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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong thanh nhạc phƣơng Tây, "nữ trung" (Mezzo - Soprano) là một
trong các loại giọng chủ yếu. Ngƣời phƣơng Tây đã phân chia các loại
giọng trong thanh nhạc gồm: nữ cao (Soprano), nữ trung (Mezzo-Soprano),
nữ trầm (Alto), nam cao (Tenor), nam trung (Baritone), nam trầm (Bass).
Mỗi chất giọng đều có một đặc trƣng riêng, có ƣu thế riêng trong việc ca
hát. Trong các chất giọng nữ nêu trên, giọng nữ trung đƣợc coi là trung
gian giữa giọng nữ cao và giọng nữ trầm, có âm sắc tròn đầy, ấm áp, dịu và
khi thể hiện những nốt ở âm khu trung thƣờng khỏe, đầy đặn… Có thể nói,
giọng nữ trung có một vẻ đẹp riêng, tạo sự phong phú cho các loại giọng
hát của con ngƣời.
Thực tế đào tạo thanh nhạc ở Việt Nam hiện nay cho thấy, rèn luyện
để có đƣợc những giọng nữ trung hoàn chỉnh về kỹ thuật và màu giọng
cũng đòi hỏi rất nhiều vấn đề phức tạp về kỹ thuật, cách thể hiện… Trƣờng
Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng là cơ sở đào tạo hàng đầu cả
nƣớc về lĩnh vực Sƣ phạm âm nhạc; mục tiêu, nhiệm vụ chính của nhà
trƣờng là đào tạo ra những giáo viên âm nhạc phục vụ cho việc giảng dạy
tại các trƣờng mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Các sinh viên nữ của
ngành đào tạo ĐHSP Âm nhạc chủ yếu có chất giọng nữ cao, trung cao và
nữ trung. Môn Thanh nhạc là môn có vị trí quan trọng trong chƣơng trình
ĐHSP Âm nhạc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, môn học đã
đạt đƣợc mục tiêu là các sinh viên ra trƣờng có khả năng dạy hát ở phổ
thông. Không những vậy, không ít sinh viên sau khi học thanh nhạc trở nên
có giọng hát tốt, có thể tham gia nhiều kỳ thi giọng hát hay trên toàn quốc.
Việc nghiên cứu để luyện tập thanh nhạc trong đó nghiên cứu riêng
cho từng loại giọng nhƣ nữ cao, nữ trung là rất cần thiết. Cho đến nay, tôi
đƣợc biết, tại Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW cũng nhƣ một số cơ sở đào tạo
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thanh nhạc khác đã có khá nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và các luận
văn, luận án tìm hiểu, nghiên cứu phƣơng pháp giảng dạy và rèn luyện kỹ
thuật thanh nhạc cho giọng nữ cao, trong khi đó các thành quả nghiên cứu
chuyên sâu đối với giọng nữ trung thì lại khá khiêm tốn.
Bản thân tôi là giảng viên thanh nhạc đang công tác tại trƣờng, là
ngƣời có chất giọng nữ trung và đƣợc phân công giảng dạy một số lớp sinh
viên thuộc hệ Đại học Sƣ phạm âm nhạc, trong đó nhiều em có giọng nữ
trung. Tôi nhận thấy các sinh viên giọng nữ trung đa phần đều có giọng hát
tƣơng đối truyền cảm và nhẹ nhàng, với sự giảng dạy, hƣớng dẫn tận tình,
tâm huyết của đội ngũ giảng viên nhà trƣờng, không ít sinh viên giọng nữ
trung đã hoàn thiện, phát triển đƣợc khả năng thanh nhạc của mình, đạt
đƣợc nhiều thành tích tốt trong học tập và biểu diễn. Tuy nhiên, việc luyện
tập thanh nhạc cho sinh viên giọng nữ trung, đặc biệt là sinh viên năm thứ
nhất, năm thứ hai hiện còn tồn tại những vƣớng mắc về phƣơng pháp phân
loại giọng; về một số kỹ thuật thanh nhạc cơ bản nhƣ mở rộng âm khu, xử
lý ráp nối giữa âm khu giọng thật với giọng pha, giọng chuyển; về phƣơng
pháp thể hiện tác phẩm… Để góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng giảng
dạy, đáp ứng mục tiêu đào tạo của trƣờng, tôi lựa chọn chủ đề "Hướng dẫn
luyện tập kỹ thuật Thanh nhạc cơ bản cho SV giọng nữ trung hệ Đại học
Sư phạm âm nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương"
làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phƣơng
pháp luyện tập Âm nhạc.
2. Lịch sử nghiên cứu
Nghiên cứu về phƣơng pháp giảng dạy thanh nhạc đã có một số công
trình, luận văn, luận án của các tác giả sau:
Nguyễn Trung Kiên (2001), Phương pháp sư phạm thanh nhạc, Viện
Âm nhạc, Hà Nội. Đây có thể coi là cuốn sách sƣ phạm thanh nhạc đầu tiên
trình bày một cách hệ thống các phƣơng pháp thanh nhạc từ lý thuyết đến
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thực hành trên cơ sở giải thích một cách khoa học và tƣơng đối toàn diện
nhiều kỹ thuật thanh nhạc vận dụng một cách phù hợp vào việc giảng dạy
thanh nhạc ở nƣớc ta. Tuy nhiên, cuốn sách không tìm hiểu kỹ về một loại
giọng, hoặc không đặt vào môi trƣờng riêng biệt.
Hồ Mộ La (2008), Phương pháp dạy thanh nhạc, Nxb Từ điển Bách
khoa. Cuốn sách chủ yếu nghiên cứu về phần lý thuyết Thanh nhạc, ngoài
ra tác giả của cuốn sách còn giới thiệu những kinh nghiệm thực hành trong
nhiều năm giảng dạy thanh nhạc của bản thân. Tuy nhiên, cuốn sách không
đi sâu về một loại giọng nào, và đặt vào môi trƣờng riêng biệt nào. Vì thế
cuốn sách sẽ là tài liệu rất bổ ích cho những đề tài chuyên sâu sau này.
Trần Ngọc Lan (2010), Nâng cao chất lượng đào tạo hát tiếng Việt
trong nghệ thuật hát mới, luận án Tiến sĩ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt
Nam. Đề tài nghiên cứu về phƣơng pháp để hát tốt tiếng Việt, nhƣng không
đề cập kỹ đến giọng nữ trung.
Phạm Hoài Phƣơng (2003), Giảng dạy giọng nữ cao bậc Trung cấp Cao đẳng tại trường Văn hóa Nghệ thuật địa phương, luận văn Thạc sĩ
Nghệ thuật học, Nhạc Viện Hà Nội. Đề tài phân tích khá sâu về phƣơng
pháp giảng dạy giọng nữ cao ở bậc trung cấp - cao đẳng, tuy nhiên không
đề cập đến giọng nữ trung và cho bậc học ĐHSP.
Đàm Minh Hƣng (2014), Giảng dạy thanh nhạc cho giọng nam cao
hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, trường ĐHSP Nghệ thuật TW, luận văn
Thạc sĩ Lý luận và PPDH Âm nhạc, ĐHSP Nghệ thuật TW. Đề tài nghiên
cứu giảng dạy thanh nhạc cho giọng nam cao tại trƣờng.
Đào Văn Lợi (2015), Luyện tập thanh nhạc cho giọng nam trung tại
trường ĐHSP Nghệ thuật TW, luận văn Thạc sĩ Lý luận và PPDH Âm
nhạc, ĐHSP Nghệ thuật TW. Đề tài nghiên cứu giảng dạy thanh nhạc cho
giọng nam trung tại trƣờng.
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Đào Thị Khánh Chi (2014), Aria trong luyện tập môn thanh nhạc tại
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, luận văn Thạc sĩ Lý luận và PPDH Âm
nhạc, ĐHSP Nghệ thuật TW. Đề tài nghiên cứu giảng dạy hát Aria cho
giọng nữ trung tại Trƣờng.
Giáp Văn Thịnh (2013), Ứng dụng lối hát bel canto vào giảng dạy
ca khúc cách mạng Việt Nam trong giáo trình thanh nhạc của Trường
ĐHSP Nghệ thuật TW, luận văn Thạc sĩ Lý luận và PPDH Âm nhạc, ĐHSP
Nghệ thuật TW. Đề tài nghiên cứu giảng dạy lối hát bel canto trên các ca
khúc cách mạng Việt Nam trong môn thanh nhạc tại trƣờng và cũng không
đề cập đến dạy cho giọng nữ trung.
Các công trình nghiên cứu nêu trên là những tài liệu rất quan trọng
để luận văn của chúng tôi tham khảo.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của giọng nữ
trung, tình hình luyện tập thanh nhạc cho giọng nữ trung và phƣơng pháp
luyện tập các kỹ thuật thanh nhạc liên quan, từ đó đề xuất các giải pháp rèn
luyện kỹ thuật thanh nhạc và phƣơng pháp thể hiện bài hát phù hợp cho
giọng nữ trung nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo Thanh nhạc cho sinh
viên hệ ĐHSP Âm nhạc Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, đáp ứng mục tiêu
đào tạo của nhà trƣờng và sự nghiệp giáo dục của đất nƣớc.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về giọng nữ trung, hƣớng dẫn học
thanh nhạc cho giọng nữ trung
- Nghiên cứu thực trạng luyện tập môn Thanh nhạc cho giọng nữ
trung của sinh viên hệ ĐHSP Âm nhạc, Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW.
- Đề xuất giải pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc và phƣơng pháp
thể hiện bài hát cho giọng nữ trung.
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4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là các phƣơng pháp luyện tập kỹ
thuật thanh nhạc cho sinh viên, cụ thể là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ
hai giọng nữ trung hệ ĐHSP Âm nhạc tại Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu, phân tích, tổng hợp các công
trình nghiên cứu về giọng nữ trung, phân biệt sự khác nhau giữa đặc trƣng
trong hát những tác phẩm tiếng nƣớc ngoài (chủ yếu là tiếng Ý) với các tác
phẩm tiếng Việt.
- Đề xuất những biện pháp cụ thể giúp cho sinh viên năm thứ nhất,
năm thứ hai giọng nữ trung có thể vận dụng tốt một số kỹ thuật thanh nhạc
căn bản trong thể hiện các tác phẩm thanh nhạc tiêu biểu ở nhiều thể loại
nhƣ ca khúc Việt Nam, Arietta, Romance, Vocalise...
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp phân tích, so sánh, tổng hợp để tìm hiểu, làm rõ các
vấn đề về phƣơng pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc đặt ra cho luận văn.
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát để tìm hiểu các tƣ liệu liên quan đến
đề tài.
- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm để khẳng định các kết quả
nghiên cứu.
6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn nếu thành công sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy
môn Thanh nhạc tại trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW nói chung và với sinh
viên giọng nữ trung nói riêng, nhất là với nhóm đối tƣợng sinh viên năm
thứ nhất, năm thứ hai hệ ĐHSP Âm nhạc. Ngoài ra, luận văn có thể làm tài
liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên trong công tác dạy và học
môn thanh nhạc và những ngƣời quan tâm đến lĩnh vực này.
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7. Bố cục luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 2 chƣơng.
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chƣơng 2: Giải pháp nâng cao chất lƣợng trong rèn luyện kỹ thuật
thanh nhạc cho giọng nữ trung hệ ĐHSP.
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Khái niệm thuật ngữ
1.1.1. Thanh nhạc
Ngƣời ta thƣờng nói âm nhạc là nghệ thuật không biên giới; nó đi
tiên phong trong lịch sử giao lƣu và hội nhập của thế giới. Chính sự giao
lƣu và hội nhập đã khiến âm nhạc trở nên phong phú bởi chính nó giúp gắn
kết con ngƣời lại với nhau.
Âm nhạc với đặc tính là dùng âm thanh để diễn đạt. Nó bao gồm hai
lĩnh vực chính thanh nhạc và khí nhạc. Qua nhiều thế kỉ, thanh nhạc tồn tại
song song/độc lập so với khí nhạc và có sức phát triển mạnh mẽ.
Thanh nhạc là loại hình nghệ thuật mà ở đó có sự kết hợp của ca sỹ
với các loại nhạc cụ hoặc chỉ là giọng hát của ca sỹ. Ca hát chính là thanh
nhạc và ngƣời ca sỹ cũng có thể đƣợc xem nhƣ là một nhạc cụ sống.
Định nghĩa về thanh nhạc, có rất nhiều các quan điểm, ý kiến khác
nhau mà ngay cả trên thế giới cũng có nhiều những khái niệm. Tôi xin đƣa
ra một vài định nghĩa của các nhà giáo, giáo sƣ dƣới đây.
Theo nhà giáo Nguyễn Trung Kiên:
Ca hát là một bộ môn nghệ thuật đƣợc kết hợp hài hòa giữa âm nhạc
và ngôn ngữ đƣợc gọi là thanh nhạc, đã trở thành một phƣơng tiện
truyền cảm hứng giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức, thẩm mỹ và giải trí vô
cùng quan trọng trong đời sống xã hội. [8;7]
Theo Trần Ngọc Lan:
Ca hát đƣợc bắt nguồn từ ngôn ngữ. Ngôn ngữ sinh ra từ nhu cầu
giao tiếp và truyền tải ý nghĩ và tình cảm từ cá nhân này sang cá
nhân khác. Ngôn ngữ đã trở thành công cụ phản ánh thế giới
khách quan, trở thành phƣơng tiện giao tiếp và bộc lộ tình cảm
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của con ngƣời với con ngƣời. Ca hát đƣợc cho là ngôn ngữ gián
tiếp ở mức độ cao. [16;15]
Thông qua các khái niệm, quan điểm trên, chúng tôi xin đƣa ra một
định nghĩa về thanh nhạc nhƣ sau: Thanh nhạc là một loại hình nghệ thuật
âm nhạc, trong đó ngƣời hát sử dụng âm thanh của giọng nói và ngôn ngữ
để biểu đạt tâm tƣ, tình cảm của mình, đồng thời truyền tải nội dung, ý
nghĩa, thông điệp của bài hát tới ngƣời nghe. Bộ môn nghệ thuật này đòi
hỏi ngƣời hát phải vận dụng các kĩ thuật thanh nhạc nhằm hƣớng tới một
giọng hát đẹp bao gồm những yếu tố căn bản nhƣ “vang, sáng, tròn”.
1.1.2. Kỹ thuật thanh nhạc
Kỹ thuật thanh nhạc là điều cơ bản nhất của ngƣời hát, đặc biệt là với
những ngƣời làm "nghề" ca hát. Việc dùng kỹ thuật vào trong ca hát có thể
nói là cách làm đúng. Chỉ có việc quá lạm dụng kỹ thuật mới khiến phá
hỏng phần cảm xúc và làm cho phần trình diễn trở nên khô cứng. Tuy
nhiên, nó lại là khái niệm khá trừu tƣợng vì nó liên quan đến các bộ phận
bên trong cơ thể mà ta không thể nhìn, ngắm, sờ vào đƣợc.
GS. Nguyễn Trung Kiên cho rằng: “Kỹ thuật thanh nhạc bao gồm
kỹ thuật phát triển giọng hát (hơi thở, âm khu, âm vực, âm sắc), các kỹ
thuật hát (hát liền giọng, hát âm nảy, hát chạy nhanh nhiều nốt, hát từ nhỏ
đến to, từ to đến nhỏ, hát rung, tri, láy…)”. [8;17]
Kỹ thuật thanh nhạc đang đƣợc giảng dạy trong các cơ sở đào tạo
thanh nhạc hiện nay ở Việt Nam là sự phối hợp các kỹ thuật thanh nhạc tiên
tiến trên thế giới cộng với các kỹ thuật ca hát truyền thống của dân tộc. Một
trong những kỹ thuật thanh nhạc đang đƣợc áp dụng để đào tạo ca sĩ
chuyên nghiệp ở các cơ sở đào tạo trên thế giới hiện nay là kỹ thuật bel
canto vốn xuất hiện và phát triển đồng hành với sự ra đời của loại hình
nghệ thuật sân khấu opera ở Ý. Kỹ thuật này ảnh hƣởng đến việc giảng dạy
thanh nhạc trên toàn thế giới từ nhiều thế kỷ trƣớc cùng với kỹ thuật thanh
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nhạc hiện đại. Trong các giáo trình đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp hiện nay ở
Việt Nam, phần các tác phẩm ca khúc cổ điển, romance, aria của nƣớc
ngoài chiếm một vị trí rất quan trọng đều có đề cập đến việc sử dụng kỹ
thuật thanh nhạc bel canto một cách toàn diện từ hơi thở, khoảng vang, vị
trí, khẩu hình, nhả chữ, sự biểu hiện về ngôn ngữ, văn hoá và các kiến thức
âm nhạc liên quan. Tuy nhiên hiểu một cách cụ thể về lịch sử hình thành và
phát triển opera mà ở đó kỹ thuật bel canto (kỹ thuật hát đẹp) đang đƣợc sử
dụng và ảnh hƣởng đến quá trình đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trên
thế giới trong đó có Việt Nam thì không phải ai cũng ý thức đƣợc. Mặc dầu
trong chƣơng trình đào tạo, học phần Lịch sử âm nhạc thế giới có đề cập
đến lịch sử hình thành và phát triển opera, nhƣng rất ít sinh viên tìm hiểu
sâu loại hình opera và kỹ thuật thƣờng ngày họ luyện giọng, vẫn tập hơi
thở, mở khẩu hình, tập khoảng vang và hát các aria.
Học tập kỹ thuật thanh nhạc chiếm một vị trí quan trọng trong việc
đào tạo ca sĩ. Bất cứ giọng hát nào, dù đƣợc trời phú cho chất giọng đẹp
đến đâu, muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cũng cần phải qua quá trình
hoàn thiện giọng hát, phát triển kỹ thuật thanh nhạc. Giọng hát đẹp vốn là
điều đáng quý nhƣng phải đƣợc gọt giũa, rèn luyện.
1.1.3. Phương pháp luyện tập thanh nhạc
Phƣơng pháp sƣ phạm thanh nhạc mang tính đặc thù rất cao. Bởi
giọng hát con ngƣời đƣợc coi là một nhạc cụ sống, với mỗi chất giọng khác
nhau, cơ thể khác nhau thì lại cần có những bài tập phù hợp.
Phƣơng pháp giảng dạy thanh nhạc là một bộ môn nghệ thuật liên
quan nhiều đến khoa học, song trong một thời gian dài, khoa học chƣa
chứng minh đƣợc một cách rõ ràng những hoạt động trong cơ thể sống của
con ngƣời khi tạo ra âm thanh. Vì vậy, phƣơng pháp giảng dạy thanh nhạc
vẫn là phƣơng pháp truyền đạt cho ngƣời học những cảm giác, những kinh
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nghiệm ít nhiều mang tính chủ quan thông qua tai nghe, cảm giác về âm
thanh, bắt chƣớc…
Giáo dục, đào tạo sinh viên ngày nay chính là đào tạo những giảng
viên, cán bộ âm nhạc tƣơng lai của đất nƣớc. Chính vì thế, đƣa ra phƣơng
pháp luyện tập thanh nhạc đúng đắn là công việc rất quan trọng đòi hỏi
phải có hệ thống khoa học rõ ràng về giáo dục tƣ tƣởng cho ngƣời học,
đào tạo lý luận âm nhạc, hoàn thiện giọng hát, phát triển kỹ thuật thanh
nhạc. Bên cạnh đó là đƣa ra những nguyên tắc của việc luyện tập thanh
nhạc: Nguyên tắc thống nhất sự phát triển kỹ thuật, nghệ thuật; nguyên
tắc dần dần và liên tục nắm vững kỹ thuật hát; nguyên tắc tiếp cận với
từng cá nhân học sinh.
Phƣơng pháp luyện tập thanh nhạc là cách thức, hành động có trình
tự, đƣợc phối hợp, tƣơng tác với nhau giữa giảng viên và sinh viên nhằm
đạt đƣợc mục đích luyện tập. Nói cách khác phƣơng pháp luyện tập là hệ
thống những hành động có chủ đích theo một trình tự nhất định của giảng
viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và hoạt động thực hành của học
sinh nhằm đảm bảo cho họ lĩnh hội nội dung luyện tập và chính nhƣ vậy
mà đạt đƣợc mục đích luyện tập.
1.1.4. Cơ quan phát âm
Theo nhƣ chúng tôi tìm hiểu và tổng hợp từ các giáo trình Phương
pháp sư phạm thanh nhạc của nhà giáo Nguyễn Trung Kiên và Phương
pháp dạy thanh nhạc của nhà giáo Hồ Mộ La trong đó cho rằng, tiếng hát
đƣợc tạo ra bởi sự hoạt động tổng hợp của cơ quan phát âm, bao gồm nhiều
bộ phận làm việc gần nhƣ cùng một lúc, liên quan chặt chẽ với nhau, không
thể tách rời. Trong đó, cơ quan phát âm bao gồm bốn bộ phận chính: phổi,
thanh quản, cuống cọng và miệng.
Phổi là tổ chức gồm các tế bào xốp có độ co giãn lớn, cấu tạo thành
túi. Những túi này co giãn chứa đầy không khí, co lại để đẩy không khí ra

11
ngoài. Khi ta hít hơi, hai buồng phổi nở ra, sau đó ta hát hoặc nói, luồng khí
từ phổi đẩy ra làm rung thanh đới, phát ra âm thanh. Chất lƣợng của âm
thanh cũng phụ thuộc vào luồng hơi thở từ phổi đẩy ra tác động vào thanh
đới. Luyện tập hơi thở chủ yếu luyện tập hơi thở tác động vào phổi và các
cơ hô hấp. Phổi đƣợc ngăn cách với bụng bởi một màng ngăn giãn đƣợc
gọi là hoành cách mô.
Thanh quản là ống nối tiếp với khí quản, nằm ở phía trƣớc cổ, phần
giữa thanh quản thắt lại nhƣ cổ chai, chỗ thắt lại này là do những dây cơ và
sụn nằm chắn ngang hai bên, đó là thanh đới. Thanh đới khi không hoạt
động nằm ở hai bên ống thanh quản tạo nên một khe hở đó gọi là khe thanh
quản. Khe này thay đổi hình dáng lúc đóng, lúc mở do thanh đới rung lên,
dƣới tác động của luồng hơi thở từ phổi ra.
Thanh đới là phần quan trọng nhất của thanh quản. Cấu tạo của nó
gồm các dây cơ và sụn. Thanh đới hoạt động khi chúng ta phát âm. Khi lấy
hơi, luồng hơi thở tác động lên thanh đới làm thanh đới rung lên và phát ra
âm thanh. Đồng thời lúc đó thanh đới cũng tác động trở lại. Hai lực này tác
động qua lại và luôn luôn giữ ở mức độ phù hợp. Nếu lực của luồng hơi
qua mạnh hơn lực của thanh đới rung sẽ tạo ra âm thanh quá căng thẳng
nhƣ gào thét. Ngƣợc lại, thì âm thanh tạo lại sẽ bị quá yếu hoặc không đạt
yêu cầu. Thanh đới là quan trọng bởi nếu hoạt động quá mức, thanh đới
mỏi mệt, sẽ dẫn đến hiện tƣợng khản tiếng hoặc giọng hát bất bình thƣờng.
Chúng ta hãy tập thói quen hát đúng, tránh tình trạng hát quá to, gào thét dễ
dẫn đến mất giọng. Đây là vấn đề “sống còn” của ca sỹ chuyên nghiệp nếu
không muốn bị mất giọng.
Phần trên thanh đới có hai khoảng trống ở hai bên, song song với
nhau gọi là buồng thanh quản. Phần trên cùng của thanh quản có một bộ
phận nhỏ nhƣ cái nắp gọi là nắp thanh nhiệt. Nắp này mở ra khi ta phát âm
và đóng chặt khi nuốt thức ăn, để thức ăn đi vào thực quản không lọt vào
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thanh quản, cuống họng. Khi thanh đới rung lên tạo ra âm thanh, âm thanh
đi từ khe thanh quản lên, đƣợc phóng to ra cuống họng. Khi há miệng rộng,
hạ cuống lƣỡi xuống nhìn sâu bên trong ta thấy cuống họng. Cuống họng
cũng có thể mở ra đƣợc một chút. Nó là bộ phận truyền âm, nằm tiếp giáp
miệng, nên dễ ảnh hƣởng của thời tiết, nóng lạnh, dễ bị kích thích. Do vậy
cẫn giữ gìn để cuống họng không bị viêm nhiễm, ảnh hƣởng đến giọng hát.
Miệng là nơi âm thanh đƣợc phát ra bên ngoài. Đây là bộ phận đƣợc
làm việc liên tục trong suốt thời gian hát, hình dáng của nó thay đổi liên tục
do sự phụ thuộc vào ngôn ngữ. Hoạt động của miệng bao gồm cử động của
hàm ếch mềm, lƣỡi, môi, hàm dƣới và rang. Miệng giữ vai trò quan trọng
khi phát âm. Âm thanh phát ra ngoài từ thanh đới thông qua hoạt động của
miệng. Những bộ phận của miệng có tác dụng hỗ trợ cho các hoạt động của
thanh đới, hơi thở… Ca hát là nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc và ngôn
ngữ. Vì thế mà hoạt động của miệng để tạo ra âm thanh mang ý nghĩa nội
dung rất quan trọng. Ngoài các bộ phận chính thì còn có những bộ phận rất
quan trọng nữa đó là xoang mũi, vòm mặt và trán.
1.1.5. Tư thế và vị trí âm thanh trong thanh nhạc
Tƣ thế đứng trong hát đƣợc coi là quan trọng. Vì tƣ thế sẽ quyết định
việc âm thanh đƣợc phát ra nhƣ thế nào. Nếu chúng ta đứng không vững,
âm thanh sẽ không chuẩn và cột hơi cũng không chắc. Vậy nên tƣ thế tốt
nhất khi luyện thanh chính là tƣ thế khiến ta thực sự thoải mái, hai bàn chân
vững chắc có thể đứng cách nhau một chút. Muốn vậy khi đứng sức nặng
của cơ thể hầu nhƣ dồn vào một chân, còn chân kia đƣa lên một chút.
Không nên để trọng lƣợng cơ thể dồn xuống cả hai chân nhƣ khi đứng
nghiêm, hoặc dạng hai chân làm cơ thể căng cứng, không đẹp mắt. Trọng
lƣợng phần cơ thể nhƣ dựa vào thắt lƣng sau, cơ thể không chúi về phía
trƣớc hoặc ngửa về phía sau. Hai vai hơi kéo về phía sau để cho ngực thoải
mái. Hai tay buông lỏng, bàn tay để tự nhiên, không nắm chặt hoăc duỗi
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thẳng cứng nhắc. Mắt nhìn thẳng, không ngửa cổ hoặc cúi gập xuống sẽ
ảnh hƣởng không tốt đến âm thanh. Việc biểu hiện tình cảm bằng nét mặt
phải hài hoà, phù hợp. Khi tập hát nên tập trƣớc gƣơng để theo dõi nét mặt,
kịp thời sửa những cử động xấu. Nói tóm lại tƣ thế hát tốt nhất là tƣ thế
vững vàng, khoẻ mạnh nhƣng vẫn mềm mại, tự nhiên, thoải mái tạo nên
dáng dấp đẹp mắt.
Vị trí âm thanh trong thanh nhạc là một trong những yếu tố kĩ thuật
quan trọng bậc nhất. Âm thanh phát ra phải có vị trí cao, vang, sáng, tròn
vành, rõ chữ. Đó chính là tiêu chí của một âm thanh đẹp. Vị trí âm thanh
gồm hai loại là cộng minh ngực và cộng minh đầu. Cộng minh đầu chính là
cảm giác khi ta hát tốt âm thanh phát ra không phải vang từ miệng mà ở vị
trí cao hơn đầu, hơi rung ở xƣơng mặt. Ngƣời ta nói âm thanh đó đƣợc đƣa
vào lớp “mặt nạ”. Trên xƣơng vòm mặt có các hốc gọi là xoang phụ của
mũi, những xoang này ăn thông với nhau, đƣợc bao bọc bởi lớp niêm mạc
có những dây thần kinh. Dây thần kinh này bị kích thích rung động tạo nên
cảm giác đặc biệt gọi là cộng minh đầu. Cộng minh ngực là cảm giác rung
vang ở lồng ngực. Hiện tƣợng này xảy ra khi hát ở âm khu ngực. Nó chỉ
xuất hiện khi thanh đới rung lên những âm trầm, do đó khi hát giọng giả
không có cảm giác cộng minh ngực. Hai cảm giác này đều quan trọng giúp
ngƣời ca sỹ đánh giá đƣợc hoạt động của cơ quan phát âm đúng hay sai.
1.2. Phân loại giọng hát
1.2.1. Phân loại theo âm vực
Đây là phƣơng pháp phân loại giọng hát phổ biến nhất. Âm vực của
giọng là khoảng cách từ nốt thấp nhất đến nốt cao nhất của giọng hát, dựa
vào âm vực, ngƣời ta phân chia các loại giọng nữ và giọng nam nhƣ sau:
- Giọng nữ cao (soprano): Âm vực từ đô quãng tám thứ nhất đến đô
quãng tám thứ ba (âm vực có thể mở rộng hơn).
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Nốt chuyển giọng

Nốt chuyển giọng

Hiếm

- Giọng nữ trung (mezzo): Là loại giọng trung gian giữa nữ cao và
nữ trầm; âm vực từ nốt la quãng tám nhỏ đến la quãng tám thứ hai.

Nốt chuyển giọng

Nốt chuyển giọng

Hiếm

- Giọng nữ trầm (alto): Âm vực từ nốt fa quãng tám nhỏ đến fa
quãng tám thứ hai.

Nốt chuyển giọng

Nốt chuyển giọng

Hiếm

- Giọng nam cao (tenore): Âm vực từ nốt đô quãng tám thứ nhất đến
đô quãng tám thứ ba.

- Giọng nam trung (baritone): Âm vực từ nốt la quãng tám nhỏ đến
nốt fa quãng tám thứ hai.

- Giọng nam trầm (bass): Âm vực từ nốt mi quãng tám nhỏ đến nốt
mi quãng tám thứ hai.
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Trên âm vực của giọng hát, ngƣời ta lại có thể phân chia thành nhiều
âm khu khác nhau. Theo nhà giáo Nguyễn Trung Kiên: “Âm khu của giọng
hát là một chuỗi âm thanh có âm sắc đồng nhất nằm trong âm vực của
giọng hát, được tạo nên bởi những hoạt động thống nhất của cơ quan phát
âm” [8;74]. Mỗi một giọng hát đều có một âm khu thuận lợi, hay còn gọi là
âm khu "thế mạnh" của riêng nó: Nếu là giọng nam cao, nữ cao thì âm khu
thuận lợi là âm khu cao; trong khi giọng nam trung và nữ trung có âm khu
thuận lợi là âm khu trung. Khoảng chuyển tiếp giữa các âm khu của giọng
hát đƣợc gọi là các nốt chuyển giọng.
Vị trí các nốt chuyển giọng (chuyển âm khu) ở các giọng nhƣ sau:
- Nữ cao: Mi - Fa - Fa thăng nhóm quãng 8 thứ nhất, Mi - Fa - Fa
thăng nhóm quãng 8 thứ hai
- Nữ trung: Đô - Rê - Rê thăng nhóm quãng 8 thứ nhất; Đô - Rê - Rê
thăng nhóm quãng 8 độ thứ hai.
- Nữ trầm: Si - Đô nhóm quãng 8 thứ nhất; Si - Đô nhóm quãng tám
thứ hai.
- Nam cao: Mi - Fa - Fa thăng nhóm quãng 8 thứ nhất.
- Nam trung: Rê - Mi giáng nhóm quãng 8 thứ nhất.
- Nam trầm: Đô - Đô thăng nhóm quãng 8 thứ nhất.
Căn cứ vào âm vực, giảng viên có thể xác định chính xác loại giọng
của mỗi sinh viên để đƣa ra những bài tập, bài hát cụ thể, phù hợp.
1.2.2. Phân loại theo âm sắc
Bên cạnh phƣơng pháp phân loại giọng theo âm vực, một phƣơng
pháp nữa có thể giúp xác định các loại giọng hát là dựa vào đặc tính âm sắc
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của giọng đó. Và nhƣ thế chúng ta có thể gặp: giọng nam cao trữ tình, nam
cao kịch tính, nữ cao trữ tình, nữ cao kịch tính, nữ trung màu sắc...
1.3. Giọng nữ trung
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm
Giọng nữ trung thƣờng đƣợc hiểu là giọng hát trung gian giữa giọng
nữ cao và giọng nữ trầm; âm vực từ nốt la quãng tám nhỏ đến la quãng tám
thứ hai, rất ít ngƣời lên đƣợc nốt si quãng 8 thứ 2.

Nhà giáo Ngô Thị Nam trong cuốn sách Hát (phần năm thứ nhất Giáo trình CĐSP) có đƣa ra khái niệm và đặc điểm của giọng nữ trung:
Giọng nữ trung là loại giọng nằm giữa các loại giọng nữ cao và nữ trầm.
Giọng nữ trung có âm sắc ấm áp, êm dịu. Khi hát ở âm khu trung nghe
khoẻ, dày dặn; 2/3 âm giọng hát vang ở cộng minh đầu.
Trên thế giới, giọng nữ trung thƣờng hát các vai thứ yếu trong các vở
opera, chỉ trừ những trƣờng hợp ngoại lệ đáng chú ý nhƣ vai Carmen trong
vở Carmen của Geoges Bizet, Angelina trong vở Lọ Lem, Rosina trong vở
Thợ cạo thành Seville của Gaetano Rossini. Trong thế kỷ thứ XIX, nhiều
vở opera nổi tiếng viết bằng tiếng Pháp đã dành những vai nữ chính cho
nghệ sỹ giọng nữ trung nhƣ Beatrice et Benedict, La damnation de Faust,
Don Quixote, Dom Sébastien, Charles VI, Mignon, Samson et Dalila, Les
Troyens, Werther. Giọng nữ trung cũng đƣợc biết đến trong các tác phẩm
âm nhạc tiền cổ điển, opera thời tiền cổ điển và âm nhạc thời kì trƣớc đó.
1.3.2. Các loại giọng nữ trung
Giới chuyên môn cho rằng, căn cứ theo âm vực và âm sắc, giọng nữ
trung có thể phân chia làm 03 loại nhỏ là: Giọng nữ trung trầm (mezzoalto): Đây là loại giọng rất hiếm, màu sắc loại giọng này tối hơn giọng nữ
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trung trung, thanh khu trầm xuống đƣợc đến g và cao chỉ tới a2. Giọng nữ
trung trung (mezzo): Giọng hát dày, khoẻ, vang dền và màu sắc ấm áp đẹp
nhƣ nhung, dễ đi vào lòng ngƣời. Âm vực của giọng hát này có thể xuống
trầm đến a lên đến a2, vừa đúng hai quãng tám. Giọng nữ trung cao
(mezzo-soprano): Loại giọng nữ trung cao gần nhƣ có thể đạt tới độ cao
mang tính chất kịch tính, vì tầm cữ sử dụng (tesitura) chỉ có thể hát lƣớt
qua b2 đồng thời xuống trầm đến b thì vang, a không vang lắm.
Nếu dựa theo màu sắc của giọng, có thể chia giọng nữ trung thành 04
loại giọng nhƣ sau:
1.3.2.1. Giọng nữ trung màu sắc (Coloratua)
Giọng nữ trung màu sắc (coloratua) là loại giọng có âm khu thấp
trầm ấm, âm khu cao thì hát luyến láy, màu sắc, linh hoạt. Loại giọng này
có âm vực khá rộng, âm sắc sáng và mảnh nhất trong các loại giọng nữ
trung. Âm vực:

Ƣu điểm của giọng nữ trung màu sắc: Rất linh hoạt trong việc
chuyển quãng, chuyển giọng, thực hiện đƣợc nhiều kĩ thuật, đặc biệt hát
những nốt cao rất thuận lợi. Tuy có thể hát những nốt rất cao nhƣng âm vực
vẫn nằm trên quãng trung, cận cao và giọng hát tối hơn những giọng nữ cao
thông thƣờng.
Điểm phân biệt đáng chú ý giữa giọng nữ cao soprano và giọng nữ
trung màu sắc (colorature) này là ở chỗ: giọng nữ trung màu sắc có thể
hát trầm hơn, âm khu trung hát tốt hơn, thuận lợi hơn và giọng dầy hơn
những âm khu cao. Mặc dù giọng nữ trung màu sắc có thể hát đƣợc ở âm
khu cao nhƣng không để lại ấn tƣợng nhƣ ở âm khu trầm.
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Chúng ta biết đến nhiều các vai diễn anh hùng trong vở opera của
Georges Handel và Monteverdi, ban đầu đƣợc hát bởi giọng nam thiến
(castrato), nhƣng ngày nay hát chính cho vai diễn là giọng nữ trung. Những
nghệ sỹ giọng nữ trung cũng thƣờng đảm nhận các vai nữ cao trữ tình hoặc
trong các vai cô hầu gái. Các vở opera tiêu biểu có giọng nữ trung đảm
nhiệm vai chính:
Ví dụ: Vai Angelina trong vở La Cenerentola (Gioachino Rossini),
Ariodante trong vở Ariodante (G.F.Handel), Baba the Turk trong vở The
Rake Progress (Igor Stravinsky), Griselda trong vở Griselda (Antonio
Vivaldi) đều có âm vực:

Vai Isabella trong vở Cô gái Ý tại Algiers (Gioachino Rossini) có âm
vực:

1.3.2.2. Giọng nữ trung trữ tình
Đây là loại giọng khá phổ biến, nhạy cảm, trữ tình, giàu cảm xúc, âm
lƣợng vừa phải, thể hiện ở âm khu trầm, trung và cận cao. Khác với giọng
nữ trung màu sắc, loại giọng này không có sự linh hoạt trong giọng hát và
quãng giọng cũng ngắn hơn, song khi hát, giọng nữ trung trữ tình khá mạnh
mẽ và nội lực.
Âm vực:

Các vai trong opera:
- Vai Ariadne trong vở The Minotaur (Harrison Birtwistle)
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- Vai Carmen trong vở Carmen (Geoges Bizet)
Có âm vực là:

Vai Charlotte trong vở Werther (Jules Massene) có âm vực:

1.3.2.3. Giọng nữ trung kịch tính
Giọng nữ trung kịch tính có quãng giọng rộng, âm khu thấp dầy,
mạnh mẽ. Loại giọng này có thể hát cùng dàn nhạc và hợp xƣớng một cách
dễ dàng. Thông thƣờng, loại giọng này thƣờng đƣợc sử dụng trong các vở
opera thế kỷ XIX để miêu tả ngƣời phụ nữ lớn tuổi, bà mẹ, phù thuỷ và các
nhân vật ác. Giuseppe Verdi đã viết nhiều tác phẩm cho loại giọng này.
Ngoài ra nó còn xuất hiện trong một số tác phẩm của Pháp. Tuy nhiên, loại
giọng này nhiều khi cũng hát thay thế cho giọng nữ trung trữ tình. Một số
vai diễn chính trong các vở opera:
- Vai Azucena trong vở Il Trovatore (Giuseppe Verdi)
- Vai Amneris trong vở Aida (Giuseppe Verdi)
- Vai Adelaide trong vở Arabella (Richard Strauss)
- Vai Brangäne trong vở Tristan und Isolde (Richard Wagner)
- Vai The Gingerbread Witch trong vở Hansel và Gretel
(Humperdinck)
- Vai Nữ bá tƣớc trong vở The Queen of Spades (Pyortr llyich
Tchaikovsky)
1.3.2.4. Giọng nữ trung trữ tình kịch tính (Spinto - mezzo)
Đây là loại giọng kết hợp giữa giọng nữ trung trữ tình và giọng nữ
trung kịch tính. Loại giọng này sở hữu quãng trung và cận cao mạnh mẽ,
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nội lực, âm lƣợng lớn, quãng trầm dày dặn nhƣng không thể hát ở cƣờng độ
lớn và đậm chất sử thi nhƣ giọng nữ trung kịch tính. Nhƣng loại giọng này
lại vẫn có thể hát đƣợc những ca khúc trữ tình.
1.3.3. Những giọng nữ trung nổi tiếng trong nước
Nghệ thuật Thanh nhạc Việt Nam ra đời từ rất sớm, trƣớc năm 1945
đã có rất nhiều những nghệ sỹ đi lên từ phong trào "Hát cho đồng bào tôi
nghe". Tuy nhiên do đời sống vật chất, chiến tranh liên miên nên đời sống
tinh thần hay là âm nhạc không thực sự phát triển. Mọi ngƣời chỉ biết hát
chứ khái niệm giọng nam cao tenor, giọng nữ cao soprano… là gì cũng
không ai biết đƣợc. Các nhạc sỹ cũng chỉ biết sáng tác chứ chƣa thực sự
quan tâm viết cho loại giọng nào. Mãi về sau, khi có những nhạc sỹ, ca sỹ
đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài nhƣ GS.NSND Nguyễn Trung Kiên, NSND Lê
Dung, NSND Quý Dƣơng… thì thực sự những khái niệm về giọng nữ cao,
nữ trung, nam cao, nam trung mới đƣợc biết đến. Đề tài nghiên cứu khoa
học, sách vở ghi chép thống kê thì chỉ có hai cuốn của GS.NSND Nguyễn
Trung Kiên, nhà giáo Hồ Mộ La chỉ ra đƣợc các khái niệm, âm vực, âm
khu và phân định giọng hát.
Một số nghệ sỹ có chất giọng nữ trung nổi tiếng của Việt Nam:
- NSƢT Hà Thị Tâm Trừng sinh năm 1941. Năm 1961 bà học thanh
nhạc trong Dàn Hợp xƣớng Nhà hát Giao hƣởng - Hợp xƣớng - Nhạc Vũ
kịch Việt Nam. Năm 1977 học tại chức ở Nhạc viện Hà Nội. Năm 1978 đi
thực tập về thanh nhạc tại Bun-ga-ri. Bà là một trong những nghệ sĩ đơn ca
chủ chốt của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Giọng nữ trung, âm vực
rộng, vang, ấm áp, bà nắm vững kĩ thuật bel canto, đã đi biểu diễn đơn ca
trên nhiều sân khấu trong và ngoài nƣớc. Bà đã đảm nhiệm nhiều vai trong
các vở nhạc kịch lớn nhƣ vai Bà mẹ trong vở Núi rừng hãy lên tiếng, vai
chị Vân và mụ Ba trong Cô sao, vai Kiều Vân trong Người tạc tượng, vai
Suzuki trong Madam Butterfly, vai Zita trong Ruồi Trâu....

21
- NSƢT Phƣơng Lan, Bà sở hữu giọng nữ trung trữ tình. Với những
âm khu trung dầy dặn, ấm áp. Bà từng là diễn viên của Nhà hát Nhạc vũ
kịch Việt Nam. Đã biểu diễn rất nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng với các vai
nhƣ Zita trong Ruồi Trâu, chị Vân trong Cô Sao, Suzuki trong Madam
Butterfly, đóng vai trò là solist chính của nhà hát trong nhiều năm liền.
Bà đã từng hát đơn trong giảo hƣởng số 9 của Bethoven diễn ra lần đầu
tiên ở Việt Nam. Hiện Bà đang là Giảng viên khoa Thanh nhạc Học viện
Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ngƣời đã đào tạo ra nhiều giọng nữ trung
nổi tiếng.
Ca sỹ Phƣơng Uyên, sở hữu chất giọng nữ trung màu sắc trữ tình,
đoạt giải nhất cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch năm 2004, là ngƣời hát
khá thành công vai diễn Carmen trong vở nhạc kịch cùng tên. Là diễn viên
của nhà hát nhạc vũ kịch trong nhiều năm, ca sỹ Phƣơng Uyên luôn nắm
vai trò solist quan trọng khi có những tác phẩm cần giọng nữ trung. Cô
tham gia vở đại hợp xƣớng giao hƣởng số 9 của Luwig Bethoven trong vai
trò lĩnh xƣớng. Hiện cô cũng giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia
Việt Nam.
1.3.4. Vai trò của giọng nữ trung trong các thể loại thanh nhạc
1.3.4.1. Trong thể hiện các tác phẩm thanh nhạc cổ điển nước ngoài (Aria,
Romance, Vacal, Vocalise...)
Đối với các tác phẩm nƣớc ngoài, giọng nữ trung đƣợc khai thác một
cách triệt để bởi tính chất và màu giọng của giọng nữ trung. Màu sắc hài
hoà, trữ tình đầm ấm nên trong các ca khúc, romance ta dễ dàng bắt gặp
trong các tác phẩm của R. Schumann, F. Schubert. Đó là tuyển tập các ca
khúc dành cho giọng nữ trung, mà ở đó, màu giọng cũng nhƣ sắc thái đƣợc
khai thác triệt để.
Aria là các bài hát đƣợc trích trong các vở nhạc kịch. Nhƣ đã đề cập
ở trên, giọng nữ trung thƣờng đƣợc giao cho những vai chính thứ yếu trong
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các vở nhạc kịch nhƣng nó giữ vai trò khá quan trọng, giữ nền chủ đạo và
nâng giọng nữ cao lên.
1.3.4.2. Trong thể hiện tác phẩm Việt Nam
Trong danh mục các ca khúc Việt Nam mang tính học thuật, giọng
nữ trung đƣợc sử dụng khá nhiều. Bởi các ca khúc này bên cạnh việc áp
dụng kỹ thuật hát tròn vành, rõ chữ, vang sáng, cộng minh thì nó cũng đòi
hỏi tính chất trữ tình. Các vở nhạc kịch Cô Sao, Người tạc tượng là những
vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam. Nó thành công và trở nên gần gũi với
khán giả Việt Nam trong nhiều năm liền, đặc biệt trong những năm kháng
chiến trƣờng kỳ. Nhân vật chị Vân, Kiều Vân hay Bà Mẹ trong Núi rừng
hãy đứng lên, đều đƣợc các nhạc sỹ sử dụng giọng nữ trung. Mặc dù những
phân cảnh hay sự xuất hiện của họ không nhiều nhƣng nó lại là những vai
diễn quan trọng hỗ trợ cho giọng nữ cao, đặc biệt trong những phần hát bè.
Giọng nữ trung cũng đƣợc thể hiện trong những ca khúc mang âm
hƣởng dân ca, dễ đi vào lòng ngƣời nghe do mang đậm nét của âm nhạc
truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Những bài hát này đã góp phần làm
đời sống âm nhạc của chúng ta thêm phong phú và độc đáo. Bởi với tính
chất các ca khúc dân ca mang hơi thở ngực nhiều, và chủ yếu hát giọng thật
và giọng pha nên giọng nữ trung là hoàn toàn phù hợp.
Nhạc nhẹ là một miền đất mới mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm
xúc mới lạ và độc đáo. Cho tới ngày nay thì đây vẫn là một thể loại âm
nhạc đƣợc đông đảo ngƣời nghe nhạc yêu thích và đón nhận. Đất nƣớc
đang ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế nên âm nhạc cũng không
nằm ngoài vòng quay đó. Nhạc nhẹ vào nƣớc ta ngày càng phong phú và đa
dạng nhƣng vƣợt qua những ảnh hƣởng ấy thì bản thân nhạc nhẹ Việt Nam
đã khẳng định đƣợc mục đích và hƣớng đi cho riêng mình. Ảnh hƣởng,
phát triển từ nhạc nhẹ châu Âu nhƣng nhạc nhẹ Việt Nam đã phản ánh nội
dung và mang những đặc trƣng của Việt Nam, phù hợp với văn hóa, thẩm

23
mỹ của con ngƣời Á Đông: Yêu thích sự nhẹ nhàng, tinh tế. Nhạc nhẹ là
một mảng đề tài không thể thiếu trong bức tranh âm nhạc toàn cảnh của
nền âm nhạc nƣớc nhà. Với những đặc điểm đó, ta thấy với chất giọng nữ
trung trong màu sắc, đặc điểm và quãng giọng là hoàn toàn phù hợp.
Những tác phẩm trƣớc đây cũng nhƣ hiện tại sử dụng giọng nữ trung là phổ
biến.
1.3.4.3. Trong hát bè, hát hợp xướng
Luyện tập hát bè, hát đồng ca, hợp xƣớng… thì giọng nữ trung đƣợc
coi là khá quan trọng. Khác với giọng nữ cao là khoe kỹ thuật, phô diễn
giai điệu thì giọng nữ trung lại nhƣ “nền móng” vững chắc để xây dựng toà
nhà cao tầng. Hầu hết các nhà soạn nhạc trên thế giới hay Việt Nam đều
khai thác triệt để quãng giọng của giọng nữ trung. Ta có thể bắt gặp ít
nhiều trong các tác phẩm hợp xƣớng của nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc (đôi khi
giọng nữ trung còn đƣợc hát solo trong vài tác phẩm hợp xƣớng của ông).
Giao hƣởng số 9 của Ludwig Van Bethoven, đại hợp xƣớng trong đó giọng
nữ trung cũng đƣợc đứng ngang hàng quan trọng nhƣ các loại giọng khác.
1.4. Khái quát về trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng
1.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngày 26/5/2006, Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định số 117/QĐTTg về việc thành lập Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW trên cơ sở nâng cấp
Trƣờng CĐSP Nhạc Họa TW. Từ đó đến nay, Nhà trƣờng đã từng bƣớc
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp và hoàn chỉnh bộ máy phù hợp với
nguồn lực và cơ sở vật chất của trƣờng sƣ phạm nghệ thuật trong tình hình
thực tế. Cơ cấu tổ chức của Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW hiện bao gồm:
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và đào tạo, 09 phòng chức
năng, 14 khoa chuyên môn, 03 trung tâm, 01 viện, 02 ban biên tập. Nhà
trƣờng có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có kinh nghiệm công tác, có
trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, đƣợc đảm bảo quyền
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lợi, không ngừng phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng với trên 390 cán
bộ, giảng viên, trong đó có 09 GS/PGS, gần 30 TSKH/TS, 212 ThS và
nhiều cán bộ, giảng viên đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ và theo học cao
học; 04 Nhà giáo ƣu tú, 01 Nghệ sĩ ƣu tú, 02 giảng viên cao cấp/chuyên
viên cao cấp, 34 giảng viên chính/chuyên viên chính; 27 hội viên Hội Mỹ
thuật Việt Nam/Hội Mỹ thuật Hà Nội, 21 hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam,
06 Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực có trình độ cao (GS, PGS, TSKH) chƣa
nhiều, chất lƣợng nguồn nhân lực chƣa đáp ứng nhiệm vụ phát triển
Trƣờng trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Cơ cấu về số lƣợng giảng viên
vẫn chƣa đồng đều giữa các ngành. Số giảng viên có các bài báo quốc tế,
đề tài KHCN đƣợc các trƣờng đại học khu vực và quốc tế biết đến còn ít.
Nhiều cán bộ, giảng viên còn hạn chế về khả năng ngoại ngữ.
Với lịch sử gần 50 năm xây dựng và trƣởng thành, Trƣờng ĐHSP
Nghệ thuật TW là nơi đào tạo, bồi dƣỡng hàng ngàn lƣợt giáo viên nghệ
thuật, cán bộ quản lý cho ngành giáo dục nói riêng và cả nƣớc nói chung.
Đây là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, lâu năm đƣợc nhà nƣớc, xã
hội công nhận. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trƣờng gồm có: 09 phòng
ban chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành
chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Khoa học Công nghệ
và Hợp tác quốc tế, Phòng Thông tin và Truyền thông, Phòng Công tác học
sinh - sinh viên, Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lƣợng & Thanh tra giáo dục,
Phòng Quản trị Thiết bị. 14 khoa chuyên môn: Khoa Sƣ phạm Mỹ thuật,
Khoa Sƣ phạm Âm nhạc, Khoa Nhạc cụ, Khoa Mỹ thuật cơ sở, Khoa Văn
hóa Nghệ thuật, Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết, Khoa Sau đại học,
Khoa Thanh nhạc, Khoa Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế Thời trang, Khoa
Công nghệ May, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Tâm lý giáo dục và Giáo
dục thể chất và Khoa Piano. Các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng, thông tin
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gồm 3 trung tâm, 1 viện, 2 ban biên tập: Trung tâm Công nghệ Thông tin,
Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật, Viện
Nghiên cứu Sƣ phạm Nghệ thuật, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trang
thông tin điện tử.
1.4.2. Khoa Thanh nhạc
1.4.2.1. Đội ngũ giảng viên
Khoa Thanh nhạc đƣợc thành lập từ năm 2014 trên cơ sở của Khoa
Sƣ phạm Âm nhạc và Thanh nhạc - Nhạc cụ. Hiện nay khoa Thanh nhạc có
34 giảng viên, trong đó có 13 giảng viên tổ Thanh nhạc chuyên ngành và
21 giảng viên Tổ thanh nhạc sƣ phạm. Số giảng viên có trình độ sau đại
học gồm 27 giảng viên, trong đó có 04 nghiên cứu sinh, 06 giảng viên đang
theo học Thạc sĩ và 01 cử nhân.
Đối với bộ môn Thanh nhạc Sƣ phạm, mỗi giảng viên hiện nay đảm
nhiệm từ 10 đến 12 sinh viên, mỗi sinh viên đƣợc học 02 tiết/1 tuần. Giảng
viên dạy sƣ phạm âm nhạc trực tiếp giảng dạy khoảng 50 hoặc 60 sinh
viên, mỗi sinh viên đƣợc học 0,5 tiết/1 tuần. Để nâng cao chất lƣợng giảng
dạy, đội ngũ giảng viên trong khoa luôn ý thức đƣợc tầm quan trọng của
môn học đối với chƣơng trình đào tạo nghệ thuật. Không ngừng trau dồi
kiến thức chuyên môn, tham gia các khóa học ngắn hạn, dài hạn nâng cao
trình độ, luôn cập nhật kiến thức xã hội làm giàu cho vốn kiến thức chuyên
ngành. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên luôn tích cực nghiên cứu thay đổi
nội dung - chƣơng trình môn học phù hợp với sinh viên đồng thời đáp ứng
đƣợc nhu cầu phát triển chung của toàn xã hội.
Trong giảng dạy, ngoài việc cung cấp kiến thức cơ bản trong việc rèn
luyện cũng nhƣ nâng cao, các giảng viên còn ý thức trong việc định hƣớng
dòng nhạc, phƣơng pháp xử lý và kỹ xảo trong quá trình học nhằm phát
huy hết khả năng của các em. Đối với việc rèn luyện kỹ thuật giảng viên
luôn trang bị đầy đủ những kỹ thuật chuyên ngành, vận dụng vào tác phẩm
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cũng nhƣ giới thiệu và hƣớng dẫn sinh viên hiểu đƣợc sự khác nhau khi áp
dụng kỹ thuật nƣớc ngoài và tác phẩm Việt Nam.
Cùng với việc giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học ngày càng
đƣợc chú trọng. Những đề tài cấp khoa, cấp trƣờng luôn gắn liền với công
tác đào tạo nhƣ phƣơng pháp giảng dạy và biên soạn tài liệu.
Ngoài ra, để khẳng định vị thế của môn học nghệ thuật biểu diễn,
khoa thanh nhạc cũng đã phối hợp với khoa nhạc cụ, piano tổ chức nhiều
chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật phong phú về thể loại âm nhạc. Đặc biệt
hơn, khoa thanh nhạc đã tổ chức đƣợc cuộc thi Giọng hát hay nhằm tìm
kiếm những tài năng trẻ âm nhạc, góp phần vào công cuộc đào tạo chiến sĩ
trên mặt trận văn hóa của nƣớc nhà.
1.4.2.2. Khả năng thanh nhạc của sinh viên giọng nữ trung
Khả năng về giọng hát là yếu tố quan trọng trong quá trình rèn luyện,
phát triển tài năng nghệ thuật nói chung và sinh viên thanh nhạc nói riêng.
Đối tƣợng sinh viên của Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật TW đại bộ
phận là những học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông ở mọi miền tổ
quốc, cá biệt có những em đến từ vùng sâu vùng xa, chƣa nói rõ tiếng phổ
thông cũng nhƣ chƣa đƣợc tiếp xúc nhiều với âm nhạc, tuy nhiên hầu hết
các em đều có năng khiếu ca hát ở mức độ nhất định. Độ tuổi của các em
phần lớn trong khoảng từ 18 đến 21 tuổi. Ở lứa tuổi này các em đã có sự
phát triển đầy đủ về mặt thể chất, giọng hát đã có sự ổn định, một số em có
giọng hát bẩm sinh tốt nên khi học thanh nhạc có điều kiện thuận lợi về
nhiều mặt. Đối với những sinh viên có giọng hát bẩm sinh yếu thì việc học
môn thanh nhạc là khá khó khăn, nhất là để phát triển giọng hát và luyện
tập các kỹ thuật thanh nhạc nhƣ nén hơi, lấy hơi, nhả chữ, hát các tác phẩm
nƣớc ngoài.
Sinh viên hệ ĐHSP âm nhạc, trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật
TW đƣợc xét tuyển môn Văn và tuyển chọn qua kì thi năng khiếu của
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trƣờng gồm các môn: Lí thuyết âm nhạc cơ bản, Xƣớng âm, Thanh nhạc,
Nhạc cụ. Một số ít em cũng đã từng đƣợc đào tạo âm nhạc qua các trƣờng
sƣ phạm, trung cấp văn hóa nghệ thuật ở các địa phƣơng. Điều đó rất thuận
lợi, tạo tiền đề để các em tiếp tục học những chƣơng trình đào tạo âm nhạc
chuyên sâu hơn trong nhà trƣờng. Tuy nhiên đó chỉ là một số ít sinh viên,
còn lại phần lớn là các em học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông nên
chƣa từng đƣợc học thanh nhạc một cách bài bản. Các em chỉ đƣợc làm
quen với âm nhạc thông qua các buổi mít tinh, biểu diễn tại trƣờng học
hoặc địa phƣơng hay các buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể tại nhà trƣờng
hoặc địa phƣơng nơi sinh sống. Chính vì vậy khả năng tiếp cận thanh nhạc
của các em còn nhiều hạn chế. Đa số các em sinh viên chƣa từng hoặc rất ít
tiếp cận với phƣơng pháp giảng dạy thanh nhạc một cách căn bản, mang
tính chuyên nghiệp, chuyên sâu. Vì vậy hầu hết các em còn mơ hồ chƣa
tiếp cận đƣợc phƣơng pháp lên lớp cũng nhƣ cách thức học tập một cách
triệt để trong một buổi học hát mang tính chuyên nghiệp. Về cơ bản, giọng
hát của sinh viên thanh nhạc có những ƣu điểm và hạn chế sau đây:
Một số ưu điểm: Đây là những sinh viên có điều kiện thuận lợi trong
học tập, so với môi trƣờng chuyên nghiệp, khả năng vƣợt trội về giọng hát
không cao, có năng khiếu âm nhạc cũng nhƣ nhạc cảm tốt, tƣ chất tốt.
Ngoài những môn cơ bản của âm nhạc nhƣ: Xƣớng âm, nhạc lý cơ bản, các
em đều phải thi hai môn bắt buộc Thanh nhạc và Nhạc cụ có thể là organ
hay Guitare (nếu là sinh viên sƣ phạm âm nhạc). Mỗi môn các em đều phải
trình bày từ 1 đến 2 tác phẩm. Sinh viên Thanh nhạc các em phải thi 2 tác
phẩm có phần đệm piano trong đó có 1 tác phẩm nƣớc ngoài và 1 tác phẩm
Việt Nam.
Những hạn chế: Khi nói đến những hạn chế về khả năng thanh nhạc
của sinh viên, chúng ta đều thấy rằng, ngoài một số ít các em có năng khiếu
bẩm sinh và có chất giọng tốt, phần lớn các em còn lại đều chƣa có giọng
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hát tốt. Hầu hết sinh viên của nhà trƣờng đều chƣa qua đào tạo và chƣa
đƣợc rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, do vậy các em thƣờng gặp phải
những vấn đề vƣớng mắc trong quá trình học tập nhƣ: khi tập lấy hơi để
vận dụng vào luyện thanh cũng nhƣ bài hát, cơ thể của các em thƣờng bị
gồng dẫn đến các cơ bụng bị cứng, hơi thở nông, khẩu hình cứng, khó cảm
nhận đƣợc vị trí âm thanh, âm thanh phát ra bị bẹt, sát cổ, âm thanh bị sâu,
mũi; ngoài ra, các em thƣờng có dáng đứng không đẹp mắt, ảnh hƣởng
không tốt đến thẩm mỹ.
Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai
Do mới tốt nghiệp phổ thông nên nhiều em vẫn còn bỡ ngỡ, đặc biệt
là sinh viên năm thứ nhất. Tuy nhiên, các em cũng nhƣ trang giấy trắng nên
việc tô vẽ lại phụ thuộc rất nhiều vào các giảng viên. Một số giảng viên
mới vào nghề còn thiếu kinh nghiệm trong việc xác định phân loại giọng,
hƣớng dẫn luyện tập kỹ thuật và giao bài tập cho các em, do đó nhiều sinh
viên chƣa nắm chắc kỹ thuật cơ bản, mắc phải những sai lệch về âm sắc,
hát tì cổ, hát giọng mũi. Các em sinh viên do chƣa xác định đƣợc mình
thuộc loại giọng nào nên chƣa tìm đƣợc các bài tập phù hợp, đặc biệt loại
giọng nữ trung lại khá hiếm nên việc tìm và xác định loại giọng chính xác
là tƣơng đối khó khăn. Ngay bản thân các em sinh viên vẫn chƣa có khả
năng tự vỡ bài hoặc tự học, tự tìm bài hát cho mình. Các em vẫn còn khá
thụ động trong việc học tập, giảng viên giao bài nào thì hát bài đó. Tất
nhiên, ngay từ khi vào trƣờng, cũng có sinh viên đã tự xác định đƣợc dòng
nhạc mà mình theo đuổi. Sinh viên có khả năng nắm bắt đƣợc xu hƣớng thị
trƣờng và thị hiếu âm nhạc tốt.
So sánh với sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư
Năm thứ ba là năm đánh dấu sự thay đổi khác biệt nhất của các em
sinh viên. Quá trình hai năm học tập và rèn luyện đã khiến các em thay đổi
về cả tƣ duy âm nhạc và nhận thức. Có những sinh viên đã tự tìm cho mình
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đƣợc những bài tập phù hợp hoặc những bài hát phù hợp với chất giọng.
Nhờ có hơi thở và kỹ thuật tốt hơn, các bài tập chính xác giúp các sinh viên
có giọng hát khoẻ khoắn hơn, cao độ chính xác, vị trí âm thanh vang, sáng
hơn so với những năm đầu tiên.
Năm thứ tƣ là năm tốt nghiệp ra trƣờng, nhiều em sinh viên chăm chỉ
đã gặt hái nhiều thành công và đạt đƣợc những giải thƣởng, danh hiệu xuất
sắc. Các em đã xác định đƣợc dòng nhạc theo đuổi. Một số về quê hƣơng
giảng dạy, một số em tiếp tục học cao hơn, cũng có một số em đƣợc tuyển
chọn vào các đoàn nghệ thuật. Đây cũng là bƣớc đi quan trọng đối với sự
nghiệp của các em.
Tuy nhiên, ý thức tự nghiên cứu, tìm hiểu ý nghĩa, nội dung tác phẩm
vẫn còn khá hạn chế ở các em sinh viên năm thứ ba và thứ tƣ. Đa số sinh
viên hát mà chƣa nắm bắt đƣợc nội dung tác phẩm, không hiểu rõ về ý
nghĩa, cấu trúc và hình thức của tác phẩm. Điều này ảnh hƣởng không nhỏ
đến kết quả thể hiện tác phẩm của sinh viên. Do đó, việc giảng viên hƣớng
dẫn, giúp đỡ các em trong vấn đề này là rất cần thiết.
1.5. Thực trạng dạy học Thanh nhạc cho giọng nữ trung hệ Đại học Sƣ
phạm Âm nhạc trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng
1.5.1. Nội dung chương trình môn thanh nhạc hệ Đại học Sư phạm âm
nhạc
Trƣớc đây nhà trƣờng đào tạo sinh viên học theo hình thức niên chế,
nhƣng bắt đầu chuyển sang đào tạo theo hình thức tín chỉ vào năm 2014 và
đƣợc duy trì cho tới nay.
Sinh viên hệ đại học sƣ phạm âm nhạc trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW
đƣợc học thanh nhạc trong bốn năm, với số tiết là 101 tiết, đƣợc chia đều
cho bốn năm học, mỗi năm học là 28 tiết (chia làm hai học trình, mỗi học
trình 14 tiết). Riêng năm học thứ tƣ, các em chỉ học 17 tiết, 11 tiết còn lại
của học phần này dành cho các em tự luyện bài tập thi tốt nghiệp môn.
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Năm thứ nhất: Sau khi hoàn thành 2 học trình của năm thứ nhất, sinh
viên cần đạt đƣợc những yêu cầu sau:
+ Nắm đƣợc cơ quan phát thanh.
+ Hiểu biết về hơi thở, tƣ thế, tác phong trong ca hát.
+ Biết sử dụng âm thanh tự nhiên kết hợp với kĩ thuật bƣớc đầu của
ca hát legato, non legato, staccato
+ Biết chuyển giọng.
+ Thể hiện đƣợc các ca khúc quần chúng, ca khúc có âm vực rộng (ít
nhất là quãng 10) đúng thể loại và phong cách.
Năm thứ hai: Sau khi hoàn thành hai học trình của năm thứ hai, sinh
viên cần đạt đƣợc những yêu cầu sau:
+ Tƣ thế hát thoải mái tự nhiên.
+ Biết phân loại giọng hát và xử lý ngôn ngữ trong ca hát.
+ Thể hiện đƣợc các ca khúc phổ thông đúng phong cách và thể loại.
+ Bƣớc đầu kết hợp đƣợc kĩ thuật hát legato, non legato, staccato và
cộng minh vào tác phẩm đã học
+ Mở rộng âm khu tự nhiên kết hợp với hơi thở và các kĩ thuật đã
học, xử lý sắc thái của bài hát.
+ Thể hiện đƣợc các các khúc có âm vực rộng quãng 10 trở lên đúng
phong cách, thể loại và kết hợp với các kĩ thuật đã học
Năm thứ ba: Sau khi hoàn thành hai đơn vị học trình của năm thứ ba,
sinh viên cần đạt những yêu cầu sau:
+ Nắm đƣợc đặc điểm giọng át trẻ em.
+ Nắm đƣợc sơ lƣợc các giai đoạn lịch sử của ca khúc Việt Nam và
một số truyền thống thanh nhạc tiêu biểu cuat thể giới (Ý, Pháp, Nga, Đức...)
+ Thể hiện đƣợc những ca khúc có tiết tấu, giai điệu phức tạp, âm
vực rộng với sắc thái tình cảm đa dạng.

31
+ Kết hợp đƣợc các kĩ thuật đã học vào trong trình bày tác phẩm ở
nhiều phong cách, nhiều thể loại khác nhau một cách chắc chắn và linh hoạt.
Năm thứ tư: Kết thúc hai học trình của năm học thứ tƣ, sinh viên cần
đạt đƣợc những yêu cầu sau:
+ Nắm đƣợc phƣơng pháp luyện tập hát trong trƣờng sƣ phạm bao
gồm các bƣớc nhƣ: tìm hiểu đối tƣợng học sinh, các biện pháp phát triển
giọng, các nguyên tắc chọn bài hát và thực hành giảng dạy hát.
+ Biết xử lý và thể hiện các tác phẩm trên sàn diễn đúng phong cách.
+ Luyện thanh với các mẫu âm có nguyên âm và phụ âm phù hợp ở
các quãng 3, 5, 6, 7, 8, 9, đến trên quãng 10 với các kĩ thuật hát legato, non
legato, staccato, passage, cùng với củng cố hơi thở trên toàn bộ âm khu mở
rộng và âm khu tự nhiên.
+ Thể hiện đƣợc các ca khúc có âm vực rộng (ít nhất là quãng 10),
có tiết tấu, giai điệu phức tạp, sắc thái phong phú kết hợp với các kĩ thuật
đã học một cách chủ động và linh hoạt.
* Hình thức tổ chức luyện tập từ năm thứ nhất tới năm thứ tƣ nhƣ
sau:
+ Luyện tập cá nhân (02 sinh viên/1 tiết học), giáo viên dạy từng em
mỗi sinh viên đƣợc học 25 phút.
+ Sinh viên đƣợc ghép đàn hai tiết trƣớc khi thi kết thúc học phần.
+ Hình thức thi: Biểu diễn (có đệm đàn)
Nhƣ vậy, nội dung chƣơng trình dành cho các em sinh viên ĐHSP
Âm nhạc khá đầy đủ và cung cấp đủ kiến thức cơ bản về thanh nhạc cho
sinh viên. Nội dung kiến thức cũng phù hợp với từng năm học. Ngoài
những ca khúc Việt nam, dân ca, sinh viên còn đƣợc hát những tác phẩm
nƣớc ngoài nhƣ aria romance và vocalise (aria không phải là tác phẩm
bắt buộc).
1.5.2. Giáo trình, tài liệu giảng dạy
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Giáo trình, tài liệu giảng dạy những bài hát đƣợc sắp xếp một cách
có hệ thống, cụ thể cho từng loại giọng hát đƣơng nhiên chúng phải đƣợc
nghiên cứu kỹ lƣỡng để phù hợp với trình độ của từng đối tƣợng ngƣời học,
nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình đào tạo.
Giáo trình là hệ thống chƣơng trình giảng dạy của một môn học. Nó
là tài liệu học tập hoặc giảng dạy đƣợc thiết kế và biên soạn dựa trên cơ sở
chƣơng trình môn học. Mục đích để làm tài liệu giảng dạy chính thức cho
giáo viên, hoặc/và làm tài liệu học tập chính thức cho học sinh, sinh viên.
Tính chất của giáo trình phải bám sát chƣơng trình đào tạo, đảm bảo tính hệ
thống, tính ứng dụng, tính cơ bản, tính chính xác và tính cập nhật về nội
dung khoa học của môn học.
Giáo trình sƣ phạm thanh nhạc trong khoa thanh nhạc của trƣờng là
rất quan trọng. Từng thầy giáo phải tiến hành thực hiện hết sức thận trọng
nghiêm túc giáo trình, để ngay từ những giờ học đầu tiên, học sinh đã có
một kế hoach học tập, xác định hƣớng phát triển kỹ thuật hát, kỹ thuật biểu
diễn, thẩm mỹ nghệ thuật… Giáo trình soạn cho học sinh, ngoài ý nghĩa
chung của yêu cầu đào tạo còn phải phù hợp, đáp ứng sự phát triển của
từng học sinh với những đặc điểm về tâm - sinh lý, tính chất của từng giọng
hát cũng nhƣ khả năng tiếp nhận, cảm thụ khác nhau của từng học sinh.
Một giáo trình quá sức đối với học sinh sẽ không mang lại kết quả
học tập tốt mà trái lại còn có thể gây những tác hại sau đây: thứ nhất, làm
hỏng những phẩm chất tự nhiên của giọng hát, chẳng hạn giáo trình đòi hỏi
âm lƣơng lớn, kịch tính mà chất giọng lại nhẹ bay thì sẽ ảnh hƣởng tới
giọng hát, thứ hai gây ra sự chán nản cho học sinh, dẫn tới tình trạng bỏ
học, hoặc yêu cầu quá khó khiến học sinh sợ học, tƣ ti và mất dần sự tự tin
trong hoạt động biểu diễn.
Ngƣợc lại, giáo trình quá dễ dƣới mức khả năng của sinh viên, sẽ
không có tác dụng trong phát triển và khuếch trƣơng giọng hát của sinh
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viên, họ sẽ không có sự hào hứng phấn đấu cả trong lĩnh vực kỹ thuật và
sáng tạo nghệ thuật.
Trong quá trình giáo dục và đào tạo, giáo trình đúng đắn giúp hoàn
thiện ngƣời ca sỹ về khả năng nhận thức, tri thức, về tình yêu với nghề
nghiệp, giúp họ tin tƣởng vào khả năng của mình, đồng thời thúc đẩy họ
khát khao vƣợt qua khó khăn trên con đƣờng học tập, đạt đƣợc những kết
qủa mong ƣớc. Vì vậy, giáo trình cho học sinh chứa đựng những cơ sở
khoa học để thực hiện đƣợc những yêu cầu cần thiết của từng đối tƣợng
học sinh. Lựa chọn đƣợc giáo trình đúng đắn là một thành công bƣớc đầu.
Giảng viên lựa chọn tác phẩm cho sinh viên trong giáo trình, từ đó sẽ loại
trừ những tác phẩm nghệ thuật thấp kém, thẩm mỹ không lành mạnh, chẳng
hạn các ca khúc uỷ mỵ, vàng vọt, âm nhạc dễ dãi, tầm thƣờng, nội dung sáo
rỗng, vô vị… Những tác phẩm nhƣ vậy sẽ không có tác dụng trong giáo
dục, đào tạo ca sĩ, những cán bộ văn hoá toàn diện có trình độ nghệ thuật
cao, có quan điểm đúng đắn, trong sáng, lành mạnh. Bởi vậy, giáo trình
giảng dạy tốt bao gồm những tác phẩm có chất lƣợng cao về nghệ thuật và
sâu sắc về nội dung của các tác giả trong nƣớc, quốc tế ở mọi thời đại, phù
hợp trình độ tiếp nhận, phù hợp với đặc điểm của từng học sinh trong mỗi
giai đoạn của quá trình đào tạo.
Giáo trình chuẩn cần đạt những yêu cầu nhƣ sau: Giáo trình phải cụ
thể hóa nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ đƣợc quy định trong chƣơng
trình đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo, loại hình
đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới phƣơng pháp giáo dục trung cấp, đại học
và việc kiểm tra, đánh giá chất lƣợng đào tạo của Trƣờng. Nội dung giáo
trình phải phù hợp với mục tiêu, chƣơng trình đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến
thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra đã ban hành. Kiến thức trong giáo trình đƣợc
trình bày khoa học, logic, đảm bảo cân đối giữa lý luận và thực hành, phù
hợp với thực tiễn và cập nhật những tri thức mới nhất của khoa học và công
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nghệ. Những nội dung đƣợc trích dẫn trong tài liệu tham khảo để biên soạn
giáo trình phải có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu về quyền tác giả theo quy định hiện hành. Cuối mỗi chƣơng của giáo
trình, phải có danh mục tài liệu tham khảo, câu hỏi hƣớng dẫn ôn tập, định
hƣớng thảo luận và bài tập thực hành. Hình thức và cấu trúc của giáo trình
đảm bảo tính đồng bộ và tuân thủ các quy định cụ thể của Trƣờng.
Hiện nay khoa thanh nhạc vẫn chƣa có tài liệu giảng dạy riêng cho tổ
bộ môn, tài liệu đều do chính giảng viên trực tiếp giảng dạy nghiên cứu,
sƣu tầm. Đối với tác phẩm nƣớc ngoài đƣợc sử dụng những giáo trình nhƣ:
Italian songs, những bài hát Trung cổ của Ý, tuyển tập những aria của
Antonio Vivaldi, tuyển tập aria cho soprano Coloratura.... có thể tìm ở
nhiều nguồn khác nhau. Với thể loại tác tác phẩm Việt Nam giảng viên sử
dụng những tuyển tập của nhiều nhạc sĩ nhƣ: Hát mãi khúc quân hành,
tuyển tập ca khúc Trịnh Công Sơn, Giai điệu mùa thu, Ca khúc về Hà Nội...
làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên.
1.5.3. Phương pháp giảng dạy của giảng viên
Phƣơng pháp luyện tập là quá trình ngƣời thầy truyền tải kiến thức
tới đối tƣợng ngƣời học theo một trình tự cụ thể. Đối với giảng viên dạy
nghệ thuật nói chung và thanh nhạc nói riêng thì việc truyền đạt tới sinh
viên cần phải có sự chắt lọc ngôn từ sao cho dễ nhớ và dễ hiểu nhất. Ngay
từ những buổi học đầu tiên ngƣời thầy phải có động thái tìm hiểu về giọng
hát của ngƣời học, đồng thời xác định tem giọng và hƣớng đƣợc phƣơng
pháp dạy phù hợp tới đối tƣợng ngƣời học.
Đội ngũ giảng viên Khoa Thanh nhạc Trƣờng ĐHSP Nghệ Thuật
TW đƣợc đào tạo chính quy và có nhiều giảng viên giảng dạy lâu năm làm
nòng cốt, số giảng viên có tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ chiếm tỷ lệ cao.
Các giảng viên luôn luôn tìm tòi và có những phƣơng pháp giảng dạy khác
nhau, đổi mới về phƣơng pháp nhƣng vẫn lấy sinh viên làm trung tâm.
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Nhiều sinh viên đã đạt những thành tích cao trong học tập và trung các
cuộc thi hát tổ chức trong và ngoài trƣờng.
Tuy nhiên, giảng dạy Thanh nhạc tại trƣờng hiện vẫn còn nhiều bất
cập. Vẫn có những giảng viên chƣa tìm ra đƣợc phƣơng pháp dạy tốt để
truyền đạt cho sinh viên đặc biệt là những giảng viên trẻ do có ít kinh
nghiệm thực tiễn. Việc soạn giáo án cẩn thận, có tính khoa học sẽ đảm bảo
đƣợc giờ học tốt hơn. Do đặc thù của môn học, mỗi em đƣợc học nửa tiết
nên giảng viên khó có thể truyền tải đƣợc hết những yêu cầu đặt ra nên đây
cũng là những hạn chế nhất định trong quá trình giảng dạy.
Đội ngũ cộng tác viên tại trƣờng có kinh nghiệm thực tiễn chƣa
nhiều, vẫn còn một số trƣờng hợp chƣa nắm đƣợc chƣơng trình giảng dạy
một cách cụ thể, giao bài còn chƣa phù hợp với từng năm học, chƣa phù
hợp từng loại giọng, luyện giọng bị quá sức hay quá dễ dẫn đến không phát
triển đƣợc giọng hát và khả năng của sinh viên... Còn một số ít giảng viên
chƣa xác định chính xác đƣợc giọng của các em thuộc loại giọng nữ trung
nào để giao bài cho phù hợp. Đặc thù của môn thanh nhạc là thị phạm, sinh
viên thƣờng bắt chƣớc theo ngƣời thầy của mình nên với những giảng viên
là nữ nhƣng giọng nữ trung là khá ít, nên khi thị phạm cho các em vẫn chƣa
đƣợc chính xác và không rõ màu giọng nữ trung.
Đối với sinh viên năm đầu tiên, giảng viên cần xác định ngay sinh
viên của mình thuộc loại giọng hát nào để có hƣớng phát triển giọng hát
cho sinh viên nhƣ việc tập luyện các kỹ thuật. Năm thứ nhất, giảng viên chỉ
luyện các mẫu luyện thanh đơn giản và chọn các ca khúc có ít chuyển
giọng, hoà thanh ổn định, một câu hát không quá dài, nốt cao nhất là Mi
hoặc Fa quãng tám thứ hai, tiết tấu cũng đơn giản nhƣ nhịp (2/4, ¾, 4 /4 nốt
đơn, ít móc kép, giật). Sang đến năm thứ hai và năm thứ ba, khi kỹ thuật đã
ổn định hơn, giảng viên tìm những bài hát có tiết tấu chạy hai hoặc ba nốt
hoặc năm nốt, có một chút staccato... Tuy nhiên, năm thứ nhất rất quan
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trọng cho việc tập luyện kỹ thuật, chúng ta có thể chọn các bài vocalise
romance. Cũng giống các bài aria, oratorios (thanh xƣớng kịch)… các tác
phẩm romance cũng có yêu cầu về cách hát rất nhỏ (pp), hát nhỏ (piano),
hát vừa phải (mf), hát to (f), hát rất to (ff), hát luyến láy, hát nhanh,
staccato (nẩy), legato (hát liền), non legato, allegro (hát nhanh), allegretto,
cressando (phóng to hoặc thu nhỏ dần), hát liền rồi nẩy staccato, hát to rồi
thu nhỏ ngay lập tức (ff - pp), hát nốt cao giữ nguyên âm sắc. Thêm nữa,
trong quá trình luyện tập vẫn còn giảng viên lựa chọn bài chƣa thực sự phù
hợp với giọng hát, đến giai đoạn dựng tác phẩm ngƣời thầy vẫn chƣa có sự
nghiêm khắc trong thể hiện sắc thái, điểm lấy hơi theo yêu cầu của tác giả
ghi trên bản nhạc do đó khi sinh viên thực hiện tác phẩm không nổi bật
đƣợc tính chất âm nhạc và văn học trong bài. Bên cạnh đó, giảng viên
thƣờng hay giao cho sinh viên những tác phẩm quen thuộc chƣa có sự đầu
tƣ vào nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy nên việc dạy hát
những tác phẩm dành cho giọng nữ trung vẫn chƣa thực sự tốt.
1.5.4. Thực trạng học tập thanh nhạc của sinh viên
1.5.4.1. Giờ học chính khoá
Sinh viên thanh nhạc nhà trƣờng đến từ nhiều vùng miền khác nhau
trong cả nƣớc, giọng hát của các em tƣơng đối ổn định bởi đã qua giai đoạn
vỡ giọng nên không gặp trở ngại lớn trong học tập, đó là điều kiện cần thiết
đối với một ngƣời học thanh nhạc. Tuy nhiên, thực tế học tập của sinh viên
thanh nhạc chƣa đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong đợi bởi đối tƣợng sinh viên
hầu hết chƣa đƣợc học âm nhạc từ nhỏ, khi vào học trong môi trƣờng
chuyên nghiệp, những kiến thức về âm nhạc nói chung và thanh nhạc mới ở
mức độ tự nhiên, các em chƣa hiểu đƣợc những vấn đề kỹ thuật chuyên sâu
nhƣ vị trí âm thanh, cách nhấc hàm ếch, cách lấy hơi cũng nhƣ cách điều
tiết hơi thở trong mỗi câu hát sao cho uyển chuyển, mềm mại... do đó trong
quá trình học tập, thể hiện trên lớp thƣờng bộc lộ một số hạn chế nhƣ:
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- Vấn đề lấy hơi, đẩy hơi: Theo cơ chế hít thở sinh học của con
ngƣời, các em thƣờng lấy hơi theo bản năng đó là hít hơi và lấy hơi vào
phần ngực chứ không vào phần bụng. Một số em lấy hơi xuống đƣợc phần
bụng nhƣng lại không biết cách khống chế hơi ở vùng thắt lƣng. Đa số các
em sinh viên đều tƣởng rằng đẩy hơi thở lên thì bụng sẽ xẹp lại nhƣng thực
ra là cần phải giữ, khống chế phần bụng và thắt lƣng luôn ở trạng thái căng,
rắn, chắc. Nếu đẩy hơi không đúng sẽ ảnh hƣởng trực tiếp tới âm thanh.
- Vấn đề mở khẩu hình: Yêu cầu khi hát là miệng phải mở thoải mái,
rộng rãi, các nét mặt không đƣợc trở nên xấu xí, kỳ dị, mà phải tự nhiên,
tƣơi tắn, hấp dẫn ngƣời nghe. Các em sinh viên năm thứ nhất khi mới học
hát thƣờng mở khẩu hình chƣa hết (không mở rộng miệng) khiến âm thanh
bị rít, hàm dƣới cứng đƣa về phía trƣớc để ghì âm thanh làm cho âm thanh
thoát ra không đƣợc tự nhiên, không mềm mại và không đáp ứng đƣợc yêu
cầu “vang, sáng, tròn” của âm thanh khi hát.
- Vấn đề vị trí âm thanh: Trong thanh nhạc, vị trí âm thanh là một
trong những yếu tố kỹ thuật quan trọng bậc nhất; việc xác định và hiểu
cũng nhƣ phân biệt đƣợc vị trí âm thanh đúng hay sai quả thật là rất khó so
với những sinh viên mới học thanh nhạc. Tiêu chí của một âm thanh đẹp là
âm thanh phát ra phải có vị trí cao, vang, sáng, tròn. Vì vậy ngƣời hát phải
biết kết hợp linh hoạt các thao tác nhấc hàm ếch mềm, buông lỏng hàm
dƣới, lƣỡi gà nhấc cao, đồng thời hơi thở phải đƣợc đẩy lên từ phần bụng
sau đó mới phát ra thanh âm. Phần lớn các em sinh viên thƣờng khó có thể
nắm bắt cũng nhƣ kết hợp đƣợc hết các thao tác cùng một lúc trong những
buổi học đầu. Có em giữ đƣợc hơi thở thì vị trí âm thanh lại chƣa cao, có
em đƣa âm thanh vào vị trí tốt thì lại không giữ đƣợc hơi thở dẫn đến âm
thanh bị gằn và tì vào cổ làm cho tiếng hát bị chói, không hay, thậm chí
ngƣời hát có thể còn bị đau họng và cảm thấy mệt mỏi khi hát xong bài hát.
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- Vấn đề hát không chính xác cao độ: Yêu cầu căn bản của âm nhạc
nói chung và thanh nhạc nói riêng đó chính là sự chuẩn xác về cao độ của
âm thanh, thế nhƣng đây lại là một lỗi điển hình mà hầu hết các sinh viên
không đƣợc đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc đều mắc phải. Do ít đƣợc
tiếp xúc với âm nhạc nên nhiều sinh viên không điều chỉnh đƣợc giọng của
mình theo đúng cao độ của nốt nhạc đặc biệt là các nốt cao. Ngoài ra, khả
năng vận dụng các kĩ thuật staccato, legato, non-legato… còn yếu. Khi hát,
sinh viên phải vừa hát vừa nhẩm lời nên dễ bị chi phối, không tập trung
trong việc thể hiện các kĩ thuật hát.
1.5.4.2. Giờ học ngoại khoá
Trong quá trình giảng dạy thanh nhạc tại trƣờng và qua trao đổi, tiếp
xúc với sinh viên các khóa, tôi nhận thấy có khoảng hơn 50% sinh viên
thƣờng xuyên dành thời gian tập luyện thanh nhạc tại nhà, các sinh viên
còn lại ít đầu tƣ thời gian tập luyện thêm ngoài giờ hoặc chƣa có ý thức đầy
đủ về việc tự luyện tập thanh nhạc tại nhà, dẫn tới kết quả học tập của các
em có sự phân hóa, chênh lệch trình độ khá nhiều. Khi lên lớp tập bài với
giáo viên, những em sinh viên thƣờng xuyên luyện tập tại nhà đã cơ bản
thực hiện đƣợc các kỹ thuật thanh nhạc theo giáo án và yêu cầu của giáo
viên, còn những em sinh viên không tập luyện ngoài giờ phần lớn chƣa
hoàn thành tốt các yêu cầu về chuyên môn, chủ yếu mới chỉ dừng ở mức độ
học thuộc các bài hát nhƣng thể hiện chƣa có kỹ thuật. Thực tế cho thấy khi
thể hiện tác phẩm, phần lớn các em chỉ tập trung vào hát đúng giai điệu, tiết
tấu và lời ca mà quên đi cách biểu cảm của cảm xúc âm nhạc đã đƣợc các
nhạc sĩ ghi ký hiệu trong từng câu, đoạn nhạc. Hơn nữa khi luyện tập ở
nhà, các em hầu nhƣ chƣa đầu tƣ nghiên cứu sâu về nội dung, tính chất của
tác phẩm, đặc biệt đối với những chỗ có tiết tấu và lời ca khó sự kiên trì
luyện kỹ lƣỡng không có nên dẫn tới chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của giảng
viên dẫn tới hiệu quả khi thể hiện là chƣa cao.
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Tiểu kết
Thanh nhạc là một loại hình nghệ thuật kết hợp ngôn ngữ với giọng
hát của con ngƣời mà ở đó, con ngƣời đƣợc coi là một loại nhạc cụ. Thanh
nhạc là khí nhạc nên cũng cần có sự luyện tập, trau dồi không chỉ về kỹ
thuật mà còn cả kiến thức. Kỹ thuật hát đƣợc xem nhƣ là cả kết quả của
một quá trình học tập, của sự tổng hợp nhiều mối quan hệ với nhau. Càng tỉ
mỉ, chăm chỉ, chúng ta sẽ càng thành công, phát triển nở hoa.
Trong chƣơng 1 của luận văn, tôi đƣa ra một số khái niệm, âm khu
của các loại giọng và đƣa ra những đặc điểm của giọng nữ trung, đồng thời
phân tích từng loại giọng, chất giọng. Bên cạnh đó, tôi đi sâu vào phân tích
lịch sử của giọng nữ trung phát triển tại châu Âu và Việt Nam. Giọng nữ
trung đƣợc thể hiện qua âm vực, sự mềm mại, âm sắc có thể dầy, vang,
khoẻ, có thể trầm… Trên cơ sở đó tôi hệ thống lại giọng nữ trung nhƣ sau:
giọng nữ trung mezzo soprano là thuật ngữ để chỉ tầm cữ của giọng. Đặc
điểm của từng giọng đƣợc thể hiện qua âm vực, nhƣ giọng nữ trung trữ tình
thì có âm sắc mềm maị, ấm áp, giọng nữ trung kịch tính âm sắc dầy, vang,
khoẻ,… Nghiên cứu về vai trò của nó đối với các thể loại khác nhau trên cơ
sở kế thừa kỹ thuật thanh nhạc cổ điển thế giới về hơi thở, kỹ thuật…
Bên cạnh đó tôi cũng đề cập đến thực trạng luyện tập, công tác tuyển
sinh, đội ngũ giảng viên và sinh viên tại trƣờng. Cuối chƣơng I, tôi đƣa ra
thực trạng luyện tập cho giọng nữ trung năm thứ nhất và năm thứ hai đồng
thời tình hình học tập của sinh viên và các hƣớng giải quyết sơ bộ.
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Chƣơng 2
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRONG RÈN LUYỆN
KỸ THUẬT THANH NHẠC CHO GIỌNG NỮ TRUNG HỆ ĐHSP
2.1. Định hƣớng
2.1.1. Các văn bản của Trung ương
- Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI "về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế" (số 29-NQ/TW ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2013) xác
định mục tiêu cụ thể đối với giáo dục đại học là: Tập trung đào tạo nhân
lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự
học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học.
Nghị quyết cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là:
+ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng
hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức,
kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ
máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ
sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng
lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa
dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
+ Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học và sau đại học theo
hướng hiện đại, phù hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân
tầng của hệ thống giáo dục đại học. Chú trọng phát triển năng lực sáng
tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước
tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới.
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- Luật Giáo dục đại học (số 08/2012/QH13 thông qua ngày 18 tháng
6 năm 2012 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII) quy định mục tiêu chung
của giáo dục đại học (Điều 5, mục 1) là:
+ Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dƣỡng nhân tài; nghiên cứu
khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;
+ Đào tạo ngƣời học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức,
kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng
dụng khoa học và công nghệ tƣơng xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe;
có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi
trƣờng làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.
Trong đó, về mục tiêu cụ thể đối với đào tạo trình độ đại học (Điều
5, mục 2, khoản b): Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức
chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có
kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải
quyết những vấn đề thuộc ngành đƣợc đào tạo.
2.1.2. Văn bản của Nhà trường
Đề cƣơng giảng dạy môn thanh nhạc, hệ Đại học sƣ phạm âm nhạc
của Khoa Thanh nhạc xác định mục tiêu chung đối với môn Thanh nhạc là
sau khi học xong môn thanh nhạc, sinh viên có đƣợc:
* Kiến thức:
- Trong năm thứ nhất, sinh viên hiểu đƣợc cơ quan phát âm và vị trí
hơi thở trong kỹ thuật thanh nhạc. Biết cách lấy hơi và các phƣơng pháp
rèn luyện hơi thở trong ca hát. Tập hát chuyển giọng, thống nhất vị trí âm
thanh, âm sắc với các nguyên âm khác nhau ở các âm khu. Học hát những
bài luyện thanh (Vocalise) và các bài hát. Mức độ dễ, khó đƣợc xác định
theo âm vực, tiết tấu, cấu trúc, giọng điệu và sắc thái, tình cảm nghệ thuật.
Những tác phẩm đó đƣợc quy định trong giáo trình.
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- Trong năm thứ hai, sinh viên tiếp tục học tập phát triển kỹ thuật theo
hƣớng năm thứ nhất, chú ý mở rộng dần âm vực và tính chất linh hoạt của
giọng hát. Tập hát các nốt chuyển giọng, giọng nam bắt đầu tập đóng tiếng.
* Kỹ năng:
- Đối với năm thứ nhất: Phƣơng pháp chuyển giọng; các kỹ thuật hát
liền tiếng (legato), ngắt tiếng (non-legato). Vận dụng các kỹ năng vào thể
hiện các tác phẩm thanh nhạc có âm vực từ quãng 10 trở lên. Sinh viên
luyện tập theo hƣớng dẫn của giảng viên.
- Đối với năm thứ hai: Sinh viên tiếp tục luyện tập kỹ thuật hát
legato, non-legato. Hiểu đƣợc ngôn ngữ trong ca hát, thống nhất vị trí âm
thanh với các nguyên âm khác nhau. Tập hát các nốt chuyển giọng, các
giọng nam cao tập hát âm thanh đóng tiếng ở âm khu cao. Hƣớng dẫn sinh
viên luyện tập theo yêu cầu của năm học và kiểm tra sinh viên tự luyện tập.
* Thái độ:
Sinh viên nhận thức đƣợc tầm quan trọng của môn học; học tập
nghiêm túc, hứng thú, tích cực lĩnh hội kiến thức.
2.2. Các giải pháp trong rèn luyện thanh nhạc cho giọng nữ trung
2.2.1. Nâng cao nhận thức về rèn luyện thanh nhạc
2.2.1.1. Đối với giảng viên
Nhƣ chúng tôi đã nói ở chƣơng I, đa số giảng viên trong Khoa Thanh
nhạc tốt nghiệp bằng Cử nhân tại các trƣờng âm nhạc chuyên nghiệp, nên
đều có các kĩ thuật hát rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một số giảng viên vẫn
chƣa có những phƣơng pháp luyện tập thích hợp cho giọng nữ trung. Hơn
nữa, phần lớn các giảng viên nữ trong khoa đều là giọng nữ cao - giọng
soprano, còn lại là các giảng viên nam. Vì vậy, vấn đề xác định giọng và
phƣơng pháp luyện tập cho giọng nữ trung vẫn còn nhiều bất cập nhƣ:
- Xác định giọng: Còn nhiều giảng viên chƣa xác định đúng loại giọng
của mỗi sinh viên, đôi khi còn nhầm giọng nữ trung là giọng nữ cao.
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- Phƣơng pháp dạy: Hiện tại nhà trƣờng phân cho mỗi giảng viên
một nhóm hoặc hai nhóm sinh viên năm thứ nhất, năm hai, năm ba và năm
bốn, mỗi nhóm có mƣời đến mƣời hai sinh viên bao gồm cả nam và nữ.
Mỗi sinh viên là một loại giọng. Nhƣ vậy, GV cần phải kiểm tra kĩ giọng
hát của sinh viên nhằm xác định chuẩn xác loại giọng của sinh viên đó và
có phƣơng pháp giảng dạy phù hợp đối với từng sinh viên.
Còn một số giảng viên thiếu vốn từ để giảng bài dẫn tới việc luôn
phải làm mẫu để sinh viên bắt chƣớc một cách thụ động. Đối với việc làm
mẫu chỉ phù hợp khi cả GV và SV cùng một chất giọng là giọng nữ cao hay
nữ trung... Khi giảng viên có chất giọng nữ trung mà lại hát mẫu cho nữ
cao bắt chƣớc thì việc đó sẽ dẫn tới việc bắt chƣớc của sinh viên gặp nhiều
khó khăn. Nhƣ vậy ở trƣờng hợp này GV chỉ có thể làm mẫu ở những
quãng thấp, khi dạy SV hát ở những quãng cao thì giảng viên cần phải chắt
lọc những câu từ làm sao dễ hiểu nhất để SV dễ dàng hiểu và thực hiện
đƣợc theo yêu cầu của GV mà không cần phải hát mẫu.
- Giao bài cho sinh viên: Do một nhóm sinh viên có tới mƣời đến
mƣời hai sinh viên, mỗi sinh viên có một chất giọng khác nhau. GV xác
định giọng vẫn chƣa đƣợc chính xác nên việc giao bài cho sinh viên sao
cho phù hợp thì đó là một vấn đề khá khó khăn, dẫn tới tồn tại những sai
sót trong việc giao bài nhƣ cho bài của giọng nữ cao cho sinh viên giọng nữ
trung... Từ những bất cập trên, chúng tôi đƣa ra một số giải pháp nhƣ sau:
Việc đầu tiên GV cần làm là phải chuẩn bị đủ tác phẩm dành cho các
loại giọng, sau đó xách định từng tác phẩm dành cho loại giọng nào. Chuẩn
bị đài, đĩa.
Việc thứ hai, GV cần luyện thanh kĩ vào buổi học đầu tiên để biết cỡ
giọng của sinh viên, xem sinh viên đó hát tới những nốt nhạc nào, từ đó
lắng nghe màu giọng và xác định xem giọng hát của em sinh viên đó thuộc
loại giọng nào thì mới tiến hành giao bài cho sinh viên.
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Sau khi giao bài, GV cần giải thích kỹ về màu giọng và chất giọng
của sinh viên, để sinh viên nắm rõ và hứng thú với tác phẩm đƣợc giao.
Tiếp theo GV cần mở những tác phẩm mà GV giao cho sinh viên nghe để
sinh viên hiểu đƣợc phần nào về nội dung tác phẩm và hiểu đƣợc vì sao là
tác phẩm lại phù hợp cho giọng hát của mình.
Giảng viên cần hƣớng dẫn sinh viên cách luyện tập ở nhà, đối với
các em sinh viên năm thứ nhất: Yêu cầu các em không đƣợc tự luyện thanh
ở nhà, Các em chỉ đƣợc nghe các tác phẩm cô giao, vỡ bài tại nhà, học
thuộc lòng tác phẩm trƣớc khi lên lớp, tập lấy hơi nhanh, lấy hơi đúng chỗ,
tập nén hơi và xì hơi tại nhà, tập khẩu hình tại nhà bằng cách nhìn gƣơng
và nói “ A, Ô, Ê, I, U”. Yêu cầu các em tập 45' mỗi ngày.
2.2.1.2. Đối với sinh viên
Qua thời gian luyện tập tại trƣờng, Tôi đã tìm hiểu thấy rằng lịch học
của các em tại trƣờng dày đặc, hầu nhƣ trong những năm học sinh viên phải
học cả ngày thứ 2 cho đến ngày thứ 7, đôi khi còn học cả chủ nhật. Với tình
hình lịch học dày đặc nhƣ vậy thì việc xây dựng cho mình một thời khoá
biểu học môn thanh nhạc tại nhà mà không ảnh hƣởng tới các môn học
khác thì có khó khăn nhất định, nhƣng không phải là không thể thực hiện
đƣợc. Để thành công đòi hỏi sinh viên phải có sự nỗ lực rất cao. Nên sinh
viên cần xây dựng chƣơng trình học ở nhà cho tất cả các môn sao cho hợp
lý. Theo tôi, các em nên tự tạo cho mình thời khoá biểu học và làm bài tập
ở nhà chia đều cho các môn học nói chung và môn thanh nhạc nói riêng để
đạt đƣợc mỗi ngày tập luyện thanh nhạc tại nhà 45 phút.
Hiện tại các e sinh viên năm nhất và năm hai vẫn còn chƣa năm vững
đƣợc yêu cầu trong bộ môn thanh nhạc. Đa số các em chỉ chú trọng tới làm
sao để hát đƣợc các âm vực cao mà không biết rằng mình đang có chất
giọng nữ trung hay nữ cao, âm vực giọng hát của mình đang hát đƣợc tới
đâu và với giọng hát của mình cần phải phát triển cái gì?
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Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra (phiếu khảo sát đối với các
sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai). Tổng cộng có 40 sinh viên và kết
quả thu đƣợcnnhƣ sau:
Câu hỏi 1: Theo em việc tự xây dựng chƣơng trình rèn luyện môn
thanh nhạc tại nhà có cần thiết không?
a. Rất cần thiết
b. Cần thiết
c. Không cần thiết
Kết quả: có 37 sinh viên đều cho rằng việc tự xây dựng chƣơng trình
rèn luyện thanh nhạc tại nhà là rất cần thiết và cần thiết. 3 sinh viên chƣa
nhận thức đƣợc vai trò của môn thanh nhạc đối với công việc sau này nên
cho rằng nó không cần thiết.
Câu hỏi 2: Thời gian em tự luyện tập thanh nhạc mỗi ngày tại nhà là
bao nhiêu?
a. 54 phút
b. 30 phút
c. 15 phút
d. 0 phút
Kết quả: có 20 sinh viên tự luyện tập thanh nhạc tại nhà mỗi ngày 45
phút, 10 sinh viên tự luyện tập thanh nhạc tại nhà 30 phút mỗi ngày, 5 sinh
viên luyện tập thanh nhạc tại nhà mỗi ngày 15 phút, 3 sinh viên không
luyện tâp thanh nhạc tại nhà. Theo kết quả điều tra một số sinh viên luyện
tập ít và không luyện tập thanh nhạc tại nhà với lý do là không có thời gian
để luyện tập do kín lịch học, không biết cách tự học tại nhà và một số ít em
cho rằng việc đó không cần thiết.
Câu hỏi 3: Theo em, việc nhận biết giọng hát của mình là giọng hát
nào có quan trọng không?
a. Rất quan trọng
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b. Quan trọng
c. Không quan trọng
Kết quả: 20 sinh viên đã cho rằng việc nhận biết giọng hát của mình
thuộc giọng hát nào là rất quan trọng, 10 sinh viên cho rằng quan trọng, 10
sinh viên cho rằng việc nhận biết giọng hát của mình thuộc giọng hát nào là
không quan trọng.
Từ những khảo sát trên, chúng tôi đƣa ra một số biện pháp nhƣ sau:
Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên xây dựng thời khoá biểu học thanh
nhạc tại nhà, hƣớng dẫn sinh viên cách tự luyện tập thanh nhạc tại nhà, giải
thích cho các em biết tầm quan trọng của môn học đối với công việc sau
này, giải thích cho các em hiểu thế nào là giọng nữ trung, nữ trầm, nữ cao,
nam cao, nam trung, nam trầm. Các em sinh viên cần tìm tòi học hỏi trên
sách báo mạng về cách học tự học thanh nhạc tại nhà, tự tìm hiểu giọng hát
của mình xem giọng hát của mình có ƣu nhƣợc điểm gì để phát triển những
ƣu điểm và giải quyết những nhƣợc điểm.
2.2.2. Nâng cao phương pháp luyện tập các kỹ thuật cơ bản
2.2.2.1. Luyện tập khẩu hình
Luyện tập khẩu hình là vấn đề chung của luyện tập thanh nhạc. Tuy
vậy, với mỗi một loại giọng thì cách luyện tập khẩu hình có những điểm
khác nhau. Trong mục này, luận văn sẽ bàn đến những vấn đề luyện tập
khẩu hình cho giọng nữ trung với những nét riêng biệt và có so sánh với
các giọng nữ cao, nữ trầm. Khẩu hình khi hát bao gồm miệng, môi, răng,
lƣỡi, hàm dƣới, hàm ếch…
Đầu tiên là hình dáng của miệng. Hình dáng của miệng khi hát khác
với hình dáng khi nói. Bởi khi hát, miệng thay đổi nhanh theo tiết tấu, giai
điệu, linh hoạt hơn. Phụ thuộc vào từng nguyên âm và phụ âm mà hình
dáng miệng khác nhau. Khi nói, các nguyên âm đƣợc mở nhanh, gọn,
không cần mở rộng miệng để kéo dài nguyên âm. Nhƣng khi hát, theo

47
trƣờng độ, tiết tấu, giai điệu mà miệng lại mở to và tích cực hơn. Yêu cầu
khi hát: miệng mở thoải máu, rộng rãi, các nét mặt không đƣợc trở nên xấu
xí, kỳ dị, mà phải tự nhiên, tƣơi tỉnh, hấp dẫn ngƣời nghe. Một số ngƣời
mới học hát, không mở rộng miệng khiến âm thanh bị rít, hàm dƣới cứng
đƣa về phía trƣớc để ghì âm thanh làm cho âm thanh thoát ra không đƣợc
tự nhiên. Có ngƣời lại bị méo miệng khi hát, hoặc quặp môi, nhe răng.
Miệng mở nhƣ vậy rất dễ khiến âm thanh lên giọng mũi, hát cao bị gằn cổ.
Khi mở rộng, hẹp miệng nó còn ảnh hƣởng đến âm lƣợng và âm sắc của
giọng. Âm sắc của giọng nữ cao, nữ trung, nam trung cũng từ đây mà sẽ có
ảnh hƣởng ít nhiều. Ví dụ: giọng nữ phải mở rộng miệng hơn giọng nam,
đặc biệt khi hát âm khu cao. Nói tóm lại, khi hát miệng phải đƣợc mở thoải
mái, linh hoạt, mềm mại, không méo mó, quặp môi, nhe răng… Mở miệng
thoải mái không những thuận lợi cho phát âm mà làm cho khuôn mặt trở
nên xinh đẹp hơn. Luyện tập răng, môi, hàm ếch... cũng ảnh hƣởng đến
chất lƣợng âm thanh.
Thứ hai là hoạt động của môi. Âm thanh đƣợc phát ra từ khe thanh
quản, do áp lực của hơi thở lên thanh đới, âm thanh đi ra ngoài qua miệng.
Hoạt động của môi cũng là hoạt động chung của miệng. Tƣ thế, hình dáng
của môi cũng phụ thuộc vào nguyên âm và phụ âm. Ví dụ: âm a mở ngang,
âm u lại chúm lại đƣa môi ra phía trƣớc, nguyên âm i môi lại mở hơi
ngang, nguyên âm o môi lại hơi tròn… Ở những âm khu cao của nữ thì
thƣờng hơi nhếch môi trên và hở răng hàm trên, âm khu cao của giọng
trung lại đƣa môi về phía trƣớc và che kín răng. Chúng ta nên tập luyện cho
môi mềm mại linh hoạt bằng những bài tập rung môi, rung lƣỡi. Ở những
âm khu cao, không nên chúm chím môi, tránh tình trạng âm thanh sâu và
tối, cũng không nên trễ môi khiến âm thanh bị vỡ, bẹt. Hoạt động của môi
linh hoạt sẽ khiến cho việc hát tròn vành, rõ chữ đặc biệt ở những bài có
tốc độ nhanh. Ví dụ: đọc nhanh, liên tục các âm nhƣ mi mi mi mi, ma ma
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ma ma, mô mô mô mô, pi pi pi pi, pa pa pô pô, ka pê tê, ka pê tê…các âm
rung lƣỡi nhƣ ri , ra , rô, ru…
Thứ ba là hoạt động của lƣỡi. Lƣỡi là bộ phân đƣợc dùng tích cực
nhất khi hát. Hoạt động của lƣỡi phát ra những phụ âm tạo thành lời hát.
Cũng giống nhƣ môi, lƣỡi phải đƣợc đặt ở vị trí thoải mái, tự nhiên và mềm
mại. Thông thƣờng khi âm thanh đã đúng thì ngƣời ta thƣờng không kiểm
tra lƣỡi. Nhƣng khi thấy hiện tƣợng âm thanh không tốt do lƣỡi cứng, lƣỡi
cong, tụt về sau làm âm thanh bị nghẹt thì phải tìm cách sửa đễ khắc phục
nhƣợc điểm đó. Khi tập cử động lƣỡi, ta nên tìm các bài tập có các âm ghép
để bật và rung lƣỡi, nhƣ đ, l, n, r, t.
Thứ tƣ là hoạt động của hàm dƣới. Khi hát miệng phải mở rộng thoải
mái. Một số ngƣời mới học hát, nhất là những giọng nam cao, hay mắc tật
cứng hàm. Hàm cứng gây ra việc sai lệch cho âm thanh. Hàm cứng khiến
lƣỡi căng lên, khi hát nốt cao cổ sẽ bị căng cứng, âm thanh bị nghẹt chà sát
ở cổ. Giọng nữ trung khi hát hàm dƣới cứng thì thƣờng khiến âm thanh bị
vào ngực, sâu, um, hát tì cổ. Khi hát hàm dƣới phải luôn chú ý buông lỏng
hàm, hạ hàm xuống một cách mềm mại, không đƣa cằm ra phía trƣớc. Bài
tập có thể lặp đi lặp lại một nốt với mẫu âm nhƣ nhiê, nhiê, nhiê, nhiê…
hoặc mi i, mi a, mi i, mi a…
Thứ năm là hoạt động của hàm ếch mềm. Vòm trên của miệng là
hàm ếch. Phần ngoài cố định, không cử động đƣợc gọi là hàm ếch cứng,
phần trong mềm có thể cử động đƣợc gọi là hàm ếch mềm. Hàm ếch mềm
nối với lƣỡi gà, khi cử động có thể đóng, mở đƣờng ra miệng và lên hốc
mũi. Khi muốn nâng hàm ếch mềm, ta mở rộng miệng hoặc ngáp. Hàm ếch
mềm khi hạ xuống sẽ đóng hoàn toàn đƣờng từ cuống họng ra mồm. Luyên
tập hàm ếch mềm để nó đƣợc mềm mại, khi hát âm thanh sẽ đƣợc thoát ra
ngoài một cách thoải mái. Nếu hàm ếch cứng sẽ khiến âm sắc bị xỉn và
nghẹt, gọi là giọng mũi. Đẩy hơi mạnh sẽ làm chà xát ở cổ họng. Đặc biệt
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với giọng nữ trung khi hát âm khu cao thì nhẫ hàm ếch mềm vô cùng quan
trọng, tạo nên tiêu chuẩn âm thanh.
2.2.2.2. Luyện tập hơi thở
* Khái niệm về hơi thở, các trường phái hơi thở
Trong quá trình phát triển của nghệ thuật ca hát, trên thế giới ngƣời
ta đã áp dụng nhiều kiểu thở khác nhau. Mỗi kiểu thở đều xuất phát từ yêu
cầu của âm nhạc, yêu cầu của phong cách biểu diễn trong từng thời kỳ khác
nhau… Để hiểu rõ về vị trí của hơi thở trong ca hát, chúng ta cùng điểm sơ
qua sự thay đổi của hơi thở thanh nhạc trong quá trình phát triển của nghệ
thuật ca hát.
Chúng ta đều biết nƣớc Ý là đất nƣớc có truyền thống ca hát lâu đời,
quê hƣơng của những ca sỹ nổi tiếng trên thế giới nhƣ Caruso,
Danmonte… Ngay từ thế kỷ XVII, XVIII, trƣờng phái hát cổ điển Ý hay
còn gọi là trƣờng phái bel canto đã đạt đƣợc thành công trong nghệ thuật ca
hát. Nhiều giáo sƣ thời đó đã viết nhiều sách về kỹ thuật thanh nhạc, đặc
biệt là kỹ thuật cho giọng nữ cao màu sắc trong đó đề cập nhiều đến vấn đề
hơi thở.
Trƣờng phái ca hát cổ điển của Ý quan niệm về hơi thở thanh nhạc
nhƣ sau: khi hít hơi phải hết sức nhẹ nhàng, không đƣợc phình bụng ra, mà
hơi hóp bụng vào, lồng ngực trên hơi nâng lên rồi hạ dần xuống khi đẩy hơi
ra ngoài. Họ yêu cầu không đƣợc lấy hơi thở quá căng, không sử dụng hết
hơi thở trƣớc khi hít hơi thở khác. Về cách ghìm hơi, trƣờng phái này cho
rằng phải hết sức tiết kiệm hơi thở. Thắp một ngọn nến đặt trƣớc miệng,
khi hát nếu ngọn nến không lay động, nhƣ vậy là hơi thở đúng.
Nếu ta so sánh quan niệm hơi thở thanh nhạc của trƣờng phái cổ điển
Ý với quan điểm về hơi thở thanh nhạc của các ca sỹ Ý từ nửa sau thế kỷ
XIX, gọi là trƣờng phái mới thì sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Trƣờng phái cổ
điển cho rằng, hơi thở là hoàn toàn tự nhiên, nhẹ nhàng nhƣ hơi thở nói.
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Ngƣợc lại, trƣờng phái mới cho rằng: trong khi hát, bộ phận hô hấp và cơ
bắp phải hoạt động một cách tích cực tạo nên một cột hơi đầy đặn và sâu.
Ngƣời thầy đại diện cho trƣờng phái này là F.Lamperti, ông đã đào tạo ra
hàng loạt ca sỹ nổi tiếng. Ông khẳng định “Nghệ thuật ca hát là nghệ thuật
hơi thở”. Ông cho rằng hơi thở là khâu quyết định toàn bộ quá trình ca hát.
Kiểu thở mới là kiểu thở ngực - hoành cách mô. Kiểu thở này biểu hiện đặc
tính kỹ thuật thanh nhạc giữa thế kỷ XIX. Sự thay đổi này là do: Thế kỷ
XVII, XVIII là thời kỳ của nghệ thuật ca hát màu sắc. Các tác phẩm thời kỳ
này mang tính chất thính phòng, với phong cách trữ tình, nhẹ nhàng, ít có
những cao trào mang tính mãnh liệt, cho nên ngƣời ca sĩ khi biểu diễn
những tác phẩm đó không cần có giọng hát với âm lƣợng khoẻ, một độ
vang lớn trên toàn bộ âm vực của giọng hát. Đối với ca sỹ nam, tầm cữ
giọng không vƣợt quá giới hạn giọng ngực tự nhiên, hát lên cao hát càng
nhỏ đi, lúc ấy tiêu chuẩn âm thanh là nhẹ nhàng, thanh thoát phù hớp với
tính chất trữ tình của âm nhạc trong các tác phẩm. Ngƣời ca sỹ thƣờng biểu
diễn với một dàn nhạc nhỏ, biên chế dàn nhạc không lớn nhƣ những dàn
nhạc của các nhà hát nhạc kịch thời kỳ sau. Phòng hoà nhạc cũng nhỏ,
thƣờng là phòng hòa nhạc của hoàng cung, các gia đình quý tộc… Tất cả
đặc điểm ấy làm nảy sinh ra phong cách biểu diễn ca hát của trƣờng phái cổ
điển Ý, với yêu cầu âm thanh nhẹ nhàng, mềm mại và xuất hiện kiểu thở
ngực phù hợp với nó.
Từ giữa thế kỉ XIX, luồng gió mới của chủ nghĩa hiện thực đã thổi
vào văn học nghệ thuật. Bằng bút pháp mới, các nhạc sỹ đã phản ánh hiện
thực mâu thuẫn gay gắt của cuộc sống xã hôi trong tác phẩm của mình.
Trong lĩnh vực nghệ thuật ca hát đã xuất hiện nhiều vở nhạc kịch lớn với
nội dung hiện thực sâu sắc. Một yêu cầu mới đặt ra cho các ca sỹ hát nhạc
kịch là phải tìm cách biểu diễn mới, đáp ứng đƣợc tính chất, nội dung âm
nhạc của tác phẩm. Trong các tác phẩm nhạc kịch thời đó, các tác giả đã
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phát triển và nâng cao âm vực của phần hát và phần bè của các vai. Do yêu
cầu đó đã xuất hiện những xung đột gay gắt bằng những âm thanh ở âm
khu cao, nên đã đòi hỏi các ca sĩ phải hát với âm lƣợng đầy đặn, khoẻ
khoắn trên toàn bộ âm vực của giọng, nhất là những nốt cao. Nếu với âm
thanh yếu ớt của giọng giả không thể đáp ứng nhu cầu biểu hiện nêu trên.
Chẳng hạn nhƣ những kịch tính trong vở nhạc kịch của Verdi. Kèm theo đó
là tổ chức dàn nhạc trong các nhà hát nhạc kịch phát triển với quy mô lớn
hơn, có từ 60 đến 70 nhạc công trở lên. Nhƣ vậy âm lƣợng dàn nhạc rất
lớn, ngƣời ca sỹ phải hát sao cho tiếng hát vƣợt qua dàn nhạc tới ngƣời
nghe. Rồi đến phòng nghe ở nhà hát cũng đƣợc mở rộng hơn vởi ba, bốn
tầng với sức chứa lên tới vài nghìn ngƣời. Tất cả những đặc điểm đó buộc
ca sỹ phải tìm ra phƣơng pháp hát sao cho phù hợp, có hiệu quả. Kết quả
họ đã tìm ra “âm thanh hỗn hợp đóng tiếng” cho giọng nam. Tính chất âm
vang khoẻ khoắn, phong cách biểu diễn mới với hơi thở sâu, do vậy không
thể dùng hơi thở ngực mà phải hát bằng kiểu thở hoàng cách mô. Kiểu thở
này lấy hơi sâu, đẩy cả phần dƣới phổi, rồi nén hơi, tạo ra sức bật lớn, cho
phép giọng nam có những âm thanh đóng ở âm khu cao, làm tất cả các loại
giọng có đƣợc âm thanh khoẻ hơn trên toàn bộ âm vực giọng của mình.
Nhƣ ngƣời ta ví von giọng hát của Caruso có thể làm vỡ tan cửa kính của
toà nhà.
Qua những trình bày ở trên, ta thấy rằng tính chất âm nhạc và phong
cách biểu diễn là nguyên nhân chủ yếu phát sinh ra các kiểu thở của thanh
nhạc chứ không phải sáng kiến ngẫu nhiên nào. Chúng ta có thể rút ra
những kết luận sau: Sự thay đổi và phát triển của hơi thở là do nhu cầu có
những âm thanh mang đặc điểm mới, nhằm đáp ứng với yêu cầu nghệ thuật
mà mình thực hiện, nhu cầu của tác phẩm phải thể hiên. Kiểu thở ngực
không phải kiểu thở bỏ đi mà nó cũng có khả năng tạo đƣợc một kiểu kỹ
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thuật thanh nhạc với âm thanh có đặc điểm phù hợp với hoạt động sinh lý
của kiểu thở này.
* Luyện tập hơi thở.
Giống với luyện tập khẩu hình, luyện tập hơi thở cũng là vấn đề
chung của luyện tập thanh nhạc. Hơi thở trong thanh nhạc không chỉ để thể
hiện kĩ thuật mà còn có ý nghĩa quyết định tới việc thể hiện cảm xúc trong
mỗi tác phẩm. Do đó sinh viên cần đƣợc hƣớng dẫn luyện tập hơi thở ngay
từ khi bắt đầu học thanh nhạc. Đối với tất cả các loại giọng thì hơi thở đều
rất quan trọng, nhƣng với giọng nữ trung thì việc luyện tập hơi thở cần
đƣợc chú trọng hơn nữa so với các loại giọng khác bởi bản chất âm thanh
dày, rền, không sáng, thƣờng hát những tác phẩm chậm và legato. Chính vì
vậy, việc luyện hơi thở của giọng nữ trung phải đặt lên hàng đầu.
Bản thân tôi là ngƣời có chất giọng nữ trung và theo học thanh nhạc
đã lâu, tôi ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của luyện tập hơi thở trong ca
hát. Có thể hoạt động cuộc sống thƣờng ngày con ngƣời thở kiểu hỗn hợp
với cả lồng ngực và hoành cách mô. Khi cơ thể ở trạng thái không hoạt
động mạnh, nhịp tim thở đập trung bình. Nhƣng khi cơ thể hoạt động mạnh
thì mọi hoạt động cơ bắp đều tăng cƣờng và tích cực. Hơi thở thanh nhạc
mà ở kiểu thở hoành cách mô chính là việc ta phải hoạt động tích cực hơn
nhiều, hít thở sâu hơn nhiều so với hoạt động thông thƣờng. Đó chính là lý
do mà tôi lựa chọn những bài tập nhƣ đi bộ, đi bơi để có sức khoẻ tốt. Sau
đó, tôi lựa chọn những bài tập với nến, với bề đồ vật nặng… để cảm nhận
đƣợc luồng hơi thở rõ hơn. Trong thực hành, ngƣời ta chia ra các kiểu thở
khác nhau nhƣ thở ngực, thở ngực kết hợp bụng, thở ngực dƣới với bụng và
thở bụng. Hơi thở thanh nhạc là một công việc luyện tập rất kiến trì, tập
luyện hàng ngày, bền bỉ cũng nhƣ không đƣợc nôn nóng. Bởi hàng ngày
với chế độ ăn uống ngủ nghỉ thích hợp kèm chơi thể thao và luyện tập 30
phút mỗi ngày với những bài tập hơi thở sẽ giúp bạn có luồng hơi tốt hơn.
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Hơi thở đƣợc hít vào nhẹ nhàng, động tác này tôi hít thở nhẹ nhàng không
phát ra tiếng động. Cố gắng hít nhanh, hít bằng mũi và tƣởng tƣợng nhƣ hít
một bông hoa rất thơm, nó khiến cho hoành cách mô tự động hạ thấp và
luồng không khí đi vào bụng sâu hơn.
Bên cạnh đó, tôi luôn tìm những mẫu luyện thanh dài phù hợp với
giọng nữ trung để củng cố cho cột hơi của mình. Trƣớc khi vào các mẫu
luyện thanh, tôi thƣờng tập xì hơi, làm âm ngậm, tập hít hơi, đẩy hơi.
Ví dụ 1:

Khi hát mẫu luyện thanh trên, giảng viên cần nhắc nhở sinh viên lấy
hơi sâu, nén chắc hơi thở, hàm trên nhấc lên cao, mở họng trong to, hai môi
chụm lại và bật âm “i” dứt khoát, vị trí bám chắc ở chân răng cửa trên, hát
legato với tốc độ chậm, nhẹ nhàng và điều tiết hơi thở đều đặn tránh để mờ
các nốt luyến sau. Khi hát hết âm “i” không đƣợc lấy hơi mà phải hát
legato sang âm “ô”, lúc này sinh viên cần khéo léo chuyển khẩu hình dọc,
cằm dƣới thả xuống nhiều hơn chút nữa và bật âm “ô” dứt khoát. Khi hát
hết nốt f1 của câu nhạc đầu tiên, ngƣời hát cần lấy hơi và hát nhẹ nhàng ở
những nốt thấp, nén chắc hơi để tránh bị dềnh hơi làm mờ âm thanh và sai
vị trí âm thanh. Tiếp tục giữ hơi và hát với âm lƣợng to ở nốt cao nhất,
nhƣng lƣu ý khi hát xuống nốt thấp thì cần phải hát với âm lƣợng nhỏ.
Ví dụ 2:
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Ở ví dụ 2 là mẫu luyện thanh để tập luyện hơi thở rất tốt. Vẫn bắt
đầu bằng âm “i” và nốt đầu tiên là c1, giảng viên cần hƣớng dẫn sinh viên
lấy hơi dƣới ngực vừa đủ, không đƣợc lấy hơi nhiều và sâu dƣới bụng, bởi
ở câu hát này chỉ hát ở những nốt thấp nên việc lấy hơi nhiều sẽ dẫn tới bị
dềnh hơi khi hát và khó bật âm thanh. Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên hát
legato, mƣợt mà, nhẹ nhàng từ nốt c1 cho tới lúc lấy hơi để hát tiếp câu
nhạc tiếp theo. Ở câu nhạc này xuất hiện những nốt có âm vực cao nên
giảng viên cần nhắc sinh viên lấy hơi sâu, hát legato chậm từ nốt thấp tới
nốt cao nhất, dồn hơi thở nhiều vào nốt cao nhất để có âm lƣợng to và
vang.
Ví dụ 3:

Nhìn vào ví dụ 3 chúng ta đã thấy ngay bƣớc nhảy quãng tám (từ c1
đến c2). Đây cũng là một trong những mẫu luyện thanh để luyện hơi thở và
luyện cách hát nhảy quảng rất hiệu quả. Khi hát mẫu luyện thanh này giảng
viên cần hƣớng dẫn sinh viên hát nhƣ sau: Lấy hơi nhiều dƣới ngực, bật âm
thanh nhẹ vào c1, hát legato từ c1 lên c1 làm sao cho âm thanh mƣợt, đƣa
hơi thở lên nhiều vào nốt c2 để có âm thanh vang sáng và ngân dài ở nốt c2
cho tới khi hơi thở còn ít đủ để hát những nốt còn lại và tiếp tục hát xuống
những nốt thấp với âm lƣợng nhỏ.
Ví dụ 4:
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Ở ví dụ này, giảng viên cần hƣớng dẫn sinh viên sử dụng kiểu thở
ngực dƣới, khi lên cao tới tầm những nốt c2, d2, e2 thì sử dụng hơi thở
ngực kết hợp hơi thở bụng. Hƣớng dẫn sinh viên nén chắc hơi bật âm thanh
dứt khoát vào từng âm, khẩu hình mở phù hợp với từng âm. Chú ý không
lấy hơi giữa chừng mà phải hát hết câu nhạc mới đƣợc lấy hơi
Ví dụ 5:

Ở ví dụ 5, giảng viên hƣớng dẫn sinh viên hát gần giống với ví dụ 4,
nhƣng âm “nê” cần mở khẩu hình dọc, lƣỡi hơi đƣa ra ngoài để có đƣợc âm
thanh sáng.
Tất cả những ví dụ trên chúng ta có thể tập thêm cách nhƣ sau để có
đƣợc hiệu quả tốt hơn: Ban đầu thì chúng ta nên tập hát với âm ngậm, sau
dần là các mẫu luyện thanh có âm thanh, từ ngữ, từng bƣớc một.
2.2.2.3. Luyện tập kĩ thuật hát legato - hát liền tiếng
Legato nghĩa là hát liền tiếng. Kỹ thuật này không chỉ ở trong các bài
hát mang giai điệu trữ tình, êm ái, uyển chuyển mà còn có trong thể loại từ
âm nhạc trữ tình, vui nhộn cho đến kịch tính hay hành khúc. Đối với các
tác phẩm, ca khúc Việt Nam từ những bài dân ca đến những ca khúc nghệ
thuật mới đều mang tính giai điệu rất phong phú và đa dạng, chúng ta cần
đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật hát liền tiếng để áp dụng và biểu hiện tốt
các tác phẩm Việt Nam, làm tăng tính uyển chuyển, êm ái, nhẹ nhàng, bay
bổng của các tác phẩm. Kỹ thuật này giúp chúng ta hát đƣợc liên tục, đều
đặn từ âm nọ sang âm kia, không tạo cảm giác khô cứng, ngắt mạch hoặc
đứt hơi.
* Phương pháp hát và xử lý
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- Hơi thở sâu, nhẹ nhàng, liên tục đƣa âm thanh ra một cách chắc
chắn, đều đặn không bị đứt quãng.
- Cơ miệng, vòm miệng, dây thanh quản, lƣỡi gà, bụng, cơ bụng
cùng các xoang cộng minh phải kết hợp nhịp nhàng, khéo léo.
- Chú ý lắng nghe và điều tiết âm thanh sao cho tròn, vang, sáng,
không thay đổi màu sắc.
- Ngân dài âm thanh bằng các nguyên âm i, ê, a, ô, u.
- Kết thúc câu hát, hơi thở vẫn đƣợc giữ, tiếp tục khống chế cho đến
lúc lấy tiếp hơi thở mới để hát câu tiếp theo.
* Vận dụng bài tập tương ứng
- Bài tập với nến: đốt một ngọn nến, hít hơi thật sâu, từ từ xì ra nhẹ
nhàng làm sao ngọn lửa không chuyển động. Hít hơi 10 lần. Sau đó tập với
nguyên âm i, ê, a, o, u. Lần lƣợt với mỗi nguyên âm.
- Các mẫu luyện thanh cho giọng nữ trung: Đối với giọng nữ trung
đòi hỏi đặc biệt nhất đó là hơi thở sâu, cột hơi vững chắc. Luyện tập hát
liền tiếng ở đây giúp giọng nữ trung mềm mại, uyển chuyển.
Ví dụ 6:

Mẫu âm này ở cùng một độ cao nên rất thuận lợi cho việc luyện tập
ổn định vị trí âm thanh, ổn định hơi thở cũng nhƣ tìm khoảng vang của
giọng hát một cách rõ nét nhất. Trƣớc khi hát ngƣời học phải thả lỏng vai
và hít một hơi thở thật sâu qua miệng và mũi, sau đó giữ khoảng một giây
rồi nhấc hàm ếch để bật âm I ra ra ngoài kẽ răng của hàm trên. Và khi âm
đầu tiên chuẩn xác, các âm khác cũng phải thống nhất nhƣ âm đầu tiên.
Ví dụ 7:
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2.2.2.4. Luyện tập kĩ thuật hát Staccato - hát nẩy
Kỹ thuật staccato là cách hát nảy âm, cũng là kỹ thuật quan trọng và
đƣợc sử dụng khá nhiều trong các tác phẩm romance. Khác hẳn với hát liền
tiếng (legato), staccato không những là những âm tách rời nhau mà còn
nảy, ngắt ra rõ nét, sau mỗi âm tựa nhƣ có dấu lặng. Kỹ thuật staccato làm
cho thanh đới và bộ phận truyền âm dần hoạt động linh hoạt, âm thanh bật
nhẹ nhàng, gọn tiếng sẽ tạo ra thói quen bật âm thanh đúng khi hát liền
giọng.
Để thực hiện tốt kỹ thuật hát staccato hơi thở phải linh hoạt, phần
bụng dƣới đƣợc nhấn tựa nhƣ bật bụng dƣới vào trong có cảm giác nhƣ
nhảy cò cò hoặc cầu thang. Kỹ thuật staccato thƣờng đƣợc vận dụng cho
những bài ca rộn ràng, vui tƣơi, hoặc cảm xúc mãnh liệt. Cũng nhƣ legato,
staccato là một kỹ thuật thanh nhạc cơ bản nhằm phát triển giọng hát nhƣ:
mở rộng âm vực, luyện khẩu hình…
Ví dụ 8:

Ví dụ 9:

Lưu ý: Trƣớc khi hát sinh viên phải hít hơi thở thật sâu và bật bụng
dƣới nhanh vào trong đồng thời âm thanh phát ra ngoài. Khẩu hình mở vừa
phải, không quá to cũng không quá nhỏ, tránh rung âm thanh và hát hơi thở
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ngực. Trong quá trình hát giảng viên có thể thay đổi các nguyên âm khác
nhau sao cho phù hợp với đối tƣợng ngƣời học.
2.2.2.5. Luyện tập kĩ thuật hát Non legato - hát rời
Non legato và marcato là cách hát không liền tiếng hay nói cách khác
là hát rời tiếng và đây cũng là những kỹ thuật thƣờng xuyên đƣợc sử dụng
trong thanh nhạc. Hiện nay có một số quan điểm cho rằng hát non legato là
nhấn và ngắt. Đối với kỹ thuật legato yêu cầu tiếng hát phải có sự liên kết,
quyện vào nhau, không bị ngắt quãng, ngân vang đều đặn thì trong kỹ thuật
non legato không đòi hỏi các âm quyện vào nhau, non legato đòi hỏi âm
thanh hát rời một cách hợp lý. Thể loại kỹ thuật này đƣợc sử dụng trong
những bài hát nhanh, mang tính chất nhảy múa.
Ví dụ 10:

Ví dụ 11:

Marcato nghĩa là hát nhấn tiếng, nhấn tiếng cũng là một loại kỹ thuật
nhƣng không sử dụng nhiều nhƣ legato và non legato. Khi hát marcato
nhấn vào từng âm một cách rõ ràng, âm thanh không sắc nhọn, dứt khoát,
không ngắt nhanh nhƣ staccato chỉ hát hơi ngắt một chút ở cuối mỗi nốt
nhạc, trƣờng độ của các nốt ngân dài hơn so với statccato. Khi hát marcato
cần giữ chắc hơi ở bụng, nhấn và ngắt ở cuối nốt nhạc. Với những mẫu âm
đó, cuối các nốt có nhấn, hát tựa có dấu lặng kép.
Ví dụ 12:
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2.2.2.6. Luyện tập xử lý sắc thái
Kỹ thuật hát to, nhỏ gắn liền với các kỹ thuật hát nêu trên, thể hiện
sự tƣơng phản về cƣờng độ âm thanh, làm tăng tính biểu cảm của giọng hát
và toàn bộ tác phẩm. Đây là phƣơng pháp khó, đòi hỏi phải có nền tảng về
hơi thở vững chắc, hơi thở sâu, độ nén hơi đều đặn, liên tục. Những sinh
viên mới học âm thanh thƣờng lồi lõm, nghe không rõ ràng hoặc mờ, yếu.
* Phương pháp hát và xử lý
- Hát từ nhỏ đến to (Crescendo): lấy hơi sâu, đầy đặn, chắc chắn, liên
tục, kết hợp buông lỏng hàm, ngáp. Âm thanh đƣa ra ngoài to dần đồng
thời nén hơi thật chặt.
- Hát từ to đến nhỏ (Decrescendo): Hơi thở thật sâu và chắc chắn.
Nén hơi sao cho âm thanh nhỏ dần nhƣng phải đều và liên tục.
- Chú ý làm sao cho âm thanh đều, không bị giật cục và vỡ âm thanh.
* Vận dụng bài tập tương ứng
Bài tập: xì hơi từ nhỏ đến to, từ to đến nhỏ.
- Hơi thở: Hít sâu, thả lỏng hàm, nhấc hàm ếch lên, sau đó phát triển
âm thanh to dần, nhỏ dần, tránh tình trạng đột ngột quá mức.
Kỹ thuật: nốt đầu đặt nhẹ nhàng, sau đó mở khẩu hình, nhấc cao hàm
ếch, nén hơi thở sâu, vuốt nhẹ, rồi phóng to.
Ví dụ 13:
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Ví dụ 14:

Ví dụ 15:

Nhìn chung, những mẫu âm có kỹ thuật xử lý sắc thái đòi hỏi ngƣời
học đã phải trải qua một thời gian dài rèn luyện những kỹ thuật cơ bản từ
cách lấy hơi, giữa hơi, cảm nhận vị trí âm thanh, điều tiết hơi thở. Do đó
trong quá trình học, ngƣời thày có thể điều chỉnh nhịp độ cũng nhƣ nguyên
phụ âm phù hợp với đối tƣợng của ngƣời học cũng nhƣ những yêu cầu
chung đối với mỗi sinh viên.
2.2.3. Luyện tập mở rộng âm vực cho giọng nữ trung
2.2.3.1. Luyện tập mở rộng âm khu thấp, chuyển giọng âm khu cao và pha
giọng ở âm khu trung
* Luyện tập mở rộng âm khu thấp
Nếu nhƣ giọng nữ cao chủ yếu mở rộng âm vực về phía âm khu cao
thì mở rộng âm vực về phía âm khu thấp rất quan trọng với giọng nữ trung
và cần thiết phải đƣợc luyện tập và nghiên cứu.
Đối với sinh viên nói chung và giọng nữ trung nói riêng hàng ngày
phải luyện tập với đàn, luyện tập để mở rộng quãng giọng, đặc biêt với âm
khu thấp. Âm khu thấp tuy là lợi thế nhƣng chúng ta cần làm cho giọng hát
trở nên dầy, vang và đạt đƣợc âm lƣợng nhƣ mong muốn. Đây là âm khu
chủ yếu sử dụng giọng ngực. Luyện tập hát tốt ở giọng ngực là quan trọng,
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không nên cho rằng cho là tự nhiên. Ở khu ngực của giọng nữ trung, thanh
đới khép kín, lƣợng hơi thở tiêu hao ít, nhƣng lại tạo ra âm thanh tƣơng đối
lớn. Nếu chúng ta không có sự rèn luyện thì sau một thời gian âm thanh sẽ
bắt đầu có tạp âm, rè, khàn. Chính vì thế, hát cho mềm mại, không quá
căng thẳng, tránh gào thét, cƣờng điệu. Để làm đƣợc điều đó, chúng ta cần
có những bài tập nhƣ sau.
Cách luyện tập: mở rộng miệng, hơi thở nén thật sâu, cƣời ngáp và
hát mở.
Ví dụ 16:

* Luyện tập mở rộng âm khu cao
Chuyển giọng âm khu cao của giọng nữ nói chung và giọng nữ trung
nói riêng là khó phân biệt, nó chủ yếu thay đổi ở âm lƣợng. Giọng óc chỉ
biểu lộ sự khác nhau rõ rệt so với giọng hỗn hợp ở những nốt cao nhất của
giọng hát. Một trong những điều quan trọng để thực hiện âm thanh đóng
tiếng ở âm khu cao ngoài việc khi hát giữ thanh quản ở vị trí thấp, sinh viên
phải quan tâm tới hơi thở sâu đặc biệt ở những khu vực các nốt chuyển
giọng. Nhà nghiên cứu thanh nhạc ngƣời Pháp R. Uyn-xơn đã kết luận:
“Nếu nhƣ sức mạnh của hai âm thanh mở và đóng không thay đổi thì khi
chuyển từ âm thanh mở sang âm thanh đóng, lƣợng không khí tiêu hao sẽ
tăng lên”. Tuy nhiên, tất cả các nhà sƣ phạm đều thống nhất rằng, khi hát
âm thanh đóng dù phải tiêu hao hơi thở nhiều hơn, nhƣng tuyệt đối không
đƣợc tống hơi ồ ạt, mà phải giữ áp lực hơi thở ổn định để đảm bảo sự khép
rung của thanh đới với luồng hơi tác động lên nó. Nếu đẩy hơi quá mạnh,
trạng thái cân bằng sẽ bị phá vỡ, âm thanh sẽ bị căng thẳng, thanh quản sẽ
bị nâng lên và khoang cộng hƣởng sẽ bị thu hẹp lại.
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Bài tập cho giọng nữ trung:
Ví dụ 17:

* Luyện tập pha giọng ở âm khu trung
Âm khu trung nằm ở giữa âm khu cao và âm khu thấp. Âm khu này
đòi hỏi chúng ta cần rất khéo léo tinh tế để xử lý, vì giữa âm khu thấp và
âm khu cao nếu âm khu ở giữa không pha giọng sẽ rất dễ lộ nhƣợc điểm,
hát thành hai màu sắc, giọng hát bị chia thành hai âm khu rõ rệt. Với cách
luyện tập cho âm khu này, chúng ta nên đặt âm thanh mềm mại, giữ âm
thanh của giọng ngực lên tới nốt chuyển giọng, không gằn cổ, không hát
quá to. Tới nốt chuyển giọng, lúc đầu âm lƣợng có thể nhỏ đi nhƣng cần
phải đƣa âm thanh ra ngoài, không để cho âm thanh hút sâu vào trong, âm
sắc sẽ mờ và tối. Nén hơi thở liên tục và đều đặn. Với giọng nữ trung mà sử
dụng nhiều giọng ngực quá, thì cần làm ngắn bớt âm khu ngực đi và dài âm
hỗn hợp ra. Bắt đầu tập bằng những nốt cao hơn nốt chuyển giọng rồi hạ
thấp dần xuống, cố gắng giữ âm thanh hỗn hợp xuống qua chỗ chuyển
giọng đã quen hát từ trƣớc.
Ví dụ 18:

2.2.3.2. Xử lý nối âm khu giữa giọng thật, giọng pha và giọng chuyển
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Đối với giọng nữ trung, vị trí những nốt chuyển giọng nằm chủ yếu ở
giới hạn giữa âm khu ngực và âm khu hỗn hợp. Nó là vị trí của nốt Đô, Rê
(bát độ 1) và Đô, Rê (bát độ 2). Vì nó nằm ở ranh giữa giọng thật, giọng
chuyển nên rất cần sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong việc tập luyện.
Cách tập luyện:
Cái khó của việc tập giọng pha chính là phải cảm giác và tƣởng
tƣợng đƣợc âm thanh của bạn phát ra nhƣ thế nào. Chúng ta cần giải quyết
ba vấn đề âm khu, cộng hƣởng và nén.
 Âm khu
Giọng pha vẫn là giọng giả nhƣng nó không yếu nhƣ giọng óc, đối
với ca sỹ tập lâu năm chúng ta sẽ khó phân biệt đƣợc đâu là giọng nực đâu
là giọng gió. Chúng ta cần tập luyện để giọng pha đƣợc dầy dặn .
 Cộng hƣởng
Khoảng vang của giọng pha sẽ vang từ trên đầu nhiều hơn, nên việc
tập luyện sẽ từ âm khu cao hát xuống.
 Nén
Nén hơi thở làm sao cho làn hơi không bị “xì” quá nhanh ra ngoài,
càng lên cao càng nén chặt để phần cơ hoành thật cứng làm cho làn hơi đi
ra phải đều đặn cả từ nốt thấp đến nốt cao.
* Giải quyết vấn đề về âm khu tthấp, âm khu cao, âm khu trung và pha
giọng bằng bài tập sau:
Đầu tiên, chúng ta cần thực thả lỏng và thoải mái khi hát. Càng hát
lên cao càng thoải mái, không “rƣớn” hay “gằn” giọng. Tập “búng môi”
kết hợp với việc lên xuống liên tục ở điểm pasagio (điểm chuyển), sau đó
sẽ dùng các từ Ga, Nha, Na, Nô… để thay thế. Việc luyện tập cần rất nhiều
thời gian và kiên trì.
Ví dụ 19:
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2.2.3.3. Rèn luyện âm sắc.
Trƣớc hết chúng tôi muốn nói đến âm sắc của giọng. Luyện tập âm
sắc là luyện tập tính chất tự nhiên chủ yếu của giọng hát, đây là nhiệm vụ
trung tâm trong quá trình luyện giọng. Biết cách tạo dựng một âm sắc đẹp
là một trong những hiểu biết quan trọng của quá trình phấn đấu nhằm đạt
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những phẩm chất ca hát chuyên nghiệp. Âm sắc bao gồm khối lƣợng những
bội âm trong thành phần của âm thanh, theo từng cao độ, theo nguồn gốc
xuất hiện âm thanh. Âm sắc của giọng hát hấp thụ một cách tổng hợp, cho
phép chúng ta có thể phân biệt giọng hát của mọi ngƣời, ngay cả khi cao
độ, độ vang và độ dài âm thanh của giọng hát giống nhau chăng nữa. Trong
thực tế không có những giọng hát hoàn toàn giống nhau, mà sự khác nhau ở
đây chính là âm sắc. Âm sắc là hiện tƣợng tự nhiên, sinh viên cần phải đặc
biệt chú ý, chú ý cẩn thận tới: vẻ đẹp, tính chất sáng, giọng hát có khối
lƣợng tự nhiên, cần phải bảo vệ phẩm chất đó và không chỉ luyện tập kỹ
thuật; khi âm sắc có những nhƣợc điểm, cần phải tập trung hoàn thiện khắc
phục không chỉ những khiếm khuyết của giọng hát mà còn cả những khiếm
khuyết về âm sắc.
Âm sắc chƣa đƣợc mài giũa là biểu thị một giọng hát chƣa đƣợc
chuẩn bị đầy đủ. Trong quá trình rèn luyện tính chuyên nghiệp, tính hàn
lâm phải phấn đấu để âm sắc của giọng hát có mầu sắc tƣơng xứng với
những yêu cầu của giọng hát chuyên nghiệp. Một giọng hát có khiếm
khuyết về âm sắc nhƣ: mắc phải tật hát giọng cổ, giọng mũi, âm thanh quá
bẹt hoặc quá sâu... chúng ta phải tìm những biện pháp phù hợp sửa chữa
những khiếm khuyết này. Chừng nào giọng hát còn có những khiếm khuyết
cụ thể nhƣ nêu ở trên, chúng ta không đƣợc phép thỏa mãn với giọng hát
của mình. Sửa chữa khắc phục những khiếm khuyết về âm sắc của giọng là
những công việc rất phức tạp, mỗi ca sĩ phải tìm ra những biện pháp thích
hợp để khắc phục, không có một biện pháp duy nhất đúng cho tất cả mọi ca
sĩ. Để tránh trong quá trình luyện tập mở rộng âm vực lại làm ảnh hƣởng
tới âm sắc, chúng ta phải đặt mục tiêu “san bằng” các âm khu, nghĩa là làm
cho các âm khu không có sự khác biệt nào có thể bộc lộ rõ, có thể dễ nhận
ra. Hiện nay ở trong Khoa Thanh nhạc của Nhà trƣờng, vấn đề này thƣờng
gặp ở các SV năm thứ nhất, thứ hai. Các em chƣa có quan niệm phải “san
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bằng” âm khu nhƣ thế nào cho đúng, nhằm mở rộng âm vực với âm thanh
chuyển tiếp từ âm khu ngực qua chỗ chuyển giọng lên âm khu đầu, nghĩa là
phải san bằng hai âm khu này bằng cách xóa bỏ sự khác biệt của hai âm
khu ở những nốt chuyển giọng. Một số có thể “san bằng” đƣợc hai âm khu,
nhƣng trong giọng hát lại xuất hiện sự thay đổi về âm sắc, chẳng hạn âm
sắc ở âm khu bị mờ đi, giọng hát ở âm khu này mất dần đi sự sáng sủa vốn
có của nó. Sự sai lệch ở đây có thể do nguyên nhân tập những nốt ở âm khu
cao quá nhiều và quá sớm làm ảnh hƣởng tới âm sắc của âm khu thấp. Nhƣ
nhà nghiên cứu sƣ phạm Thanh nhạc nổi tiếng ngƣời Pháp M. Garcia (con)
đã từng nói rằng: “lạm dụng những nốt cao, hủy hoại giọng hát nhanh hơn
tuổi già”. Quả đúng vậy, hủy hoại giọng hát ở đây chính là hủy hoại âm sắc
của giọng hát.
Về tính tối ƣu của âm sắc mối quan hệ với âm vực, trong cuốn những
vấnđề sƣ phạm của GS.NSND Nguyễn Trung Kiên có viết: “Xuất phát từ
nhiệm vụ cơ bản của giáo dục thanh nhạc đó là kết qủa phấn đấu đạt âm
sắc đ p, cho nên phải tìm ra những phối hợp hợp lý của cơ quan cấu thành
giọng hát để thực hiện mục tiêu này” [18, tr. 139 . Âm sắc chƣa đƣợc mài
giũa là biểu thị một giọng hát chƣa đƣợc chuẩn bị đầy đủ. Trong quá trình
rèn luyện tính chuyên nghiệp, tính hàn lâm phải rất chú ý để âm sắc của
giọng hát có mầu sắc tƣơng xứng với những yêu cầu của giọng hát. Khi nào
giọng hát còn có những khiếm khuyết cụ thể nêu ở trên, thì ca sĩ đó không
đƣợc phép thỏa mãn với giọng hát của mình. Việc sửa chữa khắc phục
những khiếm khuyết về âm sắc của giọng là công việc rất phức tạp, ngƣời
GV phải tìm ra những biện pháp thích hợp để khắc phục cho mỗi SV.
2.3. Vận dụng các kĩ thuật thanh nhạc vào tác phẩm cụ thể
2.3.1. Ca khúc nước ngoài
Tác phẩm WIDMUNG (Robert Schumann Op. 25)
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- Nội dung: Bài hát nói về tình yêu của chàng trai đối với cô gái.
Chàng trai coi cô gái là bầu trời, là nơi yên bình, là trái tim và là tâm hồn
của anh. Vì tình yêu đó, chàng trai sẵn sàng hy sinh mọi thứ, bởi anh coi
tình yêu đó là ánh sáng soi đƣờng, chỉ lối cho anh.
- Bài hát đƣợc viết ở giọng: Fdur chuyển điệu sang Db trƣởng
- Tiết tấu: 3/2
- Tốc độ: vừa phải
- Âm vực:

- Tính chất âm nhạc: Thoải mái
- Cấu trúc: ba đoạn đơn tƣơng phản.
* Yêu cầu kỹ thuật: Hát legato
Mở đầu bài là hợp âm rải ở nhịp 3/2, lúc này sinh viên cần chuẩn bị
hơi thở, cảm xúc.
Bài hát chỉ thể hiện ở kĩ thuật legato và nonlegato, nên khi hƣớng
dẫn sinh viên hát giảng viên cần lƣu ý nhắc nhở sinh viên hát liền giọng ở
những chỗ cần hát legato. Những đoạn cần hát nonlegato thì yêu cầu sinh
viên bật âm thanh rõ ràng và dứt khoát.
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Khi hát cảm giác nhƣ ngáp hoặc nhƣ hít bông hoa thơm vừa có tác
dụng lấy hơi thở sâu và cảm nhận đƣợc vị trí âm thanh. Phụ âm đầu tiên bật
ra ngoài, cảm giác ngang, môi chạm khẽ vào nhau, hoặc tạo ra một âm
thanh nhẹ. Ở đoạn trình bày đầu tiên này (a), yêu cầu sinh viên hát legato,
hơi nhanh một chút.
Ở đoạn giữa, là sự tƣơng phản về tiết nhạc và tính chất âm nhạc, thay
đổi giọng từ F dur sang giọng Des dur. Yêu cầu sinh viên phải tạo đƣợc sự
tƣơng phản, rõ nét. Âm nền trì tục trên nền át, yêu cầu sinh viên phải giữ
nhịp thật chắc, hát chậm hơn một chút so với đoạn trình bày.
Đoạn tái hiện a‟, quay trở lại giọng chính Asdur, giai điệu có chút
thay đổi ở phần kết, sinh viên vẫn giữ nhịp giống đoạn trình bày, hát
Khi phát âm tiếng Đức không nên chú trọng hát tròn vành rõ chữ,
luôn chú ý hát rõ phụ âm , phát âm chuẩn xác.
Lƣu ý: luôn chú ý tới những ý hiệu âm nhạc nhƣ to, nhỏ hoặc cressando
trong bài. Âm thanh phát ra nhẹ nhàng êm dịu để diễn tả đƣợc tính chất chữ
tình trong tác phẩm romnance.
Tác phẩm: Vieni, vieni, o mio diletto

Tác giả: A.Vivaldi

Bài hát đƣợc viết ở giọng h mol, nhịp 12/8, tốc độ Adagio (chậm).
Cấu trúc ở hình thức hai đoạn đơn. Đoạn thứ nhất gồm 3 câu (h moll
- D dur). Đoạn thứ 2 gồm 2 câu (A dur - h moll).
Phần lời dịch nhƣ sau: Hãy đến với anh, hãy đến với anh em yêu
dấu. Trái tim khao khát yêu đƣơng của anh đang mong chờ em, đang mong
chờ em. Hãy đến với anh.
Âm vực:

- Âm vực của bài không quá rộng, nốt thấp nhất là nốt d1, nốt cao
nhất là nốt fis2. Bài hát không quá khó, phù hợp với những em sinh viên
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năm nhất và năm thứ hai giọng nữ trung. Lời bài hát cũng không khó phát
âm.
Kĩ thuật legato và non legato đƣợc sử dụng nhiều trong tác phẩm
này, vì vậy trƣớc khi vào bài giảng viên nên cho sinh viên luyện những
mẫu luyện thanh legato và non legato, chú ý hƣớng dẫn sinh viên hát chậm
để có hơi thở dài đáp ứng đƣợc yêu cầu của tác phẩm.
Ví dụ 20: ô nhịp 1, 2

Với câu hát này GV cần hƣớng dẫn sinh viên phát âm nhƣ sau: Từ
“Vie” GV hƣớng dẫn sinh viên bật vi - ê, âm vi là âm lƣớt, ê là âm chủ nên
ngân âm "ê" cho tới hết trƣờng độ của nốt nhạc. Từ “ni” sinh viên cần hát
nhấn vào âm “i”. Âm “o” ngƣời hát cần phát âm là "ô", từ “mio” ngƣời hát
cần bật rõ từ mi-ô, âm "ô" là âm chủ và ngân âm ô cho tới khi hết trƣờng
độ của nốt nhạc. Từ “di”, ngƣời hát cần phát âm là đi, từ “let” ngƣời hát
cần phát âm là l-ết..
Giai điệu của bài chủ yếu viết ở những quãng trung chuyển, đây sẽ là
bài để luyện cho các bạn hát giọng pha chƣa tốt.
Bài hát viết ở nhịp 12/8, tốc độ (andagio - chậm), cậu nhạc cũng khá
dài, nên đây cũng là một trọng những tác phẩm để luyện nén và điều tiết
hơi thở.
Ví dụ 21: ô nhịp 7, 8

Câu hát này thể hiện lối hát nonlegato và legato, câu hát cũng khá dài
nên giảng viên yêu cầu sinh viên lấy hơi sâu, nén chắc hơi, tránh để hơi
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dềnh lên dễ dẫn đến tụt vị trí âm thanh, âm thanh bị sâu và tối. Khi hát nốt
thấp âm thanh vang ở ngực, hát với âm lƣợng nhỏ và to dần lên khi tới
những nốt cao. Khi hát từ nốt d1 với từ “il” cho tới nốt a1 với từ “to” GV
hƣớng dẫn sinh viên điều tiết hơi, hát tiết kiệm, không cho hơi ồ ạt nhằm
đủ hơi thở cho tới nốt cuối cùng của câu nhạc.
Ở câu hát này GV cần lƣu ý nhắc nhở, hƣớng dẫn sinh viên pha
giọng thật và giọng giả thanh để hát nốt g1# và a1. Bởi đa số sinh viên năm
nhất và năm hai chƣa biết cách pha giọng thật và giả thanh để hát giọng
trung chuyển.
Ví dụ 22: ô nhịp 8, 9

Cuối ô nhịp thứ 8 và ô 9. Đây là câu hát tiếp theo nhắc lại phần lời
hát giống hệt câu hát ở ô nhịp 7 - 8, nhƣng phần giai điệu lên cao một cung.
Ở đây, âm vực cũng chỉ nằm ở những tầm giọng cần phải hát giọng chung
chuyển, nên GV càn nhắc nhở sinh viên giữ nguyên giọng pha tiếp tục lấy
hơi và hát với âm lƣợng to dần cho tới hết câu nhạc.
Ví dụ 23: ô nhịp 11, 12

Hai ô nhịp cuối cũng là phần khó trong bài. Nhìn vào tác phẩm
chúng ta thấy tác giả đã để rất nhiều kí hiệu “ P- hát nhỏ” tức là toàn bài hát
với âm lƣợng nhỏ, nhƣng ở ô nhịp 11 giai điệu đi cách bậc từ thấp đến cao
(g1 đến F#2). Lúc này GV cần hƣớng dẫn sinh viên hát với âm lƣợng nhỏ
va đẩy to dần lên theo kí hiệu „‟<‟‟, cho tới khi hát hết câu nhạc. Chú ý
nhắc sinh viên hát legato mềm mại, pát âm chuẩn xác lấy hơi nhanh, sâu,
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khẩu hình mở to, nhấc hàm ếch trên và hạ hàm dƣới sao cho mềm mại và tự
nhiên, vị trí âm thanh cao bám vào chân răng cửa trên. Giảng viên hãy giải
thích cho sinh viên thấy đƣợc cảm giác âm thanh ngay đầu môi.
Ở ô nhịp cuối cùng có kí hiệu “rit --- và tr---”. Lúc này giảng viên
cần hát mẫu và hƣớng dẫn sinh viên hát chậm nhịp hát chậm nhịp lại khi
bắt đầu hát vào nốt h2 với từ “ti” và láy ở nốt h2 vơi từ “chia”. Vấn đề hát
láy đối với sinh viên năm nhất và năm hai cũng là vấn đề khó đối với các
em, vậy giảng viên cần hát mẫu nhiều lần và tập kĩ cho các em, tập cho các
em láy láy chậm để sinh viên hình dung và để các em tập láy không bị mất
nốt. Sau khi tập láy chậm, giảng viên hƣớng dẫn sinh viên hát lay nhanh
làm sao cho âm thanh đều đặn và không bị mất nốt.
Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (W.A. Mozart)
Bản aria đƣợc viết ở tốc độ chậm, tính chất nhẹ nhàng uyển chuyển
Trong bài thể hiện nhiều kĩ thuật khó, đôi chỗ giai điệu đi bán cung
(chromatici). Vì vậy trƣớc khi cho sinh viên hát vào tác phẩm, GV nên cho
SV luyện những mẫu âm phù hợp với yêu cầu về kĩ thuật hát cũng nhƣ âm
vực của bài. Âm vực:

Trƣớc khi hát tác phẩm, GV hƣớng dẫn SV đọc phát âm lời ca của
tác phẩm một cách nhuần nhuyễn, chính xác sau đó hát với giai điệu. Việc
lấy hơi đúng chỗ khi hát một tác phẩm là rất quan trọng và cần thiết vì vậy
GV đánh dấu những chỗ lấy hơi phù hợp. Không lấy hơi ở những chỗ có
dấu gạch ngang để nối ca từ. Ví dụ: “ don - ne ve - de - te; Sen - toun af fet - to; ...
Ví dụ 24: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích)
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+ Vấn đề khẩu hình: Lƣu ý, giảng viên luôn nhắc nhở sinh viên mở
khẩu hình vừa phải, không nên mở quá to để tránh bị cứng hàm dẫn tới âm
thanh sâu, tối.
+ Cách phát âm kết hợp với lời hát:
GV cần lƣu ý ô nhịp 19 cần cho sinh hát nhƣ sau: chữ “si‟o” GV
hƣớng dẫn SV hát âm “ô” là âm chủ, vì vậy hát ngân dài ở âm “ô”. âm “s”
chỉ là âm gió, âm “i” là âm lƣớt qua. Chữ “l‟ho” cần phải hát nhƣ sau: hát
lƣớt qua chữ “l” và nhấn vào 2 chữ “ho”, chữ “nel” và “cor” kết thúc bằng
2 phụ âm “l và r” nên hát lƣớt qua chữ cuối đó trƣớc khi đóng âm nhƣ: “ne
+ l”, “co + r”. Đây là một phần quan trọng trong cách phát âm cũng nhƣ
cách hát tiếng nƣớc ngoài mà giảng viên cần đặc biệt chú ý luyện tập và
hình thành thói quen trong cách hát lƣớt âm cho sinh viên.
+ Xử lý chỗ khó trong bài
Ví dụ 25: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích)

Trong bài có câu nhạc giai điệu đi nửa cung liên tục vì vậy GV cần
lƣu ý cho sinh viên về kĩ thuật hát chạy quãng chromatico. Để hát đƣợc kỹ
thuật này đòi hỏi sinh viên phải luyện thanh mẫu âm cromatici thƣờng
xuyên, hơn thế nữa sinh viên cần tập thật chắc về cao độ của nốt của câu
hát này. Cần tự luyện tập thêm ở nhà nhiều lần để hiểu và hát chắc cao độ
các nốt. Vị trí âm thanh luôn treo cao và vang trên đỉnh đầu để nốt không
bị phô và âm thanh không bị sâu hay tối.
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+ Xử lý hát bƣớc nhảy quãng:
Ví dụ 26: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích

Kĩ thuật hát nhảy quãng tƣơng đối khó với các em sinh viên năm thứ
nhất, vì vị trí âm thanh của các em chƣa ổn định. Thƣờng hay bị rơi vị trí
âm thanh khi hát giai điệu có bƣớc nhảy từ cao xuống thấp, vì vây các em
cần phải thƣờng xuyên tập luyện các mẫu âm có bƣớc nhảy từ âm vực cao
xuống âm vực thấp. Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên giữ hơi và điều tiết
hơi thở đều đặn, đặt vị trí âm thanh chuẩn xác và nhẹ nhàng tránh gào to,
hát thô bạo
Nhìn vào ví dụ 26, chúng ta thấy ngay nốt f2, đây là âm vực khá cao
và khó hát. Lúc này GV hƣớng dẫn SV lấy hơi sâu, bật âm thanh dứt khoát
với vị trí cao vào nốt f2, giữ hơi thở chắc, từ từ đặt âm thanh nhẹ nhàng vào
nốt d2, giữ vị trí âm thanh, hơi thở ổn định và bật âm thanh dứt khoát vào
các nốt tiếp theo cho tới hết câu hát.
+ Xử lý kĩ thuật non-legato và bật âm.
Ví dụ 27: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích

Ví dụ 27, giai điệu có trƣờng độ nhiều nốt móc kép, mỗi nốt là một
từ, ngƣời hát phải hát và phát âm khá nhanh. Để thể hiện rõ đƣợc tính chất
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trong câu hát này, ngƣời hát cần luyện tập kĩ và phải rất tinh tế. Giảng viên
hƣớng dẫn sinh viên cần lấy hơi sâu và nhiều, lấy hơi đúng chỗ, hát đúng
trƣờng độ, không ngân trƣờng độ quá dài ở mỗi cuối câu, yêu cầu sinh viên
hát rõ từng từ, để tránh bị dính nốt.
+ Hát sắc thái to nhỏ:
Việc xử lý tác phẩm, hát đúng sắc thái của bài là một việc rất quan
trọng. Hát sắc thái to nhỏ làm cho khán giả dễ cảm nhận đƣợc những xúc
cảm mà nhân vật đang hƣớng đến. GV hƣớng dẫn SV hát rõ sắc thái to nhỏ
nhƣng cần đảm rõ lời và rõ chữ, các âm không bị thiếu hay mất mà phải rõ
ràng và hết sức tinh tế và khéo léo. GV hƣớng dẫn SV hát từ ô nhịp 55 đến
ô nhịp 58, GV hƣớng dẫn SV hát to dần lên để tƣơng phản với câu trƣớc
thể hiện rõ nội dung tình cảm của nhân vật trong tác phẩm.
Đây là bản aria hay, dành cho giọng nữ trung. Tác phẩm thể hiện khá
nhiều các kĩ thuật thanh nhạc nhƣ kĩ thuật hát legato, non-legato, hát chùm
bốn, hát lƣớt, hát luyến và hát láy, hát chạy quãng nửa cung “chromatici”,
Để hát tốt đƣợc các kĩ thuật này, SV cần luyện tập thật chăm chỉ các kĩ
thuật cơ bản, ngoài ra cần tự luyện tập ở nhà những chỗ có lời ca và giai
điệu khó. Sau khi thể hiện thành công tác phẩm này, SV sẽ nắm đƣợc một
số cách nhả chữ, nắm đƣợc cách hát lƣớt, luyến, láy, cách hát giai điệu đi
nửa cung “chromatici”.
2.3.2. Ca khúc Việt Nam
Ca khúc: Tình em

Tác giả: Huy Du - Lời thơ Ngọc Sơn

Bài hát đƣợc viết ở giọng: fa thăng thứ, nhịp: 6/8, tốc độ chậm, đều
Âm vực:

Hình thức: Ba đoạn đơn có phần giữa phát triển.
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Nội dung: Bài hát là tiếng nói của cô gái dành cho chàng trai ra chiến
trƣờng. Đó là tình yêu đẹp đẽ, chân thành đƣợc ví nhƣ cỏ cây hoa lá. Nỗi
nhớ chàng trai da diết, sự chờ đợi thuỷ chung, tình cảm của cô gái đƣợc ví
nhƣ sông dài….
Yêu cầu sinh viên: chuẩn bị giấy bút. Chép bài hát ra giấy, đọc thơ,
đọc lƣu loát, trôi chảy. Sau đó, sinh viên ghép lời với giai điệu, tiết tấu.
Đoạn nhạc trình bày trong đoạn một:

Câu mở đầu là hình ảnh “chiếc lá xa cành”, hình tƣợng nhân cách
hoá đó cũng chính là khi cô gái rời xa chàng trai thì lá không còn màu xanh
cũng giống nhƣ tâm trạng của cô gái: không đƣợc vui vẻ, không còn sức
sống. Ở đoạn này, sinh viên cần đặt mình vào tâm trạng của cô gái, hát nhƣ
nói, kể chyện, âm thanh vang, dày, hít hơi thở sâu, nén hơi thở sâu, sau đó
hát ngay ngoài miệng.
Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống nên nắng hửng trong lòng, mạch
đời căng máu nóng”. Hơi thở vẫn tiếp tục nén chặt, hát nhƣ kể chuyện, thay
đổi tâm trạng từ vị trí cô gái sang vị trí của chàng trai. Ở đây, chàng trai
khẳng định, nếu là tình yêu thực sự thì sẽ luôn luôn trƣờng tồn, có sức sống
và phát triển mạnh mẽ.
Đoạn hai là đoạn nhạc phát triển:
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Cô gái luôn dõi theo chàng trai, dù chàng trai có đi nơi đâu, trái tim
cô gái luôn hƣớng theo. Ở đoạn nhạc phát triển, sinh viên đẩy tình cảm lên
cao trào, hát thật tình cảm, da diết. Âm thanh đƣa lên khoảng vang cao, hát
sáng, rõ lời, làm rõ tình cảm.
Phần tái hiện:

Nhắc lại có thay đổi so với phần trình bày. Ở đoạn này vẫn yêu cầu
sinh viên hát rõ lời nhƣng hát nhỏ, tình cảm đƣợc chuyển qua mạch cảm
xúc cao hơn, đó là yêu bằng ý chí, niềm tin. Sinh viên thể hiện rõ để thấy
sự khác biệt giữa trình bày và tái hiện. Cảm xúc ở phần tái hiện là hoàn
toàn thay đổi. Hát nhỏ nhƣng vị trí vẫn bám sát trên xoang trán.
Ca khúc: Em là thợ quét vôi

Sáng tác: Đỗ Nhuận

Giọng: Gmoll
Nhịp: đƣợc lồng làn điệu chèo.
Giai điệu với nhịp độ vừa phải, linh hoạt nhịp nhàng.
Với ca khúc này yêu cầu sinh viên phải kết hợ giữa kỹ thuật thanh
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nhạc với một số kỹ thuật hát chèo truyền thống. Nghiên cứu phân tích
nhƣng đặc điểm của bài hát nhƣ: giai điệu, lời ca, tiết tấu, phong cách, âm
hƣởng chèo.
Ca khúc “Em là thợ quét vôi” đƣợc viết ở hình thức nhỏ với giai điệu
súc tích.
Mở đầu bài hát:
Em là thợ quét vôi

Vì thế để thể hiện ý tứ của mình tác giả đã để âm nhạc đƣợc lặp lại
ba lần tạo điều kiện cho lời ca đƣợc lặp lại nhiều lần. Vậy nên, khi hát cần
phải chú ý đến nội dung để truyền tải đúng cung bậc cảm xúc.
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Đây là ca khúc trữ tình, trong sáng lấy chất liệu từ các làn điệu chèo,
trong đó có làn điệu Lới lơ. Để hát tốt ca khúc này, sinh viên phải sử dụng
linh hoạt giữa kỹ thuật hát mới với kỹ thuật hát truyền thống làm ca khúc
vừa mang hơi thở của thời đại lại vẫn giữ đƣợc những đặc trƣng của nghệ
thuật ca hát dân tộc. Kỹ thuật: vang, rền, nền, nẩy, tròn vành rõ chữ trong
việc thể hiện ca khúc Việt Nam đƣợc đề cập ở mục trên nên đƣợc áp dụng.
Đối với những tác phẩm mang âm hƣởng chèo, khi gặp những nốt cao,
những âm thanh khó, sinh viên cần vận dụng kỹ thuật thanh nhạc bel canto,
nhƣng kỹ thuật hát chèo vẫn giữ làm trung tâm.
Ca khúc: Hãy đến với anh

Tác giả: Nguyễn Duy Thái

Giọng: B Dur
Âm vực: A2 - F4

Tốc độ: Chậm

Nhịp: 4/4

Hình thức: Hai đoạn đơn phát triển.
Chuẩn bị: Sinh viên cần thuộc lời, đọc nhƣ đọc văn thơ để ngấm
tác phẩm.
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Phân tích:
Mở đầu: “Sẽ có một ngày niềm vinh quang say đắm không đến tìm
anh...”
Giai điệu trầm ấm, hay, trữ tình, sinh viên sử dụng âm khu của giọng
ngực để xử lý phần giai điệu trầm. Giữ cột hơi ổn định, không để âm thanh
quá to hoặc quá nhỏ.
“Anh yêu ơi, kỷ niệm ngày xƣa giữa đôi ta..”
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Ý nhạc đã sang một ý mới, sinh viên để ý dấu thăng giáng hát sao
cho đúng giai điệu.
Cao trào giữa bài nhƣ một lời khẳng định tình yêu sẽ đi đến hết con
đƣờng, sinh viên sử dụng quãng chuyển từ giọng pha sang giọng gió, nén
hơi thở, mở miệng nhƣ ngáp, hát rõ lời, rõ chữ.
Đoạn nhạc nhắc lại a: “Anh yêu ơi kỷ niệm giờ đây giữa hai ta…”

Lúc này, mạch nguồn cảm xúc đã thay đổi, tất cả chỉ là những kỷ
niệm.
Đoạn nhạc nhắc lại của b: Hãy đến với em nhƣng đƣợc lên nửa tông,
sinh viên cần nén sâu hơi, đây là đoạn cao trào của tác phẩm, sử dụng toàn
bộ quãng giọng pha, sinh viên cần chú ý để hát tình cảm và kỹ thuật tốt.
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2.4. Thực nghiệm sƣ phạm
2.4.1. Mục đích thực nghiệm
Mục đích thực nghiệm để xác định tính khoa học trong nghiên cứu.
Thông qua thực nghiệm, chúng tôi muốn tìm ra những phƣơng pháp hợp lý
nhất để nâng cao trình độ thể hiện tác phẩm Việt Nam, các tác phẩm nƣớc
ngoài dựa trên kỹ thuật cổ điển bel canto cho trƣờng ĐHSP NTTW.
2.4.2. Đối tượng thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 6 sinh viên giọng Alto năm thứ
hai tại trƣờng ĐHSPNTTW.
- Sinh viên thực nghệm: Nguyễn Tống Khánh Linh, Phạm Thị Thảo,
Đinh Ngọc Anh
- Sinh viên đối chứng: Ngô Phƣơng Anh, Vũ Thị Vân , Nguyễn Mỹ Hoàn
2.4.3. Nội dung thực nghiệm
Chúng tôi chọn thực hành thể hiện ca khúc: Tình em của tác giả Huy Du.
- Sinh viên thực nghệm: Hƣớng dẫn tiếp cận bài hát, hƣớng dẫn vỡ
bài, hƣớng dẫn phát âm, hƣớng dẫn phân tích tác phẩm, chỉnh sửa từng âm,
hƣớng dẫn tự luyện tâp bài ở nhà.
- Sinh viên đối chứng: Chúng tôi thực hiện theo phƣơng pháp cũ,
giảng viên vỡ bài cho sinh viên, hát mẫu cho sinh viên nghe và sinh viên
thực hiện lại một cách thụ động
2.4.4. Tổ chức thực nghiệm
Chúng tôi chia số sinh viên thành hai nhóm:
Sinh viên thực nghiệp: chúng tôi hƣớng dẫn sinh viên theo phƣơng
pháp mới, hƣớng dẫn các em tự tiếp cận bài hát, tự phân tích tổng hợp,
giảng viên chỉ sửa bài, hƣớng dẫn kỹ thuật sao cho hát tốt trong hai tuần.
Mỗi tuần một tiết, học trong hai tuần. Sinh viên đƣợc thảo luận, đƣa ra
hƣớng giải quyết tốt nhất cho từng câu hát.
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Sinh viên đối chứng: Chúng tôi không hƣớng dẫn sinh viên học mà
dạy theo phƣơng pháp cũ, giảng viên vỡ bài, đọc xƣớng âm giúp sinh viên.
Hát mẫu cho sinh viên bắt chƣớc lại 1 cách thụ động. Thực hiện trong hai
tuần, mỗi tuần một tiết. Đối với nhóm sinh viên này, giảng viên dạy cho
sinh viên hát theo đúng nhƣ tác phẩm có sẵn.
* Thời gian thực nghiệm: 15 tháng 8 đến 15 tháng 11năm học 2017
Khi thực hiện cho sinh viên nhóm 1 đƣợc thực hiện nhƣ sau:
Bƣớc 1: Hƣớng dẫn sinh viên tiếp cận bài hát, sinh viên chép lời, tìm
hiểu đặc điểm, nội dung tác phẩm, nguồn gốc, phân tích hoàn cảnh ra đời
của tác phẩm.
Bƣớc 2: Hƣớng dẫn sinh viên hát từng tác phẩm, sử dụng kỹ thuật
legato, hơi thở sâu, hát vang sáng, âm thanh bám xoang trên.
Bƣớc 3: Hƣớng dẫn vào bài, hát từng câu 1.
Bƣớc 4: Hƣớng dẫn hát và thể hiện tác phẩm.
Bƣớc 5: Hƣớng dẫn sinh viên cách tự luyện thanh,tự vỡ bài, tự tự
tìm hiểu tác phẩm, tự phân tích tác phẩm, học tác phẩm tại nhà.
* Kết quả thực nghiệm
Qua thời gian thực nghiệm, nhìn chung kết quả đạt đƣợc là chất
lƣợng tốt hơn, tích cực hơn. Vì vậy mà tinh thần học tập của các em ngày
càng cao, giúp cho giảng viên hƣớng dẫn nhiệt tình, yêu nghề hơn. Tuy
nhiên, đối với nhóm sinh viên đối chứng, do bị động trong cách học, cho
nên các em không nắm vững đƣợc bài, kỹ thuật hát và cách thể hiện bị
động. Phần thực hành cũng không đƣợc nhiều nên các em chƣa biết cách
tiếp cận bài hát rõ ràng. Đối với sinh viên thực nghiệm, những bạn chăm
chỉ, giảng viên tiếp tục đƣa ra những cách thức mới trong cách tiếp cận
bài, vỡ bài và kỹ thuật.
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Tiểu kết
Kỹ thuật thanh nhạc luôn là yếu tố hàng đầu, một nhiệm vụ quan
trọng đối với một sinh viên theo học hát. Nó gắn liền cả quá trình lao động,
học tập, sang tạo nghệ thuật của ngƣời nghệ sỹ. Vì vậy, việc luyện tập để
có một kỹ thuật thanh nhạc thật tốt luôn luôn là cần thiết. Mặc dù vấn đề
nghiên cứu kỹ thuật thanh nhạc cho giọng nữ trung không phải là mới
nhƣng trong quá trình giảng dạy tại trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, tôi nhận
thấy vấn đề đào tạo, ứng dụng kỹ thuật thanh nhạc vào việc học tập vẫn cần
phải hoàn thiện. Ở chƣơng 2 chúng tôi tập trung đƣa vào những bài tập
kỹ thuật hát liền tiếng, hát nảy, hát to, nhỏ sắc thái, kỹ thuật lấy hơi, mở
khẩu hình. Cấu tạo âm, thanh điệu của tiếng Việt và các bài tập vận dụng
sao cho hát rõ lời, vang sáng. Bên cạnh đó là các bài tập luyện phát âm,
lựa chọn bài hát giao bài cho sinh viên. Chúng tôi tập trung phân tích
một vài bài hát Việt Nam thông qua đó so sánh lối hát thính phòng với
cách thể hiện ca khúc Việt Nam. Ở chƣơng này, chúng tôi cũng phân tích
các ca khúc Việt Nam qua các thời kỳ giai đoạn để sinh viên nắm đƣợc
trƣớc khi thể hiện tác phẩm. Năm tác phẩm đƣợc chúng tôi lựa chọn
khéo léo đƣa vào nhằm giúp cho các em sinh viên hiểu đƣợc cách tiếp
cận bài hát sao cho hiệu quả nhất. Từ những bài hát đó, các em có thể
vận dụng để tập các bài hát khác.
Trong công tác đào tạo thanh nhạc, tôi đề xuất một số kỹ thuật cho
giọng nữ trung, nhƣ kỹ thuật hát liền tiếng, kỹ thuật hát to nhỏ. Đồng
thời, tôi cũng đƣa ra một số giải pháp, ứng dụng trực tiếp vào các ca
khúc Việt Nam, nâng cao chất lƣợng đào tạo thực nghiệm giảng dạy cho
giọng nữ trung tại trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW.
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KẾT LUẬN
Những năm gần đây, xuất phát từ các chủ trƣơng, đƣờng lối, chính
sách của Đảng và Nhà nƣớc về đổi mới giáo dục, trong đó có giáo dục đại
học; căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành giáo dục cũng nhƣ
trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực, Trƣờng
ĐHSP Nghệ thuật TW đã không ngừng chú trọng đẩy mạnh nâng cao chất
lƣợng dạy và học cho đội ngũ giảng viên và sinh viên. Nhà trƣờng luôn
mời các chuyên gia đầu ngành về hỗ trợ để đẩy mạnh chất lƣợng chuyên
môn cho giảng viên, khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ, từ
đó nâng cao chất lƣợng đào tạo đối với sinh viên.
Với đề tài này, tôi mong muốn xuất phát từ thực tiễn nhiều năm học
tập, thực hành và giảng dạy thanh nhạc của mình để cung cấp thêm những
kinh nghiệm hay, đƣa ra những giải pháp hữu ích góp phần cải tiến và nâng
cao chất lƣợng luyện tập kỹ thuật thanh nhạc. Đó cũng chính là mục đích
và ý nghĩa của đề tài luận văn này.
Ở chƣơng 1, tôi đã nêu sơ lƣợc lịch sử của giọng nữ trung trong đời
sống âm nhạc Châu Âu, âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi đƣa ra đặc
điểm của các loại giọng để từ đó tìm ra đƣợc đúng màu giọng cho sinh
viên. Tôi cũng nêu ra những ƣu và khuyết điểm còn tồn tại trong những
sinh viên theo học. Từ đó, khắc phục nhƣợc điểm và phát huy hơn những
mặt mạnh của các em trong giọng hát. Những bất cập trong giáo dục, cách
vận dụng kỹ thuật hát chƣa tốt. Đó là những vấn đề đặt ra trong công tác
đào tạo, giảng dạy cho giọng nữ trung khi thể hiện tác phẩm nƣớc ngoài và
tác phẩm Việt Nam.
Các ca khúc Việt Nam tất cả đều mang một nét đẹp riêng thầm kín từ
bên trong rất riêng rất Việt Nam. Ở chƣơng 2, tôi đƣa ra các biện pháp kỹ
thuật hát ca khúc Việt Nam cho giọng nữ trung, các tác phẩm nƣớc ngoài,
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các tác phẩm âm hƣởng dân ca, đó là phƣơng pháp luyện tập hơi thở, phát
âm, xử lý ngôn ngữ khi hát, trong đó tròn vành, rõ chữ là yếu tố đƣợc đặt
lên hàng đầu. Đồng thời, tôi cũng đề cập đến cấu tạo ngữ âm tiếng Việt và
các bài tập luyện tập khắc phục nhƣợc điểm hát ngọng, hát không rõ lời của
giọng nữ trung khi hát các âm cao và âm thấp. Cụ thể vào một số ca khúc
Việt Nam, tôi đƣa ra các cách khác nhau để giúp sinh viên tiếp cận tác
phẩm đơn giản mà hiệu quả nhất, thêm vào đó là các kỹ thuật khó áp dụng
vào từng câu hát.
Nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy và rèn luyện kỹ thuật
thanh nhạc cơ bản cho sinh viên giọng nữ trung nói riêng và sinh viên
thanh nhạc của Nhà trƣờng nói chung, ngƣời viết xin đề xuất một số kiến
nghị nhƣ sau: Thứ nhất, cần khuyến khích có nhiều hơn nữa các công trình
nghiên cứu cơ bản nhằm đổi mới phƣơng pháp dạy và học, nâng cao chất
lƣợng đào tạo sinh viên thanh nhạc nói chung và sinh viên giọng nữ trung
nói riêng. Thứ hai, cần cân nhắc xây dựng bộ giáo trình dành riêng cho sinh
viên giọng nữ trung, cùng với đó là làm phong phú hơn nữa nguồn tài liệu
tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập, rèn luyện. Thứ ba, tiếp tục mở
rộng giao lƣu hợp tác với các cơ sở đào tạo lớn trong và ngoài nƣớc về lĩnh
vực đào tạo chuyên ngành thanh nhạc, đặc biệt cho giọng nữ trung; giảng
viên thanh nhạc cần trau dồi ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nƣớc ngoài để có
thể tiếp thu, hội nhập theo kịp xu thế phát triển của thế giới./.
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Phụ lục 1
Danh sách sinh viên tiến hành thực nghiệm
1. Nguyễn Tống Khánh Linh
2. Phạm Thị Thảo
3. Đinh Ngọc Anh
4. Ngô Phƣơng Anh
5. Vũ Thị Vân
6. Nguyễn Mỹ Hoàn
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Phụ lục 2
Nội dung kiểm tra đánh giá số lƣợng bài của sinh viên
NĂM THỨ I
STT Học kì
1

Học kì I

Số lƣợng bài
- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật
hoặc ca khúc mang âm hƣởng dân ca

2

Học kì II

- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam

3

Kết thúc học phần

- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật)
NĂM THỨ II

STT Học kì
1

Học kì I

Số lƣợng bài
- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật hoặc ca
khúc mang âm hƣởng dân ca

2

Học kì II

- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam

3

Kết thúc học phần - 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật)
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NĂM THỨ III
STT Học kì
1

Học kì I

Số lƣợng bài
- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật
hoặc ca khúc mang âm hƣởng dân ca

2

Học kì II

- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam

3

Kết thúc học phần

- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật)
NĂM THỨ IV

STT Học kì
1

Học kì I

Số lƣợng bài
- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật
hoặc ca khúc mang âm hƣởng dân ca

2

Học kì II

- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam

3

Kết thúc học phần

- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nƣớc ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật)
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Phụ lục 3
Một số tác phẩm đƣợc sử dụng trong luận văn
3.1.

95

96

97

3.2.

98

99

3.3.

100

101

3.4.

102

103

3.5.

104

105

3.6.

106
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Phụ lục 4
Tuyển chọn một số tác phẩm cho giọng nữ trung
------------4.1. Tác phẩm nƣớc ngoài

4.1.1. W.A. Mozart (1756 - 1791)

- Averum Corpus
- Cavatine của Barbarina
- Vedrai, carino from Don Giovanni
- Ch‟io mi scordi di te?
- Deh per questo istante solo

4.1.2. Giacomo carisimi (1605-1674) - Vittoria mio cuore
4.1.3. F. Schubert (1797 - 1828)

- Đến với âm nhạc
- Am Meer ( Bên bãi biển)
- Romanze Du bist die ruh

4.1.4. W.Gluck (1714 - 1787)

- O deo mio dolce ardor
- Che farò senza Eủidice
- Che faro senza Euridice

4.1.5. R. Schumann (1810 - 1856)

- In Der Freme

4.1.6. A. Scarlatti (1660 - 1725)

- Se tu della mia morte

4.1.7. F. Gasparini

- Lasciar d‟amarti

4.1.8. G.B. Bononcini

- Per la gloria d‟adorarvi

4.1.9. R. Drigo

- Notturno d‟Aore

4.1.10. Francesco Cavalli (1602-1676) - Sospiri di foco
4.1.11. Giuseppe Verdi (1913 - 1981) - Stride la vampa
- Hát ru

4.1.12. J. Brams (1774 - 1856)
4.1.13. G. Martini (
4.1.14. G. Bizet (1838 - 1875)

)

- Piacer d‟amo.
- Khúc hát Digan
- L‟amour est un oiseau
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4.2. Tác phẩm Việt Nam
4.2.1. Bài ca không quên
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
4.2.2. Cỏ non thành cổ
Nhạc và lời: Tân Huyền
4.2.3. Dương cầm thu không em
Nhạc: An Thuyên

Thơ: Thi Ngân

4.2.4. Đất nước
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn

Thơ: Tạ Hữu Yên

4.2.5. Em ơi Hà Nội phố
Nhạc: Phú Quang

Lời: thơ Phan Vũ

4.2.6. Hà Nội đêm mùa đông
Sáng tác: Hoàng Phúc Thắng
4.2.7. Hà Nội mùa thu
Nhạc và lời: Vũ Thanh
4.2.8. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Nhạc: Trƣơng Quý Hải
4.2.9. Hoài cảm
Nhạc và lời: Cung Tiến
4.2.10. Huyền thoại mẹ
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
4.2.11. Khát vọng
Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
4.2.12. Lên ngàn
Sáng tác: Hoàng Việt
4.2.13. Thời hoa đỏ
Nhạc: Nguyễn Đình Bảng

Lời: thơ Thanh Tùng
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