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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Những năm gần đây, ở Việt Nam, đời sống âm nhạc nói chung, dạy 

và học hát nói riêng đã có đƣợc vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Nhu 

cầu thể hiện, học tập và ca hát cũng qua đó mà có bƣớc phát triển mới, 

đang từng bƣớc đƣợc định hình, củng cố và phát triển trên nền tảng những 

giá trị của truyền thống văn hóa dân tộc.  

Ca hát là môn nghệ thuật phối hợp âm nhạc và ngôn ngữ, là môn 

nghệ thuật dùng giọng hát của con ngƣời để diễn đạt một cách tinh tế 

những cảm xúc thông qua giai điệu và ca từ của bài hát. Là âm nhạc, 

nhƣng cơ quan tạo nên giọng hát của con ngƣời khác với các nhạc cụ bình 

thƣờng, đƣợc ví nhƣ một nhạc cụ sống với sức mạnh biểu hiện lớn lao, 

làm cho nghệ thuật ca hát trở thành một phƣơng tiện truyền cảm, giáo dục 

tƣ tƣởng đạo đức, thẩm mỹ và giải trí rất quan trọng. Mặc dù phong phú, 

đa dạng và quan trọng, nhƣng nghệ thuật ca hát là một trong những loại 

hình nghệ thuật rất khó, cái khó của nghệ thuật ca hát thể hiện ở chỗ: 

ngoài những tố chất riêng có của mỗi ngƣời, chất giọng “thiên phú”, yếu 

tố thẩm mỹ, ngôn ngữ âm nhạc… thì nó bao gồm cả các vấn đề về những 

quy luật chung của âm thanh, về vận dụng kỹ thuật thanh nhạc nhƣ legato, 

non legato, staccato…  

Kỹ thuật hát đƣợc xem nhƣ là kết quả của sự học tập, của nhiều mối 

quan hệ trong việc phân tích sự phát âm, cho những sự xuất hiện nhằm thực 

hiện những nhiệm vụ biểu diễn nào đó. Trong nghệ thuật ca hát, kỹ thuật ca 

hát là bệ đỡ, là nền tảng cho sự sáng tạo để ngƣời hát biểu đạt những rung 

cảm, cái đẹp, tâm tƣ, tình cảm và khát vọng của con ngƣời.  

Legato hay gọi là hát liền tiếng hoặc hát liền giọng, là kiểu hát cơ 

bản nhất của kỹ thuật luyện thanh nhạc. Đây là cách hát chuyển tiếp liên 
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tục, đều đặn, tự nhiên, thoải mái từ âm nọ sang âm kia. Hát liền tiếng là 

cách hát để đáp ứng tính chất mềm mại của giai điệu, với âm thanh có chất 

lƣợng tốt.  

Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với bề dày trên 60 

năm phát triển và trƣởng thành đã khẳng định đƣợc vị thế của một trung 

tâm phát hiện, nuôi dƣỡng, vun trồng những tài năng nghệ thuật của quân 

đội và xã hội; đào tạo đƣợc nhiều thế hệ chiến sĩ - nghệ sĩ, góp phần xứng 

đáng và sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa của quân đội cũng nhƣ toàn 

xã hội. Sự trƣởng thành đó đã đƣợc chứng minh một cách thuyết phục bằng 

sự hình thành và phát triển hệ thống đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, trên 

cơ sở khoa học của nghệ thuật thanh nhạc tiên tiến kết hợp với nghệ thuật 

thanh nhạc dân tộc. Mặc dù vậy, đào tạo âm nhạc của Trƣờng Đại học 

VHNT Quân đội nói chung, đào tạo thanh nhạc nói riêng đang đứng trƣớc 

những đòi hỏi, những yêu cầu mới về chất lƣợng; về nghiên cứu nhƣ đổi 

mới nội dung chƣơng trình giảng dạy, phƣơng pháp, vận dụng các kỹ thuật 

trong đào tạo thanh nhạc để đáp ứng đòi hỏi của ngƣời học và của xã hội. 

Là giảng viên có trên 10 năm giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc Trƣờng 

Đại học VHNT Quân đội, tôi thấy, Khoa đã có nhiều thành tựu xuất sắc 

trong đào tạo thanh nhạc, có rất nhiều học viên đạt đƣợc những thành tích 

trong học tập, song bên cạnh đó vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Chẳng 

hạn nhƣ học viên mới học thanh nhạc rất hay mắc phải tật âm thanh không 

giữ đƣợc ở một vị trí; ngay cả một số học viên năm thứ hai, thứ ba hát 

legato chƣa thật nhuần nhuyễn;  giảng viên chƣa chú trọng đúng mức đến 

việc luyện kỹ thuật hát liền giọng kết hợp với kỹ thuật khác, chƣa thống 

nhất trong Tổ bộ môn xây dựng các bài tập luyện thanh…  
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Xuất phát từ những yêu cầu khách quan và sự cần thiết trong nghiên 

cứu nhằm áp dụng và phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy thanh nhạc 

tại Trƣờng Đại học VHNT Quân đội, tôi lựa chọn nghiên cứu “Dạy học kỹ 

thuật legato cho giọng soprano, hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường Đại 

học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” cho đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên 

ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Tình hình nghiên cứu 

 Năm 2001, PGS. Nguyễn Trung Kiên đã có cuốn sách “Phương pháp 

sư phạm Thanh nhạc” dành cho chƣơng trình Đại học. Đây có thể xem là 

công trình lớn đầu tiên của của chuyên ngành thanh nhạc, đáp ứng đƣợc yêu 

cầu dạy hát và học hát chuyên nghiệp, là cẩm nang về phƣơng pháp sƣ phạm 

thanh nhạc cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nƣớc. Cuốn sách đã trình 

bày một cách hệ thống, những vấn đề của phƣơng pháp sƣ phạm thanh nhạc 

nhƣ: những nguyên tắc sƣ phạm thanh nhạc, những vấn đề về quá trình phát 

triển hơi thở thanh nhạc, về phân loại giọng hát, các âm khu giọng hát. Bên 

cạnh đó cuốn sách còn giới thiệu một số nhà sƣ phạm thanh nhạc nổi tiếng 

thế giới, qua đó giải thích một cách khoa học và tƣơng đối toàn diện nhiều 

vấn đề kỹ thuật thanh nhạc nhằm vận dụng một cách phù hợp, có kết quả vào 

việc giảng dạy, học tập thanh nhạc ở nƣớc ta. [10] 

 Cuốn sách “Phương pháp dạy Thanh nhạc” của tác giả Hồ Mộ La 

năm 2008. Trong cuốn sách này, tác giả đã khái quát, tóm lƣợc một số vấn 

đề chủ yếu nhất về lý thuyết cơ bản thanh nhạc nhƣ: giọng hát; thanh học; 

bộ máy thanh âm của giọng hát; thanh khu và các phƣơng pháp xóa ranh 

giới thanh khu; vấn đề cộng minh; tiếng rung… Đồng thời trong cuốn sách, 

tác giả cũng nêu ra một số kinh nghiệm của cá nhân trong quá trình giảng 

dạy thanh nhạc để cho ngƣời đọc tham khảo. [16] 
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Từ thực tế sƣ phạm thanh nhạc Việt Nam những năm gần đây cho 

thấy vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng cần phải tiếp tục trao đổi, cần phải 

tiếp tục làm rõ. Năm 2014, PGS. Nguyễn Trung Kiên đã có cuốn “Những 

vấn đề về sư phạm thanh nhạc”. Trong cuốn sách, tác giả đã phân chia làm 

ba phần, phần một đề cập đến những vấn đề về lý thuyết âm thanh học, về 

phát triển những thói quen thanh nhạc, về thính giác thanh nhạc. Phần thứ 

hai đi sâu giới thiệu về kỹ thuật hơi thở của các nghệ sĩ hát opera nổi tiếng, 

những vấn đề về hỗn hợp các âm khu, những nguyên tắc dành cho những 

ngƣời mới học hát. Phần thứ ba, giới thiệu một số bài viết về những vấn đề 

của đào tạo thanh nhạc, qua đó đáp ứng phần nào yêu cầu của việc học và 

dạy thanh nhạc ở Việt Nam. [13] 

“Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát” của tác giả 

Trần Ngọc Lan năm 2011 đã chỉ rõ: Trong nghệ thuật ca hát, ngôn ngữ 

tiếng Việt đơn âm, đa thanh, nhiều âm đóng nên ngƣời hát cần nắm vững 

kiến thức cơ bản về cấu trúc âm thanh để khắc phục nhƣợc điểm, xử lý một 

cách tinh tế, khéo léo ngôn ngữ tiếng Việt của nghệ thuật ca hát truyền 

thống vào hát ca khúc Việt Nam. [17] 

Tác giả Đào Văn Lợi trong công trình “Dạy học thanh nhạc cho 

giọng nam trung Trường ĐHSP Nghệ thuật TW” (2015) đã tập trung 

nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật thanh nhạc dạy học thanh nhạc cho 

giọng nam trung trong thể hiện ca khúc Việt Nam tại Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. Tìm ra những phƣơng pháp dạy học thanh 

nhạc cho giọng nam trung đa dạng và phong phú hơn, góp phần phát triển 

cho chuyên ngành thanh nhạc của trƣờng. Nhằm nâng cao chất lƣợng 

giảng dạy thanh nhạc nói chung và giảng dạy thanh nhạc cho giọng nam 

trung nói riêng tại khoa Thanh nhạc Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật 

Trung ƣơng. [19]. 
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Tác giả Đoàn Thị Thúy Trang, Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW năm 

2015 có luận văn “Vận dụng lối hát bel canto vào hát nhạc nhẹ trong đào 

tạo thanh nhạc tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW”, công trình của tác giả 

tập trung nghiên cứu một số vấn đề chủ yếu trong việc vận dụng lối hát Bel 

canto vào hát nhạc nhẹ để giảng dạy thanh nhạc tại trƣờng ĐHSP Nghệ 

thuật TW. Qua nghiên cứu thực trạng dạy học thanh nhạc, từ đó tìm ra 

những biện pháp vận dụng lối hát Bel canto và hát nhạc nhẹ, giúp cho việc 

giảng dạy thanh nhạc đa dạng và phong phú hơn, góp phần phát triển cho 

chuyên ngành thanh nhạc tại trƣờng. [30] 

Bài viết “Áp dụng kỹ thuật thanh nhạc vào giảng dạy các bài hát 

hành khúc cho sinh viên sư phạm Âm nhạc Trường CĐSP Hà Tây, Hà 

Nội”, tác giả Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ rõ: Để hát tốt các bài hành khúc, 

ngƣời hát không chỉ luyện giọng cho hay mà còn phải thể hiện đúng tình 

cảm sắc thái của bài. Muốn vậy, ngƣời hát phải có hiểu biết nhất định về 

đặc điểm âm nhạc của ca khúc và thao tác cần thiết khi học hát một ca khúc 

là phải nghiên cứu tìm hiểu bài hát. Trong tìm hiểu bài hành khúc, sinh 

viên cần nghiên cứu các vấn đề liên quan nhƣ tác giả, xuất xứ và nội dung 

tƣ tƣởng của tác phẩm, lời ca và một số đặc điểm âm nhạc của bài nhƣ cấu 

trúc, giai điệu, tiết tấu… Áp dụng các kỹ thuật thanh nhạc, trong đó có kỹ 

thuật hát legato vào dạy các bài hát hành khúc là rất quan trọng đối với sinh 

viên chuyên ngành Âm nhạc. [37] 

Nhƣ vậy, tình hình nghiên cứu trên đã cho thấy, những công trình, 

luận văn, bài viết trên là tài liệu quý giá, là tiền đề lý luận quan trọng cho 

hƣớng nghiên cứu của tác giả. Mặc dù vậy, đề cập riêng đến việc dạy học kỹ 

thuật legato cho giong soprano hệ trung cấp thanh nhạc tại Trƣờng Đại học 

Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chƣa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu. Đo đó, 

tìm hiểu vấn đề dạy học kỹ thuật legato cho giong soprano hệ trung cấp 

thanh nhạc Trƣờng Đại học VHNT Quân đội là đề tài mới, là hƣớng nghiên 
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cứu độc lập của riêng tôi, không trùng lắp với kết quả nghiên cứu khác và 

nội dung của luận văn nhằm bù đắp khoảng trống trong lĩnh vực nghiên cứu. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm: 

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cơ 

bản legato, vận dụng kỹ thuật legato vào dạy học cho giọng soprano nhằm 

nâng cao chất lƣợng dạy và học hát trong đào tạo hệ Trung cấp Thanh nhạc 

tại Trƣờng Đại học VHNT Quân đội. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Nghiên cứu cơ sở lý luận và làm rõ thực trạng về dạy học kỹ thuật 

legato cho giọng soprano. 

 - Nghiên cứu cách vận dụng kỹ thuật legato vào dạy học cho giọng 

soprano hệ Trung cấp Thanh nhạc tại Trƣờng Đại học VHNT Quân đội. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp rèn luyện kỹ thuật legato cho giọng soprano hệ Trung cấp 

Thanh nhạc. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Quy mô nghiên cứu: Các biện pháp rèn luyện kỹ thuật legato cho 

giọng soprano hệ Trung cấp Thanh nhạc. 

- Phạm vi không gian: Các biện pháp nghiên cứu đƣợc áp dụng cho 

đối tƣợng học viên giọng nữ cao dòng nhạc thính phòng hệ Trung cấp 

Thanh nhạc, Trƣờng Đại học VHNT Quân đội. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9-2015 đến tháng 9-2017 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng hệ thống các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: 
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 - Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 

 - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: phân tích, tổng hợp, so sánh 

 - Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát, điều tra, thực nghiệm sƣ 

phạm. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Luận văn sẽ góp phần đổi mới các biện pháp, phƣơng pháp dạy học 

Thanh nhạc cho hệ Trung cấp, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học tại 

Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và các trƣờng có cùng loại 

hình đào tạo.  

7. Cấu trúc của luận văn 

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

văn gồm có 2 chƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

         Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học thanh nhạc 

        Chương 2: Biện pháp rèn luyện kỹ thuật legato cho giọng soprano. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC THANH NHẠC  

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Thanh nhạc 

Nghệ thuật ca hát ra đời cùng với sự xuất hiện tiếng nói của loài 

ngƣời. Khi con ngƣời biết trao đổi thông tin bằng ngôn ngữ cũng là lúc họ 

đã biết biểu hiện tình cảm của mình bằng âm nhạc - ca hát.  

Cụm từ thanh nhạc có gốc từ Hán Việt: có thể hiểu thanh là âm thanh 

của con ngƣời, nhạc là âm nhạc, nghĩa là âm nhạc của giọng hát con ngƣời 

và thanh nhạc có thể hiểu là ca hát.  

Khái niệm về thanh nhạc đã đƣợc đề cập ở rất nhiều công trình 

nghiên cứu. Trong T  đi n tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên có viết 

thanh nhạc là “Âm nhạc biểu hiện bằng giọng hát, phân biệt với khí nhạc 

(do nhạc khí phát ra)”[25;tr.881].  

Tựa nhƣ quan điểm trong T  đi n tiếng Việt, giáo trình Phân tích 

tác phẩm âm nhạc của GS. TSKH Phạm Lê Hòa cũng nêu: “Trong nghệ 

thuật âm nhạc, một cách phân loại cho hai lĩnh vực là: Thanh nhạc (tức 

là âm nhạc cho các giọng ngƣời) và khí nhạc (là âm nhạc cho các nhạc 

cụ)”. [6; tr.4]. 

Trong cuốn Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc của Đào Trọng Từ - Đỗ 

Mạnh Thƣờng và Đức Bằng, Nxb Văn hóa năm 1984 có viết: “thanh nhạc 

là âm nhạc đƣợc thể hiện bằng giọng ngƣời” [29; tr.92]. 

  Theo PGS. NSND Nguyễn Trung Kiên: Ca hát là một môn nghệ 

thuật phối hợp âm nhạc và ngôn ngữ. Tuy là âm nhạc, nhƣng cơ quan tạo 

nên giọng hát của con ngƣời khác xa với những nhạc cụ bình thƣờng, có 

thể gọi là một nhạc cụ sống với sức mạnh biểu hiện lớn lao, khả năng phổ 

cập rộng rãi, đã làm cho nghệ thuật ca hát trở thành một phƣơng tiện truyền 
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cảm giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức, thẩm mỹ và giải trí vô cùng quan trọng 

[10; tr.7]. 

Qua nghiên cứu, chúng tôi thống nhất với quan niệm các tác giả nêu 

trên về thanh nhạc là âm nhạc của giọng hát (ca hát) hay nói cụ thể hơn là 

nghệ thuật phối hợp giữa âm nhạc và ngôn ngữ, đƣợc thể hiện thông qua 

giọng hát của con ngƣời, khác với khí nhạc - loại âm nhạc viết cho các nhạc 

cụ diễn tấu. Nghệ thuật ca hát là một phƣơng tiện giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức, 

thẩm mỹ và giải trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con ngƣời. 

Về nguồn gốc của thanh nhạc ca hát, có khá nhều ý kiến cho rằng 

thanh nhạc ra đời trƣớc tiên trong nghệ thuật âm nhạc:  

Cuốn Những vấn đề cơ bản của phương pháp thanh nhạc của tác giả 

ngƣời Nga L.V. Dmitriev do Hồ Mộ la dịch đã viết ý kiến của nhà nghiên 

cứu V. Vasina Grosman: “Thanh nhạc, tức âm nhạc có lời ca, là loại hình 

lâu đời nhất của nghệ thuật âm nhạc. Nó cùng tuổi với tiếng nói của loài 

ngƣời” [3; tr.14]. 

Trong cuốn Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, 

Trần Ngọc Lan viết: Ca hát sinh ra từ ngôn ngữ, là nghệ thuật gắn liền với 

ngôn ngữ.” [17; tr.15]. 

Nhƣ vậy, ca hát có cội nguồn từ tiếng nói của con ngƣời, ra đời cùng 

với tiếng nói của con ngƣời. Trong tiếng nói có độ trầm bổng, cao thấp 

khác nhau, là cơ sở để hình thành nên tuyến độ cao trong âm nhạc. Tiếng 

nói còn có cả nhịp điệu (độ nhanh chậm), sắc thái, ngữ điệu (các dạng biểu 

cảm), cƣờng độ (độ mạnh nhẹ)... là những yếu tố hình thành nên giai điệu 

của bài hát.  

1.1.2. Kỹ thuật thanh nhạc 

T  đi n tiếng Việt (do Hoàng Phê chủ biên) nêu: kỹ thuật là “tổng thể nói 

chung những phƣơng pháp, phƣơng thức sử dụng trong một lĩnh vực hoạt động 

nào đó của con ngƣời” [25; tr.501]. 
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Dựa theo định nghĩa của từ điển, ta có thể hiểu kỹ thuật thanh nhạc là 

những phƣơng pháp, phƣơng thức sử dụng trong lĩnh vực ca hát. Trong 

nghệ thuật ca hát, kỹ thuật thanh nhạc là bệ đỡ, là nền tảng cho sự sáng tạo 

để ngƣời hát biểu đạt những rung cảm, cái đẹp, tâm tƣ, tình cảm và khát 

vọng của con ngƣời.  

Theo PGS. NSND. Nguyễn Trung Kiên:  

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 

đƣợc gọi là luyện giọng, bao gồm: biết điều khiển giọng hát với 

những chức năng cộng minh, nắm vững cách vận dụng hơi thở phù 

hợp… phát triển kỹ thuật thanh nhạc luôn gắn liền với kỹ thuật hát 

legato, staccato, passage, diminnuendo, trillo…[10; tr.12]. 

Khái niệm về kỹ thuật trong T  đi n tiếng Việt nêu ra mang tính khái 

quát cho nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực thanh nhạc đã đƣợc tác giả Trung 

Kiên chỉ ra cụ thể là công việc luyện giọng, bao gồm: hơi thở, cộng minh, 

các kỹ thuật hát legato, staccato, passage, diminnuendo, trillo…  

 Một giọng hát có đƣợc chất giọng bẩm sinh hay đến bao nhiêu, 

tuyệt vời đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải đƣợc học tập và rèn luyện 

một cách nghiêm túc để hoàn thiện giọng hát, phát triển về kỹ thuật thanh 

nhạc. Một giọng hát đẹp mới chỉ dừng lại có tố chất, còn muốn giọng hát 

hay thì phải cần đến ngƣời thầy có kinh nghiệm dạy để phát triển giọng 

hát thông qua luyện tập kỹ thuật thanh nhạc, từ đó trở thành giọng hát 

hoàn hảo. 

 Nhiệm vụ rất quan trọng đối với ngƣời hát và học hát đó là luôn 

phải luyện tập kỹ thuật thanh nhạc để hoàn thiện giọng hát và duy trì lâu 

dài. Ngƣời học hát phải chú ý đến công việc đầu tiên là học luyện thanh 

qua các mẫu âm từ đơn giản đến phức tạp và tập các kiểu kỹ thuật khác 
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nhau (legato, staccato, passage…). Tiếp theo, học các bài hát vocalise 

thông qua các kỹ thuật đã đƣợc học để áp dụng vào bài hát vocalise, sau 

đó áp dụng kỹ thuật thanh nhạc vào các tác phẩm từ dễ đến khó nhƣ: các 

ca khúc, romance, aria, dân ca, các tác phẩm tiền cổ điển, cổ điển, đƣơng 

đại… phù hợp với từng giọng hát khác nhau. Đồng thời, với quá trình 

thực hiện các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản để xây dựng một giọng hát 

chuyên nghiệp bao gồm: hơi thở thanh nhạc; tƣ thế khi hát; vị trí âm 

thanh; điểm tựa âm thanh, âm vực; âm khu giọng hát; cộng minh, khẩu 

hình, âm sắc…  

Trong quá trình học tập kỹ thuật thanh nhạc, để có thể chủ động 

giải quyết mọi yêu cầu biểu hiện của tác phẩm, nhiệm vụ của ngƣời ca hát 

là phải nắm vững các cách hát và các kỹ thuật về âm thanh. Những kỹ 

thuật cơ bản của thanh nhạc này là bắt buộc ngƣời ca sĩ phải nắm đƣợc và 

ra sức dày công luyện tập. Biết luyện tập, biết hát tốt những cách hát kỹ 

thuật khác nhau đó, nắm vững những yêu cầu kỹ thuật đó là cơ sở để 

ngƣời hát có thể chủ động áp dụng và giải quyết mọi yêu cầu biểu hiện 

của tác phẩm đặt ra. 

1.1.3. Kỹ thuật legato 

 Ở mục trên chúng tôi đã nêu, legato là một trong những kỹ thuật 

của nghệ thuật thanh nhạc, vậy kỹ thuật legato gì  

 Legato còn gọi là hát liền tiếng hoặc hát liền giọng “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” [10; tr.104]. Trong tài liệu Hát 1 của Ngô Thị 

Nam thì hát legato “đòi hỏi âm thanh phải ngân vang, từ âm này sang âm 

khác phải có sự liên kết với nhau, không bị ngắt quãng. Âm thanh lý tƣởng 

phải tròn, gọn, sáng, thanh thoát, mềm mại” [21; tr.63].  
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 Nhƣ vậy, kỹ thuật legato hay gọi là kỹ thuật hát liền giọng là kiểu 

hát liền tiếng, là cách hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn, tự nhiên, thoải mái 

từ âm nọ sang âm kia. Khi hát legato, giọng hát không ngừng ngắt và cũng 

không vuốt qua một âm trung gian nào. Hát liền tiếng là cách hát để đáp 

ứng tính chất mềm mại của giai điệu, với âm thanh có chất lƣợng tốt. Xét 

về phƣơng diện âm nhạc, hát liền giọng còn có ý nghĩa liên kết giai điệu, 

gắn với yêu cầu về âm thanh sao cho thanh thoát, mƣợt mà.  

 Legato là kiểu hát cơ bản nhất trong kỹ thuật thanh nhạc của các 

trƣờng phái ca hát trên thế giới. Trong hát opera bel canto nƣớc Ý hát 

legato đƣợc khái quát là một trong những kỹ thuật cơ bản để tạo nên vẻ đẹp 

sự mƣợt mà, mềm mại, tinh tế của giọng hát mà gọi chung là “Nghệ thuật 

hát đẹp”. Trong các tác phẩm ca hát ở Việt Nam, từ bài dân ca đến những 

ca khúc nghệ thuật mới, đều mang giai điệu rất phong phú, uyển chuyển, 

êm ái, duyên dáng, để thực hiện đƣợc những đặc tính nghệ thuật đó thì cách 

hát legato (liền giọng) là phù hợp nhất. Chính từ đặc điểm, đặc tính nghệ 

thuật đó, trong kỹ thuật thanh nhạc rất cần thiết phải quan tâm, nghiên cứu, 

giảng dạy và học tập kỹ thuật legato. 

 Hát legato là một kỹ thuật khó, không thể trong một thời gian ngắn 

mà nắm vững ngay đƣợc những kỹ thuật đó. Legato không phải là việc phô 

diễn kỹ thuật quãng cao, quãng thấp, không phải là kỹ thuật hoa mỹ nhƣng 

là kỹ thuật nền rất quan trọng trong ca hát. Những ai không thực hiện đƣợc 

kỹ thuật legato thì tiếng hát thiếu sự trau chuốt, uyển chuyển, thậm chí có 

thể bị rời rạc. Kỹ thuật legato không chỉ quan trọng đối với những ngƣời 

mới học hát, mà phải đƣợc chú trọng trong luyện tập thƣờng xuyên, liên tục 

của ngƣời ca sĩ và cả những ngƣời làm công tác đào tạo thanh nhạc.  

 Trong quá trình học tập kỹ thuật legato đòi hỏi hai điều kiện: Một 

là, luyện tập cho cơ quan phát âm hoạt động đúng và phù hợp, nghĩa là giọng 
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hát có đƣợc những tính chất thiết yếu nhƣ vang khỏe, tròn, đều đặn. Hơi thở 

phải luôn chú trọng, lấy hơi sâu và tiết kiệm, điều chỉnh âm lƣợng kiểm soát 

giọng hát để làm sao tạo ra sự mƣợt mà, mềm mại có tính chất chuyên nghiệp 

của giọng hát hấp dẫn ngƣời nghe bởi tính trữ tình, cảm xúc. Hai là, ngƣời 

hát phải biết liên kết giai điệu. Trong các tác phẩm âm nhạc, khi yêu cầu 

biểu hiện có sự liền tiếng, quyện vào nhau, ngƣời ta thƣờng dùng chữ 

legato, hoặc dấu nối vòng cung. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực thanh nhạc 

còn dùng chữ cantilena chỉ cách hát liền giọng giống nhƣ legato. Hát legato 

thích hợp với các giọng trữ tình trong đó có giọng nữ cao trữ tình. Dƣới 

đây là một số mẫu luyện thanh cho kỹ thuật legato: 

Vi dụ số 1 

 

Ví dụ số 2 

 

 Trong 2 mẫu luyện thanh legato trên, mẫu 1 đơn giản để luyện cho 

học viên mới làm quen với luyện tập. Học viên cần hát nguyên âm rõ, lấy 

hơi vừa phải hát nốt này sang nốt kia liền mạch không ngắt quãng. Mẫu âm 

2 có những quãng nhảy xa, cần hơi thở sâu, ổn định, thƣờng cho những 

ngƣời học thanh nhạc năm thứ ba trở lên. Mẫu này có thể luyện cho giọng 

nữ cao trữ tình, nhằm mở rộng âm vực, kết hợp kỹ thuật legato với phát 

triển hơi thở, để hát đƣợc những tác phẩm khó. 

1.1.4. Giọng soprano 
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 Trong thanh nhạc, ngƣời ta phân chia thành một số loại giọng hát, 

qua các công trình nghiên cứu về phƣơng pháp dạy thanh nhạc nhƣ Phương 

pháp sư phạm Thanh nhạc của Nguyễn Trung Kiên, Hát 1 và Hát 2 của 

Ngô Thị Nam, Phương pháp dạy Thanh nhạc và   ch s  nghệ thuật thanh 

nhạc phương Tây của Hồ Mộ La… cho thấy, giọng hát đƣợc chia làm 2 

loại: Loại thứ nhất là giọng nam gồm có nam trầm (basse), nam trung 

(baryton) và nam cao (tenor); loại thứ hai là giọng nữ, cũng đƣợc chia 

thành ba loại nữ trầm (alto), nữ trung (mezzo) và nữ cao (soprano). 

Giọng nữ cao (soprano) là một loại giọng trong thanh nhạc, đƣợc 

chia ra làm nhiều loại nhƣ: nữ cao siêu kịch tính (wagnerian soprano), nữ 

cao kịch tính (dramatic soprano), nữ cao trữ tình (lirico spinto soprano), nữ 

cao mềm mại (lirico soprano), nữ cao màu sắc (coloratura soprano), nữ cao 

trữ tình đa sắc màu (lirico coloratura soprano), nữ cao kịch tính màu sắc 

(dramatic coloratura soprano).  

Giọng soprano có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng, 

thƣờng từ c
1
 đến c

3
: 

Ví dụ số 3 

 

 

Theo nghiên cứu của nhà giáo Hồ Mộ La, thông thƣờng âm vực của 

giọng nữ cao từ c
1
 đến c

3
 nhƣng “ngày nay khá nhiều ca sĩ có thể hát từ c

1
 

đến f
3
 hoặc g

3
, đó là loại giọng nữ cao màu sắc”[16; tr.186]. 

Ví dụ số 4 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_v%E1%BB%B1c
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           Dựa vào cuốn sách Phương pháp dạy thanh nhạc của Hồ Mộ La 

[16; tr.186] và kinh nghiệm thực tế 10 năm giảng viên thanh nhạc trƣờng 

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôi xin tóm tắt lại cách phân chia 

các loại giọng nữ cao (trong thanh nhạc chuyên nghiệp) nhƣ sau:  

- Nữ cao k ch tính (soprano-dramatico): Tầm cữ giọng rộng từ nốt Si 

của quãng 8 nhỏ (b) đến Đô quãng 8 thứ 3 (c
3
). Giọng dày khỏe, vang trên 

toàn bộ âm vực từ thấp đến cao. Ở phần âm thấp, giọng nữ cao kịch tính có 

âm sắc hơi giống giọng nữ trung (mezzo soprano), từ Si quãng 8 nhỏ (b) 

đến Sol quãng 8 thứ 1 (g
1
). Phần cao, nếu giọng tốt và luyện tập chuyên cần 

có thể lên tới Mi quãng tám thứ 3 (e
3
). Giọng này thƣờng thể hiện những 

nhân vật mang tính bi kịch trong các vở opera nhạc kịch.  

- Nữ cao trữ tình (soprano-lyrico): Giọng này có âm vực rộng từ Đô 

quãng 8 thứ 1 (c
1
) đến cao hơn Đô quãng 8 thứ 3 (c

3
). Nữ cao trữ tình có 

âm sắc mềm mại, êm dịu, thể hiện tốt những giai điệu trữ tình, trong sáng. 

“Cũng có giọng pha giữa hai loại, gọi là nữ cao trữ tình - kịch tính, loại 

giọng đó có thể thể hiện những nhân vật vừa bi vừa trữ tình” [16; tr.187]. 

- Nữ cao trữ tình màu s c (soprano-lyrico coloratura): Giọng này có 

âm vực rộng từ nốt Đô quãng 8 thứ 1 (c
1
) đến Pha quãng 8 thứ 3 (f

3
), giọng 

nữ cao thuần túy màu sắc có thể lên tới (g
3
). Âm sắc của loại giọng này 

trong sáng linh hoạt. Ở âm khu cao, âm sắc của nữ cao trữ tình màu sắc 

nghe giống nhƣ tiếng sáo, có thể luyến láy tốt và rất hiệu quả với kỹ thuật 

staccato. Trong nhạc kịch, có thể thể hiện những nhân vật có dịu dàng hoặc 

tính cách vui buồn thất thƣờng. Loại giọng thuần túy nữ cao màu sắc là rất 

hiếm trong thực tế, âm vực cao đến Pha quãng 8 thứ 3 (f
3
) hoặc (g

3
) với 

tính linh hoạt rất cao, song âm lƣợng bé, giọng hát mang tính khí nhạc.  

Nhƣ vậy, trong nghiên cứu thực tế chúng tôi thấy giọng soprano kịch 

tính là giọng hát tiềm năng nhất, bởi khả năng hát những âm thanh thấp 
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nhƣ nữ trung, giọng dày, khỏe, cộng minh lớn rất tốt, với sự chuyên cần 

luyện tập học viên có thể lên tới nốt Mi của quãng 8 thứ 3 (e
3
). Soprano 

kịch tính có thể hát đƣợc nhiều kỹ thuật đa dạng, có thể vào các vai bi kịch, 

chính diện, phản diện...Từ cách phân chia này chúng tôi sẽ tìm ra cách rèn 

luyện thích hợp cho từng đối tƣợng học viên, các nhà đạo diễn âm nhạc sẽ 

sử dụng đúng ngƣời với ý đồ nghệ thuật của mình vào các tác phẩm, vai 

diễn và dĩ nhiên ngƣời ca sĩ sẽ tìm đến những tác phẩm hợp nhất cho giọng 

hát của mình. 

1.2. Vai trò của kỹ thuật legato trong thanh nhạc 

      Có thể nói, bất cứ một thể loại thanh nhạc nào, là ca khúc, hợp 

xƣớng, opera hay dân gian...của một đất nƣớc hay một dân tộc nào khi 

hát cũng đều cần tới kỹ thuật legato, bởi vì bản chất của cách hát này là 

tính mƣợt mà uyển chuyển, có mặt trong hầu hết giai điệu các thể loại 

thanh nhạc có tính chất trữ tình. Trong các tác phẩm thanh nhạc Việt 

Nam, từ bài dân ca đến những ca khúc nghệ thuật mới, đều có giai điệu rất 

phong phú, nhiều bài có tính chất uyển chuyển, êm ái, mƣợt mà… Để thực 

hiện đƣợc những đặc tính đó thì cách hát legato là phù hợp nhất. Chính từ 

đặc điểm, đặc tính nghệ thuật đó, trong kỹ thuật thanh nhạc rất cần thiết 

phải quan tâm, nghiên cứu, giảng dạy và học tập kỹ thuật legato. 

1.2.1. Trong thanh nhạc cổ điển phương Tây (bel canto) 

Hát bel canto đƣợc coi là một phong cách đặc trƣng của thanh nhạc 

cổ điển phƣơng Tây, bel canto là lối hát đẹp, bóng bẩy. Thanh nhạc bel 

canto bắt nguồn từ nƣớc Ý (thế k  XVII - XVIII), thƣờng để hát opera và 

Thánh ca nhà thờ. Trong giáo trình   ch s  âm nhạc thế giới, tác giả 

Nguyễn Thị Nhung viết: “phong cách hát đẹp - bel canto đƣợc khẳng định 

ở trƣờng phái opera Napoli. Phong cách này nổi bật bởi những kỹ thuật 

điêu luyện, hoàn thiện, biểu hiện tính trữ tình bóng bẩy và tài nghệ về màu 
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sắc” [23; tr.72]. Lối hát bel canto đƣợc các nhạc sĩ Ý chủ trƣơng đề cao mà 

ngƣời đại diện tiêu biểu là Alessandro Scarlatti (1660-1725). “Ông là ngƣời 

hoàn chỉnh hình thức aria 3 đoạn (aria da capo) có mở đầu bằng một đoạn 

hát nói (recitative), hoàn chỉnh loại nhạc mở màn (overture) của vở opera. 

cấu trúc thành ba tốc độ chuyển động (movement) nhanh - chậm - nhanh, 

đƣa vào lối hát opera kỹ xảo coloratura và ông còn nhiều cống hiến khác 

trong opera”[23; tr.25]. Hát bel canto là phƣơng pháp có tính ƣu việt nên 

đƣợc nhiều nƣớc châu Âu và cả châu Á đã tiếp thu và vận dụng vào thanh 

nhạc của nƣớc mình.  

Các tác phẩm thanh nhạc cổ điển châu Âu có nhiều thể loại khác 

nhau nhƣ: ca khúc, romance, hợp xƣớng, oratorio, opera… Riêng oratorio 

và opera còn có nhiều hình thức hát trong đó nhƣ aria, ariozo, ballade… 

Mỗi thể loại có những đặc tính riêng, đòi hỏi mức độ khác nhau về kỹ thuật 

cũng nhƣ nghệ thuật. Bên cạnh đó, mỗi thể loại còn tạo ra những lợi ích 

khác nhau trong quá trình rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cho ngƣời hát. Kỹ 

thuật thanh nhạc bel canto cổ điển châu Âu chính là nghệ thuật của sự huy 

động các khả năng cộng hƣởng tự nhiên của giọng hát nhằm mục đích giúp 

cho tiếng hát có âm lƣợng lớn, cƣờng độ mạnh có sức vang to và tiếng hát 

đầy đặn… Để đạt nhƣ vậy, trong hát bel canto sử dụng nhiều kỹ thuật thanh 

nhạc nhƣ: legato, non legato, staccato, marcato, passage… Trong đó, kỹ 

thuật legato đƣợc coi là một trong những kỹ thuật quan trọng hàng đầu, có 

tính nền tảng.  

Dƣới đây, chúng tôi xin trích dẫn phân tích kỹ thuật legato đƣợc sử 

dụng trong một số thể loại thanh nhạc cổ điển châu Âu nhƣ aria, 

romance… để chứng minh cho sự cần thiết phải rèn luyện kỹ thuật legato. 

1.2.1.1. Aria  



 18 

Aria là thể loại thanh nhạc phức tạp, trích từ các nhạc kịch (opera), 

ca kịch (operette), đại hợp xƣớng (cantata), thanh xƣớng kịch (oratorio)..., 

có kết cấu và nghệ thuật hoàn chỉnh, dành cho diễn viên đơn ca với dàn 

nhạc đệm. Trong nhạc kịch, ca kịch…, “aria làm nhiệm vụ giới thiệu cuộc 

sống nội tâm, tƣ tƣởng tình cảm của nhân vật hay nói cách khác nó khắc 

họa tính cách, vẽ lên “chân dung” của nhân vật và thƣờng đƣợc các nhạc sĩ 

dành cho các nhân vật chính” [20; tr.9]. 

Âm nhạc trong các aria thƣờng có sức diễn cảm cao và tập trung ở 

đó là bút pháp nghệ thuật đặc sắc của tác giả nên đi đôi với nó là sự phong 

phú của giai điệu cũng nhƣ kỹ thuật thanh nhạc. “Thƣờng là ca sĩ có cơ hội 

thể hiện các kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện trong các aria, hay có thể nói là 

có điều kiện để phô diễn giọng hát nhiều hơn ở các thể loại thanh nhạc 

khác” [20; tr.10]. Khi hát các bản aria, đòi hỏi ngƣời hát phải hiểu sâu sắc 

về hình tƣợng nhân vật của tác phẩm, phải nắm vững các loại kỹ thuật 

thanh nhạc, trong đó không thể thiếu kỹ thuật legato. Chẳng hạn nhƣ trong 

aria Quando m’en vo (Tôi luôn vui vẻ) trong opera La Boheme của nhạc sĩ 

ngƣời Ý Giacomo Puccini (1858-1924) dƣới đây là một dẫn chứng về kỹ 

thuật legato:  

Ví dụ số 5                      QUANDO M’ENVO 

  (Trích trong opera La Boheme)      G. Puccini         
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          Trong ví dụ trên, aria này đƣợc viết ở nhịp 3 4, tính chất uyển 

chuyển, mềm mại, du dƣơng. Trong giai điệu có rất nhiều dấu luyến kết 

hợp ngân dài đòi hỏi ca sĩ phải hít hơi sâu, nén hơi chắc và đẩy hơi một 

cách nhẹ nhàng, đều đặn ở tất cả các nốt nhạc trong cùng một câu. (xem 

phụ lục III, trang 134) 

Trong aria, nhiều khi hát legato đƣợc kết hợp khá phức tạp với các 

kỹ thuật khác nhƣ trong aria của nhân vật Rosina Una voce poco fa trong 

vở opera Người thợ cạo thành Seviglia của nhạc sĩ Gioachino Rossini 

(1792-1868): 

Ví dụ số 6                     UNA VOCE POCO FA 

                  (Trích Người thợ cạo thành Seviglia)              

                                                                                           G. Rossini  

 
        Trong aria trên, kỹ thuật legato đƣợc kết hợp với hát nhanh nhiều nốt 

và cả staccato. Đây là aria có kỹ thuật rất khó, có ô nhịp tới hơn 30 nốt 

nhạc. Để thể hiện tốt bản aria này, cần có một hơi thở tốt, vị trí âm thanh 

thống nhất, phải biết cách giữ hơi và điều chỉnh hơi thở sao cho âm thanh 

đều đặn, không bị mất nốt cả khi giai điệu đi lên và đi xuống, hát sao cho 

âm thanh trƣợt đều và rất nhẹ ở đầu môi, cảm giác nhƣ giai điệu nối tiếp 

nhau tuôn trào, lƣớt nhanh nhƣng vẫn đảm bảo phải legato nghĩa là uyển 

chuyển, mềm mại, quyện miết vào nhau. (xem phụ lục III, trang 125) 

1.2.1.2. Romance  
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  Là dạng ca khúc nghệ thuật có phần nhạc đệm piano của nhạc sỹ 

sáng tác, có nội dung là tính chất trữ tình và trữ tình-kịch tính, “Romance 

về cơ bản là th  loại âm nhạc thính phòng” [10; tr.29]. Thể loại này mang 

tính chuyên nghiệp cao với đặc điểm là tính trữ tình nên sử dụng rất nhiều 

kỹ thuật legato. Romance có một vai trò rất quan trọng trong việc rèn 

luyện, phát triển, hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc và nghệ thuật biểu diễn, 

đặc biệt là kỹ thuật hát legato. 

Ví dụ số 7     Romance:     AMARILLI, MIA BELLA 

                                                       (Trích) 

 

        Với romance Amarilli, mia bella (Amarilli, người đẹp của tôi) của 

nhạc sĩ Giulio Caccini (1551-1618) kỹ thuật legato đƣợc kết hợp với kỹ 

thuật marcato, hơi thở nén sâu, đặt mềm âm thanh hát liền tiếng, miết nốt 

này sang nốt kia thật mềm mại. Cuối câu hát vị trí âm thanh đƣợc đặt về 

chân răng cửa để âm thanh vừa mềm mại vừa đúng vị trí vang sáng. Câu 

đầu hát kìm lại đẩy câu sau“cresc” “f ” cùng với kỹ thuật marcato hát to 

dần lên đến cao trào lột tả sự đau khổ của anh chàng si tình với ngƣời đẹp. 

(xem phụ lục III, trang 157). 

 Thanh nhạc cổ điển phƣơng Tây bắt nguồn từ truyền thống hát nhà thờ 

ở thời Trung cổ hay Phục hƣng thế k  XIV-XVI với các loại thánh ca có 

giai điệu ngân nga, dàn trải, rất cần kỹ thuật hát legato. Ave Maria - một 

loại thánh ca về Đức mẹ Maria, là thể loại thanh nhạc nhà thờ, rất phát triển 
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thời đó và kể cả về sau này do đƣợc nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp quan tâm 

sáng tác nhƣ Franz Schubert (1797-1828), Charles Gounod (1818-1893)… 

Bản Ave Maria của nhạc sĩ nhà thờ thời kỳ Phục hƣng Giulio Romolo 

Caccini (1551-1618) dƣới đây là một dẫn chứng về kỹ thuật hát legato kết 

hợp ngân dài: 

Ví dụ số 8               AVE MARIA 

                                                  (Trích)                                

 

         Với bản Ave Maria này, không chỉ hát legato làm sao cho âm thanh mƣợt 

mà, quyện vào nhau mà còn kết hợp hát ngân dài ở nhịp độ chậm nên đòi hỏi 

ngƣời hát phải có hơi thở rất tốt, đồng thời phải giữ chắc vị trí âm thanh. (xem 

phụ lục III, trang 153). 

        Nhƣ vậy, hát bel canto là phong cách đƣợc áp dụng trong thanh nhạc 

cổ điển phƣơng Tây với nhiều kỹ thuật phong phú, phức tạp, trong đó sự có 

mặt của kỹ thuật legato là hết sức quan trọng để trình diễn tác phẩm một 

cách hoàn hảo nhất.  

1.2.2. Trong thanh nhạc Việt Nam 

1.2.2.1. Trong ca hát truyền thống  

 Nghệ thuật ca hát cổ truyền Việt Nam rất đa dạng về thể loại, phong 

phú về âm nhạc, lời ca và tính chất cảm xúc... Các thể loại ca hát cổ truyền 

thƣờng có giai điệu phù hợp cách hát tự nhiên, mƣợt mà, trong sáng, mang 

một vẻ đẹp thuần khiết. Đó chính là những phẩm chất mà giọng hát cần 
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phải rèn luyện và để đạt đƣợc những phẩm chất đó thì cách hát mƣợt mà, 

liền giọng nhƣ thanh nhạc phƣơng Tây gọi là legato đƣợc áp dụng.    

Để hát tốt các làn điệu dân ca, các nghệ nhân đều đặt ra tiêu chí “tròn 

vành, rõ chữ” và về nghệ thuật thƣờng đƣợc dựa trên các tiêu chí vang, rền, 

nền, nảy… Trong các tiêu chí vang, rền, nền, nảy đó thì rền và nền là cách 

hát để tạo sự mƣợt mà, nền nã, là những cách hát gần với hát legato. Vì thế 

có thể nói, legato là cách hát hoàn toàn có thể đƣợc vận dụng trong nhiều 

thể loại âm nhạc cổ truyền Việt Nam.  

Có thể dẫn ra rất nhiều thể loại cần đến cách hát mƣợt mà, liền tiếng. 

Trƣớc hết là thể loại Hát ru. Hát ru có cội nguồn từ một hoạt động của con 

ngƣời là ru con ngủ. Bởi vậy, không chỉ có Việt Nam, bất cứ quốc gia nào 

trên thế giới đều có thể loại Hát ru của mình. Đặc trƣng của hát ru con ngủ 

là giai điệu phải mƣợt mà, êm đềm, đều đều, du dƣơng, vì thế phải hát liền 

tiếng. Chẳng hạn nhƣ trong bài Ru em dân ca Xê đăng dƣới đây (xem phụ 

lục III, trang 160). 

Ví dụ số 9                                       RU EM   

                                               (Trích) 

                                                                              

       Giai điệu đƣợc tiến hành trong một âm vực không rộng (1 quãng 8), 

tiết tấu khá bình ổn tạo tính chất êm đềm, du dƣơng, mƣợt mà. Khi hát đòi 

hỏi phải tạo sự mềm mại, liền tiếng.  
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        Dân ca Quan họ có đặc điểm nổi bật trong cách hát là vang, rền, nền, 

nảy mà khi hát muốn tạo ra sự nền nã, rền âm thanh thì phải hát mƣợt mà, 

liền tiếng (xem phụ lục III, trang 179). 

Ví dụ 10                                  CÕN DUYÊN  

(Trích) 

 

        Các thể loại Hò và Lý vùng Trung Bộ và Nam Bộ cũng có rất nhiều 

bài có giai điệu mƣợt mà, dàn trải rất cần đến kỹ thuật hát liền tiếng. Chẳng 

hạn nhƣ giai điệu bài  ý chiều chiều dƣới đây là một trong những dẫn 

chứng cho cách hát liền tiếng (xem phụ lục III, trang 160). 

Ví dụ số 11                             LÝ CHIỀU CHIỀU 

                                                       (Trích) 

                 

Còn rất nhiều dẫn chứng của các thể loại hát khác nữa trong dân ca 

Việt Nam cần đến kỹ thuật hát liền tiếng song trong phạm vi của luận văn 

chỉ xin nêu một số ví dụ nhƣ trên đây. 

1.2.2.2. Trong nghệ thuật hát mới 

Nghệ thuật hát mới ra đời cùng phong trào Tân nhạc từ cuối những 

năm 30 thế k  XX và sớm phát triển thành xu hƣớng ở nƣớc ta những năm 
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trƣớc Cách mạng tháng Tám. Ngay từ những năm đó, các ca sĩ đã phỏng 

theo, học theo cách hát của các nghệ sĩ nƣớc ngoài do ngƣời Pháp đƣa vào 

Việt Nam.  

Khi nền Tân nhạc Việt Nam đƣợc hình thành với những sáng tác ca 

khúc mới (đƣợc sáng tác dựa trên những nguyên tắc của âm nhạc phƣơng 

Tây) của chính các nhạc sĩ Việt Nam thì để đáp ứng cho bƣớc phát triển 

này, lớp ca sĩ mới xuất hiện. Tân nhạc ra đời đòi hỏi phải có nghệ thuật ca 

hát thích hợp. Ca khúc mới với sự đa dạng về thể loại, phong cách, ngôn 

ngữ và cáhc biểu hiện thì nó cũng đòi hỏi nghệ thuật thanh nhạc tƣơng ứng, 

vì vậy nghệ thuật hát mới ra đời.  

Tiếng Việt vốn rất đa dạng và phong phú, mỗi nơi, mỗi vùng miền có 

sự khác nhau về phát âm. Nghệ thuật thanh nhạc mới lấy tiếng Bắc còn gọi 

là giọng Bắc hay giọng Hà Nội, hay phƣơng ngữ Hà Nội làm chuẩn. Những 

đặc thù này đƣợc phản ánh khá đầy đủ trong ca khúc Việt kể từ những ngày 

đầu thời kỳ Tân nhạc cho đến nay.  

Mặc dù tiếng Việt đa thanh (thanh: huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã và 

thanh không), trong giai điệu nhiều khi có luyến láy để xử lý dấu của giọng 

nhƣng ca khúc mới Việt Nam có rất nhiều giai điệu trữ tình, mƣợt mà liên 

quan chặt chẽ đến cách hát legato: 

Ví dụ số 12                                SÔNG LÔ 

                                                      (trích)               Nhạc và lời: Văn Cao 
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          Trong Sông  ô của Văn Cao, với âm hƣởng mênh mang dàn trải, 

miêu tả cảnh sông Lô đẹp thơ mộng trữ tình, ca sĩ phải hát sao cho âm 

thanh liền tiếng, quyện miết vào nhau, giữ chắc vị trí âm thanh ở giọng đầu 

(của giọng tenor và soprano) và hơi thở sâu, đƣợc đẩy ra một cách từ từ, 

nhẹ nhàng (xem phụ lục III, trang 164). 

 Ngay cả nhiều ca khúc hành khúc là những bài hát thƣờng sử dụng 

cách hát nhấn (non legato hoặc marccato) cũng có những đoạn trong bài sử 

dụng kỹ thuật legato nhƣ đoạn 2 của bài Anh vẫn hành quân dƣới đây: 

Ví dụ số 13                           ANH VẪN HÀNH QUÂN 

           (Trích đoạn b) 

 

Anh vẫn hành quân là bài hành khúc có đoạn a mạnh mẽ, nhịp đi, dứt 

khoát nên ngƣời hát sử dụng kỹ thuật hát nhấn nhƣng sang đoạn b, giai điệu 

tƣơng phản với a có tính chất tha thiết, trữ tình, trong sáng nên để thể hiện 

câu hát này cần sử dụng kỹ thuật legato, kết hợp với ngân dài cuối mỗi tiết 

nhạc. Mỗi tiết nhạc hát trong một hơi thở, muốn vậy phải hít hơi sâu và thở 

ra nhẹ nhàng, phải nén hơi tốt, khoang miệng mở rộng bên trong, âm thanh 

đẩy ra phía trƣớc để câu hát sáng và thanh thoát (xem phụ lục III, trang 

169). 

Nghệ thuật hát mới không chỉ đã xây dựng đƣợc một nền tảng văn 

hóa biểu cảm âm nhạc đƣơng đại mà còn tạo dựng nên đƣợc một nghệ thuật 

ca hát thực sự bền vững bên cạnh nghệ thuật ca hát truyền thống, làm giàu 
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cho nghệ thuật ca hát Việt Nam. Và nhƣ vậy, nghệ thuật hát mới ở nƣớc ta, 

với những ca khúc sáng tác mới đều có những giai điệu hết sức phong phú, 

uyển chuyển, nhẹ nhàng và êm ái, để thể hiện những đặc tính nghệ thuật 

trong hát ca khúc mới thì cách hát vận dụng kỹ thuật legato là phù hợp. Do 

đó, cách hát legato cần phải đƣợc quan tâm một cách đặc biệt trong kỹ 

thuật thanh nhạc. Và đối với các trƣờng đào tạo thanh nhạc, với ngƣời dạy 

và cả ngƣời học thanh nhạc hát liền giọng đều là những bài tập kỹ thuật đầu 

tiên cho ngƣời học hát. 

Như vậy, kỹ thuật legato không thể thiếu trong thanh nhạc cổ điển 

phƣơng Tây (bel canto), trong các vở opera nhằm thể hiện aria, romance… 

có kỹ thuật cao, âm vực rộng, có khả năng bộc lộ cảm xúc, diễn đạt tính cách 

và nội tâm nhờ vào sự tăng cƣờng về âm lƣợng và giọng hát thể hiện đƣợc 

những diễn biến nội tâm phức tạp trong các vở nhạc kịch. Bên cạnh đó, nền 

thanh nhạc Việt Nam nhƣ: dân ca, ca khúc mới (đƣợc sáng tác dựa trên 

những nguyên tắc của âm nhạc phƣơng Tây) thƣờng không có hình thức lớn 

nhƣ nhạc kịch, không có diễn biến phức tạp và âm vực quá rộng song rất cần 

tới các kỹ thuật thanh nhạc phƣơng Tây trong đó có legato một cách bài bản, 

kết hợp với cách hát trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam và sao cho phù hợp 

với tiếng nói của ngƣời Việt Nam. 

1.3. Thực trạng dạy học kỹ thuật legato cho hệ Trung cấp Thanh nhạc 

Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội 

1.3.1.  Khái quát về Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội   

Trƣờng ĐHVH Nghệ thuật Quân đội là đơn vị thuộc Tổng cục chính 

trị - Bộ Quốc phòng Việt Nam. Căn cứ vào tài liệu Trường Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội - 60 năm xây dựng và trưởng thành (1955-2015) đƣợc 

Nxb Quân đội nhân dân in vào năm 2015, xin đƣợc giới thiệu một số nét về 

Trƣờng ĐHVH Nghệ thuật Quân đội nhƣ sau: 
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Kể từ khi thành lập vào năm 1955 đến nay là hơn 60 năm, Trƣờng 

ĐHVH Nghệ thuật Quân đội đã khẳng định đƣợc vị thế của một trung tâm 

phát hiện, nuôi dƣỡng, vun trồng những tài năng nghệ thuật; đào tạo đƣợc 

nhiều thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ, góp phần xứng đáng và sự nghiệp xây dựng 

đời sống văn hóa cho quân đội cũng nhƣ toàn xã hội. Quá trình xây dựng 

và trƣởng thành của nhà trƣờng gắn liền với lịch sử phát triển của quân đội, 

của đất nƣớc. Từ mái trƣờng này, hàng chục nghìn học viên đã rèn luyện, 

học tập để trở thành những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. Hàng 

nghìn cán bộ, giảng viên đã có mặt ở các chiến trƣờng phục vụ bộ đội và 

nhân dân trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nƣớc cũng nhƣ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế. 

Trƣớc yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của đất nƣớc 

nói chung và của Quân đội nói riêng, “ngày 3 1 2006, Phó thủ tƣớng Phạm 

Gia Khiêm ký quyết định thành lập Trƣờng Đại học VHNT Quân đội trên 

cơ sở Trƣờng Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật quân đội” [34;tr.112]. 

Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có đội ngũ cán bộ 

giảng viên trẻ luôn đi đầu trong công tác đổi mới phƣơng pháp đào tạo, ứng 

dụng khoa học, công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhiều kinh nghiệm 

trong thực hành và biểu diễn. Đặc biệt là đội ngũ giảng viên cộng tác là các 

Giáo sƣ đầu ngành với nhiều kinh nghiệm; Cơ sở đào tạo của Nhà trƣờng 

tƣơng đối khang trang với hệ thống phòng học, trang thiết bị giảng dạy hiện 

đại và đồng bộ để phục vụ các chuyên ngành đào tạo. Hệ thống giáo trình, 

tài liệu, băng đĩa hình, tiếng và các loại nhạc cụ hiện đại phục vụ giảng dạy 

đã đƣợc đầu tƣ khá tốt... 

Về đào tạo, Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đào tạo ở 

cả ba bậc học Đại học, Cao đẳng và Trung cấp với các ngành nhƣ: Sáng tác 

âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phƣơng Tây, 
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Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biên đạo múa, Huấn luyện múa, Đạo diễn 

sân khấu, Diễn viên kịch - điện ảnh, Diễn viên sân khấu kịch hát, Quay 

phim, Đạo diễn điện ảnh truyền hình, Sƣ phạm âm nhạc - Mỹ thuật, Khoa 

học thƣ viện, Bảo tàng học, Quản lý văn hóa, Sáng tác văn học, Báo chí. 

Hình thức đào tạo của Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 

linh hoạt, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của quân đội và đất nƣớc. 

Hình thức đào tạo của trƣờng bao gồm các hệ đào tạo tập trung, đào tạo tại 

chức tại các quân khu, quân đoàn, liên kết đào tạo với các trƣờng nghệ 

thuật trong cả nƣớc, đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học với thời 

gian 1,5 năm. Nội dung, cách thức đào tạo luôn đảm bảo những kiến thức 

cơ bản về các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn. Trong đào tạo ngành 

nghề, đặc biệt chú trọng thực hành, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu 

nhằm phát huy tối đa tính tích cực chủ động, sáng tạo của học viên. Nhà 

trƣờng đặc biệt coi trọng sự kết hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp với đào 

tạo nghề nhằm đào tạo nhân tài bậc cao, đào tạo học viên trở thành chiến sĩ 

- nghệ sĩ xuất sắc. Ngoài ra, Nhà trƣờng còn đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giao nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ sƣ phạm các ngành văn hóa nghệ 

thuật nhằm chuyển đổi nghề nghiệp cho học viên, đáp ứng nhu cầu thực 

tiễn cuộc sống. 

Những bƣớc trƣởng thành và thành tích đạt đƣợc trong công tác đào 

tạo, huấn luyện của Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đặc biệt 

là sự trƣởng thành về nhiều mặt của đội ngũ cán bộ - chỉ huy, giảng viên, 

công nhân viên, chiến sĩ của nhà trƣờng là nhân tố quan trọng cho sự phát 

triển bền vững của nhà trƣờng nói chung. Sự trƣởng thành đó, đối với lĩnh 

vực đào tạo Thanh nhạc nói riêng cũng đã đƣợc chứng minh một cách hết 

sức thuyết phục bằng sự hình thành và phát triển hệ thống đào tạo Thanh 

nhạc chuyên nghiệp với ba dòng riêng biệt là Thính phòng, Dân gian và 
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Nhạc nhẹ trên cơ sở khoa học của nghệ thuật thanh nhạc tiên tiến kết hợp 

với nghệ thuật thanh nhạc dân tộc và luôn cập nhật không ngừng bởi sự 

phát triển của các trào lƣu âm nhạc mới gia nhập vào Việt Nam. 

1.3.2.  Vài nét về Khoa Thanh nhạc 

Trong lòng truyền thống hơn 60 năm của Trƣờng Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội, Khoa Thanh nhạc là khoa có bề nổi nhất Trƣờng Đại 

học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, luôn tiên phong trong các phong trào thi 

đua của nhà trƣờng, Tổng cục chính trị, Cục nhà trƣờng trong quân đội. 

Khoa đƣợc ví nhƣ cánh chim đầu đàn, viết nên những trang sử vẻ vang 

trong sự phát triển của nhà trƣờng, là nguồn diễn viên chính trong các đoàn 

nghệ thuật quân đội - nơi chắp cách cho những ƣớc mơ, đào tạo những ca 

sĩ, nghệ sĩ xuất sắc hàng đầu trong quân đội và toàn quốc, trong các cuộc 

thi nghệ thuật chuyên nghiệp trong nƣớc và quốc tế. 

Về đội ngũ, đến nay, khoa Thanh nhạc có 19 giảng viên, bao gồm 17 

giảng viên trong biên chế và 03 giảng viên diện hợp đồng bảo hiểm. Hầu 

hết các giảng viên tại Khoa Thanh nhạc đều đƣợc đào tạo một cách bài bản 

chuyên nghiệp ở nƣớc ngoài và tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

nên có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu trong giảng dạy cũng nhƣ trong hoạt động 

biểu diễn. Hiện nay, các giảng viên khoa Thanh nhạc không chỉ có bằng tốt 

nghiệp Đại học mà đa số đã có trình độ sau Đại học, theo đó có 01 giảng 

viên có trình độ Tiến sĩ; 09 giảng có trình độ Thạc sĩ, với 6 giảng viên đạt 

danh hiệu Nghệ sĩ ƣu tú; nhiều giảng viên hiện đang theo học Sau đại học 

tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng đầu của Việt Nam. Hàng năm 

Khoa còn nhận đƣợc sự hỗ trợ giảng dạy của các thầy, các nhà giáo, các 

nghệ sĩ lớn đã nghỉ hƣu; sự hỗ trợ của một số giảng viên thỉnh giảng, trong 

đó có một số giảng viên nổi tiếng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt 

Nam nhƣ Gs. NSND Nguyễn Trung Kiên, NSND Quang Thọ. Từ khi 
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Trƣờng lên Đại học, đội ngũ giảng viên Thanh nhạc không ngừng tăng lên 

về số lƣợng mà cả về chất lƣợng. Bên cạnh các giảng viên có bề dày kinh 

nghiệm là đội ngũ các giảng viên trẻ, năng động, nhiệt tình, yêu nghề. 

Mặc dù những năm gần đây đội ngũ giảng dạy Thanh nhạc chƣa nhiều về 

số lƣợng nhƣng đã có nhiều giảng viên có uy tín và có tiếng nhƣ Thạc sỹ 

-NSUT Dƣơng Minh Đức, Thạc sỹ - NSUT Vũ Kim Phúc, Thạc sỹ 

NSUT Rochamfiang, Thạc sỹ - NSUT Hà Thủy, Tiến sỹ Phạm Văn 

Giáp, Thạc sỹ - NSUT Hà Phạm Thăng Long, NSUT Hồng Hạnh, Thạc sỹ 

Vũ Huy Hoàng.  

Các giảng viên của khoa Thanh nhạc không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ 

dạy học mà còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, biên 

soạn giáo trình, tài liệu học tập. Là lực lƣợng nòng cốt, dàn dựng cho sinh 

viên và trực tiếp tham gia vào các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật của 

Nhà trƣờng, của Tổng cục chính trị… góp một phần không nhỏ vào thành 

tích chung trong các hội thi, hội diễn của toàn ngành, toàn quốc, quốc tế và 

đã đạt đƣợc rất nhiều giải thƣởng trong các cuộc thi trong nƣớc và Quốc tế. 

Thành tích tiêu biểu của một số giảng viên có thể kể đến nhƣ: Giảng viên 

Rơchăm Fiang với giải 3 thi âm nhạc quốc tế Hoa Cẩm Chƣớng Đỏ tại Liên 

Xô; Giải nhất năm 90 thi âm nhạc quốc tế tại Bình Nhƣỡng; Giải nhất thi 

âm nhạc cổ điển Asian (năm 1996). Giảng viên Ngô Hƣơng Diệu với giải 

nhất thính phòng - Festival quốc tế Lipati tại Romania (2014); giải 3 tiếng 

hát mùa thu (2010). Giảng viên Lê Huy Hoàng đạt đƣợc Giải ba cuộc thi 

hát thính phòng toàn quốc (2003). Giảng viên Lê Xuân Hảo với thành tích 

Giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai (2009). Giảng viên, NSƢT 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh với thành tích: 3 Huy chƣơng vàng toàn quân 

(2002, 2003, 2008); 2 Huy chƣơng vàng toàn quốc (2005, 2009); giải 3 

toàn quân (1998); Giải khuyến khích thính phòng (1996)… 
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Về công tác đào tạo, những năm gần đây, từ khi Nhà trƣờng đƣợc 

nâng cấp lên thành trƣờng Cao đẳng, Đại học, với yêu cầu đổi mới nền giáo 

dục hƣớng tới hội nhập quốc tế va và phát triển bền vững. Hoạt động đào 

tạo Thanh nhạc của trƣờng Đại học VHNT Quân đội cũng tiếp thu thêm 

các mô hình đào tạo của các nƣớc Tây Âu và Bắc Mỹ. Trong bối cảnh nền 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nƣớc đang có những đổi mới, 

trƣờng Đại học VHNT Quân đội cũng có sự chuyển mình, bắt nhịp với sự 

phát triển chung theo hƣớng bền vững và hội nhập với các trung tâm đào 

tạo thanh nhạc tiên tiến trên thế giới. Việc nghiên cứu và ứng dụng những 

thành quả về đào tạo Thanh nhạc thế giới vào trong công tác đào tạo Thanh 

nhạc của Nhà trƣờng là một công việc mang tính cấp thiết. Nhà trƣờng đào 

tạo Thanh nhạc ở các trình độ là Trung cấp 4 năm, Cao đẳng 2 năm và Đại 

học 4 năm. Bên cạnh việc đào tạo theo mục tiêu đào tạo chung của cả nƣớc 

là hát thính phòng cổ điển và hát ca khúc thì ngay từ những năm 2005, mục 

tiêu đào tạo Thanh nhạc của trƣờng Đại học VHNT Quân đội đã có bƣớc 

đột phá khi tiên phong phân làm ba dòng và biên chế thành 3 tổ bộ môn 

là: Thính phòng - cổ điển, dân gian và nhạc nhẹ nhằm đào tạo chuyên sâu 

cả hệ trung cấp, cao đẳng và đại học. Sự đột phá đã nâng cao và chuẩn 

hoá cho công tác đào tạo đối với các phong cách hát của ngành Thanh 

nhạc nhằm đáp ứng “Dạy cái gì xã hội cần”. Phần đào tạo cả ba dòng đều 

đƣợc đào tạo ngay ở các bậc Trung cấp và Cao đẳng, điều này đã đƣợc ghi 

nhận bằng kết quả hầu hết các giải thƣởng cao trong các cuộc thi chuyên 

nghiệp toàn quân, toàn quốc về Thanh nhạc đều có sinh viên của trƣờng, 

trong đó có học viên của hệ trung cấp. Điều đó đã gây tiếng vang cho hệ 

đào tạo Thanh nhạc chuyên nghiệp của trƣờng Đại học VHNT Quân đội 

trên toàn quốc. 

Trong đào tạo chung cả ba dòng tại trƣờng, dòng nhạc Thính phòng  
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cổ điển vẫn chiếm ƣu thế trong hệ đào tạo Trung cấp, chiếm tỉ lệ nhiều nhất 

là giọng nữ soprano. Hầu hết các em khi bắt đầu vào học mới 16 đến 17 

tuổi, tầm cữ giọng cũng chƣa đƣợc quy chuẩn nhƣ thế giới bởi tố chất thể 

trạng ngƣời Việt nhỏ và một số nguyên nhân khác.  

Đến nay, khoa Thanh nhạc đã đào tạo đƣợc 37 khóa Trung cấp 

Thanh nhạc (cả dân sự và quân nhân), 12 khóa Cao đẳng hệ Quân nhân; 

đặc biệt khoa đã đào tạo đƣợc 08 khóa Đại học Thanh nhạc; 08 khóa liên 

thông Đại học. Các thế hệ học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và đang theo 

học đều đƣợc đào tạo bài bản, có trình độ và năng lực. Nhiều sinh viên đã 

đạt đƣợc thành tích cao trong các cuộc thi âm nhạc lớn, có thể kế đến một 

số sinh viên tiêu biểu của khoa Thanh nhạc nhƣ: Hồ Quỳnh Hƣơng, đạt 

danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc Châu Á, với giải đặc biệt tại Hàn Quốc, đạt 3 

Huy chƣơng vàng toàn quốc. KaSim Hoàng Vũ, đạt giải 3 Sao Mai (1999), 

HCV toàn quân, tốp 3 Sao Mai điểm hẹn. Minh Chuyên đạt Quán quân Sao 

Mai điểm hẹn (2010). Hoàng Nghiệp với Giải nhì dòng nhạc nhẹ Sao mai 

(2007), Quán quân Sao Mai điểm hẹn (2008). Hoàng Quyên đạt Á quân 

Việt Nam Idol (2012)... 

Gần đây có một số ca sĩ là học sinh, sinh viên của khoa nhƣ: Hoàng 

Hồng Ngọc (lớp đại học 6) giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai (2015). Trần 

Thị Bích Ngọc (lớp đại học 6) với thành tích giải nhì dòng nhạc thính 

phòng Sao Mai (2015), giải nhất tiếng hát Việt Trung (2016). Nguyễn Thị 

Hồng Duyên (lớp đại học 6) với thành tích giải nhì Sao Mai dòng nhạc dân 

gian (2015)… Cùng rất nhiều sinh viên xuất sắc nay đã về công tác tại các 

đoàn nghệ thuật trong và ngoài quân đội và nay đã là NSUT nhƣ: Hồng 

Hải, Hồng Hạnh, Minh Hoa, Ngọc Lê, Đinh Xuân Đề, Bích Ngọc, Xuân 

Huyền, Kim Ngân, Minh Ngọc, Cẩm Tú... 

1.3.3. Đặc điểm khả năng thanh nhạc của học viên hệ Trung cấp 
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 Học viên Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là học sinh 

chủ yếu đã tốt nghiệp phổ thông và đến từ mọi miền đất nƣớc. Học viên 

đƣợc tuyển chọn khắt khe từ đầu vào ở lứa tuổi nữ từ 16 đến 22 và nam từ 

17 đến 23. Ở lứa tuổi này các em đã có sự phát triển đầy đủ về thể chất, 

giọng hát đã có sự ổn định, đây những điều kiện thuận lợi để các em học tốt 

thanh nhạc. Mặt khác, đối với lứa tuổi này, sự tự ý thức đã phát triển cao, 

học viên có khả năng tự đánh giá bản thân để chủ động điều chỉnh bản thân 

cho phù hợp. Trong đào tạo thanh nhạc, sự tự ý thức của ngƣời học cũng 

giữ vai trò hết sức quan trọng quyết định kết quả học tập. Môn thanh nhạc 

là một bộ môn đòi hỏi thực hành nhiều, vì vậy ngoài giờ học trên lớp thì 

các học viên phải tự học ở nhà (vỡ bài thanh nhạc trƣớc khi đến lớp) mới 

đáp ứng đƣợc những tiêu chí của môn học. Do đó, các giảng viên cần phải 

nắm bắt đƣợc đặc điểm tâm lý của học viên nhằm hoàn thiện, điều chỉnh và 

đƣa ra các phƣơng pháp giảng dạy phù hợp đối với từng cá nhân học viên 

trong quá trình giảng dạy. 

Riêng với giọng soprano thì nhƣ phần trên đã nêu, trong ba dòng 

thanh nhạc đƣợc đào tạo Trung cấp hiện nay thì dòng nhạc Thính phòng cổ 

điển vẫn chiếm ƣu thế và giọng nữ soprano chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Tuy vậy, 

khi bắt đầu vào học, các em chỉ 16 đến 17 tuổi nên âm vực giọng chƣa phát 

triển ổn định trên cả ba âm khu. Tầm cữ giọng cũng không đƣợc quy chuẩn 

nhƣ thế giới bởi tố chất, thể trạng ngƣời Việt nhỏ, âm lƣợng hát bé và 

không đƣợc rèn luyện chuyên sâu khi còn học Trung học cơ sở hay Trung 

học phổ thông. Giọng nữ soprano khi mới vào trƣờng đa phần có tầm cữ 

giới hạn trong khoảng từ c
1
 đến f

2
. Màu âm giữa giọng tự nhiên (giọng thật) 

và giọng đầu (giọng chuyển, còn gọi giọng giả thanh) có khi bị “lộ”, bị 

phân biệt rất rõ do hát bằng bản năng, điều này giới chuyên môn gọi là hát 

chƣa đều các âm khu, thanh khu. Quá trình đƣợc học tập, rèn luyện, âm vực 
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giọng của học viên đƣợc mở rộng dần và đến năm thứ ba có thể lên đến nốt 

b
2
 và năm thứ tƣ có thể mở rộng âm vực lên đến d

3
 hoặc e

3
, theo chuẩn tầm 

cữ giọng soprano quốc tế. 
    

 

 Học viên thanh nhạc nói chung và giọng nữ soprano nói riêng của 

Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đƣợc tuyển chọn qua kỳ thi 

năng khiếu của trƣờng hàng năm cũng rất khắt khe, đòi hỏi bƣớc đầu các em 

đã có một số kiến thức cơ bản về âm nhạc, vì vậy, các em đã có một số khả 

năng âm nhạc nhất định. Ngoài ra, thí sinh còn phải đƣợc tuyển chọn cả hình 

thức để phù hợp với công việc biểu diễn sau này. Một số ít các em cũng đã 

từng đƣợc đào tạo âm nhạc qua các trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật ở 

các địa phƣơng, một số chiến sĩ đi học đã từng hoạt động qua các phong trào 

nghệ thuật quần chúng. Điều đó rất thuận lợi, tạo tiền đề để học viên tiếp tục 

học những chƣơng trình đào tạo thanh nhạc chuyên sâu hơn trong nhà 

trƣờng. Với chất giọng của các học viên nói chung và giọng nữ cao nói 

riêng đƣợc tuyển đầu vào nhƣ nêu trên, có thể nói là rất thuận lợi cho việc 

đào tạo diễn viên ca hát chuyên nghiệp hệ Trung cấp.  

Xu hƣớng đào tạo của đa số ngành, trong đó có đào tạo thanh nhạc 

những năm gần đây đang có sự phân hóa. Nhiều trƣờng, nhiều cơ sở đua 

nhau đào tạo thanh nhạc nên chất lƣợng đầu vào nhiều hạn chế. Ngƣời học 

thuộc nhiều đối tƣợng khác nhau, đến từ nhiều vùng miền khác nhau: nông 

thôn, thành phố, miền núi... nên có ảnh hƣởng tới khả năng nhận thức âm 

nhạc. Đánh giá chung, đặc điểm khả năng thanh nhạc của sinh viên hệ 

Trung cấp thanh nhạc Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đa 

phần có chất giọng tốt, một số học viên có giọng hát rất tốt, âm vực rộng, 

khả năng tƣ duy âm nhạc nhạy bén; khả năng tiếp thu nhanh và học tập 

chăm chỉ, kết quả nhiều học viên đã đạt thành tích cao trong học tập, có thể 
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thích ứng tốt với công việc khi ra trƣờng, đa số trở thành ca sĩ chuyên 

nghiệp.  

 Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận lợi, chất giọng hát tốt thì có sự không 

đồng đều về khả năng thanh nhạc. Có một số em chƣa từng đƣợc học âm 

nhạc cũng nhƣ thanh nhạc. Hầu hết những học sinh này vừa tốt nghiệp 

Trung học phổ thông và chỉ đƣợc làm quen với âm nhạc thông qua phƣơng 

tiện truyền thông, các buổi sinh hoạt âm nhạc mang tính chất quần chúng tại 

trƣờng học hoặc địa phƣơng. Chính vì vậy khả năng tiếp cận âm nhạc nói 

chung và thanh nhạc nói riêng không nhanh nhạy bằng các học viên đã đƣợc 

tiếp xúc nhiều với ca hát. Một số học viên có chất giọng khá, trung bình, 

mới vào năm thứ nhất chỉ hát bằng giọng bản năng, giọng hát mờ, khả năng 

tiếp thu hạn chế, một số ít còn phát âm tiếng địa phƣơng. Tính không đồng 

đều trong đặc điểm khả năng thanh nhạc của học viên còn đƣợc thể hiện ở 

việc phần lớn các em học viên thƣờng có năng khiếu trội về mảng thính 

phòng cổ điển bel canto hơn là các dòng dân gian và nhạc nhẹ 

 Việc vận dụng các kỹ thuật, kỹ năng thanh nhạc vào trong ca khúc 

đối với học viên khi mới vào học thƣờng mắc phải một số lỗi cơ bản sau:  

- Mở khẩu hình sai, làm ảnh hƣởng tới chất lƣợng âm thanh khi hát, 

đồng thời còn ảnh hƣởng đến việc thể hiện các kỹ năng hát khác.  

- Chƣa xác định đƣợc vị trí âm thanh: đa số học viên mơ hồ về vị tri 

âm thanh khi mới vào học, thƣờng mắc phải hai cố tật đó là đƣa âm thanh 

vào mũi khiến âm thanh bị mảnh, bí, không vang, sáng… có những em 

thƣờng ghì âm thanh vào cổ khiến âm thanh bị gằn lại không đƣợc đẹp. 

- Hát không chính xác cao độ: đây là một lỗi điển hình mà hầu hết 

các học viên đều mắc phải. Các em ít đƣợc tiếp xúc với âm nhạc nên 

nhiều học viên không điều chỉnh giọng theo đúng cao độ của nốt nhạc, 
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đặc biệt là các nốt cao, nốt nửa cung, hoặc các em không phát hiện đƣợc 

bản thân mình hát “chênh”, “phô” để chỉnh sửa. 

1.3.4. Nội dung chương trình môn Thanh nhạc hệ Trung cấp  

1.3.4.1.  Mục đích yêu cầu 

Chƣơng trình môn Thanh nhạc hệ Trung cấp Thanh nhạc của Trƣờng 

Đại học VHNT Quân đội đƣợc biên soạn nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo 

đã đƣợc quy định trong Khung chƣơng trình Thanh nhạc bậc Trung học do 

Bộ Giáo dục - Đào tạo, Cục Nhà trƣờng trong Quân đội và Bộ Văn hóa - 

Thông tin ban hành. Chƣơng trình đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng 

học kỳ, từng năm học và từng giai đoạn của quá trình học tập.  

Thực hiện chƣơng trình chuyên ngành còn nhằm quản lý chất lƣợng 

đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên chuyên môn. 

Chƣơng trình phải đƣợc thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo 

trên cơ sở 3 nguyên tắc sƣ phạm thanh nhạc: 

- Nguyên tắc thống nhất sự phát triển nghệ thuật và kỹ thuật 

- Nguyên tắc nắm vững dần dần và liên tục kỹ thuật hát 

- Nguyên tắc tiếp cận với từng cá nhân học viên. 

         Chƣơng trình môn Thanh nhạc hệ Trung cấp Thanh nhạc của Trƣờng 

Đại học VHNT Quân đội đƣợc xây dựng và quy định rất cụ thể. Thời gian 

thực hiện là  trong 4 năm, mỗi năm 2 kỳ, mỗi kỳ là 30 tiết, phân bổ đều cho 

mỗi tuần 2 tiết và đƣợc thực hành trên lớp với phƣơng thức 1 thầy và 1 trò. 

Năm thứ nhất  

Những nội dung đƣợc yêu cầu thực hiện trong năm thứ nhất chủ yếu 

là những kỹ thuật cơ bản nhƣ: Khái niệm và lấy hơi đúng cách, mở khẩu 

hình đúng và đẹp, học cách giải phóng và làm chủ cơ thể, cơ mặt, xƣơng 

hàm, cằm, gò má… Làm quen, rèn luyện cách phát âm chuẩn nguyên âm 

tiếng Việt a, e, i, o, u. Học nhận biết chức năng khoảng vang của âm thanh 

khi hát giọng ngực, khoảng vang của trán, đầu khi hát giọng giả thanh. Rèn 
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luyện các kỹ thuật cơ bản nhƣ legato, staccato… Hát cao độ, trƣờng độ 

chuẩn xác, có nhạc cảm, xác định đƣợc vị trí âm thanh. Thực hành với các 

bài luyện thanh (vocalise), romance, dân ca, ca khúc Việt Nam không khó 

về kỹ thuật. 

Chƣơng trình năm thứ nhất gồm có 10 bài. Giữa kỳ 1 gồm 1 bài 

vocalise và 1 tác phẩm (dân ca hoặc ca khúc), cuối kỳ 1 gồm 1 vocalise, 1 

tác phẩm nƣớc ngoài, 1 tác phẩm Việt Nam. Giữa học kỳ 2 gồm 1 bài 

vocalise và 1 tác phẩm (tùy chọn). Cuối kỳ 2 gồm 1 bài vocalise, 1 

romance và 1 bài hát Việt Nam. 

 Năm thứ hai 

Tiếp tục rèn luyện phát triển kỹ thuật cơ bản nhƣ hát legato và 

staccato, marccato, hát luyến…; luyện các âm khu của giọng tự nhiên và 

giọng chuyển để đều màu sắc giữa các âm khu, mở rộng quãng giọng, 

thống nhất vị trí âm thanh. Mục tiêu chính của năm thứ hai đối với học viên 

Thanh nhạc cũng trên cơ sở của năm thứ nhất mà phát triển lên dần vì thế 

các tác phẩm yêu cầu của năm thứ hai cũng tăng dần lên về độ khó. Cuối 

năm thứ hai bắt đầu làm quen với hát nhanh. 

Chƣơng trình của năm thứ hai có 10 bài. Giữa kỳ 1 gồm 1 bài 

vocalise và 1 dân ca hoặc ca khúc Việt Nam, cuối kỳ gồm 1 bài vocalise, 1 

romance và 1 tác phẩm Việt Nam. Giữa kỳ 2 gồm 1 vocalise và 1 tác phẩm 

tùy chọn, cuối kỳ 2 gồm 1 vocalise, 1 romance, 1 bài hát Việt Nam. 

Năm thứ ba 

Là năm mà học viên đã nắm đƣợc chủ yếu khái niệm về kỹ thuật cơ 

bản, vì thế mục tiêu của chƣơng trình đặt ra cho học viên phải đạt đƣợc 

những kỹ thuật khó hơn nhằm trình bày tác phẩm hoàn hảo hơn. Tiếp tục 

mở rộng âm vực của giọng ở những âm khu thấp, âm khu cao một cách 

nhuần nhuyễn, phát triển sự linh hoạt của giọng với các kỹ thuật legato, 

staccato, hát nhanh nhiều nốt... để từ đó có thể bắt đầu làm quen với những 
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tác phẩm aria, romance… có kỹ thuật khó. Song song với kỹ thuật cơ bản, 

ở năm học này, chƣơng trình cũng đặt ra mục tiêu làm quen với thực hành 

biểu diễn đáp ứng học đi đôi với hành, tiếp cận thực tế sân khấu. 

Chƣơng trình của năm thứ ba gồm 10 bài, trong đó giữa kỳ 1 gồm 1 

vocalise và 1 ca khúc, cuối kỳ 1 gồm 1 vocalise, 1 romance và 1 Việt Nam. 

Giữa học kỳ 2 thực hành biểu diễn 1 bài hát (phù hợp khả năng và phong 

cách của học viên). cuối học kỳ 2 gồm 1 vocalise, 1 aria, 1 romance và 1 

bài hát Việt Nam. 

 Năm thứ tư 

Là năm cuối của hệ Trung cấp nên mục đích yêu cầu đối với học 

viên rất cao. Tiếp tục rèn luyện kỹ thuật cơ bản, nắm chắc kỹ thuật hơi thở, 

cộng minh, hoàn thiện âm vực và sự linh hoạt của giọng hát. Kỹ năng trình 

diễn áp dụng kỹ thuật cơ bản vào các trích đoạn aria trong các vở nhạc 

kịch, romance, bài hát Việt Nam có kỹ thuật khó, phức tạp… một cách 

nhuần nhuyễn, chủ động, có tính nhạc cảm cao, thể hiện đƣợc cá tính.  

Học viên theo các dòng nhạc khác nhau đƣợc giảng viên lựa chọn bài 

thích hợp với giọng của mình, phát huy tối đa khả năng đã đƣợc học vào 

chƣơng trình tốt nghiệp. 

Chƣơng trình của năm thứ tƣ gồm 11 tác phẩm. Trong đó giữa học 

kỳ 1 học viên thực hành biểu diễn 1 tác phẩm (Hát với nhạc beat theo dòng 

nhạc mình chọn hoặc hát với band nhạc), cuối kỳ 1 vocalise, 1 aria, 1 

romance, 1 bài hát Việt Nam. Giữa học kỳ 2 học viên không thi. 

Chƣơng trình thi tốt nghiệp đƣợc chia làm hai phần. Trong đó phần 1 

là kỹ thuật cơ bản học viên thi gồm 5 tác phẩm có 1 aria, 2 romance, 2 bài 

hát Việt nam. Phần 2 gồm 1 tác phẩm tự chọn theo dòng nhạc (hát với nhạc 

beat hoặc band nhạc). 

Nhƣ vậy, nội dung chƣơng trình môn Thanh nhạc hệ Trung cấp của 

Trƣờng Đại học VHNT Quân đội đƣợc xây dựng khá chặt chẽ, cụ thể, đòi 



 39 

hỏi tính chuyên nghiệp cao với ngƣời học. Quy định về số lƣợng bài của 

các năm tƣơng đối nhiều để HV đƣợc tập luyện ở nhiều thể loại và tính 

chất âm nhạc và nhiều dạng tác phẩm (dân ca, ca khúc, romance, aria, 

vocalise…). Chƣơng trình cũng quy định rõ về các kỹ thuật cần đạt trong 

đó có những kỹ thuật khó nhƣ hát nhanh nhiều nốt, kỹ thuật cộng minh, 

làm đều màu giữa các âm khu giọng hát… 

Tuy vậy, chƣơng trình chƣa soạn riêng cho 3 dòng: thính phòng, dân 

gian, nhạc nhẹ mà viết chung và chủ yếu cho dòng thính phòng, dòng dân 

gian cũng có thể áp dụng một cách linh hoạt nhƣng dòng nhạc nhẹ sẽ khó 

khăn một chút trong quy định kỹ thuật và cách hát.  

1.3.4.2. Giáo trình và tài liệu giảng dạy 

         Hiện nay, Trƣờng Đại học VHNT Quân đội chƣa xây dựng một giáo 

trình Thanh nhạc thống nhất mà sử dụng giáo trình của Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam cho hệ Trung cấp Thanh nhạc. Đó là cuốn Giáo trình 

thanh nhạc hệ Trung học 4 năm của Nguyễn Trung Kiên, do Nhạc viện Hà 

Nội xuất bản năm 2002. Giáo trình này thiên về thính phòng cổ điển nên rất 

tốt cho các vấn đề rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc. Tuy nhiên, mục tiêu của 

Trƣờng Đại học VHNT Quân đội là đào tạo ca sĩ - chiến sĩ nên thanh nhạc 

cần có những bài hát phù hợp với tính chiến đấu của quân đội. Vì vậy, 

Khoa Thanh nhạc cũng đã bổ sung các ca khúc về ngƣời lính, các tác phẩm 

mang đậm chất hành khúc cách mạng nhƣ ở trong tập  á đỏ và Bài ca 

người lính của nhiều nhạc sĩ nhƣ Đỗ Nhuận, Huy Thục, Doãn nho, Thuận 

Yến, Phan Huỳnh Điểu, Đức Trịnh. Xuân Thủy... Ngoài ra, còn bổ sung 

một số tuyển tập ca khúc mang âm hƣởng dân gian của nhiều nhạc sĩ nhƣ 

An Thuyên,  Lê Minh, Phó Đức Phƣơng, Nguyễn Trọng Tạo. Lê Hàm, Hồ 

Hữu Thới ... cùng một số tuyển tập dành cho dòng nhạc nhẹ nhƣ Bài hát 

Việt, tuy n tập ca khúc tiếng Anh nổi tiếng, Tuyển tập ca khúc của nhiều 
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nhạc sĩ Giáng Son, Xuân Phƣơng, Đức Trí, Đỗ Bảo, Võ Thiện Thanh, 

Thanh Tùng, Lê Minh Sơn ... 

Các giảng viên của Khoa cũng tham gia tích cực vào việc sƣu tầm, 

biên dịch, tổng hợp tài liệu cho phù hợp với khả năng thanh nhạc của học 

viên Trung cấp, điển hình là cuốn: Tuy n tập aria trích t  những opera 

kinh đi n do giảng viên Phạm Văn Giáp sƣu tầm và biên dịch sang tiếng 

Việt Nam, do Nhà xuất bản Âm nhạc in ấn và phát hành, năm 2009. Ngoài 

ra, các giảng viên trong Khoa còn tham khảo các tài liệu khác và sử dụng 

những tác phẩm cổ điển của các nhạc sĩ lớn nhƣ Mozart, Schubert, Caccini, 

Handel... và nhiều tác phẩm của các nƣớc nhƣ của: Ý, Nga, Đức, Pháp, 

Trung Quốc... Nguồn tác phẩm cổ điển phong phú, đa dạng đã giúp các 

giảng viên có nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng loại giọng hát, và đặc 

biệt các học viên giọng nữ cao sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng 

thanh nhạc của bản thân, đạt đƣợc hiệu quả trong rèn luyện kỹ thuật và 

trong biểu diễn.  

Tuy vậy, chúng tôi thấy, trong việc sử dụng giáo trình tài liệu còn 

chƣa xây dựng đƣợc hệ thống bài tập luyện thanh riêng cho các loại kỹ 

thuật ở từng dòng nhạc. Ngay cả với dòng thính phòng mà luận văn của 

chúng tôi đang đề cập đến cũng chƣa có tài liệu về mẫu luyện thanh, các 

giảng viên tự lựa chọn ở một vài quyển sách của các nhà sƣ phạm thanh 

nhạc hoặc tự nghĩ ra cho học viên của mình. Điều này dẫn đến có khi giảng 

viên thiếu chủ động, mức độ tăng dần độ khó trong luyện thanh đôi khi 

chƣa đƣợc khoa học. Đậy chính là điều mà luận văn của chúng tôi sẽ có đề 

xuất xây dựng bài tập luyện thanh ở chƣơng 2.  

1.3.5. Thực trạng dạy học cho giọng soprano  

1.3.5.1. Về phía giảng viên  

Trong dạy học thanh nhạc tại Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật 

Quân đội, phƣơng pháp dạy học Thanh nhạc (cho dòng thính phòng) đƣợc 
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các giảng viên vận dụng chủ yếu là những kỹ thuật hát bel canto của thanh 

nhạc châu Âu vào hát ca khúc Việt Nam. Với sự đam mê, nhiệt huyết cùng 

với đội ngũ giảng viên - chiến sĩ đƣợc đào tạo bài bản, có trình độ chuyên 

môn cao, biết vận dụng linh hoạt phƣơng pháp, kỹ thuật trong dạy học 

thanh nhạc nên công tác đào tạo Thanh nhạc đã thu đƣợc nhiều thành tựu 

đáng kể, đa phần các học viên đã trƣởng thành về giọng hát sau 4 năm học, 

nhiều em còn có thành tích tốt trong biểu diễn và trƣởng thành trong hoạt 

động nghề nghiệp khi ra trƣờng.  

Giảng viên Thanh nhạc của Trƣờng Đại học VHNT Quân đội là 

những ngƣời có năng lực chuyên môn tốt và có nhiều thành công trong 

giảng dạy. Thành quả nhiều thế hệ diễn viên, nghệ sĩ mà họ đã đào tạo 

đƣợc cho quân đội và đất nƣớc (chúng tôi đã nêu ở trên) là những minh 

chứng cho sự thành công của phƣơng pháp dạy học thanh nhạc. Bên cạnh 

đó, giảng viên Thanh nhạc luôn có ý thức trong việc trau dồi kiến thức, 

nâng cao trình độ chuyên môn, tìm ra các phƣơng pháp để phát triển tố chất 

của học viên. Giảng viên không chỉ hƣớng dẫn về kỹ thuật hát, xử lý tác 

phẩm mà còn chú ý cả về phong cách biểu diễn cho học viên vì đây là đào 

tạo ca sĩ - nghệ sĩ. Giảng viên còn chú ý động viên khích lệ tinh thần học 

tập, phát huy tính tích cực, chủ động, bản sắc cá nhân của học viên trong 

lĩnh vực biểu diễn và còn thƣờng xuyên trực tiếp tham gia vào dàn dựng 

biểu diễn cho học viên, tham gia vào các cuộc thi biểu diễn của nhà trƣờng. 

Song song với việc đào tạo cơ bản cho học viên, nhà trƣờng còn có 

Nhà hát thực hành biểu diễn, nơi tổ chức các chƣơng trình sự kiện lớn nhỏ 

trong Quân Đội và quốc gia. “Học đi đôi với hành” là mục tiêu đề ra của 

nhà trƣờng cho khối chuyên nghiệp vì vậy thực hành cũng không kém phần 

quan trọng trong nội dung đào tạo của nhà trƣờng. Học viên đƣợc học giải 

phóng hình thể, đƣợc tham gia thực hành biểu diễn, đƣợc hát với band 
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nhạc, nhạc beat... Đó là sân chơi, là nơi học viên đƣợc trải nghiệm học tập 

để khi ra đời các em không còn bỡ ngỡ trên sân khấu. Các giảng viên của 

Khoa Thanh nhạc thƣờng xuyên tham gia vào tƣ vấn, dàn dựng các tiết 

mục cho học viên biểu diễn. Điều đó cũng nâng cao kiến thức chuyên môn 

của giảng viên, nếu chỉ ngồi dạy trong tháp ngà, không có sự cọ xát trong 

các kỳ thi, kỳ hội diễn thì phƣơng pháp giảng dạy sẽ trở nên thiếu thực tế, 

thậm chí là khô cứng xáo mòn. Một nhiệm vụ nặng nề và cũng vinh dự hơn 

cho giảng viên nào đào tạo có đƣợc học viên tham gia các kỳ thi lớn, đặc 

biệt là đoạt đƣợc giải trong các kỳ thi, điều đó đã trở thành mục tiêu giảng 

dạy của giảng viên.  

Trong quá trình giảng dạy, dàn dựng, các giảng viên luôn có sự điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng đối tƣợng (cá nhân), và đặc biệt là áp 

dụng một cách linh hoạt kỹ thuật cổ điển châu Âu vào các tác phẩm Việt 

Nam. 

Tuy vậy, bên cạnh những thành tích đạt đƣợc, giảng dạy thanh nhạc 

ở Trƣờng ĐHVH Nghệ thuật Quân đội còn có một số bất cập. Trƣớc hết là 

hệ thống phƣơng pháp dạy học còn có chỗ thiếu thống nhất trong quan 

điểm của các giảng viên. Chẳng hạn nhƣ, quan điểm về thị phạm nhiều hay 

ít cũng rất khác nhau, ngƣời thì cho rằng phải thị phạm nhiều, ngƣời thì cho 

nhƣ vậy là không phát huy tính tích cực sáng tạo của học viên. Vấn đề này 

đôi khi trở thành tranh cãi ở tổ bộ môn và trong khoa. Thêm nữa là các 

giảng viên trẻ đôi khi quá rụt rè thiếu năng động, chủ động, họ cảm giác lép 

vế trƣớc các giảng viên lâu năm có kinh nghiệm nên nhiều khi e ngại không 

dám nêu chính kiến của mình về phƣơng pháp dạy học. Đặc biệt là hiện 

nay do nhà trƣờng chia thành ba dòng trong dạy học thanh nhạc nhƣng 

chƣơng trình cũng chƣa thật rõ ràng cho dòng nhạc nhẹ, giảng viên dạy 

nhạc nhẹ cũng chƣa ổn định, chủ yếu là thỉnh giảng nên phƣơng pháp dạy 

cho dòng nhạc nhẹ mang tính cảm hứng và kinh nghiệm mà không thống 
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nhất đƣợc nhƣ dòng thính phòng và dân gian. Về dòng dân gian cũng chƣa 

đạt độ sâu sắc nhƣ thính phòng vì liên quan tới nhiều thể loại dân ca mà 

chính giảng viên cũng không thể biết và hát đƣợc. Mặt khác, các giảng viên 

của Khoa Thanh nhạc phần lớn đều có những thành tích trong biểu diễn 

nên có chất nghệ sĩ và “cái tôi” lớn. Điều này có mặt mạnh nhƣng cũng có 

mặt yếu, mạnh là tạo cảm hứng cá nhân, tạo đƣợc dấu ấn riêng cho ngƣời 

học; yếu là đôi khi bị bảo thủ, chủ quan trong quan điểm (xử lý tác phẩm, 

kỹ thuật, biểu diễn…). 

Về hƣớng dẫn kỹ thuật legato cho giọng soprano, nhìn chung các 

giảng viên rất chú trọng vì ai cũng nhận thức đƣợc đây là kỹ thuật nền tảng, 

phải đƣợc rèn luyện kỹ trong suốt quá trình học tập của học viên. Hầu nhƣ 

giờ nào cũng luyện thanh kỹ thuật legato, biết sử dụng legato để mở rộng 

âm vực, làm đều màu giọng hát ở các âm khu (trầm, trung, cao), các thanh 

khu (giọng tự nhiên, giọng pha và giọng đầu)… Tuy nhiên, điểm hạn chế là 

một số giảng viên (nhất là giảng viên trẻ) chƣa sử dụng mẫu luyện thanh 

phong phú, chƣa kết hợp legato với các kỹ thuật khác một cách đúng mức. 

Một số giảng viên vẫn chƣa chú trọng trong việc lựa chọn phong cách âm 

nhạc, thể loại âm nhạc phù hợp với đối tƣợng học viên, để các em có thể thể 

hiện hết khả năng của mình. Chẳng hạn, một học viên, có đam mê và sở 

trƣờng là hát ca khúc trữ tình nhƣng giảng viên giao bài mang tính ngợi ca 

hoặc có chất mạnh mẽ… Việc xác định đúng chất giọng, sở trƣờng của từng 

học viên là một công việc rất quan trọng ảnh hƣởng tới khả năng sau này của 

các em. Một điều cho thấy, với những bài dân ca hoặc có âm hƣởng dân ca, 

nhất là năm thứ nhất khi kỹ thuật của học viên chƣa vững, cần hát legato và 

luyến láy nhẹ nhàng, nhƣng do phƣơng pháp dạy học kết hợp luyện kỹ thuật 

legato với luyến láy chƣa nhuần nhuyễn nên có những học viên thể hiện thiếu 
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độ mềm mại, uyển chuyển, hoặc xử lý vị trí âm thanh, to nhỏ thiếu tinh tế và 

nhả chữ thiên về cách hát châu Âu nên bị thô, cứng.     

1.3.5.1. Về phía học viên  

Học viên hệ Trung cấp Thanh nhạc của Trƣờng Đại học VHNT 

Quân đội với mục tiêu đƣợc dào tạo để trở thành những chiến sĩ - nghệ sĩ 

nên không chỉ rèn luyện chuyên môn mà còn phải rèn k  luật nhƣ một 

ngƣời lính cho nên môi trƣờng học tập là khá nghiêm khắc. Ý thức đƣợc 

điều đó, hầu hết các học viên có tinh thần tự giác cao trong học tập và rèn 

luyện. Đa phần học viên chăm chỉ học, say mê với nghề, cả khi trên giảng 

đƣờng cũng nhƣ trong thực tế đi biểu diễn. Học viên không chỉ chăm chỉ 

mà còn luôn ý thức sáng tạo để thể hiện tác phẩm cho tốt, cùng với giảng 

viên để tìm ra phƣơng pháp tốt nhất để phát triển giọng của mình, có khó 

khăn thì trao đổi với giảng viên để tìm ra phƣơng án tối ƣu trong việc thể 

hiện tác phẩm, nhất là với những tác phẩm để biểu diễn, để đi thi, nhiều học 

viên trăn trở suy nghĩ để tạo dấu ấn cá nhân, tạo tính sáng tạo. Những giải 

thƣởng mà các em đạt đƣợc nhƣ chúng tôi thống kê ở phần trên đã nói lên 

kết quả học tập thanh nhạc của học viên, trong đó có các học viên học dòng 

thính phòng cổ điển nói chung và giọng soprano nói riêng, nhiều em đã đạt 

đƣợc những thành tích xuất sắc. Lĩnh vực nhạc nhẹ tuy chƣa đƣợc bài bản 

nhƣng đã có khá nhiều thành tích nổi trội đƣợc ghi nhận trong giới chuyên 

nghiệp qua các cuộc thi lớn. Nhìn chung, sau khi kết thúc khóa học, phần 

lớn học viên đều đạt đến có giọng hát hay, có bản lĩnh sân khấu, đáp ứng 

đƣợc mục tiêu đào tạo chuyên ngành Thanh nhạc.  

 Tuy vậy, trong học tập, học viên còn bộc lộ một số nhƣợc điểm. 

Nhƣ trên đã nêu, khả năng thanh nhạc của học viên là không đồng đều, 

bên cạnh một số em đạt kết quả tốt trong học tập thì cũng còn một số em 
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chỉ ở dạng trung bình khá, nói cách khác là mờ nhạt, khó có thể trụ đƣợc 

trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. 

Học viên Thanh nhạc của Trƣờng Đại học VHNT Quân đội thƣờng 

kết hợp vừa học vừa biểu diễn ở thực tế (ra ngoài biểu diễn hoặc đƣợc biểu 

diễn trên sân khấu của trƣờng), nhƣ vậy mới tốt cho đào tạo biểu diễn. 

Song, nhiều em biểu diễn tốt ra ngoài kiếm đƣợc tiền nên ham biểu diễn và 

phần nào xao nhãng việc học tập. Điều này làm cho sức khỏe bị ảnh hƣởng, 

ít có thời gian tập bài trƣớc khi đến lớp… dẫn đến kết quả học tập không 

cao. Nhất là khi kỹ thuật chƣa vững về vị trí, chƣa rõ phong cách sở trƣờng 

mà đi biểu diễn nhiều có thể còn làm khó phát triển giọng, nhất là những 

em hát loại nhạc thị trƣờng, nhạc nhẹ, hát theo kiểu gào to làm hỏng kỹ 

thuật cơ bản đang đƣợc hình thành. Giọng nữ soprano ít mắc phải điều này, 

nhƣng vẫn có em quá ham biểu diễn ở ngoài mà ảnh hƣởng đến học tập. 

Một số học viên còn chƣa chủ động trong việc tìm ra ý tƣởng thể 

hiện mà phụ thuộc nhiều vào ngƣời thầy, đôi khi xử lý tác phẩm còn bắt 

chƣớc giống thầy nên không khẳng định đƣợc bản sắc cá nhân. 

Tình trạng học các bài luyện thanh ở nhà của một số học viên còn chƣa 

tốt, các em học tập một cách đối phó, chƣa xuất phát từ những yêu cầu của 

phát triển từng bƣớc sự hoàn thiện của giọng hát. Trong những bài kiểm tra, 

thi hết kỳ nhiều học viên còn không thuộc các bài luyện thanh, hát các bài 

luyện thanh một cách tắc trách cho xong, không xác định đƣợc tầm quan 

trọng của việc học các bài luyện thanh. Một vài em đến lớp chƣa thuộc bài 

tác phẩm, dẫn đến vừa hát vừa dò nhẩm lời nên không tập trung thể hiện kỹ 

thuật và thể hiện tình cảm khiến giảng viên bực bội, chậm tiến độ dựng bài, 

mất thời gian để học thuộc bài trong khi thời gian đó để dựng bài sẽ có chất 

lƣợng hơn.  
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Đa số những học viên giọng soprano mới học hát không nắm vững 

đƣợc cách hát legato nên giọng hát không thanh thoát, thƣờng bị rời rạc, 

âm thanh không đều. Trong quá trình học thanh nhạc, luyện với kỹ thuật 

legato là một kiểu hát cơ bản nhất trong kỹ thuật thanh nhạc. Tuy nhiên đa 

số học viên chƣa chú ý rèn luyện kỹ thuật này, đa số chƣa hiểu đƣợc rằng 

kỹ thuật này sẽ đáp ứng đƣợc một số yêu cầu cơ bản của việc học hát nhƣ: 

giọng hát thanh thoát, ngân vang liền tiếng, âm thanh đều đặn, vị trí âm 

thanh đƣợc thống nhất.  

Nhìn chung, đào tạo âm nhạc nói chung, đào tạo thanh nhạc nói 

riêng của Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã có nhiều 

thành tích ở cả ba dòng nhạc riêng biệt: thính phòng, dân gian và nhạc 

nhẹ. Tuy nhiên, nhà trƣờng và khoa Thanh nhạc cũng đang đứng trƣớc 

những đòi hỏi, những yêu cầu mới về chất lƣợng, đa dạng về phong cách, 

thể loại, về nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung chƣơng trình, phƣơng 

pháp dạy học, vận dụng các kỹ thuật trong đào tạo thanh nhạc để đáp ứng 

đòi hỏi của ngƣời học, ngƣời nghe và của xã hội. 

Tiểu kết  

Trên cơ sở mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, chƣơng 1 của 

luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và 

thực tiễn của dạy học kỹ thuật legato cho hệ trung cấp thanh nhạc. Một số 

những nội dung cơ bản đƣợc giải quyết đó là: 

Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận của dạy học kỹ thuật 

legato nhƣ: Các khái niệm về thanh nhạc, kỹ thuật thanh nhạc, kỹ thuật 

legato, giọng soprano;  sự cần thiết của việc vận dụng kỹ thuật legato trong 

thanh nhạc: trong thanh nhạc cổ điển phƣơng Tây (bel canto), trong thanh 

nhạc Việt Nam… Qua nghiên cứu các vấn đề về lý luận, chƣơng 1 đã làm 
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rõ mối quan hệ giữa kỹ thuật legato với các kỹ thuật thanh nhạc khác là 

staccato, passage để thấy rõ hơn vai trò của kỹ thuật legato.  

Trong chƣơng 1, luận văn cũng làm rõ cơ sở thực tiễn của đề tài, đó 

là việc dạy học kỹ thuật legato cho giọng soprano hệ trung cấp thanh nhạc 

tại Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thông qua việc giới 

thiệu khái quát về trƣờng, tìm hiểu đặc điểm khả năng thanh nhạc của học 

viên hệ trung cấp; nghiên cứu chƣơng trình môn học thanh nhạc hệ trung 

cấp; khái quát thực trạng dạy học kỹ thuật legato cho giọng soprano trong 

đào tạo thanh nhạc tại Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Việc 

tìm hiểu khái quát về nhà trƣờng, đặc điểm năng lực thanh nhạc của ngƣời 

học, về nội dung chƣơng trình, về thực tế dạy học thanh nhạc đƣợc xem là 

một khâu quan trọng của quá trình dạy học. Đây là những căn cứ để ngƣời 

dạy lựa chọn và xây dựng những phƣơng pháp, hình thức dạy học phù hợp, 

nhằm đạt đƣợc hiệu quả giáo dục cao nhất. 
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ THUẬT LEGATO  

CHO GIỌNG SOPRANO 

2.1.  Xây dựng các bài tập luyện thanh 

Ở chƣơng 1 đã nêu, trong chƣơng trình chi tiết môn Thanh nhạc cho 

hệ Trung cấp chính quy 4 năm chỉ quy định khái quát nội dung của từng 

học phần và giáo trình giảng dạy cũng từ nhiều sách và việc luyện thanh 

của học viên đƣợc giảng viên tự lựa chọn, không có hệ thống một cách bài 

bản. Đặc biệt, với từng kỹ thuật lại càng không có sự sắp xếp một cách 

thống nhất trong tổ bộ môn. Vì vậy, để dạy học tốt kỹ thuật legato, chúng 

tôi thiết nghĩ cần phải xây dựng cách tập các bài luyện thanh phù hợp theo 

khung chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng, từng kỳ, từng năm học. Theo 

đó, ngƣời học sẽ tập trung vào kỹ thuật legato, ngoài ra, còn đƣợc kết hợp 

với các kỹ thuật khác nhƣ hơi thở, cộng minh, rung láy... để cho giọng hát 

dần dần phát triển một cách bài bản.  

2.1.1. Tiêu chí xây dựng 

2.1.1.1. Phù hợp nội dung chương trình môn thanh nhạc 

Các bài tập luyện thanh đƣợc xây dựng trong đề tài này phải đáp ứng 

tiêu chí theo nội dung chƣơng trình môn Thanh nhạc hệ Trung cấp Trƣờng 

Đại học VHNT Quân đội. Cụ thể các bài tập phải theo chƣơng trình của 

từng năm.   

Mục đích, yêu cầu của chƣơng trình môn thanh nhạc: Chƣơng trình 

chuyên ngành trung cấp Thanh nhạc là nội dung đào tạo môn chuyên ngành 

Thanh nhạc bậc trung học, đƣợc biên soạn nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo 

đã đƣợc quy định trong Khung chƣơng trình Thanh nhạc bậc trung học do 

Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Văn hóa - Thông tin, cục nhà trƣờng Quân 

Đội ban hành. Chƣơng trình đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng học 

kỳ, từng năm học và từng giai đoạn của quá trình học tập.  
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Chƣơng trình đƣợc thực hiện trên cơ sở 3 nguyên tắc sƣ phạm thanh 

nhạc nhƣ: Nguyên tắc thống nhất sự phát triển nghệ thuật và kỹ thuật, 

nguyên tắc nắm vững dần dần và liên tục kỹ thuật hát, nguyên tắc tiếp cận 

với từng cá nhân.  

2.1.1.2. Phù hợp chất giọng soprano  

 Các bài tập luyện thanh đƣợc xây dựng phải dựa trên tiêu chí là cho 

giọng soprano, chủ yếu thuộc dòng thính phòng, song dòng dân gian cũng 

có thể áp dụng một số mẫu luyện thanh.  

 Thực chất, các bài tập luyện thanh cho các loại giọng không phải 

là hoàn toàn khác hẳn những vẫn có một số đặc điểm riêng cho giọng 

soprano nhƣ kỹ thuật hát staccato kết hợp legato, hát nhanh với legato… 

Vì thế vẫn phải chú ý đến đặc điểm của giọng khi xây dựng các bài tập 

luyện thanh. 

 Trong dạy học thanh nhạc, ở giai đoạn đầu là rất quan trọng. Xác 

định đúng loại giọng, xây dựng bài tập phù hợp với giọng hát và tối kỵ là 

dạy sai phƣơng pháp. Trong đào tạo hệ trung cấp thanh nhạc bởi học 

viên còn ở tuổi trƣởng thành, giọng hát của học viên chƣa bộc lộ rõ bản 

chất, mặt khác có thể do thính giác của ngƣời hƣớng dẫn thiếu nhạy cảm. 

Xác định giọng phức tạp ở những giọng hát có âm vực hẹp, âm sắc khi 

giống giọng cao, khi giống giọng trung. Ngƣời giảng viên nên thận 

trọng, chủ yếu luyện thanh cho thật tốt, đƣa âm thanh ra ngoài cho sáng, 

rõ, tiếng hát tròn, mềm mại rồi mới xác định bản chất loại giọng. Có học 

viên vài năm sau mới bộc lộ hết bản chất giọng hát của mình. Khi khai 

thác không đúng bản chất loại giọng sẽ ảnh hƣởng tới sự phát triển  tiềm 

lực, tài năng của học viên. Do đó việc xây dựng các bài luyện thanh cần 

phù hợp với chất giọng, khi học viên đƣợc dạy theo phƣơng pháp phù 

hợp với tính chất, loại giọng của mình thì sẽ phát huy rất tốt tiềm năng 

của mình. 
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2.1.1.3. Tính kỹ thuật 

Kỹ thuật legato là một trong những kỹ thuật cơ bản mà học viên  

trung cấp cần phải hiểu và thực hành đúng, bảo đảm từ dễ đến khó; các 

mẫu âm ngắn, dài; âm vực hẹp, âm vực rộng… để khi áp dụng vào tác 

phẩm một cách tốt nhất cho sau này. 

 Mỗi học viên của trung cấp cần luyện thanh kỹ thuật legato ít nhất 4 

- 5 mẫu âm. Trong đó có mẫu âm quãng 3 để khởi động giọng và không 

luyện thanh lên nốt quá cao. Trong lúc luyện thanh vì các em mới bắt đầu 

làm quen với các kỹ thuật thanh nhạc nên song song với luyện giọng, kỹ 

thuật legato, giảng viên đồng thời còn phải dạy các em sự kết hợp giữa hơi 

thở, khẩu hình mở, hát tròn tiếng, chuẩn vị trí âm thanh, không thay đổi 

tính chất có vị trí thống nhất. Hơi thở phải đƣợc khống chế giữ đều liên tục, 

kết hợp với cộng minh âm thanh với tần số rung theo số chỉ nhịp để có âm 

thanh vang, khỏe, đẹp. 

 Từng bƣớc, cần phải nâng cao độ khó của các mẫu âm luyện thanh 

theo từng năm học để phát triển quãng giọng và khi vào tác phẩm khó hơn 

học viên cũng sẽ giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn. Ngoài những 

mẫu âm trên cơ sở chọn lọc phù hợp mẫu âm luyện thanh tùy theo chất 

giọng học viên, cần phải rèn luyện kỹ thuật legato ở những mẫu âm luyện 

thanh có độ dài, có độ khó về kỹ thuật thanh nhạc. Điều đó đòi hỏi học viên 

đã phải hiểu rõ trƣớc các phƣơng pháp cơ bản nhƣ lấy hơi, mở khẩu hình, 

cộng minh, dựng vị trí âm thanh, rung láy…  

2.1.1.4.  Tính giai điệu 

           So với tính kỹ thuật, tính giai điệu cũng không kém phần quan trọng. 

Bởi mẫu âm luyện thanh có nhạc cảm, giai điệu hay học viên tiếp thu hiểu 

và làm tốt sẽ áp dụng vào tác phẩm và truyền tải câu hát chạm tới trái tim 

ngƣời nghe một cách thuyết phục nhất. Chúng tôi vẫn thƣờng nói với học 

viên rằng “luyện thanh sao thì hát vậy”.  
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           Với những học viên năm thứ nhất giai điệu của mẫu âm luyện thanh 

cần đơn giản, dễ nhớ dễ thuộc, âm vực cũng không nên quá rộng vì học 

viên chƣa nắm vững kỹ thuật để làm tốt dễ dẫn tới bạt tiếng, khàn giọng. 

Thời gian này giảng viên chƣa nên quá chú trọng về phát triển giọng mà tập 

nên từ giai điệu đơn giản mƣợt mà, có âm vực hẹp, những âm rải của điệu 

trƣởng, mẫu âm luyện thanh liền mạch, thay đổi theo nguyên âm và phụ âm 

tiếng Việt, điều chỉnh cách phát âm để sao cho học viên hiểu kỹ thuật 

legato và thực hành một cách tốt nhất. Trong lúc giảng dạy chúng tôi vẫn 

nói với học viên “Trong thơ có nhạc và trong nhạc có thơ” tức là khi tập 

một bài hát học viên phải học lời trƣớc sau đó mới ghép nhạc vào. Các em 

hiểu bài hát đó đọc diễn cảm nhƣ một bài thơ có nhạc và ngƣợc lại thì khi 

trình bày tác phẩm các em sẽ hát ngọt ngào và thăng hoa hơn.  

         Năm thứ hai, trên cơ sở những mẫu âm của năm thứ nhất giảng viên 

cần chọn lọc và biên soạn thêm những mẫu âm phù hợp với việc sửa chữa 

các cố tật cho từng em. Với những em có tố chất giọng tốt có thể soạn 

những mẫu âm luyện thanh luyện từ dƣới lên rồi từ trên xuống có âm vực 

rộng, có nốt thăng giáng bất thƣờng, nhảy quãng, giai điệu uyển chuyển có 

chiều sâu nhƣ một câu hát ngân dài đầy cảm xúc. Những em giọng hát chƣa 

tốt cần soạn những mẫu âm có giai điệu dễ hơn nhằm chỉnh sửa những hạn 

chế của giọng. 

         Năm thứ 3, 4 cần chọn lọc những mẫu âm năm 1, 2 và soạn thêm 

những mẫu âm nâng cao về độ khó. Trong một mẫu âm cần có giai điệu 

giọng trƣởng và thứ, có legato, staccato, marcato, to nhỏ, lƣớt nhanh... để 

vừa phát triển giọng, nâng cao lính linh hoạt trong trình bày tác phẩm có 

cấu trúc phức tạp, vừa chỉnh nhạc cảm khi áp dụng vào tác phẩm có giai 

điệu khó nhƣ aria, romance...  

2.1.2. Một số bài tập luyện thanh 
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         Nhƣ đã trình bày phần trên, trong chƣơng trình đào tạo hệ trung cấp 

Thanh nhạc đòi hỏi phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng học kỳ, 

từng năm học và từng giai đoạn của quá trình học tập. Kỹ thuật legato là 

một trong những kỹ thuật cơ bản trong chƣơng trình đào tạo hệ trung cấp 

Thanh nhạc. Các bài tập luyện thanh đƣợc xem nhƣ “điểm tựa vững chắc”, 

là “động tác khởi động” giúp cho giọng hát linh hoạt mà không bị trì trệ. 

Bài tập để áp dụng hàng ngày, qua đó tạo thành thói quen rèn luyện cho bản 

thân giúp bản thân nắm chắc kỹ thuật cơ bản tốt để áp dụng vào các tác phẩm 

sau này. Mẫu âm luyện tập giọng nữ cao bắt đầu bằng giọng đô trƣởng, phải 

đảm bảo đảm từ dễ đến khó, luyện tăng lên và hạ xuống dần bằng nửa cung; 

các mẫu âm giọng trƣởng ngắn, dài; âm vực hẹp, âm vực rộng và có tính khoa 

học…   

 Sau đây là một số mẫu luyện thanh legato cơ bản cho cho giọng 

soprano hệ Trung cấp Thanh nhạc Trƣờng Đại học VHNT Quân đội.  

2.1.2.1. Năm thứ nhất 

        Đây là năm học quan trọng nhất trong rèn luyện kỹ thuật cơ bản của 

hệ Trung cấp Thanh nhạc Trƣờng Đại học VHNT Quân đội. Năm học này 

học viên chủ yếu rèn luyện kỹ thuật cơ bản mà chƣa cần phải quá chú trọng 

về tác phẩm. Những mẫu luyện thanh cũng đơn giản không quá khó, không 

hơn một quãng 8 để học sinh dễ nhớ, dễ thuộc, luyện từ thấp lên cao rồi từ 

cao xuống thấp. Lúc luyện thanh hai mẫu âm đầu giảng viên không nên 

luyện lên nốt quá cao, mà chỉ luyện bắt đầu từ c
1
 lên tới e

2
 hoặc f

2
 khi luyện 

xuống âm khu trầm chỉ xuống a hoặc g quãng 8 nhỏ. Hoặc từ cao xuống 

thấp khi đã luyện mẫu âm khởi động cũng chỉ từ f
2
 đi xuống cho giọng 

trung bình hoặc g
2
 với giọng khá. Bởi khi học viên chƣa nắm đƣợc kỹ thuật 

cơ bản, luyện thanh lên nốt quá cao và sai phƣơng pháp sẽ dẫn tới bạt tiếng 

và hỏng giọng. Cần luyện nhiều ở âm khu giọng hỗn hợp lên giọng óc, 
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thống nhất âm thanh đều trên toàn bộ âm vực. Luyện đi xuống âm khu thấp 

nốt chuyển giọng thấp hơn luyện lên âm khu cao.  

Ví dụ số 14:      Mẫu âm legato thứ 1 [10; tr. 247] 

 

Mục đích: Mẫu âm trên có giai điệu đơn giản, chỉ trong phạm vi 

quãng 3 trƣởng với tempo chậm, để học viên dễ nhớ khi mới làm quen với 

các mẫu âm luyện thanh. Luyện bắt đầu từ nguyên âm i cũng để khởi động 

giọng, cho âm thanh sáng bám chân răng cửa, tập cách lấy hơi và mở khẩu 

hình đúng.   

          Yêu cầu: Mẫu âm khởi động giọng bắt đầu từ c
1 
luyện lên đến e

2
. cần 

luyện tập cho cơ quan phát âm hoạt động đúng, nhịp nhàng cách mở khẩu 

hình vì thế cũng điều tiết dần. Luyện nhiều ở các nốt chuyển giọng a, h để  

giữa giọng thật và giả thanh không bị lộ. Mẫu âm hát nhẹ nhàng, ở âm khu 

thấp lấy hơi thở ngực vừa phải, nhƣng không đƣợc hút âm thanh vào trong 

làm vị trí âm thanh thấp. Khi hát từng nốt đóng âm chậm đặt xuống mềm 

mại, có cảm giác âm thanh vang ở lồng ngực, càng phát triển lên âm khu 

cao hơi thở càng phải lấy sâu hơn, nén chặt bám chân hơi phát âm đẩy 

tiếng ra vang và sáng. Chú ý lên cao không hát quá to, thô, cần xử lý hát 

sắc thái to nhỏ để thấy đƣợc sự tinh tế trong mỗi âm luyện thanh.  

Ví dụ số 15:      Mẫu âm legato thứ 2 
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 Mục đích: Tiếp tục luyện tập mở khẩu hình, hơi thở dài hơn, xử lý 

sắc thái to nhỏ, phát âm các nguyên âm, phụ âm tiếng Việt rõ và hát giọng 

đầu vị trí thống nhất. 

 Yêu cầu: Hát nhẹ nhàng, kéo hàm dƣới xuống, cơ mặt thả lỏng kết 

hợp với lấy hơi thở tự nhiên, âm vực dƣới dùng hơi thở ngực, càng lên âm 

khu cao hơi thở lấy sâu vào bụng dƣới nén chặt, đặt vào mỗi nốt chuẩn xác 

mềm mại. Âm mi bám vị trí ở chân răng cửa, khi chuyển sang âm ma cần 

pha với ơ để âm thanh không bị bẹt tiếng. Âm khu cao khẩu hình cần mở 

rộng hơn, nén chặt hơi bụng đẩy tiếng ra ngoài bám chân răng cửa, vị trí 

âm thanh thống nhất lên giọng đầu để có âm thanh vang sáng. 

Ví dụ số 16  Mẫu âm legato thứ 3 [10; tr. 278] 

 

Ví dụ số 17   Mẫu âm legato thứ 4  

 

         Mục đích: Mẫu âm 3 và 4 nhằm luyện tập hơi thở dài, mở khẩu hình, 

chú trọng luyện nhiều cách phát âm các nguyên âm, phụ âm tiếng Việt rõ, 

vị trí âm thanh thống nhất. 

Yêu cầu: Hát liền nốt miết âm nọ sang âm kia mềm mại, rõ từ. vị trí 

đóng âm thống nhất úp tiếng. Hát a  pha ơ, e pha ê, o  pha ô để đƣợc tròn 

tiếng mà không bị bạch thanh. Âm i bám ở chân răng cửa, mo, mu mở dọc 

khẩu hình đẩy tiếng ra ngoài. Càng phát triển lên âm khu cao hơi thở bụng 

càng phải nén chặt, khẩu hình mở rộng hơi cƣời bám vị trí âm thanh ở chân 
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răng cửa đẩy tiếng ra ngoài vang và sáng. Những học viên có khả năng khá 

có thể luyện nhân đôi mẫu âm trong một hơi. 

Với mẫu thứ 5 yêu cầu hát liền nốt, úp tiếng kết hợp với hơi thở làm 

sao cho thật mềm mại uyển chuyển, đặt từng nốt xuống thật nhẹ nhàng nhƣ 

hát một bài dân ca. 

Ví dụ số 18      Mẫu âm legato thứ 5 [10; tr. 247] 

 

Mục đích: Tập lấy hơi đúng cách, nén hơi chắc kết hợp mở khẩu 

hình đúng để miết nốt này sang nốt kia liền bậc không rời rạc ngắt quãng. 

Cần chú trọng luyện nhiều ở những nốt chuyển giọng để âm lƣợng của 

giọng thật và giả thanh không bị lồi lõm. 

          Yêu cầu: Hát liền nốt, miết từ nốt này sang nốt kia thật mềm mại, 

nhẹ nhàng. Càng lên cao âm thanh càng phải bay bổng hơn nhƣ một câu hát 

đầy tình cảm. Để làm đƣợc nhƣ vậy hơi thở cần phải nén chặt, khẩu hình 

âm nô cằm và xƣơng hàm kéo xuống, vị trí âm thanh bám chân răng cửa, 

khi chuyển sang âm na xƣơng hàm giãn ngang ra ở phía sau để khi phát âm 

bật tiếng ra đƣợc rõ âm thanh sáng. Chú ý âm a  khi hát pha với âm ơ để 

phát âm không bị bạch thanh, cơ mặt cũng cần nhấc lên mềm mại và tƣơi 

tắn. Tránh thả lỏng hơi, bẹt tiếng và rơi vị trí. 

Ví dụ số 19:     Mẫu âm legato thứ 6 [10; tr. 252] 

 

           Mục đích: Mẫu âm nhƣ một câu hát nên học viên cần luyện thanh 

sao cho giai điệu ngân nga giống câu hát. Mẫu âm liền bậc, để luyện âm 
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thanh đẹp ở quãng nhảy nhƣng rất mềm mại, đòi hỏi phải mở khẩu hình 

đúng và lấy hơi đúng cách.  

 Yêu cầu: Nốt đầu âm khu thấp lấy hơi ngực và sƣờn vừa phải, nén 

hơi chặt, âm thanh mềm từ nhỏ đến to rồi trở về nhỏ. Âm nô mở dọc, âm na 

vẫn trên độ mở của âm nô chỉ cần xƣơng hàm mở ngang ra ở phía sau và 

pha ô gần với ơ để âm thanh không bẹt tiếng. Càng phát triển lên âm khu cao 

đến nốt f
2
, g

2
, a

2
 khẩu hình càng mở rộng ở phía trong, hơi thở bụng lấy sâu, 

hàm ếch nhấc cao, hàm dƣới kéo xuống, thanh quản nâng lên đẩy tiếng ra 

ngoài, vị trí âm thanh treo lên giọng đầu, rung cộng minh vuốt âm thanh nhỏ 

cuối câu để có nhạc cảm.     

Ví dụ số 20:       Mẫu âm thứ 7(staccato)  

 

           Mục đích: Làm quen với staccato để giọng hát đƣợc linh hoạt hơn. 

           Yêu cầu:. Khẩu hình hơi cƣời, cơ mặt thả lỏng, bật hơi thở bụng, hát 

nảy gọn, âm thanh thánh thót. linh hoạt. Khi hơi thở đẩy ra, ta sẽ thấy âm 

thanh bật cùng hờ, hờ  liên tục ở chân răng cửa vang ở thanh khu giọng đầu. 

Giảng viên cần chú ý chọn lọc các mẫu âm luyện thanh cho phù hợp 

khả năng giọng cho từng học viên. Chọn những mẫu âm khó hơn cho giọng 

khá và dễ hơn cho giọng trung bình. Tăng cƣờng độ khó dần lên trong bài 

tập để phát huy tối đa sự phát triển giọng cho mỗi học viên. Âm thanh đều 

đặn, có sự thống nhất giữa các âm vực của giọng. 

2.1.2.2. Năm thứ hai 

          Giảng viên cần chọn lọc và sử dụng lại bài tập những mẫu âm luyện 

thanh của năm thứ nhất để áp dụng cho năm thứ hai. Trên cơ sở đó để khởi 

động giọng, luyện thanh nhiều ở nốt chuyển giữa giọng tự nhiên và giọng 

óc (giả thanh) với những học viên còn lộ nhƣợc điểm là hai thanh khu 
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giọng tự nhiên giọng óc chƣa nhuần nhuyễn. Giọng soprano cần luyện phát 

triển nhiều ở âm khu cao, luyện những mẫu âm từ dƣới phát triển lên rồi từ 

trên luyện xuống cho những em có âm vực hạn chế chƣa đƣợc mở rộng 

đƣợc âm vực giọng và vị trí giọng óc chƣa chuẩn xác. 

Ví dụ số 21:      Mẫu âm legato thứ 8  

 

 

 

Ví dụ số 22:       Mẫu âm legato thứ 9  

 

Mục đích: Hai mẫu âm 8 và 9 là sự kết hợp để luyện hơi dài, kỹ 

thuật cộng minh âm thanh ngực và đầu, sắc thái to nhỏ. 

Yêu cầu: Lấy hơi ngực và sƣờn khi ở âm khu thấp, khẩu hình mở 

vừa phải bám vị trí vào chân răng cửa, càng lên cao hàm ếch nâng lên, hàm 

dƣới kéo xuống, đồng thời khẩu hình hơi cƣời, thanh quản nâng lên đẩy âm 

thanh vang thanh khu giọng óc sáng ra ngoài. Mẫu âm 9 khi luyện lên âm 

khu cao học viên phải hát e pha ê, a pha ơ để âm thanh úp và tròn tiếng. 

Cuối mỗi câu cần rung nhỏ cộng minh để tăng sự tinh tế, trữ tình lãng mạn 

trong câu hát. 

Ví dụ số 23     Mẫu âm legato thứ 10  
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Mục đích: Tiếp tục rèn luyện khẩu hình, hơi thở, hát cộng minh và 

treo vị trí âm thanh. Hát legato liền nốt liên tục, phát âm rõ chữ. 

Yêu cầu: Với mẫu âm trên, ban đầu có thể hát 2 hơi, sau khi làm 

quen với hơi thở tốt có thể hát liền một hơi. Học viên luôn ý thức với âm 

vực dƣới hát hơi thở ngực và hơi thở sƣờn. Càng lên âm khu cao kết hợp 

hơi thở sƣờn và bụng.  

Ví dụ số 24     Mẫu âm legato thứ 11  

 

          Mục đích: Luyện nén hơi thở ngân dài, âm khu dƣới luyện cộng 

minh ngực, âm khu trên luyện cộng minh đầu. 

          Yêu cầu: Hát luyện thanh nhƣ một câu hát ngân dài có cảm xúc. Hát 

từ nhỏ đến to, hát úp tiếng. a pha với ơ để không bị bạch thanh. Nốt c
1
 và 

g
1
 hát liền nhau, nhấn trọng âm nốt g

1
 kéo dài  lên đúng chuẩn vị trí âm 

thanh rồi đổ từng nốt xuống nhẹ nhàng mềm mại. Luyện âm khu thấp yêu 

cầu âm thanh vang rền, cộng minh vừa phải, càng lên cao khẩu hình 

mở, hát cộng minh đầu, xƣơng hàm cần kéo xuống, hàm ếch nhấc cao 

hơi cƣời, thanh quản nâng lên tạo âm thanh sáng. Để làm đƣợc điều đó, 

giảng viên hƣớng dẫn học viên cần nén hơi tốt, hát sắc thái to nhỏ, cảm 

giác mẫu luyện thanh nhƣ câu hát bay bổng. 

Ví dụ số 25:       Mẫu âm legato thứ 12    

 

          Mục đích: Khi học viên đã khởi động giọng làm cho cơ thanh đới 

mở và nóng lên. Âm thanh ở âm khu cao đã xác định đƣợc vị trí, ngƣời 
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giảng viên cần luyện thanh mẫu âm từ trên đi xuống để luyện cách nén, giữ 

hơi thở bụng bắt đầu từ những nốt cao, vị trí âm thanh luôn thống nhất úp 

tiếng thuần thục. 

           Yêu cầu: Lấy hơi thở bụng sâu, lồng ngực mở để hơi thở đƣợc đi 

xuống dễ giàng. Luôn bám chân hơi, hàm dƣới kéo xuống, hàm trên nhấc 

lên bám vị trí âm thanh lên vòm trên chân răng cửa, kết hợp rung cộng 

minh hát a pha ơ quyện miết từ nốt này sang nốt kia úp tiếng. Khi luyện 

tránh hở hơi sẽ làm âm thanh ngắt tiếng rời rạc và không chuẩn vị trí. 

Ví dụ số 26     Mẫu âm thứ 13 staccato  

 

          Mục đích: Nâng cao dần độ khó của mẫu âm staccto để luyện hơi 

thở, tính linh hoạt trong câu hát, gọn, rõ. 

          Yêu cầu: Bật hơi thở bụng linh hoạt, đẩy âm thanh nảy, sáng ở chân 

răng cửa, khẩu hình tƣơi tắn, hát  giọng đầu, gọn, thánh thót. 

2.1.2.3. Năm thứ ba, thứ tư  

           Trên cơ sở các mẫu luyện thanh của năm thứ nhất và thứ hai, giảng 

viên vẫn chọn lọc những mẫu âm thích hợp cho từng loại giọng để áp dụng 

cho năm thứ ba và thứ tƣ để khởi động giọng. Sau đó mới tăng dần độ khó 

lên của bài tập, để phát huy tối đa mở rộng âm vực giọng và nắm chắc các 

kỹ thuật cơ bản cho từng học viên. Giọng soprano có thể áp dụng một số 

mẫu sau:  

Ví dụ số 27        Mẫu âm legato thứ 14  
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Mục đích: Mẫu âm 13 rất dài nhằm rèn luyện nâng cao kỹ thuật hơi 

thở, cộng minh, sắc thái to nhỏ và treo vị trí âm thanh.  

Yêu cầu: Hát từ thấp đến cao, từ cao xuống thấp với nhịp độ vừa 

phải và liền âm để giọng quyện đều, vang thanh thoát. Hát với hơi thở thoải 

mái, chú ý âm thanh nhả chữ thật đều đặn, thêm h trƣớc mỗi nốt để lúc 

luyện không bị nhòe nốt. Tăng tempo nhanh hơn với những em có khả 

năng khá hoặc khi học viên đã làm quen nhiều với mẫu âm. 

Ví dụ số 28       Mẫu âm legato thứ 15 

 

Mục đích: Luyện hơi và luyện kỹ thuật hát legato từ trên đi xuống. 

Yêu cầu: Áp dụng hơi thở bụng, hát cộng minh. Lồng ngực mở, hít 

hơi sâu vào bụng dƣới, bám vào chân hơi, giữ hơi kết hợp cộng minh âm 

thanh hát úp tiếng, vị trí thống nhất với tần số rung từ lớn thu về nhỏ dần 

quyện miết âm thanh legato hiệu quả.  

 Lƣu ý: Lực nén và đẩy đƣợc sử dụng hiệu quả bởi sự kết hợp của 

hơi thở, cộng minh cho âm thanh vang sáng. 

Ví dụ số 29     Mẫu âm thứ 16 - lướt nhanh [10; tr. 258] 

 

Ví dụ số 30     Mẫu âm thứ 17 - lướt nhanh [10; tr 259] 
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Mục đích: Chạy nốt legato lƣớt nhanh, hơi thở lấy nhanh liên tục. 

Luyện để áp dụng vào những tác phẩm có giai điệu kịch tính, tempo nhanh 

và độ khó cao. 

Yêu cầu: Khi mới tập, yêu cầu học viên luyện ở tốc độ vừa. Khi đã 

quen với cách hát sẽ cho tốc độ nhanh dần hơn. Chủ động lấy hơi thật 

nhanh, đẩy hàm trên treo lên, tƣơi cƣời tự nhiên, nhấn vào trọng âm chạy 

nốt liên tục. 

Ví dụ số 31:   Mẫu âm thứ 18 (lướt nhanh) 

 

          Mục đích: Nâng cao kỹ thuật chạy nốt lƣớt nhanh. Dành cho học 

viên năm cuối để áp dụng vào những tác phẩm aria kịch tính có kỹ thật 

khó. 

          Yêu cầu: Lấy hơi sâu, nhanh, chạy nốt nhanh liên tục ở quãng rộng. 

Khẩu hình phải luôn nhƣ cƣời, xƣơng hàm mở rộng, hàm trên treo lên, cằm 

kéo xuống tạo khoảng rộng cho vòm họng có độ vang để tiếng hát đƣợc 

nhanh và liên tục. 

 Ví dụ số 32:     Mẫu âm thứ 19 (legato với marcato)  

 

          Mục đích: luyện kỹ thuật legato và marcato áp dụng vào tác phẩm 

mang tính ngợi ca, kịch tính.  

Yêu cầu:  Mẫu âm 16 là mẫu âm lấy từ tác phẩm luyện tập nên học 

viên khi áp dụng vào bài sẽ hiệu quả hơn. Hát legato nốt này sang nốt kia 
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liền mạch, bật a ra ngoài rõ để không nhòe nốt và marcato nhấn rõ, thêm hờ 

đầu mỗi nốt để rõ hiệu quả khi hát nhấn marcato.                                

Ví dụ số 33:     Mẫu âm số 20 (legato kết hợp staccato) 

. 

Ví dụ số 34:     Mẫu âm số 21 (legato kết hợp marcato và staccato)  

 

Ví dụ số 35:    Mẫu âm số 22 (legato kết hợp staccato)    

 

          Mục đích: Mẫu âm 20, 21, 22 nhằm rèn luyện nâng cao kỹ thuật hơi 

thở, cộng minh, sắc thái to nhỏ, treo vị trí âm thanh, hát rõ phát âm tiếng 

Việt. Hát legato kết hợp với các kỹ thuật staccato, marcato... mềm mại, linh 

hoạt hiệu quả. 

  Yêu cầu: Kết hợp nhuần nhuyễn 3 kỹ thuật cơ bản legato với 

marcato và legato với staccato để tăng sự linh hoạt trong trình bày tác phẩm 

nên cần hát legato mềm mại, marcato nhấn gọn âm thanh, staccato sắc nét, 

bật bụng nảy âm thanh bám chân răng cửa linh hoạt gọn và sáng. 

Một số lưu ý: 

  Trên cơ sở những mẫu âm luyện thanh trên, giảng viên cần chọn lọc 

những mẫu âm phù hợp để áp dụng cho những giọng soprano có năng khiếu 

tốt hay trung bình, qua đó tăng tính hiệu quả học tập đối với từng học viên.  
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- Tùy từng học viên có thể áp dụng ở các giai đoạn khác nhau, không 

nhất thiết tất cả cùng thực hiện ở một thời điểm. 

Trên đây là một số mẫu bài tập luyện thanh cho kỹ thuật legato. 

Những mẫu này có thể áp nhiều loại giọng những chủ yếu cho soprano, 

nhất là các mẫu kết hợp với hát nhanh và staccato. 

 Kỹ thuật legato là kỹ thuật thanh nhạc cơ bản nhất đòi hỏi học viên 

phải rèn luyện rất công phu và mất nhiều thời gian. Để trở thành ngƣời ca sĩ 

với kỹ thuật thanh nhạc tốt sau này, học viên cần phải rèn luyện học tập 

không ngừng để áp dụng vào thực hành một cách hiệu quả nhất. 

2.2. Kỹ thuật hơi thở và cộng minh  

2.2.1. Vận dụng hơi thở 

Hơi thở là nhu cầu cần thiết trong đời sống, trong dạy học thanh 

nhạc việc rèn luyện kỹ thuật điều tiết hơi thở là một điều rất quan trọng, 

góp phần quyết định chất lƣợng giọng hát. Ngay từ khi mới vào học, 

ngƣời học chƣa biết đến kỹ thuật điều tiết hơi thở, thƣờng hít thở theo 

kiểu tự nhiên, thƣờng lấy hơi một cách tuỳ tiện chứ chƣa khoa học và 

đúng cách vì thế lƣợng hơi hít vào phổi còn ít, dẫn đến hơi thở còn bị 

nông. Mặt khác, việc lấy hơi chƣa đúng cách dẫn đến ngƣời học khi hát 

thƣờng mắc phải các lỗi nhƣ: rụt cổ, so vai, chƣa biết giữ và điều tiết hơi 

thở…. Việc hƣớng dẫn cho ngƣời học điều tiết hơi thở không dễ dàng vì 

hơi thở vốn rất tự nhiên và nó là một bản năng đặc biệt ở mỗi ngƣời. Học 

viên biết cách lấy hơi, giữ hơi, điều tiết hơi thở tốt sẽ hát legato tốt và 

ngƣợc lại. 

Vận dụng hơi thở trong dạy học thanh nhạc là một yêu cầu cao đối 

với ngƣời dạy và ngƣời học. Theo đó, trong thanh nhạc chuyên nghiệp có 

ba kiểu hơi thở khác nhau đó là: thở bụng, thở ngực và thở bằng sƣờn. Mỗi 

một kiểu hơi thở dùng trong từng trƣờng hợp cụ thể, với mỗi loại kỹ thuật 

khác nhau, để xử lý từng dạng bài, từng thể loại khác nhau. 
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Thứ nhất, ki u thở cơ bụng: Trong tập luyện và hát, lúc lấy hơi, phần 

dƣới của ngực thót lại nén hơi xuống hoành cách mô. Luồng không khí hít 

vào chứa đầy phần dƣới của phổi, lồng ngực phía trên căng ra nâng lên còn 

hoành cách mô ổn định không hoạt động. 

Thứ hai, ki u thở lồng ngực: Thở bằng ngực buộc phải nâng vai và 

ngực lên để hít hơi vào và hạ xuống khi thở ra. Ở kiểu thở này hiệu quả rất 

hạn chế bởi không khí vào ra rất nhanh, khó kiểm soát hơi thở để hát hết 

một câu. Khi lấy hơi, lồng ngực thót lại ở phần trên, lúc này sử dụng phần 

cao của bắp thịt ngực gây ra sự căng thẳng. Khi cơ cổ và cơ vai căng, các 

cơ bắp bên trong thanh quản mất tính đàn hồi dẫn đến khó hoạt động.   

Thứ ba, ki u thở bằng sườn: Khi lấy hơi, phần giữa ngực nở ra làm 

cho các cơ sƣờn nở, căng ra nhƣng không làm nở cơ bụng, làm hạn chế 

việc hít đầy vào bụng. 

Hoạt động dạy và học thanh nhạc còn có thể dùng phƣơng pháp 

phối hợp giữa hai kiểu sƣờn và cơ bụng, vận dụng phần dƣới của ngực 

và phần trên của bụng. Cơ bụng thả lỏng cho phép hít đầy không khí và 

giảm căng thẳng cho cổ và họng khi thở ra. Khi thở ra, cơ bụng dƣới co 

nhẹ, tác động ngƣợc lại với cơ hoành bị khống chế để cơ sƣờn đƣợc nở 

rộng ra. Cơ hoành co giãn kết hợp với cơ sƣờn, cơ bụng tạo nên một áp 

suất từ dƣới bụng để thoát hơi ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thanh 

quản hoạt động tốt mà không liên quan đến các cơ xung quanh. Kiểu thở 

này hiệu quả nhất đƣợc hầu hết các ca sĩ sử dụng. Không khí đi qua 

đƣờng mũi sạch, nhƣng không lấy đƣợc nhiều. Lấy hơi từ miệng thì đều 

đặn, nhiều, sâu và không tạo ra tiếng động. Hơi qua cuống họng, yết hầu 

vào cuống phổi, rồi vào phổi tạo áp suất cho cơ hoành làm cho cơ hoành 

nén xuống, nén hơi vào phần dƣới của ngực để giãn hơi đều ra phần 

sƣờn dƣới tạo một bồn chứa hơi, lá chắn đóng lại nhẹ nhàng tạo ra một 

cầu không khí trong phần dƣới ngực. Khi lấy hơi cần phải tạo ra một 
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điểm tựa để có thể tạo ra đƣợc sự uyển chuyển và linh hoạt của cột hơi. 

Khi lấy hơi phải tập cho quen tạo nên một lƣợng không khí vừa đủ theo 

yêu cầu của âm thanh và cảm giác.  

Trong các trƣờng hợp khác nhau, việc vận dụng các phƣơng pháp lấy 

hơi trên cần phải ứng dụng một cách linh hoạt để phù hợp với câu nhạc đó. 

Vì có ít thời gian nên lấy hơi phải có cảm giác nghỉ ngắn, thoải mái nhẹ 

nhàng của phần dƣới ngực, chạm hoành cách mô tạo thành lực đẩy nhẹ từ 

phần bụng dƣới để có thể bắt kịp với câu tiếp theo. Phải ứng dụng động tác 

lấy hơi nhanh và nhẹ nhàng, vừa lấy hơi vừa chuẩn bị phát âm một cách 

nhanh chóng. 

  Có thể nói, hơi thở có vai trò quan trọng, hơi thở khi hát giống nhƣ 

khi nói nhƣng hoạt động một cách tích cực hơn. Do đó, kỹ thuật lấy hơi ảnh 

hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng âm thanh và màu sắc giọng hát. Đây là một 

kỹ thuật tƣơng đối khó thực hiện, khi luyện thanh ở âm khu trầm và trung, 

giảng viên cần hƣớng dẫn học viên lấy hơi thở nhẹ nhàng, đến âm khu cao 

lấy hơi thở sâu hơn, đầy hơn (thở bụng), đồng thời tìm cảm giác của cột hơi 

để giữ và điều tiết hơi thở làm sao cho âm thanh sáng, dày. Đối với giọng 

soprano, ngƣời hát phải biết chọn lựa kiểu thở nào phù hợp với phong cách 

và khả năng của mình để mục đích cuối cùng là tạo ra âm thanh đẹp nhất. 

Cần tránh sự thả lỏng của hơi thở (hở hơi), làm cho câu hát tiếp theo không 

đủ lực khiến âm thanh mờ, xỉn hoặc tránh gồng ngƣời căng cứng cơ ngực, 

cơ cổ, vai gáy làm mất sự đàn hồi của dây thanh tạo tiếng hát thô nhƣ hét, 

gào mà không thể điều chỉnh âm thanh to nhỏ nhƣ ý.  

Trong quá trình luyện tập và biểu diễn, để có đƣợc hơi thở đúng, 

thoải mái, đầy đủ cần có sự quan sát hoạt động thở tự nhiên của cơ thể và 

có thể tập những động tác cơ bản bổ trợ cho hơi thở nhƣ sau: 

 - Nằm dài trên một mặt phẳng, hai tay xuôi theo ngƣời và thả lỏng 

toàn thân. Chú ý vào một chu kỳ thở tự nhiên: hít hơi vào, lồng ngực mở, 
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các cơ bụng dƣới khung sƣờn nhô cao và nở đầy xung quanh; thở ra từ từ, 

các cơ bụng xẹp xuống; lặp lại 2 đến 3 lần. 

- Đứng thẳng lên, thả lỏng cơ thể, và hít hơi nhƣ trên, cảm nhận sự 

nở ra của khoang bụng, thở ra bụng lép lại. Lặp lại 2 đến 3 lần.  

Từ đây ta có thể cảm nhận rõ ràng về một qui trình thở tự nhiên nhƣ 

thế nào, vì hơi thở khi hát giống nhƣng hoạt động tích cực hơn khi nói.  

Trên giờ lên lớp nếu nói máy móc thì học viên sẽ rất khó hiểu nên chúng 

tôi vẫn thƣờng nói với học viên rằng: Hãy cảm nhận lấy hơi tự nhiên, chạy 

bộ ở cường độ chậm rồi nhanh dần. Vì thế phải lấy hơi nhanh dần lên đ  

đáp ứng tốc độ chạy. Hơi thở trong lúc luyện tập cũng vậy, lấy hơi chậm 

hay nhanh tùy thuộc vào mẫu âm luyện thanh ở tempo nào, cách nén hơi 

theo ki u “bám chân hơi”, “bơm xe đạp” hoặc “kìm lại như nín thở”.  

Có thể thực hiện luyện thở với mẫu âm sau: 

Ví dụ số 36 

 

 

 

Tập hít vào và hát nô, đếm từ 1 đến 10 bằng 2 lần hít ngắn, nở 

khoang bụng và sƣờn. Thở ra đếm đến 20, bằng 2 lần thở ngắn. Điểm bám 

của âm thanh phát ra ở vòm trên của chân răng cửa, miệng mở dọc. Cứ nhƣ 

vậy tăng cấp độ dài lên dần theo từng năm học. 

Ví dụ số 37 
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       Tập hít vào và hát nô, na, đếm cho đến 10 bằng một hơi chậm và dài. 

Thở ra bằng một hơi dài liên tục đếm cho đến 20. Cứ thế tăng cấp độ nhanh 

lên dần. 

Ví dụ số 38 

 

 Đọc âm a từ nhẹ đến mạnh dần, từ nhỏ đến to và thu về nhỏ. Đọc 

đếm đến 10 lần, sau đó cảm nhận hoạt động cơ bụng, độ mở của lồng ngực, 

khoang bụng căng từ nhỏ đến to hơn và có độ đàn hồi. 

Ví dụ số 39 

 

         Hát mẫu âm i thơ a li za. Đây là một mẫu âm luyện hơi khó, đƣợc kết 

hợp đồng thời với kỹ thuật legato và kỹ thuật to, nhỏ. Học viên lấy hơi sâu 

vào bụng dƣới nén chặt bám vào chân hơi, vuốt từ c
1
 lên nốt c

2
, đẩy âm 

thanh sáng ra chân răng cửa, treo lên vòm trên của khẩu hình, càng lên cao 

vị trí âm thanh phải đẩy vang thanh khu giọng đầu. Giữ nguyên vị trí âm 

thanh nén chặt hơi từ từ đặt mềm xuống từng nốt, vuốt đuôi nhỏ dần nhƣng 

không đƣợc thả lỏng hơi bụng. Mẫu âm này luyện để áp dụng vào những 

tác phẩm có tính giai điệu trữ tình nhƣ aria hay romance.  

Ví dụ số 40 
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 Hít hơi sâu và nhanh vào khoang miệng và mũi, giữ độ nở của 

khoang bụng nén chặt từ đầu đến cuối câu, cơ thể thoải mái. Bởi tính chất 

của hát lƣớt nhanh là dễ nhòe nốt, nên lúc hát học viên cần bật hờ trong 

từng nốt để vừa âm thanh vừa rõ vừa sáng. Đây là hơi thở đặc trƣng áp 

dụng luyện cho hát legato.  

Ví dụ số 41  

 

 Bật rời từng âm Nô Na, luôn giữ độ nở của khoang bụng, cơ thể 

thoải mái. Áp dụng hơi thở này vào hát staccato.  

Các bài tập hơi thở theo một tốc độ quy định, lúc đầu tập với tốc độ 

chậm, sau đó nhanh dần để kéo dài hơi thở. Hít hơi sâu vào bụng dƣới bật nẩy 

hơi bụng, sẽ thấy hơi thở bật ra hờ, hờ  liên tục ở chân răng cửa. Càng lên cao, 

hơi thở càng phải bám chân hơi nén chặt, vị trí vang thanh khu giọng óc. Mẫu 

âm này cần thiết luyện cho giọng nữ cao màu sắc bởi tính linh hoạt của mẫu 

âm luyện thanh. 

2.2.2. Vận dụng cộng minh 

Dựa vào các sách về lý luận thanh nhạc và phƣơng pháp dạy học 

thanh nhạc của các nhà sƣ phạm, nhà nghiên cứu nhƣ Phương pháp sư 

phạm Thanh nhạc của Nguyễn Trung Kiên [10], Phương pháp dạy Thanh 

nhạc của Hồ Mộ La [16], Cơ sở khoa học của phát âm ca hát của Lâm 

Tuấn Khanh [8]…, đồng thời qua quá trình 15 là diễn viên và 10 năm dạy 

học Thanh nhạc tại Trƣờng Đại học VHNT Quân đội của bản thân ngƣời 

viết luận văn, tôi xin đƣợc đúc rút một số vấn đề về cộng minh nhƣ sau: 

Khi học thanh nhạc nói chung và với legato nói riêng, muốn có âm 

thanh vang, sáng, đẹp ngƣời hát phải biết sử dụng các khoang cộng minh. 
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Âm thanh phát ra từ thanh đới, bắt đầu có độ vang rất nhỏ. Nhờ có sự cộng 

hƣởng của các khoang nằm chủ yếu ở phần đầu của con ngƣời, mới tạo ra 

âm thanh mà ta vẫn thƣờng nghe đƣợc. Những khoảng trống tạo nên cảm 

giác về độ vang của âm thanh gọi là các khoang cộng minh. 

 Khi hát, ngƣời hát sẽ cảm nhận thấy thanh âm có tính bật ra từ trong 

cổ họng, thanh âm vang trong khoang cộng minh. Dây thanh phát ra thanh 

âm có độ cao rõ ràng, chính xác và có cƣờng độ nhất định, thậm chí thanh 

âm đó có nhiều loại âm sắc, trong đó có thể là âm sắc đẹp và cả âm sắc 

không đẹp. Khi thanh âm xuyên qua thanh quản, họng và miệng, các 

khoang cộng minh đó sẽ gia tăng thêm cƣờng độ và các phân âm đẹp. 

Những học viên mới học thanh nhạc, chƣa rèn luyện chu đáo, họ chƣa điều 

chỉnh chủ động bộ máy thanh âm của mình, nên đôi khi giọng hát còn thô, 

chƣa mƣợt mà. 

 Khoang cộng minh của giọng hát đƣợc hình thành không những 

phức tạp, còn dễ thay đổi, dễ biến dạng. Nó có khi rung tổng thể, cũng có 

khi chỉ rung cục bộ, rung một lúc bằng nhiều phƣơng thức. Đa số khoang 

cộng minh đều có đặc tính rung nhƣ vậy, nếu không thanh âm của giọng 

hát sẽ không có sắc màu phong phú, đa dạng khi biểu cảm âm nhạc. 

Có hai khoang cộng minh chủ yếu là cộng minh đầu và cộng 

minh ngực.  

2.2.2.1. Cộng minh đầu  

Cộng minh đầu còn nói cách khác là vang ở đầu, đó là cảm giác rung 

ở các xoang trên đầu và mặt khi hát. Khi một ngƣời hát tốt, ta có cảm giác 

nhƣ âm thanh phát ra không phải âm vang từ miệng, mà ở chỗ nào đó cao 

hơn: ở đầu, ở hốc mũi, ở trán. Đó chính là họ đã biết vận dụng cộng minh 

đầu. Âm thanh của giọng hát không chỉ âm vang ở miệng, mũi mà truyền đi 

ở những hốc vang khác. Khi hát một âm thanh vang tốt, ta cảm thấy hơi 
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rung ở xƣơng mặt. Trên xƣơng vòm mặt có những hốc gọi là xoang phụ 

của mũi, gồm có xoang trán, xoang đáy hốc mũi, hốc mê đạo, xoang hàm. 

Tất cả những xoang này ăn thông với nhau và với hốc mũi bằng những 

đƣờng ống rất bé và quanh co. Những xoang này đƣợc bao bọc bởi những 

niêm mạc, trên phần niêm mạc có một hệ thống dây thần kinh chi chít. 

Những dây thần kinh này kích thích rung động và gây nên những cảm giác 

đặc biệt. Do đó, khi hát những âm thanh cao, muốn có âm thanh vang, đẹp, 

trong sáng ta phải hát bằng cộng minh đầu. Tuy nhiên, cần lƣu ý những 

xoang cộng minh này không phát ra đƣợc âm thanh vang tốt, mà chỉ họa lại 

những âm thanh từ thanh quản phát ra mà thôi. 

Ví dụ số 42 

 

           Luyện âm nô ở nốt f
2 
kéo dài cảm giác thấy có độ rung vang ở các 

hốc xoang và đỉnh đầu. Cần rung cộng minh từ nhỏ đến to dần. Trƣờng hợp 

rung lớn đôi khi còn có cảm giác váng đầu và để làm tốt cần phải biết kết 

hợp lực nén và lực đẩy âm thanh. Những giọng soprano kịch tính hay 

mezzo soprano thƣờng có độ rung lớn hơn giọng trữ tình và màu sắc bởi 

âm sắc của giọng dày hơn. Học viên có hơi thở tốt sẽ có tần số rung cộng 

minh tốt và ngƣợc lại.  

Ví dụ số 43  

 

         Khi luyện âm thanh cộng minh, giảng viên lƣu ý học viên cần luyện 

từ chậm đến nhanh dần. Với mẫu âm luyện thanh trên, nốt c
2 
đƣợc hát 

thanh khu cộng minh đầu, cứ nhƣ vậy bài tập luyện cao dần lên hết âm khu 
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c
2
. Khi hát, học viên cần kéo xƣơng hàm xuống, nhấc cơ mặt lên, thu lƣỡi 

tạo khoảng rộng của vòm họng để âm thanh đƣợc cộng minh vang sáng. 

Khi làm đúng và ngân dài ở nốt cao nhất, nguyên âm ô úp tiếng sẽ cho âm 

thanh đẹp, có độ rung, vang mạnh dần. Ở đây chúng ta sẽ thấy rung ở các 

hốc xoang trên trán, trên đầu và xƣơng mặt. Đó chính là khoảng vang của 

âm thanh cộng minh đầu. Giảng viên cần luôn nhắc nhở học viên giữ  hơi, 

treo vị trí âm thanh ở thanh khu đầu để câu hát đƣợc hoàn hảo nhất. Có thể 

áp dụng luyện cộng minh đầu cho bài vocalise sau. 

Ví dụ số 44                      VOCALISE SỐ 12  

                                                    (trích) 

 

       Bài vocalise 12 của nhạc sĩ J. Concone viết ở giọng Ddur  nhịp 4 4 với 

tốc độ vừa phải. Bài đƣợc sử dụng vừa luyện hát legato vừa kết hợp cộng 

minh âm thanh. Bài hát có giai điệu mềm mại, các nốt chủ yếu ở âm khu 

trung cao và cao nên học viên giọng soprano chỉ hát giọng giả thanh, giọng 

đầu và cộng minh thanh khu đầu. Vị trí âm thanh thống nhất trên một câu 

hát legato nên học viên cần phải hát âm thanh liền mịn, tròn tiếng, cộng 

minh âm thanh vừa phải không quá lớn, chủ yếu dùng hơi thở sƣờn và cơ 

bụng để đẩy âm thanh lên nốt cao đẹp có vị trí chuẩn. (xem phụ lục III, 

trang 123). 

2.2.2.2. Cộng minh ngực 

Cộng minh ngực hay còn đƣợc gọi một cách khác là vang ngực, đó là 

cảm giác rung ở lồng ngực khi hát. Hiện tƣợng này xảy ra khi ngƣời ca sĩ 
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hát ở âm khu ngực, tức là hát ở những nốt trung và thấp của giọng (thƣờng 

hát ở giọng tự nhiên). Khi đặt tay lên ngực sẽ thấy lồng ngực hơi rung đặc 

biệt là phần xƣơng ức. Thực ra không phải toàn bộ lồng ngực rung mà đó là 

sự cộng hƣởng của khí quản và cuống phổi khi chúng rung lên. Khi hát ở 

âm khu ngực, thanh đới xiết chặt lại với nhau. Toàn phần chiều dài của 

thanh đới rung lên. Khi hát ở âm khu giọng giả, thanh đới không khép kín, 

mà giữa các dây đó có có những khe hở, không khí liên tục lọt qua các khe 

hở này. Thanh đới không rung lên toàn phần nhƣ ở âm khu ngực, mà chỉ 

rung ở hai bên mép thôi. Do những hoạt động khác nhau của thanh đới mà 

âm thanh ở hai âm khu khác nhau về âm lƣợng, âm sắc và khả năng biểu 

hiện. Thanh đới khép kín và rung lên toàn phần tạo nên âm thanh vang 

khỏe, phong phú về âm sắc và linh hoạt.  

Ví dụ số 45 

 

     Mẫu âm này để luyện tập khi học viên mới làm quen hát cộng minh. 

Học viên cần luyện tập từ dễ đến khó, có thể thêm ê, a... ở những năm tiếp 

theo để vừa luyện hơi vừa luyện âm thanh cộng minh. Khi hát học viên cần 

đứng tƣ thế vƣơn, mở lồng ngực hít hơi sâu vào và hát ê chúng ta sẽ có cảm 

giác ngay vang rền ở lồng ngực. Mẫu âm này luyện đi xuống để khai thác 

cộng minh ngực.  

Ví dụ số 46  
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         Mẫu âm này là mẫu âm điển hình để luyện âm thanh ngực và kỹ 

thuật hát legato. Khi mới luyện cần phải ở tốc độ vừa phải, nhƣng khi nhuần 

nhuyễn có thể hát ở tốc độ nhanh hơn. Khi thực hiện mẫu âm này học viên 

phải mở lồng ngực, dồn tiếng vào lồng ngực để âm thanh có độ rung. Với học 

viên làm tốt có thể thấy ngực có tần số rung lớn, âm thanh vang rền đầy đặn. 

Có thể luyện cộng minh ngực với bài vocalise sau và kết hợp với cộng minh 

đầu. 

           Mẫu ví dụ bài vocalise sau đƣợc thực hành cho luyện cộng minh ngực 

và đầu: (Xem phụ lục III, trang 121) 

Ví dụ số 47                                  VOCALISE SỐ 3 

                                                     (Trích) 

 

          Vận dụng cộng minh trong dạy học thanh nhạc với kỹ thuật legato 

cần nắm vững cộng minh đầu và cộng minh ngực. Đây đều là hai cảm giác 

quan trọng, qua đó ngƣời hát có thể đánh giá hoạt động của cơ quan phát 

âm đúng hay sai. Ở mỗi giọng hát, những cảm giác cộng minh này có mức 

độ ít nhiều khác nhau. Để có giọng hát đẹp và phong phú về màu sắc, 

ngƣời hát phải biết kết hợp hài hòa giữa cộng minh đầu và cộng minh ngực. 

Không nên chỉ sử dụng một loại cộng minh nào vì nhƣ vậy âm thanh sẽ 

nghèo nàn và không đƣợc đẹp. Biết kết hợp giữa nén hơi thở và cộng minh 

để xử lý cộng minh có tần số rung lớn, nhỏ phát huy hiệu quả thu nhỏ và 

khuếc đại âm thanh trong trình bày tác phẩm. Những nghệ sĩ opera có tên 

tuổi trên thế giới, với giọng hát truyền cảm, âm thanh cộng minh và độ 
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vang tốt đã khẳng định tên tuổi của mình nhƣ Maria Callas, Cecilia Bartori, 

Popp Lucia... 

2.3. Kết hợp kỹ thuật legato với các kỹ thuật khác 

Giữa kỹ thuật legato với các kỹ thuật thanh nhạc khác (staccato, 

non legato, passage, hát sắc thái to, nhỏ…) có mối liên hệ và gắn bó chặt 

chẽ với nhau. Muốn hát tốt kỹ thuật legato không đơn thuần chỉ tập riêng 

kỹ thuật này mà cần tập kết hợp với các kỹ thuật khác, nhƣ thế sẽ hỗ trợ 

nhau tốt hơn, làm cho nhau hoàn thiện hơn. Xác định rõ quan hệ giữa các 

kỹ thuật thanh nhạc là vấn đề quan trọng của nghệ thuật ca hát, đó là 

phƣơng tiện kỹ thuật thiết yếu để biểu hiện những hình thức và nội dung 

của các tác phẩm. Tuỳ thuộc vào từng ca khúc ngƣời hát phải biết kết hợp, 

vận dụng những kỹ thuật cụ thể và phù hợp.  

Kết hợp giữa kỹ thuật hát liền giọng thƣờng là với hát nhanh, hát âm 

nảy, hát to, nhỏ… Luyện tập kết hợp những kỹ thuật này đồng thời cũng là 

luyện tập phát triển giọng hát. 

2.3.1.  Kết hợp legato với staccato 

Hát âm nảy (staccato) là một kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc 

phƣơng Tây, nhất là đối với giọng nữ cao. “Hát nảy tiếng còn đƣợc gọi là 

hát staccato. Âm thanh gọn, sáng trong, vang nảy nghe thánh thót nhƣ tiếng 

sáo, tiếng chim hót.”[21; tr.71]. Trong Phương pháp dạy Thanh nhạc, tác 

giả Hồ Mộ La mô tả rõ hơn về kỹ thuật staccato là “tiếng hát có vị trí cao, 

linh hoạt, có sức bật với âm thanh nảy, có tính đàn hồi và bay” [16; tr 225]. 

Khi hát âm nảy, âm thanh phải nhẹ nhàng, gọn tiếng, linh hoạt, rõ 

ràng từng âm một, không nên hát to, âm thanh sẽ nặng nề.  

Ví dụ số 48                              Mẫu âm staccato 
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          Giữa kỹ thuật hát âm nảy (staccato) với kỹ thuật hát legato có mối 

quan hệ với nhau: 

Kỹ thuật staccato để diễn tả tình cảm rộn ràng, vui tƣơi hoặc tiếng 

cƣời, tiếng chim hót, sự náo nhiệt, sôi động… nên có tác dụng làm cho âm 

thanh sáng trong, vang nảy, thánh thót giúp cho âm sắc giọng hát đẹp hơn 

nên khi hát legato cũng sẽ thuận lợi hơn. Hát âm nảy tốt cho thanh đới và 

làm cho bộ phận truyền âm khởi động dần dần đƣợc linh hoạt hơn, tạo 

thuận lợi cho cả khi hát legato. Âm nảy với cách bật âm thanh (attacca) 

nhẹ nhàng, gọn tiếng sẽ tạo ra thói quen bật âm thanh đúng khi hát liền 

giọng và thuận lợi khi hát legato ở tốc độ nhanh… Tập nảy âm còn tạo 

điều kiện tốt cho việc phát triển âm khu của giọng hát và khi âm khu 

đƣợc mở rộng hơn sẽ thuận lợi khi hát legato lên nốt cao. Âm nảy còn là 

biện pháp sửa những sai lệch về âm sắc nhƣ tật hát sâu, gằn cổ  mà nếu 

chỉ tập riêng legato thì có thể không thể khắc phục hết đƣợc. Với yêu cầu 

linh hoạt, nhẹ nhàng, trong sáng của âm nảy, âm thanh bắt buộc phải có 

vị trí nông và cao, do đó có thể dần dần khắc phục âm sắc sâu, tối, gằn 

cổ của giọng.  

Ngƣợc lại, kỹ thuật legato làm cho âm thanh mƣợt, tròn, đầy đặn, 

đúng vị trí là cơ sở để luyện tốt âm nảy tốt, tròn tiếng, treo đúng vị trí. Kỹ 

thuật legato phải đƣợc luyện trƣớc staccato, đến giai đoạn ngƣời học đã 

nắm đƣợc vị trí âm thanh, khẩu hình cũng nhƣ chuyển giọng (với giọng nữ) 

thì mới thực hiện staccato.   

Nhƣ thế, luyện staccato sẽ góp phần hỗ trợ cho kỹ thuật legato. Hầu 

nhƣ các giảng viên dạy thanh nhạc ở bất cứ một trƣờng chuyên nghiệp nào, 

trong đó có Trƣờng Đại học VHNT Quân đội đều cho giọng nữ cao (và cả 

các giọng khác) luyện kết hợp kỹ thuật legato với staccato, có thể là sau 
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legato đến staccato hoặc luyện ngay trong một mẫu âm, để đạt đƣợc sự 

chuyển đổi linh hoạt của giọng hát từ trạng thái này sang trạng thái kia. Các 

học viên Trung cấp Thanh nhạc của Trƣờng Đại học VHNT Quân đội 

không phải em nào cũng có chất giọng bẩm sinh tốt nên giảng viên rất chú 

trọng việc luyện kết hợp giữa legato với staccato để phát triển giọng hát.   

Có thể luyện tập kết hợp giữa legato và staccato cho học viên soprano 

của Trƣờng Đại học VHNT Quân đội với các bài tập nhƣ sau: 

 Ví dụ số 49 

 

         Trong mẫu luyện thanh trên kỹ thuật legato đƣợc thực hiện ở 4 nốt 

móc đơn ô nhịp đầu, các nốt ô nhịp sau hát staccato. Hát legato liền tiếng 

lƣớt nhẹ, vừa phải và bật sang chữ na của các nốt staccato, miệng mỉm 

cƣời, hàm kéo xuống, lƣỡi gà nhấc lên. Các nốt staccato hát nảy gọn, vị trí 

âm thanh treo cao, vang ở thanh khu giọng đầu. Với mẫu này có thể luyện 

tập bắt đầu vào học kỳ I năm thứ hai. 

 Sau khi đã luyện tốt mẫu âm trên có thể cho luyện mẫu âm dài hơn 

khoảng cách các quãng rộng hơn, theo từng năm học hoặc sức học của từng 

học viên. Hai ví dụ sau tập luyện cho học viên năm thứ ba và thứ tƣ. 

Ví dụ số  50   

 

Ví dụ số 51  
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       Trong luyện tập với những học viên năm cuối đòi hỏi đáp ứng những 

aria có tính chất phức tạp, nên việc nâng cao độ khó các mẫu âm luyện 

thanh là rất cần thiết. Mẫu âm có tốc độ nhanh, quãng rộng, nhảy quãng 

liên tục, chạy nốt lƣớt nhanh... Với mẫu âm trên đòi hỏi học viên đã tiếp 

thu tốt nắm chắc các kỹ thuật cơ bản; nhất là hơi thở đòi hỏi phải lấy 

nhanh, sâu liên tục, vị trí treo nốt cao ở thanh khu giọng đầu, hát ha bật hơi 

thở bụng sử dụng cho staccato nẩy, gọn. Legato bật âm hờ miết nốt này 

sang nốt kia liền mạch mà không làm mất nốt, lồi lõm. Giữa giọng thật và 

giả phải thật nhuần nhuyễn không hát giọng ngực quá to làm lệch âm sắc 

giữa hai quãng giọng.  

        Romance Tôi nhìn theo cánh chim bay của nhạc sỹ Eva. Ell Acqua 

ngƣời Pháp dƣới đây có sử dụng legato kết hợp staccato rất tinh tế.  

Ví dụ số  52          TÔI NHÌN THEO CÁNH CHIM BAY 

(Trích) 

 

 
 

        Romance đƣợc viết với giai điệu đẹp, nhịp 6 8 mềm mại, du dƣơng, 

bay bổng rất phù hợp với giọng soprano trữ tình. Ở những câu đầu tiên khi 

vào bài, lời ca nhƣ một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp đầy lãng mạn "Cánh 
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chim én bay xa tít muôn trùng, khi bình minh về muôn tia n ng hồng..". 

Học viên cần lấy hơi tự nhiên không quá sâu, hát legato với âm thanh vừa 

phải, mềm mại, nhẹ nhàng để lột tả hình ảnh tƣơi đẹp trong tác phẩm. Câu 

cuối của trích đoạn "chân trời mênh mang t ng đàn chim đùa trong gió" 

giữ hơi, âm thanh đẩy lên dần, nhƣng vẫn hát với sự trong trẻo, bay bổng, 

lên âm khu cao không đẩy tiếng quá lớn, không hát cộng minh sẽ làm mất 

đi hình ảnh tƣơi sáng của giai điệu. 

       Ở đoạn hai của tác phẩm tác giả kết hợp kỹ thuật staccato để gửi gắm 

tình yêu của mình trong ngập tràn ánh nắng mùa xuân, theo cánh chim bay 

về phƣơng xa. 

Ví dụ số 53                              (Trích) 

         Học viên khi muốn hát đoạn staccato này tốt cần phải nắm chắc các 

kỹ  thuật cơ bản, bởi đoạn hai trong tác phẩm kỹ thuật legato và staccato 

đan xen để lột tả hình ảnh của mùa xuân tƣơi đẹp và cảm xúc dâng tràn của 

tác giả muốn gửi gắm vào giai điệu vocal. Học viên cần hát staccato gọn 

tiếng, âm thanh nảy thánh thót, vang giọng óc, vị trí âm thanh thống nhất 

(Xem phụ lục III, trang 138).  

        Trong các ca khúc Việt Nam cũng có khá nhiều bài cần thể hiện kĩ 

thuật hát staccato kết hợp với legato nhƣ ca khúc Có một dòng suối trong 

lành dƣới đây là một dẫn chứng: 

Ví dụ số 54              CÓ MỘT DÕNG SUỐI TRONG LÀNH 

                                                    (trích) 
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Có một dòng suối trong lành phù hợp với giọng soprano trữ tình và trữ 

tình màu sắc. Điều đó bắt buộc ngƣời hát phải hát tốt kĩ thuật staccato đồng 

thời kết hợp với legato thì mới rõ tính chất của bài. Ở câu hát đầu “Có một 

dòng suối trong lành chảy trong tim em yêu anh” phải hát legato trên nền 

hơi thở sâu, đặt nhẹ nhàng từng âm mềm mại đầy cảm xúc, da diết yêu 

thƣơng. Nhƣng liền ngay sau đó là câu hát staccato cảm xúc vui tƣơi dâng 

tràn với tình yêu trong sáng “á a a á a” học viên cần hát staccato một cách 

linh hoạt, âm thanh hát ra phải nông ngay phần sau răng cửa, nảy, gọn, 

thánh thót và sáng, các nốt có âm khu cao nên môi trên hơi vén giống nhƣ 

cƣời, cằm dƣới phải thả lỏng, vị trí âm thanh vang gọn ở thanh khu giọng 

đầu. Câu cuối cũng là câu kết thúc của bài đầy kịch tính bởi giai điệu dồn 

lên “cresc”, đòi hỏi học viên phải lấy hơi nhanh, sâu, khẩu hình mở rộng, 

lƣỡi thu vào đè xuống, nâng dây thanh quản cao lên, đẩy mạnh âm thanh 

vocall lên đến cao trào của cảm xúc yêu thƣơng. (Xem phụ lục III, trang 

172). 

2.3.2.  Kết hợp legato với hát nhanh nhiều nốt (passage) 

Hát nhanh nhiều nốt là một kỹ thuật quan trọng của thanh nhạc. Đây 

là cách hát linh hoạt, rõ ràng, tốc độ nhanh với nhiều nốt nhạc trong cùng 

một câu, thƣờng phù hợp với những giai điệu rộn ràng, sôi nổi. Trong hát 

cổ điển, hát nhanh là một kỹ thuật khó vì trong câu hát có nhiều nốt với tốc 

độ nhanh. Đặc biệt, hát nhanh nhiều nốt đòi hỏi phải rõ âm, rõ lời, không 

đƣợc dính âm, nhòe âm. Nhiều giọng hát chuyên nghiệp thể hiện hát lƣớt 
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nhanh điêu luyện nhƣ một nhạc cụ, nhất là trong thanh nhạc châu Âu. 

Chúng ta thấy trong thanh nhạc châu Âu có những giai điệu ở nhịp độ 

nhanh, nhiều nốt, tựa nhƣ kỹ thuật chạy liên tiếp trong nhạc cụ, chẳng hạn 

nhƣ aria Una voice pocofa (trích trong Người thợ cạo thành Seviglia của G. 

Rossini) mà đã nêu ví dụ số 6 ở chƣơng 1. 

Hát nhanh giúp cho ngƣời hát thể hiện đƣợc vị trí âm thanh và hơi 

thở tốt, thành thục các kỹ thuật cơ bản: legato, staccato, luyến, rõ lời… Hát 

nhanh cần hơi thở thật tốt vì hơi phải dài, lấy hơi phải nhanh, sâu và kín 

hơi, phải biết mở rộng khoang của lồng ngực. Làm đƣợc những điều này sẽ 

củng cố rất tốt cho kỹ thuật lấy hơi khi hát legato, là kỹ thuật đòi hỏi phải 

điều tiết tốt việc kìm hơi, nén hơi, dài hơi… 

Luyện tập hát legato với passage ở mẫu âm sau sẽ làm kỹ thuật giọng 

hát phát triển có thể đến mức điêu luyện. Hát nhanh kết hợp legato rất quan 

trọng đối với giọng soprano, thƣờng đƣợc luyện tập ở giai đoạn mà ngƣời 

hát đã vững vàng các kỹ thuật cơ bản. “Kỹ thuật hát nhanh đặc biệt cần 

thiết cho những giọng nữ cao màu sắc (soprano coloratura), để biểu hiện 

những yêu cầu kỹ thuật linh hoạt, trong sáng, tƣơi vui của những bài hát 

thích hợp với giọng hát này” [10; tr.107]. Kỹ thuật hát nhanh không đƣợc 

thực hiện ngay từ đầu mà phải đến giai đoạn mà ngƣời học có một độ vững 

vàng nhất định trong các kỹ thuật cơ bản nhƣ hơi thở, khẩu hình, hát 

legato… Với học viên Trung cấp Thanh nhạc Trƣờng Đại học VHNT Quân 

đội thì thƣờng đến năm thứ ba hay thứ tƣ mới thực hiện đƣợc.  

Có thể cho luyện tập một số mẫu luyện thanh kết hợp passage với 

legato nhƣ sau: 

Ví dụ số 55   
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Chúng tôi xin trích dẫn ở đây ca khúc Tiếng sáo một nhạc phẩm của 

nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Lê Giang điển hình cho sự kết hợp legato 

và hát nhanh. Ca khúc này tƣơng đối vừa phải cho sức học của năm thứ 4 

trung cấp thanh nhạc. Có thể giao bài cho những học viên giọng soprano 

kịch tính hoặc màu sắc có kỹ thuật thanh nhạc tốt, trong đó kỹ thuật legato 

và hát nhanh x  lý linh hoạt, hiệu quả. (Xem phụ lục III, trang 162). 

Ví dụ số 56                              TIẾNG SÁO 

(Trích) 

 

        Trong ví dụ trên, kỹ thuật legato đƣợc kết hợp với hát nhanh nhiều 

nốt. Đây là ca khúc có kỹ thuật khó, để thể hiện tốt bản ca khúc này học 
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viên cần có một hơi thở tốt, vị trí âm thanh thống nhất, kỹ thuật legato phải 

chắc, câu legato cần lấy hơi thở sâu miết từ nốt này sang nốt kia mềm mại, 

cảm giác nhƣ hát trên nền hơi thở, đẩy tiếng bay bổng vang ngân ra ngoài 

nhƣ tiếng vọng trong núi rừng. “Mà tiếng sáo anh gọi em thăm thẳm cả núi 

r ng, mà tiếng sáo anh gọi em rung chuy n đại ngàn”. Ở câu hát sau 

chuyển sang Allegretto với tốc độ nhanh“Tiếng sáo anh bay lên ngọn núi, 

Tiếng sáo anh cuộn theo dòng suối, Tiếng sáo anh nghe sao rộn ràng, 

Tiếng sáo anh nghe sao d u dàng” học viên cần lấy hơi nhanh, không quá 

sâu sẽ hạn chế khi bật tiếng nhanh, gọn, rõ. Khi hát khẩu hình cần hơi cƣời, 

xƣơng hàm và cằm kéo xuống, hát vị trí thống nhất, bật tiếng vang rõ ở 

chân răng cửa. Những nốt ở âm khu trên hát thanh khu giọng đầu, để đảm 

bảo không bị mất nốt, nhòe nốt học viên cần cộng minh nhỏ để âm thanh 

gọn, sắc nét. Giai điệu nối tiếp nhau lƣớt nhanh, nhƣng vẫn uyển chuyển, 

tƣơi sáng .   

       Với những điều kiện tự nhiên sẵn có của giọng hát, kết hợp luyện tập 

giữa hát lƣớt nhanh với legato cho giọng soprano có nhiều thuận lợi khi áp 

dụng vào tác phẩm. Điều đó đặc biệt cần thiết cho giọng nữ cao kịch tính 

hay màu sắc để thể hiện những yêu cầu trong kỹ thuật hát linh hoạt, trong 

sáng, tƣơi vui trình bày trong nhiều tác phẩm nhƣ Chim pông kle (Nhật 

Lai), guồng nƣớc quay (Hoàng Vân), bóng cây cơ nia (Phan Huỳnh Điểu), 

Bình minh (J. Weckerlin)... 

2.3.3. Kết hợp kỹ thuật legato với xử lý sắc thái to, nhỏ 

       Trong thực tế có rất nhiều ca sĩ, sinh viên thanh nhạc có giọng hát và 

kỹ thuật thanh nhạc rất tốt nhƣng khi hát vào tác phẩm lại không biết xử lý 

sắc thái tình cảm. Khi hát họ quá chú ý đến vị trí âm thanh, tham hát khỏe 

và khoe giọng nên không để lại cảm xúc ấn tƣợng cho ngƣời nghe, hay nói 

cách khác là không “chạm đƣợc vào trái tim” của ngƣời thƣởng thức. Do 
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đó, xử lý tình cảm là hết sức quan trọng. Kỹ thuật dù có cao siêu đến đâu 

suy cho cùng cũng chỉ là để phục vụ thể hiện cảm xúc. Hát legato rất cần 

kết hợp với xử lý sắc thái tình cảm, qua đó giúp ngƣời hát thể hiện đƣợc 

tình cảm một cách tốt nhất cũng nhƣ truyền tải đƣợc nội dung, ý đồ của tác 

giả tới ngƣời nghe, giúp ngƣời hát hoàn thiện hơn trong bài hát của mình. 

Dƣới đây là một dẫn chứng về thể hiện sắc thái to, nhỏ và kỹ thuật 

legato:  

Ví dụ số 57                           BÀI CA HY VỌNG 

(trích) 

 

         Bài ca hy vọng là ca khúc trữ tình kinh điển của dòng nhạc trữ tình 

cách mạng Việt Nam. Ra đời năm 1958, ca khúc đã sống trong lòng ngƣời 

yêu nhạc Việt Nam hơn nửa thế k . Bài hát giàu chất thơ, giai điệu đẹp với 

những rung cảm mạnh mẽ đầy chất trữ tình, trong sáng, tha thiết, sâu lắng. 

Kỹ thuật legato và xử lý sắc thái tình cảm vì vậy đƣợc tác giả sử dụng một 

cách rất tinh tế, nhằm lột tả cảm xúc và thăng hoa cho tác phẩm. Lời ca bay 

lên từ mùa xuân đất nƣớc “Về tương lai, đàn chim ơi, cùng ta cất cánh kìa 

ánh sáng chân trời mới đang b ng chiếu bốn phương...” với cánh chim xao 

xuyến mang lời nhắn gửi thiết tha từ miền Bắc bay tới miền Nam quê 

hƣơng, thắp lên niền tin giải phóng quê hƣơng, độc lập dân tộc. Ca khúc 

đƣợc viết ở giọng F-dur, nhịp 6 8 với tempo vừa phải thƣờng đƣợc áp dụng 

cho những học viên giọng soprano trữ tình của cuối năm thứ ba và năm thứ tƣ, 
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khi kỹ thuật đã nắm chắc, giọng hát đã có trải nghiệm thực tế, tiếng hát đã bay 

bổng hơn và luyện tập một tác phẩm khó không còn là điều khó khăn nữa.  

         Câu hát là đoạn cao trào của tác phẩm, có trƣờng độ dài với tính chất 

âm nhạc mạnh mẽ, giai điệu trào dâng từ nhỏ đến to rồi lại thu về nhỏ nên 

khi hát học viên cần lấy hơi thở sâu của hơi thở bụng, kết hợp mở rộng 

khoang miệng, uốn tròn từng âm, từng từ, miết nốt này sang nốt kia liền 

tiếng, không ngắt quãng. Khi lên tới nốt cao nhất hơi thở nén chặt, thu lƣỡi, 

thanh quản nhấc lên, cộng minh âm thanh hát “ff” treo vị trí lên thanh khu 

đầu, đẩy âm thanh ra ngoài vang sáng mạnh mẽ để lột tả đƣợc sự bừng sáng 

và tinh thần lạc quan trong câu hát. Cuối câu vẫn giữ nguyên hơi thở, nén 

hơi thu âm thanh hat nhỏ lại bốn phương... thật mềm mại. Giảng viên cần 

nhắc hoc viên không nên thả lỏng hơi thở ở cuối câu sẽ rơi vị trí âm thanh 

trong câu hát. Chú ý câu hát “cùng ta cất cánh kìa ánh sáng chân trời mới 

đang b ng chiếu bốn phương...” hát một hơi để khoe kỹ thuật legato, hơi 

thở và xúc cảm vì vậy học viên hát bằng cảm xúc lạc quan, cộng minh nhỏ, 

cần rung láy ngân ở đuôi câu hát tạo âm thanh bay bổng (Xem phụ lục III, 

trang 161). 

          Để tiếng hát đạt tới sự thăng hoa, hoàn hảo, chạm tới trái tim ngƣời 

thƣởng thức thì ngƣời ca sĩ không những phải đạt tới kỹ thuật chuẩn mực 

mà bên cạnh đó còn nhiều yếu tố khác để tạo nên một tiếng hát bay bổng 

làm say đắm lòng ngƣời đó là sự khổ luyện bền bỉ trong học tập, đƣợc thực 

hành biểu diễn thƣờng xuyên, lòng đam mê nhiệt huyết, luôn luôn sáng tạo 

với nghề, có sự hiểu biết sâu sắc về phong cách âm nhạc, nhạc cảm tâm 

hồn, có sự tƣởng tƣợng phong phú, say đắm với tiếng hát nhƣ chính ngƣời 

tình của mình vậy. Có nhƣ vậy tiếng hát mới không bị khô cứng, vô cảm 

mà ngƣời ta thƣờng hay nói là “hát nhƣ đọc nốt nhạc”.  

2.4. Phát âm nhả chữ khi hát legato 
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2.4.1. Tiếng Việt 

Thanh nhạc là bộ môn âm nhạc gắn liền với lời ca, ngôn từ. Trƣớc 

đây có quan niệm hát có kỹ thuật là phải hát to, hát khỏe và chỉ quan tâm 

đến âm thanh không quan tâm đến rõ lời, rõ chữ làm ngƣời nghe không 

hiểu nội dung của bài hát.  Để chuyển tải đƣợc rõ ràng ý nghĩa nội dung mà 

tác giả mong muốn, khi hát với legato ngƣời hát ngoài những yếu tố cần 

thiết nhƣ giọng hát, cảm nhận âm nhạc hay còn gọi là nhạc cảm, hát có 

hồn, có lửa, có kỹ thuật thanh nhạc… thì việc hát rõ lời, rõ chữ là điều rất 

quan trọng.  

Hiện nay trong đào tạo đã có nhiều thay đổi, đã chú ý nhiều hơn đến 

nhả lời, nhả chữ, hát đã rõ lời hơn. Nhƣng nhiều ngƣời hát gói chữ nhanh 

quá nên âm thanh rất bẹt, vụn, cộc, không có độ vang nhƣ mong muốn. Đa 

phần chú trọng đến kỹ thuật âm thanh, đến legato song kỹ thuật phát âm 

nhả chữ, nhả lời chƣa thật sự đƣợc chú trọng. Để khắc phục nhƣợc điểm 

khi phát âm nhả chữ thì cần luyện tập nhƣ sau: Trƣớc khi hát phải đọc các 

nguyên âm để cảm nhận màu sắc, xác định đƣợc vị trí âm thanh của từng 

nguyên âm. Luyện tập phụ âm đầu, khắc phục lỗi bẩm sinh và phát âm 

giọng địa phƣơng. Xác định đƣợc vị trí phát âm của âm đầu. Phân biệt vần 

mở, vần đóng, vần đóng nhanh, vần đóng chậm để nhả chữ cho “tròn vành 

rõ chữ” trong các bài hát tiếng Việt. 

Nhả chữ tiếng Việt liên quan đến thanh điệu và cấu trúc từ. Mặc dù 

lấy giọng Bắc - giọng Hà Nội làm chuẩn song do đặc thù ca khúc Việt Nam 

khá đa dạng về giọng điệu và phƣơng ngữ vùng miền nên khi luyện tập và 

đặc biệt khi thể hiện cần kỹ lƣỡng để không chỉ đúng khung cảnh mô tả của 

tác phẩm mà còn góp phần tô đậm phong cách nghệ thuật của nó. Kỹ năng 

luyện tập nhả chữ tiếng Việt nên bắt đầu từ nói “tiếng một” rồi đến hát 
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“tiếng một”. Với đặc tính đơn âm tiết nên nhiều ngƣời ví tiếng Việt nhƣ 

những viên ngọc đƣợc xâu chuỗi thành những chuỗi ngọc đa sắc màu.  

Ví dụ số 58                          BÀI CA HÀ NỘI 

                                         (Trích) 

 

Ngoài mỗi từ là một đơn vị âm tách ra nó vẫn có thể đứng độc lập. 

Tuy nhiên nếu phát âm không chuẩn có thể khiến nó biến hình và mang 

một ý nghĩ khác. Nhƣ từ thuyền. Khởi chữ bằng phụ âm th rồi di chuyển 

sang cụm trung tâm uyê, nguyên âm ê làm trung tâm vang của từ rồi kết 

thúc chữ bằng phụ âm n. Nếu một trong ba yếu tố này không đƣợc bảo đảm 

sẽ dẫn đến tình trạng gọi là ngọng. Ở dòng ca từ Bài ca Hà Nội ta thấy rõ 

đặc điểm chuyển ca từ sông, rộn rã, trái phát âm nặng của các phụ âm uốn 

lƣỡi nhƣ: s, r, tr, thành x, d, ch. đây là đặc điểm khá nổi bật của giọng Hà 

Nội. Tuy nhiên, khi hát và nhả chữ lời ca khúc mang âm hƣởng miền Trung 

đa phần nghệ sĩ vẫn tuân thủ lối phát âm truyền thống vùng miền. (Xem 

phụ lục III, trang 174). 

Ví dụ số  59           NGƢỜI ĐI XÂY HỒ KẺ GỖ 

                                       (Trích) 

 

 Bài hát trên là một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn 

Tý viết cho quê hƣơng Hà Tĩnh đậm chất dân ca xứ Nghệ. Ở đây nhạc sĩ đã 

khai thác rất tốt những ca từ của miền đất Nghệ Tĩnh nhƣ suy, sỏi, sóng, 

trong, trống, trời, rọi, ruộng... những ca từ mà khi hát nếu ngƣời ca sỹ 

không phát âm đúng chuẩn từ địa phƣơng thì bài hát sẽ mất đi ý nghĩa vùng 

miền của nó. Kỹ thuật hát legato ở bài hát này đƣợc sử dụng rất tinh tế bởi 
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sự kết hợp hát liền nốt và ca từ đậm chất địa phƣơng. Ca từ sỏi, suy khi hát 

phải đƣợc uốn tròn, bám chân răng cửa, bật rõ chữ chứ không có nhiều hơi 

gió phát ra thành xỏi, xuy nhƣ ngƣời miền Bắc hát. Bởi bài hát mang đậm 

âm hƣởng dân ca xứ Nghệ nên thƣờng đƣợc những ca sỹ có quê hƣơng gốc 

Nghệ Tĩnh hoặc địa phƣơng hát sẽ hay hơn. (Xem phụ lục III, trang 176). 

Sau bƣớc tập nhả chữ lấy kinh nghiệm từ để đạt đƣợc độ tròn vành 

rõ chữ, học viên chuyển sang phần tìm hiểu thanh điệu và luyện tập với 

những đặc tính này của tiếng Việt. Thanh điệu tiếng Việt phản ánh rõ nét 

nhất tính chất giọng vùng miền và phƣơng ngữ.  

2.4.2. Tiếng nước ngoài  

Ngoài tiếng Anh đƣợc Bộ giáo dục quy định trong chƣơng trình học. 

Học viên hệ trung cấp thanh nhạc của trƣờng Đại học văn hóa Nghệ thuật 

Quân đội năm thứ 3 đƣợc bổ sung học thêm môn ngoại ngữ chuyên ngành, 

nhằm bổ trợ cho học viên khi phải thực hành những tác phẩm cổ điển tiếng 

Đức, Nga và Ý, Pháp. Tiếng Ý đƣợc nhà trƣờng đƣa vào giảng dạy cho học 

viên bởi các tác phẩm romance, aria trong chƣơng trình đƣợc sử dụng nhiều 

bởi phát âm gần với tiếng Việt. Chúng tôi xin đƣợc trích dẫn một số từ phát 

âm cơ bản mà học viên cần ghi nhớ để khi hát vào tác phẩm phải thật chính 

xác mà không bị ví hát nhƣ tiếng Việt.  

 Nguyên âm trong tiếng Ý rất rõ ràng và không bao giờ phát âm 

giống nguyên âm đôi. Nguyên âm có thể dài (khi kết thúc các âm tiết có 

trọng âm), hoặc có thể ngắn (với câc âm tiết không có trọng âm hoặc những 

âm tiết kết thúc bằng phụ âm) nhƣng âm thanh không thay đổi. Phụ âm 

trong tiếng Ý dù là phụ âm cứng cũng luôn mềm hơn phụ âm trong tiếng 

Anh, các phụ âm mềm đó có cách phát âm nhẹ nhàng. 

Ví dụ: c có hai cách đọc (c  cứng đọc nhƣ trong từ cat trƣớc a, o, u, c  

mềm đọc nhƣ ch). g cũng có 2 cách đọc (g cứng đọc nhƣ trong từ gun  
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trƣớc a, o, u và tất cả các phụ âm, g mềm đọc nhƣ trong từ general trƣớc 

e,i). Chữ ch đọc kê, la-scia đọc là la sa, khi phát âm đẩy hơi gió ra, hát nhƣ 

chữ s của Việt Nam, pian-ga đọc pieen-ga, âm gió đẩy ra đọc mềm giữa 

chữ p và chữ h , gno đọc nho, porto đọc pô-rờ-tô. Khi hát chữ porto trƣớc 

khi đến chữ tô phải hát r chữ e-rờ cong lƣỡi bật rõ rờ, sorte đọc sô-rờ-tê, 

languisceil cor trong romance “caro mio ben” thì chữ e-lờ ở đây cũng đƣợc 

xử lý nhƣ chữ r ở trên, Chữ   “Pupil le, favil le”  khi phát âm chữ pil hay vil 

nối sang chữ le thi chữ l cũng phải phát  âm rõ. morir đọc mo-ri-rờ, 

“Latemimorir”  chữ  moirir thi chữ r cuối câu cũng phải phát âm uốn lƣỡi 

chữ e-rờ rõ. Chữ và l là phụ âm mà bắt buộc nếu nằm giữa một chữ hay 

cuối chữ đều phải bật âm rõ. 

Chúng tôi lấy ví dụ là aria Rinaldo trích trong vở Opera Rinaldo của 

nhạc sĩ G.F.Handel dƣới đây làm ví dụ: 

Ví dụ số 60                            ARIA RINALDO 

(Trích Opera Rinaldo) 

                                                                  G.F.Handel - (1685 - 1759) 

 

        Tác phẩm Aria Rinaldo Trích Opera Rinaldo là một Aria trích trong vở 

nhạc kịch Rinaldo nói lên sự đau khổ bị xiềng xích, sự khát khao tự do của 

con ngƣời khi bị tù đầy. Tác phẩm đƣợc dùng cho học viên năm thứ 3, 4 viết 

ở giọng Fdur, nhịp ¾ với tính chất âm nhạc Larghetto (chậm, rộng rãi) để lột 

tả nên sự đau khổ tột cùng của con ngƣời trong ngục tù và luôn khát khao 

ánh sáng của sự tự do. 
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        Aria với câu hát đầu “Lascia chi'o pianga” đƣợc phát âm La-sa ki-ô 

pieen-ga học viên cần lấy hơi nông hát nhỏ p giọng pha, nhấn trọng âm 

xuống nhẹ nhàng mềm mại. Tiếp câu sau “La dura sorte, e che sospiri” phát 

âm la-đu-ra  sô-rơ-tê, ê kê sô-sờ-pi-ri. Lấy hơi sâu hơn vuốt sắc thái to rồi 

về nhỏ đẩy tiếng lên nốt f
2  
sáng rồi lại thu về vừa phải đầy cảm xúc. Câu 

cuối “La liber ta” phát âm La li-bê-rờ ta đƣợc hát legato giọng ngực kết hợp 

cộng minh ngực rền nhỏ (Xem phụ lục III, trang 147). 

       Học viên lƣu ý tác phẩm nƣớc ngoài không thêm bất cứ nốt luyến láy 

hoa mỹ nào, âm thanh đi thẳng, úp tiếng, hát sắc thái to, nhỏ đúng kỹ thuật, 

tránh hát bạch thanh, rời rạc.  

2.5. Vận dụng kỹ thuật legato vào một số tác phẩm 

2.5.1. Bài vocalise 

            Trong mỗi giờ học của mỗi học viên, sau những bài tập luyện thanh 

những mẫu âm cơ bản để rèn luyện những thói quen cơ bản nhƣ hơi thở, 

hoạt động của thanh đới, cảm giác đúng của âm thanh vang sáng đúng vị 

trí. Khi áp dụng vào bài tập bài vocalise luôn phải đƣợc giảng viên chọn là 

bài tập luyện đầu tiên cho học viên. Bởi mục đích ứng dụng bƣớc đầu việc 

luyện thanh vào bài tập có giai điệu và tiết tấu phát triển đó là biện pháp 

bắc cầu chuyển việc luyện thanh những âm thanh đơn thuần sang hát những 

bài hát không có lời. 

Bài vocalise số 3 của nhạc sĩ Giuseppe Concone viết ở giọng Edur, 

nhịp 4 4, nhịp độ andante con moto (hơi chậm nhƣng linh hoạt). Bài có âm 

vực vừa phải (quãng 11 đúng), giai điệu dễ nhớ dễ thuộc, phù hợp với học 

viên năm thứ nhất, mới làm quen với phƣơng pháp học thanh nhạc, khi âm 

vực của các em chƣa đƣợc mở rộng , kỹ thuật thanh nhạc cũng chƣa vững. 

Bài luyện thanh xuống thấp nhất ở nốt Rê của quãng 8 thứ 1 (d
1
), lên cao ở 

nốt sol quãng 8 thứ 2 (g
2
). Ở nốt thấp học viên cần hát vang lồng ngực, bám 
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vị trí chân răng cửa, càng lên cao âm thanh cần đẩy vang sáng giọng đầu 

chuẩn xác, hát đúng vị trí cao độ. (Xem phụ lục III, trang 122). 

Âm vực: 

 

 

Ví dụ số 61                             VOCALISE SỐ 3 

                                                     (Trích) 

 

Hát liền nốt, lấy hơi đúng chỗ không vụn vặt, ngân đúng nhịp, hát 

legato mềm mại, cộng minh vừa phải rung láy nhẹ ở cuối mỗi câu để câu 

hát có chiều sâu cảm xúc hơn. Chú ý hát nhấn mềm ở phách mạnh, hát có 

sắc thái to nhỏ rõ ràng. Những nốt lên cao cần hát từ nhỏ đến to, nén hơi ở 

nốt đầu câu giọng hỗn hợp rồi đẩy hơi cho nốt cao giọng óc cuối cùng đƣợc 

vang sáng đúng vị trí.   

            Hơi thở đều đặn, vị trí âm thanh thống nhất, không lấy hơi quá sâu 

khi hát nốt thấp. Để nốt cao đƣợc vang và sáng học viên cần lấy đầy hơi 

thở bụng, có lực nén hơi và lực đẩy tiếng khi lên nốt cao, bật âm thanh 

vang ra ngoài chân răng cửa treo vị trí âm thanh có độ vang thanh khu đầu 

chuẩn xác. Học viên cần hát úp tiếng, khẩu hình hơi cƣời, lƣỡi thu vào đè 

xuống, âm khu cao f
2
 thanh quản nâng lên hát giọng óc để không bị rơi vị 

trí âm thanh tăng phần hiệu quả âm thanh sáng.  

            Giảng viên đệm piano cho học viên thực hành từng câu một cho đến 

cuối bài. Trong lúc luyện tập giảng viên luôn quan sát tƣ thế, khẩu hình, 
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hơi thở.... chỉnh sửa ngay khi học viên làm chƣa đúng. Cần lƣu ý những 

chỗ khó trong bài. Trong lúc giảng dạy chúng tôi nói để học viên dễ hiểu 

rằng: Lấy hơi vào “tận đáy bụng dưới”, nén và giữ hơi bằng cách “bám vào 

chân hơi”. 

 2.5.2. Aria nước ngoài 

 Khi giảng viên ra bài tập cho học viên với tác phẩm Aria trích đoạn 

trong vở nhạc kịch, tác là lúc đó học viên đã học năm thứ ba hoặc thứ tƣ. 

Học viên đã có khả năng kỹ thuật thanh nhạc tƣơng đối khá, nên việc luyện 

tập ứng dụng vốn kỹ thuật đó vào thực tế bài hát là rất cần thiết. Ở giai 

đoạn này không phải là những ca khúc giản đơn nữa mà cần những tác 

phẩm romance nƣớc ngoài hay Aria trích trong các vở nhạc kịch phức tạp 

hơn. Việc luyện tập bài hát không chỉ để áp dụng kiểm tra âm thanh đẹp mà 

học viên cần phải giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp hơn nhƣ xử lý 

sắc thái, tình cảm, hát rõ lời… sao cho đạt tới sự tinh tế, chạm đến trái tim 

ngƣời nghe. 

 Tác phẩm O Mio Babbino Caro là Aria trích trong vở Opera Gianni 

Schicchi  của nhạc sỹ Ý vĩ đại Giacomo Puccini. Ông là một chuyên gia về 

thanh nhạc, aria là dấu ấn sâu sắc về các vở Opera trữ tình lãng mạn của ông, 

nói lên sức mạnh của tình yêu, sự đau khổ khi tình yêu của cô gái không 

không đƣợc cha chấp nhận. “Ôi cha yêu quý của con, trong tim con khổ sở 

xiết bao, con đã trao tay tình yêu cho Rinustro... Nếu như ước mơ là hão 

huyền cứ mặc thân xác con dưới chân cầu Ponte Vecchio, ôi hãy thương 

lấy con, con xin cha”. Aria đƣợc dùng cho học viên năm thứ 4, viết ở giọng 

As-dur, nhịp 6/8 với nhịp độ Andante sostenuto (chậm vừa, giữ tiếng).Trƣớc 

khi luyện tập, học viên cần “vỡ bài” để hát chính xác giai điệu, đọc lời ca 

một hai lần cho quen, rồi đọc diễn cảm, sau đó mới ghép lời vào nhạc. Nhƣ 
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vậy, đến khi tập luyện sẽ không mất sức và thuận lợi hơn. Hiểu đƣợc nội 

dung, sẽ tạo đƣợc hƣng phấn khi trình bày tác phẩm để đạt tới cảm xúc thăng 

hoa và đƣa tới hình tƣợng diễn cảm đến ngƣời nghe đẹp nhất. 

Âm vực: 

 

Ví dụ số 62              ARIA O MIO BABBINO CARO 

(Trích Opera Gianni Schicchi) 

 

Đây là một bản aria trữ tình, mềm mại, đòi hỏi ngƣời hát phải có một 

hơi thở chắc chắn để có thể hát hết câu nhạc và xử lý những sắc thái to nhỏ 

trong bài. Kỹ thuật legato đƣợc thể hiện bằng các dấu luyến kéo dài và liên 

tiếp xuyên suốt tác phẩm. Để thực hiện đƣợc các câu dài, cần tiết chế hơi 

một cách đều đặn, đảm bảo sự gắn kết giữa các âm khu với nhau. Việc hát 

miết âm thanh trong những bƣớc nhảy quãng xa (quãng 8) lên âm khu cao 

a
2
 trong bài thể hiện mức độ cao trong việc sử dụng kỹ thuật legato. Để 

thực hiện tốt, học viên cần áp dụng một cách linh hoạt những yêu cầu kỹ 

thuật trong các mẫu luyện thanh. Hít hơi sâu, nén chặt hơi thở, mở nhấc 

khẩu hình linh hoạt theo các nguyên âm và phụ âm, sao cho âm thanh nhẹ, 

vang, sáng và hòa quyện. Bài aria cho giọng nữ cao trữ tình và màu sắc 

trong chƣơng trình năm thứ tƣ hệ Trung cấp của Trƣờng Đại học VHNT 

Quân đội (Xem phụ lục III, trang 149).                                                                        

2.5.3. Ca khúc Việt Nam 
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 Phần dẫn chứng ca khúc Việt Nam, đề tài chọn bài Mẹ yêu con của 

nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vì đây là bài hát rất tiêu biểu cho luyện kỹ thuật 

legato. 

Mẹ yêu con là ca khúc trữ tình tha thiết, đằm thắm yêu thƣơng có 

giai điệu mềm mại, uyển chuyển (nhịp 6 8), hình thức 2 đoạn đơn, có âm 

vực từ b đến g#
2
.  

Âm vực: 

 

Ví dụ số 63                           MẸ YÊU CON 

                                                   (Trích)                               

 

Câu hát mở đầu (gồm 2 ô nhịp) là âm hình chính của bài, lấy chất 

liệu hát ru Bắc Bộ, mô phỏng động tác đƣa nôi rất uyển chuyển. Với câu 

hát này, cần hƣớng dẫn học viên vận dụng kỹ thuật legato một cách khéo 

léo để thể hiện đƣợc tình cảm của ngƣời mẹ trong lời ru. Muốn làm đƣợc 

điều đó, học viên cần lấy hơi một cách nhẹ nhàng, âm thanh đƣa ra đều 

đặn, liên tục và liền mạch. Hoặc trong đoạn a do tầm âm đã đƣợc mở rộng 

hơn, nên học viên cần phải chú ý lấy hơi thở ở nhịp lấy đà và miết âm 

thanh ở những chỗ luyến. Giai điệu đƣợc chuyển tiếp một cách mềm mại, 

âm thanh lên bổng xuống trầm nên duy việc duy trì hơi thở là vô cùng quan 

trọng, làm sao cho câu hát trở nên đằm thắm, dịu dàng.  
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Đây là một bài hát với tầm âm tƣơng đối rộng, nhiều chỗ luyến láy 

kết hợp với sự ngân dài làm cho việc thể hiện kỹ thuật legato không hề đơn 

giản. Ngoài ra, khi giải quyết yêu cầu liền giọng vẫn phải chú ý hát rõ lời, 

không nên chỉ chú ý đến âm thanh đơn thuần. Hơn nữa, ngoài việc hát liền 

giọng còn phải chú ý nhả chữ cho mềm mại, rõ ràng, hát cộng minh nhỏ. 

(xem phụ lục III, trang 178). 

2.6. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.6.1. Mục đích thực nghiệm 

Giảng dạy là một quá trình sƣ phạm mà ở đó ngoài việc ngƣời dạy 

vận dụng năng lực của mình trong việc truyền đạt tri thức, kinh ngiệm cho 

ngƣời học, bên cạnh đó để tiết học đạt hiệu quả thì phải vận dụng các 

phƣơng pháp, các kỹ thuật giảng dạy. Ngƣời giảng viên cần phải nắm đƣợc 

đặc điểm giọng hát và khả năng thanh nhạc của từng học viên để có 

phƣơng pháp dạy phù hợp. Không nên áp đặt một phƣơng pháp nào đó với 

tất cả các học viên. Cần mềm dẻo và linh hoạt trong quá trình dạy bởi mỗi 

giọng hát đều có những đặc điểm riêng. trình độ tiếp xúc, cảm nhận về âm 

nhạc cũng khác nhau. Vì vậy, mà trong quá trình dạy giảng viên phải tiếp 

xúc và tìm hiểu về đặc điểm chất giọng của từng học viên để đƣa ra những 

phƣơng pháp học tập hiệu quả nhất. Phƣơng pháp và cách truyền đạt của 

ngƣời dạy dựa trên nền tảng kỹ thuật cơ bản là một việc làm quan trọng và 

có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi tiết học của học viên.   

 Trên cơ sở các biện pháp rèn luyện kỹ thuật legato đã đƣợc trình 

bày ở chƣơng 2, chúng tôi tiến hành thực nghiệm sƣ phạm nhằm mục 

đích đánh giá, kiểm định tính khả thi cũng nhƣ hiệu quả của các biện 

pháp đã đƣợc đề xuất trong dạy học thanh nhạc cho hệ Trung cấp Thanh 

nhạc tại trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

2.6.2. Nội dung và đối tượng và thực nghiệm 
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- Nội dung thực nghiệm: Tổ chức thực nghiệm đối chứng, đánh giá 

kết quả thực nghiệm qua dạy học hát bài Có một dòng suối trong lành của 

An Thuyên 

- Đối tượng thực nghiệm: Chúng tôi chọn 02 học viên lớp Trung cấp 

thanh nhạc H34 có giọng hát tốt, khả năng hát kỹ thuật legato tƣơng đƣơng 

nhau. Hai học viên cùng hát bài Có một dòng suối trong lành của An 

Thuyên vì cả hai em cùng phù hợp với bài hát này.   

         + Học viên thực nghiệm: Lê Thị Minh Thúy (Trung cấp 4, lớp Trung 

cấp thanh nhạc H34),   

+ Học viên thực nghiệm đối chứng: Nguyễn Khánh Nhật Huyền 

(Trung cấp 4, lớp Trung cấp thanh nhạc H34).  

Học viên thực nghiệm Lê Thị Minh Thúy đƣợc học, hƣớng dẫn theo 

các phƣơng pháp vận dụng kỹ thuật legato đã trình bày nêu trên: đƣợc tìm 

hiểu về cấu trúc tác phẩm, phong cách, hƣớng dẫn các kỹ thuật, vận dụng 

lấy hơi thở, cộng minh… đƣợc nghe mẫu, học hát kỹ thuật trƣớc khi hát bài 

Có một dòng suối trong lành học cách thể hiện nhƣ đã trình bày ở trên.  

Học viên đối chứng không thực hiện theo phƣơng pháp trên mà học 

theo phƣơng pháp bình thƣờng.   

Giảng viên thực hiện: Trung tá, NSUT Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tác 

giả luận văn. 

2.6.3. Thời gian thực nghiệm  

- Thời gian thực nghiệm đƣợc tiến hành dạy trên lớp là 3 tiết, từ ngày 

10.11.2016 đến 24.11.2016 trong học kỳ 1, năm học 2016 - 2017. 

Thời gian thực nghiệm đƣợc tiến hành dạy trên lớp với 3 tiết chỉ là 

để kiểm định đối chứng cụ thể kết quả thực nghiệm trong một khoảng thời 

gian ngắn, còn thực chất, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm kiểm tra trong 

cả một quá trình dạy học, từ khóa này so với khóa khác, trong cả một hoặc 
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một vài năm học để thấy rõ sự đổi mới phƣơng pháp rèn luyện cho học viên 

có những tác dụng nhƣ thế nào. 

2.6.4. Tiến hành thực nghiệm  

Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, trên cơ sở nắm bắt ƣu điểm và 

nhƣợc điểm giọng của hai học viên, giảng viên giao bài Có một dòng suối 

trong lành. Khi giao bài, giảng viên yêu cầu học viên phải thực hiện: 

Tìm hiểu hoàn cảnh, nguồn gốc, nội dung, ý nghĩa về mặt tƣ tƣởng 

của bài hát. 

Tự học thuộc giai điệu bài hát ở nhà, nghe băng đĩa của những ca sĩ 

đã hát và tìm hiểu đặc điểm âm nhạc, giai điệu, ca từ bài.  

- Tiết 1: 

Giảng viên thực hành luyện tập với học viên thực nghiệm: 

+ Luyện thanh: Với khoảng 3-4 mẫu âm khắc phục khẩu hình, hơi 

thở, phát âm, phát triển âm khu... 

+ Sau khi luyện thanh, giảng viên hƣớng dẫn cách sử dụng hơi thở 

và xử lý sắc thái của các ca khúc yêu cầu học viên tự luyện tập sau khi đã 

đƣợc giảng viên hƣớng dẫn. 

+ Yêu cầu ngƣời học trình bày các đặc điểm âm nhạc của tác phẩm 

đã yêu cầu tìm hiểu trƣớc khi đến lớp, kiểm tra hát thuộc lời và nắm vững 

giai điệu... sau đó, giảng viên sẽ bổ sung những kiến thức về ca khúc và 

hƣớng dẫn một số kỹ thuật. 

- Tiết 2: 

Tiến hành áp dụng những phƣơng pháp dạy học với kỹ thuật Legato 

đƣợc nghiên cứu ở trên theo các bƣớc từ dễ đến khó. Đặc biệt, tiết 2 luyện 

kỹ kết hợp kỹ thuật legato với staccato là một yêu cầu cần có của bài Có 

một dòng suối trong lành. 
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Trong quá trình dạy và học, giảng viên và học viên tiếp tục trao đổi 

về các vấn đề xử lý kỹ thuật đối với bài hát, phân tích tác phẩm để thấu 

hiểu bài hát và thực hiện một cách tốt nhất. Là học viên năm thứ 4 nên GV 

để HV đƣợc thoải mái tự trình bày ý tƣởng và tự thể hiện theo quan điểm 

của mình rồi sau đó trao đổi góp ý sửa chữa. 

Giảng viên cho học viên nghe mẫu bài hát mà một số nghệ sĩ đã 

thành công để từ đó học viên trực tiếp học hỏi và tiếp thu cách hát, cách 

xử lý tác phẩm. Trên cơ sở đó, căn cứ vào chất giọng và năng lực của 

học viên để điều chỉnh và sửa chữa.  

- Tiết 3: 

Học viên tiếp tục hoàn thiện các kỹ thuật và cách thể hiện bài hát, 

những kiến thức tiến hành thực nghiệm và hoàn thiện bài Có một dòng suối 

trong lành  

Thực hiện theo những ý tƣởng đã trình bày và trao đổi với giảng viên 

qua những giờ đã học. Thể hiện hoàn chỉnh bài hát Có một dòng suối trong 

lành. 

Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên tự tìm hiểu và tham tham khảo 

thêm qua các tƣ liệu khác nhƣ các phƣợng tiện truyền thông, sách báo, 

nghe đài... 

2.6.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Bài Có một dòng suối trong lành trong giáo án thực nghiệm, chỉ với 

03 tiết học, học viên không thể hoàn thiện ngay đƣợc bài hát với kỹ thuật 

legato mà phải đƣợc rèn luyện tiếp tục trong cả một kỳ học. Song với mục 

đích thực hiện thực nghiệm sƣ phạm đối chứng dạy kỹ thuật legato và đánh 

giá kết quả theo mục tiêu, yêu cầu cần đạt đƣợc của 3 tiết học thì kết quả thực 

nghiệm đã cho thấy: 

- Về kiến thức: Ngƣời học đã nắm đƣợc kỹ thuật hát nhấn và kỹ 

thuật hát legato, luyện thanh mở rộng âm vực giọng, kết hợp kỹ thuật hát 
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legato với staccato. Hát có sắc thái tình cảm, thể hiện đƣợc tính chất, nội 

dung của bài hát một cách tốt nhất. 

- Về kỹ năng: Học viên đã vận dụng đƣợc những phƣơng pháp luyện 

thanh cơ bản nhƣ: Lấy hơi, giữ hơi, mở khẩu hình đúng và đẹp, vị trí âm 

thanh chuẩn xác. Vận dụng đƣợc những kỹ thuật đã học vào rèn luyện ở 

nhà trƣớc khi tới lớp và thể hiện tác phẩm trên lớp, trong khi thi, biểu diễn. 

- Về thái độ: Khi đƣợc giảng dạy, hƣớng dẫn với kỹ thuật legato, học 

viên tích cực luyện tập, hứng thú với bài học. Có thái độ kiên trì rèn luyện, 

phát huy tính tích cực, tự giác. Thƣờng xuyên học đi đôi với thực hành, chủ 

động phát huy mặt ƣu điểm và bỏ đi những nhƣợc điểm khi nghe, khi hát, 

qua đó hoàn thiện bài hát và tìm cho mình một cách hát riêng, có ý thức tìm 

tòi hƣớng đi riêng. 

Đánh giá chung về kết quả:  

         Học viên Lê Thị Minh Thúy đƣợc hƣớng dẫn theo phƣơng pháp đã 

nêu ở trên với chất giọng soprano tốt, có âm vực giọng rộng, giữa các âm 

khu có sự liên kết. Học viên đã đáp ứng đƣợc yêu cầu về hơi thở, cộng 

minh, cách xử lý kỹ thuật legato tốt…; chủ động trong học tập; xử lý tình 

cảm trong bài khá tinh tế và có ý tƣởng riêng. Kết quả kiểm tra đánh giá đạt 

loại Tốt.  

         Còn học viên Nguyễn Khánh Nhật Huyền do không đƣợc trao đổi, 

không đƣợc luyện thanh kỹ lƣỡng kết hợp các kỹ thuật legato với các kỹ 

thuật khác nên là học viên có giọng tốt nhƣng xử lý kỹ thuật chƣa nhuyễn; 

thể hiện tác phẩm tỏ ra lúng túng, bị động, trông chờ vào ý kiến của giảng 

viên nhiều hơn, đôi chỗ xử lý thiếu tinh tế. Kết quả kiểm tra đánh giá loại 

Khá. 

Nhƣ vậy, kết quả đánh giá thực nghiệm sƣ phạm đã cho thấy việc vận 

dụng kỹ thuật legato vào dạy thanh nhạc cho hệ trung cấp đƣợc thực hiện trong 

luận văn có tính khả thi, mang lại hiệu quả tích cực. 
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Tiểu kết 

Trong chƣơng 2, chúng tôi đã nghiên cứu và làm rõ việc dạy học kỹ 

thuật legato cho giọng soprano thông qua việc xây dựng các bài tập luyện 

thanh dựa trên các tiêu chí nhƣ: phù hợp với nội dung chƣơng trình môn thanh 

nhạc, phù hợp với chất giọng soprano, đảm bảo tính kỹ thuật, tính nghệ 

thuật…; làm sáng tỏ phƣơng pháp vận dụng kỹ thuật legato trong luyện tập 

hơi thở, cộng minh; kết hợp kỹ thuật legato với các kỹ thuật khác… Đặc biệt 

thông qua việc tìm hiểu sự hình thành và phát triển của nghệ thuật hát legato, 

tìm những đặc điểm chung, gần gũi để qua đó vận dụng kỹ thuật legato cho 

giọng soprano vào một số tác phẩm.  

Dạy học thanh nhạc là một quá trình lâu dài và kiên trì, vận dụng lối 

hát legato với những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản để vào dạy hát đòi hỏi 

ngƣời giáo viên phải tìm ra những phƣơng pháp tối ƣu trong quá trình dạy 

học. Do đó, trong chƣơng 2, chúng tôi đã tiến hành áp dụng thực nghiệm sƣ 

phạm để đánh giá việc dạy học vận dụng kỹ thuật legato cho giọng 

soprano. Quá trình tổ chức và kết quả thực nghiệm cho thấy việc vận dụng 

kỹ thuật legato vào dạy thanh nhạc cho hệ trung cấp đƣợc thực hiện có tính khả 

thi, mang lại hiệu quả tích cực. 
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KẾT LUẬN 

  

Trong nghệ thuật ca hát, kỹ thuật hát là nền tảng cho sự thể hiện tình 

cảm của bài hát, sự sáng tạo để ngƣời hát biểu đạt những rung cảm, cái đẹp 

trong tác phẩm.  

 Legato hay gọi là hát liền tiếng hoặc hát liền giọng là kiểu hát cơ bản 

nhất của kỹ thuật thanh nhạc. Đây là cách hát mƣợt mà, uyển chuyển, có 

mặt trong hầu hết giai điệu các thể loại thanh nhạc có tính chất trữ tình. 

Bất cứ một thể loại thanh nhạc nào, ca khúc, hợp xƣớng hay opera…; là 

dân gian hay chuyên nghiệp, là của một đất nƣớc hay một dân tộc nào 

cũng đều cần tới kỹ thuật hát legato. Vì thế, nghiên cứu để giảng dạy và 

học tập kỹ thuật legato rất cần thiết. 

 Trên cơ sở xác định đƣợc vai trò của kỹ thuật legato trong thanh 

nhạc, luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề cơ bản 

về cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học, đề xuất các biện pháp rèn luyện 

kỹ thuật legato cho hệ Trung cấp Thanh nhạc tại Trƣờng Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội. Cụ thể đƣợc trình bày trong 2 chƣơng của luận văn 

với các nội dung nhƣ: 

Hệ thống hóa và làm rõ đƣợc một số vấn đề lý luận của dạy học kỹ 

thuật legato nhƣ: Các khái niệm về thanh nhạc, kỹ thuật thanh nhạc, kỹ 

thuật legato, giọng soprano; Làm rõ sự cần thiết của việc vận dụng kỹ thuật 

legato trong thanh nhạc. Đây là những tiền đề lý luận quan trọng cho việc 

nghiên cứu vận dụng kỹ thuật legato cho giọng soprano cho hệ trung cấp 

thanh nhạc tại Trƣờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Xác định rõ 

mối quan hệ giữa kỹ thuật legato với các kỹ thuật thanh nhạc khác. Trong 

đó lãm rõ mối quan hệ giữa legato với stacscato, với passage, với kỹ thuật 

hát sắc thái to nhỏ… Trên nền tảng các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản ấy, 
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chúng ta vận dụng linh hoạt vào mọi cách hát, giải quyết mọi yêu cầu của 

nghệ thuật ca hát một cách chủ động, vững vàng; 

 Luận văn cũng làm rõ cơ sở thực tiễn của đề tài, đó là việc dạy học 

kỹ thuật legato cho hệ trung cấp thanh nhạc tại Trƣờng Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội. Thông qua việc giới thiệu khái quát về trƣờng, tìm 

hiểu đặc điểm khả năng thanh nhạc của sinh viên hệ trung cấp; nghiên cứu 

chƣơng trình môn học thanh nhạc hệ trung cấp; khái quát thực trạng dạy 

học kỹ thuật legato cho giọng soprano trong đào tạo thanh nhạc tại Trƣờng 

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Việc tìm hiểu khái quát về nhà 

trƣờng, đặc điểm năng lực thanh nhạc của ngƣời học, về nội dung chƣơng 

trình, về thực tế dạy học thanh nhạc đƣợc xem là một khâu quan trọng của 

quá trình dạy học. Đây là những căn cứ để ngƣời dạy lựa chọn và xây dựng 

những phƣơng pháp, hình thức dạy học phù hợp, nhằm đạt đƣợc hiệu quả 

giáo dục cao nhất. 

Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ việc dạy học kỹ thuật legato cho 

giọng soprano thông qua việc xây dựng các bài tập luyện thanh dựa trên 

các tiêu chí nhƣ: phù hợp với nội dung chƣơng trình môn thanh nhạc; phù 

hợp với chất giọng soprano; đảm bảo tính kỹ thuật, tính giai điệu nghệ 

thuật… Đặc biệt thông qua việc tìm hiểu sự hình thành và phát triển của 

nghệ thuật hát legato, tìm những đặc điểm chung, gần gũi để qua đó vận 

dụng kỹ thuật legato cho giọng soprano vào một số tác phẩm. Làm sáng tỏ 

phƣơng pháp vận dụng kỹ thuật legato nhƣ vận dụng hơi thở, vận dụng 

cộng minh... Trên cơ sở đó, tác giả đã tiến hành tổ chức thực nghiệm sƣ 

phạm để đánh giá việc dạy học vận dụng kỹ thuật legato cho giọng 

soprano. Quá trình tổ chức và kết quả thực nghiệm cho thấy việc vận dụng 

kỹ thuật legato vào dạy thanh nhạc cho hệ trung cấp đƣợc thực hiện có 

tính khả thi, mang lại hiệu quả tích cực. 
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Việc vận dụng kỹ thuật legato vào dạy thanh nhạc là một vấn đề lớn và 

cũng không dễ dàng. Do vậy, vấn đề này cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu sâu 

và hoàn thiện hơn cả dƣới góc độ lý luận cũng nhƣ thực tiễn vận dụng vào 

trong quá trình dạy và học thanh nhạc. 
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PHỤ LỤC I 

 Chƣơng trình chuyên ngành Thanh nhạc, hệ trung cấp  

CHƢƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC 

 HỆ TRUNG CẤP 

 

PHẦN TÁC PHẨM NƢỚC NGOÀI 

NĂM THỨ HAI 

Nữ cao - Nam cao 

A. Aliabiev - Tôi nhìn thấy hình ảnh em 

M. Balakiriev - Hãy hôn anh thắm thiết 

B. Bogolovsky - Đêm tối 

J. Brahms - Biệt ly (Abschied) giọng Es-dur 

J. Caccini - Hãy lắng nghe ngƣời yêu dấu   

- Ngƣời yêu ơi em có chờ   

- Đôi mắt bất diệt - giọng G-dur 

F. Cavalli (1602-1672) - Em chỉ là cô gái nhỏ   

F. Chopin (1810-1849) - Ƣớc vọng (Zyczennie) 

A. Flconieri (1590-1656) - Những ánh mắt trìu mến   

G. Frescobaldi (1583-1644) - Tâm hồn trong thơ (Sonetto spirituale) 

G. Giordanni (1744-1798) - Ngƣời thân yêu của tôi (Caro mio ben) 

M. Glinka - Tôi yêu em, bông hồng yêu dấu 

- Ngọn lửa khát vọng chảy trong máu 

nóng 

- Chim sơn ca 

G. Giriliôv - Nỗi buồn con gái 

J. Haydn - Ngôi nhà nhỏ 
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G. Legrenzi (1625-1690) - Những điều nhẫn tâm (Che fiero cótume) 

F. Mendelsshon - Lời ca tung cánh 

C. Monteverdi (1567-1643) - Trời quang (Ilustratevi, o ciel) 

W. Mozart - Cavatina Barbarina trích opera “Đám 

cƣới Figaro” (nữ cao) 

- Hãy mặc tôi buồn bã, bạn ơi!   

- Tôi không tôn thờ số mệnh   

- Bài hát về tự do   

G. Paisiello (1740-1643) - Vì sao trái tim ta không yên nghỉ   

J. Peri (1560-1633) - Hãy vui lên với bài hát của tôi   

R. Rontam (15…1622) - Niềm mong ƣớc thiết tha (Caldi sospiri) 

A. Scarlatti - Đừng tra tấn anh (O cessate di piagarmi)  

R. Schumann - Những bài hát Digan 

P. Tchaikovsky - Mùa thu 

N. Vaccaj - Tâm hồn mạnh mẽ  

- Trong bóng đêm  

- Dòng suối 

- Cuộc sống  

A.Varlamov - Tôi gặp em, cô nàng xinh đẹp 

- Mặt trời mùa hè thiêu đốt trên bầu trời 

 

PHẦN TÁC PHẨM VIỆT NAM 

NĂM THỨ NHẤT, NĂM THỨ HAI 

(Giảng viên lựa chọn cho phù hợp với các giọng) 

Văn An - Đƣờng lên Tây Bắc 

- Đôi dép Bác Hồ 
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- Tiếng nói Hà Nội 

Lê Anh - Nói với khơi xa 

- Màu xanh yêu thƣơng 

Hồ Bắc - Gặt nhanh tay 

- Gửi anh bộ đội Lào 

Văn Cao - Ngày mùa 

- Làng tôi 

Vĩnh Cát - Hà Nội thủ đô ta đó 

Trần Chung - Đêm Trƣờng Sơn nhớ Bác 

Văn Chung - Quê tôi giải phóng 

Lƣu Cầu - Quê tôi 

Thái Cơ - Khi thành phố lên đèn 

Huy Du - Tôi yêu hòa bình 

- Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi 

- Sẽ về thủ đô 

- Chiều quê hƣơng 

- Chƣa hết giặc là ta chƣa về 

Đào Ngọc Dung - Địu con đi nhà trẻ 

Văn Dung - Tháng mƣời quê anh, mùa thu quê tôi 

- Những bông hoa trong vƣờn Bác 

Hồng Đăng - Đƣờng ta đi có nắng mặt trời 

- Tổ quốc ta trên mƣời năm đã lớn 

- Quà tháng năm đâng Bác 

- Biển hát chiều nay 

Phan Huỳnh Điểu - Đoàn vệ quốc quân 

Xuân Giao - Sẽ về Tây Nguyên 
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Hoàng Hiệp - Em vẫn đợi anh về 

- Con đƣờng có lá me bay 

Lê Việt Hòa - Hai tiếng thân thƣơng 

Xuân Hồng - Bài ca may áo 

Quốc Hƣơng - Cô gái Vĩnh Hanh 

Tân Huyền - Mỗi bƣớc đi thêm yêu 

- Xe ta đi trong đêm Trƣờng Sơn 

Ngô Huỳnh - Con kênh xanh xanh 

Văn Ký - Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh 

Cẩm La - Hành quân giữa mùa xuân 

Lê Lôi - Đóng nhanh lúa tốt 

Doãn Mẫn - Gọi nghé trên đồng 

Chu Minh - Màu xanh ánh mắt quê hƣơng 

Đức Minh - Trên biển quê hƣơng 

Phạm Minh - Nghĩ về Đảng 

Phan Thanh Nam - Lá cờ tháng Tám 

Phƣơng Nam - Rừng xanh vang tiếng Ta lƣ 

Đỗ Nhuận - Tiếng súng Nam Bộ 

- Du kích ca 

- Hành quân xa 

Đắc Nhẫn - Anh về miền Bắc 

Nguyên Nhung - Từ trên đỉnh núi 

Xuân Oanh - Mƣời chín tháng Tám 

Trần Hữu Pháp - Em bé Bảo Ninh 

Thanh Phúc - Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bƣớc ta đi 

Lƣu Hữu Phƣớc - Tiếng gọi thanh niên 



 113 

- Lên đàng 

- Bạch đằng giang 

- Bài hát thiếu nữ Việt Nam 

Nguyễn Trọng Tạo - Em sẽ về Di Linh 

Nguyễn Đức Toàn - Mời anh đến thăm quê tôi 

- Ta lại đào công sự 

Vũ Thanh - Bài ca Hà Nội 

- Lời anh vọng mãi ngàn năm 

- Đến với rừng 

Trí Thanh - Ngƣời con gái Pa Cô 

Nguyễn Thành - Qua miền Tây Bắc 

La Thăng - Ca mừng đời tƣơi trẻ 

Nguyễn Đình Thi - Diệt phát xít 

Trần Tất Toại - Buổi sáng trên đồng nội 

Nguyễn Thơ - Gửi anh đi đầu quân 

Nguyễn Văn Thƣơng - Tổ quốc ta chƣa đẹp thế bao giờ 

Phạm Tuyên - Suối Lê Nin 

- Những ngôi sao ca đêm 

- Việt Bắc nhớ Bác Hồ 

- Mầu cờ tôi yêu 

An Thuyên - Đêm nghe hát đò đƣa nhớ Bác 

- Em chọn lối này 

- Chín bậc tình yêu 

Nguyễn Văn Tý - Vƣợt trùng dƣơng 

Hoàng Vân - Hò kéo pháo 

- Tình ca Tây Nguyên 
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Hoàng Việt - Mùa lúa chín 

- Lá xanh 

Tô Vũ - Cấy chiêm 

Hữu Xuân - Hát về tổ quốc tôi 

Thuận Yến - Mỗi bƣớc ta đi 

Dân ca - Một số bài dân ca 
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PHỤ LỤC II 

GIÁO ÁN 

 

I - THÔNG TIN BÀI GIẢNG: 

- Tên bài: Rèn luyện kỹ thuật legato 

- Tiết học: 12.  Trình: 60 tiết 1 năm .  

+ Lớp Trung cấp Thanh nhạc H34 

+ Hệ Trung cấp Thanh nhạc 4 năm 

+ Thời gian thực hiện: 45 phút, tiết 12 ngày  10   tháng  11   năm 2016 

- Giảng viên: Trung Tá, NSUT Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

+ Tiết học gồm: 2 học viên 

1. Học viên thực nghiệm: Lê Thị Minh Thúy, Trung cấp 4, Lớp Trung 

cấp thanh nhạc H34.  

2. Học viên thực nghiệm đối chứng: Nguyễn Khánh Nhật Huyền, Trung 

cấp 4, Lớp TC thanh nhạc H34. 

II - MỤC TIÊU.  

1. Kiến thức: 

- Luyện thanh trên âm vực tự nhiên, kết hợp với hơi thở mở rộng âm vực 

giọng. Luyện tập kỹ thuật hát legato, kỹ xảo hát legato nhằm áp dụng vào tác 

phẩm một cách hiệu quả. 

- Hát có sắc thái tình cảm, thể hiện đƣợc tính chất nội dung của bài hát 

một cách tốt nhất.  

2. Kỹ năng:  

- Học viên nắm đƣợc những phƣơng pháp luyện thanh cơ bản nhƣ: Lấy 

hơi, giữ hơi. mở khẩu hình đúng và đẹp, vị trí âm thanh chuẩn xác. 

- Vận dụng những kỹ thuật đã học vào tác phẩm 

- Nắm đƣợc phƣơng pháp học và rèn luyện ở nhà trƣớc khi tới lớp 

3. Thái độ học tập: 

- Học viên tích cực luyện tập, hứng thú với chuyên ngành mình học 
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- Kiên trì rèn luyện, quyết tâm khắc phục những điểm còn hạn chế của bản 

thân, phát huy tính tự giác, học thầy học bạn, nghe và có tầm nhìn mở. Học đi đôi 

với hành, học tập những ƣu điểm và bỏ đi nhƣợc điểm khi nghe và thấy để từ đó 

hoàn thiện mình và tìm cho mình một cách hát riêng, hƣớng đi riêng. 

III - CHUẨN BỊ: 

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Đàn piano 

- Giáo án, tài liệu 

- Nghiên cứu kỹ các mẫu luyện thanh và bài hát thực hành 

- Thiết bị nghe 

2. Chuẩn bị của học viên 

- Bài hát "Có một dòng suối trong lành" nhạc và lời An Thuyên.  

- Chuẩn bị bài (hát đúng giai điệu tiết tấu, lời ca, phân câu, đoạn...) 

- Suy nghĩ về nội dung, sắc thái, tình cảm của bài hát mình học. 

3. Phương pháp dạy học 

-  Thuyết trình 

-  Hƣớng dẫn thực hành luyện tập 

- Thị phạm 

IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Ổn định lớp: 1 phút 

Giảng viên: 

         - Giới thiệu đại biểu 

         - Giới thiệu học viên trong tiết dạy 

2. Kiểm tra bài cũ 

- Thực hiện trong quá trình luyện tập (giảng viên chỉ định từng bạn một đứng lên 

học, bạn còn lại ngồi nghe học tập để rút kinh nghiệm cho bản thân)           

3. Vào bài mới 

- Giới thiệu bài mới (giới thiệu tác phẩm ) chuẩn bị cho tiết học sau. 
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V. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

 

THỜI GIAN 

 

 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

 

PHƢƠNG PHÁP 

CHỦ YẾU 

 

 

20 phút 

1. Nội dung 1: Luyện thanh   

Luyện thanh 20 phút cho 2 học viên 

 Giảng viên cho học viên luyện thanh 4 mẫu âm, nêu yêu cầu của 

mỗi mẫu âm luyện thanh sau đó hƣớng dẫn cho học viên thực 

nghiệm. Học viên đối chứng không đƣợc hƣớng dẫn mà dạy theo 

phƣơng pháp thông thƣờng. 

- Mẫu âm thứ nhất: legato 

 

Mẫu âm khởi động giọng từ c
1 
lên đến f

2
. Cần luyện tập cho cơ 

quan phát âm hoạt động đúng, nhịp nhàng, mở khẩu hình.. sau đó 

các mẫu âm sau mới nâng cao.  

Yêu cầu: Mẫu âm hát nhẹ nhàng, ở âm khu thấp lấy hơi thở ngực 

vừa phải, không hút âm thanh vào trong làm vị trí âm thanh thấp, 

tối. Khi hát từng nốt đóng âm chậm đặt xuống mềm mại, có cảm 

giác âm thanh vang ở lồng ngực, càng phát triển lên âm khu cao 

hơi thở lấy sâu hơn, nén chặt phát âm đẩy tiếng ra vang và sáng.  

Chú ý: lên cao không hát quá to, thô, xử lý sắc thái to nhỏ câu hát 

để thấy sự tinh tế trong mỗi mẫu âm luyện thanh.  

Mẫu âm thứ hai:  legato 

 

Luyện mẫu âm quãng rộng nhằm mở rộng âm vực, rèn luyện nâng 

cao kỹ thuật hơi thở, cộng minh, sắc thái to nhỏ ... 

* Yêu cầu: Hát chính xác, âm thanh phải vang đều, miết và quyện 

- Thuyết trình  

thị phạm 

- Hƣớng dẫn thực 

hành luỵên tập 

- Trao đổi đàm 

thọai giữa HV 

với GV 
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vào nhau; hơi thở phải đầy đặn với khẩu hình mở mềm mại để đạt 

đƣợc sự thống nhất vị trí của âm thanh.  

Mẫu âm thứ ba: legato, ngân dài kết hợp staccato 

 

* Yêu cầu: Luyện nén hơi, ngân dài. Nốt lấy đà phải đặt âm thanh 

nhẹ nhàng, nốt sau mở rộng khẩu hình kết hợp với đẩy âm thanh to 

dần, sau đó khẩu hình hơi cƣời, gƣơng mặt tƣơi sáng tự nhiên hát 

staccato bật hơi bụng nảy âm thanh gọn tiếng. Luyện đi lên và 

xuống vị trí âm thanh thống nhất chuẩn xác đi đến hết các âm sau.  

Mẫu âm thứ tƣ: legato kết hợp hát nhanh và 

staccato.

 

 Yêu cầu: Kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật cơ bản legato với 

staccato, hát nhanh để tăng sự linh hoạt trong trình bày những tác 

phẩm, hát legato thật mềm mại, staccato gọn, nhanh bật bụng nảy 

âm thanh bám chân răng cửa linh hoạt vang sáng. Lên cao âm 

thanh treo giọng óc nảy tiếng thánh thót. 

Lƣu ý: Giảng viên cần sửa sai ngay sau khi học viên hát không 

chuẩn xác. 

22 phút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung 2: Dựng và hoàn thiện bài 

Học viên thực nghiệm: Lê Thị Minh Thúy 

Tác phẩm: Có một dòng suối trong lành, nhạc và lời An Thuyên. 

Cuối năm thứ ba và năm thứ tƣ nâng cao luyện tập kỹ thuật  

legato, hát nhanh kết hợp staccato nhƣ phần trình bày ở trên là rất 

quan trọng. Khi luyện tập nhiều kỹ thuật sẽ đƣợc nâng cao, vì vậy 

khi áp dụng vào tác phẩm sẽ không còn bị hát rời rạc, bỡ ngỡ. Bài 

hát có một dòng suối trong lành của nhạc sỹ An Thuyên dƣới đây 

là một ví dụ: 

Nội dung: Tác phẩm là hình ảnh tình yêu đôi lứa nơi núi rừng bao 

la thật đẹp và trong sáng. Tình yêu đó dù có phong ba bão táp, dù 

Thuyết trình, 

hƣớng dẫn luyên 

tập. 

Chú trọng trao 

đổi đàm thoại 

giữa GV với HV 
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có nắng khát mƣa nguồn vẫn mãi nhƣ dòng suối trong lành chảy 

mãi. 

Âm vực: 

 

Có một dòng suối trong lành viết ở giọng g-moll, nhịp 4 4 với tốc 

độ vừa phải vui tƣơi, trong sáng, dào dạt. Yêu cầu học viên phải 

giữ hơi thở tốt, hát legato và nhấn vào đầu phách. Lấy hơi đúng 

câu, hát móc giật chính xác, hát với tinh thần hồn nhiên trong sáng.  

 

Bài hát phù hợp với giọng soprano trữ tình màu sắc. Điều đó bắt 

buộc ngƣời hát phải hát tốt kỹ thuật staccato đồng thời kết hợp với 

legato thì mới rõ tính chất của bài. 

19 ô nhip đầu: Kỹ thuật hát legato đƣợc sử dụng tối đa trong phần 

đầu của bài. Hát trên nền hơi thở với âm thanh vừa phải mềm mại, 

nhẹ nhàng, nhƣ một tâm sự với tình cảm yêu thƣơng chứa chan, là 

tình yêu là nỗi nhớ của cô gái với chàng trai thật da diết cháy bỏng. 

Tình yêu đó đƣợc nhân cách hóa với núi rừng bao la, với biển cả, 

với trăng sao đầy lãng mạn. Cách hát vì vậy cũng phải thật legato 

quyện miết, trong sáng.  

Tiếp sau từ ô nhịp 20-27 là câu vocal legato âm thanh bay bổng, 

tƣơi vui. 

 

Ở 7 ô nhịp cuối “Có một dòng suối trong lành chảy trong tim em 
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yêu anh” phải hát legato trên nền hơi thở sâu, đặt nhẹ nhàng từng 

âm mềm mại đầy cảm xúc, da diết yêu thƣơng. Nhƣng liền ngay 

sau đó là câu hát staccato cảm xúc vui tƣơi dâng tràn với tình yêu 

trong sáng á a a á a. Học viên cần hát staccato một cách linh hoạt, 

âm thanh hát ra phải nông ngay phần sau răng cửa, nảy, gọn, thánh 

thót và sáng, các nốt có âm khu cao nên môi trên hơi vén giống 

nhƣ cƣời, cằm dƣới phải thả lỏng, vị trí âm thanh vang gọn ở thanh 

khu giọng đầu. Câu cuối cũng là câu kết thúc của bài đầy kịch tính 

bởi giai điệu dồn lên “cresc”, đòi hỏi học viên phải lấy hơi nhanh, 

sâu, khẩu hình mở rộng, lƣỡi thu vào, nâng dây thanh quản cao lên, 

đẩy mạnh âm thanh vocal lên đến cao trào của cảm xúc yêu 

thƣơng.  

      Với tác phẩm học viên hát toàn bộ bài cần có sự khống chế hơi 

tốt để hát đƣợc âm cao mà vẫn không mất đi âm sắc của giọng, giữ 

đƣợc sự ổn định của âm thanh, không thả lỏng hơi thở ở cuối câu sẽ bị 

rơi vị trí. Để hát đƣợc nốt cao nhất trong bản nhạc cần cố gắng giữ 

các bộ phận miệng càng bất động và thƣ giãn càng tốt để có thể 

giữ gìn giọng hát trên cùng một hơi. Cần tập trung duy trì sự đều 

đặn trong âm lƣợng và màu sắc của giọng, trong phạm vi âm khu 

trung và cao của giọng hát. Hát sắc thái to nhỏ rung láy ở đuôi câu 

tạo âm thanh bay bổng.  

- Giảng viên sử dụng đàn piano và hát mẫu cho học viên nghe một 

tiết nhạc đầu để nắm đƣợc tempo của bài học. 

- Giảng viên đệm đàn cho học viên thực hiện từ đầu đến hết bài. 

Trong quá trình luyện tập, giảng viên luôn quan sát và chỉnh sửa 

ngay nếu sinh viên hát chƣa chuẩn. 

3. Nội dung 3:  

Học viên thực nghiệm đối chứng: Nguyễn Khánh Nhật Huyền 

Tác phẩm: Có một dòng suối trong lành, nhạc và lời An Thuyên. 

Học viên đối chứng không thực hiện theo phƣơng pháp trên mà 

học theo phƣơng pháp thông thƣờng.  

 

 

 

 

 

2 phút 

4. Nội dung 4: 

Nhận xét của giảng viên: 

- Giảng viên nhận xét ƣu, nhƣợc điểm của từng học viên. 

 Dùng lời 
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- Yêu cầu và hƣớng dẫn cách luyện tập bài ở nhà đối với từng học 

viên, chuẩn bị cho bài học và giờ học kế tiếp.  

- Động viên các em với tinh thần học tập tốt, giữ gìn sức khỏe. Học 

đi đôi với hành để có sự tiến bộ tích cực nhất. 

- Nhắc nhở học viên ký tên vào sổ lên lớp. 

 

          BAN CHỦ NHIỆM KHOA                             GIẢNG VIÊN 

 

 

                            Hà Thủy                                    Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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PHỤ LỤC III 

Một số bản nhạc                                                                                      

BÀI VOCALISE SỐ 3 
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BÀI VOCALISE SỐ 12 

                                                                                                   J. Concone 
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UNA VOCE POCO FÀ 

 There's a voice that I enshrine 

 "Cavatina from the opera "Il barbiere di Siviglia" 

                                                         Gioachino Rossini (1792-1865) 
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QUANDO M'EN VO 

 Laboheme 
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VILLANELLE 

TÔI NHÌN THEO CÁNH CHIM BAY 
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 ARIA RINALDOL 

 

                                                                              F. Handel (1685-1759) 
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 AVE MARIA  
Giulio Caccini 
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 AMARILLI, MIA BELLA 

 Amarilli, người đẹp của tôi 

 Giulio Caccini (1546-1618) 
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 RU EM 

 

 

LÝ CHIỀU CHIỀU 
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BÀI CA HY VỌNG 
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TIẾNG SÁO 
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SÔNG LÔ 
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ANH VẪN HÀNH QUÂN 
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CÓ MỘT DÒNG SUỐI TRONG LÀNH 
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BÀI CA HÀ NỘI 
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NGƯỜI ĐI XÂY HỒ KẺ GỖ 
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MẸ YÊU CON 
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CÒN DUYÊN 
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PHỤ LỤC IV 

Một số hình ảnh thực nghiệm 

[Nguồn: Học viên Đinh Thị Thùy Linh chụp tháng 11/2016] 

 

5.1. Học viên Lê Thị Minh Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Học viên Nguyễn Khánh Nhật Huyền 
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                           5.3. Học viên Cao Thị Thu Thủy 

 

 

5.4. Học viên Phạm Thu Huyền  

  


