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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Những chương trình biểu diễn âm nhạc hiện nay ở Việt Nam có sự tham 

gia chủ đạo của nhiều loại nhạc khí phương Tây như: Violin, Piano, Viola, 

Cello, Trumpet, Saxophone, Drum... trong đó đàn Guitar là thành phần không 

thể thiếu, đặc biệt đối với ban nhạc điện tử. Âm thanh và nghệ thuật biểu diễn 

đàn Guitar được khẳng định uy tín, giá trị từ nhiều nghệ sĩ Guitar nổi tiếng trên 

thế giới tạo nên những làn sóng học đàn Guitar từ Mỹ đến các nước châu Âu, 

Phi, Á, trong đó có Việt Nam. Nhiều cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp như: 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN), trường Cao đẳng Nghệ 

thuật Hà Nội (CĐNTHN) đã xây dựng các chương trình đào tạo chuyên ngành 

biểu diễn Guitar từ trình độ trung cấp đến đại học.  

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (ĐHVHNT Quân đội) trong 

hơn 20 năm qua đã tích cực đào tạo chuyên ngành Guitar, đặc biệt là Electric 

Guitar (gọi tắt là E- Guitar) nhằm cung cấp cho nhiều đoàn ca múa nhạc, nghệ 

thuật chuyên nghiệp khắp cả nước, các ban nhạc nhẹ người chơi đàn E- Guitar 

đầy đủ khả năng độc tấu, đệm hát. Tuy vậy, khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, 

trường ĐHVHNT Quân đội vẫn chưa biên soạn được bộ giáo trình dạy đàn E- 

Guitar trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Nguyên nhân có thể đến từ đội ngũ 

giảng viên là những chiến sĩ - nghệ sĩ biểu diễn có nhiều thành công và kinh 

nghiệm thực tiễn nên chưa coi trọng công tác biên soạn tài liệu dạy học đàn E- 

Guitar. Mặt khác, nhiều nguồn sách, tài liệu về đàn E- Guitar do các nghệ sĩ nổi 

tiếng Âu, Mỹ viết, xuất bản với các phương pháp hướng dẫn dễ hiểu, dễ học. 

Ngoài ra, mạng Internet cùng các clip, video về biểu diễn, dạy học đàn E- Guitar 

được giảng viên và học viên trường ĐHVHNT Quân đội thường xuyên cập nhật, 

trau dồi nâng cao kiến thức nhằm ứng dụng vào dạy học chuyên ngành đàn E- 

Guitar. Điều này là thuận lợi nhưng cũng tạo khó khăn về biên soạn một chương 

trình đào tạo đàn E- Guitar chuẩn, chuyên nghiệp. 

Là giảng viên dạy đàn E- Guitar, khoa Âm nhạc, trường ĐHVHNT Quân 

đội, người viết luận văn luôn nhận thức tầm quan trọng về nâng cao chất lượng 
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dạy học trình độ trung cấp đàn E- Guitar. Điều này xuất phát từ như cầu thực 

tiễn xã hội Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp rất cần 

những nghệ sĩ, nhạc công đàn E- Guitar có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng 

đòi hỏi khắt khe của ban nhạc chuyên nghiệp, đồng thời có thể biểu diễn nhiều 

phong cách, thể loại nhạc nhẹ khác nhau như: Jazz, Pop, Rock. Từ kinh nghiệm 

biểu diễn đến giảng dạy, truyền đạt kiến thức đàn E- Guitar cho học viên ở 

trường ĐHVHNT Quân đội đòi hỏi người giảng viên chịu khó tìm tòi, nghiên 

cứu khoa học đào tạo để phát triển nhanh, bền vững chuyên môn. Đây chính là 

lý do tôi chọn đề tài: Dạy học Electric Guitar hệ trung cấp âm nhạc, trường 

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội  làm luận văn  thạc sĩ, chuyên ngành Lý 

luận và Phương pháp dạy học âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Như trên đã nêu, hiện nay trường ĐHVHNT Quân đội tiếp nhận nhiều sách 

dạy học đàn Guitar nói chung và đàn E- Guitar nói riêng. Đây là nguồn tài liệu 

dạy học đàn E- Guitar đến từ nhiều nước: Mỹ, Anh, Đức, Nga do các nghệ sĩ, 

nhạc sĩ nổi tiếng thế giới viết, xuất bản, được các học viện âm nhạc lớn quốc tế 

sử dụng, trong đó có HVANQGVN và trường ĐHVHNT Quân đội. Ở Việt 

Nam, các loại tài liệu, giáo trình dạy học đàn Guitar phần lớn là các tác phẩm 

viết cho đàn Guitar classic (Guitar cổ điển), còn sách xuất bản chủ yếu thuộc 

loại phổ thông, đại chúng, không thích hợp trong đào tạo đàn E- Guitar chuyên 

nghiệp. Trong lý luận dạy học âm nhạc, cụ thể là dạy học đàn Guitar có những 

luận văn chuyên ngành Nghệ thuật học, LL&PPDHAN đề cập đến phương pháp, 

giải pháp, cách giảng dạy đàn Guitar, nhưng tất cả đều tập trung vào đàn Guitar 

classic với lối diễn tấu các tác phẩm độc tấu (soloist) từ tiền cổ điển đến hiện 

đại. Rất ít luận văn đề cập đến cách dạy học đàn E- Guitar. Mặc dù vậy, đây là 

những nguồn tham khảo quan trọng giúp người viết luận văn xây dựng nội dung 

liên quan đến đề tài. Có thể phân thành 2 hướng nghiên cứu chính: sách, tài liệu 

viết dành cho học đàn E- Guitar bằng tiếng Anh, Đức, Nga; các luận văn đề cập 

giải pháp đào tạo đàn Guitar, dạy tác phẩm Việt Nam viết cho đàn Guitar... 

2.1. Sách, tài liệu nước ngoài 
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Tiêu biểu là các cuốn:  

- Chords & Scales for Guitar (1997), tạm dịch: các hợp âm và điệu thức 

cho đàn Guitar, do 2 tác giả Blake Neely và Jeff Schroedl viết bằng tiếng Anh. 

Trong đó bao gồm những dẫn giải các thuật ngữ: Scale/điệu thức và Mode/gam 

cùng hệ thống chords/hợp âm. Đây là cuốn sách rất nổi tiếng, được các trường 

đào tạo nhạc Jazz trên thế giới sử dụng. Tại trường ĐHVHNT Quân đội, cuốn 

Chords & Scales for Guitar đóng vai trò quan trọng trong dạy học đàn E- Guitar 

bởi tính thực tiễn cùng cách trình bày hệ thống, dễ hiểu cho giảng viên và học 

viên.  

- Guitar lessons with the Greats (1994), tạm dịch: các bài luyện tập trên 

đàn Guitar với sự điêu luyện, tác giả: Mike Williams. Cuốn sách trình bày 

những thủ pháp tiến hành các loại Scale, Mode và những câu mẫu, giúp người 

học đàn E- Guitar phát triển ý tưởng sáng tạo, ngẫu hứng trên đàn E- Guitar. 

- Fusion Guitar (1992), tạm dịch: hợp nhất lối chơi đàn Guitar, do nghệ sĩ 

đàn E- Guitar nổi tiếng Joe Diorio viết. Đây là tài liệu trình bày những câu, đoạn 

độc tấu/solo tiêu biểu phong cách nhạc Jazz, Swing, bebop với quan điểm cần 

hợp nhất các lối chơi đàn Guitar giai đoạn hiện nay (đương đại). Cuốn sách có 

rất nhiều câu, đoạn độc tấu đàn E- Guitar mẫu mực, giúp người học căn cứ vào 

đó để ứng dụng lối chơi ngẫu hứng cụ thể và chi tiết. 

- The Jazz Etude book (1981). Tạm dịch: bài kỹ thuật nhạc Jazz do Dan 

Higgins viết, có tất cả 25 Etude với nhiều dạng kỹ thuật khác nhau dành cho dạy 

học đàn E- Guitar. Cuốn sách rất bổ ích không chỉ với người học đàn E- Guitar 

mà người dạy có thể đưa ra những phương pháp phát triển ngón tay, thế bấm 

trên các ngăn phím. 

- Improvising Jazz Guitar (1987). Tạm dịch: ngẫu hứng nhạc Jazz trên đàn 

Guitar, được 2 tác giả Joe Bell and Peter Pickow viết. Cuốn sách trình bày các 

thủ pháp ngẫu hứng, sáng tạo tại chỗ trên đàn E- Guitar. Đồng thời chỉ dẫn cụ 

thể cách phát triển câu, đoạn nhạc Jazz rát phong phú và bổ ích. Đây là tài liệu 

quan trọng để giảng viên nghiên cứu, ứng dụng vào dạy học đàn E- Guitar ở 

trường ĐHVHNT Quân đội. 
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2.2. Những luận văn nghiên cứu dạy học đàn Guitar 

Tiêu biểu có: 

- Nguyễn Quốc Vương (2005), Thực trạng và giải pháp đào tạo Guitar 

trong giai đoạn mới của nhạc viện Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Nghệ thuật 

học, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Luận văn viết về thực trạng quá 

trình phát triển Guitar ở Việt Nam đồng thời đưa ra những giải pháp trong đào 

tạo giúp cho bộ môn Guitar phát triển. 

- Nguyễn Thị Hà (2007), Vấn đề giảng dạy các tác phẩm guitar Việt Nam 

cho học sinh bậc trung cấp dài hạn,  Luận văn thạc sĩ Nghệ thuật học, Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tác giả phân tích một số kỹ thuật cơ bản xuất 

hiện trong những tác phẩm Việt Nam và phương pháp áp dụng trong giảng dạy 

tại HVANQGVN. 

- Lương Đức Thắng (2005), Giảng dạy đàn Guitar tại trường Đại học Văn 

hóa Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Nghệ thuật học, HVANQGVN. Luận văn đưa ra 

các biện pháp dạy và học đàn Guitar với mục đích giúp cho sinh viên Đại học 

Văn hóa thuận lợi trong học tập, rèn luyện đàn Guitar, phù hợp yêu cầu công tác 

của sinh viên sau khi ra trường. 

- Đặng Văn Tú (2013), Giảng dạy hòa tấu đàn guitar cổ điển tại các 

trường âm nhạc chuyên nghiệp. Luận văn thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc, 

HVANQGVN. Luận văn đề cập nội dung giảng dạy hòa tấu đàn Guitar cổ điển 

cho học sinh hệ trung học và hệ đại học với những vấn đề thiết thực, giúp cho 

học sinh- sinh viên học tập: các hình thức hòa tấu Guitar, phong cách âm nhạc 

trong hòa tấu, đàn Guitar hòa tấu với nhiều loại nhạc cụ khác, kỹ năng hòa tấu 

dàn nhạc...Luận văn nêu một cách tổng quát về hòa tấu Guitar cổ điển. 

- Nguyễn Văn Phúc (2015), Sự phát triển đào tạo Guitar chuyên nghiệp tại 

Việt Nam, Luận án tiến sĩ Âm nhạc học, HVANQGVN. Luận án nêu bật tầm 

quan trọng của hệ thống phát triển kỹ thuật Guitar trong đào tạo chuyên nghiệp. 

Trong đó, nhấn mạnh đến sự kết hợp lối chơi kỹ thuật của phương Tây với đặc 

điểm cơ thể người Việt Nam. Đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể, toàn diện nâng 

cao chất lượng chương trình, giáo trình, phương pháp dạy, học, kiểm tra đánh 
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giá kết hợp giữa phương pháp đào tạo Guitar quốc tế với tư duy giảng dạy của 

người Việt Nam. Mục tiêu giúp sinh viên tiếp cận nhanh hơn nữa trình độ Guitar 

chuyên nghiệp trên thế giới để tiếp thu, học hỏi và phát triển. 

- Nguyễn Văn Năm (2016), Hướng dẫn soạn đệm cho học sinh trung cấp 

Guitar tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn, Luận văn thạc sĩ Lý 

luận và phương pháp dạy học âm nhạc, trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Trong 

khuôn khổ đề tài, tác giả đề cập một số vấn đề cơ bản, khái quát lại những nội 

dung soạn đệm trên đàn Guitar trong dạy học đàn Guitar hệ trung cấp 3 năm. 

- Cao Sỹ Anh Tùng (2015), Nghệ thuật Guitar đương đại nửa sau thế kỷ 

XX trong đào tạo Guitar chuyên nghiệp tại Việt Nam, Luận án tiến sĩ Âm nhạc 

học, HVANQGVN, luận án trình bày quan điểm về các phong cách Guitar 

đương đại, quá trình phát triển nghệ thuật biểu diễn Guitar chuyên nghiệp ở Việt 

Nam. Từ đó đề ra một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Guitar trong 

giai đoạn hiện nay. 

Đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu Guitar khác, các sách, giáo 

trình, luận văn đều là những tài liệu hữu ích để đề tài này kế thừa và tham khảo. 

Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu vào nghiên cứu phương pháp giảng 

dạy đàn Electronic Guitar theo phong cách nhạc nhẹ. Do đó, đây là đề tài mới, 

không trùng lặp với bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đó. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu, xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với thực tiễn, từ đó đề 

ra biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đàn E- Guitar trình độ trung cấp 

chuyên nghiệp nhằm đẩy mảnh tư duy sáng tạo của học viên, cải thiện khả năng 

biểu diễn sau khi ra trường. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nêu rõ thực trạng dạy học đàn E- Guitar trong chương trình đào tạo trung 

cấp chuyên nghiệp đàn E- Guitar ở khoa Âm nhạc, trường ĐHVHNT Quân đội. 
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- Đưa ra những nội dung đổi mới chương trình dạy học đàn E- Guitar của 

giảng viên, học viên tại trường ĐHVHNT Quân đội. 

- Đề xuất biện pháp nâng cao dạy học đàn E- Guitar, kết hợp thực nghiệm 

sư phạm. Nêu rõ kết quả dạy học theo chương trình đổi mới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Học viên hệ trung cấp (4 năm) đàn E- Guitar trường ĐHVHNT Quân đội. 

- Phương pháp, biện pháp dạy học đàn E- Guitar. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Chương trình trung cấp đàn E- Guitar chuyên nghiệp  

- Phương pháp dạy học đàn E- Guitar, trường ĐHVHNT Quân đội. 

- Chương trình đào tạo 4 năm trung cấp đàn E- Guitar của trường 

ĐHVHNT Quân đội. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phân tích, tổng hợp tài liệu 

- Đối chiếu, so sánh chương trình dạy học đàn E- Guitar. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Luận văn nêu các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình 

đào tạo hệ trung cấp đàn E- Guitar tại trường ĐHVHNT Quân đội. 

- Là tư liệu nghiên cứu đào tạo, để giảng viên, học viên chuyên ngành đàn 

E- Guitar từ trung cấp đến đại học trường ĐHVHNT Quân đội tham khảo, sử 

dụng.   

- Luận văn là công trình khoa học nhằm bổ sung, đổi mới phương pháp dạy 

học trong chương trình đào tạo đàn E- Guitar trung cấp chuyên nghiệp. 

7. Bố cục luận văn 

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

hai chương: 

Chương I: Lý luận và thực trạng dạy học đàn Electric Guitar tại trường 

ĐHVHNT Quân đội 

Chương 2: Nâng cao chất lượng dạy học đàn Electric Guitar 
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CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐÀN ELECTRIC GUITAR TẠI 

TRƯỜNG ĐHVHNT QUÂN ĐỘI 

1.1. Một số khái niệm dạy học đàn Electric Guitar  

1.1.1. Khái niệm dạy học 

Dạy học là hoạt động trao truyền kiến thức qua các thế hệ chỉ có ở xã hội 

loài người. Mối quan hệ dạy và học luôn mang tính hữu cơ giữa hai chủ thể: 

người dạy và người học trong môi trường giáo dục. Dạy học biểu hiện theo trình 

tự thời gian gọi là quá trình dạy học (QTDH), gắn liền lý thuyết với thực tiễn xã 

hội. Trong lý luận dạy học, tổ chức dạy học đóng vai trò quan trọng, trong đó 

yêu cầu người học chủ động, tự giác, tích cực tích lũy kiến thức dưới sự hướng 

dẫn, điều khiển, chỉ đạo của người dạy nhằm cụ thể hóa mục đích qua từng mục 

tiêu theo tiến độ bài giảng, kỳ học. Quá trình dạy học bao gồm các phương pháp 

hoạt động dạy và hoạt động học, tất cả cùng phối hợp, tương tác trong khoảng 

không gian, thời gian được quy định, nhằm hoàn thành kế hoạch, chương trình, 

khóa học. 

Cho đến nay có nhiều quan niệm khác nhau về quá trình dạy học. Dưới đây 

là một số quan niệm: 

- Quá trình dạy học là một hệ thống: Quá trình dạy học được hiểu là một hệ 

thống gồm nhiều thành tố, trong đó người dạy và người học là hai chủ thể, còn 

hoạt động dạy và học đóng vai trò cơ bản. Không có một trong hai chủ thể như: 

không có học sinh và hoạt động học thì không thể hình thành quá trình dạy học 

(và ngược lại). Mối quan hệ dạy- học chỉ rõ vai trò giáo viên/chủ thể quản lý, tổ 

chức và hướng dẫn người học theo mục đích, người học là chủ thể/đối tượng 

chịu sự tác động để biến đổi nhận thức, hình thành cơ chế học tập. Khi người 

học là chủ thể thì quá trình tiếp thu diễn biến theo con đường nhận thức trở nên 

hiệu quả. Do đó, với quan điểm dạy học là một hệ thống với sự tương tác, tương 

hỗ giữa người dạy và người học mang tính hữu cơ, trong đó tổ chức hoạt động 

dạy và học luôn là điều kiện để hệ thống vận hành đồng bộ, trôi chảy. Thiếu một 

trong các yêu tố trên, quá trình dạy học không hoàn chỉnh và không còn ý nghĩa. 
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Nguyễn Văn Tuấn xác định: “Vai trò chủ thể nhận thức đòi hỏi học sinh phải tự 

giác, tích cực, độc lập trong hoạt động học tập của mình” [25,tr.13]. 

- Dạy học là hình thái điều khiển học: Quá trình dạy học khẳng định vai trò 

người dạy có chức năng điều khiển, còn người học là đối tượng điều khiển, khi 

lĩnh hội tri thức, người học luôn diễn ra quá trình tự điều khiển. Sự điều khiển 

(của người dạy) và tự điều khiển (của người học) dựa trên nguyên lý điều khiển 

học theo mối liên hệ ngược, nghĩa là sự thu nhận thông tin về mức độ phù hợp 

của hành động thực hiện so với quy định. Có hai hình thức liên hệ ngược: liên hệ 

bên ngoài (loại thứ nhất) từ người học đến người dạy chủ yếu xác lập hai chức 

năng: điều khiển và bị điều khiển cùng tác động qua lại, tạo ý thức tự điều khiển 

của người học. Mối liên hệ ngược không chỉ thông qua việc kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập do người dạy tiến hành, mà còn hình thành nhận thức tự kiểm 

tra, đánh giá của người học. Điều này luôn xảy ra khi người học nhận thấy kết 

quả sai như: không đúng công thức, cách thực nghiệm vật lý...chính sự điều 

khiển của người dạy là yếu tố xây dựng nhận thức cho người học phát triển tư 

duy, kiểm nghiệm để đi tới chân lý khoa học. Sự điều chỉnh, chỉ đạo của người 

dạy (loại thứ hai) là động cơ liên hệ ngược song hành với quá trình tự kiểm tra, 

đánh giá của người học, điều kiện hình thành và phát triển cách điều chỉnh học 

tập tự giác, tích cực và độc lập, làm cho việc học tập trở thành hệ điều chỉnh 

theo cơ chế điều khiển học. Ở đó, người học vừa là khách thể vừa là chủ thể của 

quá trình dạy học. Vì vậy “Điều khiển học luôn mang tính biện chứng, thống 

nhất từ người dạy (điều khiển) đến người học (được điều khiển và tự điều 

khiển)” [25,tr.13]. 

- Dạy học với ý nghĩa là giáo dục: Hiểu theo nghĩa tổng quát, dạy học là 

con đường giáo dục gắn liền với đào tạo con người. Như vậy quá trình dạy học 

được phân chia thành nhiều dạng tổ chức hoạt động khác nhau trong một phức 

hệ với quan điểm: “Học là công việc của cả một đời người, cả về mặt thời gian 

và tính đa dạng của nó”[9,tr.172]. Theo luận điểm dạy học là một quá trình giáo 

dục, con người luôn phát triển trong môi trường tiếp nhận tri thức, đồng thời 

chuyển hóa (thay đổi dần ý thức, quan niệm) theo từng mục tiêu xác định của 
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giáo dục qua năm tháng, lứa tuổi và diễn ra trong suốt cuộc đời mỗi con người. 

Xét về nội dung và tính chất, quá trình dạy học là con đường ngắn nhất để các 

thế hệ trao truyền lại tri thức nhân loại. Từ nhiều hoạt động khác nhau, người 

học lĩnh hội, chủ động sáng tạo ra những giá trị khoa học mới, phục vụ trong 

điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của lịch sử loài người. 

Với ý nghĩa là giáo dục, dạy học là môi trường kiến thức, khơi dậy niềm 

đam mê, hứng thú học tập, giúp người học nhanh chóng đạt nhiều kết quả tốt từ 

lý thuyết đến thực tế xã hội. Điều này liên quan, gắn bó đến chất lượng dạy học 

nhằm đảm bảo cho quá trình dạy học diễn ra vừa theo chiều sâu vừa theo chiều 

rộng để người học nắm vững, hiểu rõ hệ thống kiến thức, từ đó phát huy tinh 

thần chủ động sáng tạo những giá trị mới, phục vụ lợi ích chung cho toàn thể 

cộng đồng, dân tộc và quốc gia.  

Theo thuyết thông tin: Quá trình dạy học gồm hai bộ phận là: bộ phận xử lí, 

truyền thông tin do người dạy chịu trách nhiệm và bộ phận thu nhận, xử lí, lưu 

trữ và vận dụng thông tin của người học. Trong quá trình đó, vấn đề cơ bản là 

làm sao khử được những thông tin, tín hiệu nhiễu đến từ nhiều nguồn khác nhau, 

đảm bảo cho việc truyền và nhận thông tin thông suốt, đạt hiệu suất, hiệu quả 

cao. [25,tr.14] 

Như vậy, quá trình dạy học được xem xét như một hệ thống bao gồm tập 

hợp các thành tố cấu trúc, có quan hệ biện chứng với nhau. Hệ thống luôn tồn tại 

trong một môi trường và các thành tố của hệ thống cũng có sự tương tác lẫn 

nhau. Khi xem xét quá trình dạy học ở một thời điểm nhất định nó bao gồm các 

thành tố như: mục đích dạy học, nội dung dạy học, phương pháp, phương tiện 

dạy học, hình thức tổ chức dạy học, giáo viên, học sinh...Trong đó, mục đích 

dạy học là đơn hàng của xã hội đối với nhà sư phạm, mục đích dạy học định 

hướng cho các thành tố khác trong quá trình dạy học, mục đích này được hiện 

thực hóa bằng nội dung dạy học. Người giáo viên với hoạt động dạy của mình, 

với những phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học tác động đến 

động cơ người học, thúc đẩy người học học tập sử dụng những phương pháp học 

tập, phương tiện, hình thức tổ chức hoạt động học. Sự tác động lẫn nhau giữa 
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hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh tạo nên kết quả dạy - 

học, nhằm biến đổi nhân cách người học. Hoạt động dạy của giáo viên cũng phụ 

thuộc vào việc dạy cái gì, nghĩa là nội dung dạy học thể hiện mục đích sư phạm 

của hoạt động dạy. Hoạt động học của học sinh cũng vậy, nó bị quy định bởi 

động cơ, nội dung dạy học, vai trò của môi trường xã hội phản ánh trong đơn đặt 

hàng của xã hội, trong hoạt động của giáo viên. 

Quá trình dạy học là sự thống nhất biện chứng của hai thành tố cơ bản 

trong quá trình dạy học - hoạt động dạy và hoạt động học. Hoạt động dạy của 

người giáo viên là hoạt động lãnh đạo, tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức - 

học tập của học sinh, giúp học sinh tìm tòi khám phá tri thức, qua đó thực hiện 

có hiệu quả chức năng học của bản thân.  

Hoạt động của người học luôn được khuyến khích tinh thần tự giác, tích 

cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức học tập nhằm thu 

nhận, xử lý và biến đổi thông tin từ người dạy thành tri thức của bản thân, qua 

đó người học thể hiện mình, biến đổi mình, tự làm phong phú và tạo nên những 

giá trị riêng. 

Hoạt động dạy học đạt được hiệu quả tối ưu trong trường hợp có sự thống 

nhất biện chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học của người học, trong đó 

sự nỗ lực của người dạy và người học có mối tương hợp, song hành cùng nhau 

tạo nên sự cộng hưởng của quá trình dạy họ. Người học tồn tại vừa là đối tượng 

điều khiển của người dạy (đối tượng, chủ thể hoạt động dạy), bằng nhiều 

phương pháp dạy khác nhau, người học chịu tác động sư phạm với tư cách chủ 

thể nhận thức. Do đó, quá trình nhận thức của người học là quá trình phản ánh 

thế giới khách quan vào ý thức. 

Như vậy, hai mặt hoạt động dạy và hoạt động học phối hợp chặt chẽ với 

nhau, kết quả của hoạt động này phụ thuộc vào hoạt động kia và ngược lại. 

Để phát triển tư duy sáng tạo, các nhà tâm lý học đã xác định năng lực tư 

duy sáng tạo không chỉ gồm nội dung lĩnh hội khối lượng tri thức, mà quan 

trọng nhất là chất lượng tri thức, đặc biệt làm thay đổi tâm lý, hành vi trong toàn 

bộ cấu trúc tư duy. Dưới góc độ tâm lý nhận thức, người học hiểu và chủ động 
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vận hành hệ thống kỹ năng, kỹ xảo bằng những thao tác cụ thể trong môi trường 

thực tế. Ngoài ra, sự bùng nổ tri thức trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI đang diễn 

ra nhanh chóng, một mặt dạy học cần tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, mới 

nhất, mặt khác đào thải nhiều quan niệm nhận thức cũ, không phù hợp với tiến 

bộ, văn minh nhân loại. Do đó, quá trình dạy học luôn sử dụng những phương 

pháp hiện đại nhằm đem lại hiệu quả tích cực cho người học. Như vậy, quá trình 

dạy học không chỉ dạy cho người học lĩnh hội tri thức mà cần phải nêu ra những 

phương pháp học chủ động, tích cực và sáng tạo. Đối với dạy học nghệ thuật âm 

nhạc, trong đó dạy học các chuyên ngành nhạc cụ biểu diễn tại khoa Âm nhạc, 

trường ĐHVHNT Quân đội đang xuất hiện những phương pháp mới tích hợp từ 

hệ thống kiến thức đào tạo của các nước phát triển trên thế giới. Đây không chỉ 

là những thuận lợi mà còn là khó khăn, thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng 

viên và học viên lĩnh hội nhiều hơn nữa, đảm bảo hướng tới thực hiện mục đích 

đào tạo nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp qua các hình thức dạy học tiên tiến, 

hiện đại trong giai đoạn hiện nay. 

Tóm lại, dạy học là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của 

người dạy, qua đó người học tự giác, tích cực, chủ động tự điều khiển hoạt động 

nhận thức học tập, thực hiện và hoàn thành quá trình dạy học. Phạm Viết Vượng 

nêu rõ khái niệm dạy học: “nội dung dạy học là một thành tố hết sức quan trọng 

của quá trình dạy học, cùng với phương pháp dạy học, nhà trường dẫn học sinh 

đến mục tiêu cần đạt tới của sự nghiệp giáo dục” [31, tr.84]. 

1.1.2. Dạy học đàn Guitar 

Trong đào tạo âm nhạc, mỗi một phương pháp giảng dạy dù cổ điển hay 

hiện đại đều nhấn mạnh một nội dung nào đó nhằm sáng tỏ cơ chế dạy học. 

Những quan điểm dạy học trước đây nếu coi người dạy là trọng tâm của quá 

trình dạy học thì hiện nay quan niệm coi người học là trung tâm đang trở nên 

phổ biến. Trong dạy học đàn Guitar nói chung và đàn E- Guitar ở Việt Nam hiện 

nay có hai khuynh hướng chính:  

- Dạy học đàn Guitar chuyên nghiệp 

- Dạy học đàn Guitar phổ thông 
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Dạy học các chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ chuyên nghiệp hình thành và 

phát triển ở Việt Nam cách đây hơn nửa thế kỷ, khi trường Âm nhạc Việt Nam 

(tiền thân HVANQGVN) tổ chức đào tạo nghệ sĩ độc tấu chuyên ngành nhạc cụ. 

Quy trình, phương pháp học biểu diễn các loại đàn như: Piano, Violin, Guitar.. 

(còn gọi là nhạc cụ phương Tây) rất bài bản, mang tính hàn lâm với khối lượng 

học tập cao. Trước đây, tại Nhạc viện Âm nhạc Việt Nam (sau đổi tên là 

HVANQGVN) mỗi cuộc thi học kỳ (từ sơ cấp đến đại học), học sinh, sinh viên 

phải biểu diễn 5- 8 loại bài kỹ thuật, tác phẩm (từ tiền cổ điển, cổ điển, lãng mạn 

hoặc ấn tượng, hiện đại và Việt Nam). Ngành biểu diễn Guitar được phát triển 

trong môi trường chuyên nghiệp như trên đã ảnh hưởng lớn đến nhiều cơ sở đào 

tạo Âm nhạc chuyên nghiệp, tiêu biểu là trường ĐHVHNT Quân đội, CĐNTHN 

và các trường VHNT cấp tỉnh khác. 

Trong dạy học Guitar phổ thông, do xuất phát từ đặc thù và mục đích đào 

tạo, tại các trường như CĐ Sư phạm TW, ĐH Thủ Đô coi đàn Guitar là 1 môn 

(không phải chuyên ngành biểu diễn) cùng với môn hát. Cách dạy học “lồng 

ghép” này nhằm tạo điều kiện để sinh viên sau khi ra trường biết sử dụng đàn 

Guitar vào nhiều hoạt động khác nhau. 

Trước khi xác định khái niệm dạy học đàn Guitar (hiểu theo nghĩa chuyên 

nghiệp) cần lược qua sự hình thành, phát triển của đàn Guitar để từ đó có thể 

định hình một cách cụ thể vai trò và chức năng của đàn Guitar ở Việt Nam hiện 

nay.  

Đàn Guitar xuất hiện trên thế giới từ rất lâu, trải qua quá trình phát triển 

Guitar đã được phổ biến ở khắp nơi. Tại Việt Nam, Guitar được du nhập vào 

khoảng nửa đầu thế kỷ XX, cây đàn có âm sắc truyền cảm, gần gũi với nội tâm 

và tình cảm của người Việt nên được đông đảo các tầng lớp hưởng ứng, tham 

gia. Trong những năm 50 của thế kỷ XX, trình độ chơi đàn chủ yếu chỉ dừng ở 

mức độ đại chúng, do chưa có trường lớp và chương trình học bài bản nên con 

đường tự học mang tính phổ biến. Từ năm 1956 đến 1975 là giai đoạn có nhiều 

thay đổi, ở miền Bắc chú trọng đến đào tạo chuyên nghiệp qua sự thành lập các 

trường âm nhạc lớn tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, sau năm 1975 đã hình 
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thành các trung tâm đào tạo âm nhạc trải dài từ Bắc vào Nam. Hệ thống giảng 

dạy phù hợp và khoa học đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển 

Guitar chuyên nghiệp Việt Nam. 

Quá trình dạy học đàn Guitar cũng là sự thống nhất biện chứng của hai 

thành tố cơ bản trong quá trình dạy học, đó là hoạt động dạy và hoạt động học. 

Hoạt động dạy của người thầy phải tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức, học 

tập của người học, giúp người học hiểu mục đích sau khi ra trường sẽ  trở thành 

nhạc công chuyên nghiệp. Đây là mục tiêu rõ ràng, cụ thể nhưng cũng nhiều khó 

khăn, thách thức, bởi dạy học đàn Guitar luôn mang tính đặc thù của một chuyên 

ngành đòi hỏi quá trình rèn luyện, làm chủ kỹ thuật chơi đàn ở mức độ sáng 

tạo/ngẫu hứng tương đối điêu luyện. 

Hoạt động học của người học chuyên ngành đàn Guitar luôn mang tính tự 

giác cao, đòi hỏi sự tích cực, chủ động. Đây là bộ môn nghệ thuật đặc thù đòi 

hỏi người học khổ luyện hàng ngày, kiên trì, nhẫn nại dưới sự hướng dẫn của 

thầy, hoàn thiện, nắm bắt kỹ năng, kỹ xảo, thể hiện và chủ động sáng tạo những 

sắc thái trong nhiều thủ pháp xử lý tác phẩm, nhằm biểu diễn phong phú, đa 

dạng những thể loại âm nhạc khác nhau viết cho đàn Guitar. Hoạt động dạy phải 

đưa ra được các nguyên tắc học tập để học viên luôn luôn tập luyện với mục tiêu 

xác định từ những giờ lên lớp/trả bài đến tự luyện tập ở nhà. Đó là: 

- Khi tập luyện cần xác định rõ mục tiêu, loại bỏ nhầm lẫn, sai sót trong 

quá trình luyện tập kể cả khả năng diễn cảm, trình độ biểu diễn. 

- Xây dựng tinh thần tập trung khi tập luyện, chỉ bằng tự tập mới phát triển 

sự nhanh nhẹn ngón tay, lưu loát kỹ thuật 2 tay. Tự tập được hiểu phải có 

phương pháp với tiêu chí: từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Khi bắt đầu 

tập cần luyện gam để các ngón tay sắp xếp trong nhiều tư thế khác nhau, sau đó 

tập bài kỹ thuật, cuối cùng là tác phẩm.  

- Khi tập đàn Guitar, không biểu thị thái độ vội vàng, nôn nóng, còn gọi là 

đốt cháy giai đoạn. Cần hiểu rõ, hoàn thành từng tiết, câu nhạc theo trình tự từ 

đầu đến cuối bài. Tập nhiều lần các động tác mẫu cho đến khi trở thành thói 

quen, tăng cường tập luyện kỹ lưỡng các dạng kỹ thuật đòi hỏi thế tay khó. 
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- Rèn luyện sự nghiêm khắc, đòi hỏi nỗ lực của bản thân khi luyện tập. 

Người học cần xác định: học Guitar là sự phối hợp động tác hai tay khác biệt 

hoàn toàn so với cách sử dụng bàn tay trong lao động, sinh hoạt hàng ngày. 

Người học cần thời gian huấn luyện các cơ: cổ tay, cánh tay, ngón tay, bàn tay. 

Làm chủ kỹ thuật, chính xác và sự tự tin ngày một tăng là những dấu hiệu cho 

thấy người học ngày càng chơi đàn nhuần nhuyễn. 

- Không tự huyễn hoặc bản thân khi có thể thực hiện hoàn chỉnh các kỹ 

thuật trong lần tập luyện cuối cùng. Tập đàn Guitar là sự hình thành, phát triển 

thói quen động tác, tư thế chơi đàn một cách chính xác. Cần tập luyện nhiều lần, 

liên tục các nhóm động tác mẫu.  

- Để tiến bộ nhanh, người học cần tự đặt mục tiêu, tự đưa ra những yêu cầu 

cao hơn để vượt qua giới hạn, sửa các lỗi, tật về ngón tay, bàn tay. Không thỏa 

mãn những đoạn kỹ thuật, lối chơi tác phẩm dễ dàng. 

- Nắm vững tất cả những gì đã học và tập luyện cẩn thận, kỹ lưỡng các câu, 

tiết nhạc. Không bỏ qua bất cứ dạng kỹ thuật nào, luôn tự phấn đấu hoàn thiện 

kỹ thuật diễn tấu đàn Guitar. 

- Thực tế cho thấy là những người có năng khiếu âm nhạc vừa phải, nhưng 

biết kiên trì, nhẫn nại hoàn toàn có thể đạt tới trình độ biểu diễn đàn Guitar điêu 

luyện, hơn hẳn những cá nhân bộc lộ năng khiếu nhưng lười học, không chịu 

luyện tập chăm chỉ. Như vậy, thái độ và phương pháp học tập của người học 

đóng vai trò quan trọng, điều này nhấn mạnh đến sự khổ luyện thành tài, con 

đường bắt buộc hoàn thiện bản thân với ý chí vươn lên. Do đó, dạy học đàn 

Guitar có những đặc thù riêng, liên quan đến hai thành tố quan trọng: người dạy 

và người học. Để người học tiếp thu tốt bài giảng và phát triển lối chơi đàn 

Guitar, người dạy cần đề ra phương pháp, cách tổ chức, hướng dẫn người học 

thực hiện: 

+ Biểu diễn trước đám đông, bạn bè là điều kiện rèn luyện hiệu quả nhất, 

góp phần chỉnh sửa thói quen, tật xấu khi chơi đàn như: lắc đầu, lệch vai, vẹo cổ 

hoặc các biểu hiện phản cảm.... 
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+ Xây dựng thói quen tập luyện chắc chắn, kỹ lưỡng tạo tâm lý tự tin. Đây 

là một nội dung chủ đạo để rèn luyện khả năng tập trung thể hiện tác phẩm. 

Như vậy, hai mặt hoạt động của quá trình dạy học Guitar phối hợp chặt chẽ 

với nhau, kết quả của hoạt động này phụ thuộc vào hoạt động kia và ngược lại. 

Dạy học đàn Guitar nói riêng hay dạy học âm nhạc nói chung mang tính đặc thù, 

bởi âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt tư tưởng và tình cảm của 

con người. Qua cây đàn, người nghệ sĩ chuyển tải những hình tượng âm nhạc 

sống động, mang đến cho người nghe  nhiều xúc cảm. Người giảng viên - nghệ 

sĩ đàn Guitar phải hiểu rõ vai trò người thầy trong truyền đạt cho người học 

những phương pháp, kỹ thuật chơi đàn để có thể dùng âm thanh diễn đạt nhiều 

cung bậc, sắc thái tình cảm khác nhau của con người. Ngoài những yếu tố kỹ 

thuật thì phương pháp thể hiện những cảm xúc trong tác phẩm âm nhạc thông 

qua tư duy, nhận thức của người nghệ sĩ biểu diễn là nguồn sức mạnh đi sâu vào 

tình cảm người nghe, phát triển khả năng thẩm mỹ, tình yêu quê hương đất 

nước... trong đó, phản ánh tâm hồn người Việt Nam hiện đại đóng vai trò rất 

quan trọng, nhằm hướng đến cho người nghe tính thẩm mỹ của nghệ thuật âm 

nhạc. 

Như vậy, khái niệm dạy học đàn Guitar nhằm: phát triển và hoàn thiện 

những kỹ năng, kỹ xảo trên đàn Guitar để người học biết xử lý và thể hiện một 

cách phong phú các tác phẩm âm nhạc.  

1.2. Sơ lược về cây đàn Electric Guitar và vai trò của nó với đời sống âm 

nhạc ngày nay 

Như trên đã trình bày lý luận dạy học đàn Guitar nói chung, đàn Electric 

Guitar nói riêng (gọi tắt là đàn E- Guitar). Trong quá trình phát triển chế tạo loại 

đàn E- Guitar, từ lâu trên thế giới, các nghệ sĩ nổi tiếng đàn E- Guitar đã viết 

sách, tài liệu hướng dẫn dạy học đàn E- Guitar. Lý do, đàn E- Guitar là phương 

tiện diễn tả âm nhạc mang màu sắc hiện đại, ứng dụng những công nghệ kỹ 

thuật số tiên tiến nhất, từ đó hình thành những kỹ thuật, kỹ năng và kỹ xảo mang 

đặc trưng đàn E- Guitar. Không như đàn Acoustic Guitar (Việt Nam gọi là 

Guitar thùng), Guitar classic (Guitar cổ điển), đàn E- Guitar có cấu tạo riêng, 
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dẫn đến hiệu quả biểu diễn khác hoàn toàn với các loại đàn Guitar đã nêu trên. 

Đồng hành với E- Guitar có Guitar Bass làm thành cặp đôi nhạc cụ không thể 

thiếu trong  nhiều ban nhạc điện tử nổi tiếng trên thế giới. Từ những đặc điểm 

trên, cần nêu rõ cách thức cấu tạo đàn E- Guitar. 

Về nguyên lý, hoạt động của đàn E- Guitar được diễn ra dưới sự tác động 

của người chơi làm dây đàn kim loại rung lên, bộ phận truyền âm với 6 miếng 

nam châm nằm dưới 6 dây đàn. Sự rung động của dây đàn tác động tới từ trường 

của miếng nam châm, sự nhiễu từ tạo ra dòng điện trong cuộn dây quanh nam 

châm. Ở bộ phận “cầu” đàn, dòng điện đi qua bộ phận điều khiển âm thanh, âm 

lượng. Qua đó, cho phép người chơi có thể tùy biến dòng điện thay đổi âm 

thanh, âm lượng cần thiết. Tín hiệu cuối cùng đi qua máy khuyếch đại đạt được 

mức độ theo ý đồ của người chơi khi phát ra loa. Trên thực tế, tại các nước ở 

châu Âu và Mỹ, loại đàn E- Guitar rất phong phú kiểu, dáng, hình thức, là nhạc 

cụ diễn tấu độc lập (soloist), làm cây đàn đệm chủ đạo trong ban nhạc nhẹ, dàn 

nhạc hòa tấu và là thành phần chủ chốt với tư cách một thành viên ban nhạc điện 

tử, đàn E- Guitar nổi bật lối chơi solo/độc tấu trong ban nhạc. Những ưu điểm 

của đàn E- Guitar cùng với khả năng biểu hiện âm nhạc đa dạng đã nhanh chóng 

trở thành nhạc khí phổ biến thế giới, đóng vai trò chính trong các ban nhạc/band 

với nhiều phong cách như: Jazz, Pop, Rock, Country/nhạc đồng quê. Nói chung, 

đàn Guitar hiện nay được phân thành các loại, tên gọi, phù hợp với nhiều phong 

cách diễn tấu, thể loại âm nhạc khác nhau. 

Những loại đàn Guitar phổ biến hiện nay có: 

- Acoustic Guitar: Ở Việt Nam thường gọi là Guitar thùng, dùng một trong 

hai loại dây: sắt/steel, nhựa/nilon. Đặc điểm cấu tạo có phần khuyết của hộp đàn 

sát với cần đàn 

- Guitar Classic: Còn gọi là Guitar cổ điển, bầu đàn cân xứng (không 

khuyết như Acoustic Guitar), sử dụng dây nilon.  

- Guitar Hawaii: Cần đàn không chia ngăn phím (tương tự như đàn Violin), 

khi diễn tấu đàn được đặt nằm ngang trên đùi hoặc bàn nhỏ. 
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- Guitar phím lõm, còn gọi là lục huyền cầm xuất hiện đầu thế kỷ XX, là 

biến thể của đàn Guitar từ phương Tây thâm nhập vào Việt Nam, được cải chế 

bằng phương pháp khoét phím sâu hơn bình thường, tạo âm thanh phù hợp với 

nhạc Cải lương Nam Bộ.  

Ngoài ra, hiện nay còn nhiều loại đàn Guitar khác như: Flamenco Guitar 

chuyên sử dụng trong âm nhạc vùng Flamenco- Tây Ban Nha; đàn Guitar Bass 

có 2 loại: Acoustic Guitar bass (không dùng điện) và Guitar bass dùng điện tạo 

âm thanh. 

Trong luận văn này, người viết tập trung trình bày dạy học đàn Electric 

Guitar (viết tắt là E- Guitar), loại nhạc cụ sử dụng pickup: hiểu theo tiếng Việt là 

bộ phận bắt tiếng của Guitar, nằm giữa cần đàn và ngựa đàn. Đàn E- Guitar 

dùng pickup để chuyển đổi những rung động dây đàn thành xung điện. Pickup 

đàn Guitar phổ biến nhất là sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ trực tiếp. Xét về 

âm thanh nguyên gốc, tín hiệu E- Guitar khi phát ra yếu và nhỏ, do đó bộ xung 

điện có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu để phát ra loa. Khi kích hoạt (đánh vào 

từng dây đàn) đầu ra của E- Guitar là các bước sóng điện (theo từng cao độ khác 

nhau) có thể dễ dàng thay đổi bằng sử dụng mạch điện tử để thêm màu sắc cho 

âm thanh. Thông thường các tín hiệu được sửa đổi dưới dạng hiệu ứng biến 

dạng âm thanh. Đây là khác biệt cơ bản giữa đàn E- Guitar với nhiều loại đàn 

Guitar khác, đặc biệt là các dạng kỹ thuật và kỹ xảo.   

Từ những năm 30 thế kỷ XX, E- Guitar trở thành nhạc cụ phổ biến trong 

biểu diễn nhạc Jazz, xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi người nghệ sĩ  Guitar tìm các 

thủ pháp nhằm khuyếch đại âm thanh khi chơi trong những ban nhạc lớn. Đến 

thập kỷ 50, 60 thể kỷ XX, sự phát triển của công nghệ đã hoàn thiện đàn E- 

Guitar, điều này là cơ sở để E- Guitar trở thành một trong những nhạc cụ quan 

trọng nhất khi trình diễn nhạc Pop (phổ thông, đại chúng). Sự nhảy vọt về lượng 

và chất của đàn E- Guitar tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều loại hình nghệ thuật âm 

nhạc đường phố, sân khấu, nhạc phim, múa... Nhìn theo chiều xã hội, đàn E- 

Guitar nhanh chóng phát triển thành một nhạc cụ mở rộng khả năng tạo âm 

thanh với nhiều phong cách khác nhau. Cụ thể: đàn E- Guitar là yếu tố quan 
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trọng để hình thành, phát triển loại nhạc Rock and roll và nhiều thể loại, phong 

cách khác, đặc biệt trong biểu diễn nhạc nhẹ. 

Đàn E- Guitar cấu tạo gồm 3 phần chính: Đầu đàn, cần đàn và thân đàn. 

Thân đàn đặc, phẳng, không có thùng cộng hưởng và lỗ thoát âm, E- Guitar 

được khuyếch âm bằng những bộ phận cảm ứng từ (pickup) nối với các cuộn 

cảm ứng quấn quanh các lõi (bobbin) đặt chìm trong thân đàn. Mỗi loại E- 

Guitar có thể có từ 1- 3 pickup. Trên thân đàn còn có các núm điều chỉnh âm 

lượng và âm sắc (tone) và lỗ để cắm dây dẫn (jack) đến ampli. So với đàn Guitar 

thùng, dây đàn E- Guitar mỏng và dẻo hơn. Ngoài ra cần của E- Guitar thường 

có 26- 28 ngăn, khuynh hướng thường nhỏ dần từ đầu đàn đến thân đàn. 

Đàn E- Guitar thuộc bộ dây, âm vực thực tế khi phát ra ít hơn hoặc bằng 4 

quãng tám. Nó là sản phẩm tổng hợp từ gỗ, kim loại và nhựa tổng hợp (plastic). 

Chiều dài của đàn từ 97 cm đến 102 cm. Ở Mỹ, sau nhiều lần thử nghiệm từ thập 

niên 20 đến thập niên 30 trên đàn Guitar thùng gắn bộ khuếch âm ở thân đàn, 

đến đầu thập niên 50, đầu tiên là Paul Bigssby sau đó là Leo Fender đã cải tiến 

thành đàn Guitar rắn đặc với hình dạng như ngày nay. Đàn E- Guitar ra đời và 

phát triển, ngày càng hoàn thiện từ hình dáng đến chất lượng âm thanh.  

Đàn E- Guitar diễn tấu chủ yếu theo phong cách nhạc nhẹ, tùy vào từng thể 

loại, phong cách như: Jazz, Pop... mà đàn E- Guitar được chế tạo riêng biệt, 

nhằm đạt hiệu quả âm thanh phù hợp. Với người chơi nhạc Jazz, Blues, đàn E- 

Guitar có 3 pickups đơn (single-coiled pickups) tạo ra âm sắc lạnh và nghe "leng 

keng" rất được ưa chuộng. Với người chơi nhạc Rock, đàn E- Guitar có 2 

pickups kép (humbuckle tone) tạo nên âm sắc trầm ấm, dày dặn có tính kim loại 

đặc trưng. 

Những phần cơ bản của đàn E- Guitar: 

1. Headstock (đầu đàn) 

2. Nut (lược đàn) 

3. Machine heads (bộ trục lên dây đàn hoặc những chốt chỉnh dây) 

4. Frets (những phím đàn) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1950
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5. Truss rod (trục kim loại giữ độ thẳng cho cần đàn) 

6.  Inlays (dấu trên ngăn phím đàn) 

7. Neck (cần đàn) 

8. Heel (acoustic or Spanish), neckjoint (electric) - chỗ tiếp nối giữa cần và 

thân đàn 

9. Body (thân đàn) 

10. Pickups (bộ phận cảm ứng âm thanh) 

11. Electronics (điện tử) 

12. Bridge (ngựa đàn) 

13. Pickguard (bảng che bảo vệ mặt đàn) 

14. Back (mặt sau) 

15. Soundboard (mặt cảm âm) 

16. Body sides (sườn đàn với những dải gỗ bên trong) 

17. Sound hole, with rosette inlay (lỗ thoát âm) 

18. Strings (những dây đàn) 

19. Saddle (lưng ngựa đàn) 

20. Fretboard or fingerboard (bàn phím) [PL1, tr.111] 

1.3. Khái quát trường ĐHVHNT Quân đội và giảng viên đàn Guitar 

1.3.1. Quá trình hình thành trường ĐHVHNT Quân đội 

Ngày 23 tháng 9 năm 1955, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt 

Nam (QĐNDVN) quyết định tổ chức các lớp tập huấn- đào tạo chuyên ngành 

nghệ thuật đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển trường Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội (ĐHVHNT Quân đội). 

Hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành, lịch sử trường ĐHVHNT Quân 

đội gắn liền với sự phát triển của QĐNDVN, của đất nước Việt Nam. Trường 

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ 

đào tạo, ươm trồng những tài năng về văn hóa nghệ thuật cho quân đội và xã 

hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ mái trường này, hơn 8000 học viên đã 

được học tập, rèn luyện để trở thành những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ 
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thuật. Hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học viên đã có mặt ở các chiến trường phục 

vụ bộ đội và nhân dân trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước cũng như trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế. Trường đã đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ, cán bộ diễn viên có tên 

tuổi và xây dựng được những tác phẩm văn hóa nghệ thuật đỉnh cao, được giải 

thưởng Hồ Chí Minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn 

hóa nghệ thuật của quân đội và của đất nước. Quán triệt sâu sắc đường lối văn 

hóa văn nghệ của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết về giáo dục và đào tạo, nhà 

trường luôn giữ vững định hướng chính trị, năng động sáng tạo, mở rộng quy 

mô và hình thức đào tạo, tạo bước đột phá về chất lượng, đưa nhà trường phát 

triển toàn diện, nâng vị thế, uy tín, hiệu quả xã hội của nhà trường ngày càng 

cao. 

Cùng với sự trưởng thành của nhà trường, đội ngũ cán bộ lãnh đạo- chỉ 

huy, giáo viên, nhân viên của nhà trường không ngừng trưởng thành về nhiều 

mặt: bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ, nhiều 

giáo viên được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú. Tập thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học viên đã viết lên truyền thống vẻ vang: 

Chiến sĩ, nghệ sĩ 

Đoàn kết, chiến đấu 

Năng động, sáng tạo 

Lập công, quyết thắng 

Ngày 3 tháng 1 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 

02/2006/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trên 

cơ sở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Trường ĐHVHNT Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 

Việt Nam. Đây là trường đại học đa ngành chuyên đào tạo các nghệ sĩ biểu diễn, 

nhạc sĩ sáng tác, biên đạo múa chuyên nghiệp, cán bộ quản lý văn hóa- nhà văn- 

sân khấu- điện ảnh cho quân đội và quốc gia. Là một cơ sở đào tạo văn hóa nghệ 

thuật, trường ĐHVHNT Quân đội luôn phấn đấu vươn lên phát huy thế mạnh 

của mình. Sau hơn 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trường 
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ĐHVHNT Quân đội đã có một bước tiến đáng kể về quy mô, chất lượng, góp 

phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho toàn quân và cho đất 

nước. Nhà trường đặc biệt coi trọng sự kết hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

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

sĩ - nghệ sĩ xuất sắc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong đời 

sống chiến sĩ QĐNDVN. 

Có thể thấy, do nhu cầu xã hội hóa, việc đổi mới nội dung chương trình, 

thay đổi phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học luôn là 

nhiệm vụ trọng tâm đối với tất cả các cơ sở đào tạo. Trong những năm qua, 

khoa Âm nhạc nói chung và bộ môn nhạc cụ Guitar- Bass nói riêng của trường 

ĐHVHNT Quân đội đã có những bước tiến và thành công trong giảng dạy, học 

tập của thầy và trò. Điều đó khẳng định sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của tập thể 

giảng viên giảng dạy bộ môn Guitar- Bass. Bên cạnh những kết quả đạt được, 

còn tồn tại một số hạn chế. Đó là số lượng học sinh khi tuyển sinh vào trường có 

trình độ chuyên môn không đồng đều do lứa tuổi,  môi trường, xuất phát điểm... 

khác nhau. Có học sinh chưa làm quen nhiều với đàn Guitar cùng với học sinh 

đã từng tham gia các khóa học chuyên và không chuyên. Một số em tốt nghiệp 

tại trường văn hóa nghệ thuật tỉnh được đào tạo theo phương pháp Guitar classic 

(cổ điển). Khi vào trường, các em bắt buộc phải làm quen môi trường học tập, 

rèn luyện loại đàn E- Guitar theo phong cách nhạc nhẹ. Tuy nhiên, hiện nay giáo 

trình  giảng dạy E- guitar của trường chưa có mà chủ yếu là sưu tầm từ các tài 

liệu của nước ngoài, kết hợp với kinh nghiệm biểu diễn của thầy truyền lại cho 

học sinh. Chính vì lẽ đó, đội ngũ giảng viên luôn ý thức cần phải tìm tòi đổi mới 

trong công tác giảng dạy để ngày càng nâng cao chuyên môn, cụ thể là xây dựng 

hệ thống phương pháp trong qui trình đào tạo giúp cho học sinh được tiếp cận 

kỹ thuật một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn, phát huy tối đa năng lực của 

người học. Điều này góp phần định hình phong cách cho người biểu diễn, phù 

hợp với thực tiễn đào tạo âm nhạc tại trường. Đây là hướng đi chủ đạo của 

trường ĐHVHNT Quân đội giai đoạn hiện nay. 
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1.3.2. Giảng viên khoa Âm nhạc và bộ môn Guitar 

Đội ngũ giảng viên khoa Âm nhạc là những nhạc sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi tiên 

phong trong dòng nhạc nhẹ Việt Nam như: nghệ sĩ Lương Bình (Guitar), nghệ sĩ 

Kim Thu (Piano), nhạc sĩ Xuân Phương, Đỗ Bảo (sáng tác, phối khí)… Bên 

cạnh đó, khoa Âm nhạc có lực lượng cộng tác viên là các GS, PGS, TS, NSUT, 

NSND đầu ngành, các nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Bên cạnh đội ngũ 

giảng viên trẻ, đầy tài năng là những học viên xuất sắc do khoa Âm nhạc đào 

tạo, đây là những nhạc sĩ, nghệ sĩ tương lai đang khẳng định tên tuổi trong lĩnh 

vực nhạc nhẹ Việt Nam. Phần lớn giảng viên có trình độ chuyên môn vững 

vàng, kinh nghiệm, nhiệt tình, hăng say nghề nghiệp. Với sự đa dạng trong kiến 

thức ở các chuyên ngành khác nhau, các giảng viên luôn tạo môi trường thân 

thiện, hòa nhã để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ sáng tác và biểu 

diễn.  

Hiện nay khoa âm nhạc có 04 giảng viên cơ hữu dạy môn đàn E- Guitar. 

Trình độ giảng viên đều đạt chuẩn kiến thức kèm theo kinh nghiệm công tác 

cũng như thực tiễn nghề nghiệp, bên cạnh giảng dạy, những giảng viên chuyên 

ngành Guitar là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện, biểu diễn trên các sân khấu lớn, 

trong nhiều chương trình nghệ thuật chính thức ở Việt Nam. Số tiết lên lớp cho 

môn học khoảng 360 tiết/ học kỳ. Với tiêu chí:  mỗi giảng viên là một nhà sư 

phạm mẫu mực, đồng thời là một nghệ sĩ tài năng, coi trọng học đi đôi với hành, 

những năm gần đây khoa Âm nhạc liên tục có nhiều giảng viên đạt các giải 

thưởng sáng tác của hội Nhạc sỹ Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Ban nhạc giảng 

viên, học viên khoa Âm nhạc đạt những giải thưởng lớn trong nhiều cuộc liên 

hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan quốc tế. Tiêu biểu:  

-  Năm 1998 đạt giải đặc biệt liên hoan các ban nhạc học sinh - sinh viên 

toàn quốc.  

- Năm 2003 đạt giải đặc biệt đại hội các ban nhạc trẻ toàn quốc. 

- Năm 2009, ban nhạc Lá Đỏ của trường ĐHVHNT Quân đội được giám 

đốc đài Truyền hình Việt Nam trao tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong 
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việc tham gia tổ chức thực hiện thành công Liên hoan Tiếng hát truyền hình - 

giải Sao Mai.  

- Nhiều năm liền (từ 2003 đến 2013), khoa Âm nhạc liên tục được Tổng 

cục Chính trị QĐNDVN tặng thưởng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

đặc biệt là giấy khen của Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN cho khoa Âm nhạc 

về hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo học viên quân sự Lào giai đoạn 2000- 2010. 

Với sự cố gắng vượt bậc hơn 20 năm qua, đến nay, có thể nói khoa Âm 

nhạc trường ĐHVHNT Quân đội là một trong những cơ sở đào tạo nhạc công 

chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ phương Tây, đặc biệt là nhạc cụ điện tử có uy 

tín cho các đoàn nghệ thuật trong và ngoài Quân đội. Cùng với sự phát triển của 

trường và khoa Âm nhạc, bộ môn Guitar đang cố gắng, nỗ lực hoàn thiện giáo 

trình, nghiên cứu các phương pháp giảng dạy nhằm đạt mục tiêu nâng cao hơn 

nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về lĩnh vực âm 

nhạc chuyên nghiệp (trong và ngoài Quân đội) nói riêng và âm nhạc phổ thông 

toàn xã hội nói chung. 

1.4. Thực trạng dạy học đàn Electric Guitar 

1.4.1. Nội dung giảng dạy 

Tổ bộ môn Guitar trường ĐHVHNT Quân đội có nhiệm vụ, chức năng đào 

tạo ra nhạc công biểu diễn đàn E- Guitar và Guitar Bass, có khả năng độc tấu và 

hòa tấu dàn nhạc, ban nhạc tại các đoàn nghệ thuật trong và ngoài Quân đội. 

Theo quy định, học viên trung cấp chuyên ngành đàn E- Guitar trả bài trên lớp 

mỗi tuần có 3 tiết (3 tiết/tuần), phân bổ trung bình 2- 3 ngày/1 lần trả bài. So 

sánh với quy trình dạy học đàn Guitar bên HVANQGVN (2 tiết/tuần) cho thấy 

học viên trường ĐHVHNT Quân đội có giờ trả bài nhiều hơn. Điều này đòi hỏi 

học viên phải dành lượng thời gian lớn để tự luyện tập cá nhân hoàn thành 

những nội dung, yêu cầu của giảng viên khi lên lớp. Đến nay, chương trình đàn 

E- Guitar trình độ trung cấp tại trường ĐHVHNT Quân đội chủ yếu gồm các nội 

dung dạy học: bài luyện tập/exercise, bài kỹ thuật/Etude, tác phẩm, cách ngẫu 

hứng/improvising. Trong giờ lên lớp, giảng viên kiểm tra, đánh giá trực tiếp trên 

đàn Guitar. Dạy học đàn E- Guitar theo quy trình dạy học tương tự như phương 
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pháp lên lớp cá nhân các chuyên ngành nhạc cụ phương Tây tại HVANQGVN, 

gồm: giảng viên giao bài trên lớp, học viên chủ động luyện tập, tới giờ lên lớp 

học viên trả bài trên đàn, qua đó giảng viên nghe, sửa lỗi kỹ thuật, ngón tay, thế 

tay cùng xử lý tác phẩm. Nói chung, trong giờ lên lớp giảng viên luôn thực hiện 

thị phạm toàn bộ hoặc một phần của bài (làm mẫu), sau đó học viên luyện tập 

theo hướng dẫn. Cách thức tổ chức lớp học được vận dụng tương đối linh hoạt, 

phong phú, kết hợp giữa phương pháp dạy học cá nhân với dạy học theo nhóm 

(2- 3 người) trong 1 tiết. Mỗi hình thức lên lớp đều tạo ra hiệu quả riêng: học 

nhóm có tác dụng giúp học viên lắng nghe, quan sát, tự rút ra kinh nghiệm qua 

giờ trả bài. Học cá nhân giúp học viên nắm vững, chủ động chỉnh sửa lỗi kỹ 

thuật, giờ dạy học tập trung vào chi tiết, dựng bài kỹ với nhiều dạng sắc thái 

khác nhau mang tính chuyên sâu cho người học. Do vậy, giảng viên thường điều 

chỉnh hình thức tổ chức dạy học theo trình độ học viên nhằm đưa ra các mức độ 

phù hợp với nội dung, năng lực âm nhạc mỗi cá nhân, từ đó giúp người học phát 

triển lối chơi, khả năng diễn tấu đàn Guitar qua năm học, kỳ học. Nói chung, 

đây là phương pháp dạy học phổ biến trong đào tạo đàn E- Guitar. 

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên sử dụng tài liệu, sách nhạc dành cho 

đàn Guitar của các nước trên thế giới, sau đó biên soạn để phù hợp với khả năng, 

trình độ từng học viên. Đồng thời, giảng viên sử dụng nhiều phương pháp đào 

tạo mang tính đặc thù của đàn E- Guitar. Thực tế cho thấy, nếu như giảng viên là 

người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, có khả năng ngẫu hứng, kỹ thuật tốt sẽ 

thu hút nhiều học viên. Do đó, uy tín của giảng viên đàn Guitar luôn được hiểu 

là người đạt nhiều thành tích trong độc tấu, hòa tấu và là một nghệ sĩ Guitar 

được giới chuyên nghiệp công nhận. Điều này góp phần vào quá trình dạy học 

với phương pháp truyền ngón, nghề mang tính thực tiễn cao. Tuy vậy, như trên 

đã trình bày, chính sự thiếu vắng giáo trình, chưa coi trọng khoa học sư phạm 

trong dạy học đàn Guitar là một trong nguyên nhân gây ra những khó khăn về 

đảm bảo chất lượng chính qui, chuyên nghiệp. Ngoài ra, các tiêu chí đánh giá 

chất lượng chưa thống nhất cũng ảnh hưởng đến quy trình kiểm tra kết quả học 

tập trong thi từng học kỳ, năm học. 
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Việc tồn tại một số hạn chế trong chương trình, giáo trình, phương pháp 

giảng dạy, phương pháp học tập trong môi trường chuyên nghiệp đã cản trở quá 

trình phát triển, hòa nhập với xu thế dạy học Guitar hiện nay, đặc biệt so với 

HVANQGVN. Trong đó những hạn chế đến từ tuyển sinh nguồn đầu vào tuy 

mở rộng nhưng chưa đạt chuẩn yêu cầu chuyên môn. Để khắc phục những điểm 

chưa phù hợp và hướng đến mục tiêu cao hơn cần có giải pháp hợp lý cho những 

vấn đề nảy sinh trong giai đoạn mới. Đó là xây dựng kế hoạch chương trình 

ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng được nhiều mục tiêu trong cả quá trình học tập 

nhiều năm của học sinh, đưa ra trình tự phát triển kỹ thuật có bài bản và xử lý 

tác phẩm mang tính hiệu quả cao. Tạo nên sự kết nối, giao lưu, trao đổi giữa các 

học sinh bằng hoạt động hòa tấu. Hướng dẫn người học luyện tập và giải quyết 

triệt để các vấn đề về thả lỏng cơ bắp, nghe và điều khiển, phối hợp đồng bộ kỹ 

thuật giữa hai tay, đồng bộ giữa kỹ thuật và nghệ thuật, đạt được tính chuyên 

nghiệp từ thấp đến cao.  

1.4.2. Tài liệu dạy học đàn Electric Guitar 

Để đào tạo nhạc cụ E- Guitar đạt được mục tiêu và nội dung chương trình 

đề ra, phải có một giáo trình phù hợp với thực tế tại cơ sở đào tạo, điều này giúp 

cho người dạy và người học hệ thống kiến thức theo tiến trình và sắp xếp khoa 

học, logic phù hợp đối tượng học. Trong những năm qua, khoa Âm nhạc, trường 

Đại học VHNT Quân đội luôn quan tâm công tác biên soạn giáo trình cho các 

môn học, trong đó chuyên ngành Guitar được tạo điều kiện định hướng cho 

giảng viên và sinh viên. Tuy vậy, đến nay do hoàn cảnh khách quan, chủ quan, 

khoa Âm nhạc vẫn chưa hoàn thành bộ giáo trình dạy học đàn E- Guitar. Nhằm 

vận dụng đúng điều kiện thực tế, các giảng viên tăng cường tham khảo, tìm 

kiếm tài liệu, sách dạy học đàn E- Guitar, đồng thời sử dụng các giáo trình của 

cơ sở đào tạo âm nhạc trong và ngoài nước để xây dựng bài giảng. Điều này dẫn 

đến nguồn tài liệu dạy học đàn E- Guitar đa dạng, phong phú và chịu nhiều ảnh 

hưởng khuynh hướng từ các nước khác nhau, đây vừa là thuận lợi những cũng 

gây không ít khó khăn. Ngoài ra, mỗi giảng viên đều dựa vào kinh nghiệm, năng 
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lực cá nhân để ứng dụng vào dạy chuyên ngành đàn E- Guitar, điều này phần 

nào đã tác động tiêu cực trong quá trình dạy học như: chưa hệ thống nhiều dạng 

kỹ thuật cơ bản của đàn E- Guitar từ đơn giản đến phức tạp; lựa chọn tác phẩm 

thiếu tính thống nhất giữa các trình độ, dẫn đến kết quả đào tạo hạn chế, chưa 

đáp ứng mục tiêu chương trình đề ra. Bên cạnh đó, sử dụng tác phẩm từ nhiều 

nguồn tài liệu khác nhau gây khó khăn, áp lực cho sinh viên, rất khó để SV lựa 

chọn phong cách chơi nhạc ổn định, phù hợp với tư duy người Việt Nam. Vì 

vậy, hiện nay trong chuyên ngành E- Guitar, các giảng viên chỉ xây dựng bài 

giảng, giáo án theo đối tượng, năng khiếu cá nhân người học. Một số tài liệu sử 

dụng trong đào tạo được cập nhật, chọn lọc và tích lũy qua nhiều năm qua ở 

khoa Âm nhạc tiêu biểu có: 

- Jim Grantham (1980), The Jazz Master Coolbook, Nxb University of 

California Press [41]. Đây là những bài kỹ thuật, tác phẩm của nghệ sĩ biểu diễn 

kèn Saxophone kiêm nhạc sĩ Jim Grantham (Mỹ) biên soạn và sáng tác cho 

nhiều loại nhạc cụ khác nhau (multi-instrumentalis) theo phong cách nhạc Jazz. 

Bằng kinh nghiệm biểu diễn phong phú, mỗi bài trong đó đều đưa ra những kỹ 

thuật nhạc Jazz trên nhiều loại nhạc cụ, trong đó có đàn Guitar. Sự kết hợp đa 

dạng thủ pháp xử lý nhạc cụ, giúp cho người học Guitar phát triển thế tay, ngón 

tay tạo màu sắc hợp âm nhạc Jazz điển hình, rất hiệu quả trên đàn Guitar.   

- Steve Lee LuKather (1998), Guitar lesson, Nxb Mel Bay [50]. Là một 

trong những nghệ sĩ Guitar hàng đầu của Mỹ và thế giới, Steven LuKather (gọi 

tên thân mật là Lukather), một nghệ sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng của Mỹ, chủ yếu 

biểu diễn đàn E- Guitar, ngoài ra là ca sĩ đơn ca/singer, viết ca khúc/songwriter, 

phối khí và soạn nhạc/arrange, đồng thời còn là nhà sản xuất âm nhạc/record 

producer. Cuốn Guitar lesson tập hợp gồm nhiều bài học dành riêng cho người 

chơi Guitar. Trong đó, Lukather đưa ra hệ thống kỹ thuật dành cho đàn E- 

Guitar với những chỉ dẫn ký hiệu về các thế bấm khác nhau, từ đó ứng dụng vào 

biểu diễn tác phẩm viết cho đàn E- Guitar rất hiệu quả. 

- Jazz Wilkins (2003), Jazz Etude Book, Nxb Mel Bay [40]. Đây là một 

trong những cuốn sách nổi bật về kỹ thuật/Etude nhạc Jazz viết cho nhiều nhạc 
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cụ, trong đó có đàn Guitar. Cuốn Jazz Etude Book được biên soạn, tập hợp nhiều 

bài kỹ thuật kèm đĩa CD nghe âm thanh kết hợp với nhìn bản nhạc. Điều này rất 

có ích cho người học luyện tập nhạc Jazz trên đàn E- Guitar. 

Ngoài ra, còn có các cuốn sách dạy học đàn Guitar như: 

- Arnie Berle (1992), Jazz & Popular Guitar, Nxb Amsco Publications, 

New York [34].  

- George Benson(1995), Jazz Guitar Method, Nxb MIAMI [46]. 

Đây là các tài liệu, giáo trình đã được sử dụng trong nhiều năm qua, là 

nguồn tài liệu quý giúp học viên tăng cường rèn luyện kỹ thuật cơ bản, luyện tập 

thang âm chuyên sâu biểu diễn đàn E- Guitar. Tất cả tài liệu, sách nêu trên đều 

được giảng viên và học viên đàn E- Guitar sử dụng. Đây là nguồn tài liệu chính 

trong đào tạo chuyên ngành đàn E- Guitar. 

1.4.3. Chương trình dạy học đàn Electric Guitar hiện nay  

- Về mục tiêu: 

+ Trang bị cho người học thẩm mỹ nghệ thuật đúng đắn và kỹ năng nghề 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu biểu diễn âm nhạc trong, ngoài quân đội. 

+ Phát hiện, bồi dưỡng những tài năng để đào tạo ở bậc học cao hơn. 

- Phương châm đào tạo: cơ bản, chuyên sâu, thiết thực 

- Yêu cầu: 

Chương trình đào tạo hệ trung cấp Guitar nhằm hướng dẫn học viên những 

kỹ năng cơ bản nhất của kỹ thuật diễn tấu trên đàn Electric Guitar, đồng thời 

giúp học viên tư duy âm nhạc một cách có hệ thống để sau khi hoàn thành khóa 

học, học viên phải đạt được những yêu cầu sau: 

+ Nắm được những kỹ thuật cơ bản trên đàn Electric Guitar. 

+ Phân biệt được và thể hiện bằng hình thức độc tấu hay hòa tấu các tác 

phẩm, các phong cách của các dòng âm nhạc khác nhau. 

+ Có năng lực thực hiện các yêu cầu khác của nghề nghiệp như đệm cho 

thanh nhạc, múa, nhạc cụ, hòa tấu... 

- Đối tượng đào tạo: học sinh phổ thông tuổi từ 14- 15 trở lên 
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- Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ) 

- Hình thức học tập: lên lớp cá nhân  

- Số tiết phân bổ: 3 tiết/tuần 

- Về chương trình chuyên ngành E- Guitar của khoa Âm nhạc gốm các nội 

dung chính: gam, Etude, tác phẩm được quy định cụ thể: 

- Năm thứ nhất: 

- Thời lượng: 3 tiết/tuần/học viên 

- Tổng số tiết: 48 tiết/học kỳ 

- Yêu cầu chung: 

+ Giới thiệu tư thế cơ bản khi chơi đàn E- Guitar. 

+ Hướng dẫn cách đánh gam và Etude cùng với Rhythm. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật chơi Pick (móng gảy đàn). 

+ Giải quyết các kỹ thuật cơ bản về khung bàn tay, cánh tay, ngón tay. 

Hướng dẫn kỹ năng đọc nốt các tác phẩm cho đàn E- Guitar. 

Nội dung chương trình: 

- Học kỳ I: 

+ Gam: hệ thống 7 mode các giọng trưởng trong một quãng tám. 

+ Hợp âm 7 trưởng (rải) và 7 thứ  (rải). 

+ Etude: nội dung thi cuối kỳ 

Bốc đề gam và đánh cùng Rhythm. 

Bốc đề hợp âm trưởng. 

Etude đánh cùng Rhythm. 

- Học kỳ II: 

+ Gam: hệ thống 7mode các giọng trưởng trong hai quãng tám. 

Bấm và chạy hợp âm rải trên đàn. 

1 Etude đánh cùng Rhythm. 

1 tác phẩm Electric Guitar đánh cùng phần đệm Backing Trach. 

+ Nội dung thi cuối kỳ: 

Bốc đề hệ thống gam 7 mode cho 12 giọng trưởng (một quãng 8) cùng 

Rhythm (Ionian, Dorian, Phrian, Lydian, Myxolyan, Aeolian, Lodian). 
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Bốc đề bấm hợp âm của hệ thống gam 7 mode. 

1 Etude đánh cùng Rhythm 

1 tác phẩm đánh cùng phần đệm Backing Track 

1.4.3.2.Năm thứ hai: 

- Thời lượng: 3tiết/ tuần/ học viên. 

- Tổng số tiết: 48 tiết/ học kỳ 

- Yêu cầu chung. 

+ Giới thiệu các kỹ thuật của Electric Guitar như: đẩy dây, chấm dây, bồi 

âm. 

+ Nâng cao phần dạy Mode gam và bấm các hợp âm 7 trưởng, 7 thứ trên cả 

cần đàn. 

+ Bồi dưỡng năng lực cảm thụ và khả năng thể hiện tác phẩm. 

+ Học các loại Acrco cho các loại Rhythm cơ bản : Cha cha cha, Rumba, 

Bossanova, Funky..... 

Nội dung chương trình: 

- Học kỳ I: 

+ Hệ thống gam 7 mode đánh hai quãng 8. 

+ Bấm hợp âm 7 trưởng, 7 thứ. 

+ Hợp âm 7 át và cách chuyển hợp âm trên đàn. 

+ 2 tác phẩm đàn E- Guitar có kỹ thuật: đẩy dây, chấm dây, bồi âm. 

+ Nội dung thi cuối kỳ: 

Bốc đề hệ thống gam 7 mode chạy 2 vòng quãng 8. 

Bốc đề bấm hợp âm 7 trường , 7 thứ. 

1 tác phẩm đàn E- Guitar có kỹ thuật đẩy dây. 

1 tác phẩm E- Guitar có kỹ thuật: bồi âm, chấm dây. 

- Học kỳ II: 

+ Chạy gam rút gọn của hệ thống 7 mode. 

+ Bấm các hợp âm 9 tăng, 9 giảm. 

+ Chuyền hợp âm đánh cùng Rhythm. 

+ Học 1 tác phẩm Poprock và 1 tác phẩm Jazz. 
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+ Nội dung thi cuối kỳ: 

Bốc đề gam rút gọn 7 mode chạy hai quãng 8. 

Bốc đề bấm hợp âm 9 tăng,9 giảm. 

1 tác phẩm PopRock đánh cùng Backing Track. 

1 tác phẩm Jazz đánh cùng Backing Track 

1.4.3.3. Năm thứ ba: 

- Thời lượng: 3tiết/ tuần/ học viên. 

- Tổng số tiết: 48 tiết/ học kỳ. 

- Yêu cầu chung: 

+ Nắm vững các kỹ thuật tính năng cơ bản của đàn E- Guitar. 

+ Nắm vững hệ thống 7 mode và hệ thống pentatonic scale (thang 5 âm) - 

Blues Mixolydian. 

+ Bấm và hiểu các hợp âm Jazz: 11, 13, 9 tăng, 9 giảm, 6/9. 

Nội dung chương trình: 

- Học kỳ I: 

+ Chạy các hệ thống gam Pentatonics. 

+ Bấm và hiểu các hợp âm Jazz : 11,13, 6/9. 

+ Học các tác phẩm Pop hoạc Rock và 1 tác phẩm Jazz. 

+ Nội dung thi cuối kỳ: 

Chạy các hệ thống gam Pentatonics. 

Bốc đề gam Pentatonics. 

Bốc đề bấm hợp âm Jazz. 

1 tác phẩm Pop hoặc Rock. 

1 tác phẩm Jazz. 

- Học kỳ II: 

+ Chạy các hệ thống Gam Blues 

+ Học các Acrco Rhythm của Funky. 

+ Nâng cao bài tác phẩm có sử dụng kỹ thuật quét dây 

+ Nội dung thi cuối kỳ: 

Bốc đề gam Blues. 
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Bốc đề bấm hợp âm Jazz. 

1 tác phẩm có kỹ thuật quét dây. 

1 tác phẩm Jazz Funky 

1.4.3.4. Năm thứ tư: 

- Thời lượng: 3 tiết/ tuần/ học viên. 

- Tổng số tiết: 48 tiết/ học kỳ. 

- Yêu cầu chung: 

+ Sinh viên nắm vững kỹ thuật, tính năng cơ bản đàn đàn E- Guitar. 

+ Nắm chắc các thang âm 7mode, Pentatonics, Blues. 

+ Giới thiệu vòng công năng II-V-I các giọng trưởng để ngẫu hứng. 

Nội dung chương trình: 

- Học kỳ I: 

+ Ôn lại các hệ thống thang âm 7 Mode, Pentatonics, Blues. 

+ Chạy gam thang âm II-V-I. 

+ Các tác phẩm Jazz với nhiều thể loại. 

+ Nội dung thi cuối kỳ: 

Bốc đề gam II- V- I chạy trong một quãng 8. 

Bốc đề bấm hợp âm Jazz. 

1 tác phẩm Pop hoặc Rock. 

1 tác phẩm Jazz với nhiều thể loại. 

- Học kỳ II: 

+ Chuẩn bị vòng II-V-I để solo ngẫu hứng. 

+ Bấm tất cả hợp âm từ 7,9,11,13  

+ Nội dung thi tốt nghiệp: 

1 Etdue đánh với Rhythm. 

1 tác phẩm Pop đánh với Backing Track. 

1 tác phẩm Jazz Rock đánh với Backing Track. 

1 tác phẩm Jazz Classics đánh với Piano đệm. 

1 tác phẩm với cùng ban nhạc có phần solo ngẫu hứng. 
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Như vậy, có thể thấy nội dung chương trình môn học phân bố khá hợp lý 

giữa các dạng bài kỹ thuật, tác phẩm cũng như tăng cường hiểu biết, vận dụng 

thang âm, hợp âm vào độc tấu/solo ngẫu hứng trong toàn bộ khóa học. Đồng 

thời các yêu cầu trong nội dung thị tấu đặt ra cho học viên bắt buộc phải rèn 

luyện liên tục trong quá trình học tập không chỉ riêng với môn nhạc cụ mà còn 

phải kết hợp với các chuyên ngành khác để có được kỹ năng thị tấu tốt. 

Chất lượng học tập của học viên được đánh giá cụ thể theo tiêu chí: chất 

lượng biểu diễn bài kỹ thuật và tác phẩm cùng trình độ nắm bắt thang âm, hòa 

âm, kiến thức chung để chấm điểm cho sinh viên. Hai yếu tố trên là những kiến 

thức không thể thiếu được của học viên chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ phương 

Tây. 

1.4.4. Đặc điểm học viên chuyên ngành đàn Electric Guitar 

Trong những năm gần đây, khoa Âm nhạc không chỉ đào tạo học viên (theo 

cách gọi của trường ĐHVHNT Quân đội) cho hệ quân sự mà còn mở rộng đào 

tạo cho học viên hệ dân sự. Với mô hình đào tạo nghệ thuật đặc thù do Quân đội 

quản lý, ngoài học đàn học viên phải luyện tập quân sự theo chế độ quy định và 

tham gia các hoạt động chung. Do vậy, ngoài thời gian lên lớp học theo chương 

trình đào tạo, các em còn tham gia nhiều hoạt động biểu diễn theo điều động của 

trường.  

Học viên được học theo mô hình chuyên nghiệp, đó là đào tạo ra các nghệ 

sĩ biểu diễn Guitar. Do vậy số lượng giờ lên lớp môn học Guitar được tập trung 

một cách tuyệt đối: 1 tuần/3 giờ lên lớp cá nhân theo đặc thù của trường 

ĐHVHNT Quân đội. Như đã trình bày ở trên, quy trình dạy học phổ biến là 

giảng viên giao bài, hướng dẫn trên lớp, học viên tự luyện tập sau đó trả bài để 

giảng viên sửa kỹ thuật, dựng bài. Trong cuốn sách: Giáo dục học hiện đại, 

 PGS.TSKH. Thái Duy Tuyên viết: “tự học là hoạt động độc lập chiếm lĩnh kiến 

thức, kĩ năng, kĩ xảo, là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ 

(quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) cùng các phẩm chất động cơ, tình cảm 

để chiếm lĩnh tri thức một lĩnh vực hiểu biết nào đó hay những kinh nghiệm lịch 

sử, xã hội của nhân loại, biến nó thành sở hữu của chính bản thân người học” 



33 

 

 

[29,tr.145]. Còn Nguyễn Kỳ nêu rõ khái niệm tự học: “Tự học là người học tích 

cực chủ động, tự mình tìm ra tri thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự 

thể hiện mình. Tự học là tự đặt mình vào tình huống học, vào vị trí nghiên cứu, 

xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề, thử nghiệm các giải pháp... Tự học 

thuộc quá trình cá nhân hóa việc học” [15,tr.26]. 

Từ những quan niệm trên đây có thể nhận thấy rằng, khái niệm tự học luôn 

đi cùng, gắn bó chặt chẽ với khái niệm về chủ thể người học. Tri thức, kinh 

nghiệm, kỹ năng mỗi cá nhân chỉ bền vững, phát huy hiệu quả qua các hoạt 

động tự thân. Để có được, đạt tới sự hoàn thiện yêu cầu mỗi học viên tự thân 

tiếp nhận tri thức từ nhiều nguồn, tự giác rèn luyện các kỹ năng, tự thân bồi 

dưỡng tâm hồn của mình ở mọi nơi mọi lúc.  

Như vậy có thể nói ý thức tự học của sinh viên là cốt lõi của việc học tập, 

đặc biệt là đối với những người học chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ. Trong rèn 

luyện chuyên môn, tự học là quá trình diễn ra liên tục trong suốt cuộc đời. Ngạn 

ngữ Việt Nam vẫn nói:  trăm hay không bằng tay quen theo cách hiểu tự rèn 

luyện sẽ tạo nên thói quen nhanh nhạy, linh hoạt, trở nên điêu luyện trong kỹ 

năng, kỹ xảo. Cụ thể với chuyên ngành E- Guitar, nếu học viên không tự rèn 

luyện liên tục sẽ không thể thuần thục, thành thạo để hoàn thiện bản thân, trở 

thành người nghệ sĩ tương lai. Luyện ngón hàng ngày đòi hỏi người học phải tập 

thường xuyên, giúp cơ tay tăng khả năng phản xạ. Sau khi giảng viên giao bài, 

học viên tiến hành tự luyện tập trong bất kỳ khoảng thời gian trong ngày (sáng, 

chiều, tối) tại nơi ở hoặc phòng tập chuyên môn. So với một số nhạc cụ khác 

như Trống, Piano thì Guitar là loại nhạc cụ có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi 

rất thuận tiện cho tập luyện. Do đó, tập đàn Guitar trở nên dễ dàng qua cách chủ 

động của học viên. Theo dõi quá trình giảng dạy thường phân hóa thành hai loại 

học viên: đa số chăm chỉ luyện tập ngày đêm, luôn có mặt trên phòng học 

chuyên môn từ sáng đến đêm khuya. Điều này xuất phát từ niềm đam mê cùng ý 

thức chỉ bằng tinh thần chăm chỉ luyện tập mới trở thành nghệ sĩ biểu diễn đàn 

Guitar, tồn tại trong môi trường khắc nghiệt chuyên nghiệp hiện nay. Loại thứ 

hai gồm các học viên thụ động trong học đàn, khả năng tự học kém, có thái độ 



34 

 

 

nhanh, ẩu, do đó bộc lộ nhiều hạn chế, năng khiếu không phát triển, thường xuất 

hiện tâm lý hoàn thành bài để qua kỳ thi. 

Hàng năm, khoa Âm nhạc tuyển sinh theo chỉ tiêu do trường ĐHVHNT 

Quân đội quy định, mỗi năm có khoảng 25- 30 học viên đỗ chuyên ngành biểu 

diễn nhạc cụ phương Tây gồm: Electric Guitar, Guitar bass, Drum, Trumpet, 

Saxophone, Keyboard, Piano, Violin. Sau khi ra trường, học viên trở thành nghệ 

sĩ chuyên nghiệp tại các đoàn ca múa trong và ngoài Quân đội. Học viên nhập 

học đa số ở lứa tuổi 14- 21. Ở tuổi 14- 17, học viên có nhiều thuận lợi về ngón 

tay, bàn tay, phù hợp học tập nhạc cụ. Trước khi tuyển sinh, trường ĐHVHNT 

Quân đội tổ chức ôn tạo nguồn với quan điểm lựa chọn những thí sinh đầy đủ 

phẩm chất, bộc lộ năng khiếu, năng lực chuyên môn. Khi tham gia trực tiếp 

hướng dẫn dạy học ôn, người viết luận văn nhận thấy năng khiếu đàn Guitar 

không đồng đều, điều này xuất phát từ điều kiện và môi trường học đàn Guitar 

khác nhau. Điều này tạo nên những diễn biến tư tưởng và không ổn định tâm lý 

do sự khác nhau về trình độ, cụ thể: 

- Nhóm làm quen đàn Guitar: đây là học viên bắt đầu tập trung học đàn 

Guitar do bộ phận tạo nguồn, ôn thi đầu vào của trường ĐHVHNT Quân đội tổ 

chức. Đại đa số đều ham thích đàn Guitar và mơ ước trở thành nghệ sĩ biểu diễn 

Guitar. Do chỉ dồn sức học tập trong khoảng 3-4 tháng nên kỹ năng, kỹ xảo còn 

lóng ngóng, vụng về. Tuy vậy, hầu hết đều say mê, bộc lộ năng khiếu đàn Guitar 

rõ rệt. Đây là cơ sở để phát triển khả năng diễn tấu đàn Guitar theo hướng 

chuyên nghiệp do trường ĐHVHNT Quân đội đào tạo. 

- Nhóm học đàn Guitar qua các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp: đây là những 

học viên đạt mức độ cơ bản đến từ: HVANQGVN, các trường VHNT tỉnh, 

thành phố, các đoàn nghệ thuật trong và ngoài Quân đội, ngoài ra có cả học viên 

Lào học theo chương trình ký kết hợp tác giữa trường ĐHVHNT Quân đội với 

nước bạn Lào. Tùy vào đặc điểm cấu tạo bàn tay, ngón tay (dài, ngắn, dày, 

mỏng) cùng với kiến thức âm nhạc được học tại cơ sở đào tạo, nhóm học viên 

này có trình độ ban đầu tương đối vững chắc, là điều kiện tốt để phát triển trình 

độ diễn tấu đàn Guitar. 
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Giữa hai nhóm trên có sự chênh lệch về trình độ, năng khiếu âm nhạc, điều 

này đòi hỏi người dạy phân loại và soạn bài tập, tác phẩm phù hợp với từng cá 

nhân. Mặt khác, cần nhấn mạnh đến yêu cầu tự học, rèn luyện không chỉ tiếp thu 

kỹ thuật, cách xử lý, lôi chơi đàn E- Guitar, mà còn đòi hỏi tính kiên trì, nhẫn 

nại, chăm chỉ luyện tập. Tài năng biểu diễn đàn E- Guitar (solo, hòa tấu ban 

nhạc) không cho phép sự hời hợt, cẩu thả, lười biếng tồn tại. Cùng với lên lớp, 

trả bài đàn E- Guitar, học viên còn học kiến thức chung về âm nhạc như: hòa 

thanh, lý thuyết, xướng- ghi âm theo phong cách nhạc nhẹ (Jazz, Blue, Pop, 

Rock) trên thế giới. Đây là nội dung quan trọng, tăng cường hiểu biết và ứng 

dụng vào diễn tấu đàn E- Guitar. Như trên trình bày, ngay từ kỳ I năm thứ nhất 

học viên đã thi gam (hệ thống 7 mode các giọng trưởng trong một quãng tám), 

đây là loại gam đặc trưng trên đàn E- Guitar đồng thời giải quyết các hợp âm 7 

trưởng (rải) và 7 thứ  (rải). Tại trường ĐHVHNT Quân đội gọi chung là bài gam 

với nhiều dạng thế tay. Ở phần thi kỹ thuật/Etude, tùy theo khả năng và trình độ 

mà bài Etude có những độ khó khác nhau. Tất cả các phần thi đàn E- Guitar luôn 

cùng với bộ nhịp điệu/Rhythm có từng loại tiết tấu nhạc nhẹ. Quy trình học đàn 

E- Guitar chuyên nghiệp thể hiện ở các yêu cầu học viên tự bốc đề gam, hợp âm 

để thi, học viên không tự ôn 1 loại gam, hợp âm để vào thi. Do đó, học viên phải 

chuẩn bị kỹ các dạng gam khác nhau, điều này giúp học viên hiểu biết, nắm 

vững thế tay gam, hợp âm trên đàn E- Guitar. Từ kỳ II (năm thứ nhất) trở đi, học 

viên thi hết kỳ đều trình bày 1 tác phẩm cùng phần đệm Backing Trach. Đây là 

bộ đệm tự động rất phong phú, đa dạng. Với cách tạo phần nền âm nhạc có 

trống/Drum, Piano, Bass...tham gia đầy đủ như một ban nhạc và theo các vòng 

công năng khác nhau. Phần thi tác phẩm, đàn E- Guitar được Backing Trach 

đệm như một dàn nhạc thực thụ, chỉ lược bỏ vị trí đàn E- Guitar để học viên diễn 

tấu theo tác phẩm quy định.   

Một trong đặc điểm học viên hệ trung cấp Guitar, trường ĐHVHNT Quân 

đội đó là khi trúng tuyển được coi như nhập ngũ, điều này tác động không nhỏ 

đến diễn biến tâm lý, từ những học sinh phổ thông chịu sự quản lý chặt chẽ của 

gia đình, nhà trường. Sau khi bước vào môi trường quân đội, những điều kiện 
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đặc biêt sẽ giúp các em trưởng thành hơn, nhân cách con người được khơi dậy, 

phát triển mạnh mẽ. Về đời sống, trường ĐHVHNT Quân đội luôn đảm bảo điều 

kiện vật chất, sinh hoạt, ăn ở cùng phát triển thể lực. Về kiến thức, học viên làm 

quen, tiếp xúc và học tập chuyên ngành nghệ thuật do bản thân lựa chọn, yêu 

thích. Qua đó học viên nhanh chóng rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo theo cấp độ: từ 

đơn giản đến điêu luyện. Trường ĐHVHNT Quân đội định hướng, đảm bảo học 

viên được phát triển sự nghiệp, đồng thời chuẩn bị đầy đủ kiến thức chuyên 

môn, năng lực thực tiễn để học viên được trang bị đầy đủ hành trang nghề biểu 

diễn sau khi tốt nghiệp. Do xuất thân từ các tầng lớp xã hội và quá trình học đàn 

Guitar khác nhau dẫn đến sự cạnh tranh giữa các cá nhân. Xét về động cơ tâm 

lý, đây là cơ sở để người học phấn đấu, cố gắng nhằm khẳng định mình là người 

giỏi nhất. Điều này cũng tạo nên những biến đổi thế giới nội tâm vừa phong phú 

vừa phức tạp. Kết quả học tập tốt luôn cùng chiều với cách hiểu bằng tài năng 

chơi đàn E- Guitar có thể tự kiếm sống, ổn định, trở thành người biểu diễn 

chuyên nghiệp, nổi tiếng trong giới chuyên môn. 

Hoạt động dạy học nghệ thuật (trong đó có dạy học âm nhạc) là một lĩnh 

vực đặc thù bởi ngoài yếu tố năng khiếu bẩm sinh thì môi trường sống, môi 

trường giáo dục là điều kiện quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng, kết quả học 

tập của người học. Thực tế cho thấy, ngoài những học sinh có năng khiếu nổi 

trội thì âm nhạc vẫn là môn học mang tính giải trí dành cho những gia đình ở 

thành phố có điều kiện kinh tế có thể đáp ứng phương tiện học tập, học phí trong 

khoảng thời gian dài. Học sinh ở thủ đô hay các thành phố lớn có điều kiện tiếp 

xúc nghệ thuật từ sớm, nhiều em được các bậc phụ huynh cho học đàn từ nhỏ 

(tại gia đình hoặc trung tâm, câu lạc bộ). Đây là tiền đề cơ bản tạo nền tảng kiến 

thức âm nhạc, là cơ sở thuận lợi cho quá trình học âm nhạc trong môi trường 

chuyên nghiệp. Với một số học viên trưởng thành từ địa phương, do điều kiện 

khách quan chưa tiếp xúc nhiều âm nhạc, chủ yếu qua giờ học kiến thức âm 

nhạc trong các trường phổ thông, mặt khác phong trào học nhạc không phát triển 

rộng rãi như ở thành phố lớn. Đây là một trong nguyên nhân dẫn đến trình độ 
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đầu vào không đồng đều, gây khó khăn cho giảng viên khi đánh giá, phân loại 

năng lực từng cá nhân. 

Bằng nỗ lực và quyết tâm, đội ngũ giảng viên dạy Guitar tại khoa Âm nhạc, 

trường ĐHVHNT Quân đội luôn ý thức, đảm bảo dạy hiệu quả theo phương 

trâm lấy thực tiễn làm thước đo, tiêu chuẩn đánh giá. Ngay khi đang học, nhiều 

học viên được khoa, trường cử đi tham gia vào nhiều chương trình biểu diễn có 

quy mô từ nhỏ đến lớn. Trong môi trường tiếp xúc thực tiễn sống động về biểu 

diễn âm nhạc ngoài xã hội đã ảnh hướng và tăng cường sự tự tin, phát triển 

nhanh khả năng tiếp thu, nhạy bén hơn về âm nhạc và đàn Guitar. Kết quả đào 

tạo cho thấy phần lớn học viên các chuyên ngành nhạc cụ (nói chung) và đàn E- 

Guitar (nói riêng) sau khi ra trường đều trở thành nhạc sỹ, nghệ sỹ đáp ứng tốt 

yêu cầu của xã hội, đơn vị và địa phương. Nhiều học viên đã bộc lộ nhiều khả 

năng khác nhau như vừa sáng tác vừa biểu diễn, sử dụng đàn Guitar để phối khí, 

soạn nhạc trên máy tính. Sự đa dạng về năng lực âm nhạc giúp học viên nhanh 

chóng đóng vai trò chủ chốt trong các đoàn nghệ thuật.  

Tuy nhiên, nâng cao chất lượng đào tạo học viên chuyên ngành trong các 

nhà trường nói chung luôn luôn là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện 

nay. Một mặt góp phần thúc đẩy nhanh, hoàn thiện kỹ năng tay nghề cho học 

viên sau khi ra trường, mặt khác đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Từ 

thực trạng đó, để nâng cao chất lượng dạy Guitar điện, trường ĐHVH Nghệ 

thuật Quân đội cần những đổi mới, bổ sung và biên soạn chương trình dạy học 

trung cấp đàn Guitar.  

Tiểu kết   

Môi trường văn hóa là tài sản lớn quý giá của một tập thể, cộng đồng và 

dân tộc, trong đó, mỗi thành viên được sống trong môi trường văn hóa đó sẽ tự 

hào, hạnh phúc bởi công sức và sự phấn đấu đóng góp cho sự nghiệp chung. 

Xây dựng môi trường văn hóa tốt cũng có nghĩa là xây dựng và phát triển các 

giá trị tinh thần cho người chiến sĩ- nghệ sĩ. Thông qua quá trình học tập, rèn 

luyện và hoạt động nghệ thuật là xây dựng, bồi dưỡng cho mỗi học viên, chiến sĩ 
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trở thành những chiến sĩ – nghệ sĩ có phẩm chất đạo đức, năng lực phục vụ cho 

đất nước và Quân đội. Với đặc thù là một trường đại học của Quân đội nhân dân 

Việt Nam, môi trường dạy học cũng như các chính sách đào tạo đều có những 

ảnh hưởng nhất định đến chất lượng đào tạo của mỗi ngành học. Qua nhiều năm 

đào tạo, tổ Guitar thuộc khoa Âm nhạc đã đóng góp cho Quân đội và xã hội 

nhiều cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn cao trong hoạt động văn nghệ và 

giáo dục nghệ thuật. 

Qua thực tiễn, người viết luận văn nhận thấy bên cạnh những ưu điểm vẫn 

còn tồn tại một số hạn chế trong dạy học chuyên ngành đàn E- Guitar. Đó là: cần 

xây dựng giáo trình, giáo án, bài giảng để đảm bảo chương trình theo mô hình 

chuẩn đào tạo. Những tài liệu, sách nghiên cứu và phương pháp dạy học đóng 

vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và thống nhất cho tất 

cả giảng viên, học viên. Trong những năm vừa qua, trường ĐHVHNT Quân đội 

đã đạt nhiều thành tích trong đào tạo các chuyên ngành sáng tác, biểu diễn âm 

nhạc. Nhưng vẫn cần đến sự hoàn thiện, đổi mới hơn nữa nhằm nâng cao chất 

lượng, giúp học viên phấn đấu rèn luyện toàn diện trong học tập, trở thành 

những tài năng âm nhạc cho đất nước và tổ quốc Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

CHƯƠNG 2 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

DẠY HỌC ĐÀN ELECTRIC GUITAR 

2.1. Xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với thực tiễn  

Như chương 1 đã nêu, chương trình dạy học đàn E- Guitar tại khoa Âm 

nhạc, trường ĐHVHNT Quân đội chủ yếu dựa vào nguồn các ấn phẩm sách âm 

nhạc nước ngoài. Điều này xuất phát từ nguyên nhân, những sách hướng dẫn 

dạy học đàn Guitar của nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ Guitar nổi tiếng trên thế giới được 

áp dụng vào nhiều cơ sở đào tạo Guitar chuyên nghiệp không chỉ ở Việt Nam 

mà còn là tài liệu phổ biến tại các nước phát triển châu Âu và Mỹ. Bằng ngôn 

ngữ âm nhạc, các giảng viên dạy đàn E- Guitar, trường ĐHVHNT Quân đội có 

thể sử dụng và tổ chức dạy học một cách hiệu quả. Đặc biệt, sách được viết bằng 

tiếng Anh với nhiều thuật ngữ, ký hiệu âm nhạc dễ hiểu. Điều này lý giải vì sao 

xây dựng chương trình giảng dạy đàn E- Guitar chưa trở thành trọng tâm của bộ 

môn Guitar. Trong phần này, với ý thức cần phải hoàn chỉnh, nâng cao hơn nữa 

phương pháp dạy học đàn E- Guitar, người viết luận văn tập trung trình bày cấu 

trúc một chương trình dạy học đàn E- Guitar trình độ trung câp chuyên nghiệp 

trên cơ sở tập hợp tài liệu, sách và kinh nghiệm thực tế giảng dạy Guitar nhiều 

năm tại trường ĐHVHNT Quân đội. Chương trình được sự đồng ý của BGH, 

khoa Âm nhạc và bộ môn Guitar đưa vào dạy thể nghiệm trong năm học 2016- 

2017.  

2.1.1. Cấu trúc chương trình 

Xuất phát từ quan điểm đào tạo: cơ bản, chuyên sâu, thiết thực,  chương 

trình dạy học hệ trung cấp E- Guitar đáp ứng các chuẩn đầu ra:  

- Hiểu biết và nắm vững kỹ thuật cơ bản trên đàn E- Guitar. 

- Biểu diễn, thể hiện đàn E- Guitar qua độc tấu (solo) và hòa tấu tác phẩm 

theo phong cách nhạc nhẹ khác nhau. 

- Đầy đủ năng lực thực hiện yêu cầu nghề nghiệp như: đệm cho thanh nhạc, 

múa, nhạc cụ.  
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Ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp, điều kiện tiên quyết là hoàn thiện các 

dạng kỹ thuật đàn cùng cách thức làm chủ đàn E- Guitar, xử lý tác phẩm âm 

nhạc chính xác theo bản nhạc. Tổng thể chương trình phân theo từng kỳ học, có 

mối quan hệ gắn bó với hình thức thi, đồng thời phải phù hợp thực tiễn xã hội 

thông qua nêu rõ, cụ thể hóa từng loại bài.  

Dựa trên cơ sở hệ thống chương trình từ năm thứ nhất đến năm thứ tư (đã 

trình bày ở chương 1), người viết luận văn tập trung nâng cao biện pháp xây 

dựng nội dung dạy học đàn E- Guitar trong các phần: gam, hợp âm, hợp âm rải, 

Etude và tác phẩm. Từ kỳ II năm thứ 3 trở đi sẽ đưa vào dạy học ngẫu hứng, nội 

dung quan trọng giúp học viên phát triển khả năng sáng tạo câu, đoạn nhạc solo. 

Chương trình được thiết kế với mục đích cung cấp cho các đoàn ca múa, nghệ 

thuật chuyên nghiệp trong và ngoài Quân đội những nghệ sĩ biểu diễn đàn E- 

Guitar trong các ban nhạc nhẹ, có khả năng độc tấu ngẫu hứng độc đáo, mới lạ.   

Dưới đây là phần nâng cao trình độ trung cấp E- Guitar. 

Năm thứ nhất: 

- Kỳ I: 

+ Gam, hợp âm, hợp âm rải: trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 

0 đến 2 dấu hóa. 

+ Etude từ No1- 5 của tác giả Dan Higgins kết hợp luyện tập giữa tay gảy 

và tay bấm. 

+  01tác phẩm nước ngoài diễn tấu cùng phần đệm Backing track ở trình độ 

đơn giản. 

- Kỳ II: 

+ Gam, hợp âm, hợp âm rải trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 3 

đến 4 dấu hóa. 

+ Các dạng thang 5 âm (Pentatonic) để sử dụng hiệu quả trong các thủ pháp 

ngẫu hứng. 

+ Gam (Mode) xuất phát từ hàng âm trưởng (major) nhạc Jazz gồm: Ionian, 

Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian. 
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- Bài tập Etude luyện ngón 1- 3, ngón 2-4 của Frank Gambale (nghệ sĩ đàn 

Guitar điện người Australia) 

- Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing track ở trình độ đơn 

giản. 

Năm thứ hai: 

- Kỳ I: 

+ Gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 3- 4 dấu hóa. 

+ Luyện tập các loại gam (Mode) từ hàng âm thứ (minor) giai điệu đi lên 

gồm: thứ giai điệu đi lên, Mode Lydian #5, Mode Lydian b7. 

+ Bấm hợp âm 3, hợp âm 7 (trưởng, thứ) 

+ Hợp âm 7 át và cách chuyển hợp âm trên đàn 

+ Bài tập Etude legato  

+ Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing track: “Hideaway”- 

Eric Clapton.  

- Kỳ II: 

+ Gam trưởng, thứ  (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 5- 6 dấu hóa. 

+ Luyện tập gam (Mode) từ hàng âm thứ giai điệu đi lên gồm: Mode 

Locrian 2#. 

+ Bấm các hợp âm 9 tăng, giảm 

+ Chuyển hợp âm cùng Rhythm (Slow rock, Funky, Bossanova...) 

+ Bài tập Etude chùm 3 của Frank Gambale từ N01- N05 

+ Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing track: “Evil eye”- 

Yngwie Malmsteen. 

Năm thứ ba: 

- Kỳ I: 

+ Gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 5- 6 dấu hóa. 

+ Luyện tập gam (Mode) có âm tăng, giảm gồm: gam toàn cung (Whole 

tone scale), gam có âm giảm đối xứng bắt đầu từ 1 cung (Whole step- half step 

Diminished), gam có âm giảm bắt đầu từ 1/2 cung (Half step- Whole step 

Diminished) 
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+ Bấm hợp âm: 11, 13, 6/9 

+ Chuyển hợp âm đánh cùng Rhythm (swing, Blues...) 

- Giới thiệu vòng công năng: II- V7- I các giọng trưởng để độc tấu/solo 

ngẫu hứng đơn giản. 

+ Bài tập Etude Jazz từ N01- N05 của tác giả Csepei  

+ Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing Track: “I not 

lonely”- Kavandy Roman 

- Kỳ II: 

+ Gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 6-7 dấu hóa. 

+ Luyện tập gam Mode và Pentatonic (trưởng, thứ) hỗn hợp, thang âm Blue 

(Pentatonic) và Bebop. 

+ Luyện tập Acrco theo Rhythm Funky (pha trộn nhạc Soul, Jazz, R&B), 

Blues, Swing, Rock, Bossanova.... 

+ Độc tấu/solo ngẫu hứng từ đơn giản đến phức tạp theo vòng công năng: 

II- V7- I giọng trưởng. 

+ Bài tập Etude Rock từ no1- 5 của Yngwie Malasteen 

+ Tác phẩm nước ngoài trên phần đệm Backing Track: “Europe”- Carlos 

Santana, “ Trilogy”- Yngwie Malasteen 

Năm thứ 4: 

- Kỳ I: 

+ Gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 6- 7dấu hóa. 

+ Nắm chắc các dãy hàng âm 7 (Mode, Pentatonic, Blue) 

+ Ngẫu hứng độc tấu/solo tổng hợp các Mode tạo hợp âm 7 

+ Bài tập Etude Blues từ N0 1- N05 của nghệ sĩ Guitar người Mỹ B.B King 

(1925- 2015) 

+ Tác phẩm nước ngoài đánh cùng phần đệm Backing Track: “Steppin 

out”- Eric Clapton. 

- Kỳ II: 

+ Thực hành luyện tập các điệu thức/Mode và hợp âm đã học. 

+ Dựng bài tốt nghiệp gồm : 
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Etude Jazz 

Etude Rock 

2 tác phẩm nước ngoài diễn tấu cùng ban nhạc/band 

Đệm 1 ca khúc (Việt Nam hoặc nước ngoài) cùng ban nhạc/band 

Trên đây là nội dung chương trình đào tạo trình độ trung cấp E- Guitar 

chuyên nghiệp, mục đích nâng cao biện pháp dạy học đàn Guitar. Trong năm 

học 2016- 2017, được sự đồng ý của BGH, khoa Âm nhạc và tổ bộ môn Guitar, 

người viết luận văn đã tiến hành thực nghiệm cho nhóm học viên trình độ trung 

cấp E- Guitar. Sau khi đối chiếu, so sánh với chương trình đang giảng dạy (nêu 

ở chương 1), dưới đây là những điểm mới trong chương trình nâng cao biện 

pháp dạy học trình độ trung cấp E- Guitar chuyên nghiệp. 

2.1.2. Đối chiếu, so sánh hai chương trình đào tạo  

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học đàn E- Guitar, người viết 

luận văn đã đối chiếu và so sánh 2 chương trình theo từ năm thứ nhất đến năm 

thứ tư. Mọi chi tiết xem trong phụ lục [PL3,tr.112] 

Năm thứ nhất: 

Học kỳ I: quy định cụ thể luyện tập gam, hợp âm, hợp âm rải từ 0- 2 dấu 

hóa. Đây là nội dung bắt buộc, vì gam đóng vai trò quan trọng đối với người bắt 

đầu học năm thứ nhất. Đồng thời yêu cầu học viên sử dụng miếng gảy đặc trưng 

dành cho lối chơi E- Guitar trong các bài kỹ thuật/Etude. Soạn thể loại tác phẩm 

để học viên thi kỳ I kết hợp với bộ đệm Backing track. So với chương trình 

trước, ở phần thi kỳ I năm thứ nhất, nội dung chương trình xác định học viên 

biểu diễn tác phẩm. Đây là nội dung mới giúp học viên biết xử lý sắc thái đàn E- 

Guitar. 

Học kỳ II: nâng cao luyện tập gam trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, giai 

điệu) từ 3- 4 dấu hóa. Cho học viên tập các dạng thang 5 âm (Pentatonic) cùng 

gam (Mode) nhạc Jazz: Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, 

Locrian. Các loại gam nêu trên giúp học viên nắm vững cấu tạo giai điệu, hợp 

âm nhạc Jazz, từ đó học ngẫu hứng trên đàn E- Guitar trong những năm sau. Ở 
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phần Etude, xác định cụ thể các dạng bài luyện ngón tay do nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi 

tiếng Frank Gambale (người Australia) soạn. 

Năm thứ hai: 

Học kỳ I: quy định cụ thể học viên phải hoàn thành các loại gam, hợp âm, 

hợp âm rải từ 3- 4 dấu hóa. Tăng cường thang âm Lydian có nốt 5# và b7. Hoàn 

thiện vững chắc các hợp âm 7 (trưởng, thứ) với nhiều cách chuyển ngón tay, thế 

tay trên đàn. Xác định biểu diễn tác phẩm trên nền phần đệm Backing track. 

Ở năm thứ hai, độ phức tạp về kỹ thuật khác với năm thứ nhất. Loại thang 

âm Lydian có thăng (#) âm 5 và giáng (b) âm 7 là cách tạo hợp âm nhạc Jazz rất 

phổ biến trên đàn E- Guitar. 

Ví dụ 1: Lydian nguyên thể (tính từ âm đô- C) 

 

Ví dụ 2: Lydian thăng âm 5 (5+) 

 

Ví dụ 3: Lydian giáng âm 7 (b7) 

 

Nêu một số ví dụ trên để xác định sự khác biệt giữa chương trình đang 

giảng dạy với yêu cầu nâng cao biện pháp dạy học đàn E- Guitar. 

Học kỳ II: có sự khác biệt trong giao bài gam có 5- 6 dấu hóa so với 

chương trình đang dạy theo kiểu rút gọn của gam (Mode) 7 âm nhạc Jazz. Ở 

phần gam này, chương trình tập trung vào luyện tập thang âm thứ đi lên có tăng 

âm 2 (2+) Locrian. 

Ví dụ 4: Locrian thăng âm 2 (2+) 
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Phần hợp âm và hợp âm rải luôn tập với các loại nhịp như: Slow rock, 

Funky, Bossanova... 

Ví dụ 5: hợp âm rải kết hợp với Rhythm [52,tr.47] 

 

Như vậy chương trình kỳ II năm thứ hai mở rộng độ phức tạp với một số 

dạng kỹ thuật khó hơn so với năm thứ nhất. Với bài kỹ thuật, tập trung vào dạng 

Etude chùm 3 của tác giả Frank Gambale, đồng thời quy định tác phẩm rõ ràng 

để học viên có thể tập thành thạo và diễn tấu tốt trong thi, kiểm tra. 

Năm thứ ba: 

Học kỳ I: trong phần gam, ngoài yêu cầu luyện tập từ 5- 6 dấu hóa còn bổ 

sung điệu thức toàn cung 6 âm (whole tone scale) [13,tr.9] 

Ví dụ 6: điệu thức toàn cung 6 âm 

 

Đây là loại điệu thức quan trọng và được ứng dụng phổ biến trong ngẫu 

hứng và lối diễn tấu trên đàn E- Guitar. Đặc biệt trong xây dựng những hợp âm 

7, 9, 11 (tăng hoặc giảm). Cuốn sách Jazz Guitar (1987), hai tác giả Joe Bell and 
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Peter Pickow đã nhấn mạnh đến vai trò của điệu thức toàn cung 6 âm khi ứng 

dụng vào độc tấu (solo) trên đàn E- Guitar với tiêu đề: Advanced Soloing: The 

Diminished Scale, the Whole- Tone Scale, and the Altered Scale [42,tr.61] (tạm 

dịch: Độc tấu nâng cao: điệu thức giảm, toàn cung và biến đổi). 

Trong kỳ I, học viên tập các bài kỹ thuật (Jazz Etude) được quy định cụ thể 

cùng tác phẩm độc tấu đàn E- Guitar cùng phần đệm Backing Track: I not lonely 

(tôi không cô đơn) của tác giả: Kavandy Roman. Biện pháp nâng cao chất lượng 

dạy học đàn E- Guitar đã trình bày nhiều loại gam, điệu thức sử dụng thường 

xuyên trong diễn tấu đàn Guitar cùng bài luyện 2 tay, bài kỹ thuật (Etude) và tác 

phẩm có độ khó hơn so với năm thứ hai. 

Học kỳ II: học viên hoàn thiện các loại gam trưởng, thứ 6- 7 dấu hóa cùng 

các loại gam hỗn hợp giữa Pentatonic với Blues và Bebop. Đây là sự khác biệt 

so với chương trình kỳ II, năm thứ ba trước đó (chỉ nêu gam Blue). Phương pháp 

sử dụng kết hợp các loại gam giúp học viên nhanh chóng làm chủ, nắm vững 

cấu tạo gam để ứng dụng độc tấu trên đàn. Điểm đặc biệt trong chương trình 

mới là đưa phần dạy học ngẫu hứng theo vòng công năng: II- V7- I ở điệu 

trưởng. Đây là vòng công năng điển hình đối với hầu hết các chuyên ngành nhạc 

khí (Piano, Guitar Bass, Keyboard, E- Guitar) biểu diễn nhạc Jazz trên thế giới. 

Trong phần giới thiệu cuốn sách: II- V7- I Progression in Solo Form (tạm dịch: 

Sự tiến hành vòng công năng II- V7- I trong hình thức độc tấu) Dan Higgins đã 

viết: “this book contains many advanced II- V7- I patterns along with 448 bar 

solo based on the changes to a popular Jazz standard” [38,tr.1] (tạm dịch: cuốn 

sách này gồm nhiều mô hình công năng II- V7- I nâng cao cùng với 448 loại 

nhịp dựa trên những thay đổi dành cho nhạc Jazz phổ biến). 

Cùng với gam hỗn hợp, ngẫu hứng, học viên tập trung vào học các bài kỹ 

thuật/Etude và tác phẩm của nghệ sĩ đàn E- Guitar bậc thầy thế giới Yngwie 

Malmsteen.  

Năm thứ tư: 

Học kỳ I: tập trung vào dạy ngẫu hứng gam nhạc Jazz (7 Mode) nhằm giúp 

học viên hoàn thiện và thành thạo kỹ năng độc tấu/solo đàn Guitar điện. Từ thực 



47 

 

 

tiễn dạy học cho thấy, đây là học kỳ chuẩn bị chương trình thi tốt nghiệp chuyên 

ngành E- Guitar trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Do đó, các giảng viên luôn 

tiến hành công tác chuẩn bị những nội dung thi biểu diễn. So với chương trình 

E- Guitar trước đó, trong phần này người viết luận văn đưa ra cấu trúc nội dung 

với quy định cụ thể từ bài của tác giả Eric Clapton đến độc tấu tác phẩm cùng 

phần đệm Backing track. Trong hầu hết các trường hợp, ngay từ đầu năm học, 

việc biên soạn giáo án, bài giảng gồm: gam, bài luyện/exercise, kỹ thuật/Etude 

và tác phẩm độc tấu, bài đệm ca khúc cho học viên ngay từ học kỳ I. Điều này 

liên quan đến yêu cầu học viên phải biểu diễn sáng tạo, lối chơi có dấu ấn cá 

nhân trong thể hiện tác phẩm cùng những câu, đoạn ngẫu hứng một cách phong 

phú, mới lạ. 

Học kỳ II: ngoài các giờ lên lớp nhằm luyện tập các gam, hợp âm từ 0- 7 

dấu hóa. Người dạy và người học bắt buộc phải hoàn thành khối lượng lớn thời 

gian, công sức vào dựng bài thi tốt nghiệp. Đây cũng là kỳ học căng thẳng, 

cường độ lao động nghệ thuật cao không chỉ với học viên mà cả giảng viên. Học 

viên có một chương trình tốt nghiệp trung cấp đàn E- Guitar gồm: thi các Etude 

nhạc Jazz, Rock, biểu diễn 2 tác phẩm nước ngoài cùng ban nhạc/band. Phần 

cuối là đệm 1 ca khúc (Việt Nam hoặc nước ngoài) cùng ban nhạc/band. So với 

chương trình trước đó, nội dung thi đòi hỏi học viên phải đạt những kỹ thuật có 

độ khó, đồng thời số lượng bài, tác phẩm cũng nhiều hơn. Tất cả nhằm mục đích 

giúp học viên khi ra trường có thể đáp ứng tốt mọi hoàn cảnh, điều kiện thực tế 

đang diễn ra.  

Tóm lại, để nâng cao biện pháp dạy học đàn E- Guitar trình độ trung cấp 

chuyên nghiệp tại khoa Âm nhạc, trường ĐHVHNT Quân đội, điều kiện tiên 

quyết đó là xây dựng được chương trình giảng dạy phù hợp với thực tiễn. Trong 

đó những nội dung đổi mới, nâng cao là biện pháp được người viết luận văn 

trình bày cụ thể, qua đó sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu với chương 

trình đã có. Trong khi xây dựng chương trình, người viết luận văn áp dụng tiêu 

chí đào tạo của trường ĐHVHNT Quân đội về chuyền ngành E- Guitar trình độ 

trung cấp, đó là có đầy đủ khả năng, kỹ năng thành thạo (hoặc đạt tới điêu 
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luyện) đàn E- Guitar trong đệm thanh nhạc, múa, nhạc cụ. Đồng thời, nắm vững 

lối ngẫu hứng, là thành viên chủ đạo trong ban nhạc/band, dàn nhạc nhẹ. 

Chương trình này là cơ sở để học viên có thể tiếp tục phát triển khả năng biểu 

diễn độc tấu đàn E- Guitar ở trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp (học đại học). 

Để hoàn thiện và trở thành nghệ sĩ độc tấu, hòa tấu đàn E- Guitar, học viên cần 

hoàn thiện về kỹ thuật, bởi khác với loại đàn Acoustic Guitar và Guitar classic 

thường dùng ngón tay chơi trực tiếp trên đàn, còn đàn E- Guitar (Electric Guitar) 

sử dụng miếng gảy/ Pick để đánh vào các dây đàn. Đây là đặc điểm khác biệt 

cần đến những dạng bài kỹ thuật riêng do các nghệ sĩ E- Guitar nổi tiếng trên thế 

giới sáng tác. Trong toàn bộ chương trình nêu trên, kỹ thuật đàn Guitar dùng với 

Pick/miếng gảy đóng vai trò quan trọng và xuyên suốt 4 năm trung cấp. Do đó, 

nội dung tiếp theo, người viết luận văn trình bày các dạng kỹ thuật điển hình 

dành cho đàn E- Guitar (trung cấp) tại trường ĐHVHNT Quân đội. 

2.2. Nâng cao kỹ thuật đàn Electric Guitar từ năm I đến năm IV 

Khác với chương trình dạy học đàn E- Guitar đang thực hiện, trong cấu tạo 

chương trình do người viết luận văn xây dựng (tạm gọi là chương trình nâng cao 

các biện pháp dạy học đàn E- Guitar, viết tắt là chương trình nâng cao) những 

yêu cầu giải quyết kỹ thuật về thế tay bấm, dùng Pick/miếng gảy được quy định 

ngay từ kỳ I, năm thứ nhất. Trong nhiều sách, tài liệu Guitar, dạng kỹ thuật của 

tác giả Dan Higgins phù hợp với trình độ của học viên bắt đầu học làm quen 

cách sử dụng miếng gảy với tay bấm. 

Ví dụ 7: Etude N 01, tác giả: Dan Higgins [38,tr.1] 

 

Trên âm hình tiết tấu Bebop đều đặn, các hợp âm 7 vận chuyển tạo màu sắc 

hòa âm nhiều màu sắc: Cmaj7- Bm7(b5)- E7- Am7- D7 với bè bass bước lần đi 

xuống. Trong các Etude của tác giả Dan Higgins dành cho học viên năm thứ 

nhất, đây là những dạng kỹ thuật cơ bản nhất, yêu cầu học viên khi tự học phải 
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ghi nhớ âm hình, nhịp điệu Bebop để tạo giai điệu có trọng âm (mạnh, nhẹ, nhấn 

lệch nhịp, đảo nhịp) phù hợp. Đồng thời rèn luyện tai nghe tiết tấu nhạc nhẹ 

cùng bộ đệm các nhạc cụ khác. 

Bài kỹ thuật trong kỳ II năm thứ nhất là sự kết hợp giữa bài luyện với 7 loại 

gam nhạc Jazz (Mode) với tên gọi: Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, 

Mixolydian, Aeolian, Locrian. Sự phức tạp trong các Etude đòi hỏi học viên ghi 

nhớ thế tay, ngón tay (gảy và bấm), đồng thời hiểu và nắm được sự khác nhau 

giữa gam/Mode nhạc Jazz và điệu thức/Scale trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu). Điều này được Frank Gambale nêu rõ trong cuốn sách: Guitar lessons 

with the Greats qua 1dẫn chứng: the Dorian Mode (gam Dorian): the Dorian is 

the second mode of a major scale. Therefore, E.Dorian is mode 2 of the D major 

scale. [48,tr.34] (tạm dịch:  Dorian là gam thứ 2 của điệu thức trưởng. Vì thế, 

Dorian E/Mi là gam thứ 2 của điệu thức D dur/rê trưởng). Frank Gambale đưa ra 

phần giải thích cụ thể: 

1  2 3   4  5 6  7 

D major: D E F# G A B C# 

E dorian:    E F# G A B C# D [48,tr.34] 

Giữa Mode E dorian/gam Mi dorian và E major Scale/điệu thức Mi trưởng) 

có cấu tạo khác nhau: 

E major: E F# G# A B C# D#= 1  2  3  4  5  6  7 

E dorian: E F# G  A B C# D  = 1  2 b3 4  5  6 b7 [48,tr.34] 

Trong đó E dorian có âm 3 giáng (b3) và âm 7 giáng (b7). Đây là cơ sở tạo 

nên khác biệt trong cấu tạo bài Etude trên đàn E- Guitar. 

Ví dụ 8: Lesson1: The Dorian Mode [48,tr.34] 
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Những dấu nhấn (>) ngoài phách mạnh cùng chùm 6 móc kép tạo nên hiệu 

quả rất khác biệt trong quá trình thể hiện tuyến giai điệu. Điều này được đàn E- 

Guitar làm rõ và nổi bật hơn so với Acoustic Guitar và Guitar Classic khi trình 

bày gam/Mode E.dorian với nốt 3 giáng (b3) và nốt 7 giáng (b7) khác với điệu 

thức E dur (E major Scale).  

Ở năm thứ 2, kỳ I học viên được hướng dẫn gam Lydian có âm 5# và âm 

b7cùng kỹ thuật legato. Sang kỳ II, học viên tập với gam Locrian có âm 2# cùng 

bài kỹ thuật chùm 3. 

Mode Lydian trong nhạc Jazz được hiểu là sử dụng nốt thứ 4 làm âm chủ 

để xây dựng hàng âm: 

Ví dụ 9: Mode Lydian (tính từ âm đô, lấy âm fa làm chủ) 

 

                      I       II       III   IV      V      VI        VII 

Khi Mode Lydian biến đổi có âm 5# và âm b7 sẽ xuất hiện hợp âm bậc I 

khác, tên gọi theo tiếng Anh: augmented trial/hợp âm 3 tăng. 

Ví dụ 10: Mode Lydian (âm 5#, b7) 

 

Về ký hiệu ghi hợp âm, người viết luận văn sử dụng trong các tài liệu dạy 

học đàn E- Guitar của Mỹ và châu Âu. Cụ thể hợp âm F+5 có cách ghi ký hiệu 

khác (nhưng vẫn cùng ý nghĩa): F+ hoặc F#5. Điều này rất có ích đối với học viên 

vì tên gọi hợp âm được quy định rõ ràng trong sách. Chỉ cần hiểu là thực hiện 

chính xác các hợp âm ghi trong bản nhạc.  

Mode Lydian biến đổi (âm 5#, b7) xuất hiện nhiều trong các bài kỹ thuật, 

đặc biệt các Etude legato (tạo âm thanh liền tiếng). Về hiệu quả, đàn E- Guitar 

luôn có âm ngân dài hơn so với nhiều loại nhạc cụ khác, điều này xuất phát từ 

công nghệ số hiện đại hỗ trợ đắc lực vào phong cách diễn tấu của đàn E- Guitar. 

Tuy vậy, trong quá trình dạy học, kỹ thuật legato luôn được thực hiện theo ý đồ 
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của người học. Là dạng kỹ thuật phổ biến trên đàn E- Guitar khi dùng 

Pick/miếng gảy, legato luôn đòi hỏi sự luyện tập công phu bởi khó tạo tiếng đàn 

hay, như ý muốn (sẽ trình bày chi tiết trong mục 2.3) 

Ví dụ 11: kỹ thuật legato [46,tr.65]  

 

Trong kỳ II năm thứ hai, học viên đàn E- Guitar tập với Mode Locrian có 

âm 2 thăng (2#) cùng thế tay bấm hợp âm 9 tăng, 9 giảm. Trong điệu thức/Scale 

nhạc Jazz, gam/Mode Locrian được xây dựng từ nốt thứ 7 của hàng âm trưởng. 

Ví dụ 12: Mode Locrian (tính từ âm đô, lấy âm si làm chủ) 

 

Mode Locrian có âm 2 thăng (2#) làm mất đi quãng nửa cung giữa âm 1 và 

âm 2. 

Ví dụ 13: Mode Locrian âm 2# (tính từ âm đô, lấy âm si làm chủ) 

 

Những ví dụ về Mode Locrian có âm 2# nêu trên có sự khác biệt lớn khi 

tập trên đàn Guitar được áp dụng vào nhiều loại hàng âm có 5- 6 dấu hóa. Điều 

này tạo nên sự phức tạp khi học viên phải nắm vững và hiểu cấu tạo, cách 

chuyển ngón ở nhiều thế bấm phím khác nhau. 

Ví dụ 14: Mode Locrian âm 2# (tính từ rê giáng, âm đô làm chủ) 
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Cùng với gam/mode Locrian có âm 2#, học viên đàn E- Guitar bắt buộc 

hoàn thiện thế tay bấm hợp âm 9 tăng, 9 giảm, dưới đây là những thế tay. 

Ví dụ 15: hợp âm 9 tăng: C+9 và hợp âm 9 giảm: C+7(b9) (nốt đô- C làm âm 

gốc) 

 
 

Những hợp âm 9 đóng vai trò quan trọng trong ứng dụng vào ngẫu hứng, 

đặc biệt hiệu quả khi tiến hành rải các thể đảo của hợp âm, đây là thế mạnh của 

đàn E- Guitar. Ở nhiều thế tay trên các ngăn phím khác nhau (2, 3, 4, 5...) khi rải 

hợp âm sẽ tạo nên nhièu màu sắc hòa âm nghe thú vị, độc đáo trên nền nhiều 

loại nhịp điệu khác nhau. 

Ví dụ 16: bảng vị trí, tên gọi thế tay trên đàn Guitar  

 

Cùng với các loại gam/Modes và hợp âm của nhạc Jazz, học viên bắt buộc 

hoàn thành các bài kỹ thuật/Etude chùm 3 nhằm tạo lối diễn tấu làm mờ các 

trọng âm phách mạnh, nhẹ trong các loại nhịp: 2/4, 3/4, 4/4...  

Ví dụ 17: kỹ thuật chùm 3 (trích) [38,tr.29] 

 

Tại trường ĐHVHNT Quân đội, các giảng viên luôn khuyến khích học viên 

tập kỹ thuật trên nền âm hình tiết tấu khác nhau trong Backing Track. Đây là 
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phần mềm được cập nhật liên tục các nhóm nhịp điệu đặc trưng nhạc Jazz, Pop, 

Rock hiện đại, giúp học viên như được làm việc cùng một ban nhạc quốc tế. 

Ví dụ 18: tạo âm thanh liền tiếng/legato [40,tr.10] 

 

Trong năm thứ ba, hệ thống kỹ thuật đàn E- Guitar yêu cầu học viên thành 

thạo các loại gam/Mode, điệu thức/Scale như: gam toàn cung/Whole tone scale, 

gam có âm giảm đối xứng: Whole step- half step Diminished (tạm dịch: gam 

giảm 1 cung- 1/2 cung), gam có âm giảm bắt đầu từ 1/2 cung: Half step- Whole 

step Diminished (tạm dịch: gam giảm 1/2C- 1C). Trong phần trên đã trình bày 

gam toàn cung, còn loại gam có âm giảm đối xứng/Whole step- half step 

Diminished được Scott Henderson chỉ rõ mối quan hệ giữa các âm có số cung 

đối xứng với nhau: 1C - 1/2C, 1C - 1/2C.... [48,tr.66] 

Ví dụ 19: gam Whole step- half step Diminished 6 âm [48,tr.66] 

 

Ngược với gam Whole step- half step Diminished là gam có âm giảm bắt 

đầu từ 1/2 cung/Half step- Whole step Diminished. Scott Henderson xác định 

gồm các âm có liên quan đối xứng: 1/2C - 1C theo dãy hàng âm liền bậc: 1/2C -

1C, 1/2C - 1C.... [48,tr.66] 

Ví dụ 20: gam Half step- Whole step Diminished 6 âm [48,tr.66] 

 

Từ những loại gam giảm đối xứng nêu trên, học viên có thể xây dựng các 

hợp âm: 11, 13 thích hợp trong rải hợp âm cùng với nhịp điệu/ Rhythm (swing, 

http://hocdanghita.net/wp-content/uploads/2014/06/Ky-thuat-legato-1.jpg
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Blues...). Có thể thấy những điệu thức/Scale trong nhạc Jazz, Blue được phát 

triển với nhiều ứng dụng phong phú trong lối chơi đàn E- Guitar hiện nay.  

Bài kỹ thuật/Etude tập trung nâng cao sự linh hoạt và nhanh nhẹn của ngón 

tay trái cùng cách dùng Pick/miếng gảy để tạo âm thanh đều đặn, đẹp. 

Ví dụ 21: Etude N0 1 (trích) [37,tr.18] 

 

Ngoài ra, các bài kỹ thật tiếp tục coi trọng cách tạo âm thanh liền 

tiếng/legato kết hợp nhấn đầu phách mạnh. 

Ví dụ 22: Etude legato kết hợp với nhấn âm [37,tr.25] 

 

Trong kỳ II năm thứ 3, hệ thống điệu thức/Scale và gam/Mode yêu cầu học 

viên làm quen với thang 5 âm (Pentatonic): Blue và Bebop. Đây là sự kết hợp 

được nhiều nghệ sĩ Guitar hàng đầu trên thế giới sáng tạo nên. Qua đó học viên 

hoàn thiện kỹ năng diễn tấu đa dạng, nắm vững sự phát triển hệ thống lý luận 

nhạc Jazz để ứng dụng vào lối chơi ngẫu hứng mà ngay trong phần tiếp theo ở 

kỳ 2 học viên học câu độc tấu/solo. 

Cấu trúc thang 5 âm/Pentatonic có 2 dạng: trưởng và thứ xuất phát từ cấu 

tạo quãng giữa âm 1 và âm 3 (tạo thành quãng 3 trưởng hoặc thứ). Scott 

Henderson xác định thuật ngữ (tiếng Anh): Minor Pentatonic và Major 

Pentatonic [48,tr.64]. 

- Major Pentatonic/thang 5 âm trưởng: 

Ví dụ 23: thang 5 âm trưởng           thang 5 âm thứ 
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Từ cấu trúc thang 5 âm trên (lấy nốt 1 làm âm chủ) xây dựng 5 dãy hàng 

âm khác nhau. 

Ví dụ 24: các nốt 2, 3 là âm gốc 

  

Ví dụ 25: các nốt 5, 6 là âm gốc 

  

Thang 5 âm trưởng tạo nên nhiều dạng hợp âm biến hóa khác nhau trên đàn 

E- Guitar, đặc biệt khi tạo lập các hợp âm 9, 11. 

Ví dụ 26: hợp âm Cmaj6/9 trên thang 5 âm trưởng (C làm âm chủ) 

 

Khi bấm hợp âm Cmaj6/9 vị trí số 2 (âm rê) chuyển lên thành âm 9 với nốt 3 

dưới cùng. 

Ví dụ 27: hợp âm Am11 trên thang 5 âm trưởng (âm la làm âm chủ) 

 

Trong cấu tạo hợp âm Am11, âm 4 (rê) được chuyển lên thành âm 11. Âm 1 

là âm gốc. 

Ví dụ 28: hợp âm Dm11 trên thang 5 âm trưởng (âm rê làm âm chủ) 
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Lấy âm rê làm gốc, xây dựng hợp âm Dm11 (khuyết âm 3). 

Với thang 5 âm trưởng/Major Pentatonic, Scott Henderson tạo lập câu nhạc 

mới từ hợp âm rải 9 và phát triển thành hợp âm 13(b9) với âm hưởng nghe rất hay 

và mới [48,tr.63] 

Ví dụ 29: hợp âm Bbm(maj7) phát triển qua hợp âm C13b9 [48,tr.63] 

 

- Minor Pentatonic/thang 5 âm thứ: 

Tương tự như thang 5 âm trưởng/Major Pentatonic, thang 5 âm thứ/Minor 

Pentatonic sử dụng các âm b3, 4, 5, b7 để hình thành các hàng âm khác nhau (ví 

dụ 23). Về hình thức và nội dung, Minor Pentatonic là giọng song song của 

Major Pentatonic. Nếu lấy âm đô (C) làm gốc cho thang 5 âm trưởng thì thang 5 

âm thứ dùng âm la (A) làm âm gốc như trong ví dụ 30 dưới đây.  

Ví dụ 30:  Pentatonic trưởng và thứ 

  

Các hợp âm 11 được xây dựng trên các bậc của Minor Pentatonic có sự 

khác biệt rõ rệt với Major Pentatonic về tên gọi và hiệu quả âm thanh, đặc biệt 

màu sắc hợp âm rất rõ nét, nghe thú vị.  

Ví dụ 31: hợp âm Cm11 và Fm11 

 

Sau khi học gam và các thang 5 âm nêu trên, học viên ứng dụng vào các 

câu, đoạn ngẫu hứng ở mức độ đơn giản trên đàn E- Guitar với vòng công năng: 

II- V7- I ở điệu trưởng. Có rất nhiều thủ pháp ngẫu hứng, với đàn E- Guitar, Dan 

Higgins nêu ý kiến nhằm giúp người học chủ động sáng tạo: “not all II- V7- I 

ideas which appear in solo are such that one would practice them as patterns” 

[39,tr.2]. Tạm dịch: không phải tất cả những ý tưởng ngẫu hứng ở vòng công 
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năng II- V7- I xuất hiện trong phần solo/độc tấu, mà những ý tưởng đó nên thực 

hành chúng tương tự như các câu mẫu. Với học viên E- Guitar bắt đầu học ngẫu 

hứng, vòng công năng II- V7- I ở các gam trưởng trong nhạc Jazz: Mode Ionian, 

Lydian, Mixolydian. 

Ví dụ 32: ngẫu hứng II- V7- I trong Mode Ionian [39,tr.3] 

 

Ở ô nhịp ngẫu hứng sử dụng sắp xếp hợp âm Cmaj7 để mở rộng và tiếp nối 

vào các ô nhịp sau đó.  

Ví dụ 33: ngẫu hứng nối tiếp, sử dụng hợp âm rải Cmaj7 [39,tr.3] 

 

 

Khi sử dụng hợp âm rải Cmaj7 học viên cần kết hợp với âm hình nhằm tạo 

sự gắn kết liên tục trong toàn bộ câu, đoạn solo ngẫu hứng. 

Ví dụ 34: ngẫu hứng Cmaj7 nối tiếp vòng II- V7- I [39,tr.3] 

 

Cách ngẫu hứng theo hợp âm rải giúp học viên nắm vững cấu tạo hợp âm 

trên đàn E- Guitar, đồng thời biết sử dụng các thế bấm tạo màu sắc chỉ có ở đàn 

E- Guitar thể hiện phong phú và đa dạng. 

Ở mức độ cao hơn, ngẫu hứng vòng công năng II- V7- I theo thủ pháp phát 

triển âm hình tiết tấu. Trên cơ sở hợp âm và hợp âm rải, các cấu trúc loại hợp âm 

trong công năng II- V7- I rất đa dạng qua các nhóm tiết tấu: swing, bebop...đây 

là nền tảng để tạo thủ pháp ngẫu hứng phát triển âm hình. Dựa theo lối ghi nhạc 

theo đặc điểm đàn E- Guitar, Joe Bell và Peter Pickow đưa ra chỉ dẫn thực hiện: 
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“the same progression in Gb” [42,tr.35]. Tạm dịch: sự phát triển như nhau trong 

sol giáng trưởng. 

Ví dụ 35: ngẫu hứng theo âm hình ở giọng Gb major  [42,tr.35] 

 

Lối ghi nhạc theo phương pháp ký hiệu thế tay bấm hợp âm nhằm giản hóa 

nốt nhạc là đặc điểm chuyên biệt của đàn Guitar nói chung và E- Guitar nói 

riêng. Ký hiệu hợp âm đóng vai trò quan trọng, hình thành nên màu sắc phong 

phú khi tiến hành rải hợp âm qua những âm hình tiết tấu của nhiều loại nhạc 

như: Jazz, Pop, Rock. Đây là nội dung cơ bản trong học tập, rèn luyện ngẫu 

hứng ở kỳ II năm thứ 3, để học viên làm quen và hiểu yêu cầu sáng tạo theo 

vòng công năng: II- V7- I rất phổ biến và được ứng dụng thường xuyên trong 

đàn E- Guitar trên thế giới.  

Trong kỳ II năm thứ 3, bài kỹ thuật/Etude quy định phải học kỹ thuật của 

nghệ sĩ E- Guitar nổi tiếng: Yngwie Malmsteen. 

Ví dụ 36: Anguish and Fear (trích) [53,tr.52] 

 

Các dạng kỹ thuật trên đàn E- Guitar bắt buộc học viên rèn luyện cùng 

phần đệm Backing Track với nhiều loại nhịp điệu khác nhau. Những nốt nhạc 

ghi trong ví dụ 35 trên chỉ mang tính quy ước. Khi giai điệu chuyển theo tiết tấu 

(như nhịp swing), những dấu nhấn, đảo phách sẽ xuất hiện cụ thể trong diễn tấu, 

điều này xuất phát từ đặc điểm âm hình riêng mỗi tiết tấu tạo ra. Do đó, học viên 

đàn E- Guitar nắm vững và thành thạo không chỉ với các kỹ thuật mà còn vững 
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vàng trong lối chơi với nhiều dạng tiết tấu nhạc Jazz khác nhau. Đồng thời, tiếp 

tục phát triển và hoàn thiện các thế tay bấm liền tiếng/legato. 

Ví dụ 37: âm thanh liền tiếng/legato [46,tr.50] 

 

Ở năm thứ tư, sau khi đã hoàn thành 6 kỳ (3 năm học) đã tích lũy một 

lượng kiến thức nhất định về các loại điệu thức, gam và kỹ thuật trên đàn E- 

Guitar. Trong kỳ I, học viên sẽ ôn lại toàn bộ các loại  điệu thức trưởng, thứ (tự 

nhiên, hòa thanh, giai điệu) từ 0 đến 6, 7dấu hóa cùng hệ thống gam, thang 5 

âm: Mode, Pentatonic, Blue. Đặc biệt sẽ tập trung học ngẫu hứng với nhiều thủ 

pháp phức tạp hơn nhằm chủ động độc tấu/solo theo khả năng sáng tạo cá nhân. 

Qua đó học viên ứng dụng cách mở rộng vòng hòa âm: II- V7- I trong điệu 

trưởng, vòng hòa âm quãng 4 trong điệu thứ (I- IV- VIIb- IIIb- VIb- II- V) . 

- Mở rộng vòng hòa âm II- V7- I: trong cuốn sách Improvising Jazz Guitar 

(tạm dịch: ngẫu hứng nhạc Jazz trên đàn Guitar) hai tác giả Joe Bell and Peter 

Pickow đã nêu chi tiết hai vòng hòa âm cơ bản của nhạc Jazz trong phần: “Order 

for scale Pratice” [42,tr.45]. Tạm dịch: cách sắp đặt cho luyện tập điệu thức, 

trong đó Joe Bell and Peter Pickow trình bày hệ thống điệu thức theo quãng 4, 5 

với hai tiêu đề: “Practice scales moving around the circle of fifths clockwise” và 

“Practice scales moving around the circle of ftfths counterclockwise” [42,tr.45]. 

Tạm dịch: luyện tập các điệu thức di chuyển theo chiều kim đồng hồ vòng quãng 

5 và luyện tập các điệu thức di chuyển ngược chiều kim đồng hồ theo vòng 

quãng 5 (theo chiều kim đồng hồ là quãng 4) 

Ví dụ 38: Practice scales moving around the circle of fifths clockwise 

[42,tr.35] 

http://hocdanghita.net/wp-content/uploads/2014/06/Ky-thuat-legato-2.jpg
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Ví dụ 39: Practice scales moving around the circle of fifths 

counterclockwise [42,tr.35]. Còn theo chiều kim đồng hồ là quãng 4. 

 

Mỗi scale trong the circle of fifths clockwise và counterclockwise có 7 

mode theo tên gọi: Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, 

Locrian trong nhạc Jazz. Tổng cộng có 98 mode cơ bản (từ 0- 7 dấu hóa thăng, 

giáng), từ đó hình thành các scale với nhiều cấu tạo vòng hòa thanh khác nhau. 

Đây là nội dung ở chuyên ngành E- Guitar trình độ đại học sẽ trình bày cụ thể, 

chi tiết. Còn đối với học viên chuyên ngành trung cấp E- Guitar năm thứ tư 

hướng đến mục đích hiểu, nắm vững mối quan hệ giữa các điệu thức (từ 0- 7 dấu 

hóa thăng, giáng) để ngẫu hứng theo thủ pháp phát triển câu nhạc theo công 

năng hòa âm. Từ vòng công năng: II- V7- I phổ biến trong nhạc Jazz, Blue thì 

Joe Bell and Peter Pickow trình bày mở rộng vòng: II- V7- I với sự tham gia của 

hợp âm III7, trở thành: I7- II7- III7- II7- V7, đồng thời 2 tác giả nhấn mạnh: 

“this progression I7- II7- III7- II7- V7 is often used as the introduction to a 

song” [42,tr.29]. Tạm dịch: sự phát triển vòng hòa thanh I7- II7- III7- II7- V7 

thường xuyên được dùng như phần dạo đầu cho một ca khúc.  

Ví dụ 40: ngẫu hứng vòng hòa thanh I7- II7- III7- II7- V7 [42,tr.29] 
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Ở các thế tay khác nhau (từ 0- 12 ngăn phím) những hợp âm trên đàn E- 

Guitar có màu sắc không như nhau, xuất phát từ đặc điểm cấu tạo đàn Guitar có 

6 dây nên 1 hợp âm nhưng vị trí các nốt: 1, 3, 5, 7 có thể (tùy theo vị trí) tăng 

đôi. Những biến chuyển đó tạo cho Guitar thể hiện hòa âm rõ nét, độc đáo, đồng 

thời để thuận tiện cho người học ngẫu hứng, lối ghi ký hiệu rất phổ biến nhằm 

phát huy khả năng sáng tạo của người chơi trên đàn E- Guitar. Với học viên năm 

thứ tư trung cấp Guitar, ngẫu hứng vòng công năng: I7- II7- III7- II7- V7 luôn 

được hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết bằng sự biến đổi các hợp âm 7 trưởng, thứ, giảm, 

đồng thời bổ sung các nốt 9, 11 để thế bấm hợp âm phong phú, đa dạng.  

- Vòng hòa âm quãng 4 trong điệu thứ: I- IV- VIIb- IIIb- VIb- II- V 

Đây là vòng hòa âm rất nổi tiếng và được sử dụng trong nhiều bản phối khí 

ban nhạc Jazz, Rock, Pop khi soạn phần đệm cho hát cũng như nhiều đoạn độc 

tấu/solo của đàn E- Guitar. Những cách tạo màu sắc mang tính chất điệu thứ 

được phát triển và mở rộng rất đa dạng. Trong phần: “Other Applications of the 

Diminished Scale” [42,tr.68]. Tạm dịch: Những ứng dụng khác của điệu thức 

giảm, Joe Bell and Peter Pickow nêu những câu ngẫu hứng trong vòng hòa âm 

quãng 4 (điệu thứ). 

Ví dụ 41: ngẫu hứng theo vòng hòa thanh quãng 4 [42,tr.68] (trích) 

 

Từ cách ngẫu hứng theo vòng hòa thanh quãng 4 ở điệu thứ, nhiều tác 

phẩm độc tấu đàn E- Guitar sử dụng thường xuyên vòng hòa thanh quãng 4 tạo 
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màu sắc đa dạng, mới lạ trong thể hiện. Dưới đây trích trong tác phẩm: May be 

next time (sáng tác: Rainel) [54,tr.49]. 

Ví dụ 42: May be next time (trích) [54,tr.49] (trích) 

 

Cùng với dạy học ngẫu hứng, kỳ I năm thứ tư học viên tiếp tục rèn luyện 

các bài kỹ thuật/Etude của tác giả B.B King theo các loại nhịp tiết tấu của nhạc 

Jazz, Rock, Pop. Những bài kỹ thuật/Etude trong chương trình trung cấp chuyên 

nghiệp E- Guitar đóng vai trò quan trọng, bởi chỉ có làm chủ nhiều dạng kỹ 

thuật khác nhau, học viên mới tạo nên lối chơi với nhiều cách độc tấu, ngẫu 

hứng hoặc đệm cho hát một cách tinh tế, bài bản. 

Ví dụ 43: Etude N017 (trích) (sáng tác: B.B.King) [40,tr.33] (trích) 

 

Tất cả những điệu thức/Scale, gam/Mode cùng bài luyện/Exercise, bài kỹ 

thuật/Etude, ngẫu hứng/Improvising đều là những nội dung chính, mang tính 
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ứng dụng rất hiệu quả trong thể hiện tác phẩm trên đàn E- Guitar trong kỳ thi tốt 

nghiệp cuối năm thứ tư. Cụ thể gồm 2 tác phẩm nước ngoài và đệm ca khúc 

(Việt Nam hoặc nước ngoài) cùng ban nhạc. Ở phần tác phẩm, người viết luận 

văn sẽ trình bày chi tiết các yêu cầu xử lý sắc thái trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật 

cùng hiệu ứng âm thanh dành riêng cho đàn E- Guitar. 

2.3. Sử dụng hiệu ứng và kỹ xảo điện tử trên đàn Electric Guitar 

Không như loại nhạc cụ khác, những hiệu ứng và kỹ xảo trên đàn E- Guitar 

là sự tiếp nối, bổ sung và đổi mới liên tục trong suốt nửa cuối thế kỷ XX do các 

nghệ sĩ E- Guitar nổi tiếng trên thế giới sáng tạo. Mặt khác, kỹ xảo đàn E- 

Guitar thừa hưởng những ứng dụng, thành tựu công nghệ số (digital) tiên tiến, 

hiện đại. Lối diễn tấu đàn E- Guitar tập trung vào những nội dung: hiệu ứng và 

kỹ xảo biến đổi âm thanh từ Fuzz/Phơ, tạo legato (liền tiếng), kỹ thuật đẩy dây 

đàn (String Bending), Vibrato (rung dây), Slide (trượt dây), Sweeping (quét 

dây), Harmonics (bồi âm)... Tất cả những hiệu ứng, kỹ xảo nêu trên là đặc điểm 

riêng của đàn E- Guitar, rất khác so với nhạc khí như: Piano, Violin. Những cải 

tiến, đổi mới không ngừng trong công nghệ đã đem lại cho đàn E- Guitar khả 

năng biểu hiện âm nhạc vô cùng phong phú, đa dạng. Với học viên trung cấp E- 

Guitar tại trường ĐHVHNT Quân đội, để tiếp thu và sử dụng tốt đàn E- Guitar, 

trước hết phải hiểu, nắm vững ứng dụng các hiệu ứng, kỹ xảo điện tử do đàn E- 

Guitar đem lại. Trong nội dung này, người viết luận văn trình bày một số hiệu 

ứng và kỹ xảo chính làm sáng tỏ nội dung thi tốt nghiệp của học viên E- Guitar 

trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trường ĐHVHNT Quân đội.  

- Phơ/Fuzz trên đàn Electric Guitar 

Fuzz hoặc Effect pedal (tiếng Việt gọi là cục Phơ) là thiết bị chuyên dụng 

biến đổi sóng âm của E- Guitar nhằm tạo ra những hiệu ứng âm thanh/sound, 

ảnh hưởng/effect khác nhau. Đây là tổ hợp các loại tiếng phổ biến của đàn E- 

Guitar, yếu tố cơ bản để so sánh giữa kỹ xảo dùng kỹ thuật số trên E- Guitar với 

Acoustic Guitar, Guitar Classic và nhiều loại Guitar khác. Fuzz ở Việt Nam hiện 

có hai loại chính: Fuzz bàn (Multi Effect Pedal) và Fuzz cục (Compact Pedal 

hay Stompbox). Đa số Fuzz bàn/Multi effect sử dụng công nghệ digital nhằm tối 
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ưu hóa và tích hợp cùng lúc các chức năng khác nhau như: thuận tiện trong sử 

dụng (gọn, nhẹ, dễ bảo quản), giản hóa động tác mix/phối trộn âm thanh trên 

bàn Phơ. Nếu thành thạo sử dụng Fuzz bàn sẽ đem lại những dạng âm thanh bất 

ngờ, hiệu quả khi đàn E- Guitar là thành phần ban nhạc. Hiện nay, loại Fuzz bàn 

sản xuất trong khoảng 1, 2 năm gần đây khi về Việt Nam có giá thành cao, chỉ 

phù hợp nhạc công chuyên nghiệp có nhiều show diễn. Với học viên trung cấp 

E- Guitar, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn để mua một Phơ bàn. Do 

đó, khi dạy học đàn E- Guitar, thường chỉ có 1,2 cục Phơ/Compact Pedal để tạo 

tiếng Rock Guitar hoặc Jazz Guitar do trường ĐHVHNT Quân đội trang bị cho 

các lớp sử dụng. 

Fuzz cục là loại fuzz chuyên dụng một hiệu ứng/Effect đặt dưới đất, người 

sử dụng dùng bàn chân giẫm vào Pedal/công tắc: on/bật hoặc off/tắt. Khi dạy 

học, giảng viên luôn hướng dẫn học viên cách sử dụng Fuzz cục hiệu quả tùy 

theo yêu cầu tác phẩm hay trong các câu ngẫu hứng. Đây là loại Phơ/Fuzz có 

chất lượng âm thanh cao hơn so với Phơ bàn/Multi Effect Pedal. 

- Tạo âm thanh liền tiếng (legato) 

Những âm thanh liền tiếng/Legato rất quan trọng và được áp dụng nhiều 

trong tất cả các phong cách/style nhạc nhẹ, đặc biệt trong các loại nhạc: fusion, 

jazz, rock...Đặc trưng của lối chơi liền tiếng/legato trên đàn E- Guitar yêu cầu 

tay trái bấm và di chuyển linh hoạt để tạo ra những âm thanh mượt mà, điều này 

liên quan đến kỹ thuật ngón tay với đặc điểm ngón tay bấm chắc chắn, chính xác 

ở nhiều tốc độ từ chậm đến nhanh. Trên đàn E- Guitar, âm thanh liền 

tiếng/legato là sự kết hợp giữa Hammeron (gõ hoặc ấn vào dây đàn để tạo ra âm 

thanh) và pulloff (ngón tay bung ra trước khi ngón bấm khác phát ra tiếng) khi 

dùng ngón tay trái kết hợp với tay phải, ít dùng phím gảy. Trong quá trình dạy 

học đàn E- Guitar, nhiều học viên có thể thực hiện các câu, đoạn liền 

tiếng/legato ở tempo nhanh, nhưng khi ở tempo chậm gặp nhiều khó khăn. Điểm 

hạn chế này là lỗi thường gặp ở các lớp trung cấp E- Guitar, xuất phát từ quan 

niệm: diễn tấu được ở tốc độ nhanh đồng nghĩa với trình độ đạt loại giỏi, xuất 
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sắc. Thực tế cho thấy yêu cầu học viên tạo âm thanh liền tiếng/legato ở tempo 

chậm nhằm kiểm soát lực, nhịp, giúp các ngón nhạy bén, vững chắc hơn.  

Kỹ xảo tạo âm thanh liền tiếng/legato luôn yêu cầu học viên khi đánh 

chậm, cố gắng giữ đúng nhịp, âm thanh phát ra đều đặn, mượt mà. Ở tốc độ 

không nhanh, học viên bắt buộc phải thành thạo kỹ xảo liền tiếng khi di chuyển 

ngón tay giữa 2 dây kết hợp với cách đánh dây ở nhiều vị trí khác nhau giúp học 

viên kiểm soát ngón tay chủ động hơn. 

Ví dụ 44: liền tiếng/legato kết hợp đánh dây [44,tr.48] (trích) 

 

Trong trích đoạn (ví dụ 44) yêu cầu liền tiếng/legato, học viên phải mở 

rộng ngón tay, tốc độ rất chậm. Cần phân biệt kỹ thuật legato với kỹ xảo legato. 

Kỹ thuật legato gồm những bài Etude khác kỹ xảo tạo hiệu ứng âm thanh legato 

trên đàn E-Guitar bằng công nghệ số (digital). 

Ví dụ 45: liền tiếng ở tốc độ chậm [44,tr.50] (trích) 

 

Kỹ thuật liền tiếng/legato sử dụng toàn bộ 4 ngón tay trái để di chuyển giữa 

các dây với nhau. 

Ví dụ 46: tay trái di chuyển giữa các dây [41,tr.23] (trích) 

 

http://hocdanghita.net/wp-content/uploads/2014/06/ky-thuat-legato-3.jpg
http://hocdanghita.net/wp-content/uploads/2014/06/ky-thuat-legato-4.jpg
http://hocdanghita.net/wp-content/uploads/2014/06/Ky-thuat-legato-5.jpg
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Dạng liền tiếng/legato yêu cầu dùng ngón giữa để tiến hành trượt dây/slide 

các nốt trên giai điệu. 

Ví dụ 47: ngón giữa và tiến hành trượt dây [44,tr.27] (trích) 

 

Tóm lại, âm thanh liền tiếng/legato là đặc điểm quan trọng của đàn E- 

Guitar, khi kết hợp với hiệu ứng Fuzz/Phơ hiệu quả tạo nên những âm thanh 

khác biệt, đặc trưng chỉ có ở đàn E- Guitar. Do liên quan và gắn bó chặt chẽ với 

phần trình bày hiệu ứng điện tử nên người viết luận văn nêu cụ thể các dạng kỹ 

thuật tạo âm thanh liền tiếng/legato trong nội dung này để chuẩn bị cho phần xử 

lý tác phẩm viết cho đàn E- Guitar. 

- Đẩy dây/String Bending 

Trong cuốn sách Guitar lessons with the Greats [48](tạm dịch: những bài 

học Guitar với sự điêu luyện), Mike Williams đã nêu kỹ xảo đẩy dây trên đàn E- 

Guitar gồm 6 thủ pháp chính với thuật ngữ: bend/đẩy dây lên 1 cung; Quich 

bend/đẩy dây kiểu lướt nhanh; Pre- bend/trước khi đẩy dây; Graduan bend/đẩy 

dây từng bước; Release bend/đẩy dây xuống 1 cung; Union bend/đẩy dây nối 

liền các nốt. 

Ví dụ 48: 6 dạng kỹ thuật bend/đẩy dây trên đàn Guitar [48,tr.4] 

 

Là dạng kỹ xảo sử dụng các hiệu ứng điện tử, đẩy dây/bending tạo âm 

thanh độc đáo, có hiệu quả đặc biệt trong thể loại nhạc Rock, Pop, đồng thời kết 

http://hocdanghita.net/wp-content/uploads/2014/06/Ky-thuat-legato-6.jpg
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hợp với động tác biểu diễn hấp dẫn, cuốn hút và rất phổ biến với các nghệ sĩ đàn 

E- Guitar hiện đại. Kỹ thuật bending sử dụng lực từ cổ tay để đẩy dây phát ra 

tiếng trên một cao độ khác với nốt ban đầu, có thể từ 1/2 cung đến 1,5 cung (đi 

lên). Sự cộng hưởng lớn hơn khi bending phối hợp với kỹ thuật Vibrato, tùy vào 

phong cách Rock hay Blue để tạo biên độ bending với vibrato rộng, nhanh hoặc 

ngắn, chậm. 

- Rung dây/Vibrato  

Khác với nhạc khí như Piano, Violin khi tạo âm thanh Vibrato/rung, đàn E- 

Guitar có dạng kỹ thuật vibrato dùng ngón tay trái tạo âm rung trực tiếp trên 

dây. Trong dạy học đàn E- Guitar, giảng viên thường xuyên hướng dẫn 3 cách 

vibrato để học viên luyện tập, tạo độ rung khác nhau:  

- Rung theo chiều lên, xuống (phổ biến): ngón tay bấm và đẩy dây liên tục 

theo hai chiều đi lên và đi xuống, tạo âm thanh vibrato có độ rung nhanh.  

- Rung theo chiều dọc dây đàn: ngón tay bấm và đẩy cổ tay theo chiều dọc 

dây tạo âm thanh vibrato rung lên không nhanh. 

- Rung xoay ngón tay theo chiều kim đồng hồ (như vẽ một vòng tròn), cách 

rung dây này tạo âm thanh vibrato nhẹ nhàng, thanh thoát. 

Nhưng phổ biến nhất là cách rung dây/vibrato bằng cần rung, được Mike 

Williams nêu ký hiệu trên dòng kẻ nhạc với thuật ngữ: hand vibrato [48,tr.4]. 

Tạm dịch: rung dây bằng tay. 

Ví dụ 49: ký hiệu vibrato [46,tr.4] 

 

- Trượt dây/slide 

Trên đàn E- Guitar có nhiều thủ pháp trượt dây/slide, bởi khi trượt dây 

ngón tay di chuyển từ vị trí cao độ đầu tiên sang vị trí cao độ khác. Trượt dây là 

dạng kỹ xảo không giống đẩy dây/bend khi dùng Pick/miếng gảy âm thanh trượt 

dây nghe biến hóa, tạo sự ổn định vị trí cao độ. Có 3 dạng trượt dây chính với ký 
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hiệu gồm: Picked slide/trượt đi lên, đi xuống bằng miếng gảy; Legato slide/trượt 

liền tiếng (đi lên, đi xuống); Short slide up and down/trượt ngắn đi lên và xuống. 

Ví dụ 50: ký hiệu và các dạng trượt dây [48,tr.4] 

 

 

 

Với học viên trung cấp đàn E- Guitar tại trường ĐHVHNT Quân đội, mỗi 

loại kỹ xảo đều hướng tới tạo hiệu ứng âm thanh do đó cần đến quá trình luyện 

tập lâu dài và công phu. Những hiệu ứng kỹ xảo nêu trên đóng vai trò cơ bản, 

ngoài ra còn một số hiệu ứng điện tử khác thường xuyên được sử dụng trong 

diễn tấu đàn E- Guitar trên thế giới như: 

- Quét dây/Sweeping, bồi âm/Harmonics và búng dây/Hammer on, Pull- 

off: 

Sweeping theo tên gọi tiếng Anh đầy đủ là Sweep picking/quét dây bằng 

miếng gảy hoặc economy picking với cách hiểu dùng miếng gảy bên tay phải 

đánh vào các nốt trên dây đàn theo hai hướng đi lên và đi xuống. Mike Williams 

chỉ dẫn bằng tên gọi: downstrokes/đi xuống và upstrockes/đi lên trong các ký 

hiệu sau [48,tr.4]. 

Ví dụ 51: ký hiệu Sweep picking [48,tr.4] 

 

Để đạt hiệu ứng tiếng đàn vang lên đều đặn, các động tác gảy lên, xuống 

đòi hỏi học viên đàn E- Guitar nắm vững nhiều kỹ năng khác nhau. Trong ví dụ 
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51, ghi chú tiếng Anh: Right hand fingering (tạm dịch: các ngón tay phải), ngoài 

ra những chữ viết tắt có nghĩa là: p/thumb (ngón cái), i/index (ngón trỏ), 

m/middle (ngón giữa), a/ring (ngón áp út). Với đàn E- Guitar, sự kết hợp giữa sử 

dụng miếng gảy và ngón tay phải đánh vào 6 dây đàn luôn được sử dụng thường 

xuyên, là lối chơi mang đặc điểm của đàn E- Guitar. Tính phức tạp ở chỗ, các 

động tác lên xuống trong nhiều tác phẩm đòi hỏi học viên có trình độ thành thạo 

và điêu luyện mới hình thành sự chủ động độc tấu/solo hoặc ngẫu hứng tạo các 

đường nét giai điệu độc đáo, mới lạ. Do đó, giảng viên dạy học đàn E- Guitar tại 

trường ĐHVHNT Quân đội luôn khuyến khích, tạo điều kiện để học viên sử 

dụng nhuần nhuyễn miếng gảy trong kỹ xảo quét dây. 

Cùng với quét dây, hiệu ứng tạo âm bồi/harmonics trên đàn E- Guitar được 

kế thừa từ kỹ thuật của nghệ thuật diễn tấu đàn Guitar như: Guitar Classic, 

Acoustic Guitar. Hiệu ứng harmonic/bồi âm trên đàn E- Guitar có đặc điểm khác 

với các đàn Guitar không dùng Pickup (bộ biến đổi tần số để khuếch đại âm 

thanh phát ra loa), đồng thời có nhiều kỹ xảo khác nhau như: Pick harmonic có 

nghĩa là dùng miếng gảy kết hợp với ngón cái tay phải tạo bồi âm, Tapping 

harmonic: dùng ngón tay chấm (hoặc vỗ) vào dây đàn đang phát ra âm thanh tạo 

bồi âm. Mike Williams chỉ rõ ký hiệu harmonic/bồi âm trên đàn E- Guitar 

[48,tr.4] 

Ví dụ 52: các ký hiệu bồi âm/harmonic [48,tr.4] 

 

Ký hiệu bổ sung cho kỹ xảo Tapping harmonic/chấm, vỗ tạo bồi âm khi 

dạy học đàn E- Guitar, giảng viên cần giải thích rõ thuật ngữ: Natural harmonic: 

bồi âm trên các dây buông tự nhiên; Artificial harmonic: bồi âm giả với nghĩa 

dùng kỹ xảo ngón tay (trái hoặc phải) chấm vào các điểm trên dây đàn tạo nên 

bồi âm; Pinch harmonic: ngắt hoặc chặn âm thanh phát ra để tạo bồi âm; Right 
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hand tap: chấm hoặc vỗ tay phải vào các điểm khác nhau trên dây đàn tạo bồi 

âm. Âm thanh bồi âm trên đàn E- Guitar có hiệu quả vô cùng to lớn, trước hết 

đó là kỹ xảo phô diễn trình độ điêu luyện của người chơi đàn E- Guitar, đồng 

thời các động tác phối hợp 2 tay khéo léo gần như làm ảo thuật/magic, người 

nghe không biết nghệ sĩ đàn E- Guitar dùng thủ pháp gì để tạo âm thanh như ý 

muốn.  

Để lối chơi Tapping harmonic thành thạo, học viên E- Guitar phải luyện tập 

và nắm vững dạng kỹ xảo búng dây/Hammeron và Pulloff. Kỹ xảo Hammeron 

được hiểu là búng vào dây với cách sử dụng ngón tay phải và trái kết hợp để tạo 

âm thanh. Pulloff là kỹ xảo ngược lại với Hammeron với cách hiểu là búng ngón 

tay ra khỏi dây. Cả hai kỹ xảo này cùng thực hiện đồng thời với nhau, chỉ khác 

ở thủ pháp búng vào dây và búng ra khỏi dây. 

Ví dụ 53: kỹ xảo Hammeron và Pulloff [48,tr.4]  

 

Tóm lại, sử dụng hiệu ứng và kỹ xảo điện tử trên đàn E- Guitar là một nội 

dung quan trọng trong xây dựng các biện pháp nâng cao dạy học đàn E- Guitar 

trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trường ĐHVHNT Quân đội. Việc ứng dụng 

hiệu ứng và kỹ xảo tạo âm thanh trên đàn E- Guitar sẽ đóng góp nhiều thủ pháp 

phóng phú diễn tấu đàn E- Guitar, góp phần nâng cao chất lượng dạy học đồng 

thời đáp ứng tốt những nhu cầu, đòi hỏi cao của xã hội Việt Nam hiện đại. 

Những hiệu ứng, kỹ xảo âm thanh trên đàn E- Guitar được vận dụng vào đệm 

hát, chơi ngẫu hứng, đặc biệt tạo nên các câu, đoạn nhạc solo/độc tấu của đàn E- 

Guitar trong ban nhạc nhẹ. Nếu thiếu hoặc không dạy học các hiệu ứng, kỹ xảo 

âm thanh trên đàn E- Guitar, học viên sẽ không được trang bị đầy đủ công cụ, 

biện pháp diễn tấu đàn E- Guitar đến từ công nghệ kỹ thuật số tiên tiến trên thế 

giới. 
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2.4. Một số tác phẩm theo cấp độ cho dạy học Electric Guitar     

Trong đào tạo các chuyên ngành biểu diễn chuyên nghiệp, tác phẩm luôn 

đóng vai trò chủ đạo, là kết quả tích hợp từ quá trình luyện tập gam, bài 

luyện/exercise, bài kỹ thuật/Etude. Với đàn E- Guitar còn bổ sung phần hiệu ứng 

và hệ thống kỹ xảo tạo âm thanh điện tử công nghệ số. Khi xây dựng nội dung 

chương trình đào tạo nâng cao biện pháp dạy học đàn E- Guitar trình độ trung 

cấp chuyên nghiệp tại trường ĐHVHNT Quân đội, người viết luận văn đã xác 

định học viên phải hoàn thành và diễn tấu các tác phẩm tăng dần cấp độ từ đơn 

giản (năm thứ nhất) đến phức tạp (năm thứ tư). Nội dung này tập trung trình bày 

các tác phẩm (được nhiều nghệ sĩ đàn E- Guitar nổi tiếng trên thế giới biểu diễn) 

trong chương trình nâng cao.  

- Tác phẩm năm thứ nhất: 

Trong chương trình nâng cao (đã nêu trên) đàn E- Guitar, ở kỳ I và II năm 

thứ nhất, học viên hoàn thành tác phẩm cùng bộ đệm Backing track. Những tác 

phẩm phù hợp với năm thứ nhất được quy định là bài: Since I’ve been loving you 

(khi anh đã yêu em), sáng tác: Led Zeppelin; bài: Living on a Prayer (sống cho 

lời nguyện cầu), sáng tác: Bon Jovi. Đây là 2 tác phẩm nổi tiếng và có nhạc nền 

trong bộ đệm Backing track. 

Ví dụ 54: Since I’ve been loving you [53,tr.84] (trích) 

 

Toàn bộ tác phẩm có nhiều dạng kỹ thuật, kỹ xảo đòi hỏi học viên phải 

luyện tập thành thạo như: liền tiếng/ legato, quét dây/Sweep picking...trong đó 

chơi chính xác theo tiết tấu, nhịp điệu chuyển từ tốc độ chậm sang nhanh yêu 

cầu học viên phải nắm vững kỹ thuật, kỹ xảo cùng thuộc bài chắc chắn, vững 

vàng khi diễn tấu, xử lý tác phẩm theo đúng phong cách Pop. 
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Trong kỳ II, học viên đàn E- Guitar tập tác phẩm Living on a Prayer, sáng 

tác: Bon Jovi. Đây là dạng tác phẩm soạn cho đàn E- Guitar từ một ca khúc nổi 

tiếng của ca sĩ nhạc Rock: Bon Jovi sáng tác và biểu diễn. Để thực hiện và diễn 

tấu trọn vẹn tác phẩm này, học viên E- Guitar cần nghe nhiều lần toàn bộ bài hát 

Living on a Prayer, trong đó tập trung vào phần âm nhạc nền Backing track và 

những câu solo của đàn E- Guitar để thể hiện đúng phong cách Rock những năm 

90, thế kỷ XX.  

Ví dụ 55: Living on a Prayer [53,tr.97] (trích) 

 

- Tác phẩm năm thứ hai: 

Cùng các Mode trong nhạc Jazz, học viên đàn E- Guitar tập tác phẩm 

Hideaway (nơi ẩn náu) của nghệ sĩ, nhạc sĩ nhạc Jazz, Blue nổi tiếng Eric 

Clapton trong kỳ I. Những hiệu ứng âm thanh cùng kỹ xảo như liền tiếng/legato, 

quét dây/sweeping bắt đầu xuất hiện trong tác phẩm. Điều này góp phần thúc 

đẩy và nâng cao trình độ đàn E- Guitar khác với năm thứ nhất chủ yếu quen với 

môi trường học tập chuyên nghiệp và luyện tập cơ bản. Một đặc điểm quan 

trọng trong tác phẩm ghi các nốt nhạc tương đối đơn giản. Nhưng khi diễn tấu 

trực tiếp cùng ký hiệu sẽ thấy tính phức tạp và độ khó trong thể hiện, học viên 

phải rất nỗ lực tập luyện để làm chủ hiệu ứng và kỹ xảo để xử lý tác phẩm trọn 

vẹn. 

Ví dụ 56: tác phẩm Hideaway [53,tr.50] (trích) 
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Sang kỳ II, học viên đàn E- Guitar tập luyện tác phẩm Evil eye (đôi mắt tối 

tăm) của nhạc sĩ nổi tiếng Yngwie Malmsteen. Đây là tác phẩm yêu cầu học 

viên phải đặt thế tay theo hòa âm trong từng ô nhịp dưới dạng hợp âm rải có mối 

liên hệ với các loại hợp âm tăng, giảm và hàng âm thứ giai điệu đi lên (Mode 

Locrian 2#) đã được học. 

Ví dụ 57: Evil eye [53,tr.105] (trích) 

 

Nói chung trong hai năm đầu (trung cấp I, II), các tác phẩm đưa ra nhằm 

giải quyết các nội dung sau: 

- Để học viên làm quen với các sáng tác nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ đàn E- 

Guitar đương đại. 

- Tiếp cận các tác phẩm đa phong cách: Jazz, Pop, Rock, Blue nhằm ghi 

nhớ và tăng cường luyện tập theo lối chơi nhạc nhẹ. 

- Tìm hiểu và nắm vững tính chất, đặc điểm của đàn E- Guitar khi độc tấu, 

ngẫu hứng trong các tác phẩm nổi tiếng. 

- Học tập các thủ pháp ứng dụng các câu, đoạn nhạc trên đàn E- Guitar để 

luyện tập với thái độ chủ động, tích cực. 

- Tác phẩm năm thứ ba 

Kỳ I năm thứ ba luôn đóng vai trò bản lề của quá trình 4 năm trung cấp đàn 

E- Guitar, trường ĐHVHNT Quân đội. Các môn như: hòa thanh, phức điệu, hình 

thức và phân tích tác phẩm tạo nên hệ thống kiến thức âm nhạc, giúp học viên 

hiểu rõ cấu tạo và ký hiệu hợp âm, từ đó ứng dụng vào học đàn E- Guitar. Tác 

phẩm trong kỳ I là bài: I’m not lonely (sáng tác: Kavandy Roman) theo phong 

cách nhạc Soul. 

Ví dụ 58: I’m not lonely [53,tr.35] (trích) 
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 Trên nền tiết tấu Soul, để diễn tấu chính xác các quy định về hiệu ứng âm 

thanh điện tử thì học viên phải thành thạo kỹ xảo trượt dây/slide. Nói cách khác, 

tác phẩm I’m not lonely yêu cầu học viên diễn tấu kỹ xảo slide để tạo âm thanh 

đúng như ký hiệu trong tác phẩm quy định. 

Ở kỳ II năm thứ ba, học viên đàn E- Guitar học 2 tác phẩm: Europa (sáng 

tác: Carlos Santana), Trilogy (tác giả: Yngwie Malmsteen). Đây là 2 tác phẩm 

dùng nhiều kỹ xảo và hiệu ứng âm thanh điện tử kết hợp với các dạng kỹ thuật 

khác nhau. 

Ví dụ 59: Europa [53,tr.119] (trích) 

 

Ví dụ 60: Trilogy [53,tr.60] 

 

- Tác phẩm năm thứ 4: 

Với đặc điểm năm thứ tư là năm tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành E- 

Guitar, do đó học viên thực hiện tác phẩm ở kỳ I và chuẩn bị ôn lại các tác phẩm 

đã học để làm bài tốt nghiệp. 
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Trong kỳ I, học viên được giao 1 tác phẩm: Steppin’out (sáng tác: Eric 

Clapton) 

Ví dụ 61: Steppin’ out [53,tr.111] (trích) 

 

Đây là tác phẩm thuộc phong cách Blue với nhiều kỹ xảo trong diễn tấu tạo 

lối chơi nhấn nhá điển hình của nhạc Blue. Học viên được học và thi kỳ I với 

phần đệm Backing Track. 

Thi tốt nghiệp trung cấp (kỳ II), học viên hoàn thành 2 tác phẩm để biểu 

diễn cùng ban nhạc. Thông thường, giảng viên sẽ chọn các tác phẩm đã học ở 

năm thứ ba và kỳ I năm thứ tư để dựng bài, tạo điều kiện để học viên tập luyện 

vững chắc, nhuần nhuyễn, đạt ổn định tâm lý trong kỳ thi. Tuy vậy một số học 

viên có trình độ giỏi thường tập các bài mới, có độ khó, phức tạp làm chương 

trình thi. 

Tóm lại, tác phẩm biểu diễn của đàn E- Guitar được trải đều trong 7 kỳ 

học. Ở kỳ cuối là phần tập luyện căng thẳng, bởi khối lượng bài nhiều, cần thời 

gian tự học, rèn luyện cao độ. Ngoài những tác phẩm nêu trên, giảng viên căn cứ 

vào năng lực từng học viên để lựa chọn bài phù hợp và diễn tấu nhiều phong 

cách khác nhau. 

2.5. Dạy học độc tấu và đệm hát 

Tại trường ĐHVHNT Quân đội, mục đích đào tạo trình độ trung cấp đàn E- 

Guitar xác định cụ thể: sau khi học xong, học viên biết đệm hát, độc tấu/solo 

trong các ban nhạc chuyên nghiệp hiện nay. Để thực hiện đúng mục đích đào 

tạo, trong phần này trình bày những biện pháp nâng cao trình độ học viên 

chuyên ngành E- Guitar trong độc tấu/solo và đệm cho thanh nhạc khi đàn E- 

Guitar là thành phần của ban nhạc nhẹ. Do đặc điểm giữa độc tấu với đệm hát có 
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mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ nên người viết luận văn trình bày đồng thời trong 

mục 2.5. 

2.5.1. Độc tấu đàn Electronic Guitar nhịp Blue, Swing, Bebop 

Với đàn E- Guitar, độc tấu/solo được hiểu theo 2 cách: thứ nhất là trình bày 

tác phẩm viết cho đàn E- Guitar, các thành phần ban nhạc/dàn nhạc làm nền để 

người biểu diễn đàn E- Guitar thể hiện trọn vẹn tác phẩm. Thứ hai, đàn E- 

Guitar là cây đàn trong ban nhạc, khi cần có thể độc tấu/solo câu, đoạn nhạc với 

đường nét giai điệu ngẫu hứng trên nền hòa âm quy định trong tổng phổ. 

Cách thứ nhất đã trình bày cụ thể, chi tiết ở nội dung trên về diễn tấu các 

tác phẩm viết cho đàn E- Guitar (từ năm thứ nhất đến năm thứ tư) với yêu cầu 

học viên phải biểu diễn độc lập (tiếng Anh: Soloist) thể hiện cùng với phần soạn 

đệm Backing track. Trong tiểu mục 2.5.1. này, người viết luận văn trình bày dạy 

học độc tấu/solo với cách hiểu đàn E- Guitar là một thành viên của ban nhạc 

nhẹ. 

Để có thể độc tấu/solo các câu, đoạn nhạc trong một ban nhạc, điều kiện 

tiên quyết yêu cầu học viên nắm vững, hiểu rõ cấu tạo các hàng âm trong 

gam/mode, điệu thức/scale nhạc Jazz cùng thang 5 âm/pentatonic, toàn 

cung/whole tone scale và các loại gam: Whole step- half step Diminished/gam 

có âm giảm bắt đầu từ 1 cung, Half step- Whole step Diminished/ gam có âm 

giảm bắt đầu từ 1/2 cung. Trong quá trình học từ năm I- IV, học viên được trang 

bị và luyện tập các dạng điệu thức, gam như đã nêu. Bên cạnh đó, phần học 

ngẫu hứng/improvising sử dụng hợp âm rải theo vòng công năng II- V7- I và 

phát triển âm hình tiết tấu là điều kiện giúp học viên hiểu được tầm quan trọng 

của sáng tạo tại chỗ, từ đó nâng cao năng lực độc tấu trong hòa tấu ban nhạc, 

trong đó học các âm hình tiết tấu nhằm phát triển câu, đoạn solo là nội dung chủ 

đạo với các nhịp điệu cơ bản trong nhạc nhẹ (nói chung) và các phong cách nhạc 

nhẹ nổi tiếng như: blue, swing, bebop (nói riêng). 

- Độc tấu E- Guitar trong nhịp điệu blue: về cơ bản, nhạc blue có 2 âm 

hình cơ bản ở tốc độ từ chậm đến vừa phải. 

Ví dụ 62: âm hình tiết tấu blue cơ bản [37,tr.60]  
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Với âm hình blue 1 có nhiều thủ pháp phát triển giai điệu trong độc tấu. 

Trên cơ sở âm hình, học viên đàn E- Guitar đầu tiên tạo sự ổn định bằng cách 

kết hợp giữa hợp âm và hợp âm rải. 

Ví dụ 63: rải hợp âm trên nền âm hình blue 1 [37,tr.55] 

 

Âm hình blue 2 tạo nên sự năng động trong tốc độ vừa phải. 

Ví dụ 64: phát triển giai điệu từ nhân tố âm hình blue 2 [37,tr.55] 

 

Trong quá trình dạy học, giảng viên luôn thị tấu làm mẫu/demo trên đàn E- 

Guitar để học viên nắm được các thủ pháp độc tấu trong nhịp điệu và âm hình 

blue. Đây chỉ là 2 dạng tiết tấu cơ bản của nhạc Blue, những biến thể nhịp Blue 

rất đa dạng, gắn liền với ý tưởng sáng tạo, solo ngẫu hứng trên nền nhạc Blue. 

- Độc tấu E- Guitar trong nhịp điệu swing: đối với nhạc Jazz và blue, nhịp 

swing đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt các nghệ sĩ đàn E- Guitar nổi tiếng trên 

thế giới đã không ngừng sáng tạo các đoạn solo ngẫu hứng rất độc đáo và mới lạ 

trong loại nhịp này. Dưới đây là hai tiết tấu swing với 2 loại nhịp khác biệt nhau: 

C (a) và 
5

4
  (b) 

Ví dụ 65: sử dụng hợp âm rải solo theo nhịp swing (a) [37,tr.65]  
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Những hợp âm quy định trong nhịp swing (a) là điểm tựa để đàn E- Guitar 

phát triển theo hai kiểu: hợp âm rải và phát triển giai điệu. 

Ví dụ 66: sử dụng hợp solo theo nhịp swing  
5

4
  [37,tr.65]    

 

Nhịp swing 
5

4
  tạo lối chơi co giãn, đòi hỏi học viên phải nắm chắc nhịp để 

tạo đường nét giai điệu độc tấu/solo ngẫu hứng. 

Dưới đây là ứng dụng trong đoạn độc tấu/solo ngẫu hứng trên nhịp điệu 

swing. 

Ví dụ 67: độc tấu E- Guitar theo nhịp Modern swing [43,tr. 21] 

 

- Độc tấu E- Guitar trong nhịp điệu bebop: trong nhạc Jazz, nhịp điệu 

bebop luôn ở tốc độ từ hơi nhanh đến nhanh và có nhiều biến thể tiết tấu khác 

nhau. Đàn E- Guitar là một trong nhạc cụ phù hợp với loại nhạc này từ diễn tấu 

độc lập (soloist) đến độc tấu/solo câu, đoạn nhạc trong ban nhạc. Dưới đây là 2 

âm hình tiết tấu bebop tiêu biểu. 

Ví dụ 68:  âm hình tiết tấu bebop 1 và 2 [37,tr.59] 

Bebop 1                                     Bebop 2 

  

Trên nền nhạc bebop nhanh hoạt, phần độc tấu/ solo ngẫu hứng của đàn E- 

Guitar luôn có sự biến đổi qua các hợp âm 7, 9, 11 và nhiều hợp âm tăng, giảm 



79 

 

 

khác. Điều này xuất phát từ thủ pháp sáng tạo của các nghệ sĩ đàn E- Guitar trên 

thế giới. Dưới đây là câu độc tấu/solo của nghệ sĩ  Joe Diorio được đưa vào sách 

giáo khoa đàn E- Guitar.  

Ví dụ 69: độc tấu/solo E- Guitar N01 [43,tr.29] 

 

Những nhip điệu blue, swing, bebop rất điển hình trong lối chơi nhạc Jazz, 

cơ sở cho học viên đàn E- Guitar nắm vững hệ thống nhịp điệu Jazz, từ đó ứng 

dụng vào nhiều loại nhịp trong hòa tấu, diễn tấu độc lập, đặc biệt trong đệm hát 

cùng ban nhạc. Về ý nghĩa, những loại nhịp trên có độ phức tạp, tạo cho phần 

solo ngẫu hứng có nhiều độ khó cao hơn so với nhạc Pop, Ballad, Disco đại 

chúng. Do đó, học viên khi thành thạo solo trên các nhịp nhạc Jazz sẽ thực hiện 

dễ dàng, bởi quá trình học tập giúp học viên đạt tới trình độ chơi đàn hơn hẳn so 

với nhiều nhịp điệu phổ thông. 

2.5.2. Đàn Electric Guitar trong đệm hát 

Như trong chương trình năm thứ tư trung cấp đàn E- Guitar đã nêu, khi tốt 

nghiệp học viên phải đệm 1 ca khúc (Việt Nam hoặc nước ngoài) cùng ban 

nhạc/band. Tại trường ĐHVHNT Quân đội, do tính đặc thù là cơ sở đào tạo 

thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật lớn của quốc gia, việc duy 

trì thường xuyên 1, 2 ban nhạc (của giảng viên và học viên) được BGH nhà 

trường quan tâm và tổ chức chặt chẽ. Mặt khác mục tiêu đào tạo nhấn mạnh đến 

chất lượng học viên sau khi ra trường có đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi ngày càng 

cao của thực tiễn hiện nay. Do đó, chương trình thi tốt nghiệp đàn E- Guitar có 

phần đệm hát cùng ban nhạc. Để giải quyết, từ năm thứ 3, giảng viên đã kết hợp 

giữa học ngẫu hứng với sáng tạo câu, đoạn nhạc dạo đầu/intro, dạo 

giữa/interlude và kết/ending của một ca khúc. Ngoài ra, giờ hòa tấu tập trung 

vào ứng dụng đệm hát hoặc bản phối cho ban nhạc từ một ca khúc nhạc nhẹ 
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(trong nước hoặc quốc tế). Nhiều học viên đã tiến bộ nhanh và là thành viên 

chính thức của những ban nhạc chuyên nghiệp ở nhà hát, đoàn ca múa từ trung 

ương đến địa phương. 

Thực tế cho thấy trong nhiều bản nhạc ca khúc Việt Nam ít thấy phần soạn 

hòa âm (của nhạc sĩ sáng tác), điều này khác với ca khúc quốc tế luôn ghi cụ thể 

phần hòa âm. Do đó, muốn đệm được ca khúc Việt Nam, điều kiện đầu tiên là 

soạn hòa âm toàn bộ ca khúc, một nhiệm vụ không dễ đối với học viên trung cấp 

đàn E- Guitar. Hòa âm ca khúc giúp ban nhạc, người đệm thống nhất theo quy 

định các câu, tiết, đoạn nhạc từ mở đầu đến kết thúc. Phương pháp soạn hòa âm 

cho ca khúc tại trường ĐHVHNT Quân đội được học viên sử dụng phổ biến là 

cuốn tài liệu: Thang âm, phương pháp luyện tập và ứng dụng do nhạc sĩ Nguyễn 

Mai Kiên biên soạn [13]. Đây là cuốn tài liệu được BGH phê duyệt dạy chính 

thức cho tất cả các chuyên ngành sáng tác, biểu diễn nhạc cụ. Trong giờ lên lớp 

ở năm thứ tư, luôn có phần trả bài đệm hát, giảng viên hướng dẫn tỉ mỉ cách tạo 

câu, đoạn nhạc làm mở đầu, dạo giữa và kết. 

- Tạo phần mở đầu/intro cho phần đệm 1 ca khúc Việt Nam:  

Ca khúc nước ngoài khác với ca khúc do nhạc sĩ Việt Nam sáng tác ở chỗ: 

ca khúc nước ngoài có phần soạn hòa âm và câu mở đầu được các ca sĩ, ban 

nhạc viết trong bản nhạc. Do đó, học viên E- Guitar có thể tập luyện nhanh, nếu 

học viên chưa hiểu, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên truy cập, tìm kiếm các 

clip, video trên Internet với nhiều hình thức biểu diễn phong phú của các nghệ sĩ 

nổi tiếng trên thế giới. Học viên có thể vừa xem vừa đối chiếu với bản nhạc để 

thực hiện đúng tính chất, cách xử lý ký hiệu, hiệu ứng âm thanh, kỹ thuật mà ca 

khúc đó yêu cầu. 

Với ca khúc Việt Nam, ngoài một số bài phổ biến, quen thuộc trong Quân 

đội như: 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng (sáng tác: Doãn Nho), Nổi lửa lên em 

(nhạc: Huy Du, lời: Huy Du- Giang Lam), Tiếng đàn Ta lư (sáng tác: Huy Thục) 

có các phần dạo đầu của nhiều ban nhạc ở Việt Nam biểu diễn. Nhưng nhiều ca 

khúc Việt Nam khác cần soạn phần mở đầu cho đàn E- Guitar thể hiện, đặc biệt 

nhiều sáng tác mới trong thời gian gần đây, được giới trẻ yêu thích. Một đặc 
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điểm nổi trội của khúc Việt Nam phần lớn đều thuộc phong cách nhạc Pop/phổ 

thông, đại chúng với các thể loại: Ballad, Disco, Soul...ngoài ra chịu ảnh hưởng 

của âm nhạc phương Tây theo phong cách nhạc Rock, tiêu biểu như các bài của 

ban nhạc Bức tường, Âu Lạc, Thủy triều đỏ...với học viên đàn E- Guitar trình độ 

trung cấp chuyên nghiệp, do lượng thời gian có hạn, một số nghiên cứu sâu về 

đệm hát, hòa tấu ban nhạc sẽ học ở trình độ cao hơn (Cao đẳng, Đại học). Dưới 

đây là một minh chứng dạy học phần mở đầu cho đàn E- Guitar theo phong cách 

Ballad. Do đặc điểm nhạc Ballad luôn diễn ra ở tốc độ chậm, thong thả, do đó 

tạo phần mở đầu thích hợp và phổ biến là sử dụng các hợp âm rải trên nền tiết 

tấu Ballad. Trong ví dụ sẽ nêu là âm hình tiết tấu, phần mở đầu bài hát: Cho em 

gần anh hơn chút nữa (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ) 

Ví dụ 70: bài hát Cho em gần anh hơn chút nữa (trích) 

 

Để tạo phần mở đầu, trước hết đàn E- Guitar sử dụng âm hình tiết tấu 

Ballad trong ca khúc Cho em gần anh hơn chút nữa. Điều này rất quan trọng bởi 

mỗi ca khúc có đặc điểm tiết tấu, nhịp điệu riêng biệt mặc dù thuộc phong cách 

Ballad. 

Ví dụ 71: âm hình tiết tấu Ballad bài: Cho em gần anh hơn chút nữa 

 

Từ âm hình và tiết tấu ca khúc Cho em gần anh hơn chút nữa, đàn E- 

Guitar xây dựng phần mở đầu kết hợp giữa hợp âm rải và câu solo. 

Ví dụ 72: hợp âm rải bài: Cho em gần anh hơn chút nữa 
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Ví dụ 73: E- Guitar solo bài: Cho em gần anh hơn chút nữa 

 

- Tạo phần dạo giữa/interlude cho phần đệm 1 ca khúc Việt Nam:  

Sau khi đã có phần mở đầu/intro cùng hòa âm toàn bộ ca khúc, dạo 

giữa/interlude (còn gọi là gian tấu) là câu, hoặc đoạn nhạc làm cầu nối để người 

hát tái hiện ca khúc. Dạo giữa thích hợp với đàn E- Guitar bởi liên quan chặt chẽ 

đến thủ pháp solo ngẫu hứng trong ban nhạc. Nếu như phần mở đầu cần đến sự 

thống nhất và sử dụng chất liệu (âm hình, hòa âm, tiết tấu, giai điệu...) để tạo 

câu, đoạn nhạc, thì dạo giữa có xu hướng mở rộng với 2 thủ pháp phổ biến: phát 

triển và tương phản (ngoài ra còn có mô phỏng, chuyển điệu và nhiều thủ pháp 

khác). 

+ Thủ pháp phát triển trong phần dạo giữa/interlude: đây là thủ pháp sử 

dụng những nhân tố điển hình nhất của ca khúc để phát triển thành câu, đoạn 

nhạc hoặc tái tạo lại âm hình trên nền hợp âm và hợp âm rải. Nói chung, thủ 

pháp phát triển có tính ứng dụng phong phú, không có sự trùng lặp, giống nhau 

xuất phát từ đặc điểm mỗi ca khúc. Dưới đây là thủ pháp phát triển phần dạo 

giữa ca khúc Cho anh gần em hơn chút nữa (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ). 

Ví dụ 74: dạo giữa/interlude bài Cho em gần anh hơn chút nữa 
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Từ nhân tố trong cao trào bài hát sử dụng thủ pháp phát triển theo vòng hòa 

âm: Dm9- Dm9(b5) - Am9  - A7  làm phần dạo giữa/interlude bài hát Cho em gần anh 

hơn chút nữa nhằm tạo sự tiếp nối liên tục âm hưởng của ca khúc. 

+ Thủ pháp tương phản: nhiều câu, đoạn nhạc được đàn E- Guitar solo ở 

phần dạo giữa thường sử dụng thủ pháp tương phản, tạo khác biệt về tính chất, 

cường độ, âm vực, tiết tấu...có nhiều cách tạo sự tương phản nhằm làm rõ nét 

hơn giai điệu ca khúc như: chuyển tiết tấu từ chậm sang nhanh (slow- disco), từ 

giọng thứ sang giọng trưởng...những tương phản kiểu đó gây sự khác biệt, bất 

ngờ, mục đích xóa đi sự đều đều của một tiết tấu từ đầu đến cuối của ca khúc. 

Thủ pháp tương phản thích hợp với đàn E- Guitar bởi âm sắc dễ dàng tạo nên sự 

đối lập: kịch tính- du dương; nhẹ nhàng- căng thẳng, chậm- nhanh...do khuôn 

khổ luận văn, người viết chỉ giới hạn và nêu dẫn chứng về dạy học đệm hát trên 

đàn E- Guitar ở phần dạo giữa như đã nêu trên. 

 - Tạo phần kết/ending cho phần đệm 1 ca khúc Việt Nam: khi thể hiện, 

biểu diễn một ca khúc trên sân khấu sẽ được hiểu là âm nhạc vang lên trọn vẹn 

từ mở đầu đến kết thúc. Ở các nội dung trên đã trình bày cách tạo câu, đoạn 

trong phần mở đầu/intro, dạo giữa/interlude. Trong dạy học đàn E- Guitar ở 

trường ĐHVHNT Quân đội, đệm hát không chỉ giúp học viên làm quen lối chơi 

ban nhạc, độc tấu/solo mà còn giúp học viên nắm vững cách triển khai đệm một 

ca khúc dành cho biểu diễn. Do đó, phần kết là sự tổng hòa của toàn bộ các 

thành phần: mở đầu- trình bày- dạo giữa- tái hiện- kết. Trong các buổi lên lớp, 

giảng viên hướng dẫn, nhấn mạnh tầm quan trọng của kết thúc một bài hát. Có 



84 

 

 

nhiều kiểu kết khác nhau khi tiến hành phần kết như: kết trọn, kết tạm, kết nửa, 

kết chính cách và biến cách. Dưới đây, người viết luận văn trình bày kiểu kết 

trọn rất phổ biến trong đệm ca khúc Việt Nam.      

Kết trọn tạo nên âm hưởng đầy đặn, trọn vẹn và kết thúc ở hợp âm chủ. 

Loại kết này phù hợp với ca khúc Việt Nam và phong cách Pop vì hợp âm chủ 

vang rõ ở tất cả các thành phần ban nhạc (tutti). Với học viên đàn E- Guitar, 

giảng viên hướng dẫn cách tạo một câu độc tấu/solo theo vòng hợp âm được 

chuẩn bị trong kết trọn. 

Ví dụ 75: đàn E- Guitar solo tạo kết trọn bài hát Cho em gần anh hơn chút 

nữa  

 

 

Dạy học đệm hát trên đàn E- Guitar tại trường ĐHVHNT Quân đội là một 

trong những nội dung được quan tâm chú ý của học viên. Bởi tính ứng dụng cao, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn về biểu diễn nghệ thuật âm nhạc trong đời sống 

xã hội Việt Nam hiện nay. Đệm hát luôn gắn bó với tất cả các phần học tập như: 

gam, điệu thức (Jazz, blue, toàn cung, pentatonic), các bài luyện tập/exercise, kỹ 

thuật/etude, tác phẩm, trong đó đặc biệt là ngẫu hứng/improvising trên đàn E- 

Guitar cùng hiệu ứng âm thanh và kỹ xảo tạo hiệu quả như ý.  

 Để đệm hát tốt, nhiều học viên được người viết luận văn (giảng viên 

chuyên ngành E- Guitar) tổ chức tham gia thực nghiệm chương trình nâng cao 

biện pháp dạy học trên đàn E- Guitar trong năm học 2016- 2017. Chương trình 

đã soạn thảo, được sự đồng ý của tổ bộ môn Guitar và khoa Âm nhạc đưa vào 

thực nghiệm.  
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2.6. Thực nghiệm sư phạm ngẫu hứng (thí điểm diện hẹp) trên đàn Electric 

Guitar 

2.6.1. Mục đích thực nghiệm (thí điểm diện hẹp) 

Xuất phát từ tầm quan trọng, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa các biện pháp 

dạy học đàn E- Guitar trình độ trung cấp tại trường ĐHVHNT Quân đội, nhằm 

phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cung cấp 

đội ngũ nhạc công đàn E- Guitar chất lượng cao. Người viết luận văn đã mạnh 

dạn xây dựng chương trình đào tạo trung cấp chuyên đàn E- Guitar và được bộ 

môn, khoa Âm nhạc đồng ý tiến hành thực nghiệm trong năm học 2016- 2017.  

Ngoài các phần lên lớp ở kỳ I và II, quá trình thực nghiệm sư phạm tập 

trung vào lối chơi ngẫu hứng/improvising. Do dạy học ngẫu hứng phải vận dụng 

nhiều kỹ năng, kỹ xảo trên đàn E- Guitar cùng kiến thức âm nhạc vững vàng. 

Đây là phần học khó bởi phần lớn học viên có thói quen thực hiện lại những 

thao tác trên đàn của giảng viên, ít tư duy sáng tạo câu, đoạn nhạc mới.  

Mục đích thực nghiệm ngẫu hứng nhằm: 

- Phát huy khả năng sáng tạo âm nhạc tại chỗ/tức thời của người biểu diễn 

đàn E- Guitar. 

- Biết và hiểu các thủ pháp ngẫu hứng qua ứng dụng các loại gam, điệu 

thức Jazz, blue, toàn cung...đã học. 

- Chủ động hơn nữa các câu, đoạn nhạc độc tấu/solo trên đàn E- Guitar 

trong ban nhạc. 

- Hình thành thói quen độc tấu/solo, tập tư duy theo các phong cách nhạc 

nhẹ nổi tiếng trên thế giới.  

2.6.2. Đối tượng thực nghiệm (thí điểm diện hẹp) 

Lớp đàn E- Guitar do giảng viên Dương Thanh Hải gồm 8 học viên, phân 

thành 2 nhóm [PL2,tr.111]: 

Nhóm 1: 4 học viên học vào các buổi sáng: 2, 4, 6 trong tuần 

Nhóm 2: 4 học viên học vào các buổi chiều: 2, 4, 6 trong tuần   

Người dạy thực nghiệm: giảng viên Dương Thanh Hải 
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2.6.3. Nội dung thực nghiệm (thí điểm diện hẹp) 

Soạn các câu, đoạn ngẫu hứng trên đàn E- Guitar theo phong cách nhạc 

Jazz, blue.   

2.6.4. Thời gian thực nghiệm (thí điểm diện hẹp) 

Từ 1/9/2016 đến 30/6/2017, mỗi tuần dạy 24 tiết/6 buổi/ 2 nhóm. 

2.6.5. Tiến hành thực nghiệm (thí điểm diện hẹp) 

- Quá trình chuẩn bị:   

+ Đàn E- Guitar cùng tăng âm, loa, giắc cắm 

+ Cục Phơ/Fuzz làm hiệu ứng âm thanh 

+ Các lip, video của nhiều nghệ sĩ nhạc Jazz, blue quốc tế biểu diễn. 

+ Phân tích, đánh giá, nêu đặc điểm ngẫu hứng trên đàn E- Guitar 

+ Phần đệm dàn nhạc trong Banking Track 

+ Các câu, đoạn ngẫu hứng mẫu trong sách, tài liệu do nhiều nghệ sĩ nổi 

tiếng trên thế giới biên soạn. 

- Quá trình thực nghiệm trong một buổi trả bài:  

+ Học viên xem và nghe toàn bộ một tác phẩm được các nghệ sĩ chơi ngẫu 

hứng trong clip, video. 

+ Giảng viên đánh giá, phân tích từng câu, đoạn nhạc và nêu rõ phong cách 

nhạc Jazz, bue (Mỹ hoặc châu Âu) 

+ Học viên đối chiếu các câu, đoạn nhạc ngẫu hứng được ghi trên bản nhạc 

với clip, video. 

+ Giảng viên trả lời các câu hỏi của học viên về thủ pháp, cách tiến hành, 

thế tay và lối chơi trên đàn E- Guitar.  

- Giao bài ngẫu hứng cho 2 nhóm học viên với phương pháp tập ngẫu hứng 

từ đơn giản đến phức tạp (ngẫu hứng từ 4- 8 ô nhịp)  

- Học viên tập phần đầu bài ngẫu hứng và tìm hiểu các yêu cầu ở ô nhạc để 

trống sau chủ đề.  

- Giảng viên chỉnh sửa các tiết nhạc ngẫu hứng và yêu cầu học viên ứng 

dụng thế tay các loại gam nhạc Jazz, blue. 

- Giảng viên đánh mẫu và nêu thủ pháp thực hiện qua các mẫu. 
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- Giao bài cho học viên về tự luyện tập, nhấn mạnh đến xem các clip, video 

để tiếp nhận kiếm thức qua tai nghe, mắt nhìn, tay thực hiện.  

2.6.6. Kết quả thực nghiệm (thí điểm diện hẹp) 

- Nhận xét chung toàn bộ học viên nhóm 1 và 2: 

+ Có tinh thần cố gắng, ý thức tiếp thu bài giảng. 

+ Chăm chỉ lên lớp, trả bài đầy đủ, không bỏ học, bỏ tiết 

+ Chịu khó luyện tập và có ý chí vươn lên 

- Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của học viên: 

Ưu điểm: 

+ Tất cả học viên tiếp thu nhanh, có năng lực biểu diễn dàn E- Guitar. 

+ Đam mê tập đàn, biết ứng dụng các hiệu ứng âm thanh, kỹ xảo trên đàn 

E- Guitar. 

+ Cuối năm học 2016- 2017 đã có nhiều tiến bộ, đặc biệt có 2 học viên đã 

phát triển nhanh lối chơi ngẫu hứng. 

Nhược điểm: 

+ Chưa mạnh dạn, chủ động trong lối chơi ngẫu hứng 

+ Nghe clip, video chưa phân biệt cách xử lý đàn E- Guitar của các nghệ sĩ 

trên thế giới. 

+ Chưa biết vận dụng các loại gam nhạc Jazz, blue vào ngẫu hứng. 

- Hạn chế về ý tưởng sáng tạo do kỹ thuật, kỹ xảo chưa đảm bảo chắc chắn 

để thực hiện các câu, đoạn nhạc có độ khó. 

Dưới đây là bảng đánh giá năng lực học ngẫu hứng để độc tấu/solo và đệm 

hát của 2 nhóm học viên đàn E- Guitar. 

Nhóm 1: sáng 2, 4, 6/tuần  

TT Họ tên Năm học Hệ Khả năng 

1 Lý Trung Hải TC IV Dân sự Phát triển solo 

2 Đỗ Minh Quân TC III Quân sự Phát triển ngẫu hứng 

3 Đoàn Quang Trường TC II Dân sự Phát triển đệm hát 

4 Nguyễn Hải Nam TC II Dân sự Phát triển đệm hát 
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Nhóm 2: chiều 2, 4, 6/tuần 

TT Họ tên Năm học Hệ Khả năng 

5 Trương Nam Tuấn TC II Dân sự Phá triển solo 

6 Nguyễn Thanh Tùng TC II Dân sự Phát triển đệm hát 

7 Nguyễn Duy Thế TC II Dân sự Phát triển ngẫu hứng 

8 Lê Anh Vũ TC II Dân sự Phát triển solo 

 Kết quả học tập trước và sau khi học ngẫu hứng 

Nhóm 1: 

TT Họ tên Năm học Đạt loại Đánh giá 

1 Lý Trung Hải TC IV Giỏi Biết ngẫu hứng, solo 

2 Đỗ Minh Quân TC III Giỏi Biết ngẫu hứng, solo 

3 Đoàn Quang Trường TC II Khá Biết ngẫu hứng đệm hát 

4 Nguyễn Hải Nam TC II Khá Biết ngẫu hứng đệm hát 

 

Nhóm 2: 

TT Họ tên Năm học Đạt loại Đánh giá 

5 Trương Nam Tuấn TC II Khá Biết ngẫu hứng, solo 

6 Nguyễn Thanh Tùng TC II Khá Biết ngẫu hứng đệm hát 

7 Nguyễn Duy Thế TC II Khá Biết ngẫu hứng, solo  

8 Lê Anh Vũ TC II Khá Biết ngẫu hứng, solo 

 

Căn cứ kết quả, giảng viên chấm điểm học ngẫu hứng cho thấy, khi thực 

nghiệm dạy ngẫu hứng cho học viên năm thứ hai, tất cả đều cố gắng nhưng ứng 

dụng kiến thức âm nhạc, đặc biệt là khả năng sáng tạo các câu nhạc đơn giản chỉ 

dừng ở mức hiểu, biết. Học viên phải chuẩn bị trước mới thực hiện được. Học 

viên năm III, IV tiến bộ nhanh, nắm vững một số thủ pháp ngẫu hứng, sáng tạo 

được câu nhạc theo các loại gam đã học. Thống kê cho thấy: giỏi: 2/8, tỷ lệ 

25%; khá: 6/8, tỷ lệ: 75%. 
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Tiểu kết 

Nâng cao biện pháp dạy học đàn E- Guitar tại luôn là ý thức và trách nhiệm của 

toàn thể CB, chiến sĩ, giảng viên trường ĐHVHNT Quân đội. Được sự đồng ý 

của BGH, khoa Âm nhạc và bộ môn Guitar, người viết luận văn đã xây dựng 

chương trình dạy học đàn E- Guitar trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Mục đích 

đào tạo những nhạc công đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cao của thực tiễn xã hội Việt 

Nam trong hoạt động âm nhạc hiện nay. Những nội dung đổi mới được kế thừa 

từ chương trình đàn E- Guitar trước đó và được trình bày chi tiết ở mục: Xây 

dựng chương trình giảng dạy phù hợp với thực tiễn gồm cấu trúc chương trình 

dạy học trong 8 kỳ của 4 năm học. Trong đó chú trọng đến dạy học: gam/mode, 

điệu thức/scale trưởng, thứ cùng các loại gam toàn cung, thang 5 

âm/pentatonic...trong nhạc Jazz, blue, bebop. Qua đó học viên nắm vững cách 

luyện gam để ứng dụng vào bài kỹ thuật, tác phẩm, đặc biệt là ngẫu hứng, đệm 

hát.  

Cùng với xây dựng chương trình, người viết luận văn đã cố gắng đối chiếu, 

so sánh hai chương trình đào tạo để chứng minh những ưu điểm, lợi thế của 

chương trình mới như: thi các bài quy định trình độ từ năm I đến năm IV. Tập 

trung vào dựng cho học viên chương trình biểu diễn và thi tốt nghiệp với đầy đủ 

các nội dung, tiêu chí như đã nêu để hình thành đội ngũ nhạc công đàn E- Guitar 

trung cấp chuyên nghiệp, từ đó học viên có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn 

như: Cao đẳng, Đại học. Trong những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 

đàn E- Guitar, một trong điều kiện cơ bản là học viên bắt buộc phải hoàn thiện 

các kỹ thuật thông qua các bài luyện tập/exercise, Etude trong suốt 4 năm học. 

Điều này đòi hỏi học viên phải có sự đam mê, chịu khó, nhẫn nại và luôn ý thức 

tự tập đàn cá nhân để chủ động trong lối chơi đàn E- Guitar. Một đặc điểm lớn 

của đàn E- Guitar là sử dụng các hiệu ứng âm thanh cũng nhiều dạng kỹ xảo để 

tạo tiếng đàn. Nổi bật có các loại kỹ xảo: dùng Phơ/Fuzz với các âm sắc khác 

nhau; tạo âm thanh liền tiếng/legato, đẩy dây/String Bending; rung dây/Vibrato; 

quét dây/Sweeping; bồi âm/Harmonics; búng dây/Hammer on và Pull- off. 
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Tất cả những kỹ thuật, kỹ xảo và tạo hiệu ứng âm thanh trên đều tập trung 

cho học viên đàn E- Guitar thể hiện trong các tác phẩm từ năm I đến năm IV. Sự 

tăng dần độ khó qua từng năm học là điều bắt buộc của chương trình đào tạo. 

Qua từng học kỳ, học viên sẽ tiếp cận nhiều loại tác phẩm nhạc Jazz, blue, Jazz 

Rock...để nắm vững phong cách, lối chơi, phương pháp thể hiện. Cùng với thi 

biểu diễn các tác phẩm viết cho đàn E- Guitar, học viên được học hai nội dung 

quan trọng, mang tính thực tiễn: độc tấu/solo đàn E- Guitar trong ban nhạc và 

đệm cho hát. Phần học này được học viên yêu thích và có thái độ tích cực trong 

trả bài, giờ lên lớp. Nói chung, tất cả học viên đều phát triển được năng lực độc 

tấu/solo và đệm cho hát trên đàn E- Guitar. 

Là chương trình nâng cao biện pháp dạy học đàn E- Guitar, được sự đồng ý 

của BGH, khoa Âm nhạc, bộ môn Guitar, người viết luận văn tiến hành thực 

nghiệm sư phạm với phần dạy học ngẫu hứng. Qua thời gian thực nghiệm trong 

năm học 2016- 2017, kết quả cho thấy: 25% học viên đạt loại giỏi; 75% học 

viên đạt loại khá. Đây là kết quả chấp nhận được trong bối cảnh trường 

ĐHVHNT Quân đội luôn hướng đến mục tiêu: học đi đôi với hành nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo nhạc công đàn E- Guitar trình độ trung cấp chuyên 

nghiệp đủ khả năng tham gia nhiều ban nhạc khác nhau, đồng thời là nguồn kế 

cận cho các bậc học cao hơn: Cao đẳng, Đại học. Đây là một trong nơi tạo 

nguồn tài năng đàn E- Guitar cho ngành biểu diễn ở Việt Nam.  
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KẾT LUẬN 

Dạy học đàn E- Guitar tại trường ĐHVHNT Quân đội luôn gắn bó với ý 

thức, tư tưởng người chiến sĩ- nghệ sĩ trong lĩnh vực văn hóa- nghệ thuật. Là 

nhạc cụ ứng dụng công nghệ số (digital) tiên tiến và có lối diễn tấu cơ bản khác 

hoàn toàn với các loại đàn như: Acoustic Guitar, Guitar Classic. Điều này cho 

thấy đàn E- Guitar đã có bước phát triển nhanh, phù hợp với nhịp sống hiện đại 

tại các nước phát triển trên thế giới. Ở Việt Nam, đàn E- Guitar với đặc thù 

riêng, bên cạnh kế thừa bài bản, tác phẩm của nhiều sáng tác kinh điển cho 

Guitar, nhưng đồng thời cũng có hệ thống sách, tài liệu hướng dẫn giúp người 

học phát huy tính năng của đàn E- Guitar. 

Trường ĐHVHNT Quân đội, cơ sở đào tạo uy tín với xã hội, có nhiều kinh 

nghiệm trong biểu diễn, sáng tác và giảng dạy luôn gắn bó giữa lý thuyết và thực 

hành. Đàn E- Guitar với chương trình đào tạo còn đang gặp nhiều khó khăn 

trong xây dựng bộ giáo trình để nhiệm vụ dạy và học ngày càng nề nếp, chính 

quy. Đây cũng là mong muốn của người viết luận văn, qua đó xây dựng nên một 

chương trình đào tạo sát với thực tiễn, đạt chất lượng ngày càng cao, cung cấp 

cho các đoàn ca múa, đơn vị nghệ thuật cả nước những nghệ sĩ, nhạc công chơi 

đàn E- Guitar giỏi, xuất sắc, biểu hiện ý chí vươn lên của con người Việt Nam 

muốn hòa nhập với thế giới.  

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng người viết luận văn tin rằng các biện 

pháp nâng cao chất lượng dạy học đàn E- Guitar trình độ trung cấp chuyên 

nghiệp sẽ góp phần tăng thêm quyết tâm của bộ môn Guitar, khoa Âm nhạc hình 

thành sớm chương trình, giáo trình dạy học đàn E- Guitar. Qua 2 chương, luận 

văn cố gắng làm sáng tỏ mục đích, phương pháp, cách dẫn giải và đặc thù của 

chuyên ngành đàn E- Guitar. Đây là bước khởi đầu cho trách nhiệm nghiên cứu 

khoa học đào tạo, quá đó các giảng viên, học viên chuyên ngành đàn E- Guitar 

sẽ tích cực, cố gắng luyện tập, trau dồi, học hỏi để xây dựng chuyên ngành biểu 

diễn đàn E- Guitar đạt chuẩn đào tạo ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi 

của ngành biểu diễn âm nhạc Việt Nam hiện nay.  
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PHỤ LỤC 1 

Cấu tạo đàn Electric Guitar 
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99 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÀN ELECTRIC GUITAR 

(Giảng viên Dương Thanh Hải) 

TT Họ tên 
Năm học 

2016- 2017 
Hệ 

Trước khi vào 

trường 
Đạt loại Khả năng 

1 Lý Trung Hải IV Dân sự HS phổ thông Giỏi Độc tấu 

2 Đỗ Minh Quân TC III Quân sự HS phổ thông Giỏi Ngẫu hứng 

3 
Đoàn Quang 

Trường 
TC II Dân sự HS phổ thông Khá Đệm hát 

4 
Nguyễn Hải 

Nam 
TC II Dân sự HS phổ thông Khá Đệm hát 

5 
Trương Nam 

Tuấn 
TC II Dân sự 

Trung cấp III 

HVANQGVN 
Khá Độc tấu 

6 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
TC II Dân sự HS phổ thông Khá Đệm hát 

7 
Nguyễn Duy 

Thế 
TC II Dân sự HS phổ thông Khá Ngẫu hứng 

8 Lê Anh Vũ TC II Dân sự HS phổ thông Khá Độc tấu 
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PHỤ LỤC 3 

SO SÁNH 2 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐÀN E- GUITAR 

5.1. Năm thứ nhất 

Năm Kỳ Chương trình đang áp 

dụng 

Chương trình nâng 

cao 

Biện pháp đổi mới 

Năm 1 I 

- Gam: hệ thống 7 

mode các giọng trưởng 

trong một quãng tám;  

- Hợp âm 7 trưởng (rải) 

và 7 thứ  (rải). 

Nội dung thi cuối kỳ: 

- Bốc đề gam và đánh 

cùng Rhythm. 

- Bốc đề hợp âm trưởng. 

- Etude đánh cùng 

Rhythm. 

Gam, hợp âm, hợp 

âm rải: trưởng, thứ 

(tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu) từ 0 đến 2 

dấu hóa. 

+ Etude từ N01- 5 

(tác giả Dan Higgins) 

kết hợp luyện tập 

giữa tay gảy và tay 

bấm. 

+ 1tác phẩm nước 

ngoài diễn tấu cùng 

phần đệm Backing 

track. 

Quy định cụ thể:  

- Gam, hợp âm, hợp 

âm rải từ 0- 2 dấu hóa 

- Sử dụng bài kỹ 

thuật/Etude từ N0 1- 5 

dùng miếng gảy tạo 

tiếng đàn.  

- Độc tấu (solo) tác 

phẩm kết hợp với bộ 

đệm Backing track 

 
II 

- Gam: hệ thống 7 

(Mode) các giọng 

trưởng trong hai quãng 

tám. 

Bấm và chạy hợp âm 

rải trên đàn. 

1 Etude đánh cùng 

Rhythm. 

1 tác phẩm Electric 

Guitar đánh cùng phần 

đệm Backing Trach. 

- Nội dung thi cuối kỳ: 

+ Bốc đề hệ thống 7 

mode cho 12 giọng 

trưởng trong một quãng 

8 và đánh cùng Rhythm 

(Lonian, Dorian, Phrian, 

Lydian, Myxolyan, 

Aeolian, Lodian). 

+ Bốc đề bấm hợp âm 

của hệ thống gam 7 

mode. 

+ 1 Etude đánh cùng 

Rhythm 

+ 1 tác phẩm đánh cùng 

phần đệm Backing 

- Gam, hợp âm, hợp 

âm rải trưởng, thứ (tự 

nhiên, hòa thanh, giai 

điệu) từ 3 đến 4 dấu 

hóa. 

+ Các dạng thang 5 

âm (Pentatonic), sử 

dụng hiệu quả trong 

ngẫu hứng. 

+ Điệu thức (Mode) 

xuất phát từ thang âm 

trưởng gồm: Ionian, 

Dorian, Phrygian, 

Lydian, Mixolydian, 

Aeolian, Locrian. 

- Bài tập Etude luyện 

ngón 1- 3, ngón 2-4 

của Frank Gambale 

- Tác phẩm nước 

ngoài đánh cùng 

phần đệm Backing 

track. 

- Gam bổ xung các 

loại: trưởng, thứ (tự 

nhiên, hòa thanh, giai 

điệu). 

- Quy định gam từ 3- 

4 dấu hóa. 

- Bổ sung các thang 5 

âm (Pentatonic) 

- Tăng cường luyện 

tập gam nhạc Jazz: 

Ionian, Dorian, 

Phrygian, Lydian, 

Mixolydian, Aeolian, 

Locrian.  

- Xác định dạy học 

Etude của tác giả 

Frank Gambale để 

phát triển ngón 1- 3 

và 2- 4. 
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Track 

 

5.2. Năm thứ hai 

Năm Kỳ Chương trình đang áp 

dụng 

Chương trình nâng 

cao 

Biện pháp đổi mới 

Năm 2 

I 

- Gam: hệ thống 7 mode 

đánh hai quãng 8. 

+ Bấm hợp âm 7 trưởng, 

7 thứ. 

+ Hợp âm 7 át và cách 

chuyển hợp âm trên đàn. 

+ 2 tác phẩm Guitar điện 

có kỹ thuật: đẩy dây, 

chấm dây, bồi âm. 

+ Nội dung thi cuối kỳ: 

Bốc đề hệ thống gam 7 

mode chạy 2 vòng quãng 

8. 

Bốc đề bấm hợp âm 7 

trường , 7 thứ. 

1 tác phẩm Guitar điện 

có kỹ thuật đẩy dây. 

1 tác phẩm Guitar điện 

có kỹ thuật: bồi âm, 

chấm dây. 

- Gam trưởng, thứ 

(tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu) từ 3- 4 dấu 

hóa. 

- Luyện tập thang âm 

(Mode) xuất phát từ 

thang âm thứ giai 

điệu đi lên gồm: thứ 

giai điệu đi lên, 

thang âm Lydian #5, 

thang âm Lydian b7. 

- Bấm hợp âm 3, hợp 

âm 7 trưởng, 7 thứ 

- Hợp âm 7 át và 

cách chuyển hợp âm 

trên đàn 

- Bài tập Etude 

legato  

- Tác phẩm nước 

ngoài đánh cùng 

phần đệm Backing 

track: “May be next 

time”- Raine.  

Quy định cụ thể:  

- Gam, hợp âm, hợp 

âm rải từ 3- 4 dấu 

hóa. 

- Tăng cường thang 

âm Lydian có nốt 5# 

và b7 

- Hợp âm 7 (trưởng, 

thứ) với nhiều cách 

chuyển trên đàn. 

- Xác định biểu diễn 

tác phẩm trên nền 

phần đệm Backing 

track. 

II 

- Chạy gam rút gọn của 

hệ thống 7 mode. 

- Bấm các hợp âm 9 tăng, 

9 giảm. 

- Chuyền hợp âm đánh 

cùng Rhythm. 

- Học 1 tác phẩm 

Poprock và 1 tác phẩm 

Jazz. 

- Nội dung thi cuối kỳ: 

+ Bốc đề gam rút gọn 7 

mode chạy hai quãng 8. 

+ Bốc đề bấm hợp âm 9 

tăng,9 giảm. 

+ 1 tác phẩm PopRock 

đánh cùng BachKinh 

Track. 

+ 1 tác phẩm Jazz đánh 

- Gam trưởng, thứ  

(tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu) từ 5- 6 dấu 

hóa. 

- Luyện tập thang âm 

(Mode) xuất phát từ 

thang âm thứ giai 

điệu đi lên gồm: 

thang âm Locrian #2, 

thang âm át biến đổi 

(Super Locrian). 

- Bấm các hợp âm 9 

tăng, 9 giảm 

- Chuyển hợp âm 

cùng Rhythm (Slow 

rock, Funky, 

Bossanova...) 

- Bài tập Etude chùm 

- Gam: từ 5- 6 dấu 

hóa. 

- Thang âm Locrian 

#2 và thang âm át 

biến đổi (Super 

Locrian). 

- Vận chuyển thế tay 

bấm hợp âm theo 

nhiều loại nhịp điệu 

khác nhau. 

- Xác định tập bài kỹ 

thuật chùm 3 của tác 

giả Frank Gambale. 

- Quy định tác phẩm 

rõ ràng. 
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cùng BachKinh Track 3 của Frank Gambale 

từ N01- N05 

- Tác phẩm nước 

ngoài đánh cùng 

phần đệm 

Backingtrack:“Evil 

eye”- Yngwie 

Malmsteen.  

 

5.3. Năm thứ ba 

Năm Kỳ Chương trình đang áp 

dụng 

Chương trình nâng 

cao 

Biện pháp đổi mới 

Năm 3 

I 

- Chạy các hệ thống gam 

Pentatonics. 

+ Bấm và hiểu các hợp 

âm Jazz : 11,13, 6/9. 

+ Học các tác phẩm Pop 

hoạc Rock và 1 tác phẩm 

Jazz. 

- Nội dung thi cuối kỳ: 

+ Chạy các hệ thống gam 

Pentatonics. 

+Bốc đề gam Pentatonic. 

+Bốc đề bấm hợp âm 

Jazz. 

+ 1 tác phẩm Pop hoặc 

Rock. 

+ 1 tác phẩm Jazz. 

- Gam trưởng, thứ 

(tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu) từ 5- 6 dấu 

hóa. 

- Luyện tập thang 

âm  toàn cung; giảm 

đối xứng bắt đầu từ 

1 cung; Thang âm 

giảm bắt đầu từ 1/2 

cung 

- Bấm hợp âm: 

11,13,6/9 

- Chuyển hợp âm 

đánh cùng Rhythm 

(swing, Blues...) 

- Giới thiệu các 

thang âm II- V- I 

của các giọng trưởng 

để solo ngẫu hứng 

đơn giản. 

- Bài tập Etude Jazz 

từ N01- 5 (tác giả 

Csepei) 

- Tác phẩm nước 

ngoài đánh cùng 

phần đệm Backing 

Track: “I not 

lonely”- Mithun 

Eshwar, Poorthi 

Pravin  

Quy định cụ thể:  

- Gam, hợp âm, hợp 

âm rải từ 5- 6 dấu 

hóa 

- Nâng cao kỹ thuật 

diễn tấu các thang 

âm: toàn cung, giảm 

1 cung và 1/2 cung. 

- Tăng cường bấm 

hợp âm 11, 13, 6/9 

cùng Rhythm 

(swing, Blues...). 

- Xác định các bài 

kỹ thuật Jazz 

- Quy định tác phẩm 

cùng phần đệm 

Backing Track 

II 

- Gam: hệ thống gam 

Blues 

- Acco Rhythm của 

Funky. 

- Gam trưởng, thứ 

(tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu) từ 6-7 dấu 

hóa. 

- Gam từ 6- 7 dấu 

hóa. 

- Thang âm hỗn hợp: 

Pentatonic (trưởng, 
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- Nâng cao bài tác phẩm 

có sử dụng kỹ thuật quét 

dây 

- Nội dung thi cuối kỳ: 

+ Bốc đề gam Blues. 

+ Bốc đề bấm hợp âm 

Jazz. 

+ 1 tác phẩm có kỹ thuật 

quét dây. 

+ 1 tác phẩm Jazz Funky 

- Luyện tập thang 

âm hỗn hợp: 

Pentatonic (trưởng, 

thứ), thang âm 

Blues, thang âm 

Bebop. 

- Luyện tập Accor 

theo Rhythm Funky 

(pha trộn nhạc Soul, 

Jazz, R&B), Blues, 

Swing, Rock, 

Bossanova.... 

- Solo ngẫu hứng từ 

đơn giản đến phức 

tạp dựa trên vòng 

công năng: II- V- I 

của giọng trưởng. 

- Bài tập Etude Rock 

từ N01- N05 của 

Yngwie Malasteen 

- Tác phẩm nước 

ngoài trên phần đệm 

Backing Track: 

“Europe”- Carlos 

Santana, “ Trilogy”- 

Yngwie Malasteen 

thứ), thang âm 

Blues, thang âm 

Bebop. 

- Luyện tập lối chơi 

hợp âm theo 

Rhythm Funky, 

Blues, Swing, Rock, 

Bossanova.... 

- Ngẫu hứng theo 

vòng công năng: II- 

V- I. 

- Quy định bài kỹ 

thuật của tác giả 

Yngwie Malasteen 

- Quy định tác phẩm 

 

 

5.4. Năm thứ tư 

Năm Kỳ Chương trình đang áp 

dụng 

Chương trình nâng 

cao 

Biện pháp đổi mới 

Năm 4 I 

- Ôn lại các hệ thống 

thang âm 7 Mode, 

Pentatonics, Blues. 

- Chạy gam thang âm II-

V-I. 

- Các tác phẩm Jazz với 

nhiều thể loại. 

- Nội dung thi cuối kỳ: 

+ Bốc đề gam II- V- I 

chạy trong một quãng 8. 

+ Bốc đề bấm hợp âm 

Jazz. 

+ 1 tác phẩm Pop hoặc 

Rock. 

+ 1 tác phẩm Jazz với 

nhiều thể loại. 

- Gam trưởng, thứ (tự 

nhiên, hòa thanh, giai 

điệu) từ 6- 7dấu hóa. 

- Nắm chắc các thang 

âm 7 (Mode, 

Pentatonics, Blue) 

- Ngẫu hứng solo 

tổng hợp các thang 

âm 7 Mode 

- Bài tập Etude Blues 

từ N0 1- 5 của nghệ sĩ 

Guitar người Mỹ B.B 

King (1925- 2015) 

- Tác phẩm nước 

ngoài đánh cùng 

phần đệm Backing 

Quy định cụ thể:  

- Gam, hợp âm, hợp 

âm rải từ 6- 7 dấu 

hóa 

- Giải quyết thành 

thạo các loại thang 

âm. 

- Tăng cường ngẫu 

hứng trên các thang 

âm 

- Sử dụng bài kỹ 

thuật/Etude B.B 

King 

- Quy định tác phẩm 

độc tấu (solo) tác 

phẩm kết hợp với bộ 
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track: “Steppin out”- 

Eric Clapton. 

đệm Backing track 

II 

- Chuẩn bị vòng II-V-I để 

solo ngẫu hứng. 

- Bấm tất cả hợp âm từ 

7,9,11,13  

- Nội dung thi tốt nghiệp: 

- 1 Etdue đánh với 

Rhythm. 

- 1 tác phẩm Pop đánh với 

BachKinh Track. 

- 1 tác phẩm Jazz Rock 

đánh với BachKinh 

Track. 

- 1 tác phẩm Jazz Classics 

đánh với Piano đệm. 

- 1 tác phẩm với cùng ban 

nhạc có phần solo ngẫu 

hứng. 

- Thực hành luyện 

tập các Mode gam và 

hợp âm đã học. 

- Dựng bài tốt nghiệp 

gồm : 

+ Etude Jazz 

+ Etude Rock 

+ 2 tác phẩm nước 

ngoài diễn tấu cùng 

ban nhạc/band 

+ Đệm 1 ca khúc 

(Việt Nam hoặc nước 

ngoài) cùng ban 

nhạc/band 

- Đa dạng hóa lối 

diễn tấu các loại 

gam 

- Bổ sung phần dựng 

bài thi tốt nghiệp 

- Quy định thể loại 

Etude: Jazz, Rock 

- Thi 02 tác phẩm 

cùng ban nhạc/band 

- Bổ sung phần đệm 

ca khúc Việt Nam 
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PHỤ LỤC 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 

Giảng viên đang hướng dẫn đàn Electric Guitar  

(nguồn: tác giả chụp ngày 10/1/2017) 
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Trong giờ lên lớp 

(nguồn: tác giả chụp ngày 12/3/2017) 
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Giảng viên đang hướng dẫn đàn Electric Guitar  

(nguồn: tác giả chụp ngày 10/1/2017) 
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Ngẫu hứng trên đàn Electric Guitar 

(nguồn: tác giả chụp ngày 12/3/2017) 
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Giảng viên, học viên: nghệ sĩ- chiến sĩ 

(nguồn: tác giả chụp ngày 12/3/2017) 
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Hướng dẫn kỹ thuật trên đàn Electric Guitar 

(nguồn: tá giả chụp ngày 18/4/2017) 
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Hòa tấu đàn Electric Guitar giữa thày và trò 

(nguồn: tác giả chụp ngày 4/5/2017) 
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Tập thể lớp đàn Electric Guitar do giảng viên Dương Thanh Hải dạy 

(nguồn: tác giả chụp ngày 18/4/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


