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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Âm nhạc là phương tiện giáo dục hết sức quan trọng, có tác động 

mạnh mẽ đến thế giới cảm xúc và góp phần phát triển nhân cách của con 

người. Âm nhạc còn giúp con người phát triển về tư duy, nhận thức được cái 

đẹp trong cuộc sống. Mặt khác, với những hoạt động ca hát, biểu diễn âm 

nhạc là những hoạt động cụ thể, lành mạnh, là sân chơi bổ ích giúp trẻ em 

thể hiện mình, âm nhạc góp phần giáo dục toàn diện cho trẻ về Đức - Trí - 

Thể - Mỹ. Bởi vậy, âm nhạc đã trở thành môn học trong các trường tiểu học, 

trung học cơ sở. Để đáp ứng được nhu cầu và nâng cao chất lượng giảng 

dạy, Bộ giáo dục và đào tạo đã đưa môn âm nhạc vào trong chương trình 

đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông ở các trường đại học, cao đẳng trong 

đó có Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào là một trong những cơ sở 

đào tạo có uy tín của Lào. Trường có bề dày 35 năm đào tạo với hai ngành 

sư phạm, trong đó có ngành sư phạm âm nhạc. Nhìn chung sau khi ra trường 

sinh viên chủ yếu trờ thành giáo viên của các trường tiểu học, trung học cơ 

sở giảng dạy bộ môn âm nhạc, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dạy học của 

địa phương. Điều đó chứng tỏ nhà trường đã có những bước đi đúng đắn và 

có tầm nhìn chiến lược về đào tạo ngành sư phạm nói chung và sư phạm âm 

nhạc nói riêng cho nước nhà. 

 Tuy nhiên, ngoài những thành quả đã đạt được đối với đào tạo sư 

phạm âm nhạc, thì vẫn còn những bất cập trong dạy và học của giảng viên 

và sinh viên, đặc biệt là môn Âm nhạc và Múa, trong đó có phần dạy học 

hát. Do đặc điểm của sinh viên học chuyên ngành SPAN chủ yếu là nữ, 

giọng nói còn bị ngọng do ảnh hường của ngôn ngữ địa phương, nên kỹ 

năng tiếp thu của các em về âm nhạc có phần hạn chế. Bên cạnh đó không ít 
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giảng viên cho dù đã nhiệt tình trong công tác giảng dạy, nhưng vẫn chưa cập 

nhật được những thông tin mới và phương pháp giảng dạy chưa thích hợp với 

đặc thù của sinh viên, do đó chất lượng đào tạo với môn Hát chưa cao. 

Là giảng viên đã trực tiếp giảng dạy tại khoa SPAN trong nhiều năm, 

chúng tôi thấy rằng, dạy học hát cho sinh viên ngành SPAN là vấn đề cần 

được quan tâm, chính vì lẽ đó chúng tôi chọn “Dạy học hát cho sinh viên 

Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật 

Lào” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học chuyên ngành 

LL&PPDH Âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

 Đã có nhiều công trình, luận văn nghiên cứu về vấn đề dạy học hát 

cho các trường chuyên nghiệp và trường sư phạm mà tôi được tiếp cận trong 

quá trình học tập tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW tại Việt Nam 

như sau: 

 Nổi bật có giáo trình, phương pháp dạy học thanh nhạc của tác giả: 

Trung Kiên, Hồ Mộ La, Trần Thị Ngọc Lan... 

 Những năm gần đây, tác giả Trung Kiên tập trung viết sách về dạy 

thanh nhạc, tiêu biểu có: 

 Phương pháp sư phạm thanh nhạc - Chương trình đại học (2001), 

(Nhạc viện Hà Nội,Viện Âm nhạc in và phát hành), gồm 14 chương. Trong 

công trình, tác giả Nguyễn Trung Kiên tập trung trình bày các nội dung cơ 

bản trong lĩnh vực thanh, nhạc, phương pháp dạy cách lấy hơi, luyện hơi, tư 

thế, kỹ thuật thanh nhạc, mẫu luyện thanh cơ bản... Đây là công trình có giá 

trị thực tiễn cao, dành cho những người đang giảng dạy thanh nhạc chuyên 

nghiệp, bán chuyên nghiệp tại nhiều cơ sở đào tạo ở Việt Nam. 

 Năm 2007, cuốn Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc bậc đại học do 

HVANQGVN phát hành; Công trình cung cấp nguồn học liệu về thanh nhạc 
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cho các giảng viên dạy thanh nhạc tại cơ sở đào tạo âm nhạc từ trung ương 

đến địa phương. Cuốn sách có nhiều giá trị thực tiễn về thanh nhạc. Tác giả 

Nguyền Trung Kiên đã xây dựng phương pháp dạy và học cho các giọng: 

Tenor (nam cao), Soprano (nữ cao), Bariton (nam trung trầm), Bass (nam 

trầm). Giáo trình chọn nhiều tác phẩm thanh nhạc ca khúc nước ngoài, ca 

khúc Việt Nam dạy học chuyên ngành thanh nhạc bậc đại học. 

Cùng với các công trình, giáo trình chuyên biệt về thanh nhạc của tác 

giả Nguyễn Trung Kiên, còn cỏ Phương pháp dạy thanh nhạc (Nxb Từ điển 

Bách khoa phát hành) được tác giả Hồ Mộ La viết năm 2008. Công trình là 

kết quả của hơn 40 năm giảng dạy thanh nhạc từ trường Nghệ thuật Quân 

đội (nay là trường ĐHVHNTQĐ) đến Nhạc viện Hà Nội (nay là 

HVANQGVN). Nội dung có đề cập tới phương pháp kỹ thuật Bel canto 

trong dạy và học thanh nhạc tại các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. 

 Năm 2004, tác giả Ngô Thị Nam viết giáo trình Hát (tập I) (Nxb Đại 

học Sư phạm) gồm 2 chương. Trong lời nói đầu, tác giả nêu rõ mục đích: 

“Toàn bộ giáo trình này sử dụng cho hệ đào tạo CĐSP Âm nhạc” [23, tr.5]. 

Đến năm 2007, Ngô Thị Nam hoàn thành giáo trình Hát (tập II) (Nxb Đại 

học Sư phạm), đây có thể coi là sự tiếp nối của tập I trước đó. 

Hai giáo trình Hát (I, II) là tài liệu có giá trị về mặt khoa học và thực 

tiễn, có thể giúp ích cho giảng viên và sinh viên trình độ cao đẳng sư phạm 

âm nhạc cách dạy hát và học hát. 

Trên đây là những đề tài tiêu biểu được chúng tôi sử dụng để đối 

chiếu, so sánh và tham khảo trong luận văn. 

Bên cạnh đó có nhiều luận văn chuyên ngành LL&PPDHAN đề cập 

dạy Thanh nhạc hoặc dạy hát bậc học phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở), 

điển hình là:  

Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc tại trường 
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Đại học sự phạm Sài Gòn (2014) của Nguyễn Việt Cường - chuyên ngành 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - 

luận văn đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học thanh 

nhạc và các bài luyện thanh trong dạy hát tại khoa nghệ thuật Trường Đại 

học Sài Gòn. 

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDHAN của Nguyễn Chí Công: 

Nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc cho hệ đại học sư phạm âm nhạc 

trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương (2014). Luận văn đưa ra một số 

giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc cho sinh viên hệ đại học 

sư phạm âm nhạc, trường ĐHSP nghệ thuật Trung ương. 

Dạy phân môn học hát cho học sinh trường Trung học cơ sở Tân Hội 

của Trần Thị Hồng Xuyến, Luận văn Thạc sĩ Lý luận và PPDH Âm nhạc 

năm 2014, Trường ĐHSPNTTW.  

Lựa chọn một số bài dân ca để sử dụng trong giờ học âm nhạc tăng 

cường cho học sinh lớp 2, lớp 3 ở Trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển - 

Thanh Trì - Hà Nội của Lê Hồng Anh, năm  2015, luận văn Thạc sĩ 

LL&PPDHAN Trường ĐHSPNTTW. 

Nhìn chung, từ các công trình luận văn nêu trên chúng tôi thấy, đến 

nay chưa có công trình nào nghiên cứu về Dạy học hát cho sinh viên Cao 

đẳng sư phạm Âm nhạc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào. Tuy 

nhiên, những công trình đó đã góp phần bổ sung cho chúng tôi về phương 

pháp, lý luận dạy học hát. Nói cách khác những nghiên cứu trên là cơ sở nền 

tảng để giúp chúng tôi hoàn thành luận văn này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất các biện pháp dạy học 

môn Hát cho sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, góp phần nâng cao 
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chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài. 

- Đánh giá thực trạng dạy học môn Hát trong chương trình đào tạo 

CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào.  

- Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Hát cho sinh 

viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật 

Lào.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Hát cho sinh viên ngành 

CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: Khoa Sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư 

phạm Nghệ thuật Lào, với khách thể nghiên cứu là sinh viên ngành CĐSP 

Âm nhạc. 

 Quy mô nghiên cứu: Môn Hát được dạy theo phương thức tập thể, trong 

đó có cả hát bè nhưng luận văn này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu về các kỹ 

thuật hát của các bài có giai điệu không phối bè. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để hoàn thành mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu chính sau: 

- Phân tích, so sánh, tổng hợp 

- Điều tra, quan sát, thực nghiệm sư phạm 

6. Đóng góp của luận văn 

Luận văn hy vọng có thể đưa ra được những phương pháp góp phần 

nâng cao chất lượng dạy và học môn Hát cũng như chất lượng đào tạo giáo 



 

 

 

6 

viên âm nhạc cho trường và của ngành. 

   Luận văn cũng có thể sẽ là tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp và các 

nghiên cứu cùng hướng. 

7. Bố cục của luận văn 

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

gồm 2 chương: 

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

Chương 2: Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC HÁT 

 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Dạy học 

Giáo dục là quá trình tác động có mục đích xác định, được tổ chức 

một cách khoa học (có kế hoạch, có phương pháp, có hệ thống) và quá 

trình này được thực hiện bằng các con đường dạy học. Hiểu một cách 

khái quát, dạy học là con đường, là phương tiện cơ bản nhằm thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục.  

Trong giáo dục, dạy học là một quá trình tương tác giữa người dạy và 

người học, đồng thời là bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể. Hoạt động 

dạy học bao gồm hai mặt của một quá trình, đó là dạy và học luôn đi kèm 

biện chứng với nhau. 

Dạy là hoạt động của giáo viên, không đơn thuần chỉ là một tiến 

trình truyền thụ những nội dung đáp ứng mục tiêu đề ra mà là 

hoạt động giúp đỡ chỉ đạo và hướng dẫn học sinh trong quá 

trình lĩnh hội. 

Học là hoạt động nhận thức độc đáo của người học, thông qua đó 

người học chủ yếu thay đổi chính bản thân mình và ngày càng có 

năng lực hơn trong hoạt động tích cực nhận thức và cải biến hiện 

thực khách quan [34; tr.12]. 

Tổ chức hoạt động dạy bao gồm hệ thống các phương pháp nhằm 

trang bị cho người học một nền tảng kiến thức cơ bản, đồng thời nêu những 

phương hướng vận dụng các thao tác, kỹ năng để thực hành, luyện tập trong 

thực tiễn và các hoạt động liên quan trực tiếp đến kiến thức đã học nhằm 

kiểm nghiệm, trải nghiệm, từ đó tích lũy nhận thức, thành thạo quy trình, 

trình tự các bước tiến hành, sáng tỏ lý thuyết và thực tiễn.  
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Như vậy: Theo tác giả Phạm Viết Vượng, viết trong cuốn Giáo dục 

học thì “Dạy học là hoạt động trí tuệ của thầy và trò, một quá trình vận động 

và phát triển liên tục trong trí tuệ và nhân cách” [37; tr.97]. Ông  cho rằng, 

dạy học là “con đường quan trọng nhất để thực hiện mục đích giáo dục toàn 

diện cho thế hệ trẻ, đồng thời là phương thức để đào tạo nguồn nhân lực cho 

xã hội” [37, tr.29]. 

 Dạy học là hoạt động của thầy và trò với tư cách là hai chủ thể: người 

dạy và người học, hoạt động dạy - học cùng phối hợp đồng thời và cùng 

hướng tới giải quyết, hoàn thành từng mục đích rõ ràng, cụ thể. Người dạy 

nắm vững kiến thức khoa học chuyên ngành, có khả năng tổ chức cho người 

học tập có phương pháp, nhanh chóng nắm vững hệ thống kiến thức, được 

trải nghiệm và sáng tạo dựa trên những nguyên tắc, đặc thù của một chuyên 

ngành bằng các hình thức học khác nhau. Đồng thời, người dạy phải có năng 

lực hướng dẫn thực hành, rèn luyện và kiểm tra, đánh giá thường xuyên kiến 

thức của người học. Người dạy phải định hướng đúng đắn theo phương pháp 

khoa học để người học có thể tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhanh, đạt kết quả 

tốt trong các kỳ thi, kiểm tra. 

Đối với người học, trước hết phải có ý thức, xác định đúng động cơ 

học tập, chủ động, tích cực và sáng tạo trong nhận thức. Tính tích cực, chủ 

động học tập được biểu hiện: tìm kiếm và xử lý thông tin cùng với khả năng 

vận dụng vào thực tiễn, có khả năng tìm tòi, khám phá những vấn đề mới 

bằng phương pháp mới. Nói cách khác, người học có sự sáng tạo trong học 

tập, không bị động, sao chép, rập khuôn máy móc. 

Từ những khái niệm trên chúng tôi cho rằng: dạy học là một hình thức 

tổ chức dưới sự điều khiển có mục đích, định hướng của người dạy, giúp 

cho người học có được hệ thống tri thức kĩ năng, kĩ xảo để phát triển năng 

lực tư duy, năng lực hành động và phẩm chất cá nhân. 
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1.1.2. Phương pháp và phương pháp dạy học 

1.1.2.1. Phương pháp 

Phương pháp là một phạm trù của lý thuyết liên quan, gắn bó từ mục 

đích, đối tượng, nội dung hoạt động. Phương pháp là con đường, cách thức 

nhằm tạo ra sự biến đổi từ ý thức đến thực tiễn có con người tham gia trực 

tiếp hoặc gián tiếp nhằm đạt đến một hiệu quả nhất định. Trong Từ điển 

tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên có khái niệm về phương pháp với hai 

nghĩa: 1. Phương pháp là “cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện tượng của 

tự nhiên và đời sống xã hội” 2. Phương pháp là “hệ thống các cách sử dụng 

để tiến hành một hoạt động nào đó” [30; tr.766]. 

Trong sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học của 

Phó Đức Hòa có viết: “Phương pháp là cách thức, là con đường của tổ hợp 

các hoạt động nhằm thực hiện mục đích đề ra. Khái niệm phương pháp 

nhằm chỉ ra cách tiếp cận vấn đề” [5; tr.30]. 

Qua các ý kiến trên, phương pháp là con đường để đạt tới mục tiêu 

trong một hoạt động, là hệ thống (tổ hợp) các cách sử dụng được sắp xếp 

theo một trật tự nhất định để tiến hành hoạt động đó. 

1.1.2.2. Phương pháp dạy học 

Phương pháp dạy học đóng vai trò quan trọng của quá trình dạy học, 

quyết định đến chất lượng dạy học về ý nghĩa. Trong dạy học luôn hình 

thành các phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò. Tác giả 

Phạm Viết Vượng đưa ra khái niệm: “Phương pháp dạy học được hiểu là tổ 

hợp các cách thức phối hợp hoạt động chung của giáo viên và học sinh 

nhằm giúp học sinh nằm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo” [37; tr.91]. 

Giữa phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò luôn có 

tính độc lập tương đối. Từ thực tiễn giảng dạy cho thấy, phương pháp dạy 

bao gồm các hoạt động: tổ chức các hoạt động học tập của người học, điều 
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khiển quá trình nhận thức, giáo dục. Do đó, phương pháp dạy nhằm tạo ra ý 

thức tự học, rèn luyện kỹ năng của sinh viên. Đối với phương pháp của 

người học được xác định là vận dụng phương pháp để phát triển năng lực cá 

nhân một cách có định hướng, đồng thời trải nghiệm quá trình tự nhận thức 

những kỹ năng, kỹ xảo cùng với lý thuyết để phát hiện, liên hệ giữa lý 

thuyết và thực tiễn cuộc sống. 

Như vậy dạy học và phương pháp dạy học luôn có mối liên hệ hữu cơ, 

không tách rời của quá trình dạy học. Đặc biệt đối với các ngành đào tạo 

nghệ thuật, trong đó có dạy hát tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật 

Lào cần đến các phương pháp dạy học để sinh viên có thể tiếp thu, nắm 

vững nghệ thuật hát. 

Từ khái niệm và những luận giải ở trên, chúng tôi cho rằng, phương 

pháp dạy học chính là cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh 

nhằm hoàn thành được mục tiêu của dạy học. 

1.1.3. Hát và phương pháp dạy học hát 

1.1.3.1. Hát  

Ca hát luôn gắn liền với đời sống, sinh hoạt hàng ngày của mọi tầng 

lớp nhân dân. Về khái niệm hát (thanh nhạc) trong cuốn Thuật ngữ và ký 

hiệu âm nhạc của Đào Trọng Từ - Đỗ Mạnh Thường - Đức Bằng có nêu đó 

là “âm nhạc được thể hiện bằng giọng người” [35; tr.92]. 

Một cách cụ thể hơn, trong Từ điển tiếng Việt (do Hoàng Phê chủ biên) 

viết: “hát là dùng giọng theo giai điệu, nhịp điệu nhất định để biểu hiện tư 

tưởng tình cảm” [30; tr.409].  

Ta có thể thấy, hát là hình thức nghệ thuật phối hợp giữa âm nhạc và 

ngôn ngữ, được thể hiện thông qua giọng hát của con người, khác với khí 

nhạc - loại âm nhạc viết cho các nhạc cụ diễn tấu 

Ca hát của con người được ra đời dựa trên tiếng nói - ngôn ngữ của 
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từng dân tộc, và ngày càng được nâng cao cùng với các bộ môn nghệ thuật 

khác như văn thơ, hội họa, sân khấu... 

1.1.3.2. Phương pháp dạy học hát  

Dạy học hát là một hoạt động bao gồm quá trình dạy và học hát, trong 

đó liên quan tới những vấn đề mang tính đặc thù bộ môn là khoa học về cấu 

tạo cơ quan phát âm của con người (thanh đới, vòm họng, cổ, mũi, khoang 

ngực, bụng...) cùng hệ thống kỹ thuật, phương pháp hát. 

Dạy học hát là hoạt động của người dạy và người học nhằm phát triển 

khả năng, hoàn thiện kỹ thuật, thể hiện các bài hát một cách trọn vẹn, đạt 

tính thẩm mỹ. 

Về phương pháp dạy học hát, từ các khái niệm đã nêu trên, chúng ta 

có thể hiểu phương pháp dạy học hát là cách thức, con đường chuyển tải 

những kiến thức về khoa học thanh nhạc; hình thành, phát triển các kĩ năng 

nhận thức và hoạt động hát 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 kỹ năng hát của sinh viên như tư thế, khẩu hình, hơi thở, các kỹ thuật 

hát legato, staccato, hát to, nhỏ… nhằm đạt được mục tiêu dạy học. 

Đối với cơ sở đào tạo giáo viên âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư 

phạm Nghệ thuật Lào, mục đích đào tạo bộ môn Hát trong ngành Sư phạm 

âm nhạc là giúp cho sinh viên có thể thể hiện được các bài hát trong chương 

trình môn học và sau này có khả năng đảm nhiệm được việc dạy hát trong 

nhà trường phổ thông. 

1.2. Vai trò của môn Hát trong đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc 

Hiện nay, ở nước Lào, cũng giống như ở Việt Nam và nhiều nước 

trên thế giới, âm nhạc được đưa vào trong trường phổ thông từ lớp 1 đến 

lớp 9, tuy nhiên không bắt buộc mà trường nào có điều kiện thì học sinh 

được học.  
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Qua tìm hiểu thực tế tại một số trường phổ thông trên địa bàn đất 

nước Lào, chúng tôi thấy rằng, giáo dục âm nhạc nói chung và ca hát nói 

riêng đóng vai trò quan trọng trong nhà trường phổ thông, giúp học sinh 

phát triển toàn diện, nâng cao năng lực thẩm mỹ, bồi đắp nhân cách, đạo 

đức, trí tuệ…  

Giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông được thể hiện thông 

qua nhiều môn học như hát, tập đọc nhạc, thường thức âm nhạc… thì trong 

đó, hát là một hoạt động chủ yếu vì hát được học sinh dễ dàng thực hiện 

nhất, dễ tiếp thu nhất và yêu thích nhất. Hát có thể giúp học sinh phát triển 

về các mặt như sau: 

 Qua các bài hát, học sinh nhận thức được tình cảm yêu quê hương, đất 

nước, tự hào về truyền thống, dân tộc; về tình yêu gắn bó trong gia đình, bố 

mẹ, anh em; yêu mến mái trường, thầy cô, bạn bè bạn... Từ đó, góp phần 

hình thành nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh. 

Hát nói riêng hay âm nhạc nói chung hình thành ở học sinh những tình 

cảm thẩm mỹ. Những bài hát có giai điệu đẹp, lành mạnh, trong sáng… phù 

hợp với lứa tuổi sẽ giúp cho học sinh nhận thức về cái đẹp, về tính thẩm mỹ 

và dần hình thành năng lực thẩm mỹ cũng như tình cảm thẩm mỹ đúng đắn 

ở các em. Từ đó, tạo nên trong nhân cách của các em biết yêu cái đẹp, tôn 

trọng cái đẹp và làm theo cái đẹp.  

Ca hát còn làm cho trí tuệ học sinh phát triển hơn, các em được rèn 

luyện trí nhớ, tư duy… Để hát một bài hát cho hay, đẹp hơn hấp dẫn hơn thì 

học sinh phải suy nghĩ và không những vậy còn phải tìm mọi cách sáng tạo 

sao cho bài hát mà mình thể hiện tạo ấn tượng, có tính độc đáo. 

Khi tham gia vào hoạt động ca hát, sinh viên được phát triển về thể 

lực: phổi được hít thở linh hoạt, các bộ phận như miệng, thanh quản… cũng 

như vậy. Khi hát thường kèm theo nhảy múa làm cho học sinh được hoạt 
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động thân thể nên mạnh khỏe hơn, năng động hơn…  

Ngoài ra, hát còn làm cho học sinh trở nên mạnh dạn, tự tin hơn, biết 

làm đẹp cho bản thân (vì phải trình bày một tác phẩm nghệ thuật trước nhiều 

người). Nói cách khác, ca hát giúp học sinh giải tỏa tâm lý như làm quen với 

lớp học (khi bắt đầu với một môi trường mới), với bạn bè, thầy cô… Không 

những vậy, hát còn làm tăng khả năng tưởng tượng, dẫn dắt học sinh vào môi 

trường xã hội với các mối quan hệ đa dạng, đúng với thực tế.  

Đáp ứng cho việc dạy môn Âm nhạc ở phổ thông là đội ngũ giáo viên 

âm nhạc được đào tạo ở các trường CĐSP, ĐHSP. Trong chương trình môn 

Âm nhạc ở phổ thông, môn Hát được học nhiều nhất. Vì thế, trong chương 

trình đào tạo CĐSP Âm nhạc và ĐHSP Âm nhạc, môn Hát có một vai trò 

quan trọng của chương trình. Sinh viên SPAN ra trường phải đảm nhiệm 

được dạy môn Âm nhạc ở phổ thông trong đó đặc biệt là môn Hát, giáo viên 

phải hát đúng và không những vậy còn phải hát làm sao càng hay càng tốt 

thì mới hấp dẫn học sinh, làm cho học sinh yêu thích. Khi dạy học ở trường 

phổ thông, người giáo viên âm nhạc còn phải làm công tác hoạt động ngoại 

khóa, dàn dựng các chương trình biểu diễn âm nhạc cho học sinh. Để làm 

được điều đó, rất cần năng lực hát và dàn dựng của giáo viên. Nếu giáo viên 

hát tồi sẽ không thể dàn dựng được các tiết mục hát cho học sinh.  

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo Sư phạm âm nhạc ở Lào có môn 

Ký xướng âm, là môn học cần đến giọng hát. Vì thế khi tuyển đầu vào 

ngành Sư phạm Âm nhạc ở Lào tuyển chủ yếu là giọng hát của thí sinh.     

Chúng tôi tiến hành khảo sát 60 sinh viên năm thứ nhất khóa 6 

chuyên ngành Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm 

Nghệ thuật Lào. Mục đích khảo sát đánh giá mức độ quan trọng của môn 

Hát trong chương trình đào tạo ngành SPAN. 

Câu hỏi được khảo sát như sau: 
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Anh/chị hãy cho biết môn Hát vai trò của môn Hát đối với ngành mà 

anh/chị đang học? Kết quả như sau: 

1. Rất quan trọng:   25/60 ≈ 41,60% 

2. Quan trọng:   15/60 ≈ 25,00% 

3. Khá quan trọng:  12/60 ≈ 20.00% 

4. Không quan trọng:  08/60  ≈ 13,40% 

Qua kết quả nêu trên cho thấy, chỉ có 13,40% sinh viên cho rằng 

môn Hát không quan trọng, còn lại tất cả đều thấy quan trọng hoặc rất 

quan trọng. 

Tuy vậy, việc đào tạo ngành sư phạm Âm nhạc hiện nay ở Lào còn 

khá nhiều bất cập từ thời gian đào tạo, khung chương trình, các đầu môn học 

trong chương trình, thời lượng các môn học cho tới chương trình chi 

tiết… Vì thế, âm nhạc được coi là có vai trò giáo dục nhân cách cho học 

sinh, môn Hát tuy được xác định là quan trọng nhưng cả ngành sư phạm 

âm nhạc lẫn môn Hát chưa thực sự có được vị trí xứng đáng trong đào tạo 

giáo viên âm nhạc. (Điều này chúng tôi sẽ đề cập kỹ hơn ở phần sau). Do 

đó, chương trình dạy học sư phạm Âm nhạc nói chung và môn Hát cần 

được đánh gỉá, xác định lại bằng quan điểm thiết thực, đúng với đòi hỏi của 

xã hội đất nước Lào hiện nay. 

1.3. Thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ 

thuật Lào 

1.3.1. Khái quát về Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào nằm ở làng Sy Bun 

Hương, huyện Chăn Tha Bu Ly, Thủ đô Viêng Chăn. Tên ngày xưa là 

Trường Giáo dục Nghệ thuật Trung cấp đã thành lập năm 1982 dưới sự chỉ 

đạo của Bộ Giáo dục và Thể thao, đến năm 1988 được chỉ định thuộc trách 

nhiệm của Sở Giáo dục và được đặt tên mới là: Trường Trung cấp Sư phạm 
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Nghệ thuật. Trường có chức năng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông. 

 Để phục vụ xã hội, theo kế hoạch cải cách của chính phủ Quốc dân 

(số phiên bản 84/ນຍ ngày 1 tháng 3 năm 2007), Trường Trung cấp Sư phạm 

Nghệ thuật đã được trực thuộc Bộ Thể thao và Giáo dục Nghệ thuật theo 

quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao (số phiên bản 1326/  

ສສ.ຈຕ, ngày 24 tháng 6 năm 2008). Thấy được sự quan trọng của việc giáo 

dục nghệ thuật cũng như sự tạo nguồn nhân lực, ngày 1 tháng 9 năm 2009 

(theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao số phiên bản 

2564/ສສ.ຈຕ, ngày 1 tháng 9 năm 2009), Trường Trung cấp Sư phạm Nghệ 

thuật Giáo dục đã được nâng cấp lên là Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ 

thuật Lào tên tiếng Anh là ( Arts Education College of Laos ). 

Hiện nay Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào đào tạo các 

hệ sau:  

      -   Hệ Trung cấp (9+3): thời gian học 3 năm, đào tạo hai ngành như   

Âm nhạc và Mỹ thuật. 

      -   Hệ Cao đẳng (12+2) thời gian học 2 năm, đào tạo một 

ngành riêng biệt. 

       -    Hệ Đại học (12+4) thời gian học 4 năm, đào tạo hai ngành.  

 Kể từ thời điểm đó Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào đã thực 

hiện đào tạo hai ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật. 

    Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào hiện nay có 64 giảng viên 

Trong đó, có cán bộ quản lý: 8 người, giảng viên khoa SPAN: 26 người, 

giảng viên khoa SPMT: 19 người, giảng viên dạy các môn chung: 11 người.  
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Bảng thống kê giảng viên trường CĐSPNT Lào năm 2017 

 

Trình độ Số lượng Nữ Nam 

Trung cấp 4 0 4 

Cao đẳng  13 3 10 

Đại học 42 16 26 

Thạc sĩ 5 0 5 

Tổng 64 19 45 

 

Tổng số sinh viên của trường ở cả 3 hệ Trung cấp, Cao đẳng và Đại 

học năm 2017 là 585, trong đó riêng Sư phạm Âm nhạc là 523 em, còn Sư 

phạm Mỹ thuật chỉ có 62 em.  

Bảng thống kê sinh viên trường CĐSPNT Lào năm 2017 

Hệ Âm nhạc Mỹ thuật Tổng 

Tổng Nữ Nam Tổng Nữ Nam Tổng Nữ Nam 

 

Hệ Trung cấp 

Năm 1 84      84 67 17 

Năm 2 77      77 73 4 

Năm 3 75      75 70 5 

Hệ Cao đẳng Năm 1 60 46 14 22 17 5 82 63 19 

Năm 2 38 33 5 40 29 11 78 62 16 

 

Hệ Đại học 

Năm 1 57      57 37 20 

Năm 2 56      56 41 15 

 Năm 3 76      76 65 11 

Tổng 523 80 19 62 46 16 585 479 107 

  

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào còn liên kết đào tạo với 

các trường nghệ thuật của các nước bạn như: Việt Nam, Campuchia, Thái 
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Lan. Ngoài ra, còn mời các giảng viên nước ngoài như giảng viên Nhật Bản 

tham gia giảng dạy. 

  Qua mô tả về các ngành học sư phạm Âm nhạc và Mỹ thuật như trên 

cho thấy có một vấn đề còn chưa hợp lý là hệ Trung cấp sư phạm và Đại học 

sư phạm đào tạo hai ngành cả Âm nhạc và Mỹ thuật, chỉ có hệ Cao đẳng sư 

phạm là đào tạo một ngành là Âm nhạc hoặc Mỹ thuật riêng biệt. Đây là hai 

năng khiếu khác nhau, rất ít người có năng khiếu cả âm nhạc lẫn mỹ thuật. 

Vấn đề này cũng đã được đem ra thảo luận bàn cãi nhưng hiện chưa có sự 

thay đổi. Chính vì thế, sinh viên học cả hai ngành rất khó khăn chật vật, 

giảng viên dạy cũng khó khăn và chất lượng không thể chuyên sâu. 

1.3.2. Về cơ sở vật chất và chức năng, nhiệm vụ 

1.3.2.1. cơ sở vật chất 

   So với thời kỳ đầu, những năm gần đây cơ sở vật chất nhà trường 

được trang bị ngày càng hiện đại. Trường hiện có 5 tòa nhà: Tòa 1 cao 4 

tầng với 22 phòng chuyên dùng để học các môn thực hành và các môn lý 

thuyết giảng dạy âm nhạc, mỹ thuật và các bộ môn về sư phạm. Tòa 2 cao 2 

tầng với 07 phòng bao gồm 01 phòng học múa, 01 phòng học các môn nhạc 

cụ truyền thống, 02 phòng học piano, 02 phòng học công nghệ thông tin và 

01 phòng thư viện. Tòa thứ 3 là nhà Hiệu bộ cao 2 tầng: tầng 1 có 09 

phòng,03 phòng dành cho ban giám hiệu, 05 phòng dành cho các phòng, 

ban, khoa, tổ bộ môn và có một phòng họp; tầng 2 là một phòng hòa nhạc. 

Bên cạnh đó có 2 tòa nhà là khu ký túc xá cho sinh viên, 1 nhà cao 2 tầng và 

một nhà cao 4 tầng. 

 Riêng chuyên ngành sư phạm Âm nhạc được đầu tư các thiết bị 

chuyên dụng như đàn Electronic Keyboard, piano, máy nghe nhạc, máy 

chiếu Projector…  Khi dạy Hát, Ký xướng âm.. giáo viên có đàn piano hoặc 

Electronic Keyboard để giảng dạy. Khi dạy môn Nhạc cụ, nhà trường trang 

bị một phòng chuyên dụng có 10 đàn Electronic keyboard và Electronic 
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piano nên sinh viên đến học không phải mang đàn đi theo. 

Như vậy, điều kiện vật chất dành cho dạy và học âm nhạc tương đối 

tốt nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, còn thiếu các thiết bị phục vụ để học tập và 

giảng dạy như thiếu băng đĩa, tài liệu học tập…, cách bố trí phòng học chưa 

hợp lý, ví dụ lớp học Nhạc cụ, Hát, Xướng âm là lớp học tập thể, phòng không 

có cách âm và đặt sát bên cạnh lớp học mỹ thuật hoặc lớp học lý thuyết nên 

gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến các môn học khác. 

1.3.2.2. chức năng, nhiệm vụ  

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào là cơ sở đào tạo công lập 

thuộc hệ giáo dục quốc dân. Trường có chức năng đào tạo giáo viên Âm 

nhạc và Mỹ thuật trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Đại học cho giáo dục 

trường mầm non, tiểu học và THCS của nước Lào. Loại hình đào tạo gồm 

có hệ chính quy tập trung, không chính quy và liên kết. 

Trong bối cảnh hiện nay, nhà trường luôn xác định phải tiếp tục đổi 

mới, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ khi thành lập đến nay, Trường 

Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào là một trong những cơ sở đào tạo có bề 

dày truyền thống, trong đó Sư phạm Âm nhạc nổi lên là chuyên ngành tạo 

sự hấp dẫn, thu hút và nhận được sự quan tâm của nhiều đối tượng muốn 

học tập trở thành giáo viên âm nhạc. 

1.3.3. Vài nét về Khoa Sư phạm Âm nhạc 

Khoa Sư phạm Âm nhạc đã có từ lúc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ 

thuật Lào được thành lập. Từ đó đến này là 35 năm qua, tập thể cán bộ, giáo 

viên của Khoa luôn phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần vào sự 

nghiệp phát triển trường. 

Hiện nay, Khoa Sư phạm Âm nhạc có 26 giảng viên. Các giảng viên 

trong Khoa luôn xác định chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ là 
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nhiệm vụ hàng đầu. Do đó, nhu cầu học tập nâng cao trình độ, đổi mới 

phương pháp dạy học, cập nhật kiến thức mới như ứng dụng công nghệ 

thông tin được mọi người quan tâm và đó là một trong chỉ tiêu phấn đấu. 

Những năm gần đây, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học luôn được 

chú ý và cả công tác nghiên cứu khoa học cũng được cán bộ, giảng viên của 

Khoa tích cực hưởng ứng tham gia. Trong các đợt thi, thao diễn, hội giảng, 

giảng viên của Khoa Sư phạm Âm nhạc đều đạt loại khá, giỏi. Mỗi năm có 2 

đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu xếp loại khá, giỏi, xuất 

sắc ứng dụng vào thực tiễn dạy học.  

Về trình độ đội ngũ giảng viên Khoa SPAN: 16 giảng viên có trình 

độ đại học, 7 giảng viên có trình cao đẳng và 3 giảng có trình độ trung cấp. 

Trong đó, có một số giảng viên đang tiếp tục học tập đại học và sau đại học 

tại Việt Nam và Thái Lan.  

Bảng thống kê giảng viên Khoa SPAN năm 2017 

Trình độ Số lượng Nữ Nam 

Trung cấp 3 0 3 

Cao đẳng 7 1 6 

Đại học 16 10 6 

Tổng 26 11 15 

 

Như vậy, trình độ giảng viên của Khoa SPAN còn chưa cao, chưa có 

ai đạt trình độ Thạc sĩ, có người chưa đạt chuẩn, mới chỉ tốt nghiệp Trung 

cấp và Cao đẳng. Đây là một thực tế rất đáng bàn. Mặc dù những giảng viên 

này đều đang đi học để nâng cao trình độ nhưng với đội ngũ như vậy sẽ ảnh 

hưởng đến chất lượng đào tạo, đặc biệt là đối với hệ Đại học.  

Vì chủ trương phổ cập âm nhạc ở phổ thông, ngành SPAN hiện nay 

đang thu hút đông số lượng thí sinh hàng năm tham gia thi tuyển, tạo sự hấp 
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dẫn cho Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào. Tổng số sinh viên đang 

theo học tại khoa SPAN năm 2017 là 523 em của 8 khóa.  

Riêng hệ CĐSP Âm nhạc được bắt đầu thực hiện vào năm 2008, khi 

đó Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào triển khai khung chương 

trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc trên cơ sở chuẩn đào tạo giáo viên âm 

nhạc của Bộ giáo dục. Hiện nay, ngành giáo dục nói chung và giáo dục giáo 

viên âm nhạc nói riêng đang nhận được sự quan tâm của quốc gia Lào, nhằm 

chuẩn hóa đội ngũ giáo viên âm nhạc, như đã nêu là các giáo viên của Khoa 

SPAN đang đi học để nâng cao trình độ cả trong và ngoài nước, một số đi 

học Thạc sĩ trong đó có tác giả của luận văn là người đã tốt nghiệp ĐHSP 

Âm nhạc chính quy của Trường ĐHSP NGhệ thuật TW Việt Nam và hiện 

theo học Cao học chuyên ngành Lý luận và PPDH Âm nhạc cũng tại cơ sở 

đào tạo này.  

1.3.4.  Thực trạng dạy học môn Hát cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 

1.3.4.1. Nội dung chương trình môn Hát  

Đáp ứng nhu cầu đào tạo nhanh để có đội ngũ giáo viên cho các 

trường phổ thông cho nước Lào trong thời điểm hiện tại nên chương trình  

CĐSP Âm nhạc của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào chỉ thực 

hiện với thời gian là 2 năm và về chuyên ngành chỉ có một số môn là Hát, 

Xướng âm, Nhạc lý cơ bản, Nhạc cụ, Lịch sử âm nhạc, Múa và Phương 

pháp dạy học âm nhạc.  

Môn Hát hệ CĐSP Âm nhạc được thực hiện trong 1 năm (ở năm thứ 

nhất) với 2 học phần, 4 đơn vị học trình (16 tiết/1 học trình, 32 tiết/1 học 

phần, 64 tiết/1 năm). Phương thức học theo lớp tập thể: 60 sinh viên/2 tiết/1 

tuần. Mục tiêu của chương trình đào tạo môn Hát của hệ Cao đẳng Sư phạm 

Âm nhạc là trang bị cho sinh viên kiến thức về ca hát như hát đúng, hát 

đồng đều, luyện một số kỹ thuật cơ bản như liền tiếng, nảy tiếng, xử lý sắc 
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thái… và vận dụng vào thể hiện các bài hát dân ca Lào, ca khúc phổ thông 

và ca khúc thiếu nhi để sau này có thể đảm nhiệm công tác dạy âm nhạc ở 

các trường phổ thông.  

Dưới đây, chúng tôi xin nêu phần chính nội dung chi tiết của chương 

trình môn Hát hệ Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc như sau:  

* Học phần I 

 - Học trình I: 1. Tìm hiểu cấu tạo cơ quan phát thanh. 2. Tư thế trong 

ca hát. 3. Hơi thở và phương pháp rèn luyện hơi thở trong ca hát. 4. Luyện 

thanh với các mẫu câu có nguyên âm và phụ âm phù hợp ở quãng 3, quãng 5 

trên âm khu tự nhiên với kỹ thuật hát liền tiếng (legato), nảy tiếng 

(staccato), ngắt tiếng (non legato). Sử dụng các kỹ thuật hát vào thể hiện ca 

khúc (dân ca, ca khúc phổ thông hoặc ca khúc thiếu nhi). 

 - Học trình II: 1. Luyện thanh với các mẫu câu có nguyên âm và phụ 

âm phù hợp ở quãng 3, quãng 5, quãng 6 kết hợp với hơi thở trên âm khu tự 

nhiên . 2. Mở rộng âm khu tự nhiên. 3. Ngôn ngữ trong ca hát. 4. Nguyên lý 

cộng minh và các bài tập củng cố. Sử dụng các kỹ thuật hát vào thể hiện ca 

khúc (dân ca, ca khúc phổ thông hoặc ca khúc thiếu nhi). 

* Học phần II  

 - Học trình I : 1. Đặc điểm và phương pháp phân loại giọng hát. 2. Mở 

rộng thanh khu tự nhiên. 3. Đặc điểm và phương pháp phát triển giọng hát 

trẻ em. 4. Luyện thanh các mẫu câu phù hợp ở các quãng 3, 5, 6, 8 kết hợp 

các kỹ thuật đã học. Sử dụng các kỹ thuật hát vào thể hiện ca khúc (dân ca, 

ca khúc phổ thông). 

 - Học trình II: 1. Củng cố các kỹ thuật hát đã học kết hợp với hơi thở 

trong các mẫu câu luyện thanh. 2. Sử dụng các kỹ thuật hát vào thể hiện ca 

khúc (dân ca, ca khúc phổ thông). 

tác phẩm thanh nhạc.  
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Nhìn chung, chương trình môn hát của hệ CĐSP Âm nhạc Trường 

Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào cơ bản đáp ứng được mục tiêu đào tạo 

giáo viên âm nhạc cho các cơ sở dạy học ở trường phổ thông cho nước Lào 

trong thời điểm hiện tại là đào tạo nhanh để có đội ngũ giáo viên cho các 

trường phổ thông: có kỹ thuật cơ bản (legato, staccato, non legato…), có các 

vấn đề về tư thế hơi thở, thanh khu tự nhiên và kỹ thuật chuyển giọng mở 

rộng thanh khu, vận dụng vào thể hiện tác phẩm, có nêu đến dạy hát cho 

thiếu nhi… 

Tuy nhiên, qua đó cho thấy một số vấn đề sau: 

  -  Chương trình CĐSP Âm nhạc nếu so sánh chương trình đào tạo hệ 

CĐSP Âm nhạc ở Việt Nam thì ở Lào sơ giản hơn rất nhiều. Trước tiên là 

thời gian đào tạo chỉ có 2 năm trong khi ở Việt Nam là 3 năm. Các môn cơ 

sở ngành và chuyên ngành so với Việt Nam thiếu khuyết nhiều môn như Hát 

hợp xướng, Chỉ huy, Hòa thanh, Hát dân ca, Phân tích tác phẩm, Sáng tác. 

Đó là chưa kể tới thời lượng của từng môn cũng ít hơn như môn Hát nêu ở 

trên chỉ có 2 học phần với 64 tiết, trong khi đó CĐSP Âm nhạc Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW của Việt Nam được thực hiện trong 5 học phần với 

75 tiết. Điều quan trọng hơn là môn Thanh nhạc ở Việt Nam được học theo 

phương thức cá nhân: 2SV/1tiết/1 thầy, còn môn Hát ở Lào học theo phương 

thức hát tập thể: 60SV/2 tiết/1 thầy. Như vậy, chất lượng đội ngũ giáo viên 

âm nhạc tốt nghiệp CĐSP Âm nhạc còn rất hạn chế, chỉ đạt những kiến thức 

sơ giản nhất để dạy ở phổ thông.     

  -  Nội dung chương trình môn Hát do là hát tập thể nên khá sơ lược, 

chưa quy định rõ về số lượng bài hát cần thực hiện trong một học phần, các 

thể loại cần hát. Trong nội dung chương trình chi tiết không nêu danh mục 

các bài được lựa chọn nên giáo viên sẽ tự dạy theo ý mình tạo nên sự không 

thống nhất về mức độ khó dễ.  
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- Phương thức hát tập thể 60SV/2 tiết/1 tuần thì ngay cả với hát tập 

thể cũng khó đảm bảo chất lượng chưa nói tới vấn đề dạy được các kỹ thuật 

như đã nêu trong chương trình cho thấu đáo và khó có thể dạy đến từng sinh 

viên. 

Có thể nói đây là những điểm rất bất cập, cần phải thay đổi, song điều 

đó còn phụ thuộc vào chiến lược đào tạo của nhà trường và quốc gia, còn 

một cá nhân như bản thân người viết cũng chỉ dám đưa ra những ý kiến và 

đề xuất mà thôi.  

1.3.4.2. Đặc điểm của sinh viên 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào là một trong những ngôi 

trường quy mô và lớn với ngành sư phạm nghệ thuật (thuộc Bộ Giáo dục 

Lào) của đất nước, có uy tín trong việc đào tạo giáo viên nghệ thuật trong đó 

có giáo viên âm nhạc. Trong nhiều năm qua, nhà trường nhận được sự tin 

tưởng của học sinh trên khắp cả nước do vậy số lượng thí sinh đăng ký dự 

thi vào trường hàng năm được suy trì ổn định và tăng cao. 

  Trong tuyển sinh, hàng năm các thí sinh tham gia thi vào Cao đẳng Sư 

phạm Âm nhạc, đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông 

(18 tuổi trở lên). Ở độ tuổi này các em phát triển tương đối toàn diện thể 

chất, tâm sinh lý, trí tuệ, đặc biệt là bộ máy phát âm (miệng, vòm họng, 

mũi, thanh quản), là điều kiện thuận lợi cho học nghệ thuật nói chung, 

môn Hát nói riêng. Thí sinh phải thi về năng khiếu hát và múa (thí sinh 

phải hát một ca khúc tự chọn và múa lăm vông). Điều này thuận lợi cho 

việc đào tạo môn Hát và Múa sau này vì các em có khả năng về múa và 

hát mới trúng tuyển.  

Do tuyển sinh như vậy nên nhìn chung, các sinh viên có giọng hát, 

đáp ứng được yêu cầu đào tạo của môn Hát trong chương trình CĐSP Âm 

nhạc. Tuy nhiên, là người trực tiếp giảng dạy môn Hát tại khoa SPAN, tôi 
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nhận thấy còn có một số hạn chế sau trong khả năng hát của sinh viên CĐSP 

Âm nhạc: 

Trong nội dung thi không có môn Thẩm âm - tiết tấu nên có một số 

em có giọng hát nhưng khả năng thẩm âm yếu, khó khăn trong học xướng 

âm và phần nào trong việc hát chính xác học giai điệu của bài hát.  

Sinh viên CĐSP Âm nhạc đến từ nhiều tỉnh thành, vùng miền khác 

nhau, với những điều kiện học tập âm nhạc khác nhau, không có sự đồng 

đều giữa sinh viên nên có sự phân biệt và tạo nên khoảng cách rất lớn giữa 

các em sinh viên trong cùng một lớp, có sự phân biệt về năng lực âm nhạc 

giữa sinh viên thành phố và nông thôn. Điều này làm hạn chế khả năng 

nhanh, nhạy năng khiếu âm nhạc của sinh viên. Các sinh viên ở vùng núi 

hoặc nông thôn do điều kiện tiếp xúc với âm nhạc của các em không nhiều 

bằng các em ở thành phố nên thái độ rụt rè, thiếu tự tin hơn sinh viên thành 

phố. Ở các vùng xa xôi, hẻo lánh ít có các trung tâm văn hóa, câu lạc bộ để 

các em tham gia sinh hoạt nghệ thuật mà chủ yếu là sinh hoạt cộng đồng hát, 

múa chủ yếu vào dịp lễ, hội do người dân tự tổ chức và cũng không thường 

xuyên. Do đó, cơ hội tham gia múa, hát không nhiều như ở thành phố, ít 

nhiều ảnh hưởng đến năng khiếu âm nhạc của người dân nơi đây. 

Những sinh viên thuộc thành phần dân tộc thiểu số tại trường bị ảnh 

hưởng âm ngữ, thổ ngữ tộc người. Khi học âm nhạc, đặc biệt môn Hát bị 

hạn chế do tật ngôn ngữ gây ra như: nói ngọng, nhả âm, nhả chữ (phổ thông) 

không chuẩn, điều này tạo áp lực nhiều đến quá trình dạy học môn Hát của 

giảng viên. 

1.3.4.3. Thực trạng dạy của giảng viên 

Giảng viên dạy môn Hát của tổ bộ môn Hát Khoa SPAN ở Trường 

Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào hiện nay gồm có 4 giảng viên, trong đó 

có 2 nam và 2 nữ. Các giảng viên đều được đào tạo trong các trường có uy 
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tín và chất lượng cao. Có 1 nữ là giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành về thanh nhạc ở Campuchia, 1 nữ là giảng viên tốt nghiệp chính quy 

Đại học sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ở Việt Nam, còn 

2 giảng viên nam tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc trong 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào. Vì vậy, đây là vấn đề thuận lợi 

trong việc dạy hát cho sinh viên ngành CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư 

phạm Nghệ thuật Lào. 

Để thấy rõ về thực trạng dạy học hát cho sinh viên ngành CĐSP Âm 

nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào, chúng tôi xin mô tả cụ thể 

một tiết dạy học hát của thầy Suliya Chunlamany tại lớp Cao đẳng năm thứ 

nhất trong trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào, tiết dạy bài hát Đen 

heng it sa la (Đất nước tự do) Nhạc và lời: Surivăt Răttạnasavăn. 

Hoạt động 1: Giảng viên kiểm tra sĩ số sinh viên. Tiến hành cho sinh 

viên ôn lại bài hát. Chăm pa mương lào (Hoa đẹp chăm pa ), sáng tác nhạc 

của Utama Chunlamany và lời Maha Phu mi Vôngvichit. 

Hoạt động 2: Giảng viên tổ chức kiểm tra sinh viên hát bài Chăm pa 

mương Lào đã được học từ tiết trước, theo hình thức cá nhân và theo nhóm, 

yêu cầu 1 đến 2 em lần lượt lên hát, sau đó yêu cầu một nhóm từ 3 đến 4 em 

lên hát. Sau mỗi bài hát, giảng viên có nhận xét và chấm điểm. 

Hoạt động 3: Giảng viên chia nhóm (60 em chia 4 nhóm), đàn cho sinh 

viên luyện thanh với một số mẫu legato, non legato, staccato. Những sinh 

viên có giọng cao hơn được chia tách để luyện cao hơn đáp ứng chuyển 

giọng, khi xuống thấp cũng được chia tách như vậy.  

Tiếp đến giảng viên trình chiếu bài hát mới, giới thiệu bài hát. Giảng 

viên hát mẫu, đàn mẫu bài hát cho sinh viên nghe. Chia bài hát thành từng 

câu, dạy sinh viên hát từng câu theo lối móc xích (giảng viên đàn giai điệu 

câu hát), dạy hát toàn bài. 
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Hoạt động 4: Khi sinh viên hát được bài hát, thầy hướng dẫn sinh viên 

luyện tập hát bài hát theo cá nhân, nhóm, tổ và hướng dẫn hát sao cho hay 

hơn, xử lý các sắc thái cần có trong bài. Giảng viên có đệm đàn theo tạo sự 

sinh động hơn. Trong khi dạy, giảng viên luôn có nhận xét, nhắc nhở sinh 

viên nhận biết các kỹ thuật cần đạt. 

Qua quan sát giờ dạy của giảng viên, chúng tôi nhận thấy còn có một 

số bất cập và tồn tại trong tiết học, điều đó thể hiện ở việc vận dụng phương 

pháp trong dạy bài hát. Phương pháp trực quan trong dạy hát chính là cho 

sinh viên được nghe bài hát nhằm giúp sinh viên có cảm nhận về âm nhạc, 

bước đầu các em được tiếp xúc, làm quen với giai điệu, lời ca của bài hát. 

Giảng viên mới chỉ làm mẫu bằng cách đàn giai điệu bài và hát bài hát cho 

học sinh nghe chưa khai thác làm mẫu từ băng, đĩa nhạc bài hát. Trong khi 

dạy hát từng câu theo lối móc xích, giảng viên yêu cầu cả lớp hát từng câu 

nhiều lần như vậy làm cho một số em tỏ ra mệt mỏi... Vấn đề này lẽ ra phải 

yêu cầu sinh viên về nhà học bài trước, đến lớp chủ yếu luyện hát đúng kỹ 

thuật, hát hay và đồng đều. Với bài hát Đen heng it sa la (Đất nước tự do) 

có một số em còn hát không đúng câu, đúng nhịp, hát sai giai điệu và không 

chú ý hơi thở.. Trong việc đánh giá, giảng viên ít để sinh viên tự nhận xét, ít 

nói lên ý kiến về cảm nhận của mình... 

Nhìn chung, các giảng viên trong tổ âm nhạc hiện đang lên lớp dạy 

theo lời hát tập thơ. 

         Về sử dụng PPDH, các giảng viên dạy hát có sử dụng các phương 

pháp: dùng lời, sử dụng phương tiện dạy học, hướng dẫn thực hành luyện 

tập, trình bày tác phẩm, kiểm tra đánh giá... Đây là các phương pháp truyền 

thống chủ yếu trong dạy học âm nhạc.  

Do dạy hát tập thể nên (60SV/2 tiết) nên việc dạy hát đến từng sinh 

viên  hầu như rất ít, trong một buổi học chỉ một số em được giảng viên tập 
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luyện tập khi cần tách riêng, còn phần lớn vẫn là đồng ca tập thể. Giảng viên 

cũng luyện các kỹ thuật legato, staccato, luyến láy, xử lý sắc thái nhưng chủ 

yếu vẫn là để tập thể hát. Việc tách riêng từng em chỉ để làm mẫu. Vì thế, đa 

số sinh viên cũng mới chỉ được tiếp cận thế nào là hát liền tiếng, hát nảy hát 

to - nhỏ… nhưng từng em thực hiện thế nào thì gần như giảng viên không 

thể bao quát được toàn bộ. Sinh viên nào có hát sai kỹ thuật thì giảng viên 

cũng không thể sửa riêng được. Đặc biệt, vấn đề cộng minh, vị trí âm thanh, 

chuyển giọng hay làm đều màu các âm khu, thanh khu trong giọng hát thì 

gần như chỉ mang tính chất giới thiệu, sinh viên nào tiếp thu được khi giảng 

viên làm mẫu thì tiếp thu, còn giảng viên không thể sửa riêng cho từng em 

Vì thế, sự tiến bộ về giọng hát là không có nhiều hiệu quả, chủ yếu là sinh 

viên học thuộc bài hát, biết hát đúng, biết cách hát hòa bè (với những bài có 

bè), có khái niệm về giọng hát, luyện thanh, chuyển giọng, thể hiện sắc thái 

to - nhỏ, mạnh - nhẹ cho tốt hơn so với không học. Nhiều em, sau khi học 

xong môn Hát vẫn hoàn toàn hát giọng tự nhiên, không biết chuyển giọng vì 

giảng viên không thể sửa riêng được cho từng em.      

Việc phân loại giọng hát hầu như chỉ mang tính chất tương đối, giảng 

viên phân loại giọng của các em để phân bè với những bài hát có bè, còn 

cũng không có điều kiện để luyện riêng cho từng loại giọng để phát triển 

theo năng lực giọng của từng cá nhân vì tất cả lớp cũng hát chung một bài.  

Việc dạy học môn Hát với số lượng rất đông thực sự rất bất cập, giảng 

viên hết sức vất vả, sinh viên khó khăn trong tiếp cận kỹ thuật nên thường 

chỉ đạt được mục tiêu hát đúng bài, đúng các bè và xử lý tác phẩm ở mức 

vừa phải, không đạt tới tính nghệ thuật cao bởi chất giọng của sinh viên 

không được qua một quá trình rèn giũa thanh nhạc đích thực. Tuy vậy, dù 

lớp rất đông song các giảng viên cũng cố gắng truyền đạt các kỹ thuật cần 

thiết đến sinh viên, một số giảng viên rất chịu khó tách riêng các nhóm theo 
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loại giọng để luyện thanh và hướng dẫn kỹ thuật trước khi vào bài tác phẩm 

hoặc tách riêng một số em làm mẫu để cả lớp học theo.  

Kết quả giảng dạy môn Hát: trong những năm học vừa qua, công tác 

giảng dạy môn học hát ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào đã thực 

hiện đúng và khá đầy đủ theo khung chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục 

đề ra. Các giảng viên âm nhạc của trường rất tâm huyết trong việc dạy học, 

luôn trao đổi, học hỏi những kiến thức từ thầy cô, đồng nghiệp, qua sách vở, 

các phương tiện thông tin những kết quả của môn học hát vẫn chưa cao, 

chưa đạt được như yêu cầu mong muốn của Bộ môn. 

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, khả năng sử dụng nhạc cụ của giảng 

viên còn hạn chế, nên tiết học hát diễn ra dễ bị nhàm chán. Việc soạn giáo 

án còn sơ sài, mang tính đối phó, chưa có tính sáng tạo. Phương pháp giảng 

dạy của giảng viên vẫn chưa vận dụng phù hợp vào tiết dạy nên giờ học còn 

đơn điệu, chưa lôi cuốn. Quy trình các bước còn chưa hợp lý, do đó kết quả 

học tập môn học hát đối với Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc ở trường Cao đẳng 

Sư phạm Nghệ thuật Lào trong những năm gần đây cho thấy là chưa cao, tỉ 

lệ đạt loại trung bình là chủ yếu.  

1.3.4.3. Tình hình học tập của sinh viên 

Đối với giáo viên phương pháp giảng dạy là một hình thức truyền đạt 

kiến thức cho học sinh, sinh viên mang lại hiệu quả cao, thực tế thấy rằng 

phương pháp học tập của sinh viên là một trong những yếu tố quyết định 

đến chất lượng và để đạt được kết quả tốt của môn học. Với phương pháp 

dạy học truyền thống theo niên chế, lối học lấy giáo viên làm trung tâm 

thiên về ghi chép, học thuộc, phương pháp dạy học này làm cho sinh viên 

học tập một cách thụ động, không chủ động, sáng tạo và có những phương 

pháp học tập đúng với khả năng học tập của sinh viên. 

Thực tế thấy rằng, học hát là bộ môn lấy sinh viên làm trung tâm. 
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Điều này đòi hỏi sinh viên cần chủ động trong việc học tập và lĩnh hội tri 

thức, tự rèn luyện cho mình những kỹ năng trong ca hát, bản lĩnh đứng trước 

đám đông. Nếu sinh viên không chủ động, tự tin, sáng tạo trong việc học của 

cá nhân, thì các em không thể thực hiện tốt được những ca khúc bằng giọng 

hát của mình.  

 Ví dụ: Khi trình bày một ca khúc, sinh viên không tự tin trước đám 

đông, điều này làm ảnh hường đến hơi thở. Hơi thở không ổn định dẫn đến 

việc chênh, phô về cao độ và cũng có thể hát nhầm lời. Ngoài ra trong việc 

học ca hát đòi hỏi cần phải luyện tập thường xuyên hàng ngày kể cả ở trên 

lớp và ở nhà. Để biết được tình hình tự học của sinh viên, chúng tôi đã tiến 

hành khảo sát về việc tự học ở nhà như sau. 

Đối tượng khảo sát: 60 SV; hình thức khảo sát bằng phiếu, phỏng vấn; 

nội dung khảo sát về thực tế tình hình tự học của, học sinh ở nhà. 

Kết quả khảo sát cho thấy, còn 25% sinh viên không tự học ở nhà, 

35% chỉ học để thuộc bài, phần lớn số còn lại có học những chỉ luyện qua 

loa vì nói không biết luyện thế nào là đúng hay sai. Chỉ một số ít (khoảng 

10%) là có giọng hát thì có luyện tập nhiều hơn, những em này còn đi hát 

thêm kiếm tiền ở ngoài nên hiểu là phải luyện thì hát mới tốt.  

Chúng tôi tìm hiểu thực tế thì thấy một số lý do cho việc ít luyện tập 

hát ở nhà như sau: Do phải dành thời gian học cho các bộ môn học khác, có 

những kỳ sinh viên phải đi học cả ngày, ngoài thời gian học trên lớp một số 

em còn phải đi làm thêm để kiếm tiền do điều kiện kinh tế gia đình. Ngoài ra 

về mặt tâm lý các em hát ngọng, không có phòng tập riêng nên ngại hát ở 

phòng sợ ảnh hưởng những người xung quanh. Điều quan trọng nữa là các 

em thấy hát trên lớp thuộc bài ròi nên về nhà không học nữa, các em chưa 

xác định được tầm quan trọng của việc luyện kỹ thuật hát phải rèn luyện 

thường xuyên thì giọng hát mới phát triển. 

Hát là môn học đòi hỏi cao về mặt tự học, tự luyện tập thực hành, với 
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thời gian học trên lớp ít, số lượng học sinh đông,  nếu sinh viên không tự 

giác rèn luyện, học tập thì không thể đạt được kết quả tốt. 

Tiểu kết  

Dạy và học là phạm trù mang ý nghĩa phát triển con người, là bản chất 

của giáo dục. Giáo dục âm nhạc là bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc 

dân, trong đó hát/ thanh nhạc là hình thức nghệ thuật chuyển tải tâm hồn, tư 

tưởng con người. Lý luận dạy học hát luôn tập trung vào mục đích phát triển 

khả năng (năng khiếu) giọng hát con người theo chiều thẩm mỹ, ngày càng 

hay hơn, đa dạng và hoàn thiện hơn. Như vậy, phát triển kỹ thuật thanh nhạc 

trong dạy học hát mang tính cốt lõi cùng với chọn bài phù hợp với tầm cữ, 

loại giọng là một tiêu chí quan trọng. 

Dạy hát tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thật Lào luôn là quá trình 

chỉnh sửa những sai lệch do cấu tạo thanh đới, gọi chung là âm sắc tự nhiên. 

Đó là nội dung cơ bản trong dạy học hát ngành SPAN tại trường. Khác với 

môi trường đào tạo chuyên nghiệp, dạy học hát trong đào tạo giáo viên âm 

nhạc tại các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng là hình thức đào tạo hát phổ 

thông, không chuyên và có đặc điểm cùng với học hát, sinh viên phải tích 

hợp nhiều kỹ năng khác nhau. Do đó, âm nhạc chỉ là một bộ phận cấu thành 

(môn học) cùng với múa, gọi chung là hát múa để người học nắm, hiểu được 

cách hát và làm quen với động tác múa. 

Học âm nhạc trong đào tạo giáo viên âm nhạc Cao đẳng Sư phạm Âm 

nhạc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thật Lào có ba nội dung chính: 

Nhạc lý phổ thông, tập đọc nhạc, Hát. Những khó khăn như số lượng tiết ít, 

khả năng âm nhạc giữa các sinh viên trong một lớp không đồng đều, năng 

khiếu âm nhạc bị hạn chế. Tất cả những vấn đề này đã ảnh hưởng đến chất 

lượng đào tạo môn Hát trong đào tạo giáo viên âm nhạc ở trường Cao đẳng 

Sư phạm Nghệ thuật Lào hiện nay. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HÁT 

2.1. Căn cứ đề xuất biện pháp 

2.1.1. Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào 

Những đề xuất nâng cao chất lượng dạy học Hát được đề xuất trong 

chương 2 của luận văn được xây dựng trên căn cứ văn bản chỉ đạo hướng 

dẫn của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về chiến lược phát triển giáo dục và 

bồi dưỡng giáo viên cũng như đổi mới PPDH. 

Chính phủ Lào đã lấy sự phát triển giáo dục và thể thao cũng như sự 

phát triển nguồn nhân lực là chìa khóa quan trọng trong sự phát triển kinh tế 

- xã hội của Quốc gia để đưa đất nước ra khỏi tình trạng nghèo đói và hướng 

tới sự phát triển đến năm 2020 dần dần trở thành quốc gia công nghiệp hiện 

đại. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc gia lần thứ VIII cũng như 

Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI đã nhấn 

mạnh trọng tầm quan trọng của giáo dục và thể thao, đã nhận thấy sự cần 

thiết trong việc tổ chức thực hiện với 4 bước để đạt được chính sách mới và 

sự phát triển Quốc gia, trong đó bao gồm: 

- Những tiến bộ chính trị 

- Sự phát triển nguồn nhân lực 

- Giải quyết các vấn đề thách thức những trở ngại trong hoạt động 

kinh doanh 

- Chú ý đến giảm nghèo, tăng chất lượng sống. 

Về phát triển giáo dục, một trong những mục tiêu chính của chính 

sách đào tạo giáo viên từ năm 2011-2015 là để giải quyết số lượng giáo viên 

cho các trường phổ thông (giáo viên mầm non, tiểu học và bộ môn còn thiếu 

giáo viên ở bậc học khác, giáo viên cho các vùng sâu, vùng xa…). Kế hoạch 

phát triển ngành tạo giáo viên từ năm 2016-2020 tập trung vào việc giải 
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quyết chất lượng đào tạo: Chương trình đào tạo giáo viên được rà soát lại, 

sửa đổi; nâng cao trình độ cho giáo viên, tạo điều kiện để giáo viên phổ 

thông và giảng viên trong các trường sư phạm có cơ hội phát triển sự 

nghiệp, phát triển sáng kiến kinh nghiệm dạy học, đổi mới PPDH... 

2.1.2. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn 

Những đề xuất nâng cao chất lượng dạy học Hát được đề xuất trong 

chương 2 của luận văn còn được xây dựng trên căn cứ cơ sở lý luận và thực 

tiễn đã được trình bày ở chương 1 như: lý luận về dạy học, phương pháp dạy 

học, PPDH hát, vai trò của môn Hát trong đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc 

và thực tiễn dạy học môn Hát cho sinh viên CĐSP Âm nhạc tại Trường 

CĐSP Nghệ thuật Lào. Những bất cập đã được trình bày ở chương 1 sẽ là cơ 

sở để chúng tôi có những biện pháp đề xuất ở chương 2.    

2.2. Lựa chọn một số bài hát bổ sung vào nội dung chương trình 

 Trong chương 1 của luận văn đã nêu, môn Hát được thực hiện 64 

tiết/2 học phần và nội dung chương trình chỉ rất sơ giản, không có quy định 

về số lượng bài cần học trong từng học phần, không có danh mục các bài hát 

được lựa chọn. Vì thế, trong chương này, chúng tôi đề xuất bổ sung quy 

định về các bài hát (dân ca, ca khúc phổ thông, ca khúc thiếu nhi, bài hát 

nước ngoài…) được sử dụng vào nội dung chương trình. Để phù hợp với hát 

tập thể cần có một số tiêu chí lựa chọn như sau: 

- Có nội dung mang tính giáo dục 

 - Có chất lượng nghệ thuật 

- Kỹ thuật không quá khó và có đủ những kỹ thuật cần thiết: legato, 

staccato, hát nhấn, luyến, láy, ngân dài, sắc thái to-nhỏ…  

- Có nhịp điệu rõ ràng, dễ hát, ít đảo phách, ít ngâm ngợi. 

- Giai điệu không quá khó, âm vực trong phạm vi quãng 10-12. 

- Đa dạng về thể loại: Dân ca Lào, ca khúc phổ thông, ca khúc nước 
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ngoài, ca khúc thiếu nhi… 

- Đa dạng về tính chất: trữ tình, vui hoạt, mạnh mẽ, ngợi ca…   

2.2.1. Lựa chọn các bài hát Lào 

Ca khúc Lào khá phong phú về thể loại (dân ca, ca khúc phổ thông, 

ca khúc thiếu nhi), trong dạy học hát ở hệ CĐSP Âm nhạc, vai trò của ca 

khúc Lào rất quan trọng, có thể phát triển các kỹ năng ca hát của sinh viên 

đồng thời, sinh viên có thêm hiểu biết về ca khúc Lào, có vốn kiến thức về 

ca khúc để sau này ra dạy học ở phổ thông.  

2.2.1.1. Dân ca Lào 

Dân ca là những ca khúc trong dân gian, không có tác giả và được 

lưu truyền trong xã hội từ đời này qua đời khác. Các bài dân ca thường 

được dùng trong lao động sản xuất, nghi lễ tôn giáo, lễ hội, trai gái hát 

giao duyên, trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân…  

Dân ca Lào mang nét đẹp của nhiều dân tộc và nhiều vùng miền với 

giai điện mượt mà, trong sáng, phản ánh cuộc sống, tâm tư tình cảm của 

người dân, lời ca dễ hiểu, nội dung thường mang tính giáo dục cao... Học hát 

dân ca Lào không chỉ để phát triển giọng hát cho sinh viên CĐSP Âm nhạc 

mà còn để sau này khi ra trường công tác ở các trường phổ thông, những 

giáo viên âm nhạc sẽ phổ biến, giảng dạy những bài dân ca Lào, góp phần 

gìn giữ và phát triển di sản dân ca và bản sắc văn hóa dân tộc Lào. 

Chúng tôi dự kiến trong nội dung chương trình mỗi học kỳ phải học 

được ít nhất 02 bài dân ca Lào. Cần quy định một số bài để có thể lựa chọn 

như Hoa Chăm Pa,  Sai lôm dên (xem Phụ lục 1, bài số 1-2; tr.86-87) cho 

học phần I và bài Đok bua thong, Lào đuang đươn (xem phụ lục 1, bài số 3; 

tr.88) cho học phần II. Đây là những bài có giai điệu đẹp, nội dung có ý 

nghĩa, tầm cữ phù hợp với sinh viên CĐSP Âm nhạc, kỹ thuật hát không 

khó và có thể dùng hát tập thể cũng như đơn ca, sau này có thể dạy cho học 
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sinh phổ thông.  

2.2.1.2. Ca khúc phổ thông Lào 

Bao gồm những ca khúc phổ biến, gần gũi với nhân dân, ai cũng có 

thể hát được. Những ca khúc này không đòi hỏi quá cao về kỹ thuật hát, và 

cấu trúc cũng không quá phức tạp. Đây là dòng ca khúc mà sinh viên có thể 

dùng để thực hành rèn luyện thường xuyên, hình thành kỹ năng hát và có thể 

dùng để biểu diễn âm nhạc.  

Trong các ca khúc Lào có những bài mang âm hưởng dân ca. Đây là 

những ca khúc có sự kết hợp phong cách âm nhạc cổ điển phương Tây với 

chất liệu âm nhạc dân gian Lào.  

Để phù hợp với hát tập thể không nên chọn những bài có kỹ thuật khó 

mà chọn những bài có nhịp điệu dễ hát, ít đảo phách, ít ngâm ngợi, rõ tiết 

tấu, giai điệu không quá khó, âm vực trong phạm vi quãng 10-12. Cần quy 

định mỗi học phần hát từ 4-5 bài ca khúc Lào. 

Chúng tôi dự kiến lựa chọn một số bài sau đảm bảo các tiêu chí như 

trên vào trong chương trình để giảng viên lựa chọn bài phù hợp với đối 

tượng sinh viên: 

Học phần I:   (xem phụ lục 2, bài số 4-13; tr. 89-106) 

1. Phuộc ai sang seng 

2. Khit hot Xam Nưa 

3. Viêng Chăn khuân chai 

4. Ku lap Pak Xê 

5. Đen heng it sa la 

6. Xôm xơi xay xa na Xiêng Khuang 

7. Phum chai nay a zip khu 

8. Lào huôm săm phăn 

9. Sai chai Lào-Việt 
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10. Đao lom đươn 

 Học phần II:   (xem phụ lục 2, bài số 14-23; tr. 107-126) 

1. Dên sa bai xao na 

2. Phao Lào ơi 

3. La đu ban mai 

4. Ngam sao Tay Đăm tăm phen 

5. Ngam thẹ Phông Sa Ly 

6. Sa bai đy Luang Pha Bang 

7. Xy vit mai 

8. Hà Nội-Viêng Chăn 

9. Pa mai sôt xưn 

10. Huk mường Lào 

2.1.1.3. Ca khúc thiếu nhi 

Trong chương trình môn Hát có ca khúc thiếu nhi nhưng nội dung 

chương trình không quy định là những bài nào. Cần quy định mỗi học phần 

hát từ 2-3 ca khúc thiếu nhi. 

Chúng tôi dự kiến lựa chọn một số bài ca khúc thiếu nhi phổ biến của 

nước Lào, có chất lượng nghệ thuật và thường được các trường phổ thông ở 

Lào có dạy âm nhạc đưa vào dạy hát cho học sinh.  

Học phần I:  (xem phụ lục 3, bài số 24-27; tr. 127-129) 

1. Meng ka bưa 

2. Văn thi 8 đươn 3 

3. Xôm seng chăn 

4. Huk a na mai 

Học phần II:  (xem phụ lục 3, bài số 28-31; tr. 130-133) 

1. Huk than phu năm 

2. Hiên lươi lươi pai 
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3. Nôk noi hong pheng 

4. Đok mai ban hao 

2.2.2. Lựa chọn các bài hát nước ngoài 

Bên cạnh những bài hát Lào thì trong chương trình cần có một số bài 

hát của nước ngoài nhằm phát triển giọng hát và mở rộng vốn kiến thức cho 

sinh viên. Nên lựa chọn các bài phù hợp với khả năng của sinh viên và phù 

hợp với hát tập thể để có thể hát đều, lưu ý khi lựa chọn ca khúc nghệ thuật 

chỉ nên lựa chọn những ca khúc có độ khó vừa phải, hình thức không quá 

lớn. Cần quy định mỗi học phần hát khoảng 2 ca khúc nước ngoài. 

Chúng tôi dự kiến lựa chọn một số bài sau: 

Học phần I:  (xem phụ lục 4, bài số 32-36; tr. 134-137) 

1. Ru con của - F. Schubert 

2. Lý kéo chài - dân ca Nam bộ (Việt Nam) 

3. Khát vọng mùa xuân - W.A. Mozart 

4. Happy birthday (nhạc nước ngoài)  

5. Tự nguyện - Trương Quốc Khánh (Việt Nam) 

Học phần II:  (xem phụ lục 4, bài số 37-40; tr. 138-141) 

1.  Ru con của J. Brahms  

2. Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn (Việt Nam) 

3. Nụ cười - nhạc Nga  

4. Cây thùy dương - nhạc Nga 

5. Ra ngõ mà trông - dân ca Quan họ (Việt Nam) 

2.3.  Rèn luyện một số kỹ năng hát 

Rèn luyện kỹ thuật hát rất quan trọng, trên thế giới rất hiếm có giọng 

hát hay bẩm sinh mà không cần rèn luyện. Các kỹ thuật hát về hơi thở, khẩu 

hình, cộng minh, hát liền giọng (legato), nảy âm (staccato), ngắt âm (non 
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legato), hát nhanh, hát luyến, ngân dài, to-nhỏ… đều cần phải được rèn 

luyện, đặc biệt đối với người học hát chuyên nghiệp thì việc rèn luyện này 

còn hết sức khắt khe, kiên trì, thường xuyên. Với sinh viên sư phạm âm 

nhạc ra trường trở thành giáo viên dạy hát ở phổ thông thì yêu cầu rèn luyện 

các kỹ thuật hát không cao như chuyên nghiệp nhưng cũng đều phải được 

học hầu hết các kỹ thuật nêu trên. Được học ĐHSP Âm nhạc chính quy ở Việt 

Nam, tôi được rèn luyện học các kỹ thuật thanh nhạc khá sâu và bài bản vì 

phương thức dạy học thanh nhạc của ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật 

TW và nhiều cơ sở đào tạo Đại học khác ở Việt Nam là dạy cá nhân (02SV/1 

tiết/1 thầy). Tuy vậy, dạy môn Hát cho CĐSP Âm nhạc ở Trường Cao đẳng Sư 

phạm Nghệ thuật Lào chỉ thực hiện trong 1 năm, phương thức là học tập thể 

nhiều sinh viên  nên các kỹ thuật chỉ nên học một cách vừa phải không sâu như 

chuyên nghiệp và chỉ học những kỹ thuật cơ bản nhất như tư thế, khẩu hình, vị 

trí âm thanh, hát legato, staccato, thể hiện to-nhỏ, luyến láy…  

2.3.1. Tư thế hát 

Tư thế hát là yếu tố đầu tiên cần chú ý khi dạy học hát. Tư thế đúng sẽ 

ảnh hưởng tốt đến chất lượng giọng hát, bởi vì tư thế hát thoải mái thì mới 

giúp việc lấy hơi, nén hơi, và phát âm để có thể thể hiện cảm xúc của bản 

thân cũng như truyền đạt cảm xúc cho người nghe. Tư thế hát còn quan 

trọng ở chỗ ảnh hưởng đến thẩm mỹ hình thể khi người hát trình bày, trình 

diễn tác phẩm. Nếu tư thế đẹp sẽ hấp dẫn người xem, tư thế xấu sẽ gây sự 

phản cảm. Thanh nhạc hiện đại, nhất là nhạc nhẹ rất quan tâm đến tác phong 

biểu diễn trong đó tư thế là một nội dung cần quan tâm. Ngày nay, ca sĩ phải 

có hình thể đẹp, thậm chí có những ca sĩ được hâm mộ chỉ vì hình thể bề 

ngoài, nhảy múa sinh động đẹp mắt mà giọng hát hết sức bình thường và họ 

rất quan tâm để luyện tập hình thể, tư thế hát, nhảy múa kết hợp hát.   

Đối với sinh viên sư phạm Âm nhạc, việc chú ý đến tư thế khi hát 
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không chỉ là yêu cầu trong quá trình luyện tập để hát đúng, hát hay mà còn 

để sau này áp dụng vào thực tiễn giảng dạy ở phổ thông. 

Có rất nhiều tư thế hát: đứng, ngồi, hai trường hợp này thường sử 

dụng trong học hát hoặc hát tập thể, hát hợp xướng…; trong biểu diễn có hát 

kết hợp đi lại, hát kết hợp nhảy múa; trong opera còn có nhiều tư thế hơn 

như quỳ hát, nằm hát, vừa bò vừa hát… Trong dạy học môn Hát cho sinh 

viên CĐSP Âm nhạc Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào, ở luận văn này 

chúng tôi chủ yếu bàn đến tư thế đứng hát với mục đích phục vụ cho việc 

luyện kỹ thuật.   

Một phương pháp để luyện tập tư thế khi hát có hiệu quả đó chính là 

việc đứng trước gương và luyện tập. Tư thế đẹp khi hát là tư thế vững vàng, 

khỏe mạnh nhưng vẫn mềm mại, tự nhiên, thoải mái, tạo nên phong cách tự 

tin. Để có thể luyện tập được tư thế đẹp khi hát, sinh viên nên đứng trước 

gương để có thể thấy được sự biến đổi của nét mặt. Phải đứng thẳng lưng, 

vươn ngực rộng, hai vai cân, cánh tay thả lỏng và trọng tâm dồn vào hai 

chân một cách thoải mái. Nam đứng rộng hai chân bằng vai, nữ đứng chân 

có thể khép hơn nam. Đầu giữ tự nhiên, thoải mái, không lệch sang một bên, 

không cúi hoặc ngửa mặt, không chúi người về phía trước. Ánh mắt cũng 

cần phải được chú ý, phải hướng về phía trước, ngang tầm mắt, không liếc 

ngang liếc dọc, nhìn xuống đất hay nhìn lên trời, thể hiện được nét tươi vui 

khi hát. 

Trong hát tập thể, nhiều khi cũng phải ngồi hát. Ngồi hát dễ bị ảnh 

hưởng đến chất lượng âm thanh do cột hơi không thẳng, hơi lấy khó đầy 

và sâu. Muốn ngồi hát với lớp tập thể cho đỡ bị ảnh hưởng không tốt đến 

chất lượng giọng hát thì giảng viên cần lưu ý sinh viên ngồi thẳng lưng, 

không gập bụng, “hai vai hạ xuống, đầu giữ ngay ngắn, nét mặt tự nhiên” 

[23; tr.9].    
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Rèn luyện tư thế khi hát là một trong những điều kiện cần thiết để tạo ra 

nền tảng ban đầu cho quá trình luyện thanh đối với mỗi sinh viên. Đây được coi 

là bài học đầu tiên để có thể nâng cao kỹ thuật và phát triển giọng hát. 

Do lớp đông nên trong phương pháp luyện tập cần thực hiện cho từng 

nhóm đứng lên tại chỗ hoặc đứng trước toàn lớp, cho một vài sinh viên làm 

đúng và cả làm sai để cả lớp rút kinh nghiệm. Cần có sự trao đổi, nhận xét 

về luyện tư thế khi hát. 

2.3.2. Khẩu hình 

Kỹ thuật mở khẩu hình là kỹ thuật quan trọng trong dạy học hát. 

Cũng giống như tư thế, khẩu hình liên quan đến hai vấn đề: kỹ thuật hát 

và thẩm mỹ. Khẩu hình đúng ảnh hưởng đến độ vang, tròn hay bẹt của âm 

thanh. Khẩu hình ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn miệng của người hát. 

Khẩu hình mở hẹp, bí khiến người xem cảm giác bị sít vào nhau, khẩu 

hình mở to quá cũng không đẹp, khiến môi và má hoạt động liên tục một 

cách thái quá cũng tạo sự phản cảm. Khẩu hình đẹp là mở tròn, rộng vừa 

phải, thoải mái, mềm mại, tươi tắn.  

Trong vấn đề khẩu hình không chỉ có hoạt động của khuôn miệng, 

của môi, cằm (đó là khẩu hình ngoài) mà còn liên quan đến nhiều bộ phận 

khác như lưỡi, răng, hàm ếch… (là khẩu hình trong). Khẩu hình ngoài và 

trong phải có sự phối hợp nhịp nhàng mới tạo được sự thuận lợi, thoải 

mái khi hát.    

Giảng viên cần phải hướng dẫn cho sinh viên những cách luyện tập mở 

khẩu hình tựa như ngáp, biết cách nhấc hàm ếch mềm, lưỡi gà treo lên, lưỡi 

hạ xuống mềm mại, thả lỏng hàm dưới, không đưa hàm ra phía trước. Do 

đó, khoang họng và miệng được thông thoáng, sẽ dễ dàng cho việc âm thanh 

phát ra nhẹ nhàng thoải mái nhất.  

Nguyên tắc chung về mở khẩu hình là như vậy nhưng còn mở to hay 
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nhỏ, dọc hay ngang phải tùy thuộc vào trường hợp cụ thể khi hát. Chẳng 

hạn, khi hát nhanh khẩu hình cần mở linh hoạt không thể mở rộng như khi 

hát chậm; khi hát âm o, ô, u, a thì khẩu hình mở dọc còn các âm i, ê thì mở 

ngang, môi hơi nhếch lên và khép miệng hơn;…  

Việc rèn luyện khẩu hình nên được áp dụng ngay từ những năm đầu 

tiên của việc học hát bởi vì rèn luyện khẩu hình sẽ tạo cho sinh viên thói 

quen mở khẩu hình đúng và mềm mại khi hát. Điều này không chỉ giúp cho 

việc luyện tập hát nâng cao giọng hát mà còn giúp sinh viên có khẩu hình 

đẹp, thẩm mỹ khi hát. 

Ban đầu, cần luyện khẩu hình với các mẫu âm có ô và a ở nhịp độ 

chậm hoặc vừa phải và hát liền tiếng (legato) để luyện mở rộng và mở dọc 

khẩu hình:  

Ví dụ số: 1 

     Andantino 

 

Sau đó cho luyện với âm i và ê để đa dạng mẫu âm với các khẩu hình 

khác nhau: 

Ví dụ số: 2 

    Andantino 

 

     Mi...                           Mê...                              Mi 

Tiếp sau đó, hướng dẫn cho sinh viên tập kết hợp các âm với nguyên 

âm i, ê, a, ô… với một cao độ ở nhịp độ chậm để luyện sự thay đổi của khẩu 

hình 
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Ví dụ số: 3 

Andante 

 

Với lớp hát tập thể đông sinh viên thì nguyên tắc chung là giảng viên 

cần phải chia tách thành nhóm để luyện và quan sát, lắng nghe phân biệt 

sinh viên nào thực hiện không tốt cần luyện riêng cho một số em, đến buổi 

sau lại luyện cho các em khác để đảm bảo em nào cũng ít nhất được 1 lần 

làm cá nhân trước lớp. Tuy vậy điều quan trọng là phải cải tiến phương thức 

học là một tuần học 2 tiết/nhóm 10-15 SV, còn như hiện nay là 60 SV trên 2 

tiết thì không thể đạt kết quả tốt được và điều này chúng tôi sẽ có kiến nghị 

với nhà trường. 

2.3.3. Hơi thở  

 2.3.3.1. Vai trò của hơi thở 

 Hơi thở là yếu tố quan trọng trong ca hát, có thành công hay không 

một phần rất lớn là do hơi thở. Người học hát cần phải thường xuyên, kiên 

trì luyện tập để có thể khống chế và điều tiết hơi thở khi hát. Hơi thở sâu sẽ 

làm âm thanh dễ đạt đến đầy đặn; hơi thở nông, âm thanh dễ bị yếu, mỏng; 

đẩy hơi nhiều quá, âm thanh dễ bị chênh cao lên; đẩy hơi thiếu, âm thanh dễ 

bị thấp hơn độ cao cần thiết. Kỹ thuật hơi thở liên quan đến việc khống chế 

và điều tiết hơi cho câu hát dài hay ngắn, mạnh hay nhẹ… để phù hợp với 

tình cảm của bài hát.  

Khác với việc luyện tập tư thế khi hát thì việc rèn luyện hơi thở khi 

hát khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều, cần phải được luyện tập một cách 

kiên trì và đúng phương pháp. Với học hát tập thể cũng không đòi hỏi cao 

về luyện tập hơi thở như thanh nhạc chuyên nghiệp, tuy nhiên, những kiến 

thức cơ bản nhất vẫn phải được rèn luyện cho sinh viên và giảng viên cần 
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chú ý đến cách diễn giải làm sao cho sinh viên hiểu vì hơi thở khá trừu 

tượng, không rõ, không nhìn trực tiếp được như tư thế và khẩu hình.    

Dựa vào sách Phương pháp sư phạm Thanh nhạc của Nguyễn Trung 

Kiên, chúng tôi tổng kết có 4 kiểu hơi thở cơ bản cần phải luyện tập, đó là: 

Thở ngực: Thở ngực là kiểu thở khi hít không khí vào làm lồng ngực 

căng ra, hoành cách mô không hoạt động. 

Thở ngực và bụng: Là kiều thở mà khi hít không khí vào, phần ngực 

dưới nở ra, hoành cách mô làm việc tích cực. 

Thở ngực dưới và bụng: Là kiểu thở khi hít không khí vào, phần ngực 

dưới căng ra, bụng cũng hơi phình ra một chút ở phía dưới và hai bên sườn, 

ngực và cơ hoành làm việc tích cực. Người ta thường nói đó là một điểm tựa 

cho một cột hơi đầy đặn, liên tục. Với kiểu thở này cho phép hát được 

những nốt cao trong âm vực của giọng. 

Thở bụng: là kiểu thở khi hít không khí vào lồng ngực không hoạt 

động, chỉ có bụng là phình ra, cơ bụng hoạt động khi đẩy hơi ra và hoành 

cách mô căng ra khi hít hơi vào. 

Sinh viên CĐSP Âm nhạc cần nắm được 4 kiểu thở này để có thể áp 

dụng vào luyện tập. Muốn có được hơi thở tốt và điều khiển được hơi thở 

trong hát thì cần phải có phương pháp luyện tập hơi thở. 

2.3.3.2. Luyện tập động tác hít hơi và điều tiết hơi 

Quá trình thở của con người có hít vào và thở ra, hai hoạt động này 

diễn ra với thời gian gần như tương đương nhau một cách nhịp nhàng. Đối 

với hoạt động hơi thở trong hát lại không như vậy. Hít vào cần nhanh nhưng 

thở ra, đẩy hơi ra lại chậm và không tương đương về thời gian của hai hoạt 

động này.  

Động tác hít hơi một cách nhanh chóng nhưng không như nuốt không 

khí vào, không gây ra tiếng động mỗi khi luồng hơi đi qua miệng, hay mũi. 
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Hạn chế cao nhất hít hơi qua miệng, chỉ có thể hít qua miệng một phần nhỏ, 

nếu hít nhiều quá sẽ làm ảnh hưởng cho thanh quản vì làm khô cổ. Nên hít 

hơi qua mũi để cho luồng hơi đi sâu vào phổi hơn, đầy hơn.  

 Điều tiết hơi là việc sử dụng luồng hơi đã hít vào chứa trong lồng 

ngực và sau đó đẩy ra cho âm thanh phát ra có được tốt nhất theo đúng yêu 

cầu của câu hát dù là ngắn hay dài, cao hay thấp. Sau khi hít hơi sâu, nín 

thở từ một đến hai giây, rồi thở ra thật chậm và đều cho đến khi hết hơi . 

Muốn điều tiết giữ được hơi đẩy ra chậm thì phải nén được hơi. Nhà giáo 

Hồ Mộ La cho rằng có thể chia quá trình nén hơi làm ba giai đoạn, giai đoạn 

một là hít vào rồi thở ra tạm xẹp bụng thoải mái, giai đoạn hai giữ cho hơi 

thở ra xẹp bụng dần dần, càng chậm càng tốt, giai đoạn ba là giai đoạn cuối 

cùng và “khi hát hoàn toàn không xẹp bụng” [18; tr.155]. Khi hát, cần 

phải giữ lại một lượng hơi thở thừa dự trữ cho câu hát tiếp theo , không sử 

dụng hơi thở một cách cạn kiệt cho một câu hát, ảnh hưởng đến việc lấy 

hơi cho câu hát sau bị hấp tấp, gấp gáp hơn, ảnh hưởng đến chất lượng âm 

thanh. 

Có thể sử dụng mẫu luyện thanh ở âm khu khá cao như sau để phát 

triển hít hơi nhanh và đẩy hơi thở từ từ: 

Ví dụ số 4 

   

     Nô …ô….                       ô                       

Có thể sử dụng mẫu luyện thanh staccato đơn giản để bật và giữ hơi: 

 Ví dụ số: 5 

         

       Nô  ................ Na......................Nô………………ô 
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2.3.4. Vị trí âm thanh cộng minh 

Vị trí âm thanh cộng minh là một thuật ngữ chuyên môn dùng để chỉ 

những điểm vang khi hát. Đối với những người không học hát thì những 

danh từ này dường như khó hiểu. Đối với người học chuyên nghiệp về thanh 

nhạc thì vị trí âm thanh là vấn đề hết sức quan trọng. Vị trí đúng và được 

cộng minh đúng cách sẽ tạo ra âm thanh vang, sáng, đẹp. Vị trí không đúng 

như hát đưa vào mũi, tì vào cổ sẽ tạo âm thanh xấu, hoặc thô ráp, nặng nề, 

hoặc chói rít, nghèn nghẹt...  Muốn có vị trí âm thanh đúng cần hiểu khái 

niệm cộng minh và biết cách hát cộng minh. Đối với sinh viên hệ CĐSP Âm 

nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào tuy không phải chuyên 

nghiệp, hát theo phương thức tập thể nhưng cũng cần nắm được những khái 

niệm cơ bản về cộng minh, cách hát đúng vị trí âm thanh để áp dụng vào bài 

hát, đặc biệt, biết cách chuyển giọng khi lên cao. 

Âm thanh phát ra từ thanh đới có độ vang rất nhỏ, do có sự cộng 

hưởng của các khoang ở mặt và chủ yếu ở phần đầu của con người thì mới 

tạo ra âm thanh lớn hơn mà ta thường nghe thấy. Những khoảng trống tạo 

nên cảm giác về độ vang của âm thanh gọi là các khoang cộng minh. 

 Có hai cách cộng minh: cộng minh đầu và cộng minh ngực. 

Kỹ thuật âm thanh là một kỹ thuật quan trọng không thể không nhắc 

đến trong các kỹ thuật phát triển giọng hát. Hát “tròn vành, rõ chữ” là một 

trong những yêu cầu quan trọng về kỹ thuật âm thanh mà người học cần đạt 

được. Hát tròn vành nghĩa là âm thanh phải gọn gàng, tròn, sáng, thanh 

thoát. Còn hát rõ chữ có nghĩa là hát rõ lời ca, cách nhả chữ nhẹ nhàng, mềm 

mại, truyền cảm. Để hát được tròn vành rõ chữ thì cần phải nắm vững các vị 

trí cộng minh, âm sắc, âm khu, âm vực. 

Người học cần phải có quá trình rèn luyện lâu dài, kiên trì, cố gắng 



 

 

 

45 

mới có thể có vị trí âm thanh đúng. Việc luyện thanh để có vị trí âm thanh 

đúng tốn rất nhiều thời gian và công sức và trải qua từng giai đoạn. Đầu tiên 

là cần luyện tập để tạo cảm giác bám vị trí âm thanh, cảm giác điểm tựa của 

âm thanh, cảm giác âm thanh vang, tròn, gọn, rền, rồi đến cách nhả chữ, 

đóng âm, cách xử lý ngôn ngữ, xử lý tác phẩm. Để sinh viên có thể rèn 

luyện được kỹ thuật này thì vai trò của người giảng viên là vô cùng quan 

trọng. Giảng viên cần phải có khả năng nghe tốt, làm mẫu, và có phưong 

pháp hướng dẫn khoa học và thích hợp đối với từng sinh viên. Để có được vị 

trí âm thanh tốt thì giảng viên cũng cần phải bắt đầu với sinh viên bằng 

những bài học đơn giản nhất như là luyện các phụ âm, nguyên âm, cách kết 

hợp hơi thở, âm thanh và khẩu hình, phát âm rõ lời... Vị trí âm thanh chính 

xác được xác định khi nó được đặt vào đúng vị trí vang của nó. Để đạt được 

điều này, cần một quá trình lâu dài, là sự phối hợp giữa sinh viên và giảng 

viên: Sinh viên phải thường xuyên luyện tập, thực hành; giảng viên thi phải 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và có những định hướng đứng 

đắn cho sinh viên luyện tập hiệu quả. Kỹ năng này cũng cần được luyện tập 

thông qua thực hành, qua từng bài giảng, cách xử lý từng tác phẩm âm nhạc. 

2.3.5. Rèn luyện kỹ thuật hát 

2.3.5.1. Kỹ thuật hát liền giọng (Legato) 

Trong cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc của Nguyễn Trung 

Kiên, legato - cách hát liền giọng “là cách hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn 

từ âm nọ sang âm kia, tạo nên những câu hát liên kết không ngắt quãng” 

[10; tr.104]. Hát legato “đòi hỏi âm thanh phải ngân vang, từ âm này sang 

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

tưởng phải tròn, gọn, sáng, thanh thoát, mềm mại” [23; tr.63].  

Kỹ thuật hát legato (liền giọng) là một kỹ thuật nền tảng của bất cứ ai 

học thanh nhạc và đòi hỏi luyện tập thường xuyên, lâu dài suốt cả quá trình 
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học chứ không thể chỉ trong thời gian đầu khi mới học hát. Rèn luyện kỹ 

thuật hát liền giọng sẽ giúp cho các cơ quan phát âm hoạt động đúng và phù 

hợp. Và khi đó sẽ giúp cho giọng hát “có được những tính chất cần thiết như 

vang, khỏe, tròn, đều dần, với một hơi thở sâu và có tính chất chuyên nghiệp 

của giọng hát” [10; tr.105]. 

Với sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật 

Lào tuy không học cá nhân và chỉ trong 1 năm những vẫn phải rèn luyện kỹ 

thuật hát legato một cách nghiêm túc, tận dụng hết mức thời gian có thể 

trong tiết học để giảng viên luyện tập các kỹ thuật cơ bản cho sinh viên 

trong đó có legato. Luyện cho tập thể, rồi chia nhóm, cố gắng luyện đến 

được cá nhân từng sinh viên khi thời gian cho phép, không được thì cũng 

cho các sinh viên khá làm mẫu, sinh viên yếu cũng hát để phân tích cái sai 

cho tất cả cùng học. Nên dành khoảng 20 đến 25 phút trong 2 tiết học để 

luyện thanh thì kỹ thuật legato dành khoảng 10 -15 phút.    

Để có được kỹ thuật hát legato cần có phương pháp luyện thanh có 

hiệu quả. Ban đầu rèn luyện những mẫu luyện thanh cơ bản với giai điệu 

đơn giản:  

Ví dụ số: 6 

 

 

              Nô…ô                  Na        a….          à. 

Sau đó, dần dần đến các mẫu có giai điệu khó hơn: 

Ví dụ số: 7 

   

Sau khi luyện thanh mới áp dụng vào bài hát. Trong ca khúc Lào, nhiều 
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bài có tính chất trữ tình, mềm mại, uyển chuyển cần sử dụng cách hát legato. 

Ví dụ số: 8                        ĐEN HENG IT SA LA 

                                                      (Trích) 

                                                                           Nhạc và lời: SYXANA SYSAN 

 

 

        Ở bài hát Đen heng it sa la chủ yếu hát bằng kỹ thuật legato và ngân 

dài. Cần phải lấy hít hơi nhẹ nhàng và sâu thì mới đủ để ngân, đẩy ra một 

cách từ từ, tiết kiệm, hát quyện miết các âm với nhau, không ngắt quãng. Xử 

lý nốt luyến lên và luyến xuống hai âm (a1- h1 , h1-a1 ) sao cho thanh thoát. 

Âm thanh cần có độ vang và rung sao cho mềm mại để dành hơi cho âm 

cuối ngân dài 4 phách rưỡi. Khẩu hình mở rộng phía trong, buông lỏng hàm 

dưới, nhấc hàm ếch mềm, miệng tươi, để lộ hàm răng trên và nghỉ sau dấu 

lặng đơn rồi lấy hơi nhanh để vào tiết nhạc tiếp theo. 

Ví dụ số: 9                               PHAO LÀO ƠI  

                                                       (Trích) 

        Nhanh                                               Nhạc và lời: SUBĂN SUVĂNNAVÔNG   

 

 

   Với bài Phao lào ơi, cách hát cũng tựa như ở bài Đen heng sa la 

những ở các nốt móc đơn có chấm sang rồi nốt móc kép có độ nảy âm và 
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ngắt âm hơn bài Đen heng sa la. 

 Trong phần hát ca khúc, cần cho sinh viên phân tích xem nên sử dụng 

kỹ thuật nào ở từng câu hát. Với 2 ví dụ trên hướng dẫn làm sao để sinh viên 

nhận ra cách hát legato ở những chỗ nào. 

2.3.5.2. Kỹ thuật hát âm nảy (staccato) 

Staccato là cách hát nảy tiếng, cũng là một trong những kỹ thuật quan 

trọng của thanh nhạc. “Hát nảy tiếng còn được gọi là hát staccato. Âm thanh 

gọn, sáng trong, vang nảy nghe thánh thót như tiếng sáo, tiếng chim 

hót.”[23; tr.71]. Trong cuốn Phương pháp dạy Thanh nhạc của Hồ Mộ La 

có viết về kỹ thuật staccato là “tiếng hát có vị trí cao, linh hoạt, có sức bật 

với âm thanh nảy, có tính đàn hồi và bay” [18; tr 225].  

Kỹ thuật này hỗ trợ tốt cho việc phát triển giọng hát bởi vì nó làm cho 

cơ quan phát âm và truyền âm hoạt động linh hoạt hơn, tạo điền kiện thuận 

lợi cho việc mở rộng âm vực. Kỹ thuật hát âm nảy là một yêu cầu kỹ thuật 

chung đối với tất cả các giọng hát, đặc biệt là đối với giọng nữ cao mầu sắc, 

nữ cao trữ tình và nữ cao kịch tính… 

Với sinh viên CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật 

Lào cũng vẫn cần phải biết và rèn luyện kỹ thuật hát staccato  song không 

cần kỹ quá để hạn chế những tật về âm sắc như cứng hàm, gằn cổ, hát âm 

thanh sâu... Có thể dùng những mẫu đơn giản để luyện thanh staccato cho 

sinh viên như sau, khi hát âm nảy, âm thanh phải có vị trí cao, bụng mềm 

mại, hát nhẹ nhàng, gọn tiếng, linh hoạt: 

Ví dụ số: 10                                     
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Ví dụ số: 11                                     

         

Trong ca khúc Lào, một số bài có tính chất tươi vui, rộn ràng, nhí 

nhảnh có thể sử dụng cách hát âm nảy. 

Ví dụ số: 12                         PHAO LÀO ƠI 

                                                   (Trích) 

                                                    

Nhanh                                         Nhạc và lời: SUBĂN SUVĂNNAVÔNG 

 

 

Ở bài Phao lào ơi cách xử lý khi gặp các nốt móc giật và nốt hoa mĩ 

có thể hát nảy. 

Ví dụ số: 13                     DÊN SA BAI XAO NA  

                                                     (Trích) 

                                                            Nhạc và lời: SUBĂN SUVĂNNAVÔNG   

 

 

Bài này có nhiều nốt hoa mĩ cần hát nảy nhưng phải mềm mại, hơi 

đều và có độ rung, vang. 
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2.3.5.3. Kỹ thuật hát luyến 

 Đây là cách hát linh hoạt, rõ ràng, gọn gàng, những giai điệu tốc độ 

nhanh. Cách hát này nhằm diễn tả những tình cảm, tính chất vui tươi, sôi 

nổi, không khí rộn ràng, náo nức. Rèn luyện kỹ thuật hát luyến này sẽ hạn 

chế, khắc phục tật hát giọng cổ, cứng cằm, cứng hàm, và cả việc hát ở âm 

khu cao của giọng, đồng thời hỗ trợ giọng hát phát triển tốt, nhẹ nhàng, 

trong sáng. Chính vì đặc điểm này của hát luyến nên những sinh viên có 

giọng trầm sẽ gặp khó khăn hơn những sinh viên có giọng cao. Trong quá 

trình giảng dạy, giảng viên cần phải quan tâm chú ý đến chất giọng của 

từng sinh viên và có phương pháp luyện tập đúng đắn, khoa học và phù 

hợp. 

Yêu cầu hát luyến đối với người học là không được hát hời hợt, lướt 

qua, bỏ nốt mà cần phải hát rõ ràng, nét tiếng, chính xác cao độ, trường độ 

và tính chất của bài hát. Cách hát này cũng yêu cầu việc lấy hơi và đầy hơi 

rất khắt khe: Lấy hơi phải hít thở nhanh và sâu, đầy hơi phải nhẹ nhàng, 

không được đột ngột, có như vậy thì âm thanh mới được bật nhẹ nhàng, dứt 

khoát, vị trí âm thanh sáng và bay.  

Thời gian đầu mới học, cần hướng dẫn sinh viên tập luyện những mẫu 

âm luyến đơn giản nhất, dần dần nâng cao với những mẫu phức tạp hơn. Sau 

đây là mẫu kỹ thuật luyện thanh cho cách hát luyến giọng tương đối khó sau 

khi đã qua hát các mẫu đơn giản: 

Ví dụ số: 14                                

 

                                     Nô ô  na  a     nô ô  na a    nô  ô  na  a    nô  ô  na  a     nô 

Vận dụng hát luyến vào bài hát như sau: 



 

 

 

51 

Ví dụ số: 15                        LA ĐU BAN MAI 

                                                     (Trích) 

                                                                Nhạc và lời: PASƠT SYXANÔN 

 

 

Ở bài này có nhiều nốt luyến có chùm luyến 3 nốt. có chùm 4 nốt nên 

cách lấy hơi phải sâu xuống bụng và giữ chắc hơi. Sử dụng cách hát liền 

giọng legato âm nọ nối liền âm kia mềm mại, những nốt luyến lên cao mở 

rộng khẩu hình, hát vang, sáng, những nốt luyến xuống xử lý nhỏ dần.   

Ví dụ số: 16                 VIÊNG CHĂN KHUÂN CHAI 

                                                       (Trích) 

                                                             Nhạc và lời: SÔMPHÊT PHÊTVINNHAN 

 

 

Cách xử lý kỹ thuật tựa như ở bài La đu ban mai. Đặc biệt chú ý các 

nốt ngân dài, hơi lấy sâu, chắc, khẩu hình mở dọc, hàm ếch nhấc cao, đặt  vị 

trí âm thanh treo cao ở các nốt d2, e2, giữ chắc vị trí và đều hơi, hát nhẹ 

không đẩy hơi mạnh tiếng hát sẽ bị thô. 

2.3.5.4. Kỹ thuật hát to dần, hát nhỏ dần (crescendo, decrescendo) 

Đây là hai kỹ thuật quan trọng đối với quá trình rèn luyện giọng hát. 

Kỹ thuật hát to dần hay nhỏ dần là cách hát âm thanh đều đặn, liên tục, 
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không bị gãy, không ngắt quãng, không thay đổi vị trí của âm thanh. Phải 

rèn luyện kỹ thuật hát này bởi vì trong bất kỳ một tác phẩm âm nhạc nào thì 

tình cảm mà tác phẩm truyền tải sẽ được thể hiện bằng sắc thái trong đó là 

sự thay đổi âm lượng to nhỏ, cường độ mạnh, nhẹ. 

Rèn luyện kỹ thuật hát to dần hay nhỏ dần đem lại nhiều lợi ích to lớn 

trong phát triển môn Hát và giọng hát. Nó giúp cho việc khống chế và điều 

tiết hơi thở trong phát âm trên một độ cao cần phải đạt được sự đều đặn, liên 

tục, không làm thay đổi vị trí vang của âm thanh, giữ cho âm thanh luôn 

luôn ổn định. Muốn luyện tập được kỹ thuật này không phải là quá khó. Tuy 

nhiên, nó đòi hỏi tính kiên trì ở người học. Rèn luyện kỹ năng này yêu cầu 

hơi thở phải sâu, điều tiết đều đặn, liên tục kết hợp với mở rộng khoang 

miệng ở phía trong bằng cách nhấc hàm ếch mềm và buông lỏng hàm dưới.  

Sử dụng mẫu sau để luyện thanh hát to dần, nhỏ dần 

Andante 

 

Nốt đầu tiên là nốt lấy đà, đặt âm thanh nhẹ nhàng, nốt sau mở rộng 

khẩu hình, sau đó lấy hơi, mở rộng khẩu hình kết hợp với đẩy âm thanh to 

dần rồi vuốt nhỏ cho đến hết các âm sau. 

Áp dụng vào một số bài hát sau: 
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Ví dụ số: 17                 CHĂM PA MƯỜNG LÀO  

                                                    (Trích) 

                                                                 Nhạc: MAHA PHUMI VÔNGVICHIT 

                                                        Lời: UTAMA CHUNLAMANY 

 

Trong bài Chăm pa mường Lào có nhiều nốt hoa mĩ, yếu tố đầu tiên 

người hát phải giữ được hơi thật chắc và láy nhanh mềm mại, cách xử lý 

phải khéo vừa tròn vành rõ chữ, vừa giữ được độ vang, rung của âm, tạo sự 

mềm mại cho câu hát. Khẩu hình mở rộng, kéo dài hơi cho đến hết âm ngân 

nối sang như nốt d2, e1, f1, a1 ngân dài. Sau những đoạn ngân dài phải lấy 

hơi sâu và nhanh để hát những câu hát tiếp theo. Âm thanh ở những chỗ 

ngân dài to dần, đều đặn, mượt như hình cái phễu, không bị lồi lõm, hơi đẩy 

từ từ không đột ngột. Không đẩy hết hơi nhẵn toàn bộ hơi cho mỗi nét ngân 

dài mà dành một ít cho nét nhạc sau. Đặc biệt, từ giữa ô nhịp 6 đến ô nhịp 9 

là một hơi khá dài nên phải nén hơi chặt, giữ chắc và đẩy hơi từ từ, dành hơi 

cho nốt f1 ở ô nhịp 9 ngân dài. 
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Ví dụ số: 18                       ĐEN HENG IT SA LA 

                                                       (Trích) 

                                                                              Nhạc và lời: SIXANA  SISAN 

 

 

 Với bài hát Đen heng it sa la, phải hát to dần trong câu nhạc trên, nhất 

là ở những chỗ ngân dài, hít hơi sâu, nén chặt rồi đẩy hơi từ từ không đẩy 

nhanh sẽ bị hết hơi ở nốt ngân dài, khẩu hình nhấc cao phía trong. Hát to 

dần làm sao mịn đều không đột ngột to ngay sẽ bị thô. 

Ví dụ số: 19                        ĐEN HENG IT SA LA 

                                                        (Trích) 

                                                                             Nhạc và lời: SIXANA  SISAN 

 

 

 Cũng trong bài Đên heng it sa la ở câu cuối cần xử lý nhỏ dần, giữ 

chắc hơi thở, vị trí âm thanh treo cao và cường độ khá mạnh ở nốt e2 ngân 

dài, sau đó hát nhỏ dần một cách từ từ về âm cuối bài, cảm giác như đi xa 

dần.  

Để rèn luyện kỹ thuật phát triển giọng hát thì phải rèn luyện các cách 

hát này liên tục và nhuần nhuyễn. Giảng viên cũng hướng dẫn cho sinh viên 

áp dụng linh hoạt các cách hát trong từng tác phẩm khác nhau. Chỉ khi luyện 

tập nhuần nhuyễn, thành thục các kỹ thuật thanh nhạc thì sẽ giúp cho người 

học có thể xử lý bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào. 
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2.3.6. Khắc phục điểm yếu do ngôn ngữ đặc trưng vùng miền 

Ngữ điệu - những biến đổi lên xuống của giọng nói ở từng vùng miền 

khác nhau đã tạo nên đặc trưng giọng nói riêng biệt của từng vùng miền, địa 

phương. Là trường đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông cho cả nước nên số 

lượng sinh viên học tập ở trường là rất đa dạng, sinh viên đến từ nhiều miền 

khác nhau trong cả nước và ở nhiều địa phương khác nhau. Đây là một khó 

khăn trong việc khắc phục yếu tố ngữ điệu các vùng miền cho các sinh viên. 

Những đặc thù về âm điệu, ngữ điệu các vùng miền đặt ra yêu cầu cho 

các giảng viên thanh nhạc cần có những phương pháp giảng dạy hợp lý cho 

từng đối tượng sinh viên khác nhau, phương pháp luyện tập để khắc phục lỗi 

âm điệu vùng miền khác nhau thì mới có thể thu được hiệu qủa tốt. Đây là 

điều không hề dễ dàng bởi vì ngôn ngữ tiếng nói là thứ đã ăn sâu vào mỗi 

con người ngay từ khi còn nhỏ, tạo thành những thói quen phát âm lâu năm, 

khó thay đổi. Trong quá trình học tập thanh nhạc, nhiều sinh viên vẫn giữ 

cách phát âm giống như giọng nói trong giao tiếp hàng ngày, chính vì vậy 

lại càng khó khăn hơn cho các giảng viên trong việc hướng dẫn sửa chữa 

cách phát âm cho các em. Một số ví dụ thường gặp của các em sinh viên vẫn 

giữ lối phát âm địa phương trong khi hát. Trong quá trình giảng dạy và rèn 

luyện thanh nhạc, giảng viên cần phải chú ý đầu tư đến việc rèn luyện phát 

âm cho sinh viên. Không chỉ bởi vì việc khắc phục lỗi phát âm cho từng cá 

nhân, mà sau này, khi những sinh viên này tốt nghiệp ra trường và tham gia 

vào công tác giảng dạy sẽ góp phần to lớn trong việc sửa lỗi phát âm cho các 

vùng miền địa phương khác nhau. Để làm tồt điều này, người giáo viên 

thanh nhạc cần phải kiên trì hướng dẫn cho các sinh viên từ cách đánh vần - 

đánh vần lại các từ phát âm sai, làm mẫu thị phạm nhiều lần, chia sẻ 

những kinh nghiệm, phương pháp của những người đã rèn luyện đạt kết 

quả tốt, cho các em nghe nhiều băng đĩa của các giọng ca chuẩn mực để 
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các em có thể học tập và rèn luyện. Phải thực sự giành thời gian, tâm 

huyết cho việc rèn phát âm, ngữ điệu thì sinh viên mới có thể khắc phục 

được những lỗi phát âm này và tiến bộ trong quá trinh học tập hát. 

2.4. Vấn đề phân loại giọng hát 

Phân loại giọng hát là việc làm đầu tiên, cần thiết mà mỗi giảng viên 

cần phải làm khi tiếp cận với sinh viên trong dạy học hát. Mặc dù dạy hát 

tập thể song vẫn cần phân loại giọng để chia nhóm, có phương án dạy sinh 

viên khá, yếu… Việc phân loại và xác định giọng hát phải thông qua đặc 

tính của các loại giọng để phân loại. Những đặc tính của các loại giọng có 

thể kể đến là âm vực, âm sắc, nốt chuyển giọng. Thực tế cho thấy, có những 

giọng hát giảng viên có thể phân loại được ngay. Tuy nhiên cũng có những 

trường hợp giảng viên không thể ngay lập tức xác định được đặc tính của 

giọng hát mà phải trải qua một quá trình học tập và rèn luyện.  

Để xác định được giọng hát thì phương pháp hay được áp dụng là cho 

sinh viên hát từ thấp đến cao, giảng viên cần phải chú ý nốt cao nhất và nốt 

thấp nhất của giọng thì sẽ thu được những kết quả khá chính xác. Xác định 

giọng hát qua âm sắc là một phương pháp giúp xác định giọng hát hiệu quả 

trong những trường hợp đã đo được âm vực nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa 

rõ ràng, chưa khẳng định được loại giọng. Phương pháp xác định giọng hát 

qua âm sắc sẽ hỗ trợ cho giảng viên trong việc đưa ra những nhận định đúng 

đắn về các giọng hát để phân loại. 

Các giảng viên còn áp dụng phương pháp xác định giọng thông qua vị 

trí các nốt chuyển giọng. Mỗi loại giọng hát có vị trí nốt chuyển giọng nằm 

ở những cao độ khác nhau. Để xác định đuợc giọng hát cần dựa vào các nốt 

chuyển giọng của sinh viên. 

Tuy nhiên, việc phân loại giọng hát cho sinh viên hệ cao đẳng sư 

phạm trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào có những đặc thù riêng mà 
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giảng viên cần phải chú ý trong quá trình phân loại giọng hát. Giọng hát của 

sinh viên khoa sư phạm âm nhạc không đồng đều do nhiều lý do khác nhau. 

Ngay từ trong quá trình tuyển sinh điểm đầu vào khi thi thanh nhạc đã có sự 

chênh lệch rất rõ ràng. Chính vì vậy việc quá trình phân loại giọng hát chính 

xác cho từng sinh viên khó khăn hơn và cần phải có thời gian lâu dài. Chất 

lượng giọng đầu vào thấp cộng với tính ổn định của giọng hát không cao, ý 

thức giữ gìn giọng của sinh viên chưa tốt nên việc phân loại giọng hát lại 

càng khó khăn hơn. Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Hát giảng viên 

cần phải chú ý đến những đặc điểm này của sinh viên. 

2.5. Đổi mới phương pháp dạy học 

2.5.1. Chú trọng nguyên tắc cơ bản trong phương pháp dạy học hát 

2.5.1.1. Kết hợp kỹ thuật và nghệ thuật 

 Kỹ thuật hát bao gồm: hơi thở, khẩu hình, kỹ thuật cơ bản như hát liền 

giọng, hát nảy, ngắt, luyến, hát sắc thái to dần, nhỏ dần, hát rung, láy... Đây 

là những kiến thức cơ bản mà bất kỳ sinh viên nào cũng phải học và rèn 

luyện. Yếu tố nghệ thuật liên quan đến phương pháp biểu hiện âm nhạc, tạo 

cảm xúc thẩm mỹ. 

 Kỹ thuật và nghệ thuật có mối quan hệ với nhau. Kỹ thuật giúp cho 

người học có thể làm đúng, làm tốt và hướng đến chất lượng nghệ thuật cao. 

Ngược lại nghệ thuật sẽ giúp cho người học nhuần nhuyễn hơn kỹ thuật. 

Muốn đào tạo ra những giáo viên âm nhạc chất lượng cao thì cần phải phối 

hợp chặt chẽ giữa đào tạo kỹ thuật và nghệ thuật. Đó là nguyên tắc chung 

song do dạy theo lối tập thể nên không thể chú trọng kỹ thuật cho từng cá 

nhân, đặc biệt không thể đạt đến trình độ tốt của kỹ thuật mà chỉ ở mức độ 

nào đó rất khiêm tốn so với hát chuyên nghiệp. Tuy vậy, cũng cần lưu ý 

quan tâm đến yếu tố kỹ thuật và hướng sinh viên thể hiện sao cho nhạc cảm, 

có hồn nhất.  
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2.5.1.2. Tiếp cận từng cá nhân sinh viên 

 Hát là một môn học mang tính đặc thù, nó không chỉ phụ thuộc vào 

người dạy mà phụ thuộc rất lớn vào người học. Người học thì mỗi người lại 

mang những đặc điểm riêng về âm thanh giọng nói khác nhau, chính vì vậy 

môn Hát đặt ra yêu cầu về nguyên tắc tiếp cận từng cá nhân trong giảng dạy. 

Giảng viên cần tiếp cận từng cá nhân sinh viên để tìm ra phương pháp sư 

phạm thích hợp. Trong quá trình tuân thủ nguyên tắc tiếp cận từng cá nhân 

sinh viên thì giảng viên cũng cần phải quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng 

đến giọng hát cũng như việc học tập của sinh viên như là tiếp cận qua nghệ 

thuật, kỹ thuật hát, tiếp cận qua việc tìm hiểu thêm về cuộc sống. Để từ đó 

có thể đưa ra những định hướng, phương pháp luyện tập tốt nhất cho sinh 

viên. 

 Giọng hát của nhiều sinh viên có những đặc điểm riêng biệt, giảng 

viên cần phải nhận ra được điểm mạnh và điểm yếu trong giọng hát và luyện 

thanh để khắc phục cho các em. Có những giọng hát giảng viên có thể ngay 

lập tức phát hiện, phân tích ra những đặc điểm, năng khiếu cảm nhận âm 

nhạc. Tuy nhiên có những giọng hát thi cần phải có thời gian nghiên cứu 

phân tích thì mới có thể phát hiện ra đặc điểm và có phương pháp tập luyện 

đúng đắn. Vì đặc điểm này nên giảng viên không được chỉ nhất nhất áp 

dụng một phương pháp cho tất cả các sinh viên. Giảng viên cần phải tiếp 

cận từng đối tượng sinh viên, hướng dẫn theo nhiều phương pháp phù hợp 

với từng sinh viên. Có như vậy thì mới đảm bảo hiệu quả và chất lượng 

trong đào tạo thanh nhạc. 

 Âm nhạc gắn liền với cuộc sống, gắn liền với những cảm xúc, suy tư, 

những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, chính vì vậy mà mỗi sinh viên 

cũng sẽ bị những yếu tố cảm xúc, hoàn cảnh sống tác động rất lớn. Ngay từ 

những giờ giảng đầu tiên, giảng viên âm nhạc nên tìm hiểu kỹ sinh viên của 
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mình về tính cách, đạo đức, định hướng tương lai, quan niệm về âm nhạc 

cũng như cách cư xử với mọi người... để từ đó đưa ra những nhận xét đánh 

giá một cách toàn diện, lựa chọn phương pháp giảng dạy và các bài học phù 

hợp cho từng sinh viên. Và việc tìm hiểu ngay sau những giờ đầu tiên lên 

lớp sẽ giúp giảng viên giúp đỡ, định hướng cho sinh viên trong suốt cả một 

quá trình đào tạo, giảng dạy lâu dài, có những chiến lược đúng đắn đề phát 

triển giọng hát cho sinh viên. 

2.5.1.3. Nguyên tắc từ dễ đến khó 

Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong dạy hát. Để đạt được hiệu 

quả tốt nhất của nguyên tắc này, bên cạnh việc thực hành ở trên lớp thì còn 

cần phải kết hợp chặt chẽ với việc lựa chọn chương trình giảng dạy. Có như vậy 

thì mới đảm bảo được việc phát triển giọng hát không vượt quá giới hạn cho 

phép. 

 Trong khoảng thời gian bắt đầu của các giờ học, giảng viên không thể 

ngay lập tức đưa ra những mẫu âm dài cho luyện thanh mà cần phải đi từ 

những mẫu âm ngắn, dễ, dần dần mới nâng cao dần về âm khu của giọng 

hát. Trong thực tế cần phải tuân thủ nguyên tắc này để đảm bảo chất lượng 

giọng hát của sinh viên. 

 Trước mỗi bài học, giảng viên cần phải tìm hiểu nội dung, hoàn cảnh 

ra đời, tác giả, tác phẩm của nhạc phẩm sẽ giảng dạy cho sinh viên, có như 

vậy mới giúp cho sinh viên hiểu được ý nghĩa và cảm xúc mà tác phẩm 

muốn truyền tải. Ngoài ra, giảng viên cũng cần phải có định hướng đúng 

đắn trong việc lựa chọn bài cho sinh viên. Một số giảng viên thường chỉ 

chọn bài theo những dòng nhạc phù hợp vói giọng hát cũng như sở thích của 

giảng viên mà quên đi nhiệm vụ giảng dạy là tìm ra những bài hát thích hợp 

với giọng hát của các sinh viên. Không thể chỉ dùng một bài hát để giao cho 

tất cả các sinh viên, như vậy sẽ làm giảm đi chất lượng đào tạo. 
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 Để nhận thức được nghệ thuật, sinh viên cũng cần phải có thời gian 

để thầm thấu. Không thể ngay lập tức yêu cầu sinh viên có thể cảm nhận và 

thể hiện bài học một cách sáng tạo. Muốn làm được điều này thì cần phải có 

thời gian, và việc liên tục, lặp đi lặp lại một giá trị thẩm mỹ ở mỗi giai đoạn 

khác nhau sẽ được sinh viên cảm nhận khác hơn, dần được nâng cao hơn từ 

đó cũng sẽ sáng tạo hơn trong biểu diễn. Chỉ khi sinh viên tự sáng tạo với 

cấp độ cao dần và tự chủ được giá trị thẩm mỹ của các tác phẩm nghệ thuật 

thì dần dần mới hình thành được phong cách, sắc thái riêng, cá nhân từng 

sinh viên. 

 Giảng viên cần phải nắm rõ quy luật và quá trình hình thành tư duy 

nhận thức thẩm mỹ, sở trường, năng lực sáng tạo nghệ thuật của sinh viên 

thì mới có thể khuyến khích, động viên, có những định hướng đúng đắn cho 

sinh viên để sinh viên vừa phát triển được kỹ thuật hát đồng thời phát triển 

được cá tính, tố chất âm nhạc riêng của cá nhân. Nguyên tắc dần dần và liên 

tục trong môn Hát sẽ là nguyên tắc cơ bản để mỗi giảng viên nâng cao chất 

lượng giảng dạy của bản thân, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh 

viên.  

2.5.2. Nâng cao tinh thần tự học và tăng cường phương pháp dạy học tích 

cực cho sinh viên 

Môn Hát có thời lượng rất ít, đồng thời lại học rất đông. Vì vậy, giảng 

viên không thể trên lớp có thể thường xuyên tiếp cận đến cá nhân từng sinh 

viên. Muốn đạt chất lượng hơn hiện trạng dạy học hiện nay ở CĐSP Âm 

nhạc thì giảng viên ngoài việc đổi mới PPDH thì cần tăng cường phương 

pháp dạy học tích cực, hỗ trợ và nâng cao tinh thần tự học của sinh viên. Chỉ 

như vậy mới có hiệu quả hơn.  

 Về vấn đề tự học, cần yêu cầu sinh viên về nhà học thuộc bài hát 

trước khi lên lớp, để khi lên lớp giảng viên chỉ dạy kỹ thuật và xử lý bài hát. 
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Bên cạnh đó, cần yêu cầu sinh viên nghe băng đĩa các bài hát được học để 

học tập cách biểu cảm cũng như xử lý kỹ thuật hát. Cần giao bài tập để sinh 

viên tự học luyện thanh ở nhà. Muốn vậy, giáo viên phải tạo ra sự gần gũi, 

tạo cho sinh viên sự hấp dẫn và niềm yêu thích trong giờ học. Ngoài ra, để 

kiểm chứng được vấn đề tự học thì giảng viên phải có biện pháp kiểm tra, 

nghiêm khắc trong việc thực hiện bài tập ở nhà đối với sinh viên. Giảng viên 

có thể chia nhóm để các em tự ôn tập và kiểm tra lẫn nhau. 

 Về vấn đề dạy học tích cực, để kích thích sinh viên ngày càng hào 

hứng với việc học tập môn Hát, cần phải tăng cường các biện pháp kích 

thích sự ham học hỏi của sinh viên, cần phân tích ưu nhược điểm của sinh 

viên để khuyến khích sinh viên học tập. Để làm được điều này thì giảng viên 

cần phải chú ý đến những yếu tổ đặc thù của ngành âm nhạc, có như vậy 

mới hỗ trợ và kích thích sinh viên đam mê với ngành học của mình. Trong 

âm nhạc thì hình thức phản ánh, phương tiện biểu hiện và sự cảm thụ âm 

nhạc đó chính là ba yếu tố biểu hiện đặc trưng và là nguồn gốc của quá trình 

nhận thức tư duy, hình thành năng lực sáng tạo trong âm nhạc. 

    Quan niệm và cảm xúc của mỗi người trước cái đẹp luôn khác nhau, 

từ quan niệm đó nảy sinh nhiều ý tưởng và trường phái khác nhau trong 

nghệ thuật. Trong quá trình giảng dạy giảng viên cần tạo mọi điều kiện để 

học sinh phát huy được những cảm xúc nghệ thuật, sự tích cực sáng tạo 

trong học tập. Muốn làm được điều đó sinh viên cần có quá trình rèn luyện 

không chỉ có ở các môn học khác mà kể cả ở môn âm nhạc. Sự tích cực, 

sáng tạo giúp sinh viên phát huy được những suy nghĩ tư tưởng và hành 

động của mình, nâng cao kết quả học tập và hình thành những năng lực 

riêng biệt. 

     Học hát thực chất là quá trình bắt chước của sinh viên để hát đúng 

giai điệu, lời ca của bài hát. Sự bắt chước này gồm hoạt động nghe giảng 
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viên hát mẫu, hoặc đánh đàn rồi tái hiện lại. Với sự bắt chước đó thì chưa 

 thể coi là tích cực, sáng tạo, vậy muốn có sự tích cực, sáng tạo giảng viên 

cần phải làm như thế nào?  

   Ngoài cách dạy hát theo các bước cơ bản, để phát huy tính tích cực, 

sáng tạo của sinh viên, giảng viên có thể sử dụng một số phương pháp sau: 

 - Sinh viên tham gia hát và tự kiểm tra lẫn nhau 

 Trong quá trình học hát, các em hát đúng về giai điệu, lời ca, để cho 

các em nhanh thuộc bài và nhớ giai điệu bài hát, giảng viên có thể chia 

nhóm để các em tự ôn tập và kiểm tra lẫn nhau. 

* Ví dụ: Bài hát Cu lap Pak Xê 

 Giảng viên chia lớp thành 2 nhóm, từng nhóm lần lượt trình bày bài 

hát với hình thức: Hát có lĩnh xướng và đồng ca. Mỗi nhóm sẽ cử một học 

sinh lĩnh xướng, còn lại cả nhóm sẽ đồng ca. 

  + Lĩnh xướng từ:   

    “ ກຸຫຼາບປາກເຊ…     ເອົ າໄວ້ເອ້ງາມຕາ… 

  ບຸບຜາເຄີ ຍຖະໜອມ…   ຫອມກ ິ່ ນບ ິ່ ວາຍ…                   

  ຫອມດວງມາລາ…       ນຶ ກຢາກໄດ້ບູຊາໃນເມ ິ່ ອຍາມຣາຕຣີ … 

  ສ ິ່ ງນີ ້ ພາເບີ ກບານ        ໃນສະຖານບ້ານເຮົ າ… ”  

 + Đồng ca:        

     “ ງາມຈ ງບ ິ່ ເສົ ້ າ       ພາໃຫ້ເຮົ າຮັກຍ ິ່ ງ  

   ເປັນສ ິ່ ງທີິ່ ເຕ ອນຕາ…   ຫອມຊ ິ່ ນວ ນຍາ… 

   ດວງມາລາງາມຍ ິ່ ງ…    ອັນເປັນສ ິ່ ງຕ້ອງຕາ 

   ດວງມາລາເຄີ ຍຊົມ     ດວງມະລາເຄີ ຍຊົມ… 

 Sau đó giảng viên gọi từng nhóm nhận xét. 

   Bài hát Dên sa bai xao na  

 Giảng viên chia nhóm và vận dụng hình thức hát đối đáp, đồng ca: 
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Lời1:     

  + Nhóm 1 hát câu 1: ເຮົ າແມິ່ ນລູກຊາວນາ………ຄົງອິ່ ວາຍໜ້າໄປຫາເຮ ອນ 

 + Nhóm 2 hát câu 2: ໃຜວິ່ າຢູິ່ ບ້ານນາ……………ເຢັນສະບາຍຊາວນາ 

 + Nhóm 1 hát câu 3: ຍາມສວຍ……………......…ເທາະນ້ອງນາ 

 + Nhóm 2 hát câu 4: ສຸກກ ສຸກເລີ ດລ ້ າ……….…..ເຢັນສະບາຍຊາວນາ 

 + Cả 2 nhóm hát: ແສນມີ ກຽດເຫຼ ອລ້ົນ…………..ເຢັນສະບາຍຊາວນາ 

  Lời 2:  

    Đảo ngược lại nhóm 2 sẽ hát trước, tương tự như lời 1. 

   + Nhóm 2 hát câu 1 và câu 3 

 + Nhóm 1 hát câu 2 và câu 4 

 + Cả 2 nhóm hát câu còn lại. 

    Giảng viên có thể chia thành nhiều nhóm nhỏ để sinh viên hát và lựa 

chọn hình thức trình bày bài hát phù hợp như: 1 sinh viên nam hát lĩnh 

xướng câu 1 và câu 2 lời 1, 1 sinh viên nữ lĩnh xướng câu 3 và câu 4 lời 1, 

cả lớp sẽ hát tập thể những câu còn lại và cả lời 2. 

    Với phương pháp này sinh viên có thể tự kiểm tra lẫn nhau và chủ 

động trong cách trình bày bài hát. 

 - Hát kết hợp vỗ tay theo cặp đôi 

     Hai sinh viên đứng đối diện, vừa hát vừa sáng tạo động tác vỗ tay sao 

cho phù hợp với nhịp điệu và nội dung của bài hát. Hoạt động này nâng cao 

sự hợp tác và năng lực sáng tạo của sinh viên, các em có thể nghĩ ra nhiều 

cách vỗ tay rất độc đáo và hấp dẫn. Thậm chí ở mỗi câu hát, các em lại áp 

dụng từng kiểu vỗ tay khác nhau.  

Ví dụ: Về cách vỗ tay theo nhịp ¾ với bài  Nôk săn ti phap  2 em vừa hát 

vừa vỗ tay theo cách sau: 

 + Câu hát thứ 1: phách 1 từng em vỗ hai tay vào nhau, phách 2, 3 vỗ 

nhẹ lòng bàn tay của mình vào tay bạn. 
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 + Câu hát thứ 2: phách 1 từng em vỗ hai tay vào nhau, phách 2 vỗ nhẹ 

lòng bàn tay của mình vào tay bạn, phách 3 vỗ nhẹ lưng bàn tay của mình 

vào tay bạn. 

 + Câu hát thứ 3: phách 1 từng em vỗ hai tay vào nhau, phách 2, 3 vỗ nhẹ 

lòng bàn tay phải của mình vào tay bạn. Lần tiếp theo, thực hiện với tay trái. 

 + Câu hát thứ 4: Thực hiện giống câu hát 1 

 + Câu hát thứ 5: Thực hiện giống câu 2 

 + Câu hát thứ 6: Thực hiện giống câu 3 

 - Khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của sinh viên 

 Để sinh viên không bị thụ động trong cách lựa chọn tiết tấu cho bài 

hát, giảng viên khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của sinh viên bằng 

cách: Giảng viên thay đổi tiết tấu, tốc độ hay dịch giọng bài hát để sinh viên 

nhận biết và thực hành. 

Ví dụ 1: Bài: Chăm pa mương Lào  

 Giảng viên thay đổi tốc độ của bài hát: Từ tempo 98 lên 120  

 Giảng cho sinh viên nhận xét sự khác biệt khi giảng viên thay đổi tiết 

tấu của bài hát.  

Ví dụ 2: Bài Phao Lào ơi  

  Giảng viên đàn cho học sinh hát với nhip điệu Disco, rồi lần lượt 

chuyển sang Rumba, Chacha,..yêu cầu học sinh nghe và hát theo nhịp đàn. 

  Giảng viên tiếp tục cho sinh viên nhận xét sự thay đổi và khác biệt 

của bài hát, từ đó đưa ra kết luận và định hướng cho sinh viên.  

 Hoặc có thể là: Khi ôn tập bài hát, giảng viên sẽ đệm đàn và yêu cầu 

sinh viên lần lượt trình bày bài hát đó ở giọng khác nhau cũng như ở tốc độ 

khác nhau, sinh viên cần nhận xét được rằng, hát ở giọng nào và tốc độ nào 

là phù hợp.  

      + Lần thứ nhất giảng viên đệm đàn ở giọng Rê trưởng, tốc độ chậm;  
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      + Lần thứ hai đệm ở giọng Mi trưởng, tốc độ trung bình;  

      + Lần thứ ba đệm ở giọng Pha trưởng, tốc độ nhanh 

 Sau đó để sinh viên tự đưa ra nhận xét của bản thân và rút kinh 

nghiệm. Đồng thời trong quá trình giảng dạy, giảng viên cũng cần định 

hướng cho sinh viên hiểu được rằng, đây không chỉ là dạy hát cho sinh viên 

mà còn là cách thức thực hành sư phạm, các bước tiến hành một tiết dạy, từ 

đó sinh viên ghi nhớ và áp dụng sau này khi đứng lớp dạy học sinh. 

 - Sinh viên phát biểu cảm nhận về bài hát dưới nhiều hình thức 

khác nhau 

    Trong học tập, so với bắt chước và tìm tòi, sáng tạo là hình thức cao 

nhất thể hiện tính tích cực học tập của sinh viên, cần khuyến khích các em 

mạnh dạn nói lên những cảm nhận của mình về bài hát, về môn học. Sinh 

viên có thể trình bày những ý kiến riêng của mình. Đây là cơ sở để có kĩ 

năng sáng tạo lớn hơn. Giảng viên cần tạo điều kiện để sinh viên tự nhận 

xét, tự đánh giá, tự cảm nhận để có thể điều chỉnh cách học theo hướng tích 

cực. 

Ví dụ: Bài Viêng Chăn khuân chai 

 * Cách 1: Sau khi cho sinh viên nghe hát mẫu, giảng đặt câu hỏi cho 

sinh viên thảo luận. Sinh viên trả lời qua phần gợi mở của giảng viên về 

nội dung bài hát, giai điệu bài hát, cách thể hiện bài hát… bên cạnh đó 

cũng góp phần giúp cho sinh viên phát huy thêm những cách hát mới, 

sáng tạo. 

 *Cách 2: Học xong bài hát giảng viên chia lớp thành 2 nhóm, lần 

lượt từng nhóm viết lời giới thiệu cho bài hát. Giảng viên nhận xét, đánh giá. 

 Việc dạy học tích hợp trong phân môn học hát đối với sinh viên 

ngành sư phạm, là những giảng viên âm nhạc ở các nhà trường phổ thông 

trong tương lai là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Dạy học tích 
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hợp không chỉ khích lệ tính độc lập sáng tạo mà còn giúp các em trở thành 

chủ thể của hoạt động học, phải tự học, tự nghiên cứu để tìm ra kiến thức 

bằng hành động của chính bản thân mình. Các nội dung dạy học âm nhạc 

gắn với cuộc sống hàng ngày, với các tình huống có ý nghĩa. Các em được 

đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, phải trực tiếp quan sát, thảo 

luận, làm bài tập, giải quyết nhiệm vụ đặt ra theo cách nghĩ của mình, tự lực 

tìm kiếm nhằm khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ 

động tiếp thu tri thức. 

     Dạy học tích hợp đã được triển khai đến hầu hết các môn học nói 

chung và môn âm nhạc nói riêng. Tuy nhiên, mức độ sử dụng chưa được 

đồng đều và chưa đạt hiệu quả cao. Nguyên nhân thứ nhất là do nhận thức 

của giảng viên còn chưa đầy đủ sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của dạy học tích 

hợp. Thứ hai, năng lực của giảng viên và cơ sở vật chất của nhiều trường 

còn chưa trang bị đầy đủ và chưa đồng đều. Thực tế, các giảng viên chủ yếu 

xây dựng bài giảng phụ thuộc vào sách giáo khoa âm nhạc, chưa tích cực, 

sáng tạo lồng ghép các nội dung khác vào bài giảng dẫn đến các giờ học âm 

nhạc chưa được phong phú, hấp dẫn. 

      Xây dựng các chủ đề dạy học âm nhạc tự chọn thông qua hình thức 

dạy học tích hợp giúp cung cấp cho các em bài dạy mang tính chất kiến thức 

tổng hợp, các em học tập một cách chủ động hơn trong quá trình học tập, 

qua đó mang lại hiệu quả cao hơn. 



 

 

 

67 

2.6. Một số biện pháp khác 

2.6.1. Nâng cao trình độ giảng viên 

Trong ngành sư phạm âm nhạc các giảng viên chủ yếu là tốt nghiệp 

Đại học chính quy và hiện đang tham gia giảng dạy chuyên môn mình đã 

theo học. Nhưng cùng với sự phát triển của đất nước cũng như những yêu 

cầu mà xã hội đặt ra, với tấm bằng cũng như trình độ chuyên môn ở mức độ 

cử nhân (tốt nghiệp đại học) thì có lẽ là chưa đủ bởi lẽ những kiến thức mà 

mỗi giảng viên tích lũy được trong quá trình học đại học chỉ mới là những 

kiến thức cơ bàn. Mỗi giảng viên cần phải không ngừng học tập, trao đổi 

nhiều hơn cả về kiến thức, hiểu biết cũng như về chuyên môn bằng cấp để 

việc giảng dạy trở nên dễ dàng, khoa học và đem lại hiệu quả cao hơn, ngày 

càng nâng cao chất lượng giảng dạy hơn.  

Hát là một môn nghệ thuật mang nhiều nét đặc thù. Chính vì vậy, 

trong quá trình giảng dạy bộ môn này giảng viên cũng cần có những phương 

pháp dạy riêng biệt; cần tìm tòi phương pháp cho riêng mình, tiếp cận được 

đến từng đối tượng sinh viên để truyền đạt những vấn đề về kỹ thuật cơ bản 

thanh nhạc và biểu hiện nghệ thuật. Điều này đòi hỏi người giảng viên cần 

phải thường xuyên tìm tòi, nâng cao kiến thức, trình độ cũng như khả năng 

phân tích, cảm thụ, sáng tạo trong giảng dạy. Có như vậy giảng viên mới có 

được những cảm giác chính xác, thính giác tinh tường, nhạy bén, thích nghi 

và nhận biết nhanh chóng, rõ ràng về cái hay, cái đúng, cái sai, cái lệch lạc... 

về thẩm mỹ trong nghệ thuật thanh nhạc. 

Ngoài rèn luyện về môn Hát, giảng viên còn cần phải trang bị cho 

mình những kiến thức về lý luận âm nhạc, thiết kế và biên soạn giáo án, kỹ 

năng đệm đàn Piano, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm... Giảng viên dạy hát là 

những người không chỉ giảng dạy về âm nhạc thuần túy mà họ còn là những 

người rèn luyện bản thân mình để có kỹ năng sư phạm tốt trong giảng dạy, 
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là người đưa ra những phương pháp giảng dạy phù hợp để sinh viên vừa có 

thể học tập tốt về âm nhạc nhưng đồng thời cũng học tập cả về phương pháp 

giảng dạy. Ngoài việc giảng dạy sư phạm âm nhạc, giảng viên cũng còn cần 

rèn luyện kỹ năng biểu diễn sân khấu của mình, bởi vì bên cạnh việc giảng 

dạy, âm nhạc luôn gắn với việc biểu diễn. Chính vì vậy, giảng viên phải chú 

trọng đến việc rèn luyện kỹ năng biểu diễn của bản thân. 

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ công tác giảng dạy, 

mỗi giảng viên còn cần phải truyền đạt lại những phương pháp giảng dạy có 

hiệu quả của mình cho sinh viên, bởi chính những kiến thức và kinh nghiệm 

trong giảng dạy âm nhạc của các giảng viên chính là những bài học vô cùng 

quý giá và bổ ích cho sinh viên sau này có thể áp dụng và đáp ứng được nhu 

cầu của xã hội. Để làm đuợc điều này, mỗi giảng viên cần phải tự rèn luyện 

và trau dồi những kiến thức âm nhạc cũng như học hỏi thêm những kiến 

thức, phương pháp giảng dạy âm nhạc. Chỉ khi vừa thực hành giảng dạy vừa 

tiếp tục học tập, nghiên cứu và mở rộng hiểu biết của mình về những 

phương pháp âm nhạc và sư phạm thì mới có thế đáp ứng được nhiệm vụ 

đào tạo ra những giáo viên âm nhạc cho nền giáo dục nước nhà. 

Ngành sư phạm âm nhạc đã được quan tâm xây dựng từ những ngày 

đầu thành lập nhà trường, đội ngũ cán bộ giảng viên khá đông. Tuy nhiên, 

vấn đề đặt ra cho khoa hiện nay đó là ngày càng cần phải đồng bộ hóa chất 

lượng giảng dạy của giảng viên cả về chuyên môn và bằng cấp, đặc biệt là 

đối với trình độ Thạc sĩ. Nâng cao đồng đều chất lượng giảng dạy của giảng 

viên cũng là một yêu cầu cấp thiết của Khoa và Nhà trường. Uy tín, chất 

lượng đào tạo của Khoa và Nhà trường không chỉ phụ thuộc vào những 

giảng viên đào tạo chuyên sâu mà còn phụ thuộc vào chất lượng giảng dạy 

của tập thể giảng viên trong Khoa và trong các Tổ Bộ môn. Mỗi giảng viên 

cần phải xác định được nhiệm vụ của mình trong công tác giảng dạy là ngày 
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một nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân và kết quả học tập của sinh 

viên. 

Khoa cũng cần có những hoạt động nhằm thực hiện việc giám sát, 

thẩm định chất lượng giảng dạy của các giảng viên thông qua nhiều kênh 

thông tin khác nhau. Trong đó có một kênh thông tin quan trọng là ghi nhận, 

thăm dò những ý kiến, phản hồi của sinh viên đối với bài giảng của các 

giảng viên cả về chuyên môn âm nhạc, phương pháp sư phạm và đạo đức ý 

thức kỷ luật trong quá trình giảng dạy. Phương pháp này sẽ giúp các giảng 

viên có thể rút ra những bài học, kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, 

nâng cao chất lượng giảng dạy phù hợp với sinh viên. 

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là yêu cầu 

thường xuyên, bắt bưộc đối với giảng viên, không riêng đối với giảng viên 

dạy hát. Tuy nhiên, khác với các môn khoa học khác có thể dễ dàng tiếp cận 

các tài liệu mới, cập nhật và hiện đại thì đối với âm nhạc việc này không 

phải là dễ. Nguồn tài liệu phong phú lại thường được viết bằng tiếng nước 

ngoài, do đó nâng cao trình độ ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc đối với giảng 

viên dạy hát. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên dạy 

hát thì cần phải làm song song cả hai việc, đó là nghiên cứu khoa học đồng thời 

bản thân cũng tự trau dồi, rèn luyện bằng thực hành. Có như vậy mới đảm bảo 

chất lượng giảng dạy cả về lý thuyết lẫn thực hành cho sinh viên. 

Giảng viên môn Hát tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào là 

những người phải thường xuyên coi trọng việc tự học, tự nghiên cứu và 

nâng cao chất lượng chuyên môn và trình độ sư phạm bằng phương pháp tự 

tìm tòi nghiên cứu. Hát là một môn học đặc thù. Chính vì vậy, giảng viên 

cần phải tự trang bị cho mình những kiến thức khoa học đúng đắn và trau 

dồi sự cảm nhận về nghệ thuật, phân tích về cái hay cái đẹp của nghệ thuật 

để nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng dẫn cho sinh viên những phương 
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pháp giảng dạy, truyền đạt có hiệu quả về âm nhạc, phục vụ cho nghề 

nghiệp tương lai của các sinh viên. Thêm vào đó, sự phát triển của nhiều 

dòng nhạc hiện nay, nhiều xu hướng âm nhạc khác nhau, người thầy phải là 

người đủ kiến thức khoa học và thẩm mỹ nghệ thuật để định hướng cho sinh 

viên có cách nhìn đúng đắn và chọn lọc, phát huy những cái hay cái đẹp của 

âm nhạc. Quá trình tự tìm tòi kiến thức, tích lũy sẽ bổ sung, làm phong phú 

cho những kiến thức cơ bản mà mỗi giảng viên đã được học ở trường đại 

học. 

Hát là một môn học được đánh giá qua chất lượng thực hành. Nhưng 

để mỗi giảng viên có thể giảng thực hành tốt thì cần phải có khối lượng kiến 

thức đa dạng về hát, lý luận âm nhạc cũng như hiểu biết chung về âm nhạc 

và về các vấn đề xã hội. Chính vì vậy, mỗi giảng viên cần nâng cao chuyên 

môn bằng cách nghiên cứu tìm hiểu về kiến thức chung âm nhạc và các vấn 

đề văn hóa xã hội liên quan đến sự phát triển âm nhạc. 

Ở nước Lào hiện nay, việc giảng dạy hát cụ thể là trong thực hành âm 

nhạc thì giảng viên âm nhạc phải kiêm luôn nhiệm vụ đệm đàn. Vì vậy, một 

trong những yêu cầu đặt ra cho giảng viên môn Hát là rèn luyện, nâng cao 

khả năng tự đệm đàn Piano để có thể hướng dẫn cho sinh viên trong việc 

học các tác phẩm và luyện thanh trong quá trình giảng dạy. Nâng cao khả 

năng đệm đàn Piano là một trong những yêu cầu cần thiết để đổi mới, nâng cao 

chất lượng giảng dạy âm nhạc, khả năng đệm đàn Piano ảnh hưởng trực tiếp đến 

công việc giảng dạy hàng ngày và nâng cao trình độ chuyên môn cho sinh viên. 

2.6.2. Đổi mới phương thức dạy học và tăng thời lượng môn Hát 

 Hiện nay, môn Hát hệ CĐSP Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm 

Nghệ thuật Lào đang tiến hành phương thức dạy học theo phương thức tập thể 

với số lượng sinh viên quá đông: 60 SV/2 tiết/tuần. Đây là một phương thức dạy 
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hát gần với lối hát ở trường phổ thông. Vì thế, chất lượng chỉ ở mức hết sức sơ 

giản, sinh viên chỉ nắm được cách hát cho đúng giai điệu, biết cách thể hiện cho 

hay hơn so với khi không được học, còn các vấn đề về kỹ thuật hát cần thiết đến 

với từng cá nhân gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù giảng viên đã cố gắng hết mức 

có thể để tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận từng em trong kỹ thuật hát 

nhưng cả năm mỗi em chỉ được hát một mình vài lần. sinh viên có hát sai kỹ 

thuật thì giáo viên chủ yếu nhắc nhở chung, sửa không kỹ lưỡng và khó có thể 

đạt được đối với đại đa số sinh viên. Đây thực sự là một điều hết sức bất cập. 

Đào tạo giáo viên âm nhạc để đi dạy ở phổ thông thì giáo viên phải có giọng hát 

tốt thì mới có thể hấp dẫn học sinh. Nếu học theo phương thức đông thế này thì 

không thể đạt được chất lượng tốt.  

Được học ĐHSP Âm nhạc ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ở Việt Nam, 

tôi thấy, môn học phát triển kỹ năng hát là môn Thanh nhạc chứ không phải là 

Hát, với phương thức 02 SV/1tiết/tuần. Như vậy, sinh viên lên lớp được giảng 

viên sửa bài, luyện thanh và luyện các kỹ thuật cơ bản khá kỹ lưỡng. Như vậy 

chất lượng mới có thể đảm bảo ra dạy Âm nhạc ở phổ thông. Ngoài ra, môn 

Thanh nhạc ở hệ CĐSP Âm nhạc được thực hiện là 5 hoặc 6 học phần (hệ CĐSP 

Âm nhạc ở Việt Nam đào tạo trong 3 năm, môn Thanh nhạc của ĐHSP Nghệ 

thuật TW được học 5 hoặc 6 học kỳ là bởi học kỳ cuối của năm thứ ba sinh viên 

được lựa chọn học Thanh nhạc hoặc Nhạc cụ, không học cả hai môn như các 

học kỳ trước đó). Hiện nay, hệ CĐSP Âm nhạc cũng giảm bớt dần ở Việt Nam 

mà nhường chỗ cho đào tạo ĐHSP Âm nhạc 4 năm, chất lượng còn ở mức độ 

cao hơn nữa. 

Trong khi đó, sinh viên hệ CĐSP Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm 

Nghệ thuật Lào chỉ học 2 năm, môn Hát học 1 năm và theo lối hát tập thể thì 

chất lượng sẽ rất thấp. Ngoài ra, các môn học chuyên ngành khác như Hát hợp 
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xướng, Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp, Hòa thanh, Phân tích tác 

phẩm cũng không có thì các kiến thức chung phải nói là rất thiếu.  

Vì vậy, chúng tôi sẽ đề nghị với Khoa và Ban Giám hiệu Trường Cao 

đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào 2 vấn đề: 

- Tăng thời lượng môn học Hát để sinh viên được học cả trong 2 năm. 

Bên cạnh đó cần thêm một số môn chuyên ngành như Hát hợp xướng, Dàn dựng 

chương trình âm nhạc tổng hợp, Hòa thanh và Phân tích tác phẩm. 

- Chia nhóm học môn Hát là 10 - 15 SV trong một nhóm/2 tiết/tuần.   

2.7. Thực nghiệm 

2.7.1. Đối tượng thực nghiệm 

Sinh viên CĐSP Âm nhạc năm thứ nhất (60 SV). 

Giảng viên tiến hành thực nghiệm: Amonlath Santyvong 

2.7.2. Nội dung thực nghiệm 

Thực nghiệm đối chứng: Áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng 

dạy học hát một cách hệ thống cho sinh viên năm thứ nhất cả về nội dung và 

PPDH. Chúng tôi chia lớp gồm 60 sinh viên thành 2 nhóm: Nhóm Thực nghiệm 

và nhóm Đối chứng. Nhóm đối chứng (30SV) theo phương pháp cũ, nhóm thực 

nghiệm (30 SV) được học theo phương pháp mới. 

Cơ sở để phân chia các nhóm dựa trên kết quả kiểm tra ở một số giờ 

học, việc phân chia này dựa trên sự tương đồng về khả năng nhận thức và kỹ 

thuật hát. 

Nội dung thực nghiệm với bài hát Đen heng it sa la 

2.7.3. Thời gian thực nghiệm 

Giờ dạy được tiến hành vào giờ học môn Hát ngày 23/2/2017. 

2.7.4. Tiến hành thực nghiệm 

Chúng tôi đã áp dụng các phương pháp như đã đổi mới trong chương 
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2 cho nhóm thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi của các biện pháp cho 

sinh viên năm thứ nhất CĐSP Âm nhạc. 

Nội dung giờ dạy được chúng tôi thiết kế thành 3 hoạt động: 

 Hoạt động 1: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của 

bài Đen heng it sa la  

Sinh viên được giao từ trước tìm hiểu về nội dung bài hát (tác giả, 

tác phẩm…), đã thuộc lời và giai điệu của bài hát và tìm nghe bài hát 

qua băng đĩa; được giao bài luyện thanh về nhà để tập trước. Trong giờ 

học, sinh viên phát biểu về đặc điểm bài hát, tìm hiểu các chỗ lấy hơi. 

Hoạt động 2: Rèn luyện kỹ thuật phát triển giọng hát (luyện thanh và 

áp dụng vào bài).  

Chia nhóm để luyện thanh, tách cá nhân khi cần thiết làm mẫu cả sai 

và đúng để sinh viên nhận biết và rút kinh nghiệm. Sinh viên tự trao đổi về 

các kỹ thuật cần sử dụng trong bài hát đó là legato, ngân dài. Sau đó 

giảng viên hướng dẫn, đặc biệt chú ý cách lấy hơi, đặt vị trí âm thanh. 

Sau khi hát tập thể, chia nhỏ hơn để hát và yêu cầu sinh viên nhận 

xét, cho sinh viên hát cá nhân để nhận xét và rút kinh nghiệm.  

 Hoạt động 3: Rèn luyện phát âm nhả chữ, chú trọng đến vấn đề xử lý 

tác phẩm. 

Yêu cầu sinh viên tự trao đổi về cách xử lý ngân dài, to nhỏ, thể 

hiện tình cảm trong bài hát, sau đó giảng viên hướng dẫn. 

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực bằng cách sinh viên 

được khuyến khích trao đổi, đàm thoại, chủ động nêu vấn đề vướng mắc 

trong các thể hiện cũng như trong các kỹ thuật. 

2.7.5. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi thi kết thúc giờ học, các nhóm sinh viên thảo luận trao đổi về 

phương pháp dạy và học. Tất cả sinh viên đều muốn được học theo phương 
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pháp của nhóm thực nghiệm. Chúng tôi thấy kết quả học tập của sinh viên 

nhóm thực nghiệm cao hơn so với nhóm đối chứng. Sinh viên nhóm thực 

nghiệm có khả năng hát tốt hơn cả về kỹ thuật và cảm xúc của tác phẩm. 

Không chỉ về mặt kỹ thuật hát mà còn hiểu sâu hơn nội dung tác phẩm, từ 

đó truyền tải tình cảm, cảm xúc tác phẩm tốt hơn. Việc áp dụng các biện 

pháp này còn tạo cho sinh viên hứng thú hơn đối với môn Hát. Tiết học hiệu 

quả hơn, sôi nổi hơn, có sự giao lưu gần gũi giữa giảng viên và sinh viên, 

giữa các sinh viên với nhau. Qua đó, sẽ giúp giảng viên thêm yêu công việc 

giảng dạy môn học hơn, tích cực tìm tòi nghiên cứu các biện pháp mới để 

ứng dụng vào giảng dạy tốt hơn. 

Kiểm tra từng sinh viên giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau 

tiết học chúng tôi thu được kết qủa như sau: 

Bảng Tổng hợp kết quả thực nghiệm ở nhóm Đối chứng và nhóm 

Thực nghiệm 

Kết quả học tập 

Nhóm Thực nghiệm Nhóm Đối chứng 

Số lượng SV Tỷ lệ (~ %) Số lượng SV Tỷ lệ (~ %) 

Trung bình 10 33,3 17 56,6 

Khá 13 43,33 8 26.6 

Tốt 7 23,64 5 16,8 

 

Căn cứ vào số liệu tại Bảng số liệu trên cho thấy rằng: Với việc áp 

dụng những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát trong quá trình 

giảng dạy thì kết quả học tập của sinh viên đã được nâng cao hơn so với trước 

đây, số sinh viên trung bình ít hơn hẳn so với nhóm đối chứng. Đặc biệt là 

nhóm sinh viên khá nhiều hơn hẳn nhóm đối chứng, nhóm tốt thì nhiều hơn 

2 em vì hát phụ thuộc chất giọng bẩm sinh, song dù vậy cũng thể hiện có kết 

quả khả quan hơn. 



 

 

 

75 

 Tiểu kết  

Trong chương 2, luận văn đã trình bày những giải pháp về nâng cao 

chất lượng đào tạo môn Hát là: Lựa chọn các bài hát vào trong chương trình, 

rèn luyện kỹ năng hát,  đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng 

đội ngũ giáo viên, đề xuất đổi mới phương thức dạy học và tăng thời lượng 

môn học Hát… 

Nội dung chương trình môn Hát của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ 

thuật Lào chỉ quy định chung chung nên chúng tôi đề xuất cần quy định các 

bài hát được lựa chọn vào trong chương trình bao gồm dân ca Lào, ca khúc 

phổ thông Lào, ca khúc thiếu nhi, bài hát nước ngoài.  

Các kỹ năng ca hát được rèn luyện tập trung vào tư thế, hơi thở, khẩu 

hình, rèn luyện các kỹ thuật cơ bản: legato, staccato, hát luyến, xử lý to-nhỏ, 

và phát âm khắc phục yếu tố vùng miền. 

Việc đổi mới PPDH được tập trung vào học chia nhóm, tiếp cận tối đa 

khả năng đến từng sinh viên, phát huy tính tự học của sinh viên. Từ đó, cũng 

là cơ sở để đề xuất đổi mới phương thức và tăng thời lượng môn học.   
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Âm nhạc là môn nghệ thuật gắn bó với đời sống của mỗi con người. 

Ngay từ khi sinh ra, đứa trẻ đã được nghe những lời ru, câu ca của bà của 

mẹ. Lớn lên âm nhạc lại chia sẻ tất cả mọi vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ... 

Âm nhạc đã làm cho cuộc sống mỗi người sâu sắc hơn, bồi thêm những 

cung bậc cảm xúc trong mỗi người. 

Ca hát là một nghệ thuật vô cùng phong phú, thú vị nhưng để hát hay 

thì không đơn giản. Nếu chỉ có giọng hát tốt thôi thì khó có thể trở thành ca 

sĩ chuyên nghiệp. Cần phải rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc một cách cẩn thận 

và lâu dài. Tuy nhiên, có giọng hát, có kỹ thuật tốt vẫn chưa đủ mà còn phải 

mang được cảm xúc đến cho người nghe, đó là nghệ thuật biểu hiện, nghệ 

thuật trình diễn. Chính vì những yêu cầu này của thanh nhạc nên cần phải 

đào tạo được một đội ngũ cán bộ giảng dạy âm nhạc giỏi chuyên môn, có kỹ 

thuật hát tốt nhưng đồng thời cũng là những người có phương pháp sư phạm 

khoa học. Việc đào tạo đội ngũ giáo viên âm nhạc như vậy sẽ nâng cao hơn 

nữa trình độ văn hóa thường thức và biểu diễn âm nhạc của xã hội. 

Để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với 

giáo viên âm nhạc cấp phổ thông, luận văn đã nêu ra một số những giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hát cho sinh viên CĐSP Âm nhạc tại 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào, góp phần vào việc nâng cao 

chất lượng đào tạo những giáo viên âm nhạc tương lai tại các trường phổ 

thông. Luận văn đã nghiên cứu và đưa ra những giải pháp cơ bản như: Lựa 

chọn một số bài hát vào chương trình, rèn luyện một số kỹ thuật hát cơ bản 

(legato, staccato, hát luyến, xử lý to-nhỏ, phát âm…); đổi mới PPDH và 

nâng cao tình thần tự học của sinh viên; đề xuất đổi mới phương thức dạy 

học và tăng thời lượng môn học Hát; nâng cao chất lượng giảng viên…  
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Luận văn cũng chỉ ra những yêu cầu trong giai đoạn mới của ngành 

Sư phạm Âm nhạc, những vấn đề về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, tác phong, đạo đức... Đồng thời cũng nêu lên vấn đề nâng cao chất lượng 

giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành sư phạm âm nhạc: Đổi mới phương 

pháp giảng dạy theo xu hướng lấy người học làm trung tâm, tạo môi trường 

học tập tốt cho sinh viên, nâng cao phương pháp giảng dạy, hướng dẫn và 

cung cấp các kiến thức về phương pháp dạy học âm nhạc... Ngoài ra, cũng 

cần phải thường xuyên cập nhập thông tin, phương pháp dạy học hiện đại 

của thế giới, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, điều này sẽ tạo ra được 

hiệu quả trong nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên. 

Việc lựa chọn bài hát vào chương trình là một nội dung được đề tài đề 

cập tới. Cần phải xây dựng được chương trình thống nhất, khoa học hợp lý, 

đó là cơ sở quan trọng để mỗi thầy cô cũng như sinh viên có thể nâng cao 

chất lượng dạy học của mình. 

Luận văn của tác giả mong muốn đóng góp một phần nhỏ trong việc 

nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên sư phạm âm nhạc tại Trường Cao 

đẳng Sư phạm Nghệ thuật Lào - nơi đào tạo ra các thế hệ giáo viên của các 

ngành sư phạm âm nhạc. 

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn luận văn sẽ không thể tránh 

khỏi những thiếu sót do trình độ nghiên cứu của bản thân còn nhiều hạn chế. 

Chính vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bổ sung của 

các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp để luận văn có thể hoàn thiện hơn. 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với Bộ giáo đục và thể thao 

 - Đề nghị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên thanh nhạc. Bên cạnh những 

vấn đề về kỹ thuật thanh nhạc thì cần cập nhật thêm những phương pháp 
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giảng dạy thanh nhạc mới cho giảng viên. 

 - Có cơ chế phù hợp và thích đáng đối với ngành sư phạm âm nhạc - 

một ngành đạo tạo đặc thù. 

  - Cần tăng thời gian học hệ CĐSP Âm nhạc là 3 năm. 

2.2. Đối với nhà trường 

- Thay đổi phương thức dạy học: chia nhóm dạy hát khoảng 10-

15SV/2 tiết. Với 1 khóa có 60 SV thì chia thành 6 hoặc 4 nhóm học Hát, 

không dạy cả khóa 1 lớp như hiện nay. Như thế mới đảm bảo chất lượng và 

đúng nghĩa của môn Hát mang tính chuyên nghiệp. Dạy như kiểu hiện nay 

là dạy cho học sinh phổ thông, không chuyên nghiệp. 

- Tăng thời lượng cho môn Hát được học trong cả 2 năm. 

- Chương trình CĐSP Âm nhạc cần tăng thêm một số môn chuyên 

ngành quan trọng là Hòa thanh, Phân tích tác phẩm, Hát hợp xướng và Dàn 

dựng chương trình âm nhạc tổng hợp. 

- Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần đế tất cả giảng viên thanh 

nhạc được tham gia các lớp tập huấn hàng năm do Bộ Giáo dục và Thể thao 

tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Tạo điền kiện cho việc tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các 

dự án, chương hình biểu diễn trong và ngoài nước để có thể nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, từ đó đem lại hiệu quả 

giảng dạy cao hơn. 

- Quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, cơ sở 

vật chất hạ tầng phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học như trang âm, loa máy, 

vi tính, đàn Piano... 

- Hiện đại hóa các phòng học để sinh viên có nhiều điều kiện hơn rèn 

luyện giọng hát để hướng đến việc đào tạo ngày càng chuyên nghiệp hơn. 

- Tạo điều kiện vật chất và kinh phí cho sinh viên đi thực tập tại các 
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trường học. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với việc làm nghề 

sau này của sinh viên nên cần được quan tâm đúng mực. 

- Tổ chức các cuộc thi để sinh viên có thể học hỏi kinh nghiệm cũng 

như rèn luyện bản lĩnh trên sân khấu. Từ đó bồi dưỡng và có chiến lược 

đúng đắn trong nâng cao chất lượng dạy và học. 

2.3. Đối với Khoa Sư phạm Âm nhạc 

 - Khoa nên hỗ trợ và tăng cường nhiều hơn các buổi học ngoại khóa 

cho sinh viên; nếu có điều kiện, nên tổ chức các chưong trình tham quan 

thực tế, học tập từ các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. 

 Hàng năm, nên tổ chức các chương trình biểu diễn hoặc các cuộc thi 

biểu diễn ca múa nhạc và cả về nghiệp vụ sư phạm âm nhạc, từ đó nâng cao 

chất lượng đào tạo của sinh viên. 

 Khoa nên tạo điều kiện bồi dưỡng và khuyến khích cho những sinh 

viên xuất sắc biểu diễn giao lưu nhiều trong các chương trình văn nghệ của 

trường. 

 



 

 

 

80 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Tài liệu tiếng Việt 

1. Văn Cẩn (2003), Những cơ sở khoa học của một nền thanh nhạc dân       

 tộc, Thông báo khoa học (số 8), Viện Âm Nhạc, Hà Nội. 

2. Nguyễn Chí Công (2014), Nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc cho 

 hệ đại học sư phạm âm nhạc trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung 

 ương, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDHAN. 

3. Nguyễn Việt Cường (2014), Nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc tại 

 trường Đại học sự phạm Sài Gòn, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý 

 luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm  Nghệ    

  thuật TW. 

4. Chu Xuân Diên (2006), Văn hóa dân gian - mấy vấn đề phương pháp 

 luận và nghiên cứu thể loại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

5. Phó Đức Hòa (2009) Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu 
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30. Hoàng Phê (chủ biên, 1998) Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng. 

31. Kiều Trung Sơn (2012), Nhìn lại khái niệm diễn xướng, Tạp chí Văn 

 hóa dân gian, (số 6), tr. 4- 9. 

32. Lô Thanh (1996), Giáo trình đại học thanh nhạc, Học viện Âm nhạc 

 Huế, Thừa Thiên - Huế.  

33. Trần Diệu Thúy (1999), Tính khoa học trong giảng dạy và giáo trình 

 thanh nhạc, Luận văn Cao học chuyên ngành Thanh nhạc, Học viện 

 Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội. 

34. Nguyễn Văn Tuấn (2009), Tài liệu bài giảng Lý luận dạy học, Trường 

 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. 

35. Đào Trọng Từ - Đỗ Mạnh Thường - Đức Bằng (1984), Thuật ngữ và ký 

 hiệu âm nhạc, Nxb Văn hóa. 
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PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN SINH VIÊN 

TRƯỜNG CĐSP NGHỆ THUẬT LÀO 

   

 Tổ Âm nhạc 

Anh/Chị vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây. Các ý kiến của anh/chị 

sẽ góp phần vào việc tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ 

CĐSP Âm nhạc – Trường CĐSP Nghệ thuật Lào. 

 Phần A: Xin vui lòng đánh dấu “x” vào cột “Lựa chọn”: 

Câu hỏi Nội dung Phương án Lựa chọn  (X) 

1 
Vì sao em vào học ngành Sư 

phạm Âm nhạc? 

a. Vì có một chút năng  

khiếu âm nhạc 

 

b. Vì yêu thích nghề 

dạy học âm nhạc 

 

c. Vì không thể học 

được nghề khác 

 

      d. Lý do khác  

2 

Em thấy như thế nào với 

việc chọn ngành Sư phạm 

Âm nhạc? 

a. Rất yêu nghề mà 

mình  đã chọn 

 

b. Không yêu lắm 

nhưng quyết tâm học 

đến cùng 

 

c. Muốn thôi học và 

chọn  nghề khác 

 

d. Vẫn phân vân với   



 

 

 

143 

nghề đã chọn 

3 
Theo em, môn học Hát có 

quan trọng không? 

      a. Không quan trọng  

      b. Quan trọng  

      c. Rất quan trọng  

4 

Em có thường xuyên tự học 

hát  ở nhà trước khi lên lớp 

không? 

      a. Thường xuyên  

      b. Đôi khi  

      c. Không bao giờ  

 

Phần B: Anh/Chị vui lòng đưa ra một số đề nghị cải tiến hoặc sửa đổi để 

dạy và học tốt môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!  

 


