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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật bao gồm một số môn học như Lý
thuyết âm nhạc, Hòa âm hay Phức điệu...mang trong mình nhiều tính khoa
học, là sản phẩm của trí tưởng tượng kết hợp với trí tuệ và sự lãng mạn của
con người. Thế giới đã nhận định rằng, một quốc gia phát triển là một quốc
gia có nền âm nhạc phát triển. Điều đó khẳng định, bên cạnh việc giáo dục tri
thức khoa học, việc giáo dục, định hướng cho con người về tinh thần trong đó
có âm nhạc, nghệ thuật là điều không thể thiếu đối với thế hệ trẻ.
Cũng như ở một quốc gia khác đang đổi mới về chất lượng về giáo dục
một cách toàn diện, việc giáo dục âm nhạc trong nhà trường ở Việt Nam cũng
ngày càng chiếm một vị trí quan trọng. Trong thời kỳ đổi mới và phát triển
đất nước, Việt Nam đang hướng tới việc giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ,
định hướng cho giới trẻ phát triển cả về trí tuệ, thẩm mỹ và đạo đức. Trong đó
giáo dục thẩm mỹ nói chung và giáo dục âm nhạc nói riêng là một trong
những nội dung quan trọng và đang được quan tâm trong nhà trường hiện nay.
Các trường đại học, cao đẳng sư phạm nghệ thuật - nơi đào tạo đội ngũ
giáo viên ngày càng được mở rộng với quy mô lớn và chất lượng đào tạo
ngày một nâng cao, đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên với chuyên
môn vững vàng. Trong đó, chương trình đào tạo chuyên ngành âm nhạc nói
chung và sư phạm âm nhạc nói riêng được xây dựng một cách bài bản với đầy
đủ các môn học trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho sinh viên.
Tuy nhiên, qua thực tế quan sát, hiện nay việc giảng dạy của giáo viên
âm nhạc tại các trường phổ thông và tại bậc cao đẳng sư phạm âm nhạc
trường Đại học Hạ Long còn có nhiều bất cập. Giáo viên còn có những hạn
chế về trình độ chuyên môn, chưa có phương pháp giảng dạy gây hứng thú,
thu hút cho học sinh, các kỹ năng về chuyên ngành còn cần được nghiên cứu
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và bổ sung nhiều. Một trong những kỹ năng quan trọng và khó khăn đòi hỏi
người giáo viên phải có quá trình rèn luyện lâu năm trong nhà trường đó
chính là môn Ký-Xướng âm.
Trên thực tế, bộ môn Ký-Xướng âm tại bậc Cao đẳng Sư phạm Trường
Đại học Hạ Long đã sử dụng các giáo trình của các cơ sở đào tạo âm nhạc lớn
như Trường ĐHSPNTTW và có sự tham khảo các giáo trình của
HVÂNQGVN. Mặc dù vậy, các biện pháp giảng dạy của giảng viên đã có
những cố gắng nhất định nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả cao, sinh viên
vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của môn học.
Ký- Xướng âm là một bộ môn đòi hỏi sự nỗ lực luyện tập rất lớn của
người học, nó phục vụ trực tiếp cho việc dạy các môn học khác như học hát,
tập đọc nhạc tại các trường phổ thông sau khi các em sinh viên tốt nghiệp.
Nếu không thường xuyên luyện tập, đầu tư cho môn học thì sinh viên không
thể nâng cao được kỹ năng Ký - Xướng âm của mình.
Trường Đại học Hạ Long trước đây là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ
thuật và Du lịch Hạ Long sát nhập với trường Cao đẳng Sư phạm Quảng
Ninh. Hệ đào tạo sư phạm âm nhạc của trường mới được thành lập, đang
trong quá trình đổi mới toàn diện về giáo trình và chất lượng giảng dạy nói
chung. Việc dạy học âm nhạc nói chung và Ký - Xướng âm nói riêng tại
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh vì không phải là môn học chính nên
chưa thực sự được quan tâm một cách thấu đáo.
Vì những lý do nói trên, chúng tôi chọn đề tài “Dạy học môn KýXướng âm cho sinh viên cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ
Long” để góp phần xây dựng, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy
môn học Ký - Xướng âm cho nhà trường.
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2. Lịch sử nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu về đề tài “Dạy học môn Ký Xướng âm cho sinh viên cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long” tôi
đã tìm được một số công trình nghiên cứu những vấn đề liên quan như:
Về các loại giáo trình:
- Giáo trình Xướng âm (1993 - tập 1,2,3) tác giả Nguyễn Đắc Quỳnh cho
trường CĐSP Nhạc họa TW (nay là ĐHSP Nghệ thuật TW). Ở tập giáo
trình này tác giả đã biên soạn các bài Xướng âm có độ khó tăng dần từ
cao độ đến tiết tấu.
- Tác giả Phạm Thanh Vân - Nguyễn Hoành Thông (2011) với Giáo
trình Đọc - Ghi nhạc (Tập 1,2) dành cho Cao đẳng Âm nhạc. Giáo trình
gồm 2 tập, có 14 đơn vị học trình chia ra 5 học phần. Giáo trình giúp
sinh viên rèn luyện các kỹ năng Đọc - Nghe - Ghi nhạc, cung cấp một
số phương pháp để sinh viên tự rèn luyện…
- Tác giả Hoàng Hoa - Phạm Phương Hoa (2002) với Giáo trình KýXướng âm dành cho bậc Trung cấp Âm nhạc chuyện nghiệp hệ 7 năm
chính quy Học viện Âm nhạc quốc gia. Ở giáo trình này, tác giả đã đưa
vào những nội dung cơ bản của kiến thức âm nhạc như: Cách đọc, ghi
nhạc, lý thuyết âm nhạc… trên cơ sở áp dụng những phương pháp
giảng dạy Ký-Xướng âm hiện đại của nhiều nước trên thế giới.
- Tuyển tập 200 bài Xướng âm dành cho bậc trung học - Cao đẳng của
Phạm Minh Khang (2001) gồm 7 chương theo cấp độ từ dễ đến khó.
Trong tuyển tập này, tác giả tập trung vào 200 bài xướng âm dành riêng
cho các đối tượng học âm nhạc chuyên nghiệp ở bậc học Trung cấp âm
nhạc.
- Nguyễn Thị Tố Mai (2014), “Giáo trình xướng âm cho năm thứ nhất” Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Đây là giáo trình chuyên về Xướng
âm cho sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW nhưng cũng được
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sử dụng trong các trường Cao đẳng Sư phạm trên phạm vi toàn quốc.
Nội dung của giáo trình được tác giả luận văn nghiên cứu sâu để có thể
ứng dụng tại Đại học Hạ Long.
- Trịnh Hoài Thu, Lê Đức Sang (2006) “Giáo trình âm nhạc phần Kýxướng âm”, Nxb Giáo dục. Giáo trình âm nhạc phần Ký- xướng âm của
hai tác giả trên có thể được sử dụng trong đào tạo âm nhạc nói chung
và đào tạo sinh viên Sư phạm âm nhạc nói riêng.
- Trịnh Hoài Thu (2011) “Phương pháp dạy học Ký - xướng âm trong
đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông” Nxb Âm nhạc. Công trình trên
rất có giá trị đối với việc dạy Ký - Xướng âm cho sinh viên cao đẳng sư
phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long, đặc biệt là trong phương pháp
luận, điều còn rất thiếu đối với các giảng viên và sinh viên.
Có rất nhiều những giáo trình, tài liệu giảng dạy môn Ký-Xướng âm
trên cả nước tuy nhiên thực tế tại trường Đại học Hạ long chưa có giáo trình giảng
dạy cụ thể. Nguyên nhân là do các giáo trình ở trên chưa phù hợp với đặc điểm
năng khiếu và khả năng của sinh viên CĐSP tại trường ĐH Hạ Long. Chính vì
vậy, việc biên soạn giáo trình Ký-Xướng âm còn có nhiều hạn chế.
Về các công trình nghiên cứu:
- Đề tài nghiên cứu của Trịnh Hoài Thu (chủ biên, 2011) : Đề cương bài
giảng Ký - Xướng âm hệ CĐSP Âm nhạc. Tác giả bám sát vào quá trình
thực tiễn từ đó biên soạn các bài Xướng âm và Ký âm phục vụ cho giảng
dạy.
- Đề tài của Nguyễn Hoàng Anh (2007): Khai thác giáo trình mới nhằm
nâng cao chất lượng dạy và học môn đọc-ghi nhạc hệ CĐSP Âm nhạc
tại trường CĐSP Hà Nội.
- Phạm Xuân Cảnh (2014): Phương pháp dạy học xướng âm cho sinh
viên ĐHSP âm nhạc (Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ trường ĐHSPNTTW).
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- Trần Thị Thảo (2014): Nghiên cứu biên soạn giáo trình giảng dạy môn
Xướng âm cho hệ CĐSP âm nhạc trường CĐVHNT và Du lịch Hạ
Long, Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ trường ĐHSPNTTW. Ở đề tài này,
tác giả dựa trên quá trình thực tế giảng dạy và khảo sát sinh viên tại cơ
sở, lựa chọn, biên tập và biên soạn một số bài luyện tập có tính ứng
dụng cao, giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng về cao độ, tiết tấu trong
quá trình học môn Ký-Xướng âm.
- Hồ Thúy Hồng (2016): Nghiên cứu bổ sung Tài liệu dạy học Ký Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường Trung cấp
Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng, Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ trường
ĐHSPNTTW.
- Nguyễn Huy Bình (2016): Dạy học Ghi âm cho sinh viên Đại học Sư
phạm Âm nhạc, Trường Đại học Đồng Tháp, Luận văn tốt nghiệp thạc
sĩ trường ĐHSPNTTW.
Hiện nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp giảng
dạy môn Ký-Xướng âm tại các cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của đất nước,
nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào đi sâu vào việc đổi mới nội dung và
phương pháp giảng dạy môn Ký-Xướng âm tại trường Đại học Hạ Long. Do
vậy, trong đề tài này, tôi đi sâu vào một số biện pháp nâng cao chất lượng
giảng dạy môn Ký- Xướng âm cho sinh viên cao đẳng sư phạm âm nhạc
Trường Đại học Hạ Long, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tế tại nhà trường.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy môn Ký - Xướng âm cho sinh viên cao đẳng sư phạm Âm nhạc trường
Đại học Hạ Long.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
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Tìm hiểu tình hình thực tế dạy học môn Ký-Xướng âm hệ cao đẳng sư
phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long.
Nghiên cứu về cơ sở lý luận của việc dạy học môn Ký - Xướng âm.
Sưu tầm và nghiên cứu về các giáo trình Ký - Xướng âm của các trường
đại học và cao đẳng sư phạm âm nhạc và phương pháp giảng dạy. Từ đó, tiến
hành đánh giá, nhận định và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng
dạy môn Ký - Xướng âm hệ CĐSP Âm nhạc trường Đại học Hạ Long.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về sinh viên CĐSP Đại học Hạ Long.
Nội dung giảng dạy (chương trình, giáo trình) và phương pháp dạy học
của giảng viên môn Ký - Xướng âm hệ CĐ Sư phạm Âm nhạc Trường Đại
học Hạ Long.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Nội dung chương trình và phương pháp dạy học môn Ký - Xướng âm
trong chương trình hệ CĐSP Âm nhạc của Trường Đại học Hạ Long. Năng
lực của giảng viên và khả năng tiếp thu của sinh viên (từ 2013 đến nay).
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh: các tài liệu dạy học, các giáo
trình được sử dụng tại trường cũng như những phương pháp dạy học của
giảng viên.
- Phương pháp điều tra thực tiễn: điều tra thực tế sinh viên trường ĐHHL
thông qua phiếu điều tra ý kiến sinh viên (xem bảng phụ lục 5)
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: tiến hành thực nghiệm sư phạm tại
trường ĐHHL, sau đó tiến hành đánh giá kết quả học tập của SV.
6. Những đóng góp của luận văn
Sau khi hoàn thành, luận văn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo
trình, phương pháp giảng dạy môn Ký - Xướng âm cho giảng viên sư phạm
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âm nhạc tại trường Đại học Hạ Long. Luận văn còn bổ sung tài liệu giảng dạy
môn Ký- Xướng âm và là tài liệu tham khảo cho các học viên và sinh viên có
đề tài nghiên cứu cùng hướng hệ CĐSP âm nhạc trường Đại học Hạ Long.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Luận văn
gồm 2 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học môn Ký- Xướng âm hệ
CĐSP Âm nhạc tại trường Đại học Hạ Long.
Chương 2: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ký - Xướng
âm cho sinh viên Cao đẳng sư phạm Âm nhạc trường Đại học Hạ Long.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN KÝ - XƯỚNG
ÂM HỆ CĐSP ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG
1.1. Cơ sở lý luận
Tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam, trong đó bao
gồm cả các trường Đại học và Cao đẳng sư phạm, việc dạy học môn Ký Xướng âm là điều cần thiết và bắt buộc. Môn học này xuất hiện trong các bậc
học khác nhau như trung cấp, cao đẳng và đại học âm nhạc. Mặc dù những
đòi hỏi về trình độ Ký - Xướng âm của mỗi bậc học, mỗi trường có sự khác
biệt nhất định nhưng hiện nay các trường đều có những cố gắng đổi mới nhằm
nâng cao chất lượng bộ môn này.
Việc dạy học môn Ký - Xướng âm tại hệ CĐSP âm nhạc tại Trường
Đại học Hạ Long chủ yếu được thực hiện trong sự kết hợp giữa lý thuyết và
thực hành luyện tập. Để có thể trở thành những giáo viên dạy học Ký - Xướng
âm, các sinh viên cần đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu sâu về cơ sở lý luận của
chuyên ngành này.
1.1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài
Trước khi đi vào tìm hiểu vai trò và thực trạng của việc dạy học Ký Xướng âm cho sinh viên trường Đại học Hạ Long, tác giả luận văn đề cập đến
một số khái niệm, thuật ngữ liên quan nhằm làm sáng tỏ các vấn đề được
nghiên cứu.
Để dạy học có chất lượng môn Ký - Xướng âm hệ CĐSP âm nhạc tại
Trường Đại học Hạ Long, chúng tôi cho rằng người dạy không chỉ cần có
những kỹ năng trong đọc và ghi nhạc mà còn cần phải hiểu biết một cách khái
quát về cơ sở lý luận cũng như những vấn đề về thuật ngữ hay quá trình phát
triển của bộ môn này ở trong và ngoài nước.
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- Phương pháp dạy học:
Theo cuốn Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới của Thái
Duy Tuyên: “Phương pháp dạy học là một hệ thống những hành động có mục
đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học
sinh, đảm bảo học sinh lĩnh hội nội dung học vấn”… “là cách thức hoạt động
tương hỗ giữa thầy và trò nhằm đạt được mục đích dạy học.” [21, tr.38]
Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng phương pháp dạy học là
những hình thức và cách thức, thông qua đó và bằng các đó, giáo viên và học
sinh lĩnh hội những hiện thực tự nhiên và xã hội xung quanh trong những điều
kiện học tập cụ thể.
Từ những nhận định trên có thể tổng kết khái niệm phương pháp dạy
học là cách thức, là con đường giải quyết vấn đề dạy học nhằm đạt đến mục
tiêu dạy học, cụ thể là một hệ thống những hành động có mục đích của giáo
viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh, là tổ hợp
cách thức hoạt động của thầy và trò trong quá trình dạy học được tiến hành
dưới vai trò chủ đạo của người thầy, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy
học.
- Phương pháp dạy học Âm nhạc:
Phương pháp dạy học âm nhạc là cách thức, con đường chuyền tải
những kiến thức về khoa học âm nhạc, hình thành, phát triển các kỹ năng
nhận thức và hoạt động âm nhạc cho người học; là một hệ thống những hành
động có mục đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực
hành âm nhạc của học sinh nhằm đạt được mục tiêu dạy học âm nhạc.
Từ những công trình nghiên cứu đã có như Phương pháp dạy học âm
nhạc (Hoàng Long, Hoàng Lân), Phương pháp dạy học âm nhạc tập 1(Ngô
Thị Nam), Phương pháp dạy học âm nhạc (Nguyễn Đắc Quỳnh) Có thể tổng
kết các phương pháp dạy học âm nhạc thành 2 nhóm như sau:
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Nhóm PPDH truyền thống

Nhóm PPDH hiện đại

- Phương pháp dùng lời

- Dạy học nêu vấn đề

- Phương pháp hướng dẫn thực hành luyện

- Dạy học theo góc

tập
- Phương pháp sử dụng phương tiện dạy

- Dạy học dự án
- Dạy học khám phá

học
- Phương pháp kiểm tra đánh giá
- Phương pháp trình bày tác phẩm âm nhạc
- Ký - Xướng âm:
Thuật ngữ Ký - Xướng âm của nhiều nhóm ngôn ngữ châu Âu được gọi
là Solfège, tiếng Anh được bổ sung một cách chi tiết hơn là Solfège và
Notation. Môn học này bao gồm cả Xướng âm và Ký âm, hay nói cách khác
là bao gồm cả đọc nhạc và ghi nhạc. Cả hai kỹ năng về đọc nhạc và ghi nhạc
này được coi là chìa khóa để những người học nhạc đi vào thế giới của nghệ
thuật âm thanh.
Ký - Xướng âm là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo
âm nhạc chuyên nghiệp. Phần Xướng âm yêu cầu người học phải biết đọc bản
nhạc thành giai điệu, giải quyết các kỹ năng đọc cao độ, trường độ, các loại
nhịp, thể hiện sắc thái… với các bản nhạc từ 0 đến 7 dấu hóa, các mẫu tiết tấu
từ dễ đến khó. Tùy từng trình độ đào tạo và các chuyên ngành khác nhau mà
mức độ khó dễ của các bài Xướng âm cũng khác nhau.
Ký âm là một nội dung khó và vô cùng cần thiết của môn Ký- Xướng
âm. Ở phần ghi âm yêu cầu người học phải biết ghi giai điệu thành bản nhạc,
nội dung dạy học ghi âm giải quyết các kỹ năng về cách ghi cao độ, trường
độ, sắc thái ở các loại nhịp, rèn luyện khả năng trí nhớ âm nhạc…
- Xướng âm: “Đọc tên các nốt nhạc theo đúng độ cao, độ dài, độ mạnh
quy định cho mỗi bậc cung trong một gam”, [18, tr.1476].
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Xướng âm trong các trường phổ thông được gọi là phân môn Đọc nhạc.
Cũng giống như việc đọc chữ, muốn đọc nhạc người học cần được trang bị
một số kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc bao gồm tên nốt nhạc, quãng,
cao độ, trường độ, cường độ của âm thanh cũng như một số yếu tố khác như
giai điệu, nhịp điệu và tiết tấu âm nhạc... Việc đọc nhạc còn phụ thuộc vào
chất giọng cũng như năng khiếu tự nhiên của con người. Ngoài việc đọc đúng
các quy định của bản nhạc, chúng ta cần hướng dẫn cho các em học sinh đọc
có sắc thái, tình cảm và đúng phong cách tác phẩm, tác giả...
Về thuật ngữ xướng âm, theo cuốn Phương pháp dạy học Ký - Xướng
âm trong đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông của PGS.TS Trịnh Hoài Thu
có nhấn mạnh “Xướng âm là việc mã hóa những nốt nhạc thành âm thanh với
âm sắc giọng người. Đọc tốt một bài xướng âm phải bao gồm hệ thống kỹ
năng liên quan như : kỹ năng về cao độ, trường độ, cường độ, các loại nhịp,
cách phân câu…” [24, tr.16]
Trong Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng của Đào Trọng Từ Đỗ Mạnh Thường - Đức Bằng, khái niệm “Xướng âm” được ghi đơn giản là
“hát những nốt trên khuông nhạc đúng nhịp phách, cao độ, trường độ và sắc
thái”. [28, tr.93]
Theo Phương pháp xướng âm của Doãn Mẫn giải thích “Xướng âm” là
“môn học đọc các dấu nhạc thành nhạc điệu. Học xướng âm là học những
phương pháp để mỗi khi cầm bản nhạc ta có thể đọc lên, hát lên đúng nhịp
điệu, đúng tiếng cao, thấp, mạnh, nhẹ, theo các dấu hiệu đã ghi trong bản
nhạc”. [14, tr.12]
Về các khái niệm nêu trên, đều có chung quan điểm đó là xướng âm là
dùng giọng người để đọc/hát những nốt nhạc ghi trên bản nhạc sao cho chính
xác về cao độ, trường độ, sắc thái và các ký hiệu được ghi trong bài.
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- Ký âm: “Ghi âm bằng nốt và dấu nhạc”, “Ký âm pháp là phương
pháp ký âm” [18 - 656].
Môn Ký âm nằm trong khái niệm chung của môn Ký - Xướng âm và
còn được gọi là môn Ghi nhạc. Học sinh nghe cô đàn hoặc hát sau đó ghi
thành nốt nhạc hoặc bản phổ tức là chuyển hóa những âm thanh vang lên trong
không gian thành ký tự để sau đó có thể đọc thành bản nhạc. Ngày nay trên thế
giới người ta còn phát triển môn Luyện tai nghe là môn học có xuất xứ từ Ký âm
nhưng được phát triển theo nhiều hướng tiếp xúc khác nhau (đa chiều).
Ký âm còn được gọi là ghi âm (Notation). Từ “Ký âm” cũng có nguồn
gốc Hán Việt, “ký” là ghi, “âm” là âm thanh. Ghi âm nghĩa là người ta nghe
âm thanh từ giai điệu của bài hát, bản đàn rồi ghi lại thành bản nhạc sao cho
chính xác về giọng, cao độ, trường độ, sắc thái… Có thể phân biệt Xướng âm
nghĩa là “việc mã hóa những nốt nhạc thành âm thanh” còn Ký âm nghĩa là
“mã hóa âm thanh thành nốt nhạc”.
Theo cuốn Phương pháp dạy học Ký - Xướng âm trong đào tạo giáo
viên âm nhạc phổ thông của PGS.TS Trịnh Hoài Thu có viết: “Nếu như
Xướng âm là cách đọc chuyển những ký hiệu nhạc trên bản nhạc thành giai
điệu với âm thanh từ giọng người thì ghi âm lại là chuyển từ những âm thanh
âm nhạc được diễn tả bằng giọng người hay bằng âm sắc các nhạc cụ thành
những ký hiệu âm nhạc, thành bản nhạc”. [25, tr.50]
1.1.2. Khái quát về lịch sử hình thành môn Ký - Xướng âm
1.1.2.1. Lịch sử hình thành môn Ký - Xướng âm trên thế giới
Theo cuốn sách Solmization “Opinioni de’ cantori, antichi e moderni”
của P.F. Tosi (1723) - một nhạc sĩ người Ý, thuật ngữ gốc của môn Ký Xướng
âm được gọi là “Solfeggio” hay còn gọi là Solfège. Thuật ngữ này ban đầu
được chỉ về việc hát các bài tập về gam, quãng và giai điệu. [29,tr.86].
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Trong thế kỷ XVII, các nhà sư phạm âm nhạc người Ý đã sử dụng môn
Ký - Xướng âm (Solfeggio) trong dạy học hát (thanh nhạc) tại các nhà thờ
Thiên chúa giáo, sau đó họ đưa vào các trường nhạc như một môn học phục
vụ cho việc truyền thụ lý thuyết và thực hành âm nhạc. Một số cuốn sách học
Ký - Xướng âm đã được xuất bản trong thời kỳ này, tất nhiên độ phức tạp và
đa dạng không khó như các cuốn sách học Ký - Xướng âm trong thế kỷ XX.
Trong thế kỷ XVIII, các nhạc sĩ đồng thời là các nhà sư phạm âm nhạc
người Ý và người Đức đã coi Ký - Xướng âm luôn luôn là chiếc cầu nối giữa
lý thuyết và thực hành âm nhạc. Điều này có nghĩa là khi chúng ta có bản
nhạc thì cần phải “xướng” lên thành âm thanh một cách chuẩn xác theo quy
định và cũng phải biết ghi âm ra bằng các ký hiệu tương ứng với hiệu quả của âm
thanh. Cũng trong cuối thế kỷ XVIII, người ta mới thấy xuất hiện môn Ký Xướng âm tại Nhạc viện Paris (Paris Conservatoir) vào năm 1795.
Sang đến thế kỷ XIX, môn Ký - Xướng âm mới được đưa vào như một
môn học chính khóa tại các nhạc viện châu Âu. Cũng tại Pháp, cuốn giáo
trình Ký - Xướng âm Solfeges d’Italie avec la basse chiffré bao gồm các ví dụ
trích dẫn từ các tác phẩm của Leo, Durante, Scarlatti... được nhà xuất bản P.
Levesque và L. Beche xuất bản. Chính nhờ có sự phát triển như vậy của môn
học này nên phương pháp dạy học Ký - Xướng âm của Paris đã trở nên nổi
tiếng khắp châu Âu.
Bước sang thế kỷ XX, các nhà sư phạm âm nhạc nói chung, giới giảng
dạy Ký - Xướng âm nói riêng dựa vào những thành tựu phát triển của phương
pháp Ký - Xướng âm Pháp đã tiếp tục nâng cao thêm một bước tiến mới.
Trong đó, chúng ta phải kể đến các tên tuổi như Wedge, Hindemith, Kodaly
và Villa Lobos...
Những thành tựu trong dạy học môn Ký - Xướng âm của các nhà sư
phạm âm nhạc trên thế giới đã từng bước du nhập vào Việt Nam trong thế kỷ
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XX qua việc mua sách Pháp hoặc học thầy Pháp. Tuy nhiên, môn Ký - Xướng
âm chỉ phát triển một cách bài bản, khoa học chỉ bắt đầu sau khi Trường Âm
nhạc Việt Nam được thành lập vào năm 1956 (nay là HVANQGVN).
Ngày nay, Ký - Xướng âm là một môn học bắt buộc trong chương trình
đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Phần Xướng âm yêu cầu người học phải biết đọc
bản nhạc thành giai điệu, giải quyết các kỹ năng đọc cao độ, trường độ, các loại
nhịp, thể hiện sắc thái… Tùy từng trình độ đào tạo, đối với các chuyên ngành
khác nhau mà mức độ khó dễ của các bài Xướng âm cũng khác nhau.
Ký âm là một kỹ năng khó và rất cần thiết trong nội dung môn Ký Xướng âm. Ở phần ghi âm có những yêu cầu đòi hỏi người học phải biết ghi
các âm thanh nghe được thành giai điệu bản nhạc, học ghi âm nhằm giải
quyết các kỹ năng ghi cao độ, trường độ, sắc thái ở các loại nhịp, rèn luyện
khả năng trí nhớ âm nhạc…
Ký - Xướng âm là môn học cơ bản có vai trò quan trọng trong chương
trình đào tạo sinh viên Sư phạm âm nhạc. Nó bổ trợ rất nhiều cho các môn
học khác trong chương trình.
1.1.2.2. Sự phát triển dạy học môn Ký - Xướng âm tại Việt Nam
Theo cuốn sách Phương pháp tư duy tích cực và sáng tạo trong giáo
dục âm nhạc của các tác giả Lê Anh Tuấn - Nguyễn Phúc Linh:
Trong nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Ký - Xướng âm và Luyện tai
nghe, những năm qua, HVANQGVN đã tiến hành được những đổi
mới quan trọng. Bộ môn Ký - Xướng âm từ chỗ chỉ bao gồm “đọc và
nghe - ghi nhạc” đã phát triển thành một bộ môn giảng dạy cho học
sinh những vấn đề về tiết tấu học, về quãng âm thanh, bước đầu gắn
kết với những khái niệm của hòa âm, rèn luyện trí nhớ âm nhạc... Từ
“giáo trình 11 năm” trước đây, tập thể các nhà sư phạm âm nhạc đã
nghiên cứu và soạn thảo thành công giáo trình “6 trình độ” với những
đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. [28, tr.48]
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Ngày nay, Giáo trình “6 trình độ” này đã được nhiều cơ sở đào tạo ứng
dụng và đã thu được những sự ủng hộ nhất định trong đội ngũ các giảng viên
dạy Ký - Xướng âm trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh bộ môn Ký - Xướng
âm, việc nghiên cứu và học tập về môn “luyện tai nghe” đã được đặt ra, nhiều
công trình nghiên cứu và thực hành, đặc biệt là những giáo trình được soạn
thảo bằng những phần mềm tương thích đã tạo nên cơ sở cho các hoạt động
đào tạo mới và đào tạo từ xa sau này.
Ký - Xướng âm là một môn học quan trọng bổ trợ cho việc tiếp thu
những kiến thức vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực hành. Môn học
Ký - Xướng âm (Solfège) đã có lịch sử phát triển nhiều thế kỷ với các ứng
dụng các tư duy sáng tạo của các nhà sư phạm nổi tiếng ở châu Âu, bộ môn
này ngày càng phát triển cho đến ngày nay. Chính vì vậy, Ký - Xướng âm
trong khái niệm chuyên ngành của môn dạy và học đọc và ghi nhạc được mở
rộng hơn đã có ảnh hưởng quan trọng tới tất cả các hoạt động âm nhạc.
Ngoài việc đọc và viết nhạc, Ký - Xướng âm, gần đây chúng ta còn
thấy sự xuất hiện của môn học luyện tai nghe, môn học này khá phát triển ở
các quốc gia có nền âm nhạc tiên tiến ở phương Tây. Riêng lĩnh vực luyện tai
nghe trong những năm gần đây đã phát triển mạnh và dần trở thành một bộ
môn mang tính độc lập nhất định và ít lệ thuộc vào môn Ký - Xướng âm.
Luyện tai nghe trong những năm trước đây thường chỉ trong giới hạn âm
thanh của đàn Piano. Ngày nay, trong nhiều trường âm nhạc đã sử dụng các
băng và đĩa âm nhạc, kể cả nhạc giao hưởng để luyện tai nghe. Tuy nhiên, tại
Việt Nam chúng ta còn chưa triển khai môn học này vào thực tế.
Các phương pháp Ký - Xướng âm mới trên thế giới có ảnh hưởng trực
tiếp từ “Phương pháp Kodaly”. Phương pháp này tập trung vào các khía cạnh
luyện quãng, giai điệu, luyện tiết tấu, hòa âm, luyện phương pháp dịch giọng,
vừa đàn vừa xướng âm và còn luyện cả trí nhớ âm nhạc nữa. Môn học Ký -
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Xướng âm ngày nay đã tiến một bước quan trọng và có những đổi mới mạnh
mẽ nhằm phục vụ cho việc đào tạo tài năng đỉnh cao trong âm nhạc. Những
nghiên cứu khoa học, những Hội thảo chuyên đề về bộ môn Ký - Xướng âm
trong những năm gần đây tại HVANQGVN đã đặt một dấu mốc quan trọng
trong quá trình nghiên cứu và phát triển bộ môn này.
Tại HVANQGVN những giáo trình mới (giáo trình 6 trình độ) được kết
hợp với giáo trình cũ (11 năm) và được bổ sung bởi các giáo trình Ký Xướng âm của thế giới khác đã làm phong phú thêm nội dung giảng dạy.
Phương pháp giảng dạy Ký - Xướng âm cũng được đổi mới liên tục trên cơ
sở tư duy sáng tạo khoa học của mỗi người thầy.
Các Giáo sư, các nhà khoa học đã đóng góp nhiều cho việc đổi mới này
là: GS.TS. NGND. cố nhạc sĩ Phạm Minh Khang, PGS.TS. Phạm Tú Hương,
PGS.TS. Cù Lệ Duyên, PGS.TS. Nguyễn Trọng Ánh, PGS.TS. Nguyễn Bình
Định, NG. Nguyễn Thanh Vân, Ths. Nguyễn Thị Loan...
Trong tương lai, chúng ta cũng cần bổ sung thêm các phương thức đọc
xướng âm khác nhau nhằm tăng cường tri thức khoa học cho sinh viên, đặc
biệt là sinh viên các trường đại học và cao đẳng sư phạm âm nhạc.
Ngoài các phương pháp dạy học Ký - Xướng âm theo phương Tây, chúng
ta còn thấy những phương pháp khác tại các quốc gia châu Á và Việt Nam.
- Cách xướng âm theo nhạc số (1-2-3...) được ứng dụng khá phổ biến
tại Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước châu Á khác.
- Cách xướng âm theo chữ nhạc truyền thống (Hò, xừ, xang, xê, cống...)
là một “đặc sản” do ông cha ta đã sáng tạo và để lại cho muôn đời con cháu
sau này. Cách xướng âm theo “chữ nhạc truyền thống” ngày nay cũng chủ
yếu được các nghệ nhân sử dụng, nếu chúng ta không tìm ra được các biện
pháp giữ gìn và phát triển, có khả năng vốn quý này sẽ bị sao lãng cùng với
thời gian. Riêng vấn đề về lịch sử hình thành và phát triển của “Chữ nhạc Việt
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Nam” đã được PGS.TS. Nguyễn Bình Định nghiên cứu và công bố trong công
trình nghiên cứu của Viện Âm nhạc Việt Nam.
Tất nhiên, mỗi cách xướng âm nói trên đều có những ưu điểm và những
hạn chế nhất định nên khi ứng dụng vào trong hoàn cảnh của Việt Nam chúng
ta phải rất thận trọng khi áp dụng vào giảng dạy môn Ký -Xướng âm, đặc biệt
khi giảng dạy tại trường Đại học Hạ Long.
1.1.3. Tầm quan trọng của môn Ký - Xướng âm đối với sinh viên Sư phạm
âm nhạc
Cũng như các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, môn Ký - Xướng
âm rất được coi trọng trong các cơ sở đào tạo sinh viên Sư phạm âm nhạc.
Các kỹ năng đọc và ghi nhạc luôn luôn có những đòi hỏi nhất định về năng
khiếu âm nhạc, về tai nghe và về giọng hát... Đối với các sinh viên theo
chuyên ngành Sư phạm âm nhạc ngoài việc hiểu và làm được còn cần phải
học tập các phương pháp Ký - Xướng âm khác nhau để quá trình truyền dạy
cho học sinh sau này được tiến hành một cách khoa học hơn.
1.1.3.1. Vị trí của môn Ký - Xướng âm
Ký - Xướng âm là một trong những môn học có vai trò quan trọng
trong các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp cũng như các trường Văn
hóa nghệ thuật, các trường đào tạo sư phạm âm nhạc nói chung.
Cùng với môn Lý thuyết âm nhạc, môn Ký - Xướng âm được coi là
môn học chính mang tính chất cung cấp cơ sở lý thuyết và thực hành cho sinh
viên Sư phạm âm nhạc. Việc đọc và nghe nhạc có một tầm ảnh hưởng lớn tới
việc dạy hát, dạy đọc nhạc, dạy các trò chơi âm nhạc của sinh viên sau khi ra
trường.
Tuy môn Ký - Xướng âm có tầm quan trọng như vậy nhưng nhiều sinh
viên còn chưa hiểu được vai trò của nó, còn “lười” luyện tập ở nhà và thiếu
những phương pháp khoa học và hợp lý. Việc dạy học môn Ký - Xướng âm
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đã được đưa vào chính khóa, tuy nhiên sự đầu tư những trang thiết bị phục vụ
cho bộ môn này là cần thiết.
Đội ngũ giảng viên dạy môn Ký - Xướng âm cần cập nhật được với sự
phát triển của giáo dục sư phạm âm nhạc chung của đất nước, cần thay đổi, bổ
sung và sắp xếp lại chương trình giáo trình cho phù hợp.
Về phương pháp giảng dạy môn Ký - Xướng âm, các giảng viên cần
cập nhật được các phương pháp tiên tiến của thế giới. Chúng ta cần cử giảng
viên đi tham dự các hội thảo về môn Ký - Xướng âm trong nước, mua sắm
các tư liệu giảng dạy cần thiết phục vụ việc nâng cao nội dung và phương
pháp giảng dạy. Đối với học sinh, sinh viên, chúng ta cũng cần giải thích một
cách khoa học cho các em về tầm quan trọng của môn Ký - Xướng âm đối với
sự phát triển của nghề nghiệp sau này.
Nếu chúng ta xem môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản giúp người học tiếp
cận tác phẩm âm nhạc ở khía cạnh nhận biết các ký hiệu được ghi trên bản
nhạc thì môn Ký - Xướng âm là chìa khóa để mở cánh cửa âm thanh của bản
nhạc. Ký - Xướng âm là một môn học, là một kỹ năng vô cùng cần thiết đối
với sinh viên Sư phạm nói riêng và người học âm nhạc nói chung. Môn học
này giúp sinh viên hình thành khả năng tư duy âm nhạc, nâng cao khả năng
nghe, ghi nhớ âm thanh và là cơ sở để sinh viên phát huy năng khiếu, năng
lực hoạt động âm nhạc.
Đối với đào tạo sư phạm âm nhạc, việc đào tạo giáo viên sau này ra
trường chủ yếu đảm nhận giảng dạy, công tác tại các trường phổ thông .
Chính vì vậy sinh viên Sư phạm âm nhạc không nhất thiết phải chuyên sâu về
biểu diễn âm nhạc hay lý luận âm nhạc, sáng tác… mà phải có những kiến
thức tổng hợp cần thiết như: nghiệp vụ sư phạm, kiến thức chuyên môn như
dạy hát, đàn, tập đọc nhạc, nhạc lý, dàn dựng tổng hợp… Do đó, vị trí của
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môn học Ký - Xướng âm chiếm một vai trò quan trọng, giúp sinh viên hình
thành kỹ năng bổ trợ cho các môn học khác.
Đối với đào tạo Cao đẳng sư phạm âm nhạc, chương trình dạy học môn
Ký - Xướng âm không đòi hỏi cao như tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên
nghiệp khác. Việc chú trọng đào tạo những kỹ năng cơ bản về môn Ký Xướng âm cho sinh viên Sư phạm âm nhạc là rất cần thiết.
1.1.3.2. Khả năng ứng dụng môn Ký - Xướng âm vào các môn học khác
Môn học Ký - Xướng âm bổ trợ rất nhiều cho việc tiếp thu của học
sinh, sinh viên các môn chuyên ngành khác như Sáng tác, Thanh nhạc, Nhạc
cụ, Phân tích, Hòa âm, Phối khí… Trong đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nếu
không được học Ký - Xướng âm thì khó có thể học được các môn học khác.
Chẳng hạn với bộ môn Thanh nhạc, khi được giao một tác phẩm mới, học
sinh phải tự xướng âm được giai điệu bản nhạc đúng cao độ, trường độ… mà
không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của giáo viên hay các loại nhạc cụ như Piano,
Keyboard… Ngoài ra môn Xướng âm còn giúp học sinh tự chuyển giọng,
dịch giọng khi hát một ca khúc để phù hợp với âm vực của mình. Trong hát
Hợp xướng, việc học tốt môn Xướng âm hỗ trợ người học các kỹ năng khi hát
nhiều bè khác nhau, hát với phần đệm của các loại nhạc cụ hay dàn nhạc…
Với các môn chuyên ngành nhạc cụ (Piano, Violin, Guitar…) mà nhất
là với các loại đàn Dây, việc học tốt Ký - Xướng âm giúp người học giải
quyết các phần cao độ (nghe và bấm chính xác), trường độ, tiết tấu của bản
nhạc… Đối với các nhạc cụ dùng để đệm, nếu không học tốt phần Ký âm thì
khi đệm đàn khó có thể nghe màu sắc của hòa âm bài hát.
Riêng đối với các sinh viên học chuyên ngành lý luận chỉ huy và sáng
tác khi học Hòa âm, Phối khí... thì việc học tốt môn Ký âm là vô cùng quan
trọng. Ký âm giúp người học âm nhạc hình thành các kỹ năng về tai nghe âm
nhạc, nắm bắt tốt giai điệu, tiết tấu của bài hát. Ký âm giúp người học có tai
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nghe đơn bè và đa bè, nghe được các âm hình tiết tấu từ đó hiểu được tính
chất của bản nhạc, phong cách sáng tác của tác giả…
Chính vì vậy Ký - Xướng âm là một môn học bắt buộc, có vị trí quan
trọng trong ngành đạo tạo Sư phạm âm nhạc, ngoài vai trò là chìa khóa của
những môn học khác, còn rất thiết thực cho công tác giảng dạy ở phổ thông
sau này. Tóm lại, việc học tập tốt Ký - Xướng âm là không thể thiếu với
người hoạt động âm nhạc nói chung và hoạt động sư phạm nói riêng. Tuy
nhiên năng khiếu âm nhạc của sinh viên là khác nhau nên khả năng tiếp thu
những kỹ năng trên là không đồng đều, chính vì vậy việc bổ sung, điều chỉnh
một số phương pháp dạy học và giáo trình mới là vô cùng cần thiết để nâng
cao chất lượng dạy học môn Ký - Xướng âm.
Sau đây, chúng tôi phân tích một số tác dụng cũng như khả năng ứng
dụng của môn Ký - Xướng âm vào các môn học cụ thể trong trường phổ
thông phục vụ trực tiếp cho đào tạo Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc:
Khả năng ứng dụng trong môn học hát:
Môn học Ký - Xướng âm có một tác dụng lớn trong các giờ Tập đọc
nhạc. Trong giờ học hát, người thầy luôn quan tâm tới khả năng đọc nốt nhạc
của học sinh, sinh viên. Một ca khúc bao giờ cũng gồm hai yếu tố chủ yếu là
nhạc và lời. Trước hết người thầy cần hướng dẫn cho học sinh, sinh viên
xướng âm từng phần của bài hát rồi sau đó vừa ôn lại câu đã học, vỡ câu mới
và liên kết chúng lại với nhau cho tới lúc hoàn thành phần nhạc của bài hát.
Trong thực tế giảng dạy ở hệ Cao đẳng Sư phạm âm nhạc, chúng tôi
phát hiện ra rằng nếu học sinh, sinh viên học kém về Xướng âm sẽ gặp rất
nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện bài hát. Tất nhiên, những kỹ năng
trong đọc nhạc còn phụ thuộc vào kiến thức về nhạc lý, về sự cảm nhận với
giai điệu và lời của bài hát và phụ thuộc vào chất giọng của mỗi người.
Khả năng ứng dụng trong Âm nhạc thường thức:
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Môn học Ký - Xướng âm cũng có một tác dụng lớn trong các giờ Âm
nhạc thường thức. Nếu như trong giờ tập đọc nhạc đòi hỏi về khả năng Xướng
âm thì giờ Âm nhạc thường thức lại cần học sinh, sinh viên phải có năng lực
nghe và ghi nhạc tốt. Ngoài phần giảng dạy về lịch sử tác giả, tác phẩm thì
phần quan trọng của môn Âm nhạc thường thức là giới thiệu về các tác phẩm
âm nhạc qua hát và đánh mẫu của người thầy.
Trong phần này, bên cạnh những ca khúc thì người thầy còn giới thiệu
cho học sinh, sinh viên những bản nhạc không lời với những đòi hỏi khá cao
về khả năng nghe nhạc. Có nghe nhạc tốt, sinh viên mới cảm nhạc được nội
dung tác phẩm và từ đó mới có thể thấy được giá trị thẩm mỹ của tác phẩm, từ
đó có được sự hiểu biết và đồng cảm với cái đẹp của âm nhạc.
Ngày nay, trong nhiều trường Sư phạm âm nhạc, tại các lớp học đã
được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại như máy nghe nhạc, đĩa CD và
DVD cũng như các phương tiện trình chiếu khác. Với những phương tiện này,
tác dụng của môn Ký - Xướng âm, của khả năng nghe nhạc sẽ mở rộng hơn
thành khả năng kết hợp giữa nghe và nhìn, tức là một khái niệm thưởng thức
âm nhạc một cách đa dạng, đa chiều.
Khả năng ứng dụng trong học nhạc cụ (Guitar, Electric Keyboard)
Trong thực tế, tại các trường phổ thông như Tiểu học và Trung học cơ
sở có không ít học sinh được gia đình quan tâm và được học các loại nhạc cụ
có tính phổ cập cao như Guitar, Electric Keyboard... Để có thể chơi đàn được,
các em phải có những kiến thức tối thiểu về Lý thuyết âm nhạc, về Ký Xướng âm. Các em phải đọc được tên nốt nhạc và triển khai chúng trên đàn
và cũng cần khả năng nghe nhạc để phát hiện ra những chỗ đúng hoặc sai để
sửa chữa trong khi tập luyện.
So với những ứng dụng trong môn Tập đọc nhạc và Âm nhạc thường
thức thì những ứng dụng của môn Ký - Xướng âm trong học nhạc cụ có tầm
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quan trọng và những đòi hỏi kỹ năng nghe và đọc nhạc cao hơn. Trong dạy
học tại các trường Sư phạm âm nhạc, chúng ta cũng cần hướng dẫn cho học
sinh và sinh viên với cách tiếp cận dần dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến
phức tạp như trong các trường phổ thông.
Khả năng ứng dụng trong môn ngoại khóa và trò chơi âm nhạc:
Khả năng nghe nhạc trong môn Ký âm sẽ giúp cho học sinh, sinh viên
phát hiện ra những xúc cảm âm nhạc để thể hiện trong trò chơi âm nhạc. Các
môn ngoại khóa và trò chơi âm nhạc ngày càng trở nên quan trọng trong
trường phổ thông với hướng tiếp cận là “học mà chơi, chơi mà học”. Chính vì
lý do trên, các cơ sở đào tạo Sư phạm âm nhạc đã coi nội dung này cần được
giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo của mình.
Các môn ngoại khóa và trò chơi âm nhạc là những hoạt động dạy học
âm nhạc mang tính tiếp cận tổng thể, nghĩa là vừa hát, vừa múa lại vừa diễn
vai trong các trò chơi. Trong trường hợp này, kỹ năng nghe nhạc đã kết hợp
một cách hài hòa với đọc nhạc cũng như vũ đạo. Tác dụng của các môn ngoại
khóa và trò chơi âm nhạc đã được khẳng định khi giúp cho sinh viên tăng
thêm hứng thú trong việc học nhạc, lại vừa tăng thêm kỹ năng làm việc theo
nhóm... Thông qua môn học này, tính tích cực và sáng tạo của học sinh được
phát triển tốt hơn bên cạnh những giờ học căng thẳng của các môn khoa học
tự nhiên.
1.1.4. Một số giáo trình môn Ký - Xướng âm
1.1.4.1. Giáo trình Ký - Xướng âm cho sinh viên Sư phạm
Giáo trình Ký - Xướng âm cho sinh viên Sư phạm có những điểm khác
biệt so với các giáo trình của các Học viện âm nhạc, Nhạc viện. Tại Trường
Đại học Hạ Long, chúng tôi chủ yếu ứng dụng các giáo trình của Trường Đại
học Sư phạm Nghệ thuật TW và tham khảo có mức độ giáo trình 11 năm và
giáo trình 6 trình độ của HVANQGVN.
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Sau đây là những giáo trình Ký - Xướng âm cho sinh viên Sư phạm
được sử dụng tại trường ĐHSPNTTW và trường ĐHHL:
- Nguyễn Đắc Quỳnh (1993) “Xướng âm 1-2-3” Trường Đại học Sư
phạm Nghệ thuật TW.
- Nguyễn Thị Tố Mai (2014), “Giáo trình xướng âm cho năm thứ
nhất” - Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
- Nguyễn Hoành Thông - Phạm Thanh Vân (2011): “Giáo trình đọc ghi nhạc” Nxb Đại học sư phạm.
-

Trịnh Hoài Thu, Lê Đức Sang (2006) “Giáo trình âm nhạc phần
Ký- xướng âm”, Nxb Giáo dục.

Bên cạnh những giáo trình trên, chúng tôi còn nghiên cứu và ứng dụng
các công trình của PGS.TS. Trịnh Hoài Thu như một định hướng cho sự phát
triển của môn học như:
-

Trịnh Hoài Thu - Chủ biên (2011) “Phương pháp dạy học Ký - xướng
âm trong đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông” Nxb Âm nhạc.

-

Trịnh Hoài Thu (2011) “Đề cương bài giảng Ký - xướng âm hệ CĐSP
Âm nhạc”.
Các giáo trình nêu trên đã có những đóng góp to lớn, góp phần tạo nên

một hệ thống giáo trình bài bản cho môn học Ký - Xướng âm nói chung và
trong đào tạo Sư phạm nói riêng. Về ưu điểm, tất cả các giáo trình đều giải
quyết những vấn đề về kỹ năng và kiến thức chung của môn Ký - Xướng âm,
phù hợp với năng lực và năng khiếu của sinh viên tại Việt Nam. Ngoài các bài
tập được sưu tầm nước ngoài, tại các giáo trình này còn đưa thêm những bài
dân ca, những ca khúc Việt Nam, làm cho môn học Ký - Xướng âm trở nên
gần gũi, dễ tiếp cận đối với sinh viên Sư phạm Âm nhạc.
1.1.4.2. Giáo trình 11 năm của Nhạc viện Hà Nội
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Bên cạnh giáo trình chính được sử dụng tại trường, việc sử dụng giáo
trình 11 năm và giáo trình 6 trình độ HVANQGVN thì chỉ mang tính chất
tham khảo (có mức độ).
Giáo trình 11 năm của Nhạc viện Hà Nội ra đời đã đáp ứng tốt yêu cầu
phát triển âm nhạc của dất nước trong một giai đoạn lịch sử kéo dài nhiều
thập kỷ. Giáo trình 11 năm đáp ứng yêu cầu khi Nhạc viện Hà Nội đang tiến
hành đào tạo bậc Trung cấp chính quy trong thời gian 11 năm. Tất nhiên, việc
đào tạo các ngành Piano và Violon từ nhỏ nên được tiến hành 11 năm. Một
số ngành học khác chỉ học 9 năm nên khi ứng dụng giáo trình này cũng đã
cần thu gọn giáo trình cho phù hợp. Việc thu gọn số năm giảng dạy còn được
ứng dụng cho tới ngày nay tại HVANQGVN khi thời gian dạy Piano và
Violon là 9 năm, còn các môn nhạc cụ Tây phương khác là 7 năm, các nhạc
cụ truyền thống là 6 năm.
Trong sự hình thành nên giáo trình 11 năm chúng ta phải kể đến công
lao của các nhà giáo tiền bối như Đoàn Phi Liệt, Giang Minh Thực, Đăng
Thanh, Đàm Anh Thục, Nguyễn Thanh Vân... Giáo trình Ký - Xướng âm 11
năm này bao gồm một nội dung khá phong phú. Để biên soạn một giáo trình
11 năm, các thầy cô của Nhạc viện Hà Nội trước đây đã sưu tầm những ca
khúc cách mạng, những bài dân ca các dân tộc, những trích đoạn ngắn các tác
phẩm của các nhạc sĩ thế giới... Tất nhiên, trong giáo trình 11 năm này cũng
gồm cả những bài Ký - Xướng âm do các thầy cô tự biên soạn.
Nội dung của giáo trình như vậy sẽ khiến cho màu sắc âm nhạc của
những bài xướng âm và ghi âm trở nên phong phú và đa dạng và tất nhiên
phương pháp giảng dạy cũng có nhiều “biến hóa” sao cho phù hợp với từng
ngành nghề chuyên sâu và phù hợp với năm học cũng như khả năng tiếp thu
của các đối tượng học sinh khác nhau (xuất xứ địa phương và truyền thống
âm nhạc của gia đình)... Việc điều chỉnh thêm bớt còn là một vấn đề phụ
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thuộc vào sự điều tiết khóa học của giảng viên, chính vì vậy, yếu tố thêm bớt
này có thể được ứng dụng trong các cơ sở đào tạo Sư phạm âm nhạc.
Trong việc dạy học môn Ký - Xướng âm tại các trường Sư phạm âm
nhạc, chúng tôi cho rằng chúng ta cũng không nên áp dụng một cách máy
móc và cứng nhắc giáo trình 11 năm này. Cần có một sự uyển chuyển khi ứng
dụng vào cơ sở đào tạo theo hướng “mở” và “mềm”. Hướng “mở” là có thể
thêm hoặc bớt nội dung và hướng “mềm” là tùy theo khả năng tiếp thu của
học sinh, sinh viên trong cơ sở đào tạo của mình. Mọi sự dập khuôn, giáo điều
trong dạy và học đều không mang lại những kết quả như ý.
1.1.4.3. Giáo trình 6 trình độ của HVÂNQGVN
Giáo trình Ký - Xướng âm 6 trình độ của HVÂNQGVN được các nhà
sư phạm viết và đưa vào giảng dạy tạo nên một cuộc cải cách lớn trong dạy
học Ký - Xướng âm trên phạm vi toàn quốc. Giáo trình này được các nhà giáo
đầu ngành đóng góp trong gần một thập kỷ, đó là GS.TS. NGND. cố nhạc sĩ
Phạm Minh Khang, PGS.TS. Phạm Tú Hương, PGS.TS. Cù Lệ Duyên,
PGS.TS. Nguyễn Trọng Ánh, PGS.TS. Nguyễn Bình Định, NG. Nguyễn
Thanh Vân, Ths. Nguyễn Thị Loan... Quá trình hình thành nên giáo trình Ký Xướng âm 6 trình độ của HVÂNQGVN chịu rất nhiều ảnh hưởng của phương
pháp Zoltan Kodaly với sự trực tiếp giảng dạy của các giáo sư Nga, Pháp,
Nhật... Cách tiếp cận của phương pháp Ký - Xướng âm 6 trình độ này được
tập trung trong các qua các khía cạnh sau:
Cao độ và giai điệu:
Giáo trình Ký - Xướng âm 6 trình độ của HVÂNQGVN được một tập
thể tác giả soạn thảo giành cho trình độ Trung cấp âm nhạc ngày nay tức là Sơ
cấp và Trung cấp trước kia. Chính vì lý do trên, phần cao độ bao gồm các âm
đơn lẻ liền bậc, các âm đơn lẻ nhảy các loại quãng khác nhau từ dễ đến khó.
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Sau đó phần cao độ được tiếp nối với nhóm nốt và cuối cùng tiến tới cả một
giai điệu từ ngắn đến dài.
Đơn điệu và hợp điệu:
Bên cạnh phần đơn điệu các em học sinh còn được luyện tập các hợp
âm đơn lẻ từ 2 bè, 3 bè rồi tiến tới 4 bè. Trước hết, các em được làm quen với
các quãng thuận, hợp âm đơn lẻ thuận, sau đó tiếp cận dần với các quãng
nghịch và hợp âm nghịch.
Bước thứ hai đòi hỏi trình độ khó hơn, đó là việc nối tiếp các hợp âm
với số lượng tăng dần từ 2 đến 3 và rối đến nhiều hợp âm. Đối với các em học
sinh, việc được học hỏi các hợp âm nói trên chính là những bài tập đầu tiên về
thế giới hòa âm sơ giản trong những năm đầu trung học.
Bước thứ ba là trình độ cao nhất với khoảng một dòng các hợp âm nối
tiến nhau. Giáo trình Ký - Xướng âm 6 trình độ của HVÂNQGVN còn bước
đầu giới thiệu cho các em một hình thức khó hơn của Ký - Xướng âm đa bè,
đó là những bài tập về Phức điệu đơn giản. Tất nhiên, liều lượng những bài
Phức điệu cũng có những hạn chế nhất định, trong khi tại các nhạc viện nổi
tiếng khác như Viện hàn lâm âm nhạc F. Liszt (F. Liszt Academy of Music)
nơi Ký - Xướng âm được tiến hành theo phương pháp Z. Kodaly.
Tiết tấu và Nhịp điệu:
Phần tiết tấu và nhịp điệu cũng được giới thiệu từ dễ đến khó, từ đơn
giản đến phức tạp. Sự tiếp cận một cách có tính khoa học và hợp lý đối với
các hình thức tiết tấu ảnh hưởng tới tốc độ tiến bộ của học sinh trong môn Ký
- Xướng âm. Ngoài những hình thức tiết tấu đơn lẻ, sự nối tiếp và phối hợp
giữa các hình thức tiết tấu khác nhau là điều rất được chú trọng trong giáo
trình này. Một điều quan trọng được các thầy cô luôn chú ý (khác với giáo
trình 11 năm) là nhịp điệu và tốc độ của bản nhạc khi đọc xướng âm hay ghi
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âm. Nhịp điệu và tốc độ của bản nhạc thể hiện phong cách âm nhạc nên đôi
khi các thầy cô còn sử dụng máy đánh nhịp để kiểm tra tốc độ của bản nhạc.
Điền nốt vào phần thiếu trong tổng phổ âm nhạc:
Hình thức điền nốt vào phần thiếu trong tổng phổ âm nhạc được sử
dụng trong môn Ghi âm với trình độ nghe nhạc khá cao, thường là ở các năm
cuối bậc Trung cấp âm nhạc. Người giảng viên phải chơi đàn hoặc sử dụng
đĩa CD để cho sinh viên nghe toàn bộ bản nhạc, sau đó trên tổng phổ được
chuẩn bị trước (có thiếu một số giai điệu phân bè), các em phải điền vào
những chỗ trống này. Hình thức điền nốt vào phần thiếu trong tổng phổ âm
nhạc được tiến hành bằng hai hình thức là đàn Piano hoặc dàn nhạc. Nghe
Piano (một nhạc cụ đơn âm) đã đòi hỏi một trình độ nghe nhạc cao, nhưng
đến khi nghe một dàn nhạc giao hưởng với hàng mấy chục bè khác nhau chắc
chắn là rất khó. Màu sắc âm thanh của bộ đàn Dây, kèn Gỗ, kèn Đồng, bộ Gõ
giao hưởng và các nhạc cụ màu sắc khác cần được các em phân biệt để phát
hiện ra những chỗ thiếu trong tổng phổ.
Ghi âm trí nhớ:
Trong phương pháp Ký - Xướng âm của Z. Kodaly và phương pháp
Suzuki thì Ghi âm trí nhớ giữ một vị trí rất quan trọng, đặc biệt đối với những
học sinh ngành lý luận, chỉ huy và biểu diễn âm nhạc. Đây là một sự bổ sung
quan trọng của giáo trình Ký - Xướng âm 6 trình độ của HVÂNQGVN so với
giáo trình 11 năm trước đây. Ở bậc học trung cấp tại Việt Nam, chúng ta chủ
yếu sử dụng ghi âm trí nhớ đối với giai điệu đơn âm (một bè), tại các quốc gia
có nền âm nhạc tiên tiến, học sinh cần phải ghi âm trí nhớ đa bè trong đó bao
gồm một bài hòa âm hoặc phức điệu từ 2 đến 3 bè.
1.2. Thực trạng dạy học môn Ký-Xướng âm tại Trường Đại học Hạ Long
1.2.1. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giáo viên
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Theo thông tin trên website “daihochalong.edu.vn” : Trường Đại học
Hạ Long được thành lập vào tháng 12 năm 2014 căn cứ theo Quyết định số
1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập
hai trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật
và Du lịch Hạ Long, với sứ mạng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp
nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, giáo dục và xã hội nhân
văn; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
Trường trực thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Với cơ cấu tổ chức khoa học, Trường gồm 7 Phòng ban, 7 Trung tâm
trực thuộc, 9 Khoa bao gồm: khoa Nghệ thuật, khoa Sư phạm âm nhạc, khoa
Du lịch... Mục tiêu đào tạo: đào tạo mũi nhọn chuyên ngành nghệ thuật, sư
phạm, du lịch, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn
hóa nghệ thuật, phục vụ phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh và khu vực.
Trong đó, Khoa Sư phạm âm nhạc giữ vai trò quan trọng trong việc đào
tạo ra các cán bộ, giáo viên âm nhạc tương lai, phục vụ cho nhu cầu phát triển
giáo dục của tỉnh Quảng Ninh. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Sư phạm
âm nhạc là thu hút tài năng nghệ thuật, định hướng giá trị nghệ thuật cho thế
hệ trẻ và đào tạo nghề, phát triển đôi ngũ giáo viên âm nhạc trong tỉnh.
Trường Đại học Hạ Long có tổng số cán bộ, giảng viên gồm 196 người,
trong đó có 55 người trình độ Thạc sĩ, 130 người trình độ Đại học, trình độ
cao đẳng có 11 người [32]. Nhà trường luôn chú trọng việc xây dựng đội ngũ
cán bộ, giáo viên giỏi, có chuyên môn vững vàng và tâm huyết. Đa số giảng
viên khoa sư phạm Âm nhạc đều tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt
Nam.
Trình độ chuyên môn của các giảng viên trong chuyên ngành dạy học
môn Ký - Xướng âm cũng có phần hạn chế do chỉ có hai người tốt nghiệp đại
học, trong đó có một giảng viên đang theo học Cao học tại ĐHSPNTTW.
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Ngoài các giờ học chính khóa, Khoa và Bộ môn chưa tổ chức nhiều hoạt động
ngoại khóa hoặc mở rộng các sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các cuộc thi biểu
diễn... Điều này cũng đã ảnh hưởng tới việc tăng thêm sự say mê học tập cho
các em học sinh. Số lượng các buổi sinh hoạt khoa học về sư phạm âm nhạc
mang tính học thuật phục vụ công tác đào tạo giáo viên và sinh viên còn hạn
chế. Khoa cũng như nhà trường còn chưa có một định hướng mang tính chất
hệ thống cho việc phát triển nâng cao chất lượng dạy học môn Ký - Xướng
âm tại trường.
1.2.2. Chương trình môn Ký - Xướng âm hệ CĐ Sư phạm Âm nhạc trường
Đại học Hạ Long
1.2.2.1. Khái quát về chương trình đào tạo của trường
Các môn kiến thức đại cương và kiến thức chuyên ngành được sắp xếp
trong chương trình đào tạo CĐSP Âm nhạc:
Tên môn học

STT

Học phần

Số tiết

I,II

90

I, II, III, IV

225

I, II, III, IV, V

360

1

Lý thuyết âm nhạc

2

Ký - Xướng âm

3

Nhạc cụ

4

Lịch sử âm nhạc thế giới

I, II

75

5

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

III

30

6

Hình thức và thể loại âm nhạc

III

75

7

Hòa âm cổ điển

III

60

8

Chỉ huy

III

45

9

Phương pháp dạy học âm nhạc

III, IV, V

165

10

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam

IV

30

11

Thanh nhạc

I, II, III, IV, V

360

12

Dân ca

III

30

30

13

Hợp xướng

II

45

14

Dàn dựng chương trình

IV

45

Chúng ta có thể thấy qua bảng biểu bên trên: Lý thuyết âm nhạc: 90
tiết; Nhạc cụ: 360 tiết; Các môn khác bao gồm: Thanh nhạc: 360 tiết; Dân ca:
30 tiết; Hợp xướng: 45 tiết; Dàn dựng chương trình: 45 tiết. Theo tác giả của
luận văn, với thời lượng dạy học như vậy các môn liên quan cũng như môn
Ký - Xướng âm có thể được bổ sung và điều chỉnh một cách hợp lý mà không
ảnh hưởng tới kế hoạch giáo dục chung của nhà trường.
Như vậy, môn Ký - Xướng âm dược giảng dạy trong 2 năm đầu tại Đại
học Hạ Long và tổng số tiết là 225 tiết. Chương trình giảng dạy môn Ký Xướng âm hệ CĐSP Âm nhạc trường Đại học Hạ Long gồm 15 đơn vị học
trình. Môn Ký - Xướng âm được học trong 4 học phần (2 năm đầu). Học phần
I: 60 tiết. Học phần II: 60 tiết. Học phần III: 60 tiết. Học phần IV: 45 tiết.
Học phần I: học các giọng Đô trưởng (C-dur), La thứ (a-moll), Son trưởng
(G-dur).
Học phần II: Mi thứ (e-moll), Fa trưởng (F-dur), Rê thứ (d-moll), Rê
trưởng (D-dur), Si thứ (h-moll)
Học phần III: Si giáng trưởng (B-dur), Son thứ (g-moll), La trưởng (Adur), Fa thăng thứ (fis-moll), Mi giáng trưởng (Es-dur), Đô thứ (c-moll)
Học phần IV: Mi trưởng (E-dur), Đô thăng thứ (cis-moll), La giáng trưởng
(As-moll), Fa thứ (f-moll).
1.2.2.2. Thống kê các giáo trình Ký - Xướng âm đang được sử dụng tại
trường.
Như đã trình bày ở trên (mục 1.1.4.1), hiện nay trường ĐHHL đang sử dụng
một số giáo trình như sau:
- Nguyễn Đắc Quỳnh (1993) “Xướng âm 1-2-3” Trường Đại học Sư
phạm Nghệ thuật TW.
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- Nguyễn Thị Tố Mai (2014), “Giáo trình xướng âm cho năm thứ nhất”
- Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
- Nguyễn Hoành Thông - Phạm Thanh Vân: “Giáo trình đọc - ghi
nhạc” Nxb Đại học sư phạm.
- Trịnh Hoài Thu, Lê Đức Sang (2006) “Giáo trình âm nhạc phần Kýxướng âm”, Nxb Giáo dục.
- Giáo trình 11 năm của Nhạc viện Hà Nội.
- Giáo trình 6 trình độ (trình độ 1-2-3) của Học viện Âm nhạc Quốc
gia Việt Nam.
Phân tích về những ưu nhược điểm của giáo trình:
Các giáo trình Ký - Xướng âm của Trường Đại học Sư phạm Nghệ
thuật TW có tính ứng dụng cao trong giảng dạy tại Đại học Hạ Long. Tuy
nhiên, như đã trình bày ở phần trên, ngay tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ
thuật TW cũng có khá nhiều giáo trình khác nhau như đã nêu bên trên, chính
vì vậy, khi sử dụng các giáo trình này tại Đại học Hạ Long cũng cần phải lựa
chọn và chọn lọc. Việc đưa các giáo trình Ký - Xướng âm của Trường Đại
học Sư phạm Nghệ thuật TW nhằm bổ sung, sắp xếp vào trong giáo trình dạy
học tại Đại học Hạ Long luôn theo xu hướng mềm hóa nghĩa là có thể điều
chỉnh theo thời gian và đối tượng giảng dạy.
Các Giáo trình 11 năm của Nhạc viện Hà Nội và Giáo trình 6 trình độ
(trình độ 1-2-3) của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mặc dù có những
độ khó nhất định những chúng tôi cho rằng từng bước có thể ứng dụng nhằm
nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ký - Xướng âm tại Đại học Hạ Long.
Theo chúng tôi suy nghĩ, bất kể là những giáo trình trong nước hay
quốc tế đều có những ưu điểm và những mặt hạn chế nhất định khi ứng dụng
tại Đại học Hạ Long. Có lẽ vì thế nên trên thế giới người ta luôn phải mở rộng
và tự điều chỉnh trong giáo trình của cơ sở đào tạo. Trong quá trình sử dụng
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các giáo trình nói trên, khi họp bộ môn, giảng viên cần phát hiện những
nhược điểm và cần bổ sung, giải quyết nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
môn Ký - Xướng âm tại Đại học Hạ Long.
Khi đánh giá về ưu nhược điểm trong dạy học môn Ký-Xướng âm tại
Đại học Hạ Long, các giảng viên và sinh viên sư phạm đã rất biết ơn những
đóng góp to lớn của thế hệ đi trước. Các giảng viên trước đây cũng đã có rất
nhiều cố gắng trong nghiên cứu và ứng dụng các giáo trình của các trung tâm
đào tạo âm nhạc lớn của đất nước, tuy nhiên cũng còn những hạn chế nhất
định trong phương pháp giảng dạy.
1.2.3. Phương pháp giảng dạy môn Ký - Xướng âm của giảng viên
Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng ảnh
hưởng đến chất lượng đào tạo. Trong bất kỳ một hoạt động dạy học nào từ lý
thuyết đến thực hành đều phải có phương pháp. Phương pháp là phần cốt lõi
của hoạt động dạy học, là cách thức giữ vai trò kim chỉ nam giúp SV tiếp thu
một cách tốt nhất, hiệu quả nhất những kiến thức từ người dạy đến người
học. Phương pháp có phù hợp thì sự truyền tải kiến thức đến SV mới đạt hiệu
quả cao. Chẳng hạn với môn nhạc cụ, hình thức dạy học chỉ một thầy một trò
nên việc sử dụng phương pháp dạy học cho từng đối tượng SV sẽ thuận lợi
hơn so với hình thức dạy học một tập thể.
Dựa vào tính đặc thù của môn học tôi xin đưa ra một vài phương pháp
nhằm ứng dụng những tiến bộ trong cải cách giáo dục tại Việt Nam cho việc
dạy học môn Ký-Xướng âm tại ĐHHL.
1.2.3.1.Thuyết trình
Thuyết trình là phương pháp chủ yếu dùng lời để giải thích, diễn giải
những kiến thức mới, những vấn đề mới SV chưa hiểu trong quá trình học
tập. Đối với SV CĐSPAN tại trường ĐHHL, phương pháp này được sử dụng
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nhiều hơn cho năm thứ nhất và thứ 2. Đây là đối tượng SV mới tiếp cận với
âm nhạc chuyên nghiệp nên kiến thức về âm nhạc chưa có nhiều vì vậy
phương pháp này phải được sủ dụng tích cực nhằm tích lũy cho SV khối
lượng kiến thức âm nhạc cơ bản và cần thiết phục vụ cho quá trình học tập
của những năm kế tiếp.
1.2.3.2. Thị phạm
Thị phạm (hay còn gọi là làm mẫu) là một phương pháp thiên về thực
hành. Phương pháp thị phạm trong dạy Ký - Xướng âm được hiểu là giảng
viên làm mẫu và SV quan sát, lắng nghe và bắt chước theo người làm mẫu.
Phương pháp này rất quan trọng cho những môn dạy thực hành và đòi hỏi sự
chính xác cao nhất của giảng viên. Vì thế người dạy cần phải phát huy hết vai
trò và khả năng cuả mình để vận dụng phương pháp đạt được hiệu quả cao
nhất tới người học. Đây là phương pháp rất cần thiết và mang tính chủ đạo
trong quá trình giảng dạy.
1.2.3.3. Lý thuyết kết hợp với thực hành
Phương pháp lý thuyết kết hợp với thực hành bản chất là sự kết hợp
giữa hai phương pháp thuyết trình và phương pháp thị phạm đã nói trên. Đây
là một phương pháp không thể thiếu trong dạy học âm nhạc, đặc biệt là dạy
học Ký - Xướng âm. Hai phương pháp này khi kết hợp với nhau một cách
linh hoạt và hợp lý sẽ giúp người học có cái nhìn một cách tổng quát hơn về
vấn đề mình đang học. Phương pháp lý thuyết kết hợp với thực hành là một
trong những phương pháp mang lại hiệu quả cao trong dạy học Âm nhạc nói
chung và trong dạy học Ký - Xướng âm nói riêng. Đây cũng là một phương
pháp được đánh giá là một trong những phương pháp dạy học tích cực.
1.2.3.4. Hướng dẫn thực hành luyện tập
Việc hướng dẫn thực hành luyện tập là phương pháp không thể thiếu
trong quá trình dạy học âm nhạc nói chung và dạy học Ký - Xướng âm nói
riêng. Tự tập luyện không chỉ là một phương pháp mà còn được coi như là
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mục tiêu là biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc dạy học. Phương pháp này
mang tính chủ động, đề cao tính tự giác, ý chí tự tập luyện của cá nhân mỗi
SV lên hàng đầu.
Nhìn chung, thời gian luyện tập cần thiết mà các em giành cho môn học
Ký - Xướng âm vẫn còn chưa nhiều. Tinh thần tự giác luyện tập còn phụ
thuộc vào lòng say mê của các em đối với Ký - Xướng âm. Tùy theo sự phát
triển về lứa tuổi, tinh thần tập luyện của các em chắc chắn sẽ có những tiến bộ
nhất định cùng với sự động viên khuyến khích của người thầy. Những đặc
trưng trong dạy và học âm nhạc nói chung và dạy Ký - Xướng âm nói riêng
được tập trung vào ba yếu tố có liên quan tới người học, đó là việc tập trung,
căn cứ và hướng vào người học.
Trong phương pháp dạy học môn Ký - Xướng âm trường Đại học Hạ
Long, các giảng viên đã có những cố gắng tìm hiểu và thực hiện các phương
pháp mới. Đó là các phương pháp Thuyết trình; Thị phạm; Lý thuyết kết hợp
với thực hành và Hướng dẫn thực hành luyện tập. Phương pháp thuyết trình
và thị phạm là những phương pháp mang tính truyền thống, đã được các thầy
cô áp dụng từ những năm trước đây. Phương pháp giảng dạy Lý thuyết kết hợp
với thực hành và Hướng dẫn thực hành luyện tập là những phương pháp mới đòi
hỏi giảng viên phải có những nghiên cứu sâu hơn về chuyên ngành này nhằm cập
nhật trong thực tế giảng dạy những phương pháp mới của thế giới.
1.3. Khả năng tiếp thu của sinh viên và hiệu quả dạy học môn Ký Xướng âm trường Đại học Hạ Long
1.3.1. Khả năng tiếp thu của sinh viên
Đa phần các em SV đều có xuất xứ là người trong tỉnh Quảng Ninh, chỉ
có một số ít là đến từ tỉnh ngoài. Các em là những SV có xuất thân từ những
gia đình cán bộ, công nhân và nông dân... số con em trong ngành là tương đối
ít. Chính vì có xuất thân như trên nên năng khiếu và sự tiếp thu âm nhạc của
các em có những phần hạn chế, đặc biệt trong những cảm nhận về cao độ, tiết
tấu, hợp âm...
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Tuy nhiên, trong các em cũng còn có trường hợp chỉ quan tâm tới Ký Xướng âm như một môn học phụ nên sự đầu tư thời gian và trí tuệ vào việc
học tập có những phần hạn chế nhất định.
SV hệ CĐSP Âm nhạc trường ĐH Hạ Long có nhiều em không có
điều kiện thuận lợi trong việc tiếp xúc với âm nhạc từ sớm và phần lớn không
có năng khiếu đặc biệt, nhưng khi theo học tại trường ĐH Hạ Long cùng với
sự đam mê và chỉ bảo tận tình của thầy cô, thông qua các hoạt động văn hóa
văn nghệ đã giúp các em cảm thấy yêu nghề và phát huy khả năng cảm thụ
âm nhạc tốt hơn. Cũng có một số ít em có năng khiếu tương đối tốt bởi có
xuất thân từ thành phố và gia đình có điều kiện cho các em tiếp cận với âm
nhạc khá sớm tại các Nhà văn hóa, Câu lạc bộ thiếu niên.
Tìm hiểu về vai trò, sự yêu thích và tình hình học môn Ký- Xướng âm
của SV, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đưa ra một số câu hỏi với SV năm
thứ nhất và thứ hai tại trường. (Bảng Phụ lục 5)
Câu hỏi 1: Theo em môn học Ký - Xướng âm có quan trọng không?
Kết quả cho thấy vẫn còn khá nhiều sinh viên thấy môn Ký - Xướng
âm là chưa quan trọng (16%), vì các em nghĩ chỉ cần đàn hát tốt là được, còn
lại đa số thấy quan trọng và rất quan trọng
Câu hỏi 2: Trước khi vào trường em đã được học về môn Ký - Xướng
âm chưa?
Phần lớn các em đều trả lời có được học qua nhưng không tìm hiểu kỹ
và học bài bản mà chỉ học để thi đầu vào.
Câu hỏi 3: Theo em các phương pháp giảng dạy của giáo viên có phù
hợp không?
Câu hỏi 4: Theo em môn học Ký - Xướng âm được tiếp cận theo
phương pháp nào là hiệu quả hơn?(thuyết trình, thực hành luyện tập, học
theo phương pháp mới)
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Đa số (92%) sinh viên đều cho rằng học tập môn Ký - Xướng âm theo
phương pháp thực hành luyện tập là hiệu quả nhất
Câu hỏi 5: Em có thường xuyên đọc tài liệu liên quan trước khi lên lớp
học môn Ký - Xướng âm không?
Chỉ một số ít sinh viên thường xuyên đọc tài liệu trước khi lên lớp học
môn Ký - Xướng âm (12%). Còn lại hầu hết đôi khi mới đọc giáo trình trước
khi lên lớp (80%)
Câu hỏi 6: Em thấy giáo trình Ký - Xướng âm được học trong trường
có dễ tiếp cận không?
Câu hỏi 7: Em có thường xuyên luyện tập môn Ký - Xướng âm tại nhà?
Câu trả lời là số sinh viên thường xuyên luyện tập (50%), luyện tập ít
(48%) , không bao giờ luyện tập chiếm thiểu số
Câu hỏi 8: Theo em việc vận dụng kiến thức môn Ký - Xướng âm vào
việc học tập các môn học khác là
a. Rất thuận lợi
b. Thuận lợi
c. Khó khăn
d. Rất khó khăn
Kết quả là phần lớn Sinh viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc sau quá trình
học tập và đi thực tập sư phạm phần lớn đã ứng dụng được kiến thức của môn
Ký - Xướng âm vào giảng dạy và các hoạt động âm nhạc khác.
Sau khi khảo sát, tổng hợp, kết quả đánh giá khả năng học Ký - Xướng
âm của SV cụ thể như sau:
Bảng 1: thống kê kết quả học tập (=%)
Giỏi

Khá

TB

Yếu

12%

35%

48%

5%
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Qua số liệu thống kê trên, chúng ta thấy rằng tỷ lệ các em có kết quả
học tập khá và trung bình là tương đối cao. Điều đáng mừng là số em có kết
quả yếu không nhiều (5%), mặc dù vậy, trong những năm tới cần phấn đấu
đưa tỷ lệ các em học giỏi lên cao hơn nữa, giảm tỷ lệ của SV trung bình và
yếu.
1.3.2. Đánh giá hiệu quả dạy học môn Ký - Xướng âm tại trường Đại học
Hạ Long
Như phần trên chúng tôi đã trình bày về việc dạy học môn Ký - Xướng
âm tại trường Đại học Hạ Long. Để có thể đề ra những giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng dạy học, chúng tôi cho rằng việc đánh giá những ưu điểm và
nhược điểm tồn tại trong dạy và học Ký - Xướng âm tại trường Đại học Hạ
Long là điều cần thiết.
1.3.2.1. Những ưu điểm
Các giảng viên giảng dạy môn học Ký - Xướng âm tại trường Đại học
Hạ Long đều được đào tạo một cách cơ bản tại HVANQGVN và Trường
ĐHSPNTTW. Có những giảng viên tuy không tốt nghiệp Lý luận sáng tác chỉ
huy - chuyên ngành Ký - Xướng âm nhưng rất yêu nghề, có tinh thần tự học
hỏi và bồi dưỡng nghiệp vụ nên cũng có những thành công nhất định trong
giảng dạy.
Trường Đại học Hạ Long và khoa đã hiểu rõ tầm quan trọng của bộ
môn Ký - Xướng âm và bước đầu đã tạo điều kiện cho thầy trò dạy và học.
Các thế hệ đi trước đã có những cố gắng lớn trong việc sưu tầm tư liệu và ứng
dụng các phương pháp dạy học Ký - Xướng âm của thế giới và của các cơ sở
đào tạo âm nhạc lớn trong nước.
Hiện nay, các giảng viên giảng dạy môn học Ký - Xướng âm đã bắt
đầu có những nghiên cứu khoa học về chuyên ngành này. Tuy nhiên, sự ứng
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dụng những phương pháp mới còn cần được bổ sung thêm nhằm nâng cao
chất lượng dạy học môn Ký - Xướng âm tại trường.
Lực lượng học sinh sinh viên yêu thích âm nhạc và số đông chăm
học. Đa phần các em có năng khiếu âm nhạc, tai nghe tương đối tốt. Bước
đầu, các em đã tỏ ra yêu thích môn học này và đã có những cố gắng nâng cao
chất lượng học tập qua những phương pháp dạy học mới của các thầy cô.
1.3.2.2. Những tồn tại
Một số giảng viên còn chưa có tinh thần sáng tạo trong giảng dạy, chưa
có những tìm tòi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Phương pháp dạy học
của giảng viên còn chưa áp dụng được những phương pháp mới và chưa gây
hứng thú cho sinh viên.
Sinh viên còn chưa thấy hết vai trò của môn Ký - Xướng âm cũng như
ảnh hưởng của nó đối với mọi hoạt động âm nhạc.
Giáo trình dạy học Ký-Xướng âm vẫn chưa được sưu tầm một cách đầy
đủ và chưa được nghiên cứu ứng dụng một cách khoa học.
Những trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy môn Ký - Xướng âm
trong những năm qua (phòng học, máy móc, đàn...) đã có những cải thiện
đáng kể nhưng chưa đáp ứng tốt được trong việc nâng cao chất lượng giảng
dạy ngày nay.
Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và nhược điểm tồn tại trong dạy
học môn học Ký - Xướng âm tại trường Đại học Hạ Long, chúng tôi cho rằng
Bộ môn cần tiếp tục cải tiến nội dung và phương pháp dạy học nhằm nâng
cao chất lượng theo hướng “mềm và mở” trong ứng dụng nội dung và phương
pháp dạy học mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Tiểu kết
Việc đào tạo giảng viên dạy âm nhạc cho thế hệ trẻ là vô cùng quan
trọng, là một nhiệm vụ tất yếu của cả xã hội nói chung và trường Đại học Hạ
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long nói riêng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi sự kết hợp của nhiều
yếu tố như: Công tác quản lý, phân phối chương trình, kiểm tra thực hiện
chương trình, cơ sở vật chất của nhà trường, năng khiếu âm nhạc của SV,
năng lực của giảng viên trực tiếp giảng dạy. Mỗi một môn học trong chương
trình đều có vai trò quan trọng cấu thành nên tổng thể kiến thức chuyên môn
và góp phần hình thành nên các kỹ năng của SV.
Môn Ký - Xướng âm là một môn học cơ bản trong chương trình đào tạo
giáo viên âm nhạc phổ thông. Đây là môn học vô cùng cần thiết và bắt buộc
đối với bất cứ ai khi học âm nhạc. Ký - Xướng âm giúp người học âm nhạc
rèn luyện các kỹ năng như: biết nghe, biết cảm thụ âm nhạc, biết đọc bản nhạc
và quan trọng hơn nữa môn học này còn bổ trợ giúp người học học tốt các
môn học khác. Qua môn học này, SV hiểu thêm về sáng tạo âm nhạc, biết vận
dụng các kiến thức đã học để sáng tạo âm nhạc, để rèn luyện năng khiếu của
bản thân. Chính vì thế chất lượng dạy học môn Ký - Xướng âm có ảnh hưởng
chung đến chất lượng đào tạo giáo viên âm nhạc của nhà trường.
Thông qua những tìm hiểu, trên cơ sở những kết quả đã nghiên cứu về
tình hình của nhà trường, đội ngũ giảng viên cũng như về phía SV, đứng
trước nhu cầu về đội ngũ cán bộ, giáo viên âm nhạc, tôi nhận thấy vấn đề dạy
học môn Ký - Xướng âm còn nhiều bất cập, hạn chế. Về giảng viên chưa có
giáo trình thống nhất, phương pháp chưa có nhiều đổi mới thu hút học sinh.
Về phía SV chưa xác định được nhiệm vụ học tập và chưa chăm chỉ, năng lực
tự học, tự sáng tạo chưa cao. Vì vậy, để nhằm đưa ra những giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng dạy và học môn Ký - Xướng âm tại trường Đại học Hạ
Long, tôi sẽ trình bày những nghiên cứu và đề xuất biện pháp của mình ở
chương 2.
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Chương 2
BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN KÝ XƯỚNG ÂM CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ÂM NHẠC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG
Để có thể nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ký - Xướng âm cho sinh
viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long, tôi cho rằng cần
phải đổi mới, nâng cao đồng bộ trên tất cả các mặt có liên quan như: Trình độ
năng lực giáo viên, chất lượng soạn giáo án, trang thiết bị giảng dạy, hình
thức tổ chức môn học, cơ chế quản lý và điều hành… Tuy nhiên ở đây, tôi xin
phép chỉ tập trung đối với việc cải tiến, nâng cao chất lượng phương pháp
giảng dạy trong đó bao gồm: Bổ sung, điều chỉnh và sắp xếp lại chương trình,
giáo trình của môn học, quy chuẩn hóa việc biên soạn giáo án, đổi mới
phương pháp giảng dạy. Đó là những vấn đề trực tiếp và quan trọng nhất
trong giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Ký - Xướng âm cho
sinh viên Cao đẳng sư phạm Âm nhạc trường Đại học Hạ Long.
Trong chương này, tôi đưa ra một số biện pháp điều chỉnh chương
trình, giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy Ký - Xướng âm cho sinh
viên CĐSPÂN trường Đại học Hạ Long nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Những đề xuất này được rút ra từ thực tiễn trong quá trình quan sát và thực
nghiệm giảng dạy tại trường của bản thân.
2.1. Bổ sung và điều chỉnh chương trình, giáo trình
Việc bổ sung và điều chỉnh chương trình, giáo trình giảng dạy Ký Xướng âm cho sinh viên CĐSPÂN trường Đại học Hạ Long là điều mang tính
cấp thiết hiện nay. Về chương trình, nhà trường cần tuân thủ theo những quy
định chặt chẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên không mang tính chất bổ sung
mà chỉ dứng ở mức độ điều chỉnh bổ sung thời lượng trong dạy và học môn
Ký - Xướng âm tại trường Đại học Hạ Long.
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Chúng tôi cho rằng trong chương 2 này cần tập trung vào việc bổ sung
giáo trình dạy học Ký - Xướng âm và từng bước quy chuẩn hóa việc biên
soạn giáo án. Việc quy chuẩn hóa công tác biên soạn giáo án cũng chính là sự
sắp xếp lại những giáo trình truyền thống và những giáo trình tham khảo
mang tính “mềm và mở”.
2.1.1. Những căn cứ và cơ sở để điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học
2.1.1.1. Những căn cứ và cơ sở điều chỉnh
Điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học Ký - Xướng âm là một
công việc cần được tiến hành một cách thường xuyên tại tất cả các cơ sở đào
tạo âm nhạc trên thế giới. Những cải cách và đổi mới trên lĩnh vực này được
tạo nên bởi các nghiên cứu của những học giả nổi tiếng. Với một quá trình
liên tục sáng tạo và phát triển trong nội dung và phương pháp dạy học Ký Xướng âm, nhiều giáo trình mới ra đời tại Việt Nam và thế giới.
Đây chính là cơ sở khoa học để các trường tổ chức nghiên cứu và ứng
dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học môn Ký - Xướng âm trong
từng năm học. Việc sưu tầm và nghiên cứu để có thể ứng dụng vào trong thực
tế giảng dạy ở mỗi trường là điều cần thiết. Chính vì vậy, những điều kiện cần
và đủ cho những ứng dụng này tại cơ sở đào tạo cần phải quan tâm là:
- Trình độ kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên.
- Khả năng tiếp thu của sinh viên.
- Việc sưu tầm, bổ sung và sắp xếp lại nội dung của từng năm học là
điều cần được tiến hành trước khi bước vào từng năm học. Cần tổ chức các
Hội thảo về Ký - Xướng âm và có những nghiên cứu chuyên đề sâu.
- Nhà trường cần mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc đổi
mới nội dung và phương pháp dạy học Ký - Xướng âm.
Trong những căn cứ và cơ sở để điều chỉnh nội dung và phương pháp
dạy học Ký - Xướng âm cho sinh viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc tại Đại học
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Hạ Long, chúng ta cần hết sức lưu ý tới việc xác định những tiêu chí về logic
kiến thức cũng như tiến trình thực hiện. Những giáo trình của các Giáo sư tại
Đại học SPNTTW trong đó phải kể tới giáo trình Xướng âm của PGS.TS.
Nguyễn Thị Tố Mai và Giáo trình Ký - Xướng âm của PGS.TS. Trịnh Hoài
Thu là rất cần thiết đối với Đại học Hạ Long.
Việc ứng dụng hai giáo trình nói trên cũng cần các giảng viên tại Đại
học Hạ Long cân nhắc, suy nghĩ. Việc giảm tải những bài khó nhưng sao cho
logic của giáo trình hợp lý và phù hợp vớiyêu cầu địa phương cũng không
phải là một việc làm dễ dàng. Trong việc này, vai trò của bộ môn và khoa có
một tầm quan trọng nhất định trong việc điều phối và thông qua giáo trình.
2.1.1.2. Điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học
- Điều chỉnh nội dung:
Nội dung dạy học âm nhạc nói chung và nội dung dạy học Ký - Xướng
âm nói riêng luôn là một vấn đề mang tính “cốt lõi” trong giáo dục âm nhạc.
Nội dung dạy học Ký - Xướng âm không phải là “bất biến”, nó luôn được bổ
sung trên những đòi hỏi phát triển của thời đại từ những yêu cầu của tập thể
giảng viên và sinh viên.
Khi bàn về vấn đề xây dựng nội dung giáo trình và giáo trình tham
khảo mang tính “mềm và mở” có nghĩa là chúng ta cần kế thừa những nội
dung tiên tiến của thế giới và các cơ sở đào tạo âm nhạc nói chung và Sư
phạm âm nhạc nói riêng. Bên cạnh những nội dung giáo trình của các học
viện và nhạc viện, chúng tôi cho rằng các giáo trình của các Giáo sư tại Đại
học SPNTTW là rất quan trọng và cần thiết đối với Đại học Hạ Long.
Thêm nữa, chúng ta cũng không thể bỏ qua những giáo trình dạy học
Ký - Xướng âm đã được các thế hệ đi trước sử dụng tại Đại học Hạ Long. Các
nội dung giáo trình trước đây có những điểm tốt như rất sát với nhu cầu phát
triển và khả năng của thầy trò Đại học Hạ Long. Tuy nhiên, trong sự hội nhập
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quốc tế cũng như trong một thế giới luôn phát triển như hiện nay, nội dung
dạy học môn Ký - Xướng âm tại Đại học Hạ Long cũng luôn cần đổi mới và
phát triển.
Như vậy, trong tiến trình kế thừa và phát triển nội dung dạy học môn
Ký - Xướng âm tại Đại học Hạ Long luôn cần có sự điều chỉnh để giáo trình
không quá khó và phù hợp với khả năng dạy học của giảng viên và khả năng
tiếp thu của sinh viên. Tất nhiên, để có thể phát triển những nội dung mới rất
cần nhà trường phải có những đầu tư kinh tế nhất định để mua sắm tư liệu và
phương tiện dạy học.
- Điều chỉnh phương pháp dạy học:
Việc điều chỉnh phương pháp dạy học Ký - Xướng âm có những
nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là những nguyên nhân mang tính “tự thân”
của môn học để có thể nâng cấp về phương pháp dạy học nhằm mục đích
nâng cao chất lượng dạy học. Thứ hai là khi chúng ta bổ sung thêm những nội
dung mới, lúc đó một yêu cầu phát sinh là cần phải có những phương pháp
dạy học mới phù hợp với những nội dung mới này.
Trong việc điều chỉnh phương pháp dạy học Ký - Xướng âm chúng ta
cần phải kế thừa những phương pháp dạy học tiên tiến của thế giới và các
phương pháp của các nhạc viện và học viện âm nhạc ở Việt Nam. Tuy
nhiên, bởi địa chỉ ứng dụng là việc dạy học Ký - Xướng âm cho sinh viên
Cao đẳng Sư phạm tại Trường Đại học Hạ Long nên phương pháp giảng
dạy qua các giáo trình của các Giáo sư tại Đại học SPNTTW có một tầm
quan trọng nhất định.
Việc điều chỉnh phương pháp dạy học Ký - Xướng âm cho sinh viên
bậc đại học và bậc cao đẳng là cần thiết, bởi mức độ đòi hỏi về nội dung và
phương pháp dạy học ở mỗi bậc học nói trên có những sự khác biệt nhất định.
Khi ứng dụng cho bậc học cao đẳng, cần có sự “mềm hóa”, không máy móc,
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điều này có nghĩa là cần lược giản một số nội dung cao quá những phương
pháp dạy học thì có thể áp dụng tại cơ sở một cách có sáng tạo.
2.1.2. Bổ sung một số nội dung vào chương trình
So với một số cơ sở đào tạo âm nhạc lớn của đất nước, nội dung dạy
học môn Ký - Xướng âm tại ĐHHL còn cần được bổ sung thêm về nhiều khía
cạnh khác nhau. Việc bổ sung cần được dựa trên tính kế thừa truyền thống
dạy học môn Ký - Xướng âm tại trường và căn cứ vào những hạn chế đã được
trình bày trong chương 1 của luận văn. Tiêu chí “bổ sung” được tiến hành
theo hướng mở và tiếp thu những giáo trình có tính hiệu quả cao trong nước
và quốc tế. Tất nhiên, những giáo trình của Trường ĐHSPNTTW vẫn là đối
tượng nghiên cứu chính, còn những giáo trình của HVANQGVN thì chỉ mang
tính tham khảo.
Trong dạy học, việc xây dựng chương trình với hệ thống kiến thức kỹ
năng phù hợp với đối tượng học có vai trò quan trọng quyết định đến chất
lượng và hiệu quả của sản phẩm đào tạo. Vì vậy, ngành Giáo dục và các nhà
Sư phạm luôn quan tâm đến việc đưa ra chương trình môn học sao cho hợp lý
và có tính vừa sức, khoa học nhằm tạo điều kiện cho người học phát huy theo
đúng khả năng của mình.
Trước tiên, luận văn đề xuất bổ sung và điều chỉnh chương trình, giáo
trình, tài liệu cho môn học Ký - Xướng âm bởi chương trình và giáo trình có
ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng dạy học.
Như đã trình bày trong chương 1, tại Đại học Hạ Long chủ yếu sử dụng
các giáo trình của Trường ĐHSPNTTW (mục 1.2.2.2 trang 30).
Bên cạnh những giáo trình nói trên, tôi cho rằng từng bước có thể ứng
dụng Giáo trình 11 năm của Nhạc viện Hà Nội. Trong một số lớp, có giảng
viên đã sử dụng giáo trình 11 năm của Nhạc viện Hà Nội này, tuy nhiên theo
tôi, cần tập trung sử dụng một cách chọn lọc những giáo trình từ năm thứ 5
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đến năm thứ 9 là phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh sinh viên trường
ĐHHL. Đặc biệt, trong Giáo trình Ký - Xướng âm 11 năm của Nhạc viện Hà
Nội, những bài phát triển dân ca cần được lưu ý ứng dụng nhằm giáo dục cho
các em lòng yêu quê hương và giáo dục nét đẹp truyền thống trong âm nhạc
dân tộc.
Giáo trình 6 trình độ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mang
tính chất chọn lọc và tham khảo cho các em sinh viên có năng khiếu tốt. Mức
độ ứng dụng chủ yếu vẫn là trình độ 1-2-3 trong Giáo trình 6 trình độ. Thực
hiện giáo trình này càng cần lưu ý tới việc ứng dụng “mềm và mở” bởi độ khó
của giáo trình. Việt Nam đang bước sang những thập niên đầu của thế kỷ XXI
nên việc ứng dụng còn có ý nghĩa đáp ứng được với quá trình hội nhập quốc
tế hiện nay bởi đây là giáo trình tiếp thu những thành tựu cao nhất của việc
dạy và học môn Ký - Xướng âm trên phạm vi thế giới.
* Sắp xếp lại thứ tự của tiến trình môn học:
Như đã trình bày ở chương 1, thời lượng chương trình dạy học môn Ký
- Xướng âm tại trường ĐHHL là 225 tiết theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Giáo
dục và Đào tạo. Tuy nhiên, cách sắp xếp tiến trình như đã trình bày ở chương
1 còn có chỗ chưa hợp lý và phù hợp với tình hình học tập của sinh viên. Căn
cứ vào những thống kê về nội dung dạy học trong 4 học phần tại trang 30
(chương 1 của LV), tôi xin sắp xếp lại thứ tự tiến trình môn học như sau:
Bảng 2: Đề xuất chương trình đổi mới môn Ký - Xướng âm
Học phần I: 60 tiêt
(bài tập 0 dấu hóa)
Xướng âm

Ghi âm

- Đọc gam, luyện các quãng 2T, 2t,

-Ghi tiết tấu : những tiết tấu cơ bản

3T, 3t giọng C-dur và a-moll.

-Ghi âm đơn điệu giọng C-dur, a-

-Luyện gõ các âm hình tiết tấu cơ

moll
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bản ở các loại nhịp 2/4, ¾, 4/4, 3/8

-Ghi âm trí nhớ : giai điệu đơn giản

-Luyện các bài Xướng âm giọng C-

giọng C-dur, a-moll

dur, a-moll với các trường độ cơ
bản.
Học phần II: 60 tiết
(bài tập 1 dấu hóa)
Xướng âm

Ghi âm

-Đọc gam, luyện các quãng của

-Ghi tiết tấu: những mẫu tiết tấu

giọng G-dur, e-moll, F-Dur, d-moll

không quá phức tạp

-Luyện các dạng tiết tấu :

-Ghi âm giai điệu các bài giọng Gdur, e-moll, F-Dur, d-moll

,

,

,

,
,
...
-Đọc các bài xướng âm giọng G-

-Ghi âm trí nhớ: sử dụng những âm
hình tiết tấu khó hơn đã được luyện
tập

dur, e-moll, F-Dur, d-moll
-Tập thị xướng các bài XÂ đơn giản
Học phần III: 60 tiết
(bài tập từ 2 đến 3 dấu hóa)
Xướng âm

Ghi âm

-Đọc các quãng 4, 5

- Ghi tiết tấu: những tiết tấu khó đã

-Đọc những mẫu tiết tấu khó: dấu

được học, ghi tiết tấu trí nhớ

nối, đảo phách, nghịch phách.

-Ghi âm đơn điệu các giọng G-dur,

-Đọc bài xướng âm giọng G-dur, e-

e-moll, F-dur, d-moll, A-dur, fis-

moll, F-dur, d-moll, A-dur, fis-moll, moll, Es-dur, c-moll
Es-dur, c-moll
-Đọc các bài có li điệu, chuyển điệu
cấp 1

-Ghi âm 2 bè đơn giản
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-Đọc xướng âm 2 bè: những bài giai
điệu và tiết tấu đơn giản
Học phần IV: 45 tiết
(bài tập 04 dấu hóa và một số giọng khác)
Xướng âm

Ghi âm

-Đọc các quãng nhảy, các quãng bất -Ghi đơn điệu với các giọng E-dur,
kỳ không trong giọng

cis-moll, As-dur, f-moll

-Đọc gam và các bài xướng âm

-Ghi âm 2 bè

giọng E-dur, cis-moll, As-dur, f-

-Ghi âm bài có sử dụng ly điệu

moll
- Đọc các bài xướng âm nhiều bè:
các bài hợp xướng 3 đến 4 bè đơn
giản.
Tuy nội dung chương trình không quá khác biệt so với trước đây,
nhưng quy chuẩn rõ ràng hơn và phù hợp hơn với khả năng tiếp thu của sinh
viên Cao đẳng Sư phạm Trường ĐHHL.
2.1.3. Quy chuẩn hóa việc biên soạn giáo án
Việc quy chuẩn và nâng cao chất lượng soạn giáo án của giáo viên là
một phương pháp thực tế và thiết thực nhất nhằm nâng cao chất lượng dạy
học. Qua giáo án, chúng ta có thể thấy được nội dung giảng dạy một cách
tổng quát, các phương pháp của giáo viên và nhiệm vụ học tập của sinh viên
trong từng giờ lên lớp. Việc soạn giáo án cần đạt được những nội dung và yêu
cầu gồm:
- Xác định rõ mục tiêu của từng tiết dạy
- Những phương tiện sử dụng trong giờ dạy
- Tiến trình thực hiện giờ dạy:
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+ Các bước lên lớp của giáo viên
+ Nội dung bài dạy
+ Phương pháp giảng dạy của giáo viên
+ Các hoạt động của giáo viên
+ Các hoạt động của sinh viên
Cấu trúc trình tự của một giáo án gồm:
Tên bài dạy - Thứ tự số tiết theo phân phối chương trình
I) Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích: Ghi rõ mục đích của bài
2. Yêu cầu: Ghi rõ yêu cầu của bài
II) Chuẩn bị phương tiện: (ghi rõ phương tiện dạy học được sử dụng trong
bài)
III)

Tiến trình thực hiện:
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Giảng bài mới

Thời gian

Nội dung

Hoạt động của giáo
viên

Hoạt động của sinh
viên
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4. Củng cố
5. Dặn dò và giao bài tập về nhà
IV) Rút kinh nghiệm giảng dạy: (những ưu nhược điểm cần khắc phục).
Việc soạn giáo án có một tầm quan trọng đối với các môn học nói
chung và đối với dạy học Ký - Xướng âm nói riêng. Chúng ta cần tránh việc
soạn giáo án theo cảm tính mà cần được thực hiện một cách khoa học và có
hệ thống. Nội dung của giáo án phải phù hợp với trình độ thực tế của giảng
viên và khả năng tiếp thu của sinh viên.
Sau đây, tôi xin biên soạn một giáo án cụ thể theo cấu trúc trên:
Tiết 5 (học phần II)
Xướng âm giọng C-dur với âm hình tiết tấu:

,

,

Ghi âm đơn điệu: giọng C-dur
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích:
- Giúp sinh viên nắm chắc cách đọc 3 âm hình tiết tấu trên
- Rèn luyện kỹ năng đọc quãng 3 và 4 của giọng C-dur
- Nghe và ghi âm bài ghi đơn điệu nhịp 2/4 giọng C-dur
2. Yêu cầu: Sinh viên xướng âm chính xác cao độ, trường độ và sắc thái
của bài.
II. Chuẩn bị phương tiện dạy học: Đàn piano, bảng, sách giáo trình
III. Phương pháp thực hiện: thuyết trình, thực hành
IV. Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên yêu cầu SV đọc lại bài xướng âm đã giao về nhà.
3. Giảng bài mới
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Thời

Nội dung và hoạt động của giáo viên

Phương pháp

Hoạt động

dạy học

của SV

gian
1, Giáo viên cho sinh viên ôn lại âm hình tiết

- SV gõ

tấu:

lại 3 âm

,

,

-Giáo viên gõ mẫu lần lượt từng âm hình tiết

- Thị phạm

hình tiết
tấu trên,

tấu. yêu cầu sinh viên gõ theo

lắng nghe
lưu ý của
2, Giáo viên hướng dẫn sinh viên đọc bài
xướng âm giọng C-dur :

GV.
-Thuyết trình,

-SV lắng

hướng dẫn

nghe và

thực hành LT

đọc bài
theo
hướng dẫn

-Giáo viên cho sinh viên đọc lại gam C-dur:
đọc liền bậc và đọc gam rải
-Lưu ý sinh viên trong bài có quãng nhảy từ
âm Rê - Si
-Giáo viên cho sinh viên đọc quãng 3 và
quãng 4 trong gam C-dur, sau đó đọc quãng

của GV
-Thuyết trình
-Hướng dẫn
thực hành LT

nhảy có trong bài
-Giáo viên cho sinh viên đọc bài xướng âm
với tốc độ chậm, sau đó tăng dần tốc độ
+ Giáo viên gọi từng cá nhân đọc bài
+Yêu cầu từng nhóm xướng âm lại
-Giáo viên lắng nghe và sửa sai
3, Ghi âm:
-Giáo viên hướng dẫn sinh viên ghi âm đơn

-Phương pháp
kiểm tra đánh
giá

-SV nghe
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điệu bài ghi giọng C-dur

-Hướng dẫn

+Giáo viên đàn cho sinh viên nghe giai điệu

thực hành LT, định loại

của bài

Sử dụng

và xác
nhịp

phương tiện
trực quan

+Yêu cầu sinh viên xác định nhịp
+Giáo viên đàn lại gam C-dur và nốt La thanh

-SV ghi

mẫu

nhanh giai

+Giáo viên chia bài thành 2 câu và đàn mỗi

điệu ở lần

câu 3 lần

nghe thứ
nhất, hoàn
thiện tiết
tấu, gạch
nhịp ở lần
nghe sau
-SV soát

+Giáo viên đàn lại toàn bài để sinh viên kiểm

lại kết quả

tra
-Giáo viên hướng dẫn SV đọc xướng âm lại
bài vừa ghi để kiểm tra kết quả

bài ghi âm
-Hướng dẫn

-Cả lớp

thực hành LT, đọc xướng
Kiểm tra đánh âm bài
giá.

vừa ghi.

4. Củng cố : Sinh viên đọc lại gam C-dur, đọc hợp âm rải và quãng 3, 4.
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5. Dặn dò: Giáo viên lưu ý lại những vấn đề trong bài và giao bài tập về
nhà cho sinh viên các bài Xướng âm trong giáo trình và hướng dẫn sinh
viên tham khảo thêm các tài liệu khác, hướng dẫn sinh viên chia nhóm
tự học ở nhà.
2.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy
Phương pháp dạy học như đã trình bày ở chương 1 được hiểu là những
cách thức tác động của người giáo viên đối với người học trong quá trình dạy
học nhằm truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, lý luận, kinh nghiệm đối với
môn học, giúp cho người học lĩnh hội đầy đủ về nội dung và bản chất của vấn
đề, từ đó áp dụng vào thực tiễn. Có thể nói rằng, môn học Ký - Xướng âm
theo quan điểm các nhà sư phạm âm nhạc trên thế giới là một môn học mang
tính “nền tảng” cả về kiến thức, kỹ năng, lý luận, kinh nghiệm đối với việc
phát triển trình độ âm nhạc của học sinh, sinh viên. Trong giáo dục âm nhạc,
ít có môn học nào có một vị trí quan trọng và có tầm ảnh hưởng tới tất cả các
hoạt động sáng tác, nghiên cứu, biểu diễn và sư phạm âm nhạc như vậy.
Đối với môn Ký - Xướng âm, trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải
dùng những phương pháp, cách thức hợp lý giúp sinh viên áp dụng lý thuyết
âm nhạc cơ bản vào thực hành Ký - Xướng âm theo đúng yêu cầu nội dung.
Trong những năm vừa qua, việc giảng dạy bộ môn Ký - Xướng âm ở
trường ĐHHL chất lượng còn chưa cao (như đã trình bày ở chương 1), lý do
một phần bởi việc áp dụng các phương pháp dạy học của giáo viên chưa hợp
lý, các phương pháp được sử dụng chưa đa dạng, hiệu quả giảng dạy chưa
cao. Chính bởi vậy, chất lượng thực hành Ký - Xướng âm của sinh viên còn
nhiều hạn chế, kết quả học tập chưa cao.
Vì vậy, để giờ học Ký - Xướng âm đạt hiệu quả tốt, giáo viên phải định
hướng mục đích chung của môn học. Mục tiêu đó bao gồm việc giáo viên
phải định hướng cho sinh viên phương pháp đọc một bài xướng âm theo cách
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hiệu quả nhất: cách đọc cao độ, tiết tấu, xử lý sắc thái, lấy hơi… từ đó sinh
viên có cái nhìn tổng quát, nắm vững các bước căn bản trước khi tập đọc (phá
bài); hay trong Ký âm: giáo viên hướng dẫn sinh viên từng bước nghe và ghi
một bài Ký âm sao cho đúng và đơn giản nhất.
Từ quá trình đó, sinh viên lĩnh hội được những kỹ năng, phương pháp
tự rèn luyện khả năng của mình để áp dụng vào thực tiễn chuyên ngành (đàn,
hát), cũng như các môn học khác (hòa thanh, hợp xướng…). Trong chương 2
này, tôi xin đưa ra một số đổi mới trong phương pháp giảng dạy Ký - Xướng
âm cho sinh viên Cao đẳng sư phạm Trường ĐHHL.
Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh:
Trong giảng dạy và học tập Ký - Xướng âm, việc tổ chức các hoạt động
học tập của học sinh là điều cần thiết. Các hoạt động học tập có thể được tổ
chức như học tập chính khóa, cũng có thể theo hình thức ngoại khóa, tham
quan, khảo sát... Sự học tập lý thuyết luôn đi song hành với học tập trong thực
hành bởi học tập âm nhạc có rất nhiều yếu tố thực hành trong đó. Các hình
thức học tập cũng cần được đa dạng hóa như tổ chức biểu diễn trong nhà
trường, ngoài xã hội hay tổ chức các buổi hội thảo khoa học cấp khoa hoặc
cấp trường...
Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học:
Các hình thức tự học Ký - Xướng âm được đặc biệt chú ý, ở cấp đại
học và cao học, ngoài việc tự học tập, rèn luyện ở lớp, ở nhà các em còn có
thể áp dụng phương pháp học tập mọi nơi, mọi lúc. Một hoạt động đặc thù đối
với các đối tượng là sinh viên đại học và học viên cao học âm nhạc là công
tác nghiên cứu khoa học. Công tác nghiên cứu được ứng dụng bởi các tư duy
và phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm phát huy tư duy sáng tạo trong
học tập.
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Việc rèn luyện phương pháp học tập bao gồm cả học tập các môn lý
thuyết âm nhạc cũng như việc luyện tập thanh nhạc hay nhạc cụ là điều rất
được quan tâm tại Trường Đại học Hạ Long. Việc đúc rút những thành công
và thất bại, những khó khăn và thuận lợi của bản thân sẽ giúp cho chúng ta
tăng thêm kinh nghiệm tự học. Trong nhiều trường hợp, người thầy cần
hướng dẫn cho các em sinh viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu.
Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác:
Học tập Ký - Xướng âm bao gồm cả hai yếu tố: học tập thể và học cá
nhân. Trong học tập theo lớp tập thể theo hướng tích cực, nhiều cơ sở đào tạo
đã mở rộng hướng “học tập hợp tác”, “học tập theo nhóm”...
Biểu 1:
Những đặc trưng của
phương pháp dạy học môn
Ký - Xướng âm

Dạy học tập
trung vào
người học

Dạy và học thông
qua tổ chức các hoạt
động học tập của
học sinh

Dạy học căn cứ
vào người học

Dạy và học chú trọng
rèn luyện phương
pháp tự học

Dạy học
hướng vào
người học

Tăng cường học tập
cá thể, phối hợp với
học tập hợp tác

Kết hợp đánh giá của thầy
với đánh giá của trò

2.2.1. Rèn luyện kỹ năng đọc Xướng âm
Để giảng dạy tốt môn Xướng âm, giáo viên phải có những phương
pháp hướng dẫn cho sinh viên kỹ năng đọc đúng một bài xướng âm theo quy
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định: cách đọc cao độ, tiết tấu, đọc gam, xử lý sắc thái để từ đó sinh viên có
cái nhìn tổng quát, nắm được cách thức đọc một bài xướng âm và vận dụng
vào các bài đọc mới mà không cần hướng dẫn.
Phương pháp giảng dạy môn Xướng âm ở trường Đại học Hạ Long còn
nhiều hạn chế, giáo viên thường cho sinh viên đọc gam theo lối thông thường
sau đó vào ngay bài thực hành mà không chú trọng rèn luyện các kỹ năng cho
sinh viên trước khi vào đọc một tác phẩm. Chính vì vậy, do chất lượng sinh
viên không đồng đều, ngoài các sinh viên có năng khiếu, những sinh viên còn
lại ít được tiếp xúc với môn Xướng âm từ trước sẽ khó nắm vững được những
yếu tố kỹ năng, kỹ thuật cơ bản khi đọc một bài xướng âm.
Trong bài luận văn này tôi xin đưa ra một số đổi mới trong phương
pháp giảng dạy Xướng âm cho sinh viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc trường
Đại học Hạ Long. Trước hết tôi xin tách riêng nội dung đọc cao độ và tiết tấu
và đưa ra một số biện pháp nhằm đa dạng hóa phương pháp giảng dạy của
giáo viên ở hai nội dung này.
2.2.1.1 Rèn luyện kỹ năng về cao độ
Do sinh viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long khả
năng âm nhạc còn nhiều hạn chế nên quy trình dạy học phải diễn ra tuần tự,
chi tiết, từng bước vững chắc. Để sinh viên nắm vững cao độ việc giảng dạy
phải tiến hành từng bước như sau:
* Đọc gam: đọc gam và đọc rải hợp âm chủ
Muốn đọc cao độ của bài xướng âm cho đúng, việc đầu tiên là phải
hướng dẫn sinh viên đọc gam sao cho chính xác. Đọc gam có thể theo nhiều
cách áp dụng cho cả giọng trưởng và giọng thứ.
- Cách 1: Đọc đi lên và đi xuống liền bậc với các trường độ giống nhau
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Ví dụ 1:

- Cách 2: Đọc gam có thay đổi tiết tấu
Ví dụ 2:

- Cách 3: Đọc gam theo quãng đi lên(lên dần và xuống dần)
Ví dụ 3:

- Cách 4: Đọc gam theo quãng xa dần (lên và xuống)
Ví dụ 4:

Sau đó giáo viên cho sinh viên đọc hợp âm rải (ba bậc âm ổn định)
Ví dụ 5:

I

III

V

I

I

V

III

I

Đối với điệu thứ, cũng tương tự như với điệu trưởng, giáo viên hướng
dẫn sinh viên đọc gam theo nhiều cách. Tuy nhiên ở giọng thứ ngoài điệu thứ
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tự nhiên còn có điệu thứ hòa thanh và điệu thứ giai điệu. Giáo viên cần hướng
dẫn sinh viên phân biệt rõ 2 điệu thức trên.
Ví dụ 6: gam la thứ tự nhiên

Gam la thứ hòa thanh

Để tăng cường cảm giác ổn định cho âm chủ, người ta xây dựng quãng
2t ở bậc VII với bậc I. Âm bậc VII này trở thành âm dẫn hút về âm chủ. Giáo
viên cần hướng dẫn sinh viên nghe và phân biệt màu sắc sức hút ở âm bậc VII
về âm bậc I.
Gam la thứ giai điệu

Ở điệu thứ giai điệu khi tiến hành đi lên âm bậc VI và bậc VII được
tăng lên nửa cung. Giáo viên hướng dẫn sinh viên nghe và đọc 4 âm cuối liền
bậc của giọng thứ giai điệu giống với 4 âm cuối của giọng trưởng cùng tên
Ví dụ 7 :

V

VI

VII

I

Đây là bài tập quan trọng và cơ bản đối với người mới tiếp cận môn
Xướng âm. Việc đọc gam và hợp âm rải cần phải luyện tập và thực hành
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thường xuyên, lặp đi lặp lại trong suốt quá trình học môn Xướng âm, mỗi khi
học một giọng mới để từng bước hình thành phản xạ về cao độ cho người học.
* Đọc quãng:
- Đọc quãng dựa trên sự di chuyển liền bậc của giai điệu: Trước khi cho sinh
viên rèn luyện các bài tập đọc quãng, giáo viên hướng dẫn sinh viên các bài
tập trung gian dựa trên bước lần, từ điểm tựa bước lần, sinh viên dần hình
thành phản xạ về quãng.
Ví dụ 8:

- Đọc quãng 2T, 2t, 3T, 3t trên và dưới 1 âm :
Ví dụ 9 :

- Đọc quãng 4Đ và 5Đ :
Đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc, việc luyện đọc các
quãng 4 và 5 còn gặp nhiều hạn chế, vì vậy giáo viên trước hết chỉ cần yêu
cầu sinh viên đọc quãng 4Đ và 5Đ trong một giọng cụ thể. Giáo viên yêu cầu
sinh viên đọc gam trước sau đó xướng âm các quãng 4Đ và 5Đ (đi lên và đi
xuống dựa theo gam) để nhớ âm hưởng của quãng, từ đó hình thành kỹ năng
đọc quãng 4Đ và 5Đ không cần dựa theo giọng.
Ví dụ 10 :
Đọc gam C - dur
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Quãng 4

Quãng 5

Trong các quãng trên phần lớn là quãng 4Đ và 5Đ, riêng chỉ có một
quãng 4 tăng là quãng từ bậc IV đến bậc VII (Fa - Si), giáo viên hướng dẫn
sinh viên cách nghe và phân biệt quãng này.
- Đọc quãng có biến âm : (quãng cromatic)
Giáo viên hướng dẫn sinh viên về sức hút của giai điệu, khi giai điệu đi
lên người ta thường dùng dấu thăng (#) hoặc dấu bình

để tạo sức hút giai

điệu đi lên ; tương tự khi giai điệu đi xuống người ta thường dùng dấu giáng
hoặc dấu bình để thể hiện giai điệu hút từ âm trên xuống âm dưới.
Ví dụ 11 :
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- Đọc các quãng nhảy:
Để đọc những quãng nhảy khó, giáo viên hướng dẫn sinh viên sử dụng
kỹ năng đọc bước dần dựa vào cách âm dựa kết hợp biến âm.
Ví dụ 12 : đọc quãng 5 giảm Đô - Fa #. Trước hết đọc Đô - Sol, lấy âm Sol
làm điểm tựa để đọc Fa # , sau đó đọc Đô - Fa #

- Đọc quãng thẩm âm:
Giáo viên đàn trước một cao độ bất kỳ, sau đó yêu cầu sinh viên đọc
quãng dựa trên cao độ vừa nghe (lần lượt các quãng 2t, 2T, 3t, 3T, 4Đ, 5Đ), các
quãng không quá khó. Phương pháp này, giáo viên chỉ cần yêu cầu sinh viên đọc
cao độ, không cần đọc tên nốt. Điều này giúp học sinh tăng sự tập trung vào
màu sắc khoảng cách cao độ, tăng kỹ năng phản xạ với cao độ âm thanh.
2.2.1.2. Rèn luyện kỹ năng đọc trường độ (tiết tấu)
Chúng ta thường đề cập tới « trường độ » những ở đây, trong môn học
Ký - Xướng âm, những kỹ năng « đọc trường độ » là rất quan trọng.
* Khái niệm về trường độ cơ bản, tiết tấu cơ bản:
Trước khi đi sâu vào tìm hiểu các phương pháp rèn luyện khả năng đọc
trường độ thì trước tiên nên tìm hiểu một chút để phân biệt một số khái niệm
liên quan như: trường độ cơ bản, tiết tấu cơ bản.
+) Trường độ cơ bản:
Trong âm nhạc có các giá trị trường độ cơ bản như sau:
Ví dụ 13:
Nốt tròn:
tam:

;

Nốt trắng:

; Nốt đen:

; Móc đơn:

; Móc kép:

; Móc tứ:

Giữa các trường độ cơ bản có mối tương quan như theo sơ đồ sau:

; Móc
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Nốt tròn =

=2

=4

=8

= 16

= 32

Nốt trắng =

=2

=4

=8

= 16

= 32

Nốt đen =

=2

=4

=8

= 16

Nốt đơn =

=2

=4

=8

Nốt kép =

=2

=4

Nốt tam =

=2

= 64

+) Tiết tấu cơ bản:
Những trường độ cơ bản kết hợp với nhau tạo thành một nhóm từ 1 đến
2 phách gọi là tiết tấu cơ bản. Trong âm nhạc có một số dạng tiết tấu cơ bản
thường dùng như sau:
Ví dụ 14:
Với các nhịp 2/4, 3/4, 4/4 là:
,

,

,

,

,

,

...

Với các nhịp 3/8, 6/8, 9/8 là:
,

,

,

,

,

,

,

...

Để sinh viên thực hành tốt phần tiết tấu của bài xướng âm, việc luyện
đọc riêng tiết tấu là vô cùng cần thiết, giúp cho sinh viên tăng khả năng phản
xạ với các âm hình tiết tấu khác nhau, từ đó giúp sinh viên hình thành kỹ năng
đọc kết hợp cao độ với tiết tấu. Những người thầy có kinh nghiệm trong giảng
dạy Ký - Xướng âm thường tách đọc cao độ và tiết tấu riêng, sau khi học sinh
sinh viên đã nắm tương đối chắc cả về cao độ và tiết tấu mới phối hợp tổng
thể. Trước hết, chúng ta cần đi sâu vào phương pháp luyện tập tiết tấu.
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Có nhiều phương pháp luyện tập tiết tấu khác nhau như:


Gõ tiết tấu:
Trước hết, để gõ tiết tấu tốt và chính xác đòi hỏi sinh viên xác định

tương quan độ dài các nốt trong một âm hình tiết tấu.
Ví dụ: trước tiên tập cho sinh viên gõ tiết tấu của nốt đen, nốt móc đơn, móc
kép… sau đó đến các âm hình tiết tấu khó như móc giật, đảo phách, lệch trái,
lệch phải…từ đó sinh viên định hình được mối tương quan độ dài các nốt
như:
Ví dụ 15:

Khi đọc xướng âm các mẫu tiết tấu này, giáo viên hướng dẫn sinh viên
phương pháp dùng số đếm:
Ví dụ 16:

1 2 1

1

2 3 1

1 2 3

1

1234 1

1 2 3 1

Trong từng tiết dạy, tùy theo nội dung chương trình, giáo viên giới
thiệu và luyện cho sinh viên những mẫu tiết tấu theo độ khó tăng dần:
Ví dụ 17:
-

Tiết tấu móc giật:
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-

Tiết tấu đòn gánh:

-

Tiết tấu nốt đen chấm dôi với móc đơn:

-

Tiết tấu chùm 3:

=
>
Giáo viên hướng dẫn sinh viên khi gõ thể hiện rõ tính chất của tiết tấu
chùm 3, khi gõ và đọc cần nhấn vào đầu phách.
Chú ý: để sinh viên cảm nhận và gõ đều 3 nốt của chùm 3, giáo viên có
thể yêu cầu sinh viên gõ chùm 3 như 1 chuỗi tiết tấu:
Ví dụ 18:

Sau khi sinh viên đã nắm rõ cách gõ tiết tấu, giáo viên cho sinh viên gõ
tiết tấu theo từng loại nhịp khác nhau tùy theo bài xướng âm (nhịp 2/4, ¾,
4/4) với các mẫu tiết tấu khác nhau:
Ví dụ 19:
Nhịp 2/4 :


>

>

>

Nhịp 3/4 :


>

>

>
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Nhịp 6/8 :



>

>

Giáo viên hướng dẫn sinh viên gõ nhấn vào đầu phách mỗi ô nhịp, thể
hiện đúng tính chất của từng loại nhịp.
Ngoài các tiết tấu thông thường, giáo viên luyện tập thêm cho sinh viên
những mẫu tiết tấu khó như: chùm 3, đảo phách, nghịch phách…
Ví dụ 20:
Nhịp 2/4 :

Nhịp 3/4

Nhịp 6/8



Đọc tên nốt nhạc theo tiết tấu:
Đọc tên nốt nhạc theo tiết tấu (hay còn gọi đọc đúng tiết tấu không có

cao độ) là một cách luyện tập phần tiết tấu trong Xướng âm một cách tốt nhất,
giúp sinh viên hình thành kỹ năng thị tấu, thị xướng tốt và phản xạ nhanh với
các âm hình tiết tấu cũng như phản xạ tên cao độ nốt nhạc.
Ví dụ 21 :
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Giáo viên hướng dẫn sinh viên cách luyện đọc tên nốt nhạc theo tiết tấu
ở nhà với bất kỳ bài nào trong giáo trình hoặc ngay cả các bài thanh nhạc,
nhạc cụ. Chú ý sinh viên chỉ cần tập trung vào tiết tấu và nhịp chứ không cần
quan tâm giọng điệu. Sinh viên có thể luyện đọc tiết tấu hằng ngày và ở bất
cứ đâu. Cách học này vừa đơn giản lại hiệu quả đối với sinh viên, không khó
để sinh viên tìm tài liệu học tập.
2.2.1.3. Rèn luyện kỹ năng đọc tác phẩm
- Bước 1: Xác định giọng
Việc đầu tiên trước khi vào đọc tác phẩm đó chính là sinh viên phải xác
định được giọng của bài xướng âm. Trong các môn học như đàn, hát, ký xướng âm, phân tích tác phẩm, hòa âm, chỉ huy…khi thực hành một bản nhạc,
người học đều phải xác định giọng của bản nhạc. Đối với những môn học
thực hành (đàn, hát, ký - xướng âm) việc xác định được giọng giúp người học
có thể đàn, hát, xướng âm đúng… Đối với những môn học lý thuyết (Phân
tích tác phẩm , hòa âm…) xác định đúng giọng mới có thể phân tích một tác
phẩm, phối hòa thanh một bản nhạc.
- Bước 2: Đọc gam
Đây là bước vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua. Giáo viên cho
sinh viên đọc gam phù hợp với điệu thức của bài (Lưu ý: Đối với những bài
sử dụng điệu thức 5 âm, giáo viên chỉ ra và hướng dẫn sinh viên cách đọc
điệu thức sao cho phù hợp)
Cách đọc gam giống như phần trên đã nêu, giáo viên áp dụng cho sinh
viên trước khi đọc một tác phẩm.
- Bước 3: Đọc những tiết tấu khó
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Giáo viên hướng dẫn sinh viên tìm những mẫu tiết tấu khó trong bài,
tách riêng và luyện tập đọc đi đọc lại cho thành thạo. Sau đó đọc từ đầu bài
kết hợp tên nốt nhạc với tiết tấu (Đọc tên nốt nhạc theo tiết tấu, đối với sinh
viên năm thứ 2 và thứ 3 có thể bỏ qua bước này)
- Bước 4: Đọc từng câu kết hợp cao độ với tiết tấu.
Giáo viên hướng dẫn sinh viên chia câu và luyện tập riêng từng câu.
Chú ý sắc thái những chỗ có dấu lặng, ngưng nghỉ và lấy hơi cho chính xác
- Bước 5: Đọc cả bài
Ở bước này giáo viên cho sinh viên đọc lại toàn bài, trong tiết học trước
hết cho từng sinh viên đọc sau đó đọc theo nhóm hoặc cả lớp. Chú ý cho sinh
viên tự rút kinh nghiệm hoặc nhận xét lẫn nhau trong tiết học để tăng khả
năng tập trung cũng như làm việc nhóm. Cuối cùng giáo viên hướng dẫn sinh
viên cách tự đọc một bản nhạc khi về nhà, lần lượt theo các bước nêu trên.
Ví dụ 22: Bài Xướng âm: Cùng nhau đi hồng binh

Bước đầu tiên sinh viên xác định bài hát viết ở giọng G - dur, nhịp 2/4,
bài có 2 đoạn nhắc lại. Tiếp theo sinh viên đọc gam G - dur, và xác định trong
bài không có các quãng nhảy khó cũng như không có tiết tấu khó trong bài.
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Giáo viên có thể hướng dẫn sinh viên đọc từng câu kết hợp cả cao độ và tiết
tấu, sau đó đọc cả bài. Lưu ý khi giáo viên hướng dẫn sinh viên đó là tính chất
cả bài là hành khúc, sinh viên đọc rõ những dấu nhấn ở đầu ô nhịp, chú ý các
dấu lặng thể hiện rõ tính chất và sắc thái của bài.
2.2.2. Tăng cường kỹ năng nghe và ký âm
Ký âm (Ghi âm) là hoạt động sử dụng thính giác, mã hóa các âm thanh
âm nhạc thành các ký hiệu nốt nhạc. Ký âm thường được giảng dạy song song
với Xướng âm. Ký âm là kỹ năng quan trọng giúp người học âm nhạc phát
triển khả năng nghe, tư duy giai điệu. Khi thực hành ký âm, người học phải
xác định được cao độ, trường độ, quãng, ghi nhớ giai điệu… rồi ghi lại bằng
những ký hiệu âm nhạc.
Tại trường Đại học Hạ Long, hiệu quả học tập Ký âm của sinh viên
Cao đẳng sư phạm âm nhạc còn chưa cao. Đầu tiên phải kể đến lý do môn Ký
âm đòi hỏi khá cao về năng khiếu âm nhạc. Việc rèn luyện tai nghe đối với
người học âm nhạc là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy phải có những phương
pháp hiệu quả để rèn luyện kỹ năng ký âm cho sinh viên. Phương pháp tốt sẽ
giúp người học hình thành kỹ năng tư duy âm nhạc, phát triển khả năng nghe,
ghi nhớ và phán đoán âm thanh âm nhạc.
Các phương pháp rèn luyện Ký âm vô cùng phong phú, đa dạng, đòi
hỏi người giáo viên phải có sự sáng tạo trong cách sử dụng sao cho phù hợp
với trình độ của sinh viên. Qua kinh nghiệm thực tế giảng dạy, tôi xin nêu ra
một số phương pháp giúp tăng cường rèn luyện kỹ năng nghe và ký âm cho
sinh viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long.
2.2.2.1. Nghe và ghi cao độ
* Nghe và ghi cao độ từng âm:
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Để có thể ghi âm một bài hoàn chỉnh, trước hết sinh viên phải rèn luyện
kỹ năng nghe và xác định được từng âm trong giọng đã học. Khi học một
giọng mới, để củng cố khả năng nghe và ghi nhớ, giáo viên cũng nên cho sinh
viên luyện tập ghi từng âm trong giọng. Nội dung này có thể thực hiện đầu
giờ học, giáo viên đàn rồi cho sinh viên nhắc lại từng âm hoặc ghi ra giấy.
Nghe cao độ từng âm trong một giọng cụ thể có thể dựa vào 2 yêu tố đó
là: dựa vào âm chủ và dựa vào những âm ổn định (bậc I, III, V) của điệu thức.
+) Dựa vào âm chủ:
Giai đoạn mới học, sinh viên nghe và xác định từng âm dựa vào âm
chủ. Những người mới học hoặc không có nhiều năng khiếu, việc dựa vào âm
chủ giúp người học có điểm tựa, từ âm chủ mà xác định các âm khác.
Giáo viên cho sinh viên đọc gam của giọng (đọc đi lên và đi xuống),
sau đó đàn từng âm, sinh viên nghe và xướng âm lại bằng nốt.
Ví dụ 23: (giọng Cdur)

Với ví dụ trên giáo viên đàn nốt c1 là nốt được biết trước, yêu cầu sinh
viên nghe và lưu giữ cao độ, sinh viên phải nghe và ghi các nốt tiếp theo dựa
vào c1.
Đối với những sinh viên năm thứ 2 và thứ 3, việc rèn luyện kỹ năng
nghe từng âm vẫn không thể bỏ qua, tuy nhiên mức độ rèn luyện có khó hơn
đó chính là việc nghe từng âm trong giọng mà không kèm theo nghe âm chủ.
Giáo viên đàn và cho sinh viên xướng âm gam của giọng 1 lần, sau đó
giáo viên đàn lại bất kỳ âm nào trong giọng. Nhiệm vụ của sinh viên là phải
ghi nhớ âm chủ trong đầu sau khi đọc gam và ghi lại những âm mà giáo viên
đàn bất kỳ.
Ví dụ 24:( giọng C dur)
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Ở ví dụ trên, âm c1 được đàn lúc đầu, sau đó là một chuỗi các âm khác
trong giọng và kết thúc bằng âm c1. Sinh viên phải ghi nhớ âm chủ trong đầu
và nhiệm vụ là nghe và ghi lại các âm khác trong giọng.
Với phương pháp này, ưu điểm của nó là thời gian thực hiện nhanh,
không mất nhiều thời gian trong một tiết học, giáo viên có thể hướng dẫn sinh
viên tự luyện tập ở nhà bằng cách học nhóm (các bạn trong lớp có thể giúp
nhau 1 người đàn và 1 người nghe - ghi).
+) Dựa vào âm ổn định (bậc III, V):
Ngoài việc dựa vào âm chủ, giáo viên cũng hướng dẫn sinh viên cách
nghe và ghi cao độ dựa vào âm ổn định bậc III, V của giọng.
Giáo viên cho sinh viên nghe và đọc hợp âm rải của giọng, hướng dẫn
sinh viên ghi nhớ âm hưởng cao độ của âm bậc III và V.
Ví dụ 25: hợp âm rải của giọng C - dur

* Nghe và xác định quãng (giai điệu):
Trong ký âm, việc rèn luyện kỹ năng nghe và xác định quãng là một
trong những yếu tố quan trọng giúp người học học tập tốt bộ môn này. Rèn
luyện nghe quãng (quãng giai điệu) giúp sinh viên nhận biết và phân biệt màu
sắc khoảng cách giữa 2 âm nối tiếp nhau. Đối với sinh viên Cao đẳng sư
phạm Âm nhạc trường Đại học Hạ Long, khả năng tiếp thu còn nhiều hạn chế,
chính vì vậy trong đề tài này tôi chỉ giới thiệu cho sinh viên rèn luyện các
quãng đơn giản, phù hợp với khả năng nghe và tiếp thu của sinh viên. Những
quãng cần thiết phải rèn luyện và phù hợp với khả năng của sinh viên đó là
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2T, 2t, 3T, 3t, các quãng 4 và 5 trong một giọng trưởng thứ cụ thể và tập trung
vào các quãng 4Đ và 5Đ.
+) Nghe và xác định quãng 2 trưởng (2T) và 2 thứ (2t):
Đầu tiên, giáo viên cho sinh viên nghe và phân biệt màu sắc quãng 2T
và 2t có chung âm gốc.
Ví dụ 26:

2T

2t

2t

2T

Chú ý:
Sinh viên chỉ cần nghe màu sắc và phân biệt chứ không nhất thiết phải
xác định được tên nốt nhạc. Giáo viên cho sinh viên luyện nghe nhiều lần các
quãng 2T và 2t đi lên, đi xuống đặt cạnh nhau để sinh viên ghi nhớ, phân biệt
màu sắc hai quãng.
Ví dụ 27:

2T

2t

2T

2t

Sau khi sinh viên đã thành thạo với việc nghe quãng 2T, 2t đặt cạnh
nhau, giáo viên cho sinh viên nghe một quãng bất kỳ nào đó và yêu cầu sinh
viên nghe được màu sắc xem đó là quãng trưởng hay thứ. Ở bài luyện tập này
giáo viên cũng có thể hướng dẫn sinh viên tự luyện tập ở nhà để rèn khả năng
nghe của mình.
+) Nghe và xác định quãng 3T, 3t:
Độ lớn chất lượng của quãng 3T là 2 cung và quãng 3t là 1,5 cung.
Quãng 2 và quãng 3 thuộc nhóm quãng hẹp, phương pháp rèn luyện nghe
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quãng 3 có thể áp dụng như nghe quãng 2. Giáo viên hướng dẫn sinh viên
nghe quãng 3T và 3t có chung âm gốc để phân biệt được màu sắc trưởng thứ
của quãng, và sinh viên cũng không nhất thiết phải đọc được tên nốt nhạc.
Ví dụ 28:

3T

3t

3t

3T

Sau khi luyện nghe các quãng 3T và 3t đứng cạnh nhau, giáo viên nâng
độ khó lên khi luyện cho sinh viên bằng cách đàn bất kỳ một quãng trên đàn
và yêu cầu sinh viên xác định đó là quãng 3T hay 3t.
+) Nghe và xác định quãng 4 và quãng 5:
Đây là những quãng thuộc nhóm quãng rộng, đối với sinh viên Cao
đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long khả năng nghe những quãng
này còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy tôi đưa ra đề xuất đó là khi luyện đọc
những quãng này cho sinh viên, giáo viên nên giới hạn đọc quãng trong một
giọng cụ thể, giúp sinh viên không quá khó khăn trong việc rèn luyện. Khi
luyện nghe các quãng này, giáo viên hướng dẫn sinh viên xướng âm các
quãng 4 và quãng 5 (đi lên và đi xuống dựa theo gam) trong giọng để nhớ âm
hưởng của quãng. Sau đó đàn chậm và lặp lại các quãng theo gam để sinh
viên nghe và nhắc lại.
Ví dụ 29:
Quãng 4
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Quãng 5

Sau khi nghe theo bước lần của gam, giáo viên cho sinh viên nghe
quãng 4 và 5 trong một giọng cụ thể. Đây là kỹ năng nghe tương đối khó và
giáo viên vẫn nên chú ý là không cần yêu cầu sinh viên xác định tên nốt mà
chỉ cần phân biệt được màu sắc các loại quãng. Đối với khả năng của sinh
viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long chỉ cần rèn luyện
quãng 4Đ với 5Đ là phù hợp.
Việc nghe quãng không chỉ diễn ra trong một vài giờ học mà phải được
rèn luyện thường xuyên và xuyên suốt quá trình dạy học Ký -Xướng âm. Ban
đầu sinh viên có thể chưa quen và khả năng nghe chưa tốt nhưng việc kiên trì
rèn luyện sẽ giúp sinh viên tăng khả năng phản xạ của mình và giúp học tốt
môn Ký - Xướng âm.
* Ghi một chuỗi nốt nhạc:
Để có thể ghi một chuỗi nốt nhạc cần sử dụng kết hợp rất nhiều kỹ
năng. Ở giai đoạn này đòi hỏi sinh viên phải phản xạ nhanh với từng âm thanh
được vang lên, biết dựa vào những yêu tố để xác định như: âm chủ, âm ổn
định, hợp âm rải, quãng và dựa vào bước tiến liền bậc của các âm phát ra.
Ngoài ra sinh viên còn phải vận dụng trí nhớ cao độ và năng lực phán đoán
âm thanh để có thể ghi nhanh một chuỗi nốt nhạc.
Đối với giáo viên, phương pháp giúp sinh viên rèn luyện tốt kỹ năng
này đó chính là tùy theo khả năng của từng sinh viên, giáo viên đưa ra những
bài tập từ dễ đến khó, phù hợp với khả năng của sinh viên.
Đối với người mới học, giáo viên đàn chậm rãi và rõ ràng chủ yếu các
âm liền bậc:
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Ví dụ 30:

Đối với những sinh viên năm thứ 2 và thứ 3, độ khó tăng dần, giáo viên cho
sinh viên nghe những chuỗi âm với các quãng nhảy, kết hợp ký âm trí nhớ (Giáo
viên đàn 1 chuỗi âm từ 3-4 lần, sinh viên ghi nhớ sau đó là ghi ra giấy).
2.2.2.2. Nghe và ghi tiết tấu
Ghi cao độ đòi hỏi người học cần nhiều năng khiếu thì riêng với ghi
trường độ chỉ cần sinh viên rèn luyện đều có khả năng làm tốt ở phần này.
Chính vì vậy, việc áp dụng các phương pháp rèn luyện khoa học, phù hợp sẽ
tác động tích cực đến khả năng nghe và ghi tiết tấu của sinh viên.
* Nghe và ghi một số dạng tiết tấu cơ bản:
Để làm tốt một bài ghi âm hoàn chỉnh, việc luyện nghe và ghi tiết tấu
(không kèm cao độ) là một nội dung tách riêng vô cùng quan trọng rèn luyện
khả năng nghe và ghi tiết tấu của sinh viên. Điều này cũng giúp bổ trợ tốt hơn
cho sinh viên học môn Ký - Xướng âm khi được học một dạng tiết tấu mới.
Theo nội dung chương trình môn Ký - Xướng âm của sinh viên Cao
đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long, phần ký âm được thực hiện
ở các loại nhịp 2/4, ¾, 4/4 và 3/8 với các dạng trường độ, tiết tấu cơ bản như:
Ví dụ 31:
Với các nhịp 2/4, 3/4, 4/4 là:
,

,

,

,

,

,

...

Với các nhịp 3/8, 6/8, 9/8 là:
,

,

,

,

,
...

,

,
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Trong luận văn này, tôi đã đưa ra một số phương pháp rèn luyện một số
dạng tiết tấu phức tạp như : tiết tấu đen chấm dôi với móc đơn, tiết tấu lệch
trái,lệch phải, tiết tấu chùm ba và tiết tấu móc kép cũng như một số lưu ý khi
giáo viên hướng dẫn sinh viên rèn luyện nội dung này.
* Nghe và ghi một dãy tiết tấu:
Sau khi đã thành thạo một số dạng tiết tấu cơ bản, giáo viên hướng dẫn
sinh viên rèn luyện kỹ năng ghi một dãy tiết tấu hoàn chỉnh. Yêu cầu đối với nội
dung này đó là sinh viên phải có khả năng phân tích, ghi nhớ và có phản xạ với
các âm hình tiết tấu khác nhau khi một dãy tiết tấu được liên tục vang lên.
Giáo viên hướng dẫn cho sinh viên các bước để nghe và ghi một dãy
tiết tấu như sau:
Ví dụ 32:

- Bước 1: Sinh viên viết sẵn ký hiệu tiết tấu ra giấy trước khi nghe giáo
viên gõ tiết tấu. (Đây là bước rút ngắn thời gian ghi ký kiệu tiết tấu được áp
dụng rất hiệu quả)
- Bước 2: Gạch điểm rơi của phách, chú ý phách mạnh phách nhẹ, sau
đó xác định loại nhịp và gạch nhịp. (Giáo viên gõ lần thứ nhất và chú ý gõ các
phách mạnh nhẹ thật rõ ràng để sinh viên nghe được nhịp)
- Bước 3: Giáo viên gõ từ 2-3 lần, sinh viên nghe kỹ rồi hoàn thiện tiết
tấu của bài.
Ví dụ 33:
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* Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng nghe và ghi tiết tấu:
+) Nghe và gõ tiết tấu trí nhớ:
Ở phương pháp này giáo viên gõ mẫu cho sinh viên nghe một đoạn tiết
tấu ngắn (phù hợp với khả năng của sinh viên) từ 3-4 lần. Nhiệm vụ của sinh
viên là ghi nhớ và sau đó gõ lại. Ưu điểm của phương pháp này đó chính là
rèn luyện khả năng ghi nhớ của sinh viên cũng như năng lực phán đoán tiết
tấu, giáo viên có thể theo dõi khả năng của từng sinh viên qua đó có những
bài tập phù hợp với khả năng của từng em.
Ví dụ 34:

+) Ghi tiết tấu với cao độ và loại nhịp cho sẵn:
Với phương pháp này, giáo viên cho trước cao độ và loại nhịp của bài
ghi âm. Yêu cầu đối với sinh viên là sau khi nghe giáo viên đàn, sinh viên
hoàn thiện phần tiết tấu và gạch nhịp cho bài.
Giáo viên có thể hướng dẫn sinh viên các bước: ở lần đàn thứ nhất, sinh
viên nghe tiết tấu phù hợp với cao độ để đánh dấu điểm gõ của phách cũng
như gạch nhịp cho bài; lần đàn thứ 2, sinh viên nghe và ghi tiết tấu cho cao độ
có sẵn; lần đàn cuối cùng, sinh viên kiểm tra lại và hoàn thiện bài ghi âm.
Ví dụ 35:

Chuyển sang giai đoạn khó hơn, giáo viên có thể không cho biết trước
loại nhịp và yêu cầu sinh viên phải tự xác định nhịp sau khi nghe đàn mẫu 1-2
lần. Yêu cầu đối với giáo viên khi thực hiện phương pháp này đó là giáo viên
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phải đàn chính xác, rõ ràng phách mạnh, nhẹ để sinh viên có thể xác định
đúng loại nhịp của bài ghi âm.
2.2.2.3. Nghe và ghi một bài hoàn chỉnh
Giáo viên cần có những bài tập thích hợp để luyện tai nghe nhằm giúp
cho sinh viên từng bước hình thành các kỹ năng sau đây:
-

Phân biệt được sự khác nhau về màu sắc giữa các điệu thức
trưởng thứ. (Ví dụ: Giáo viên đàn mẫu các gam đô trưởng, đô
thứ cho sinh viên nghe để cảm nhận màu sắc của bài ký âm)

-

Nghe La thanh mẫu sau đó nghe vị trí các âm trong điệu thức,
từ đó xác định giọng của bài.

-

Xác định được loại nhịp của bài

-

Rèn luyện khả năng nghe ghi âm trí nhớ từ dễ đến khó, nghe
cao độ kết hợp trường độ.



Xác định giọng:
Như đã nêu ở phần trên việc xác định giọng khi đọc một bản nhạc là vô

cùng quan trọng. Đối với ghi âm, việc xác định giọng là yêu cầu đầu tiên
trước khi ghi bài nhạc. Để tìm được giọng của bài ghi âm, trước hết cần phải
xác định âm chủ và điệu thức.
Đối với những người học nhạc cụ chuyên nghiệp như Piano hay violin,
họ được rèn khả năng nghe từ nhỏ nên khi nghe một bản nhạc bất kỳ ở bất cứ
đâu họ cũng có thể xác định ngay được bản nhạc được chơi ở giọng gì. Tuy
nhiên, đối với sinh viên Cao đẳng Sư phạm âm nhạc do chưa có điều kiện tiếp
xúc nhiều với việc rèn luyện tai nghe cũng như rèn luyện khả năng Ký âm nên
khả năng nghe còn nhiều hạn chế. Sau đây tôi xin đưa ra một số phương pháp
giúp sinh viên cải thiện khả năng nghe và xác định giọng của bài:
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+) Tìm âm chủ: Thông thường chúng ta phải dựa vào La thanh mẫu
(Nốt la ở quãng 8 thứ nhất) để tìm âm chủ cho bài ghi âm. Giai doạn đầu mới
học, việc xác định âm chủ nhờ vào La thanh mẫu là vô cùng quan trọng.
Bước 1: Giáo viên đàn La thanh mẫu ít nhất 3 lần, yêu cầu sinh viên ghi
nhớ cao độ.
Bước 2: Giáo viên đàn toàn bài ghi âm từ 2-3 lần. Kết thúc bài ghi âm ở âm
chủ. Giai đoạn mới học sau khi kết thúc, giáo viên đàn gam rải của điệu thức.
Bước 3: Đàn lại La thanh mẫu.
+) Xác định điệu thức:
Giáo viên hướng dẫn cho sinh viên căn cứ vào màu sắc tính chất giai
điệu xác định điệu thức trưởng hay thứ. Căn cứ vào âm bậc III của điệu thức
để xác định điệu thức 7 âm. Nhiệm vụ của giáo viên là giúp sinh viên nhận
biết từ bậc I đến bậc III của điệu thức trưởng là một quãng 3 trưởng, của điệu
thứ là một quãng 3 thứ. (Cách nghe màu sắc quãng như đã trình bày ở phần
trên).
Để nghe được âm bậc III, sau khi đàn bài ghi âm và hướng dẫn sinh
viên tìm được tên âm chủ, giáo viên cho sinh viên đọc hợp âm rải của bài (Ví
dụ âm chủ là Đô: sinh viên đọc hợp âm rải Đô - Mi - Sol). Từ đó căn cứ vào
hợp âm rải, sinh viên xác định được quãng từ bậc I đến bậc III là quãng
trưởng hay thứ và bài được viết ở giọng nào.


Xác định loại nhịp:
Để xác định được nhịp của bài ghi âm trước hết là nghe được phách

mạnh, sau đó là số phách trong một nhịp. Ở phần này đòi hỏi giáo viên phải
đàn chính xác sắc thái mạnh nhẹ của nhịp bài ghi âm. Căn cứ vào đó, sinh
viên nghe và đoán loại nhịp.


Ghi cao độ kết hợp trường độ:
Thông thường với những sinh viên có năng khiếu, việc nghe và ghi cao

độ kết hợp trường độ không khó. Tuy nhiên với những sinh viên khả năng
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nghe và ghi nhớ còn hạn chế, việc tách riêng ghi cao độ trước và trường độ
sau cũng là một cách nghe và ký âm hiệu quả. Ở đây tôi khuyến khích việc
giáo viên hướng dẫn sinh viên nghe từng câu và ghi riêng từng câu: Giáo viên
đàn từng câu trong bài từ 2-3 lần, sinh viên ghi từng câu một, nếu có câu nào
không ghi kịp thì để trống và nghe ghi câu tiếp theo. Sau khi cho sinh viên
nghe và ghi hết các câu, giáo viên đánh lại toàn bài 2 lần để sinh viên soát lại
và bổ sung những chỗ còn chưa nghe được.
Ghi riêng cao độ được thực hiện như phần trên đã nêu. Lưu ý khi ghi
cao độ phải luôn luôn ghi nhớ cao độ của âm chủ. Đối với người mới học,
giáo viên lưu ý mỗi khi đàn hết câu nên đàn lại âm chủ và hợp âm rải để sinh
viên ghi nhớ âm chủ của bài. Sau khi ghi cao độ thì đánh dấu điểm gõ xuống
của phách mạnh, nhẹ để gạch nhịp. Sau đó hoàn chỉnh câu nhạc với phần ghi
tiết tấu như đã nêu ở phần trên.
Ví dụ 36:

Bài được chia thành 2 câu, sau khi đàn toàn bài 2 lần, giáo viên yêu cầu
sinh viên xác định giọng và nhịp, sau đó lưu ý sinh viên ghi nhớ vị trí cao độ
âm chủ. Trong câu nhạc thứ nhất sinh viên có thể dễ dàng ghi vì giai điệu và
trường độ đơn giản. Câu thứ 2 có tiết tấu khó hơn, giáo viên hướng dẫn sinh
viên cao độ trước sau đó gạch nhịp phách và ghi trường độ.
Ví dụ 37:

Sau đó xác định đánh dấu điểm gõ xuống cho từng phách và gạch nhịp.

x

x

x

x

xx
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Lần nghe tiếp theo, sinh viên chú ý ghi trường độ và hoàn thiện câu
nhạc.
Bài ghi âm này mới chỉ ở mức độ đơn giản cho người mới học, theo
trình độ tăng dần, sinh viên cần được rèn luyện ở mức độ khó hơn với các
quãng nhảy, tiết tấu phức tạp và giọng nhiều dấu hóa.
2.2.2.4. Đổi mới một số phương pháp dạy học Ký âm
Ở các mục trên tôi đã nêu một số phương pháp rèn luyện kỹ năng Ký
âm cho sinh viên. Ở mục này tôi sẽ đưa ra một số phương pháp mới nhằm đổi
mới những phương pháp giảng dạy truyền thống của giáo viên, gây thêm
hứng thú cho sinh viên, nâng cao chất lượng dạy và học môn Ký âm cho sinh
viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long.


Rèn luyện khả năng tự đánh giá của sinh viên qua các hoạt động trò

chơi nhóm:
Để tạo không khí sôi nổi cho lớp học, sự tập trung cũng như hứng thú
với môn học, phương pháp dạy học thông qua hoạt động trò chơi được áp
dụng vô cùng hiệu quả đối với bất kỳ môn học nào. Trong thực hành Ký âm
cũng như vậy, việc trao đổi nhóm giúp học sinh tăng khả năng sáng tạo cũng
như việc tự kiểm tra đánh giá cũng là một cách giúp các em tự rèn luyện mà
không cần giáo viên. Chính vì vậy tôi đưa ra một số hoạt động trò chơi và nội
dung đánh giá của Ký âm giúp sinh viên hoạt động tích cực và đạt hiệu quả
cao hơn trong môn học.
Ví dụ trò chơi: Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, chuẩn bị sẵn một bài ghi âm,
sau đó yêu cầu một nhóm nghe và ghi cao độ, một nhóm nghe và ghi tiết tấu.
Giáo viên đàn bài ghi âm 2 lần và yêu cầu 2 sinh viên bất kỳ ở 2 nhóm lên
bảng viết kết quả, sau đó đàn lần thứ 3 để sinh viên kiểm tra lại kết quả của
mình. Bài ghi âm thứ 2 giáo viên có thể thay đổi nhóm ghi tiết tấu chuyển
sang ghi cao độ và ngược lại.
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Thông qua trò chơi này, giáo viên có thể kết hợp luyện cả 2 nội dung cao độ
và tiết tấu tách riêng cho sinh viên, tiết kiệm thời gian và tạo không khí sôi
nổi cho lớp học.


Sử dụng phương pháp nghe - đọc trong thực hành luyện tập:
Thông thường một giờ lên lớp của giáo viên thời gian còn rất nhiều hạn

chế khi chia ra việc học cả Xướng âm lẫn Ký âm. Trong một tiết học, việc
nghe và ghi một bài Ký âm hoàn chỉnh mất rất nhiều thời gian và nó cũng
chưa thể tăng khả năng rèn luyện tai nghe cũng như trí nhớ âm thanh cho sinh
viên. Với chất lượng sinh viên không đồng đều trong một lớp học, việc giáo
viên không thể sát sao với từng sinh viên cũng như đánh giá khả năng, năng
khiếu của từng sinh viên là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy tôi muốn đưa ra
một phương pháp giải quyết những vấn đề nêu trên, đó chính là phương pháp
nghe - đọc trong thực hành luyện tập. Phương pháp này giúp giải quyết vấn đề
thời gian trong một tiết học. Giúp giáo viên có thể hướng dẫn từng sinh viên
trong một lớp, kiểm tra đánh giá khả năng của từng sinh viên mà từ đó có
những phương pháp rèn luyện hiệu quả cho từng đối tượng người học.
Ở phương pháp này, khi giáo viên đàn một câu nhạc, sinh viên không
cần ghi các ký hiệu âm nhạc ra giấy mà chỉ cần ghi nhớ giai điệu và tiết tấu
sau đó xướng âm lại toàn bộ câu nhạc (thường là câu nhạc ngắn và phù hợp
với khả năng của từng sinh viên). Với đặc điểm này, giáo viên có thể rút ngắn
thời gian trong phần Ký âm, đánh giá chính xác khả năng nghe và ghi nhớ của
từng sinh viên, dựa vào đó với trình độ của từng sinh viên mà đưa ra các bài
luyện tập với độ khó khác nhau.
Ví dụ 38:
Câu 1
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Câu 2

Với việc rèn kỹ năng nghe cao độ một âm, nghe quãng, nghe tiết tấu
(giáo viên gõ tiết tấu rồi sinh viên gõ lại theo) khi vận dụng phương pháp này
cũng vô cùng hiệu quả. Đây chỉ là phương pháp bổ trợ rèn luyện kỹ năng
nghe và trí nhớ âm nhạc, tuy nhiên để việc học Ký âm đạt hiệu quả cao nhất
thì vẫn không thể thay thế phương pháp này với phương pháp nghe Ký âm
một bài hoàn chỉnh.


Rèn luyện khả năng nghe của sinh viên qua các hoạt động nghe tác

phẩm, bài hát qua băng, đĩa:
Thiết nghĩ việc học tập và rèn luyện môn Ký - Xướng âm nói riêng
cũng như việc học tập trong nhà trường nói chung của sinh viên Cao đẳng sư
phạm âm nhạc đều nhằm mục đích phục vụ cho con đường phát triển âm nhạc
sau này của các em. Chính vì vậy việc học tập và thực hành một cách thực tế
là vô cùng quan trọng. Sinh viên hiện nay khả năng nghe tác phẩm và bát hát
còn vô cùng hạn chế, lý do đầu tiên phải kể đến đó chính là ngay trong quá
trình giảng dạy nhiều giáo viên còn bỏ qua nội dung này, chỉ chú trọng kỹ
năng mà chưa quan tâm đến thực tế hoạt động âm nhạc của sinh viên.
Khi còn trong nhà trường, việc tiếp xúc với các tác phẩm âm nhạc trong
và ngoài nước của sinh viên còn nhiều hạn chế, chủ yếu tập trung trong các
môn Thanh nhạc, nhạc cụ và hợp xướng, tuy nhiên số lượng bài không nhiều
và cũng không giúp tăng khả năng trí nhớ âm nhạc cho sinh viên. Ngay trong
các môn lý thuyết và lịch sử âm nhạc, phân tích tác phẩm, sinh viên cũng ít có
cơ hôi được nghe nhạc và nếu có nghe cũng chỉ mang tính chất giới thiệu,
không tập trung đi sâu giúp sinh viên tăng khả năng tư duy âm thanh.
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Việc giáo viên hướng dẫn sinh viên tự học ghi âm ở nhà cũng còn rất
nhiều hạn chế do nhiều sinh viên ở một mình, không có điều kiện nhờ những
bạn học khác hỗ trợ đánh đàn giai điệu bản nhạc để ghi âm. Để giải quyết
những khó khăn trên tôi xin đưa ra phương pháp giúp sinh viên có thể tăng
khả năng tự rèn luyện tai nghe và trí nhớ âm nhạc trong việc học Ký âm thông
qua phương pháp nghe các tác phẩm, bài hát thông qua băng đĩa.
Với phương pháp này, sinh viên có thể rèn luyện dễ dàng ở bất kỳ nơi
đâu mà không cần người đàn, cũng như tự trau dồi vốn kiến thức âm nhạc
thông qua hoạt động nghe tác phẩm, bài hát, bổ trợ cho việc học tập Ký Xướng âm nói riêng và Âm nhạc nói chung. Đầu tiên đối với những người
mới học, sinh viên có thể nghe những bài hát quen thuộc, đơn giản dễ ghi ví
dụ như có thể là ca khúc thiếu nhi.
Ví dụ 39: Bài Xướng âm dựa trên ca khúc “Thật là hay” của Hoàng Lân:

Ngoài ra việc nghe các tác phẩm với những nhạc cụ âm sắc đa dạng
khác nhau (ngoài tiếng piano) cũng giúp sinh viên rèn luyện khả năng của
mình, phục vụ cho việc hoạt động âm nhạc sau khi rời ghế nhà trường.
Phương pháp này sẽ giúp tác động tích cực đến người học, ngoài việc
nghe tác phẩm trên lớp (Giáo viên cho học sinh nghe câu chủ đề và ghi lại),
sinh viên có thể tự nghe ở nhà và lựa chọn những tác phẩm mình yêu thích,
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không bị rập khuôn, gò ép trong một thể loại âm nhạc nào giúp sinh viên tăng
hứng thú với môn học và góp phần học tốt những môn học khác.
Một số lưu ý khi thực hiện phương pháp này đó là nghe trên băng đĩa
thường không như trên đàn, khi giáo viên đàn thường thực hiện chậm và từng
câu nhạc, do vậy sinh viên có thể dễ dàng nghe và ký âm. Tuy nhiên khi nghe
trên băng đĩa, các âm sắc khác nhau và tốc độ của bản nhạc cũng khác nên
sinh viên nghe sẽ khó khăn hơn. Một số sinh viên có năng khiếu âm nhạc thì
sẽ không cảm thấy quá khó tuy nhiên đối với người mới học thì để làm được
điều này đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm cao, nhiệm vụ của người giáo viên
là theo dõi và khuyến khích sinh viên rèn luyện những bài phù hợp với năng
lực, từ dễ đến khó, tạo hứng thú và thiện cảm với môn học hơn cho sinh viên.
Về việc áp dụng phương pháp này trong giờ học, đối với người giáo
viên phải chọn những tác phẩm phù hợp với khả năng của sinh viên, mới đầu
có thể không cần cho sinh viên ghi ra giấy mà chỉ cần nghe và xác định một
số yếu tố như: giọng, nhịp, màu sắc hòa âm, nghe hợp âm phần đệm, ghi riêng
cao độ, câu dạo, câu kết hoặc câu chủ đề… Dần dần phương pháp này sẽ giúp
thay thế phương pháp truyền thống là nghe ký âm qua đàn piano.
2.3. Nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên và sinh viên
Trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ký - Xướng âm
tại các cơ sở đào tạo âm nhạc nói chung và tại Trường Đại học Hạ Long nói
riêng thì vai trò của công tác nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên
và khả năng tiếp thu của sinh viên giữ một vị trí then chốt. Trong dạy học Ký
- Xướng âm của bộ môn, các thầy cô đã rất cố gắng tự học, tự nghiên cứu, tự
nâng cao trình độ của bản thân qua việc tham gia học Cao học tại Trường Đại
học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Đây không chỉ là vấn đề “văn bằng”
mà theo chúng tôi thực sự là quá trình nâng cao trình độ sư phạm âm nhạc cả
về tri thức và kinh nghiệm.
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2.3.1. Nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên
Việc nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên nói chung và giảng
viên dạy Ký - Xướng âm nói riêng đòi hỏi một cách nhìn tổng thể. Trước hết,
người giảng viên cần bồi dưỡng những kiến thức về khoa học xã hội - nhân
văn, những kiến thức về văn học nghệ thuật. Sau đó họ cần đi sâu về những
kiến thức lý thuyết âm nhạc trong đó bao gồm cả Lý thuyết cơ bản, Ký Xướng âm, Hòa âm, Hình thức và Phân tích tác phẩm... Sau đó là những kinh
nghiệm và kỹ năng chuyên sâu về Ký - Xướng âm.
Như vậy, để nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên dạy Ký Xướng âm chúng ta có rất nhiều việc phải làm, tuy nhiên, trong chương 2 này,
chúng tôi tập trung vào những giải pháp mang đậm tính chất sư phạm âm
nhạc, đó là việc nâng cao khả năng khai thác và tổng hợp tư liệu của giảng
viên và việc làm mẫu kết hợp trải nghiệm tích hợp các môn học trong dạy học
Ký - Xướng âm.
2.3.1.1. Nâng cao khả năng khai thác và tổng hợp tư liệu của giảng viên
Như chúng ta đã biết, thời lượng dành cho dạy học môn Ký - Xướng
âm tại Trường Đại học Hạ Long là không nhiều (4 học phần), chính vì vậy,
việc nâng cao khả năng khai thác và tổng hợp tư liệu của giảng viên giữ một
vị trí quan trọng. Trong việc khai thác và sử dụng các dạng tư liệu dạy học Ký
- Xướng âm, người giảng viên cần có sự phân tích, chọn lọc các tư liệu theo
hướng “mềm và mở”. Để có thể khai thác và tổng hợp tư liệu một cách có
hiệu quả trong dạy học Ký - Xướng âm, người giảng viên cần xây dựng các
giáo án khác nhau rồi tiến hành dạy thử nghiệm. Sau mỗi lần dạy thử nghiệm,
họ luôn cần có sự đánh giá một cách khách quan để từ đó có thể phát huy các
ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của lần thử nghiệm.
Mặt khác, người giảng viên còn có nhiệm vụ phải luôn tiếp thu những
thông tin mới, sưu tầm các giáo trình tham khảo có hiệu quả ở trong nước và
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quốc tế, chắt lọc những bài Ký - Xướng âm tốt để từng bước áp dụng nhằm
bổ sung giáo trình và giáo án. Việc thống kê, phân tích và tổng hợp nguồn tư
liệu cần được tiến hành thường xuyên bởi giáo trình Ký - Xướng âm của thế
giới luôn có những cải tiến, thay đổi theo hướng phát triển vững chắc bền
vững. Chính vì vậy, người giảng viên cần tăng thêm khả năng hoạt động của
“bộ lọc” nhằm tránh khai thác và tổng hợp tư liệu một cách tràn lan, không
hiệu quả.
2.3.1.2. Làm mẫu kết hợp trải nghiệm tích hợp các môn học
Trong việc dạy học Ký - Xướng âm chúng ta có thể ứng dụng phương
pháp giảng dạy tích hợp các kiến thức khác nhau có liên quan tới Lịch sử âm
nhạc, Lý thuyết cơ bản, Hòa âm, Hình thức và Phân tích tác phẩm...
Tại nhiều quốc gia có nền âm nhạc phát triển trên thế giới, trong giờ
học Ký - Xướng âm người giảng viên còn kết hợp giảng dạy về Lịch sử âm
nhạc, Lý thuyết cơ bản, Hình thức và Phân tích tác phẩm. Phương pháp kết
hợp trải nghiệm tích hợp các môn học đang là một phương pháp rất phát triển
trong đầu thế kỷ XXI tại các nhạc viện và trong các Trường Đại học Sư phạm
Âm nhạc.
Để giảng dạy tích hợp một cách hiệu quả, người giảng viên dạy Ký Xướng âm không chỉ có kiến thức toàn diện mà còn phải có các kỹ năng cần
thiết để có thể “làm mẫu” ngay trong lớp học. Phương pháp giảng dạy kết hợp
lý thuyết với thực hành là những đòi hỏi mang tính cấp thiết trong dạy học Ký
- Xướng âm hiện nay trên phạm vi toàn thế giới, Việt Nam cũng đã bắt đầu
tiến hành thể nghiệm theo xu thế này.
Ngoài tất cả những nỗ lực nâng cao nghiệp vụ một cách toàn diện nói
trên, người giảng viên dạy Ký - Xướng âm còn phải có kỹ năng chơi đàn
Piano tốt, kể cả khả năng thị tấu những bản nhạc Ký - Xướng âm mới. Việc
“làm mẫu” không chỉ đòi hỏi sự hoàn chỉnh của kỹ năng chơi Piano mà người
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giảng viên còn phải thể hiện tốt “cái đẹp” trong âm nhạc để tăng thêm tính
hiệu quả, hấp dẫn các em trong giờ học.
2.3.2. Nâng cao năng lực học Ký - Xướng âm của sinh viên
Việc nâng cao năng lực học Ký - Xướng âm của sinh viên chính là việc
tăng thêm năng lực tiếp thu những tri thức mới của môn học Ký - Xướng âm.
Đối với khả năng tiếp thu của sinh viên trong môn học Ký - Xướng âm, phần
này chúng tôi chỉ tập trung vào nâng cao năng lực đọc, nghe, phân tích bài
Xướng âm và Ghi âm của sinh viên. Sau đó tập trung phân tích những giải
pháp nhằm nâng cao năng lực tự học Ký - Xướng âm của học sinh sinh viên.
2.3.2.1. Nâng cao năng lực đọc, nghe, phân tích của sinh viên
Năng lực đọc thể hiện nội dung chính của môn Xướng âm của sinh viên
tại Việt Nam nói chung và tại Đại học Hạ Long nói riêng hiện nay. Khi nói về
năng lực đọc có nghĩa là sinh viên phải phát huy vai trò nhanh nhạy của thị
giác, sau đó đưa nên bộ não để phân tích và đưa tín hiệu đến với cơ quan phát
âm để đọc ra âm thanh nốt nhạc. Năng lực đọc còn thể hiện sự chính xác
trong Xướng âm cao độ, trường độ, tiết tấu, nhịp điệu, cường độ và sắc thái của
âm thanh. Độ nhanh nhạy trong thị tấu cũng là một thử thách trong việc nâng cao
năng lực đọc nhạc của sinh viên. Bên cạnh độ chuẩn xác nói trên thì còn cần thể
hiện sức diễn cảm trong việc thể hiện bản nhạc. Sau cùng chính là một chu trình
đọc, nghe những âm thanh của việc đọc nhạc, phân tích độ chính xác rồi tiếp tục
có sự điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng của việc đọc nhạc.
Năng lực nghe đối với sinh viên khi học môn Ký - Xướng âm bên cạnh
vai trò quan trọng trong Xướng âm thì còn có vai trò chủ chốt trong Ký âm
(Ghi âm) nữa. Những giải pháp phát triển năng lực nghe cho học sinh sinh
viên chính là sự phát triển khả năng thính giác cho họ nhằm nghe được chính
xác các âm thanh phát ra, sau đó đưa lên não bộ phân tích và đưa đến tín hiệu
ghi những ký hiệu âm thanh trên giấy.
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Nói cách khác, âm nhạc là thế giới của âm thanh nên năng khiếu về tai
nghe giữ một vị trí chủ đạo. Từ đó, sinh viên còn xác định được cao độ,
trường độ, tiết tấu, nhịp điệu, cường độ và sắc thái của âm thanh và cái đẹp do
âm thanh phát ra. Một điều rất được quan tâm phát triển hiện nay trong các
Học viện âm nhạc và Nhạc viện là ngoài việc ghi âm theo những âm thanh
của đàn Piano, các em còn phải làm quen với âm thanh của dàn nhạc giao
hưởng và hợp xướng nữa. Việc đa dạng hóa nguồn tư liệu âm thanh phục vụ
cho việc phát triển khả năng Ký âm của sinh viên đang được các nhà sư phạm
đầu tư trên phạm vi toàn thế giới.
Năng lực phân tích như đã trình bày trong hai phần năng lực đọc và
nghe ở trên có một vị trí quan trọng trong lĩnh vực tâm sinh lý học nhạc. Năng
lực phân tích bài Ký - Xướng âm giúp ích rất nhiều trong khả năng tích hợp
các hoạt động của cơ thể và bộ não. Ngoài ra, năng lực phân tích còn có ý
nghĩa khi giúp cho người sinh viên có cơ sở để phân tích và phê phán kết quả
học tập cũng như tăng cường ý nghĩa thẩm mỹ trong đọc và nghe nhạc.
Năng lực phân tích không chỉ có tác dụng trong giờ học môn Ký Xướng âm mà còn có ý nghĩa quan trọng cả trong việc đi nghe hòa nhạc để có
thể thưởng thức âm nhạc và có thể đánh giá sự thành công của đêm diễn. Nói
tóm lại, việc nâng cao năng lực đọc, nghe, phân tích của sinh viên là một giải
pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng bộ môn Ký - Xướng âm tại
Trường Đại học Hạ Long.
2.3.2.2. Nâng cao năng lực tự học của sinh viên
Như đã trình bày bên trên, việc nâng cao năng lực chuyên môn của sinh
viên chính là việc tăng thêm năng lực tiếp thu những tri thức mới của môn
học Ký - Xướng âm thông qua đọc nghe và phân tích âm nhạc. Riêng đối với
môn học Ký - Xướng âm thì việc nâng cao năng lực tự học của sinh viên là
rất cần thiết trong cả khâu Xướng âm và Ký âm.
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Trước hết, sinh viên chỉ chuyên cần tự học khi họ yêu nghề và hiểu rõ
tầm quan trọng của môn học Ký - Xướng âm trong mọi hoạt động âm nhạc,
trong cả việc tích lũy tri thức và kinh nghiệm trong quá trình học tập.
Có khá nhiều cách để sinh viên tự học như học ở nhà qua đàn Piano,
học với bạn trong nhóm để giúp đỡ lẫn nhau (có phê phán) trong Xướng âm
hoặc người đàn, người ghi âm trong Ký âm.
Trong lĩnh vực tích hợp tri thức trong môn học Ký - Xướng âm với các
lĩnh vực như Lịch sử âm nhạc, Lý thuyết cơ bản, Hình thức và Phân tích tác
phẩm thì vấn đề tự học càng quan trọng đối với học sinh sinh viên tại Trường
Đại học Hạ Long. Như vậy, việc nâng cao năng lực tự học Ký - Xướng âm
của sinh viên được mở ra khá rộng với những lĩnh vực lý thuyết và thực hành
nêu trên.
Điều này đòi hỏi trước hết là sự chuyên cần, sự đầu tư thời gian, trí lực
vào việc tự học và cuối cùng chính là việc học tập một cách tích cực và sáng
tạo, tìm ra những phương pháp khoa học để tiết kiệm thời gian sức lực mà đạt
tới được hiệu quả cao nhất. Người giảng viên cần hiểu thấu và nắm vững
những kỹ năng để hướng dẫn cho sinh viên tự học ở lớp và ở nhà một cách
hiệu quả nhất.
2.4. Thực nghiệm sư phạm
2.4.1. Mục tiêu thực nghiệm
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng dạy học môn Ký - Xướng âm cho
sinh viên Cao đẳng sư phạm Âm nhạc trường Đại học Hạ Long, Luận văn đã
đưa ra các giải pháp, các phần bổ sung vào giáo trình và đổi mới phương pháp
giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến
hành một số thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm chứng tính hiệu quả của việc
đổi mới một số nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy môn Ký -
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Xướng âm trong quá trình đào tạo cho sinh viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc
trường Đại học Hạ Long.
2.4.2. Đối tượng thực nghiệm
Sinh viên Cao đẳng sư phạm âm nhạc trường ĐHHL khóa CT18 (35
sinh viên)
Giáo viên tiến hành thực nghiệm: Liễu Quỳnh Như
2.4.3. Thời gian và địa điểm thực nghiệm
Quá trình tiến hành thực nghiệm được tiến hành trong cả học kỳ 1 năm
học 2016 - 2017.
Địa điểm thực nghiệm tại trường Đại học Hạ Long.
2.4.4. Nội dung thực nghiệm
Thực nghiệm đối chứng: Chúng tôi đã tiến hành dạy 2 lớp (Lớp Thực
nghiệm và lớp Đối chứng). Lớp Thực nghiệm được học những nội dung
không có trong giáo trình và được giảng dạy theo phương pháp mới, lớp Đối
chứng vẫn học Ký - Xướng âm theo giáo trình và phương pháp cũ không có
gì thay đổi. Cả 2 lớp học đều xuất phát điểm tương đồng nhau về mặt khả
năng nhận thức.
2.4.5. Tiến hành thực nghiệm
- Thực nghiệm triển khai: Chúng tôi đã tiến hành áp dụng những
phương pháp dạy học đã nêu trong luận văn vào giảng dạy lớp Thực nghiệm
trong suốt học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, sau đó so sánh với kết quả học tập
của lớp Đối chứng.
2.4.6. Kết quả thực nghiệm
Sau khi tiến hành giảng dạy trong suốt kỳ học vừa qua, chúng tôi tiến
hành kiểm tra khảo sát kết quả học tập Ký - Xướng âm của 2 lớp thông qua kỳ
kiểm tra cuối học kỳ. Nội dung bài thi thực hành do khoa ra đề tương đương
như nhau cho cả 2 lớp. Kết quả được chúng tôi thống kê và chia theo tiêu chí
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như sau: SV khá - giỏi đạt điểm toàn bài thi từ 7 trở lên, SV trung bình đạt
điểm 5-6, SV dưới trung bình đạt <5 và tổng hợp được kết quả như sau:
Bảng 3: Thống kê kết quả học tập môn Ký -Xướng âm của lớp Thực
nghiệm và Lớp đối chứng
Lớp thực nghiệm CT18A (35 SV)
Khá - Giỏi

Lớp đối chứng CT18B (34 SV)

62,8%

22 Sv

Khá - Giỏi

35%

12 Sv

Trung bình 34,2%

12 Sv

Trung bình 53%

18 Sv

Dưới TB

1 Sv

Dưới TB

4 Sv

3%

12%

Số liệu tại bảng thống kê một lần nữa khiến tôi khẳng định rằng:
Những phương pháp dạy học Ký - Xướng âm đã đưa ra trong chương 2
của luận văn giúp kết quả học tập của sinh viên tốt hơn so với những phương
pháp dạy học truyền thống trước đây. Quá trình dạy học diễn ra sôi nổi, sinh
viên có hứng thú hơn đối với môn học.
Tiểu kết chương 2
Trong chương 2 của luận văn, chúng tôi đã đi sâu vào việc đề ra những
giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ký - Xướng âm cho sinh viên
Cao đẳng Sư phạm âm nhạc tại Trường Đại học Hạ Long. Để làm được việc
này, chương 2 đã đi sâu phân tích về việc bổ sung nội dung giảng dạy và quy
chuẩn hóa việc biên soạn giáo án môn Ký - Xướng âm. Sau khi đã tiến hành
bổ sung nội dung giảng dạy, chúng tôi đi vào những giải pháp về đổi mới
phương pháp dạy học.
Những sự đổi mới này vừa tuân theo những quy chuẩn trong đổi mới
phương pháp dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời cũng áp dụng
một cách sáng tạo những kỹ năng dạy và học đặc thù của chuyên ngành Ký Xướng âm như kỹ năng đọc, nghe và phân tích...
Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên
dạy Ký - Xướng âm cũng như việc nâng cao khả năng tiếp thu của học sinh
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sinh viên cũng được đề cập khá sâu nhằm mục đích giúp cho thầy và trò Cao
đẳng Sư phạm âm nhạc tại Trường Đại học Hạ Long có thể kế thừa được
truyền thống đồng thời có thể tiếp thu những giáo trình Ký - Xướng âm nổi
tiếng trong nước và trên thế giới. Quá trình tiếp thu và ứng dụng này theo tiêu
chí “mềm và mở” được tiến hành thường xuyên và luôn được tổng kết, phân
tích, đúc rút kinh nghiệm nhằm từng bước hoàn chỉnh giáo trình giáo án.
Trong phần 2.2. của luận văn, chúng tôi đã đi sâu phân tích về các biện
pháp cụ thể trong việc nâng cao chất lượng dạy và học Xướng âm và Ký âm.
Những phương pháp này được ứng dụng theo nhiều cách khác nhau như tự
học, học theo nhóm, giảng theo lối thuyết trình, làm mẫu, theo phương pháp
tích hợp... Đây là những phương pháp truyền thống và mới kết hợp nhằm giúp
cho thày trò không cảm thấy xa lạ mà vẫn tiếp thu một cách hiệu quả nhất.
Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng của đất nước việc nâng cao chất lượng
dạy học Ký - Xướng âm còn giúp ích cho tất cả các môn học, chuyên ngành
và mọi hoạt động của thầy và trò Trường Đại học Hạ Long. Những cải cách
môn học Ký - Xướng âm được tiến hành một cách thường xuyên trên phạm vi
toàn thế giới. Việc tiếp thu những phương pháp mới, nghiên cứu nó và ứng
dụng vào trong thực tế dạy học tại Trường Đại học Hạ Long vừa mang tính
khoa học vừa mang tính cấp thiết trong đầu thế kỷ XXI. Những giải pháp cụ
thể được tác giả luận văn đề ra đã được minh chứng trong phần Thực nghiệm
Sư phạm của chương 2.
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KẾT LUẬN
Với tiêu đề Dạy học môn Ký - Xướng âm cho sinh viên Cao đẳng Sư
phạm âm nhạc Trường Đại học Hạ Long, tác giả luận văn đã đề cập tới những
cơ sở lý luận và đánh giá tầm quan trọng của môn Ký - Xướng âm đối với
sinh viên Sư phạm âm nhạc. Ngay trong chương 1, chúng tôi đã phân tích sâu
về một số giáo trình môn Ký - Xướng âm được sử dụng tại Việt Nam để tạo
cơ sở khoa học cho những phân tích trong luận văn.
Địa chỉ ứng dụng những giải pháp đổi mới giảng dạy Ký - Xướng âm
là Trường Đại học Hạ Long đã được làm sáng tỏ khi luận văn đề cập tới thực
trạng của trường với cơ cấu tổ chức, đội ngũ giáo viên và khả năng tiếp thu
của sinh viên. Việc đánh giá những ưu điểm và nhược điểm tồn tại trong dạy
học môn Ký - Xướng âm cho sinh viên Cao đẳng âm nhạc Trường Đại học Hạ
Long trong chương 1 là những cơ sở dữ liệu quan trọng để tác giả luận văn đề
ra những giải pháp đổi mới dạy học trong chương 2 của luận văn.
Nền giáo dục âm nhạc Việt Nam trong môi trường hội nhập quốc tế đòi
hỏi người giảng viên và sinh viên phải có những đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục âm nhạc tại các Học viện âm nhạc, Nhạc viện và các
trường Sư phạm âm nhạc trên phạm vi toàn quốc. Trong sự nghiệp đổi mới
này, chúng ta cần phải kế thừa những giáo trình Ký - Xướng âm truyền thống
của thế hệ đi trước, đồng thời cũng luôn phải cập nhật những tư liệu và
phương pháp mới đáng đổi thay hàng ngày trên phạm vi toàn thế giới.
Đối với Trường Đại học Hạ Long, các giáo trình của các thầy cô
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có một vị trí đặc biệt quan
trọng. Điều thứ nhất là hai cơ sở đào tạo đều là lĩnh vực Sư phạm âm nhạc,
điều thứ hai là đối với trình độ giảng dạy cũng như khả năng tiếp thu của sinh
viên Trường Đại học Hạ Long thì những giáo trình Ký - Xướng âm của
Trường ĐHSPNTTW là rất phù hợp.
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Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng tôi cũng nghiên cứu và ứng dụng theo
phương pháp “mềm và mở” đối với giáo trình 11 năm của Nhạc viện Hà Nội
và Giáo trình 6 trình độ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong
giáo trình 11 năm của Nhạc viện Hà Nội, chúng tôi chỉ chủ yếu ứng đụng từ
năm thứ ba tới năm thứ tám, còn giáo trình 6 trình độ của Học viện Âm nhạc
Quốc gia Việt Nam thì chủ yếu tham khảo ở trình độ 1-2-3 và chủ yếu là tiếp
thu những phương pháp hiện đại của thế giới. Bên cạnh đó, trường và khoa
còn rất quan tâm tới việc quy chuẩn hóa biên soạn giáo án Ký - Xướng âm
của giảng viên.
Trong những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ký Xướng âm thì việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học giữ một vị trí
quan trọng. Trong đó, nhà trường đã quan tâm tới việc nâng cao năng lực
chuyên môn của giảng viên và khả năng tiếp thu của sinh viên trong môn học
Ký - Xướng âm. Quá trình tiếp thu và ứng dụng những giáo trình tiên tiến
trong nước và quốc tế này được tiến hành theo tiêu chí “mềm và mở” và luôn
được tổng kết, phân tích, đúc rút kinh nghiệm nhằm từng bước hoàn chỉnh
giáo trình giáo án tại Trường Đại học Hạ Long.
Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng của đất nước việc nâng cao chất lượng
dạy học Ký - Xướng âm còn giúp ích cho tất cả các môn học, chuyên ngành
và mọi hoạt động của thầy và trò Trường Đại học Hạ Long. Việc tiếp thu
những phương pháp mới, nghiên cứu nó và ứng dụng vào trong thực tế dạy
học tại Trường Đại học Hạ Long vừa mang tính khoa học vừa mang tính cấp
thiết trong đầu thế kỷ XXI.
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trình lý thuyết Âm nhạc cơ bản dành cho hệ Trung học Âm nhạc chuyên
nghiệp, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
4. Hoàng Hoa - Phạm Phương Hoa (2002) Giáo trình ký xướng âm, Nhạc
viện Hà Nội.
5. Phạm Thị Hoa - Ngô Thị Nam (1995) Giáo dục âm nhạc, ĐHQG ĐHSP.
6. Phạm Tú Hương, Phạm Thanh Vân (2002), Giáo trình Ký xướng âm,
Nhạc viện Hà Nội.
7. Phạm Tú Hương (1997) Lý thuyết âm nhạc cơ bản ,Nxb Giáo dục.
8. V.A Kharame EP (2001) Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Âm nhạc.
9. Phạm Minh Khang (2001) Tuyển tập 200 bài Xướng âm, Nxb Nhạc
viện Hà Nội.
10.Hoàng Long, Hoàng Lân (2010) Phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb
Sư phạm.
11.Đỗ Hải Lễ (2003) Lý thuyết cơ bản về âm nhạc trường, CĐSP Nhạc
họa.
12.Đoàn Phi Liệt (1986) Xướng âm từ năm 1 đến năm 7 hệ Trung cấp 11
năm, Nhạc viện Hà Nội.
13. Đoàn Phi Liệt, Đào Quang Tiến (1989) Xướng âm, Nhạc viện Hà Nội

95

14. Doãn Mẫn (1980) Phương pháp xướng âm, Nxb Hà Nội.
15. Nguyễn Thị Tố Mai (2014), Giáo trình xướng âm cho năm thứ nhất,
Đại học sư phạm nghệ thuật TW.
16. Giang Minh (1983) Xướng âm, Nhạc viện Hà Nội.
17. Ngô Thị Nam (2001) Phương pháp dạy học âm nhạc (tập 1), Nxb
Giáo dục.
18. Hoàng Phê “Chủ biên” (2016) Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học,
Nxb Hồng Đức.
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Phụ lục 1
Chương trình đào tạo của hệ CĐSP Âm nhạc Trường ĐHHL
Tên môn học

STT

Học phần

Số tiết

I,II

90

I, II, III, IV

225

I, II, III, IV, V

360

1

Lý thuyết âm nhạc

2

Ký - Xướng âm

3

Nhạc cụ

4

Lịch sử âm nhạc thế giới

I, II

75

5

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

III

30

6

Hình thức và thể loại âm nhạc

III

75

7

Hòa âm cổ điển

III

60

8

Chỉ huy

III

45

9

Phương pháp dạy học âm nhạc

III, IV, V

165

10

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam

IV

30

11

Thanh nhạc

I, II, III, IV, V

360

12

Dân ca

III

30

13

Hợp xướng

II

45

14

Dàn dựng chương trình

IV

45

15

Múa cơ bản

I

30

16

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa

I, II,III

120

IV

45

Mác - Lê nin
17

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam

18

Tư tưởng Hồ Chí Minh

V

45

19

Quản lí hành chính nhà nước

V

45

20

Tiếng anh

I, II, III

150

21

Pháp luật đại cương

I

45

100

22

Giáo dục thể chất

23

Giáo dục quốc phòng

24

I, II

90

I, II, III

135

Lịch sử văn minh thế giới

IV

45

25

Cơ sở văn hóa Việt Nam

III

30

26

Tiếng Việt thực hành

II

30

27

Tin học

I

45

28

Giáo dục học đại cương

I

45

29

Đại cương Mĩ học

II

30

30

Tâm lí học đại cương

I

45

31

Tâm lí học lưa tuổi và tâm lí học sư phạm

II

60

32

Hoạt động dạy học ở trường THCS

III

30

33

Hoạt động giáo dục ở trường THCS

IV

45

34

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

V

45

35

Công tác đoàn đội

V

45
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Phụ lục 2
Đề xuất chương trình đổi mới môn Ký - Xướng âm
Học phần I: 30 tiêt
(bài tập 0 dấu hóa)
Xướng âm

Ghi âm

- Đọc gam, luyện các quãng 2T, 2t,

-Ghi tiết tấu : những tiết tấu cơ bản

3T, 3t giọng C-dur và a-moll.

-Ghi âm đơn điệu giọng C-dur, a-

-Luyện gõ các âm hình tiết tấu cơ

moll

bản ở các loại nhịp 2/4, ¾, 4/4, 3/8

-Ghi âm trí nhớ : giai điệu đơn giản

-Luyện các bài Xướng âm giọng C-

giọng C-dur, a-moll

dur, a-moll với các trường độ cơ
bản.
Học phần II: 30 tiết
(bài tập 1 dấu hóa)
Xướng âm

Ghi âm

-Đọc gam, luyện các quãng của

-Ghi tiết tấu: những mẫu tiết tấu

giọng G-dur, e-moll, F-Dur, d-moll

không quá phức tạp

-Luyện các dạng tiết tấu :

-Ghi âm giai điệu các bài giọng Gdur, e-moll, F-Dur, d-moll

,

,

,

,
,
...
-Đọc các bài xướng âm giọng G-

-Ghi âm trí nhớ: sử dụng những âm
hình tiết tấu khó hơn đã được luyện
tập

dur, e-moll, F-Dur, d-moll
-Tập thị xướng các bài xướng âm
đơn giản
Học phần II: 30 tiết
(bài tập từ 2 đến 3 dấu hóa)
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Xướng âm

Ghi âm

-Đọc các quãng 4, 5

- Ghi tiết tấu: những tiết tấu khó đã

-Đọc những mẫu tiết tấu khó: dấu

được học, ghi tiết tấu trí nhớ

nối, đảo phách, nghịch phách.

-Ghi âm đơn điệu các giọng G-dur,

-Đọc bài xướng âm giọng G-dur, e-

e-moll, F-dur, d-moll, A-dur, fis-

moll, F-dur, d-moll, A-dur, fis-moll, moll, Es-dur, c-moll
-Ghi âm 2 bè đơn giản

Es-dur, c-moll
-Đọc các bài có li điệu, chuyển điệu
cấp 1
-Đọc xướng âm 2 bè: những bài giai
điệu và tiết tấu đơn giản

Học phần IV: 30 tiết
(bài tập 04 dấu hóa và một số giọng khác)
Xướng âm

Ghi âm

-Đọc các quãng nhảy, các quãng bất -Ghi đơn điệu với các giọng E-dur,
kỳ không trong giọng

cis-moll, As-dur, f-moll

-Đọc gam và các bài xướng âm

-Ghi âm 2 bè

giọng E-dur, cis-moll, As-dur, f-

-Ghi âm bài có sử dụng ly điệu

moll
-Đọc các bài xướng âm nhiều bè:
các bài hợp xướng 3 đến 4 bè đơn
giản
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Phụ lục 3
Giáo án thực nghiệm
Thời

Nội dung và hoạt động của giáo viên

Phương pháp

Hoạt động

dạy học

của SV

gian
1, Giáo viên cho sinh viên ôn lại âm hình tiết

- SV gõ

tấu:

lại 3 âm

,

,

-Giáo viên gõ mẫu lần lượt từng âm hình tiết

- Thị phạm

hình tiết
tấu trên,

tấu. yêu cầu sinh viên gõ theo

lắng nghe
lưu ý của
2, Giáo viên hướng dẫn sinh viên đọc bài
xướng âm giọng C-dur :

GV.
-Thuyết trình,

-SV lắng

hướng dẫn

nghe và

thực hành LT

đọc bài
theo
hướng dẫn

-Giáo viên cho sinh viên đọc lại gam C-dur:
đọc liền bậc và đọc gam rải
-Lưu ý sinh viên trong bài có quãng nhảy từ
âm Rê - Si
-Giáo viên cho sinh viên đọc quãng 3 và
quãng 4 trong gam C-dur, sau đó đọc quãng

của GV
-Thuyết trình
-Hướng dẫn
thực hành LT

nhảy có trong bài
-Giáo viên cho sinh viên đọc bài xướng âm
với tốc độ chậm, sau đó tăng dần tốc độ
+ Giáo viên gọi từng cá nhân đọc bài
+Yêu cầu từng nhóm xướng âm lại
-Giáo viên lắng nghe và sửa sai

-Phương pháp
kiểm tra đánh
giá

104

3, Ghi âm:
-Giáo viên hướng dẫn sinh viên ghi âm đơn

-SV nghe

điệu bài ghi giọng C-dur

-Hướng dẫn

+Giáo viên đàn cho sinh viên nghe giai điệu

thực hành LT, định loại

của bài

Sử dụng

và xác
nhịp

phương tiện
trực quan

+Yêu cầu sinh viên xác định nhịp
+Giáo viên đàn lại gam C-dur và nốt La thanh

-SV ghi

mẫu

nhanh giai

+Giáo viên chia bài thành 2 câu và đàn mỗi

điệu ở lần

câu 3 lần

nghe thứ
nhất, hoàn
thiện tiết
tấu, gạch
nhịp ở lần
nghe sau
-SV soát

+Giáo viên đàn lại toàn bài để sinh viên kiểm

lại kết quả

tra
-Giáo viên hướng dẫn SV đọc xướng âm lại
bài vừa ghi để kiểm tra kết quả

bài ghi âm
-Hướng dẫn

-Cả lớp

thực hành LT, đọc xướng
Kiểm tra đánh âm bài
giá.

vừa ghi.

105

Phụ luc 4
Một số tài liệu bổ sung
LUYỆN TẬP TIẾT TẤU KẾT HỢP ĐỌC GAM
Móc giật

Chùm 3

Đòn gánh

LUYỆN ĐỌC QUÃNG
Luyện quãng cromatic

Luyện quãng 3
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Luyện quãng 4

MỘT SỐ BÀI GHI ÂM
Ghi âm trí nhớ

Ghi tiết tấu trí nhớ

Ghi 2 bè
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MỘT SỐ BÀI XƯỚNG ÂM
(Trích giáo trình Ký - Xướng âm hệ trung cấp 11 năm, Nhạc viện Hà Nội)

Aria - Figaro

Bô - lê - rô
(Trích đoạn)
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Lý con sáo sang sông

Lý cái mơn

109

Lý con sáo

Cái bống

110

Trống cơm

Lý ngựa ô

111

Lý chiều chiều

Làng tôi

112

Lượn tròn lượn khéo
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Phụ lục 5
PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN SINH VIÊN
Trường Đại học Hạ Long
Khoa Sư phạm âm nhạc
SV vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây. Các ý kiến của SV sẽ góp phần
vào việc tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao chất lượng
dạy học môn Ký - Xướng âm hệ Cao đẳng sư phạm âm nhạc - trường Đại học
Hạ Long.
Nội dung

Câu

Phương án lựa

hỏi
1

2

3

4

chọn
Theo em môn học Ký - Xướng âm có quan trọng

Có

không?

Không

Trước khi vào trường em đã được học về môn

Đã học

Ký - Xướng âm chưa?

Chưa học

Theo em các phương pháp giảng dạy của giáo

Phù hợp

viên có phù hợp không?

Không phù hợp

Theo em môn học Ký - Xướng âm được tiếp cận

a.Thuyết trình

theo phương pháp nào là hiệu quả hơn?(thuyết

b.Thực hành LT

trình, thực hành luyện tập, học theo phương pháp c.PP học mới
mới)
5

6

7

Em có thường xuyên đọc tài liệu liên quan trước

Có

khi lên lớp học môn Ký - Xướng âm không?

Không

Em thấy giáo trình Ký - Xướng âm được học

Dễ tiếp cận

trong trường có dễ tiếp cận không?

Khó tiếp cận

Em có thường xuyên luyện tập môn Ký - Xướng

Có

âm tại nhà?

Không
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8

Theo em việc vận dụng kiến thức môn Ký -

a.Rất thuận lợi

Xướng âm vào việc học tập các môn học khác là: b.Thuận lợi
c.Khó khăn
d.Rất khó khăn
Anh chị vui lòng đưa ra một số đề nghị cái tiến hoặc sửa đổi để dạy và học tốt
môn Ký - Xướng âm:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

