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
178 Phạm Công Minh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
179 Vũ Thị Thảo Vân ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
180 Phạm Tuấn Anh ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
181 Trần Thị Minh Thu ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
182 Nguyễn Thị Hồng Thúy ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
183 Trần Thu Trang ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
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184 Hạng A Hù ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
185 Nguyễn Thị Yến ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
186 Trần Phương Dung ĐH K5 Đại học SPNT Trung ương 
187 Nguyễn Văn Chiến ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
188 Ngô Hải Anh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
189 Trịnh Ngọc Thanh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
190 Nguyễn Vi Trung ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
191 Trịnh Thị Minh Anh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
192 Nguyễn Thị Phương Anh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
193 Lê Văn Đạt ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
194 Trần Thị Ngọc Anh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
195 Trương Ngọc Ánh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
196 Hà Linh Nga ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
197 Trịnh Thủy Tiên ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
198 Nguyễn Văn Chiến ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
199 Nguyễn Tiến Đạt ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
200 Đỗ Trọng Bình ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
201 Hoàng Xuân Hiệp ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
202 Quách Long Hải ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
203 Trần Minh Hiếu ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
204 Lê Khải Hưng ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
205 Phạm Thị Thanh Huyền ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
206 Lê Hữu Kiệt ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
207 Lò Thị Quỳnh Lâm ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
208 Đoàn Thị Linh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
209 Vương Thị Châu Linh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
210 Bùi Nhị Thiên Long ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
211 Tạ Văn Phương ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
212 Nguyễn Thị Trà My ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
213 Nguyễn Bình Nguyên ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
214 Phùng Thị Hồng Nhung ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
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215 Nguyễn Thanh Sâm ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
216 Nguyễn Huy Tùng ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
217 Nguyễn Trọng Việt ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
218 Nguyễn Thị Thanh Thùy ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
219 Đỗ Ngọc Thành ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
220 Hoàng Văn Trí ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
221 Lê Anh Tuấn ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
222 Nguyễn Thị Hồng Vy ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
223 Trần Thị Vân Anh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
224 Đào Ngọc Ánh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
225 Nguyễn Hoàng Hoa Anh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
226 Nguyễn Lan Anh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
227 Hoàng Thị Thanh Thúy ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
228 Nguyễn Tuấn Anh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
229 Đỗ Thị Thúy Hằng ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
230 Trần Thị Nhật Ánh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
231 Lê Minh Hải ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
232 Tạ Đức Đàm ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
233 Cao Thị Huệ ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
234 Đặng Mai Hương ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
235 Nguyễn Thị Hồng Ngát ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
236 Vũ Thái Lâm ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
237 Phạm Ánh Linh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
238 Nguyễn Đình Minh ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
239 Nguyễn Văn Thuận ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
240 Phạm Huy Phát ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
241 Nguyễn Văn Sơn ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
242 Bùi Thị Huyền Trang ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
243 Trần Quang Trường ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
244 Vũ Đức Việt ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
245 Ân Thị Minh Hằng ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
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246 Bùi Quốc Cường ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
247 Nguyễn Như Tùng ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
248 Nguyễn Văn Chiến ĐH K6 Đại học SPNT Trung ương 
249 Trần Hà Anh K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
250 Đỗ Thành Biên K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
251 Nguyễn Thành Công K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
252 Nguyễn Thị Hằng K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
253 Bùi Thành Lực K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
254 A King Lứu K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
256 Nguyễn Minh Ngọc K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
257 Trịnh Thị Trang Nhung K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
258 Lê Hồng Phong K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
259 Vũ Thị Hương Thảo K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
260 Bùi Thị Thinh K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
261 Nông Thị Nguyệt Thu K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
262 Lê Thị Lệ Tiên K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
263 Nguyễn Đinh Trọng Tín K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
264 Nguyễn Thị Thu Trang K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
265 Đỗ Thị Yến K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
267 Đào Mạnh Hà K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
268 Trương Thị Huệ K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
269 Nguyễn Hải Phương Linh K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
270 Hoàng Thế Lộc K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
271 Nguyễn Hiền Lương K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
272 Nguyễn Duy Mạnh K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
273 Bùi Văn Quân K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
274 Hoàng Nguyễn Kiều Trang K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
275 Lê Thị Thu Trang K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
276 Hoàng Anh Tú K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
277 Nguyễn Minh Thùy K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
278 Nguyễn Đình Anh K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
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279 Doãn Tuấn Anh K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
280 Hà Kiều Anh K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
281 Lê Hoàng Dương K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
282 Nguyễn Thị Thu Hường K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
283 Nguyễn Tiến Mạnh K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
284 Dương Anh Quân K7A_TN Đại học SPNT Trung ương 
285 Nguyễn Minh Đức K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
286 Hà Thị Ngọc K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
287 Đặng Thị Thu Thảo K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
288 Nguyễn Diệu Thương K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
289 Đỗ Ngọc Thủy K7B_TN Đại học SPNT Trung ương 
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Phụ lục 5 
DANH SÁCH ĐIỀU TRA GIẢNG VIÊN 

TT Họ và tên Trình 
độ 

chuyên 
môn 

Cơ quan công tác 

1 Phạm Thị Hoàng Hiền Ths ĐH VHTT&DL Thanh Hoá 
2 Trịnh Thị Thuý Khuyên Ths ĐH VHTT&DL Thanh Hoá 
3 Lê Thu Trang Ths ĐH VHTT&DL Thanh Hoá 
4 Bùi Thu Ths ĐH VHTT&DL Thanh Hoá 
5 Ninh Quang Hưng Ths ĐH VHTT&DL Thanh Hoá 
6 Phạm Thị Hải Ths ĐH VHTT&DL Thanh Hoá 
7 Lê Thị Tuyết Ths ĐH VHTT&DL Thanh Hoá 
8 Phạm Thế Vỹ Ths Nhạc viện TP. HCM 
9 Nguyễn Phương Hạnh Ths Nhạc viện TP. HCM 
10 Nguyễn Khánh Trang Ths Nhạc viện TP. HCM 
11 Nguyễn Thị Thanh Nga Ths Nhạc viện TP. HCM 
12 Võ Thuỵ Ngọc Tuyền Ths Nhạc viện TP. HCM 
13 Huỳnh Quang Thái Ths Nhạc viện TP. HCM 
14 Huỳnh Hà Thu Thảo Ths Nhạc viện TP. HCM 
15 Cố Tấn Thu Hương Ths Nhạc viện TP. HCM 
16 Đỗ Quốc Hưng TS Học viện ANQG Việt Nam 
17 Phúc Tiệp  Ths Học viện ANQG Việt Nam 
18 Tuấn Anh Ths Học viện ANQG Việt Nam 
19 Ngọc Định Ths Học viện ANQG Việt Nam 
20 Thăng Long Ths ĐH VHNT Quân đội 
21 Thuý Nội Ths ĐH VHNT Quân đội 
22 Văn Giáp Ths ĐH VHNT Quân đội 
23 Hoàng Hà Ths ĐH VHNT Quân đội 
24 Ngô Đức Ths ĐH VHNT Quân đội 
25 Nguyễn Thị Lan Anh  Ths Học viện Âm nhạc Huế 
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26 Trần Thị Vân Ths Học viện Âm nhạc Huế 
27 Hoàng Phúc Thịnh Ths Học viện Âm nhạc Huế 
28 Đoàn Quốc Duy Ths Học viện Âm nhạc Huế 
29 Nguyễn Thị Cúc Ths Học viện Âm nhạc Huế 
30 Đặng Xuân Trường Ths Học viện Âm nhạc Huế 
31 Nguyễn Đăng Khoa Ths Học viện Âm nhạc Huế 
32 Thái Đình Phương Ths Học viện Âm nhạc Huế 
33 Đặng Thị Loan Ths Đại học SPNT Trung ương 
34 Trịnh Thị Oanh Ths Đại học SPNT Trung ương 
35 Giáp Văn Thịnh Ths Đại học SPNT Trung ương 
36 Trần Thanh Quý Ths Đại học SPNT Trung ương 
37 Chu Thị Hoài Phương Ths Đại học SPNT Trung ương 
38 Lê Thị Út Ths Đại học SPNT Trung ương 
39 Viên Thị Hường Ths Đại học SPNT Trung ương 
40 Lê Minh Tuyến Ths Đại học SPNT Trung ương 
41 Nguyễn Thị Mai Hương Ths Đại học SPNT Trung ương 
42 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ths Đại học SPNT Trung ương 
43 Lê Thị Tình Ths Đại học SPNT Trung ương 
44 Nguyễn Thị Nga Ths Đại học SPNT Trung ương 
45 Đoàn Thúy Trang Ths Đại học SPNT Trung ương 
46 Trần Mai Tuyết Ths Đại học SPNT Trung ương 
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Phụ lục 6 
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIẢNG VIÊN 

Nhằm thu thập được ý kiến đóng góp và phản hồi về nội dung nghiên 
cứu “Ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học thanh nhạc ở Việt Nam 
hiện nay”, chúng tôi gửi phiếu này đến Thầy/Cô, mong Thầy/Cô vui lòng cung 
cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào vào ô 
tương ứng cho từng mục với mức độ do mình chọn hoặc điền thông tin vào các 
khoảng trống. 

Ý kiến của Thầy/Cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên 
cứu, không sử dụng cho mục đích nào khác. Rất mong nhận được sự hợp tác 
của Thầy/Cô.  
Phần 1 -  Thông tin chung về cá nhân cung cấp thông tin 

1. Họ và tên:……………………………………………………… 
2. Trình độ học vấn: 
                  Tiến sĩ          Thạc sĩ        Cử nhân         Khác      
3. Nghề nghiệp:…………….Chức vụ (nếu có):………………… 
4.  Tên đơn vị/tổ chức:........................................................................... 

Phần 2 - Nội dung thu thập thông tin 
Câu 1: Thầy/cô có sử dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học 
Thanh nhạc không? 
          Có 
          Không 
Câu 2: Theo Thầy/cô, lựa chọn ca khúc trữ tình của Franz Schubert vào giảng 
dạy Thanh nhạc có phù hợp với sinh viên/ người Việt Nam không? 

Rất phù hợp 
Phù hợp  
Bình thường 
Chưa phù hợp 

Câu 3: Mức độ lựa chọn ca khúc của Franz Schubert để giảng dạy cho sinh 
viên trong chương trình đào tạo Thanh nhạc. 
          Thường xuyên: 
          Bình thường: 
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Rất ít: 
Không lựa chọn:       

  
Câu 4: Ý kiến của Thầy/cô về thời lượng/ số lượng ca khúc Franz Schubert 
trong chương trình dạy học thanh nhạc hiện nay. 
          Tăng thêm thời lượng/số lượng ca khúc  

Giảm bớt thời lượng/số lượng ca khúc  
Giữ nguyên thời lượng/số lượng ca khúc 

Câu 5: Ý kiến của Thầy/Cô về mức độ khó khi dạy ca khúc của Franz 
Schubert   
          Rất khó: 
          Khó: 

Bình thường: 
Không khó:   

Câu 6: Mức độ hứng thú của sinh viên khi học ca khúc Franz Schubert? 
          Rất hứng thú 
 Hứng thú   

Hứng thú một phần 
Không hứng thú  

Câu 7: Trình độ của sinh viên có đáp ứng yêu cầu khi dạy ca khúc trữ tình 
của Franz Schubert? 

Đáp ứng yêu cầu giảng dạy 
Đáp ứng một phần yêu cầu giảng dạy 
Chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy 

Câu 8: Đánh giá của Thầy/cô về tài liệu giảng dạy các ca khúc trữ tình của 
Franz Schubert hiện nay? 
 Đáp ứng yêu cầu giảng dạy 

Đáp ứng một phần yêu cầu giảng dạy 
Chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy 

Câu 9. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert trong dạy học Thanh nhạc 
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ST
T 

Yếu tố Mức độ ảnh hưởng Ghi chú 
Cao Trung 

bình 
Thấp Không 

ảnh 
hưởng 

1 Trình độ của giảng viên      
2 Trình độ của người học 

(quãng giọng, kỹ thuật, 
phát âm…) 

     

3 Mức độ hứng thú của 
người học 

     

4 Thời lượng nội dung 
trong chương trình học 

     

5 Tài liệu giảng dạy      
6 Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy học 
     

7 Văn hóa, bản sắc của 
người Việt 

     

8 Yếu tố 
khác……………… 

     

 
Câu 10: Ngoài những thông tin đánh giá ở trên, xin thầy/cô cho biết thêm 
những thuận lợi và khó khăn khi vận dụng ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert trong dạy học Thanh nhạc ở Việt Nam? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Thầy/Cô! 
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Phụ lục 7 
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIẢNG VIÊN 
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Yếu tố khác:.............................6 câu trả lời 
Có được những kỹ thuật cơ bản 
Phát âm kém 
Nên bổ sung nhiều ca khúc nhỏ,vừa của Shubert để phù hợp với nhiều cấp 
học, 
Đối với sinh viên nên cho hát song ngữ 
Hát liền tiếng 
Không 
Không 
Câu 10: Ngoài những thông tin đánh giá ở trên, xin thầy/cô cho biết thêm 
những thuận lợi và khó khăn khi vận dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert 
trong dạy học Thanh nhạc ở Việt Nam? 
49 câu trả lời 
Khó khăn khi vận dụng ca khúc trữ tình của F. Schuebert trong giảng dạy 
thanh nhạc ở Việh Nam là phát âm tiếng Đức chuẩn 
Cần thêm tư liệu tác phẩm Thanh nhạc của Schubert 
Khó khăn trong dạy ca khúc của FRanz Schubert đó là phát âm bởi, những ca 
khúc của ông đều được viết bằng tiếng Đức trong khi chương trình đào tạo 
không có môn phát âm tiếng Đức. 
Không có gì khó khăn, tương đối thuận lợi 
Thuận lợi : 
Khó khăn : 
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Tài liệu chưa phong phú 
Một số ca khúc nổi tiếng thì luôn được cập nhật, sinh viên vẫn còn chưa thực 
sự muốn tập bài mới mà chưa được nghe qua. Mặc dù những ca khúc của nhạc 
sĩ sáng tác đa phần là nhạc trữ tình rất dễ tập. 
Thuận lợi: có tài liệu, trang thiết bị để sv tìm hiểu 
Khó khăn: vi Franz Schubert chuyên về trữ tình vqf tuổi đời sv rất trẻ nên hơi 
khó cảm được cái tình, lãng mạn trong tp. 
Ít tài liệu 
*Thuận lợi: Các ca khúc có giai điệu mượt mà - sâu lắng, ý nghĩa ca từ sâu 
sắc. Người học hát khi sử dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert sẽ khoe 
được giọng hát đẹp bay bổng với âm thanh sáng, mượt mà, ngọt ngào và một 
hơi thở sâu, chắc chắn. 
*Khó khăn: Số lượng ca khúc còn rất hạn chế nên sự lựa chọn ca khúc cho 
người học chỉ lặp đi lặp lại với số ít những ca khúc hiện có. Nên chưa thể vận 
dụng hết được độ hay - độ khó các ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong 
dạy học. 
Thêm nhiều tài liệu thanh nhạc 
Giai điệu đẹp hay, cần bổ sung thêm tài liệu! 
Vì những ca khúc của Franz Sube khóvaf hay, nhưng cũng yêu cầu trình độ kỹ 
thuật cũng cao, nên các gv phải biết lựa chon các tác phẩm phù hợp với khả 
năng của SV 
Quãng giọng trong bài không quá rộng nên thuận lợi cho nhiều loại giọng, tuy 
nhiên vấn đề phát âm ngôn ngữ Đức là khó khăn , không chuẩn do trình độ 
của giáo viên và học sinh . 
Khó khăn là:vấn đề phát âm tiếng gốc của tác phẩm,,,ngay cả giảng viên dạy 
thanh nhạc cũng cần phải học tiếng Đức,phát âm chuẩn thì mới dạy sinh viên 
được 
Do hát tiếng Đức nên nhiều khi phát âm chưa được chuẩn. 
Khó khăn phát âm tiếng Đức 
Không có khó khăn 
Thuận lợi để phát triển kỹ thuật cho sv tốt hơn 
cần bổ sung các ca khúc của Fran Schubert vài giáo trình 
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Giảng viên có trình độ va được đào tạo bài bản vậy nên việc truyền dạy kỹ 
thuật thanh nhạc hát những ca khúc trữ tình franz schubert sẽ đạt . Khó khăn 
là do sơ thích và sở trường cũng như cữ giọng của từng sinh viên nên việc để 
sinh viên đạt tới kỹ thuật hát những bài trữ tình Franz Schubert sẽ ko đồng 
đều. Cần phải có phương pháp phù hợp cho từng giọng . 
Khó khăn cách truyền đạt nội dung ca khúc và cách phát âm tiếng chưa chuẩn 
Cần có giáo trình giảng dạy thêm về tính chất âm nhạc, văn hoá, xã hội thời 
kỳ lãng mạn nói chung và của Franz Schubert nói tiếng để trình bày tác phẩm 
tốt hơn. 
Ngôn ngữ Đức nhiều Sinh viên chưa được biết 
Phù hợp với thể trạng, tính cách và văn hoá người VN 
Khó khăn là các ca khúc của Schubert chưa tiếp cận được tới số đông các đối 
tượng học thanh nhạc, chủ yếu là đc 1 số GV đưa ca khúc của S mà bản thân 
các giảng viên tự sưu tầm vào giảng dạy cho học trò của mình. 
Muốn cho sv hát sáng hơn thì nên cho hát ca khúc của Schubert, Phù hợp với 
năm 2,3... vừa vặn không quá khó . 
Sự thuận lợi trong các tác phẩm là âm nhạc lãng mạn,nhiều màu sắc,giai điệu 
thường lặp đi lặp lại, dễ nhớ…Bên cạnh đó,để hiểu được cặn kẽ tính sâu sắc 
trong văn học, lời thơ của tác phẩm, phát âm tiếng Đức cho chính xác là 
những trở ngại của cả giảng viên và sinh viên khi tìm hiểu,giảng dạy và thể 
hiện các ca khúc của tác giả F.Schubert 
Thuận lợi: tố chất của người Việt Nam phù hợp để hát tác phẩm thính phòng 
và ca khúc trữ tình của Schubert là một lựa chọn tốt; hiện nay dễ dàng tìm 
được sheet của các ca khúc Schubert trên mạng internet 
Khó khăn: ca khúc Schubert đa số đều ngắn nhưng lại có nhiều lời, mà việc 
học thuộc toàn bộ lời hát bằng tiếng Đức cũng như quá trình xử lý phát âm 
của toàn bộ lời hát thì thực sự là mất quá nhiều thời gian. Đó là một trong 
những lý do mà nhiều giảng viên không chọn tác phẩm của Schubert cho học 
trò của mình học và thi. 
Phát âm chuẩn tiếng bản xứ, chất lượng đầu vào tại Huế 
Khó khăn : Sv bị hạn chế bởi phát âm tiếng Đức 
Kg có đánh giá 
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Còn ít tài liệu 
- Thuận lợi: các tác âm nhạc của Franz Shubert có giai điệu đẹp, uyển chuyển, 
nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Quãng giọng không quá rộng, giúp cho sinh viên 
thuận lợi khi tập bài và có nhiều yếu tố khai thác, phát triển kĩ thuật! 
- Khó khăn: tài liệu sách giáo khoa còn hạn chế, việc nghiên cứu và phổ biến 
tài liệu sẽ góp phần giúp cho người học dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra còn khó 
khăn về ngôn ngữ, các bản chủ yếu được sử dụng bằng tiếng Đức gây khó 
khăn cho sinh viên trong quá trình học, đặc biệt là phát âm! 
Giai điệu hay khiến sinh viên hứng thú với các ca khúc của Schubert. 
Nhảy quãng rộng nên đòi hỏi sinh viên có kỹ thuật cũng tương đối tốt thì mới 
có thể thể hiện tốt ca khúc của Schubert được. 
- Ca khúc trữ tình của Franz Schubert có giai điệu hay dễ đi vào lòng người, 
mức độ xử lý kỹ thuật Thanh nhạc vừa phải. Vì vậy tạo sự hứng thú cho việc 
dạy và học. 
- Vấn đề phát âm tiếng Đức của sinh viên còn hạn chế, dẫn đến ảnh hưởng 
chất lượng dạy và học. 
Phát âm tiếng đức 
cần thêm tài liệu tác phẩm Franz Schubert 
Giai điệu đẹp cần tăng thêm tài liệu tác phẩm Franz Schubert 
Cần đưa ca khúc của Franz Schubert vào chương trình giảng dạy 
Rất ít tài liệu 
vận dụng kỹ thuật Legato vào ca khúc 
Tăng thêm thời lượng ca khúc Franz Schubert vào chương trình 
thuận lợi rèn luyện kỹ thuật hát legato 
Số lượng phiên âm tiếng Đức còn ít 
ca khúc F. Chubert phù hợp với thể lưccủa người Việt Nam 
bổ sung tài liệu ca khúc Franz Schubert 
Phù hợp với chương trình đào tạo Thanh nhạc chuyên nghiệp 
Phù hợp với giọng hát của người Việt Nam 
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Phụ lục 8 
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN SINH VIÊN 

Nhằm thu thập được ý kiến đóng góp và phản hồi về nội dung nghiên 
cứu “Ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học thanh nhạc ở Việt Nam 
hiện nay”, chúng tôi gửi phiếu này đến Anh/Chị, mong Anh/Chị vui lòng cung 
cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào vào ô 
tương ứng cho từng mục với mức độ do mình chọn  hoặc điền thông tin vào các 
khoảng trống. 

Ý kiến của Anh/Chị sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu, 
không sử dụng cho mục đích nào khác. Rất mong nhận được sự hợp tác của 
Anh/Chị.  
Phần 1 -  Thông tin chung về cá nhân cung cấp thông tin 

1. Họ và tên:………………………………………………………… 
2. Chuyên ngành đào tạo: :.................................................................. 
              Năm 1          Năm 2        Năm 3         Năm 4     
3. Cơ sở đào tạo: …………………………………………………. 

Phần 2 - Nội dung thu thập thông tin 
Câu 2: Anh/chị có học ca khúc của Franz Schubert trong chương trình học 
môn học Thanh nhạc không?  

Thường xuyên: 
          Bình thường: 

Rất ít: 
Chưa được học:  

Câu 1: Anh/chị có thích ca khúc trữ tình của Franz Schubert không? 
          Rất thích: 
          Bình thường: 
 Không thích:                 
Câu 3: Theo anh/chị, việc đưa ca khúc của Franz Schubert vào giảng dạy 
trong chương trình  học Thanh nhạc có phù hợp với sinh viên Việt Nam 
không? 

Rất phù hợp 
Phù hợp  
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Bình thường 
Chưa phù hợp 

Câu 4: Anh/chị được học ca khúc của Franz Schubert dưới hình thức nào? 
          Giảng viên giảng dạy trực tiếp trên lớp 
 Giảng viên giảng online 
  Giảng viên giảng trực tiếp và online 

Tự học 
Câu 5: Những khó khăn của Anh/chị khi học ca khúc Franz Schubert? 
          Kỹ thuật 
          Phát âm 

Kỹ thuật và phát âm 
Ý kiến khác:………………………………………………………. 

Câu 6: Theo anh/chị, phương pháp giảng dạy ca khúc Franz Schubert của 
giảng viên đã phù hợp chưa? 

Rất phù hợp 
Phù hợp 
Bình thường 
Chưa phù hợp 

Câu 7: Mức độ hứng thú của anh/chị khi học ca khúc Franz Schubert? 
          Rất hứng thú 
 Hứng thú 

Hứng thú một phần 
Không hứng thú 

Câu 8: Anh/chị tiếp cận tài liệu học tập về ca khúc trữ tình của Franz 
Schubert hiện nay như thế nào? 
 Rất dễ dàng tiếp cận 

Dễ dàng tiếp cận 
Tiếp cận một phần 
Chưa được tiếp cận 

Câu 10. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng ca khúc trữ tình của 
Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc 
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ST
T 

Yếu tố Mức độ ảnh hưởng Ghi chú 
Cao Trung 

bình 
Thấp Không 

ảnh 
hưởng 

1 Trình độ của giảng viên      
2 Trình độ của người học 

(quãng giọng, kỹ thuật, 
phát âm…) 

     

3 Mức độ hứng thú của 
người học 

     

4 Thời lượng nội dung 
trong chương trình học 

     

5 Tài liệu giảng dạy      
6 Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy học 
     

7 Văn hóa, bản sắc của 
người Việt 

     

8 Yếu tố 
khác……………… 

     

Câu 11: Xin Anh/chị cho biết thêm những thuận lợi và khó khăn khi học ca 
khúc trữ tình của Franz Schubert? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................. 
Câu 12: Ngoài những thông tin đánh giá ở trên, Anh/chị có đề xuất gì để nâng 
cao chất lượng dạy ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh 
nhạc? 



323 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
 
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/chị! 
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Phụ lục 9 
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRƯNG CẦU Ý KIẾN SINH VIÊN 

 
3. Cơ sở đào tạo:  
158 câu trả lời 
HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ 
Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương 
Học viện âm nhạc Huế 
Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương 
Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 
Học viện Âm nhạc Huế 
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 
HVÂN QGVN 
ĐHSPNTTW 
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật TW 
Trường đại học văn hoá thể thao và du lịch thanh hoá 
Trường Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 
Trường Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương 
Trường ĐH SPNTTW 
Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương 
Trường đại học spnttw 
Trường Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương 
Trường Đại Học Văn Hoá Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hoá 
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học viện âm nhạc huế 
Trường Đh Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 
Đại học sư phạm Nghệ thuật TW 
Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 
Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương 
Trường đại học sư phạm văn hoá nghệ thuật TW 
Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương 
Trường Đại học Văn hoá thể thao và du lịch Thanh Hoá 
NUAE 
Trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương 
Trường đại học sư phạm nghệ thuật Trung Ương 
Trường Đại Học Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch Thanh Hoad 
Trường Đại Học SP NTTW 
Trường Đại học văn hoá thể thao và du lịch 
Thanh Nhac 
Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW 
Trường Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 
Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương 
Trường Đại Học Sư Phạm NTTW 
Trường đại học sự phạm nghệ thuật trung ương 
Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 
trường đại học văn hoá thể thao và du lịch thanh hoá 
Đại học sư phạm nghệ thuật TƯ 
Trường ĐHSPNTTW 
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 
Đại học 
đại học sư phạm nghệ thuật trung ương 
Trường sư phạm nghệ thuật trung ương 
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 
Trường đh sư phạm nghệ thuật trung ương 
Đại học Sư phạm Nt Tw 
Đại học spnttw 
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đại học sư phạm nghệ thuật trung ương 
Đại Học sư phạm nghệ thuật Trung Ương 
Chinh quy 
Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội 
Trường đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương 
Đhspnttw 
Trường đhspnt trung ương 
Trường ĐHSPNTTW 
Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật TW 
Cơ sở 1 
ĐHSP nghệ thuật tw 
Đào tạo sinh viên 
Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương 
Trường Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật TW 
Sư phạm nghệ thuật trung ương 
Học Viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam 
Kho Thanh nhạc - Trường Đh Sư phạm Nghệ thuật TW 
Trường Đại Học Sư Phạm nghệ thuật trung Ương 
Trường đại hoc sư phạm nghệ thuật Trung Ương 
Đại Học Thanh Nhạc Chính Quy 
Trường sư phạn nghệ thuật trung ương 
Chính quy 
Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 
Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 
Sư phạm nghệ thuật trung ương 
HVANQG 
Nhạc viện HCM 
THPT 
Khoa Piano&Thanh nhạc 
Trường Đại Học Sư Phạm NTTW 
Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 
K9 Thanh Nhạc 
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Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW 
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 
Trường ĐH spnt tư 
Học viện âm nhạc quốc gia 
HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ 
ĐH SPNTTW 
Thanh Nhạc 
Trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương Hà Nội 
Chính quy 
Đại học su phạm nghệ thuật trung ương 
Đại học sư phạm nttw 
Trường ĐHSP Nghệ Thuật Trung Ương 
HVAN QGVN 
Học viện âm nhạc QGVN 
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Câu 11: Xin Anh/chị cho biết thêm những thuận lợi và khó khăn khi học ca 
khúc trữ tình của Franz Schubert? 
158 câu trả lời 
Không có 
Không 
Ko 
Không 
Bình thường 
Phát âm 
Kỹ thuật và phát âm 
không 
Bình thường 
.Không có ý kiến gì thêm 
Khó khăn về phát âm còn thuận lợi vì giai điệu khá dễ ngấm 
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Thuận lợi về vốn bài nhiều rất hay 
khó khăn về phát âm 
Kỹ thuật chưa tốt 
Dễ dàng tìm nghe và tham khảo trên nhiều nền tảng mạng 
Về phát âm và kỹ thuật 
Cảm âm, kỹ thuật 
Kĩ thuật và phát âm 
Thuận lợi: tiếp thu đc nhiều kỹ thuật hát của Franz Schubert 
Khó khăn: phát âm chưa chuẩn 
Ít tài liệu 
thuận lợi cho kĩ thuật hát 
Thích học, nhưng nhiều cái khó học 
bình thường 
Quãng giọng và cảm xúc 
Phát âm bị sai nhiều 
Phát Âm 
Cách phát âm 
Gặp khó khăn vì hơi thở và vị trí âm thanh chưa vững ạ 
Tài liệu không quá đầy đủ 
kỹ thuật khó, cần tập luyện nhiều 
kỹ thuật thanh nhạc 
Cần phát âm chuẩn 
Kỹ thuật cao, khó phát âm 
Mang tính học thuật cao 
Cách luyến láy và thể hiện cảm xúc vẫn chưa đạt được cảm xúc tới ng nghe 
Còn nhiều khó khăn trong việc phát âm các ca khúc 
Thuận lợi: Giai điệu đẹp, trữ tình, mềm mại, du dương, rất phù hợp để luyện 
tập kỹ thuật legato và truyền tải cảm xúc qua giai điệu. 
Khó khăn: Đặc trưng phát âm tiếng Đức có thể gây khó cho việc hát legato 
hơn tiếng Ý. 
Ca khúc của Franz Schubert có giai điệu dễ nghe khiến người khác hứng thú 
Ca khúc của Franz Schubert có giai điệu cuốn hút khiến người nghe hứng thú 
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Ko có 
hơi thở khó ạ 
Ca khúc rất hay và dễ dàng tiếp thu nhanh 
Khó khăn: khi thể hiện những ca khúc trữ tình của Franz Schubert đòi hỏi 
người hát phải có kiến thức và sự hiểu biết nhất định về đặc điểm âm nhạc của 
ông. Từ đó, áp dụng cho phương pháp lấy hơi, ngân rung đuôi và kỹ thuật hát 
legato cần được sử dụng chủ yếu. Cách hát belcato cũng cần phải được áp 
dụng một cách khéo léo để làm tăng tính nghệ thuật, thẩm mỹ của ca khúc, 
nhưng đồng thời cũng không được đánh mất tính trữ tình vốn khi thể hiện tác 
phẩm. 
dfssfds 
Mình không chuyên lắm về các ca khúc nước ngoài 
Thuận lợi là giảng viên trong trường tâm huyết và khó khăn là ca khúc cũng 
không dễ dàng để thể hiện 
ko 
Cần thật tinh tế để phát âm chuẩn những âm R một cách tốt nhất 
khó hát 
Nhạc của Schubert rất hay, nhưng ông ấy viết có những hoà thanh đi lệch hơi 
khó hát…. Nhưng về tổng thể cả bài lại là tác phẩm rất tuyệt vời 
Em nghĩ là mọi người đều háo hức học ạ 
hơi khó khăn về phát âm và giai điệu 
bình thường 
Có thuận lợi cũng có khó khăn 
Cần kĩ thuật cao 
Thuận lợi: giảng viên giảng dạy nhiệt tình 
bản thân em phải trau dồi thêm kỹ thuật và phát âm 
Không gặp khó khăn 
Khó khăn về phát âm, cách xử lí sắc thái 
Dễ tiếp cận, đòi hỏi kỹ thuật 
Hiểu ca khúc - lời - âm nhạc, kiếm soát và tiết chế, sự tinh tế 
Khó phát âm 
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Kĩ thuật hát khá khó và đòi hỏi thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên 
những ca khúc lại rất hay và tình cảm, đặc biệt là cách hát độc đáo . 
Là giúp ta phổ cập thêm nhiều kiến thức. Mở mang và mơr rộng thêm vốn bài 
hát 
Em chưa học nên em ko binh luận ạ 
Không có thêm 
Thuận lợi vì nó là ca khúc, thể loại ca khúc quen thuộc với người Việt. Khó 
khăn khi học là chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với các tác phẩm của Schubert. 
Khó về phát âm 
Khó khăn: phát âm và cảm xúc thể hiện 
Thuận lợi: giảng viên giảng dạy chu đáo, ti mỉ 
Giai điệu dễ nge. Ca từ không khó đọc nhưng khó nhất là thể hiện cảm xúc. 
Các tác phẩm của ông lúc nào cũng mang trong tâm thế biến mất khỏi nhân 
gian nên để các bạn trẻ học thì dễ bị hiểu lầm là dễ hát 
ko ạ 
Thuận lợi: giúp cho sv xử lí tốt các ca khúc khó 
Khó khăn: phải học thật kĩ và tiếp thu tốt kĩ thuật hát 
Abc 
phát âm và kỹ thuật 
Phát âm và kỹ thuật 
Thuận lợi: giai điệu dễ nhớ 
Khó khăn: Phát âm hơi khó 
Hhhhhsb 
Cần phải có căn bản về hơi thở, đòi hỏi cột hơi thật chắc, ổn định, và biết cách 
xác định vị trí âm thanh là khoảng vang trên các hốc xoang. 
Cần phải có cột hơi chắc 
Không ý kiến 
Thuận lợi: học được kỹ thuật thanh nhạc; khó khăn: phát âm tiếng Đức khó. 
Kỹ thuật 
Ngôn ngữ 
... 
Khó trong việc phát âm và kỹ thuật 
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Khó khăn trong việc phát âm và nhấn nhá 
Khó khăn về phát âm 
Chưa được học 
Em không có ý kiến 
Em không có thêm ý kiến gì ạ 
Em cần phải rèn luyện thêm nhiều kỹ thuật hơn ạ 
Thuân lợi: Được học thêm một số kỹ thuật về thanh nhạc 
Khó khăn: Phát âm chưa chuẩn 
- Thuận lợi: được học thêm một số kỹ thuật thanh nhạc 
- Khó khăn: phát âm 
- Thuận lợi: được học thêm những kỹ thuật thanh nhạc mới 
- Khó khăn: phát âm 
Thuận lợi: được học thêm một số kỹ thuật Thanh nhạc mới 
Khó khăn: phát âm chưa chuẩn, chưa có nhiều tư liệu để học tập và nghiên 
cứu 
thuận lợi: được học thêm 1 số kĩ thuật thanh nhạc 
khó khăn: phát âm chưa chuẩn 
Thuận lợi: Được học thêm một số kỹ thuật và tác phẩm mới 
Khó khăn: gặp vấn đề về phát âm 
thuận lợi: được học thêm kĩ thuật thanh nhạc 
khó khăn: phát âm 
Khó khăn: về phát âm 
thuận lợi: được học thêm các kỹ thuật thanh nhạc 
Tôi không có nhiều tài liệu 
Câu 12: Ngoài những thông tin đánh giá ở trên, Anh/chị có đề xuất gì để nâng 
cao chất lượng dạy ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh 
nhạc? 
158 câu trả lời 
Không 
Không có 
Không ạ 
Ko 
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Không 
không 
không có 
. 
Không có ý kiến gì thêm 
Cần được học thêm tiếng Đức 
cần được học thêm tiếng Đức 
gv nên đưa nhiều vào vc dạy 
Bình thường 
E không có đề xuất 
Ko ạ 
Cần thêm tài liệu 
bình thường 
K 
Không đề xuất 
Tinh thần tự học của sinh viên 
Dạ không ạ 
nâng cao trình độ chuyên môn về kĩ thuật thanh nhạc 
Nâng cao kỹ thuật cho học viên 
Cần được nghe nhiều tác phẩm hơn 
Chú trọng tới kĩ thuật và đặc biệt sự truyền tải cảm xúc 
Chưa có thêm đề xuất gì 
Không có. 
Không có đề xuất gì. 
Không có đề xuât 
Không có đề xuất 
Ko đề xuất gì thêm 
Tăng buổi học Thanh nhạc 
fsdfdsfds 
em muốn rằng nhà trường hãy cho sinh viên tiếp cận với các ca khúc của 
Franz Schubert càng sớm càng tốt để khi sinh viên đã hiểu được ý nghĩa bài 
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hát và có nhiều thời gian chuẩn bị thì sẽ thể hiện các ca khúc trên một cách tốt 
hơn 
ko 
Hsinh cần Nghe nhiều,cảm nhận kết hợp vào quá trình đc học tập và làm việc 
cùng giảng viên để sửa những lỗi sai như về kỹ thuật hay phát âm khi đã hiểu 
kết hợp lồng cảm xúc, xử lý chúng ta sẽ học và hát ra được những ca khúc trữ 
tình của Franz Schubert một cách đầy đủ yếu tố nhất 
Cá nhân em nghĩ là, nên thường xuyên phổ cập thêm kiến thức và cho hs 
thường xuyên nghe những ca khúc của Ông. 
Không có bổ sung gì thêm 
Ko ạ 
Em thấy chất lượng giảng dậy đang rất tốt 
Đầu tư thêm đạo cụ học tập 
mong sẽ được học thêm những tác phẩm của Franz Schubert 
Đề xuất 
Không có đề xuất 
Cần thêm nhiều tài liệu 
Em nghĩ là cả sinh viên và cả giảng viên cần hiểu hơn về âm nhạc trữ tình của 
Schubert và cả lời - cảm xúc để sử lý tác phẩm tinh tế hơn. 
Cần nghe nhiêu và tập phát âm 
Nên học kĩ thuật và cách hát . 
Không có để xuất gì thêm 
Ca khúc hay cần được bổ sung trong môn Thanh Nhạc 
Không có đề xuất thêm 
Ok 
Rất hay và phù hợp trong giảng dạy 
Trước khi học tác phẩm , giảng viên cần chỉ cho học sinh lịch sử cuộc đời của 
Ngài, hoàn cảnh sáng tác, tâm tư thể hiện. 
ko ạ 
không có 
Dạ không 
Nsnab a 
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Lớp học phải có đầy đủ trang thết bị và cơ sở vật chất 
Phải có kiến thức và sự hiểu biết đặc điểm âm nhạc của Franz Schubert 
Không ý kiến 
Người học được học thêm cách phát âm tiếng Đức 
Cần nghe nhiều hơn 
Cần được tiếp xúc nhiều hơn 
0 
Em nghĩ nên được dạy kĩ hơn 
Chưa được học 
Em không có ý kiến 
Em không có đề xuất gì ạ 
Em không có đề xuất gì thêm 
Sinh viên cần chăm chỉ luyện tập hơn nữa 
Học thêm tiếng Đức 
Nếu được học thêm tiếng Đức thì tốt 
cần dược học thêm về cách phát âm tiếng Dức 
Không có 
cần được học thêm tiếng đức 
cần được tìm hiểu và học phát âm tiếng Đức để dễ dàng tiếp cận với tác phẩm 
học thêm tiếng đức 
sinh viên cần được học thêm tiếng Đức để phát âm chuẩn 
 
Có thêm nhiều tài liệu. 
sinh viên cần được học thêm tiếng Đức để phát âm chuẩn 
Sinh viên cần học thêm tiếng Đức để phát âm chuẩn 
Không Đề Xuất Thêm!!! 
Sinh viên cần học thêm tiếng Đức để phát âm chuẩn hơn 
Không!!! 
Thời gian 
dạ không 
Sinh viên cần được học thêm tiếng Đức để phát âm chuẩn khi học các ca khúc 
của Franz Schubert 
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Cần được học tiếng Đức để phát âm chuẩn 
Cần học thêm tiếng Đức để dễ dàng phát âm 
Phải được học thêm tiếng Đức 
Em sẽ là người tiếp tục cố gắng a 
tăng thêm thời lượng ca khúc F. Chubert 
cần đưa ca khúc Franz Schubert vào chương trình 
rất phù hợp để vận dụng kỹ thuật hát liền tiếng 
giai điệu rất hay dễ cảm nhận để xử lý tác phẩm 
đưa vào chương trình học 
có nhiều bài phiên âm để dễ học 
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CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP KHÁC 
Ngoài các ý kiến đánh giá của về các tiêu chí được thể hiện qua các 

bảng số liệu thống kê, 207 khách thể còn đưa ra những ý kiến đóng góp/đề 
xuất như: 
 * Thuận lợi khi vận dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy 
học Thanh nhạc ở Việt Nam 

- Các ca khúc có giai điệu mượt mà - sâu lắng, ý nghĩa ca từ sâu sắc. 
Người học hát khi sử dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert sẽ khoe 
được giọng hát đẹp bay bổng với âm thanh sáng, mượt mà, ngọt ngào và 
một hơi thở sâu, chắc chắn.  

- Quãng giọng không quá rộng, giúp cho sinh viên thuận lợi khi tập 
bài và có nhiều yếu tố khai thác, phát triển kĩ thuật.  

- Giảng viên có trình độ và được đào tạo bài bản vậy nên việc truyền 
dạy kỹ thuật thanh nhạc hát những ca khúc trữ tình franz schubert sẽ đạt 
được hiệu quả cao.  

- Các ca khúc nhìn chung phù hợp với thể trạng, tính cách và văn hoá 
người VN. 

- Các tác phẩm âm nhạc của Franz Shubert có giai điệu đẹp, uyển 
chuyển, nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Quãng giọng không quá rộng, giúp cho sinh 
viên thuận lợi khi tập bài và có nhiều yếu tố khai thác, phát triển kĩ thuật.  
* Những khó khăn khi vận dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong 
dạy học Thanh nhạc ở Việt Nam 

- Khó khăn lớn nhất khi vận dụng ca khúc trữ tình của Franz Schubert 
trong giảng dạy thanh nhạc ở Việt Nam là phát âm tiếng Đức chuẩn. Những 
ca khúc đều được viết bằng tiếng Đức trong khi chương trình đào tạo không 
có môn phát âm tiếng Đức. 

- Franz Schubert chuyên về trữ tình và tuổi đời sinh viên rất trẻ nên 
hơi khó cảm được cái tình, lãng mạn trong tác phẩm. 

- Số lượng ca khúc còn rất hạn chế nên sự lựa chọn ca khúc cho 
người học chỉ lặp đi lặp lại với số ít những ca khúc hiện có. Nên chưa thể 
vận dụng hết được độ hay - độ khó các ca khúc trữ tình của Franz Schubert 
trong dạy học.  

- Cần có giáo trình giảng dạy thêm về tính chất âm nhạc, văn hoá, xã 
hội thời kỳ lãng mạn nói chung và của Franz Schubert nói riêng để trình bày 
tác phẩm tốt hơn. 
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- Tài liệu giảng dạy còn hạn chế, việc nghiên cứu và phổ biến tài liệu 
sẽ góp phần giúp cho người học dễ dàng tiếp cận.  

- Một số ca khúc nổi tiếng thì luôn được cập nhật, sinh viên vẫn còn 
chưa thực sự muốn tập bài mới mà chưa được nghe qua. Mặc dù những ca 
khúc của nhạc sĩ sáng tác đa phần là nhạc trữ tình rất dễ tập. 

- Các ca khúc của Franz Schubert chưa tiếp cận được tới số đông các đối 
tượng học thanh nhạc, chủ yếu là được một số GV đưa ca khúc mà bản thân các 
giảng viên tự sưu tầm vào giảng dạy cho học trò của mình. 

- Do sở thích và sở trường cũng như cữ giọng của từng sinh viên nên việc 
để sinh viên đạt tới kỹ thuật hát những bài trữ tình Franz Schubert sẽ ko đồng đều. 
Cần phải có phương pháp phù hợp cho từng giọng. 
* Đề xuất của người học 

- Cần đưa ca khúc Franz Schubert vào chương trình rất phù hợp để vận 
dụng kỹ thuật hát liền tiếng, giai điệu rất hay dễ cảm nhận để xử lý tác phẩm. 

- Sinh viên cần chú trọng tới kĩ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn và 
đặc biệt sự truyền tải cảm xúc 

- Sinh viên cần tiếp cận với các ca khúc của Franz Schubert càng sớm 
càng tốt để khi sinh viên đã hiểu được ý nghĩa bài hát và có nhiều thời gian 
chuẩn bị thì sẽ thể hiện các ca khúc trên một cách tốt hơn 
- Người học cần nghe nhiều, cảm nhận kết hợp vào quá trình được học tập và 
làm việc cùng giảng viên để sửa những lỗi sai như về kỹ thuật hay phát âm khi 
đã hiểu kết hợp lồng cảm xúc, xử lý chúng ta sẽ học và hát ra được những ca 
khúc trữ tình của Franz Schubert một cách đầy đủ yếu tố nhất 

- Cần thêm nhiều tài liệu, tăng thêm thời lượng ca khúc trong chương 
trình. 

- Sinh viên và cả giảng viên cần hiểu hơn về âm nhạc trữ tình của Franz 
Schubert và cả lời - cảm xúc để xử lý tác phẩm tinh tế hơn. Trước khi học tác 
phẩm, giảng viên cần chỉ cho học sinh lịch sử cuộc đời của Ngài, hoàn cảnh 
sáng tác, tâm tư thể hiện. 

- Sinh viên cần được học thêm tiếng Đức để phát âm chuẩn khi học các 
ca khúc của Franz Schubert 

- Lớp học phải có đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 
KHOA PIANO VÀ THANH NHẠC 

THANG ĐO ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG 
CA KHÚC TRỮ TÌNH CỦA FRANZ SCHUBERT  

Điểm Kỹ thuật thanh nhạc Phát âm ca từ Xử lý tác phẩm 

10-
9,0 

Hát ổn định âm thanh 
trên âm khu tự nhiên 
kết hợp tốt với kỹ thuật 
thanh nhạc ổn định. Hơi 
thở khống chế tốt để 
điều tiết được âm lượng 
to, nhỏ phù hợp với nội 
dung tác phẩm. Thống 
nhất âm khu giọng 
ngực, âm khu chuyển, 
âm khu óc.Vị trí âm 
thanh cao, sáng, rõ nét. 

Hiểu và nắm 
vững nội dung, 
phong cách âm 
nhạc để có thể 
hát một cách tự 
nhiên, chân thực. 
Đạt được sự tinh 
tế trong ngữ điệu 
và phương thức 
biểu cảm.  
 

Tự tin trình bày tác 
phẩm, khéo léo vận 
dụng kỹ thuật thanh 
nhạc hiệu quả tinh tế, 
phối hợp chặt chẽ giữa 
phần hát và phần đệm.  

8,0 -
7,0 

Có hơi thở tốt, sử dụng 
âm thanh tự nhiên, kết 
hợp với khống chế hơi 
thở tốt. Chưa thống 
nhất âm khu giọng 
ngực, âm khu chuyển, 
âm khu óc. 
 

Hiểu nội dung, 
phong cách âm 
nhạc nhưng phat 
âm còn chưa 
được tự nhiên.   

Hát truyền cảm, khá 
chuẩn xác, thể hiện 
được đúng nội dung, 
tình cảm, phong cách 
của bài hát. Chưa phối 
hợp chặt chẽ giữa 
phần hát và phần đệm. 

6,0 – 
5,0 

Vận dụng được kỹ 
thuật thanh nhạc vào 
tác phẩm nhưng chưa 
nhuần nhuyễn. Hát gò 
bó, giọng hát mờ. 
khống chế hơi thở chưa 
tốt.  

Chưa tìm hiểu kỹ 
tác phẩm, phát 
âm chưa chính 
xác.  

Trình bày bài sạch sẽ, 
thể hiện được  nội 
dung, tình cảm, tính 
chất, phong cách của 
tác phẩm.  
Xử lý bài chưa được 
tinh tế. 

 
  KHOA PIANO VÀ THANH NHẠC  
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KHOA PIANO VÀ THANH NHẠC 
BỘ MÔN:THANH NHẠC CHUYÊN NGÀNH 

 
 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM CÁ NHÂN 
 

Hình thức thi:         Biểu diễn 
Cán bộ chấm thi:    …………………… 
Năm học:                2021 - 2022 

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THAM GIA THỰC NGHIỆM 

STT Họ và tên SV Tên tác phẩm Nhận xét Điểm 
1 Bùi Hương Quỳnh Frühlingsglaube 

 (Niềm tin Mùa 
Xuân) 

  

2 Lê Hữu Kiệt Good night 
(Chúc ngủ ngon) 

  

3 Ân Thị Minh 
Hằng 

Du Bist Die Ruh 
(Em là niềm yên 
bình) 

  

4 Hoàng Thế Lộc Ständchen 
(Nhạc chiều) 

  

5 Phạm Lan Quỳnh Der Hirt auf dem 
Felsen  
(Cậu chăn cừu trên 
mỏm núi đá) 

  

6 Vũ Thảo Vân Horch, horch die 
Lerch'  
(Chim sơn ca hãy 
lắng nghe) 

  

7 Phạm Hồng Ngọc Frühlingsglaube 
 (Niềm tin Mùa 
Xuân) 

  

8 Doãn Tuấn Anh Good night 
(Chúc ngủ ngon) 
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9 Hà Kiều Anh Du Bist Die Ruh 
(Em là niềm yên 
bình 

  

10 Lê Hồng Phong Ständchen 
(Nhạc chiều) 

  

                      Hà Nội, ngày   tháng   năm 2022 
  CÁN BỘ CHẤM THI 
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Phụ lục 10 
ẢNH MINH HỌA 

10.1. Ảnh điều tra thực trạng 

 
Học viên chụp ảnh kỷ niệm cùng Th.S Hoàng Anh Sơn - PGĐ Học viện Huế, 
sau đợt điều tra thực trạng dạy học ca khúc Franz Schubert tại cơ sở đào tạo 
(Nguồn: Nguyễn Thị Lan Anh) 
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Phỏng vấn online Nguyễn Thị Lan Anh, phụ trách Khoa Thanh nhạc - Học 
viện Âm nhạc Huế (Nguồn: Đỗ Hương Giang) 

 
Phỏng vấn online Võ Thị Thanh Tuyền, GV Khoa thanh nhạc - Nhạc viện TP 
Hồ Chí Minh (Nguồn: Đỗ Hương Giang) 
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Phỏng vấn NSND. Nguyễn Quang Thọ. Nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc- 
Học viện âm nhạc QGVN (Nguồn: Đỗ Hương Giang) 
 

 
Phỏng vấn Nghệ sĩ Bích Thuỷ trong buổi báo cáo lớp Master ngày 
20/07/2022. Tại 121 phố 8/3 Hai Bà Trưng. (Nguồn: Đỗ Hương Giang) 
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Dự giờ TS. NSND Nguyễn Quốc Hưng. Trưởng Khoa thanh nhạc – Học viện 
âm nhạc QGVN (Nguồn: Đỗ Hương Giang) 

 
Dự giờ GVC. NGƯT Phạm Hoàng Hiền. P. Trưởng Khoa. Phụ trách khoa âm 
nhạc–  Trường ĐH VHTT& DL Thanh Hoá (Nguồn: Đỗ Hương Giang) 
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10.2. Ảnh thực nghiệm 

 
Thực nghiệm dạy ca khúc Nhạc chiều (tiết 3) cho SV năm ¾ Hoàng Thế Lộc 
(Nguồn: Phạm Công Minh) 

 
Thực nghiệm dạy ca khúc Nhạc chiều (tiết 6 ghép đàn) cho SV năm ¾ Hoàng 
Thế Lộc (Nguồn: Phạm Công Minh) 
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Thực nghiệm dạy ca khúc Niềm tin mùa xuân (tiết 6 ghép đàn) cho SV năm ¼ 
Bùi Hương Quỳnh (Nguồn: Phạm Công Minh) 

 
Thực nghiệm dạy ca khúc Gute Nacht (Chúc ngủ ngon) (tiết 3) cho SV năm 
1/4 Lê Hữu Kiệt (Nguồn: Nguyễn Thị Trà My) 
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Thực nghiệm dạy ca khúc ca khúc Standchen Du Bist Die Ruh (Em là niềm 
yên bình) (tiết 3) cho SV năm 4/4 Ân Thị Minh Hằng  (Nguồn: Lê Huy 
Hoàng) 

 
Thực nghiệm dạy ca khúc ca khúc Standchen Du Bist Die Ruh (Em là niềm 
yên bình) (tiết 6 ghép đàn) cho SV năm 4/4 Ân Thị Minh Hằng   
(Nguồn: Phạm Công Minh) 
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Thực nghiệm dạy ca khúc ca khúc Der Hirt auf dem Felsen (Cậu chăn cừu 
trên mỏm núi đá) cho SV Phạm Thị Lan Quỳnh (Nguồn: Nguyễn Thị Trà My) 

 
Thực nghiệm dạy ca khúc ca khúc Horch, horch die Lerch' (Chim sơn ca hãy 
lắng nghe) cho SV Vũ Thị Thảo Vân (Nguồn: Nguyễn Thị Trà My) 
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Dự giờ thực nghiệm ca khúc ca khúc Standchen Du Bist Die Ruh (Em là niềm 
yên bình) (tiết 7) cho SV năm 4/4 Ân Thị Minh Hằng. (Nguồn: Nguyễn Thị 
Trà My) 
* Ảnh  dự giờ đối chứng 

 
Dự giờ GV Đặng Thị Loan, Tiết 5 dạy ca khúc: Chúc ngủ ngon (Good night 
Doãn Tuấn Anh - giọng nam cao (sinh viên năm ¼). (Nguồn: Nguyễn Đỗ 
Hương Giang) 
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Dự giờ GV Đặng Thị Loan, tiết 5 dạy ca khúc dạy ca khúc Em là niềm yên 
bình (Standchen Du Bist Die Ruh). SV Hà Kiều Anh - giọng nữ cao (SV năm 
¾) (Nguồn: Nguyễn Đỗ Hương Giang) 

 
Dự giờ GV Đặng Thị Loan, tiết 5 dạy ca khúc Nhạc chiều (Ständchen). SV Lê 
Hồng Phong- giọng nam cao (SV năm  ¾). (Nguồn: Nguyễn Đỗ Hương 
Giang) 
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Hình ảnh trong buổi báo cáo thực nghiệm ngày 28/05/2022. Phòng D4. 
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW 

 
Báo cáo thực nghiệm ca khúc Gute Nacht (Chúc ngủ ngon). SV Lê Hữu Kiệt. 
(Nguồn: Lê Minh Tuyến) 
 

 
Báo cáo thực nghiệm ca khúc Du Bist Die Ruh (Em là niềm bình yên). SV Ân 
Thị Minh Hằng. (Nguồn: Lê Minh Tuyến) 
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Báo cáo thực nghiệm ca khúc Der Hirt auf dem Felsen (Cậu chăn cừu trên 
mỏm núi đá). SV Phạm Thị Lan Quỳnh. (Nguồn: Lê Minh Tuyến) 

 
Báo cáo thực nghiệm ca khúc Horch, horch die Lerch' (Chim sơn ca hãy lắng 
nghe). SV Vũ Thị Thảo Vân. (Nguồn: Lê Minh Tuyến) 
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Báo cáo thực nghiệm ca khúc Ständchen (Nhạc chiều). SV Hoàng Thế Lộc. 
(Nguồn: Lê Minh Tuyến) 

 
Báo cáo thực nghiệm ca khúc Frühlingsglaube (Hãy tin khi mùa xuân sang). 
SV Bùi Hương Quỳnh. (Nguồn: Lê Minh Tuyến) 
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Báo cáo thực nghiệm ca khúc Ständchen (Nhạc chiều). SV Lê Hồng Phong. 
(Nguồn: Lê Minh Tuyến) 

 
Báo cáo thực nghiệm ca khúc Em là niềm yên bình (Standchen Du Bist Die 
Ruh). SV Hà Kiều Anh (Nguồn: Lê Minh Tuyến) 
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Báo cáo thực nghiệm ca khúc Chúc ngủ ngon (Good night).Doãn Tuấn Anh. 
(Nguồn: Lê Minh Tuyến) 
 

 
Báo cáo tốt nghiệp ca khúc Du Bist Die Ruh (Em là niềm bình yên). SV 
Nguyễn Thị Huệ. (Nguồn:Đỗ Hương Giang) 
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Hội đồng đánh giá báo cáo thực nghiệm. (Nguồn: Lê Minh Tuyến) 
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DANH MỤC TÁC PHẨM FRANZ SCHUBERT 

Cấp độ thứ nhất 

STT TÊN BÀI Trang 
1  An den Mond D193 (Nhắn gửi trăng) 1 
2  An die Musik (Nhắn gửi âm nhạc) 3 

3  Danksagung an den Bach (Lời cảm tạ tới dòng suối) 5 
4  Das Wandern (Lên đường) 7 
5  Der Müller und der Bach (Chàng thợ xay và dòng suối) 9 

6  Der Leiermann (Người chơi đàn quay) 12 
7  Der Tod und das Mädchen (Thần chết và thiếu nữ) 14 
8  Der Wegweiser (Người dẫn đường) 15 
9  Die liebe Farbe (Màu sắc của tình yêu) 19 
10  Frühlingsglaube (Hãy tin khi mùa xuân sang) 21 
11  Gute Nacht (Chúc ngủ ngon) 28 
12  Halt! (Dừng lại) 32 
13  Lied der Mignon (Khúc hát Mignon) 34 
14  Lied eines Schiffers an die Dioskuren (Khúc hát người 

thủy thủ gửi tới chòm Song Tử) 
36 

15  Mein (Người yêu của tôi) 38 
16  Morgengruß (Lời chào buổi sáng) 42 
17  Mut! (Tâm trạng) 44 
18  Wandrers Nachtlied II (Khúc hát đêm của kẻ lãng du II) 46 
19  Was Ist Sylvia? (Sylvia, nàng là ai?) 47 
20  Wohin? (Về đâu?) 49 

Cấp độ thứ hai 

STT TÊN BÀI Trang 

1  Ave Maria 53 

2  Auf dem Wasser zu singen (Bài ca trên mặt nước) 55 



 

3  Der Hirt auf dem Felsen (Cậu chăn cừu trên mỏm núi đá) 60 

4  Der Lindenbaum (Cây bồ đề) 75 

5  Der Neugierige (Muốn biết) 79 

6  Der Jäger (Thợ săn) 80 

7  Die Forelle (Con cá hồi) 84 

8  Die Krähe (Con quạ) 88 

9  Die Post (Người đưa thư) 90 

10  Du Bist Die Ruh (Em là niềm bình yên) 94 

11  Nacht und Träume (Đêm và  những giấc mơ) 96 

12  Erlkönig (Chúa rừng) 98 

13  Frühlingstraum – (Giấc mộng xuân) 104 

14  Ganymed  108 

15  Gretchen am Spinnrade (Nàng Gretchen bên xa kéo sợi) 112 

16  Heidenröslein (Bông hồng dại) 118 

17  Horch, horch die Lerch' (Chim sơn ca hãy lắng nghe) 119 

18  Il modo di parlare moglie (Cách thức chọn vợ) 121 

19  Lachen und Weinen, (Khóc và cười) 128 

20  Liebesbotschaft (Thông điệp tình yêu) 133 

21  Nähe des Geliebten, (Gần gũi bên người dấu yêu) 137 

22  Schäfers Klagelied (Lời than thở của cậu chăn cừu) 138 

23  Seligkeit (Niềm hạnh phúc) 141 

24  Ständchen (Nhạc chiều) 142 
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Thông điệp của tình yêu









Gần gũi bên người yêu dấu
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Niềm hạnh phúc



Nhạc chiều
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	Biểu đồ 3.3. Kết quả khảo sát về mức độ phù hợp của ca khúc trữ tình Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc
	Biểu đồ 3.4. Kết quả khảo sát về mức độ phù hợp của thời lượng ca khúc trữ tình Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc

	3.3.3. Thực trạng sử dụng ca khúc của Franz Schubert trong chương trình dạy học
	Bảng 3.5. Khảo sát thời lượng sử dụng ca khúc của Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc
	Biểu đồ 3.5. Kết quả khảo sát thời lượng ca khúc của Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc
	Biểu đồ 3.6. Kết quả khảo sát mức độ phù hợp của thời lượng ca khúc của Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc
	Bảng 3.6. Khảo sát yêu thích của sinh viên đối với ca khúc của Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc
	Biểu đồ 3.7. Mức độ yêu thích ca khúc của Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc
	Biểu đồ 3.8. Mức độ phù hợp ca khúc của Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc
	Biểu đồ  3.9. Mức độ phù hợp với người Việt Nam khi sử dụng ca khúc của Franz Schubert trong chương trình dạy học thanh nhạc
	Biểu đồ 3.10. Kết quả khảo sát về mức độ khó của ca khúc trữ tình Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc

	3.3.4. Thực trạng hình thức, phương pháp dạy học Thanh nhạc ở bậc Đại học
	Biểu đồ 3.11. Mức độ phù hợp hình thức dạy học khi dạy học hát ca khúc của Franz Schubert
	Biểu đồ 3.12. Các hình thức dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert
	Về mức độ hứng thú của sinh viên khi học ca khúc Franz Schubert 07 giảng viên (14.3%) đánh giá người học hứng thú một phần, 27 giảng viên (55.1%) đánh giá người học hứng thú, 15 giảng viên (30.6%) đánh giá người học rất hứng thú. Có thể thấy, đa số si...
	Biểu đồ 3.13. Mức độ hứng thú khi sinh viên học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert
	Biểu đồ  3.14. Mức độ đáp ứng của trình độ sinh viên học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert
	Biểu đồ 3.15. Mức độ đáp ứng về phương pháp giảng dạy ca khúc trữ tình của Franz Schubert

	3.3.5. Kết quả  khảo sát về tài liệu giảng dạy Ca khúc của Franz Schubert
	Biểu đồ 3.16. Tài liệu dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert

	3.4. Thực trạng hoạt động dạy học hát ca khúc của Franz Schubert
	3.4.1. Thực trạng hoạt động dạy của giảng viên
	Bảng 3.7. Khảo sát hoạt động dạy của giảng viên trong giảng dạy ca khúc trữ tình của Franz Schubert

	3.4.2. Thực trạng hoạt động học của sinh viên
	Tiến hành khảo sát 158 sinh viên (bao gồm 23 sinh viên năm nhất, 48 sinh viên năm hai; 40 sinh viên năm ba; 47 sinh viên năm tư) ngành thanh nhạc trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Học viện âm nhạc Huế, Nhạc viện thành p...
	Biểu đồ 3.17. Trình độ của sinh viên học hát ca khúc trữ tình của
	Franz Schubert
	Bảng 3.8. Khảo sát khó khăn của sinh viên khi học ca khúc trữ tình của Franz Schubert
	Biểu đồ 3.18. Khó khăn của sinh viên học hát ca khúc trữ tình của
	Franz Schubert
	Biểu đồ 3.19. Mức độ hứng thú của sinh viên học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert
	Biểu đồ 3.20. Kết quả khảo sát của sinh viên về tài liệu học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert


	3.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc
	Bảng 3.9. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert

	3.6.  Đánh giá chung về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chê trong dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc
	3.6.1. Ưu điểm
	3.6.2. Hạn chế
	3.6.3. Đề xuất của người học
	Tiểu kết chương 3
	Chương 4
	MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC HÁT CA KHÚC TRỮ TÌNH CỦA FRANZ SCHUBERT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THANH NHẠC
	Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
	4.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
	4.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu
	4.1.2. Đảm bảo tính hệ thống
	4.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ
	4.1.4. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển
	4.1.5. Đảm bảo tính khả thi

	4.2. Một số biện pháp dạy học hát ca khúc của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay
	4.2.1. Biện pháp 1: Phương pháp dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert kết hợp với tự học của sinh viên đại học Thanh nhạc
	4.2.2. Biện pháp 2. Phương pháp lựa chọn ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc theo năng lực cá nhân của người học
	4.2.3. Biện pháp 3. Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong dạy học hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc
	* Rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cơ bản
	* Rèn luyện cách xử lý kỹ thuật tinh tế trong ca khúc của Franz Schubert
	Ca khúc của Franz Schubert đòi hỏi người hát phải sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật thanh nhạc. Tùy theo nội dung và sự phát triển của âm nhạc, mỗi ca khúc sẽ có cách xử lý riêng.
	* Rèn luyện kỹ năng điều chỉnh âm lượng giọng hát
	* Rèn luyện kỹ năng thể hiện cảm xúc
	4.2.4.  Biện pháp 4.  Phương pháp rèn luyện hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc kết hợp với phần đệm piano
	4.2.5. Biện pháp 5. Phương pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện tác phẩm cho sinh viên đại học Thanh nhạc khi dạy hát ca khúc trữ tình của Franz Schubert
	* Biểu đạt cảm xúc
	Để rèn luyện đạt được hiệu quả, GV yêu cầu SV đặc biệt lưu ý những điểm nhấn trong ca khúc. Sử dụng mắt và miệng để truyền đạt cảm xúc. Trên khuôn khặt, mắt là và miệng là hai bộ phận có khả năng biểu cảm cao nhất. Vì vậy, cần phải tập luyện để có th...
	Ca khúc của Franz Schubert với đặc điểm trữ tình, sâu lắng, vì vậy, để biểu đạt cảm xúc một cách thật tự nhiên, SV cần lưu ý rèn luyện cách giải phóng hình thể bằng các động tác nhẹ nhàng, tinh tế. Cùng với giọng ca sâu lắng, “giải phóng hình thể sẽ t...
	Ở đây, GV cần hướng dẫn SV biết cách thả lỏng và làm mềm cơ thể, đồng thời cảm nhận tính chất và nội dung âm nhạc qua từng câu hát. Thả lỏng cơ thể sẽ giúp cho người hát có tinh thần sảng khoái, động tác biểu diễn sẽ tự nhiên, biểu đạt cảm xúc tốt hơn...
	Trong quá trình hướng dẫn rèn luyện giải phóng cơ thể, GV cần lưu ý một số điểm mấu chốt để giúp các em đạt được những thói quen về tư thế, tác phong khi biểu diễn. Giải phóng cơ thể sẽ giúp các em tạo được sự đẹp mắt, ấn tượng và có phong thái biểu d...
	Để hát ca khúc của Franz Schubert một cách chuyên nghiệp, SV phải nắm vững các kỹ thuật thanh nhạc, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về nội dung và tính chất tác phẩm. Khi được đào tạo bài bản, SV sẽ có nền tảng vững chắc về kỹ thuật, về cách phát âm nhả...
	* Biểu đề sáng tạo và chuẩn bị tâm lý biểu diễn
	Trong biểu diễn, để tạo nên sự ấn tượng, lôi cuốn người nghe, GV lưu ý các em biết cách truyền tải nội dung ca khúc bằng nhiệt huyết, say mê, cùng với sự rung động về cảm xúc trong từng ca từ. Đó cũng là dấu ấn của mỗi người ca sĩ. Trong quá trình rèn...
	Việc rèn luyện trên sân khấu cũng giúp cho các em chỉ tập trung vào sự thể hiện ca khúc. Điều đó sẽ giúp các em trở nên thoải mái và tự tin hơn. Quá trình rèn luyện phong cách biểu diễn sẽ giúp SV khám phá khả năng của bản thân, làm hạn chế những nhượ...
	4.2.5.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp
	Trong quá trình dạy thanh nhạc nói chung, dạy học ca khúc của Franz Schubert nói riêng, GV cần giúp SV có thêm sự tự tin và bản lĩnh. Việc tạo sự hứng thú, say mê luyện tập sẽ làm cho các em tích cực khắc phục hạn chế, nhược điểm, để ngày càng hoàn th...
	Rèn luyện bản lĩnh sân khấu qua các cuộc thi trong và ngoài nhà trường có thể giúp cho SV được cọ xát, được học tập qua bạn bè để rút kinh nghiệm cho bản thân. Qua các cuộc thi các em sẽ tự đánh giá được những ưu, nhược điểm của chính mình. Khi được g...
	Việc rèn luyện bản lĩnh biểu diễn cần phải có quá trình, phải được rèn luyện ngay từ những năm đầu học tập. Sau đó tăng dần những yếu tố thực hành trong từng năm học ở các cấp độ và môi trường trình diễn khác nhau. Quá trình luyện tập và biểu diễn sẽ ...
	4.2.6. Biện pháp 6. Phương pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc trong hát ca khúc của Franz Schubert khi dịch sang lời Việt
	4.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

	4.4. Thử nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
	4.4.1. Kết quả khảo sát tính cấp thiết
	Bảng 4.1. Đánh giá tính cấp thiết của các biện pháp dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam  hiện nay

	4.4.2. Kết quả khảo sát tính khả thi
	Các biện pháp đều được đánh giá là khả thi với mức độ tán thành tương đối cao (ĐTB từ 2,77 đến 2,82; 1 ≤ ĐTB ≤ 3). Biện pháp 2 “ Phương pháp lựa chọn ca khúc trữ tình của Franz Schubert trong dạy học Thanh nhạc theo năng lực cá nhân của người học” đ...
	Bảng 4.2. Đánh giá tính khả thi của các biện pháp dạy học hát ca khúc    trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam  hiện nay
	Bảng 4.3. Mức độ tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
	Biểu đồ 4.1. Tính tương quan giữa mức độ cấp thiết và mức độ khả thi  của các biện pháp dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc ở Việt Nam


	4.5. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
	4.5.1. Dạy học mẫu ca khúc của Franz Schubert
	4.5.1.1. Giới thiệu và hướng dẫn phát âm theo phiên âm tiếng Đức
	4.5.1.2. Hướng dẫn phân tích và vỡ bài
	Phần hướng dẫn phân tích và hướng dẫn vỡ bài được thực hiện ở tiết 2. Ở đây, GV có thể gợi ý và yêu cầu SV cho biết một số đặc điểm cần thiết như: ca khúc Du bist die Ruh được viết ở nhịp 3/8, tốc độ chậm (Larghetto), giọng gốc Es dur; hình thức 2 đoạ...
	Bảng 4.4. Sơ đồ của ca khúc Du Bist Die Ruh

	Trên cơ sở cấu trúc như trên, GV hướng dẫn SV chia câu hát và phân tích kỹ thuật dựa trên cấu trúc và nội dung tác phẩm. Đây là công đoạn giúp cho SV có thể tự vỡ bài ở nhà theo đúng yêu cầu của GV. Theo đó, mỗi câu hát sẽ tương ứng với một câu nhạc. ...
	Bên cạnh việc phân chia câu hát, GV cần hướng dẫn SV phân tích những yêu cầu của ca khúc để các em có thể áp dụng kỹ thuật thanh nhạc trong quá trình tập luyện. Để đạt được tính trữ tình, tha thiết, cần phải rèn luyện, ứng dụng kỹ thuật legato đạt tớ...
	4.5.1.3. Hướng dẫn rèn luyện ca khúc
	Hướng dẫn rèn luyện ca khúc sẽ được thực hiện ở tiết 3, 4, là công đoạn nối tiếp, thực hiện sau khi SV đã tự vỡ bài ở nhà. Mục đích đạt được là các em phải rèn luyện để hát đúng cả về giai điệu, cách phát âm và kỹ thuật thanh nhạc.
	* Hướng dẫn luyện thanh
	Để học ca khúc đạt hiệu quả, GV cần xác định bài tập luyện thanh đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật, đáp ứng được cách thể hiện tính chất và nội dung tác phẩm. Du Bist Die Ruh có tính chất trữ tình, mềm mại, nội dung về một tình yêu tha thiết. Với sự p...
	Mẫu âm rèn luyện kỹ thuật cantilena.
	Kỹ thuật cantilena được coi là cơ bản nhất trong ca hát. SV cần chuẩn bị có một cột hơi đầy đặn, giữ tốc độ ổn định trong quá trình thực hiện, luôn ý thức nhấn nhịp rõ ràng, khẩu hình khi hát luôn được nhấc cao nhẹ nhàng, hát rõ nốt, thống nhất vị tr...
	Ví dụ 43:
	Mẫu câu rèn luyện kỹ thuật Legato
	Yêu cầu khi thực hiện âm thanh phải đạt độ vang và bay, mẫu câu được xây dựng trên tuyến giai điệu quãng 3 đi lên và xuống liền bậc, rất thuận lợi cho điêù tiết hơi thở và cảm nhận âm thanh. SV làm chủ hơi thở, chú ý hát liền tiếng từ âm nọ sang âm k...
	Ví dụ 44:
	Yêu cầu: Luyện thanh với các mẫu âm cơ bản I-Ê-A-Ô-U, hát liền tiếng, âm thanh vang, sáng và hơi thở ổn định đều đặn
	Mẫu câu Legato luyện tập hơi thở, thống nhất vị trí âm thanh thể hiện sắc thái.
	Để luyện mẫu luyện thanh luyện tập hơi thở và thống nhất vị trí âm thanh, SV cần thực hiện các bước:
	Yêu cầu tư thể khi hát phải có một tư thế thoải mái, buông lỏng cơ vai, nhấc hàm ếch hít một luồng khí sâu vào phổi, đưa hơi xuống bụng giữ một giây rồi bắt đầu hát âm đầu tiên. Vị trí bám gần đầu môi, khẩu hình mềm mại vị trí nhất quán không tống hơ...
	Ví dụ 45:
	no……………………………………………….
	na……………………………………………….
	* Hướng dẫn vận dụng hơi thở trong thanh nhạc
	Sử dụng hơi thở hợp lý, sẽ thuận lợi cho việc phát âm và ứng dụng kỹ thuật. Với ca khúc Du Bist Die Ruh, GV cần hướng dẫn SV lấy hơi bằng cách hít hơi thở sâu, nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động. Để thực hiện tốt, các em cần có sự chuẩn bị, phải giữ h...
	Kiểm soát và vận dụng hơi thở cần được luyện tập thường xuyên ngay từ giai đoạn vỡ bài. Hơi thở không chỉ giúp cho các em hát chính xác cao độ, rõ cách phát âm, dễ dàng tạo hiệu ứng cộng minh khi cần thiết. Khi lấy hơi và ngắt hơi hợp lý, hơi thở sẽ g...
	3)  Hướng dẫn vận dụng kỹ thuật thanh nhạc
	Vận dụng kỹ thuật thanh nhạc là một trong những yêu cầu khắt khe, giúp cho SV có thể hát đúng ca khúc Du Bist Die Ruh theo yêu cầu đặt ra của tác phẩm. Trên cơ sở luyện thanh kỹ thuật legato, GV sẽ hướng dẫn SV hát liền tiếng một cách mềm mại và tinh ...
	4.5.2. Hướng dẫn luyện tập nhuần nhuyễn ca khúc
	4.5.3. Hướng dẫn thể hiện ca khúc
	Trước đó, GV đã yêu cầu SV tìm hiểu rõ nội dung và tính chất âm nhạc của ca khúc, nắm được hoàn cảnh ra đời cũng như phong cách âm nhạc ca khúc trữ tình của thời kỳ lãng mạn. Đây là cơ sở để các em có thể cảm nhận sâu sắc và thẩm thấu tác phẩm âm nhạc.
	Thể hiện tác phẩm dựa theo phong cách ca khúc trữ tình của Franz Schubert
	Ca khúc trữ tình của Franz Schubert thuộc thể loại âm nhạc thính phòng. Vì vậy, SV cần tìm hiểu và nắm vững phong cách của dòng nhạc này để luyện tập cách thể hiện tác phẩm. Đây là dòng nhạc có tính nghệ thuật cao, khác biệt so với âm nhạc đại chúng. ...
	Chuẩn bị tâm lý thể hiện ca khúc
	Chuẩn bị tâm vững vàng cũng là một trong những điểm mấu chốt để thể hiện ca khúc Du Bist Die Ruh. GV có thể chia sẻ với SV những kinh nghiệm về cách chuẩn bị tâm lý. Theo đó, các em cần thư giãn đầu óc, giảm áp lực cơ thể và ổn định tâm lý. Trước khi ...
	Ngoài ra, GV cũng nên giúp SV rèn luyện ý chí, sự say mê, lòng yêu nghề. Đó cũng là một trong những cách giúp các em có ý thức vươn lên trong học tập, giúp các em tự tin và bản lĩnh hơn. Tự bản thân khi tự tin cũng sẽ cố gắng, khắc phục những hạn chế ...
	4.6. Thực nghiệm sư phạm dạy học hát ca khúc trữ tình Franz Schubert cho sinh viên đại học Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
	4.6.1. Mục đích, nội dung, đối tượng và quy trình thực nghiệm
	Bảng 4.5. Danh sách nhóm SV Thực nghiệm và nhóm SV đối chứng

	Thời gian thực nghiệm được tiến hành dạy học trên lớp là 8 tiết/4 tuần/1 SV.
	Tiết 1: GV giới thiệu, phân tích ca khúc, hướng dẫn phiên âm tiếng Đức, hướng dẫn SV tự vỡ bài.
	Tiết 2: Hướng dẫn vỡ bài trên lớp.
	4.6.2. Kết quả thực nghiệm
	Sau thời gian thực nghiệm, kết quã thực nghiệm đã được đánh giá theo 3 nội dung: cách xử ký kỹ thuật thanh nhạc; cách phát âm ca từ; cách xử lý tác phẩm. Nội dung đánh giá theo các mức độ sau:
	Loại A: rất tốt (9-10 điểm).
	Loại B: tốt (7-8 điểm).
	Loại C: trung bình (5-6 điểm).
	Kết quả đánh giá thực nghiệm: có 5/5 phiếu đánh giá xếp loại A cho 04 SV thực nghiệm. Kết quả đó đó cho thấy một số biện pháp dạy học được đua ra trong luận án đã mang lại hiệu quả tốt hơn. 04 SV thực nghiệm đã thể hiện rất tốt ca khúc của Franz Schub...
	Các SV đối chứng có kết quả thấp hơn. Tuy các em đã đạt được khá tốt những kỹ thuật thanh nhạc, nhưng việc ứng dụng vào ca khúc của Franz Schubert thì vẫn còn hạn chế. Khi hát ca khúc của Franz Schubert, SV mới chỉ dừng lại ở mức độ hát đúng kỹ thuật,...
	Kết quả như trên cho thấy, những biện pháp dạy học ca khúc Franz Schubert sẽ được ứng dụng vào dạy học cho đối tượng thanh nhạc chuyên nghiệp sẽ là nền tảng vững chắc, nhằm hướng tới sự phát triển giọng hát và phong cách biểu diễn thính phòng cho mỗi ...
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