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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Sơn dầu là một chất liệu cơ bản của hội họa. Đƣợc phổ biến nhiều trên 

thế giới. Ở Việt Nam từ khi trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dƣơng đƣợc 

thành lập năm 1925 các giáo sƣ ngƣời Pháp đã đƣa chất liệu này vào giảng 

dạy tại trƣờng, sinh viên Việt Nam những khóa đầu tiên đã dần dần làm 

quen học tập nghiên cứu. Từ đó, sơn dầu đã trở thành chất liệu cho sinh 

viên học tập sáng tác và đƣợc coi là chất liệu phổ thông đi song hành với sự 

phát triển của hội họa hiện đại. Nhiều họa sĩ hiện đại Việt Nam từ những 

giai đoạn đầu nhƣ Lê Phổ, Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái... cho đến hội họa 

đƣơng đại nhƣ Đinh Ý Nhi, Lê Quý Tông... đều rất thành công với chất liệu 

sơn dầu, các tác phẩm của họ đƣợc công chúng yêu nghệ thuật trong nƣớc 

và nƣớc ngoài biết đến. 

Trong đào tạo mĩ thuật ở hệ đại học sơn dầu là môn học chính của một 

số trƣờng hiện nay nhƣ: Trƣờng Đại học Mĩ thuật Việt Nam, Trƣờng Đại 

học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trƣờng Đại học Nghệ thuật Huế, 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng và một số các trƣờng 

chuyên nghiệp trong cả nƣớc. 

Năm học 2005 - 2006 Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An tuyển sinh 

khóa 1 Cao đẳng sƣ phạm mỹ thuật. Chất liệu sơn dầu cũng đƣợc đƣa vào 

nội dung giảng dạy ở môn học vẽ tranh sơn dầu, để sử dụng thành công, có 

hiệu quả chất liệu sơn dầu không hề dễ dàng. Bản thân là giảng viên mĩ 

thuật, việc tìm hiểu những kiến thức về kỹ thuật sơn dầu, xem những tác 

phẩm của các họa sĩ Việt Nam và thế giới vẽ bằng chất liệu sơn dầu, rút ra 

những kinh nghiệm khi vẽ tranh sẽ làm nền tảng để cho tôi có thể đi sâu 

hơn trong công việc giảng dạy mĩ thuật của mình. 

Xuất phát từ những vấn đề trên mà tôi quyết định chọn đề tài: Dạy học 

bố cục chất liệu sơn dầu ở trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An làm đối 
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tƣợng nghiên cứu của luận văn vì nó thật sự là một đề tài thiết thực và rất 

quan trọng đối với công tác giảng dạy bộ môn mỹ thuật, cũng nhƣ phù hợp 

với chuyên ngành thạc sỹ Lý luận và Phƣơng pháp dạy học mà tôi đƣợc đào 

tạo. Thông qua đề tài này ngƣời học hiểu phƣơng pháp vẽ tranh sơn dầu, thấy 

đƣợc giá trị và vẻ đẹp của nghệ thuật tranh sơn dầu. Ngƣời học nắm đƣợc kiến 

thức, kỹ thuật cơ bản từ đó sáng tác đƣợc tranh bằng chất liệu này. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Các tài liệu viết về mỹ thuật - nghệ thuật tạo hình, từ tài liệu thuộc 

lĩnh vực lý luận, thƣờng thức mỹ thuật đến các tài liệu chuyên môn, chuyên 

ngành mỹ thuật đều trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập tới đề tài. 

Có thể xếp các tài liệu, công trình nghiên cứu thành các nhóm sau: 

- Nhóm thứ nhất: Các tài liệu viết về mỹ thuật Việt Nam và Thế giới. 

Đây là nhóm tài liệu viết về lịch sử hội họa, các trào lƣu, khuynh hƣớng hội 

họa, các tác giả, tác phẩm, từ điển mỹ thuật có nói qua về chất liệu sơn dầu 

trong các tác phẩm hội họa nhƣ:  

Trƣờng Đại học Mĩ thuật Hà Nội (1983), Một số vấn đề Mĩ thuật, 

Nxb Văn hóa, Hà Nội; Lê Thanh Lộc (Biên soạn-1998), Từ điển mỹ 

thuật, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội; Marice-Grosser (1999), Để thưởng 

ngoạn một tác phẩm hội họa (Nguyễn Minh & Châu Nhiên Khang biên dịch), 

Nxb Mĩ thuật, Hà Nội; Đặng Bích Ngân (Chủ biên-2002), Từ điển thuật 

ngữ mỹ thuật phổ thông, Nxb Giáo dục, Hà Nội; Hữu Ngọc (2005), Hội 

họa Việt Nam hiện đại thuở ban đầu, Nxb Thế Giới; Hà Nội; Tiệp Nhân, 

Vệ Hải (chủ biên - 2004), Từ điển mỹ thuật hội họa thế giới, Nxb Mỹ thuật, 

Hà Nội; Quang Phòng (1998), Các họa sĩ trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông 

dương, Nxb Mĩ thuật, Hà Nội; Nguyễn Quân (1982), Nghệ thuật tạo hình 

Việt Nam hiện đại, Nxb Văn hóa, Hà Nội; Nguyễn Quân (1986), Tiếng 

nói của hình và sắc, Nxb Văn hóa, Hà Nội; Trƣờng Đại học Mĩ thuật Hà 

Nội (1983), Một số vấn đề Mĩ thuật, Nxb Văn hóa, Hà Nội; Chu Quang 
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Trứ, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Thái Lai (1998), Lược sử mỹ thuật và mĩ 

thuật học, Nxb Giáo dục, Hà Nội; Nguyễn Văn Tỵ (2000), Bố cục và các 

loại tranh, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội. 

- Nhóm thứ hai - Sách học vẽ. Đây là tài liệu hƣớng dẫn tự học vẽ cho 

mọi đối tƣợng yêu thích mỹ thuật. Có hai dạng: 

+ Sách học vẽ mang tính chất tổng hợp, gồm kiến thức, kỹ năng cơ 

bản của các nội dung học vẽ liên quan: hình họa, giải phẩu tạo hình, vẽ 

tranh… nhƣ: Gia Bảo (2010), Mỹ thuật căn bản và nâng cao, cẩm nang 

hướng dẫn thi vẽ, Nxb Mỹ Thuật; Lê Đức Lai (2000), Vẽ Mỹ Thuật, Nxb 

Xây Dựng; Nguyễn Duy Lẫm, Đặng Bích Ngân (2001), Màu sắc và 

phương pháp vẽ màu, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội; Phạm Viết Song 

(Tái bản - 2002), Tự học vẽ, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

+ Sách học vẽ mang tính chất chuyên biệt một nội dung môn học, 

hoặc một thể loại, một loại tranh, nhƣ Tranh sơn dầu; Tranh lụa; Tranh bột 

màu; Tranh màu nƣớc… David Sanmiguel (2014), Học vẽ tranh sơn dầu, 

Nxb Mỹ thuật, Hà Nội; Nguyễn Thành Đạt (1963), Định luật phối cảnh hội 

họa, Nxb Sài Gòn; Nguyễn Duy Lẫm, Đặng Bích Ngân (2001), Màu sắc 

và phương pháp vẽ màu, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội; Triệu Khắc Lễ 

(2001), Hình họa và điêu khắc, Nxb Trẻ, Hà Nội; Nguyễn Văn Tỵ (2000), 

Bố cục và các loại tranh, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội. 

Giáo trình sơn dầu; sách giáo khoa, sách giáo viên mỹ thuật các bậc 

học. Những tài liệu này đề cập đến đặc điểm, tính chất cũng nhƣ các 

phƣơng pháp vẽ sơn dầu: Giáo trình Sơn dầu - Trƣơng Bé, Trƣờng ĐHNT 

Huế, 2000; Nền móng của tranh sơn dầu - Nguyễn Đình Đăng, Nxb Văn 

hóa, 2005; Đàm Luyện (2003), Giáo trình Bố cục 1, 2, Nxb Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội; Nguyễn Quốc Toản, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Lăng Bình 

(2001), Mỹ thuật và PPDH, tập 1, 2, 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội; Trịnh 

Thiệp, Ƣng Thị Châu (1997), Mỹ thuật và PPDH Mỹ thuật, Nxb Giáo 
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dục, Hà Nội; Nguyễn Quốc Toản (chủ biên), Hoàng Kim Tiến (2007),  

Giáo trình phương pháp dạy-học mĩ thuật, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà 

Nội; Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi 

mới, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

Nhìn chung, những tài liệu nói trên đều nhằm giúp ta tiếp cận đến kiến 

thức, kỹ năng mỹ thuật. Hiển nhiên, kiến thức, kỹ năng mỹ thuật là khoa 

học, khách quan về phƣơng diện lý luận, còn những tài liệu nói trên lại là 

kết quả trải nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu cá nhân (hoặc nhóm cá nhân) về 

chất liệu sơn dầu trong sáng tác. Và chƣa có đề tài nào nghiên cứu về chất 

liệu sơn dầu dạy học cho các ngành sƣ phạm nói chung và cho môn bố cục 

tại trƣờng CĐSP Nghệ An. 

Chất liệu sơn dầu đã đƣợc đƣa vào giảng dạy ở trƣờng và có một số 

thành công nhất định, và tôi sẽ tiếp tục khai thác theo những hƣớng nghiên 

cứu này nhằm chọn lọc cũng nhƣ điều chỉnh hợp lý để áp dụng với thực tế 

giảng dạy bố cục chất liệu sơn dầu cho sinh viên chuyên ngành mỹ thuật tại 

trƣờng tôi. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng dạy học môn bố cục chất liệu 

sơn dầu từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo 

cho sinh viên mĩ thuật tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu  

Nghiên cứu thực trạng dạy học môn bố cục chất liệu sơn dầu (tĩnh vật, 

chân dung, tranh đề tài) 

Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong giảng dạy bố cục. 

Tổ chức thực nghiệm 
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4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu về dạy học môn bố cục chất liệu sơn dầu ở 

trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trong luận văn này, tôi chỉ nghiên cứu những kiến thức, đặc điểm, các 

kỹ năng sử dụng chất liệu sơn dầu, phƣơng pháp xây dựng bố cục tranh 

bằng sơn dầu, liên hệ với dạy học bố cục cho sinh viên k37 CĐSP mĩ thuật  

ở Trƣờng CĐSP Nghệ An. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản sau: 

Phương pháp sưu tầm, nghiên c u các tài liệu: Nghiên cứu tài liệu về 

tính chất đặc điểm cũng nhƣ phƣơng pháp xây dựng bố cục bằng chất liệu 

sơn dầu qua sách, các phƣơng tiện báo chí, truyền thông. Tìm hiểu chƣơng 

trình dạy bố cục bằng chất liệu sơn dầu ở một số trƣờng CĐ có hệ mĩ thuật 

liên quan đến nội dung đề tài. 

Phương pháp tổng hợp, phân tích: Tìm hiểu về tính chất, đặc điểm 

của chất liệu sơn dầu  

Phương pháp khảo sát, thực nghiệm: Khảo sát thực trạng dạy và học 

về chất liệu sơn dầu cho hệ mĩ thuật ở trƣờng CĐSP Nghệ An. Thực 

nghiệm việc thực hiện cách sử dụng chất liệu của sinh viên qua các buổi vẽ 

trên lớp để tìm hiểu và giải quyết nội dung mà đề tài đề ra.  

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn nhƣ một công trình nghiên cứu mang tính thực tiễn trong 

hoạt động học tập và sáng tạo mỹ thuật. 

Đề tài sẽ đƣa ra đƣợc những vấn đề lý luận và thực tiễn về vẽ tranh 

nói chung và vấn đề dạy học bố cục bằng chất liệu sơn dầu cho sinh viên 

ngành mĩ thuật có trình độ Cao đẳng.  
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Đề tài khi hoàn thành có thể vận dụng, bổ sung nguồn tƣ liệu tham 

khảo vào việc giảng dạy mĩ thuật trong các trƣờng chuyên và không chuyên 

nói chung và giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành mĩ thuật nói riêng. 

7. Bố cục của luận văn 

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

gồm 02 chƣơng. 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 

Chƣơng 2. Một số biện pháp nâng cao dạy học bố cục chất liệu sơn 

dầu tại trƣờng cao đẳng sƣ phạm Nghệ An 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Một số khái niệm chung 

1.1.1. Khái niệm dạy học 

Dạy học bao gồm hai hoạt động: Hoạt động dạy và hoạt động học. Hai 

hoạt động này luôn gắn bó mật thiết với nhau, tồn tại cho nhau. Có rất 

nhiều quan điểm khác nhau về dạy học, nhƣng tựu chung lại có thể hiểu 

một cách khái quát: 

Dạy là sự tổ chức và điều khiển tối ƣu quá trình sinh viên chiếm lĩnh 

tri thức, trong và bằng cách đó hình thành và phát triển nhân cách. 

Học là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh khái niệm khoa 

học, dƣới sự điều khiển sƣ phạm của giáo viên. 

1.1.2. Phương pháp dạy học 

Phƣơng pháp là cách thức hoặc phƣơng pháp, phƣơng thức,…để giải 

quyết một vấn đề. Có nghĩa là tìm cách tiến hành công việc từ ban đầu đến 

khi kết thúc - tìm những công đoạn cần thiết hay còn gọi là những bƣớc đi 

liên tục, có logic chặt chẽ nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao cho công việc. 

Những phƣơng pháp đƣợc vận dụng và tiến hành trong hoạt động dạy 

học theo phƣơng thức nhà trƣờng đƣợc gọi là phƣơng pháp dạy học. 

Cho đến nay, có rất nhiều quan điểm khác nhau về PPDH, chƣa có sự 

thống nhất về định nghĩa khái niệm. Phạm Viết Vƣợng cho rằng: “Phƣơng 

pháp dạy học là tổng hợp các cách thức hoạt động phối hợp, tƣơng tác giữa 

giáo viên và học sinh, nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh hệ thống kiến thức 

khoa học, hình thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo, thực hành sáng tạo và thái 

độ chuẩn mực theo mục tiêu của quá trình dạy học”[7,Tr253] 

Theo Nguyễn Ngọc Quang cho rằng: “PPDH là con đƣờng chính yếu, 

cách thức làm việc phối hợp, thống nhất của thầy và trò, trong đó thầy 

truyền đạt nội dung trí dục để trên cơ sở đó, và thông qua đó, mà chỉ đạo sự 
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học tập của trò; còn trò lĩnh hội và tự chỉ đạo sự học tập cả bản thân, để 

cuối cùng đạt tới mục đích dạy học”[7,Tr.254]. 

Mặc dù có những quan điểm khác nhau nhƣng các tác giả đều thừa 

nhận PPDH có những đặc trƣng sau: 

- PPDH phản ánh sự vận động của quá trình nhận thức của trò nhằm 

đạt đƣợc mục đích học tập. 

- PPDH phản ánh cách thức hoạt động, tƣơng tác, sự trao đổi thông 

tin, dạy học (truyền đạt và lĩnh hội) giữa thầy và trò. 

- PPDH phản ánh cách thức tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức 

của thầy: kích thích và xây dựng động cơ; tổ chức hoạt động nhận thức và 

kiểm tra - đánh giá kết quả nhận thức của trò; phản ánh cách thức tổ chức, 

tự điều khiển, tự kiểm tra - đánh giá của trò. 

Từ những nhận định trên, ta có thể khái quát về PPDH nhƣ sau: 

PPDH là cách thức hoạt động của GV và SV, trong đó GV là ngƣời 

chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy và học; SV là ngƣời tổ chức, chủ động 

tham gia các hoạt động học tập nhằm đạt đƣợc các mục tiêu dạy - học. 

1.1.3. Bố cục 

Nói đến bố cục, tức là nói đến phạm vi lĩnh vực sáng tác nghệ thuật. 

Một tác phẩm hội họa đƣợc công bố trƣớc quần chúng là công bố một 

thành tựu tƣ duy, một quá trình lao động sáng tạo. Nó là tấm gƣơng phản 

ánh trung thành tƣ tƣởng tình cảm trí tuệ của tác giả. Đem đến cho ngƣời 

thƣởng thức một cảm xúc, niềm rung cảm nhiều hay ít trƣớc tác phẩm ấy là 

tùy thuộc vào sự hấp dẫn sức truyền cảm bằng chính ngôn ngữ tạo hình mà 

nhà hội họa đã vận dụng để sáng tạo nên nó. Nhƣng sự biểu hiện cái đẹp 

nghệ thuật có liên quan trực tiếp với sức mạnh nhận thức mà nghệ sĩ đạt 

đƣợc. “Sức mạnh nhận thức đó là chuyên môn tay nghề, là quá trình nhào 

nặn lý giải sắp xếp cấu trúc nghệ thuật bằng chính ngôn ngữ và phƣơng tiện 
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để biểu đạt ngôn ngữ ấy theo một quan niệm riêng, sở thích riêng. Việc sắp 

xếp đó gọi là bố cục” [3, Tr.55] . 

Bố cục là gì? Trong khái niệm chung có thể hiểu: Bố cục là làm cho 

hài hòa hay bố cục là sự sắp xếp khéo léo để đạt đến sự hài hòa thuận mắt. 

Bố cục là sự cân bằng các bộ phận, các khối phân bổ trong bức tranh, 

những tuyến trong tranh phong cảnh, những hình ảnh sự vật trong tranh 

tĩnh vật, khuôn mặt cánh tay trong tranh chân dung, nhóm ngƣời trong 

tranh có chủ đề. Tất cả đều có mục đích tạo nên một chỉnh thể hài hòa. 

Tóm lại những quan niệm trên tuy cách nói khác nhau song chung quy vẫn 

thống nhất đối với công việc của bố cục trong một tác phẩm nghệ thuật là 

Lôgic và hài hòa hay một chỉnh thể hài hòa logic trong tác phẩm hội họa là 

toàn bộ phƣơng pháp cấu tạo thành tác phẩm, nó bao gồm phƣơng pháp bố 

cục, các quy tắc bố cục và sự vận dụng các quy tắc đó, từ hình, đƣờng nét, 

màu sắc sự thống nhất để đạt đến sự thuận mắt hợp lý… Sau khi xác định 

chủ đề tƣ tƣởng cho bức tranh tƣơng lai ngƣời họa sĩ phải vẽ hàng chục 

phác thảo để tìm ra các giải quyết cho một chỉnh thể hài hòa gồm có: Từ 

hòa sắc nhịp điệu, đƣờng nét chung, ánh sáng bóng tối, trọng tâm, mảng 

chính mảng phụ… Những yếu tố tạo hình này thể hiện cách diễn tả tối ƣu 

thông qua kết cấu, bộc lộ nội dung một cách hợp lý nhất mà ngƣời xem có 

thể cảm thụ trực tiếp bằng cảm tính. 

Việc nghiên cứu bố cục là tìm hiểu tính hài hòa và tính logic mà 

trong khi thể hiện bố cục phải quan tâm và hiệu quả đó phải đƣợc 

bộc lộ trên mặt phẳng dƣới dạng mô hình nhƣ thế nào? Tìm hiểu 

hài hòa trong tranh là tìm hiểu vì sao quy luật hài hòa là quy luật 

tối thƣợng trong nghệ thuật, những điều kiện để đạt đến hài hòa. 

Điều kiện đó là gì? Vì sao chỉ thông qua đó mới thực hiện đƣợc 

sự hài hòa. Là do hài hòa có tính quy luật khách quan nên nó 
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cũng có những quy tắc mà ngƣời họa sĩ phải nhận thức thấu đáo 

để vận dụng. [3, Tr57]. 

Trong lịch sử nghệ thuật các nhà hội họa điêu khắc, kiến trúc đã tìm ra 

những quy luật cho sự hài hòa, đƣợc họ vận dụng trong sáng tác nhƣ tỷ lệ 

cân đối (tỷ lệ vàng), quy tắc bố cục theo đƣờng chéo, theo hình tam giác, 

hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật…  

Mục đích cuối cùng của ngƣời sáng tác mĩ thuật là phải sản sinh đƣợc 

những tác phẩm nghệ thuật của mình, tức là phải biết là (sáng tác) tranh (bố 

cục tranh). Tất cả những môn học chuyên ngành cơ bản nhƣ Hình họa, 

Điêu khắc, Trang trí, Giải phẫu, Luật xa gần, Nghệ thuật học… đều phục 

vụ và hỗ trợ cho mục đích cuối cùng ấy. Bài thi tốt nghiệp ra trƣờng của 

các sinh viên mĩ thuật là bài có tính chất tổng hợp: bố cục tranh hoặc bố 

cục tạo dáng để sáng tạo ra các sản phẩm mĩ thuật. Bố cục tranh là công 

việc vô cùng thú vị, là sự rèn luyện cơ bản của ngƣời học mĩ thuật và họa sĩ 

sáng tác tranh. 

1.1.4. Chất liệu sơn dầu 

Trong quá trình tiến hóa, con ngƣời không ngừng cải tạo thế giới tự 

nhiên phục vụ cho lợi ích của mình. Từ khi tìm ra lửa và trải qua hàng vạn 

năm con ngƣời đã tiến hóa một bƣớc dài trên con đƣờng cải tạo thế giới tự 

nhiên. Trồng trọt, chế biến, sản xuất ra các sản phẩm tiêu dùng từ thô sơ 

với hai bàn tay khéo léo tinh xảo đến những mặt hàng cao cấp từ những nhà 

máy hiện đại. Con ngƣời đã tìm ra biết bao vật liệu mới, chất liệu mới đƣợc 

sản xuất ra bằng sự phát triển vƣợt bậc của khoa học kĩ thuật… 

Nhƣ vậy trong thế giới tự nhiên có các dạng vật chất do sự biến đổi 

của tự nhiên mà tạo thành các trạng thái vật chất khác nhau: khô, đanh, rắn 

chắc nhƣ kim cƣơng, sắt, thép, vàng, bạc, đồng, gỗ, đá… Nhƣng cũng có 

nhiều dạng vật chất mềm, nhẹ, xốp, dẻo, mịn màng, óng ả nhƣ mây, nƣớc, 

cây cối, hoa lá thảo mộc… Đó là các dạng vật chất mới, chất liệu mới do 
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con ngƣời sáng tạo ra. Một trong những chất liệu do con ngƣời tạo ra để 

làm phƣơng tiện cho việc biểu hiện nghệ thuật hội họa đó là chất liệu 

sơn dầu. 

Sơn dầu là một loại họa phẩm đƣợc làm từ sắc tố (pigment), thƣờng 

dƣới dạng bột khô đƣợc nghiền kỹ với dầu lanh (cây gai) hay dầu cù túc. 

Tuy nhiên, việc pha màu sơn dầu đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn để 

tránh gây những phản ứng hóa học bởi sắc tố có thể là nguyên liệu khoáng, 

hữu cơ hoặc nguyên liệu hóa học. 

Sơn dầu không thấm nƣớc, có độ dẻo và độ che phủ mạnh (dễ dàng 

phủ kín lớp sơn khác ở dƣới, trừ các màu có tính đặc biệt). 

Cũng có lúc ngƣời ta dùng từ màu dầu thay cho từ sơn dầu với ý định 

chỉ chất liệu dùng trong tác phẩm. Với những ƣu điểm vƣợt trội, sơn dầu đã 

trở thành chất liệu chính để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Điển hình là 

những bức tranh kiểu Hà Lan mới ở Bắc Âu và sự phát triển của kỹ thuật 

vẽ tranh sơn dầu thời Phục Hƣng đã gần nhƣ thay thế hoàn toàn các loại 

chất liệu khác. 

Vasari họa sĩ kiến trúc sƣ và nhà lịch sử mĩ thuật Phục hƣng 

Italia cho rằng anh em họa sĩ Hubert Van Eyck (1370-1426) và 

Han Van Eyck (1390-1441) ngƣời Hà Lan đã phát hiện ra sơn 

dầu. Họa sĩ Van Eyck đã khám phá ra sơn dầu khi ông đem bức 

tranh vẽ bằng lòng trắng trứng có phết một lớp vecsni ra phơi 

nắng cho chóng khô, nhƣng không thành công vì bị nứt nẻ. Vì 

thế Van Eyck phải nghĩ ra cách chế tạo những chất dầu có thể 

khô trong bóng râm. Thấy dầu hồ đào đáp ứng đƣợc yêu cầu này, 

Van Eck bèn trộn dầu với bột màu và thấy màu sáng rực rỡ, 

không cần quét một lớp vecsni lên bức tranh nhƣ trƣớc nữa. 

[3,Tr.3] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Da_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A7u_lanh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2y_gai&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BA%A7u_c%C3%B9_t%C3%BAc&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BA%BBo&action=edit&redlink=1


12 

 

Van Eyck đã dùng dầu làm chất liệu chính của tranh. Rõ ràng chính 

ông đã mở đƣờng cho nền hội họa bằng sơn dầu. 

Ngƣời đƣa sơn dầu từ Hà Lan của Van Eyck vào Italia khoảng những 

năm 1460-1470 là Adamessina. Lập tức kỹ thuật này đƣợc các họa sĩ Italia 

hăng hái sử dụng và cải tiến. Nó trở thành chất liệu quan trọng bậc nhất cho 

hội họa trên đà đang phát triển ở thời kỳ này. Tuy nhiên từ đó tới khi sơn 

dầu đƣợc hoàn thiện còn phải trải qua 200 năm cải tiến nữa và cũng chính 

ngƣời Hà Lan đã làm việc hoàn thiện này với Rubens và học trò của ông là 

Vadelf. Màu sơn dầu và kỹ thuật sơn dầu đạt đến đỉnh cao, trở thành chất 

liệu thông dụng nhất và có khả năng biểu đạt phong phú nhất, lấn át hoàn 

toàn các chất liệu khác. Công nghiệp hóa chất càng ngày càng phát triển thì 

sơn dầu đƣợc chế ra ngày càng dồi dào và phong phú. 

Sự hình thành và phát triển của hội hoạ sơn dầu Việt Nam. 

Cho đến cuối thế kỷ 18 tranh sơn dầu mới có ở Việt Nam. Những 

tranh này có lẽ do các cố đạo đƣa vào bằng con đƣờng truyền đạo, là các 

phiên bản hội hoạ sơn dầu vẽ các đề tài kinh thánh. Gần đây ngƣời ta tìm 

đƣợc vài bức tranh sơn dầu, vẽ chân dung ngƣời Việt Nam do ngƣời Pháp 

vẽ vào cuối thế kỷ 18 theo lối hội hoạ Tây Âu, những cảnh sinh hoạt của 

Việt Nam ở cuối thế kỷ 18 nhƣ tranh “trên sông Hội An” hoặc “Cảnh hát 

tuồng ở đài trong” những tranh đó vẫn không phải của ngƣời Việt Nam vẽ. 

Trong thời gian này, chất liệu sơn dầu đóng hộp có thể đã du nhập vào ta 

nhƣng cũng rất ít, và cũng chƣa thấy ai dùng để sáng tác tranh hội hoạ. 

Ngoài một số ngƣời Việt Nam sang Pháp học vẽ và trở về nƣớc vào những 

năm cuối thế kỷ 19 trong đó có hoạ sĩ Lê Văn Miến. Với hai tác phẩm sơn 

dầu còn lại: “Bình văn” và “Chân dung cụ Tú Mèn” (1898). Tuy nhiên, sơn 

dầu chỉ thực sự phổ biến từ khi Trƣờng Mĩ thuật Đông Dƣơng ra đời vào 

năm 1925. Cùng với các kiến thức hội họa châu Âu, SV trƣờng này làm 

quen và nhanh chóng nắm vững cách sử dụng chất liệu, với sự cần cù đã 
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giúp các họa sĩ trẻ Việt Nam đạt tới mức khá điêu luyện của kỹ thuật sơn 

dầu, bắt đầu một thời kỳ mới trong lịch sử mỹ thuật cận đại Việt Nam nói 

chung và hội hoạ màu dầu Việt Nam nói riêng. 

1.2. Khái quát về chất liệu sơn dầu 

1.2.1. Tính năng của chất liệu sơn dầu 

Sơn dầu là chất liệu biểu hiện ngôn ngữ của hội họa, đặc biệt trong 

trƣờng mĩ thuật tạo hình sơn dầu có vị trí và vai trò rất quan trọng, nó là 

phƣơng tiện nghiên cứu hình họa cơ bản, là phƣơng tiện học tập, sáng tác 

chuyên khoa. 

Nói đến hội họa là nói đến đƣờng nét, hình mảng, màu sắc, ánh sáng, 

bóng tối đƣợc biểu hiện lên mặt phẳng tạo ra một không gian ảo giác nhƣ 

thật hoặc giống thật. Ở mọi thời đại ngƣời họa sĩ đã dùng các phƣơng tiện 

của hội họa để diễn tả. Phƣơng tiện đó có nhiều loại: Các loại bút vẽ, dao 

vẽ (bay), các loại giấy, bìa cứng hoặc các loại vải vẽ, bố vẽ (Toiles), các 

loại màu: bột màu, sáp màu, phấn màu, màu nƣớc, tempera acrylic, các loại 

bột vẽ sơn mài, các loại sơn vẽ sơn mài, các loại bút vẽ sơn mài, các loại 

dao khắc để vẽ tranh khắc gỗ, các loại máy móc in ấn đồ họa, các loại gỗ, 

thạch cao, cao su, kẽm, các loại hóa chất dùng cho in khắc kẽm đồ họa, các 

loại màu nề vữa để vẽ tranh ghép mảng hoàng tráng… Ngƣời ta gọi chung 

là chất liệu.  

Sơn dầu là một chất liệu đƣợc tạo nên từ những hợp chất hóa học bao 

gồm các loại bột màu đƣợc nghiền kỹ, nhuyễn, mịn với một loại dầu đặc 

quánh mềm và dẻo. Dầu lanh là loại dầu dẻo, mềm, bóng. Khi tinh luyện 

với bột màu sẽ có một hợp chất mang tính chất của dầu nhƣng có màu. 

Ngƣời ta gọi chất liệu này là sơn dầu hay màu dầu, chất màu có dầu. Màu 

sắc phong phú, dễ hòa lẫn. Nó hòa lẫn đƣợc nhiều màu sắc từ đậm đến 

nhạt, từ nóng đến lạnh và các độ chuyển tiếp rất tinh tế. Khi ƣớt và khi khô 

sắc màu ít thay đổi. Có thể miêu tả cảm xúc trực tiếp đối tƣợng sự vật. 
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Khả năng của sơn dầu hết sức phong phú. Đó là khả năng diễn tả, 

thiên nhiên và con ngƣời.  

Sơn dầu có khả năng tạo ra một không gian ảo giác làm cho đối 

tƣợng đƣợc miêu tả trên tranh giống nhƣ thật. Khả năng diễn tả 

chất của đối tƣợng sự vật - một rừng cây, một cụm chuối, một hồ 

nƣớc, một bông hoa, một chùm nho mọng nƣớc óng ả, một tấm 

vải nhung, gấm lụa, sa tanh, đồng, gỗ, đá… một con ngƣời… 

[3,Tr.16]. 

Ngƣời họa sĩ biết vận dụng với bàn tay điêu luyện và cách sử dụng 

sơn dầu thành thạo thì có thể diễn tả đƣợc tất cả các đối tƣợng sự vật thiên 

nhiên và con ngƣời. Khả năng diễn tả của sơn dầu hết sức phong phú và đa 

dạng có thể tạo ra các sắc thái khác nhau trong hội họa. Nó cho phép ngƣời 

họa sĩ diễn tả trực tiếp đối tƣợng của sự vật, biểu hiện đƣợc tất cả các hiện 

tƣợng thiên nhiên cũng nhƣ con ngƣời rất phong phú đa dạng tùy thuộc vào 

cảm xúc tâm hồn, cách xử lý kỹ thuật chất liệu, làm chủ đƣợc kỹ thuật, biến 

kỹ thuật chất liệu thành phƣơng tiện miêu tả, biểu hiện, mô phỏng, tái tạo 

hoặc sáng tạo của ngƣời họa sĩ. 

1.2.2. Sơ lược phương pháp vẽ chất liệu sơn dầu 

1.2.2.1. Phương pháp nghiền và lên màu 

- Kỹ thuật nghiền và lên màu bằng bút vẽ 

Bút vẽ là dụng cụ cần thiết của nhà hội họa. Có nhiều loại bút khác 

nhau, tùy theo sở thích và thói quen của ngƣời vẽ. Dù có khác nhau trong 

cách sử dụng, song cuối cùng ngƣời cầm bút cũng phải dùng bút chấm 

màu, nghiền màu trên bảng pha màu để tạo dựng tranh. 

Có nhiều cách nghiền màu và lên màu bằng bút vẽ. Song cơ bản có 

những cách sau đây: 

Nghiền trộn trên bảng pha màu: Dùng bút chấm các màu rồi nghiền 

trên bảng pha màu, thông thƣờng chỉ nên dùng ba màu hòa trộn với nhau. 
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Có thể nghiền nhuyễn kỹ để các màu hòa lẫn tạo ra đƣợc màu vừa ý rồi 

dùng bút phết lên chỗ cần thiết trên tranh. Cách đặt bút tùy theo nội dung 

tính chất đề tài. Tùy theo phong cách ngƣời vẽ. Không có một công thức 

nào quy định phải đặt màu nhƣ thế nào lên mặt tranh. Có thể phết từng 

mảng màu, có thể dứt từng nhát bút để lại dấu bút tùy theo độ to nhỏ dài 

ngắn của nhát bút. Có thể day cho các màu trát lên mảng cần phủ kín. 

Thông thƣờng muốn cho màu trong trẻo việc đặt bút phải tuần tự giữa các 

lớp màu từ mỏng đến dày. Từ đậm đến độ trung gian rồi đến sáng. Lớp 

màu ở dƣới đã khô hẳn mới đặt bút màu lớp sau lên trên. Các nhát bút to 

nhỏ, dài ngắn tùy thuộc vào ngƣời vẽ. Song không nên bao giờ phết một 

màu đã hòa sẵn trên bảng pha màu đặt một diện rộng trên mặt tranh. Vì nhƣ 

vậy màu sẽ rất nghèo nàn, thiếu độ chuyển tiếp giữa các màu, độ chuyển 

tiếp của nóng lạnh, các sắc nhị của màu sẽ không còn. Chỉ nên đặt những 

nhát bút vừa phải, dứt khoát và mạch lạc. Có thể day lẫn các màu trên một 

diện rộng để tìm hòa sắc chung. Khi các diện nhỏ đƣợc đặt cạnh nhau 

những màu nóng lạnh cùng độ khác sắc rồi mới day hòa lẫn. Việc day bút 

để hòa lẫn các diện nhỏ thành diện lớn nhất thiết phải dùng cây bút hoàn 

toàn sạch, không nên dùng cây bút đã phết một mảng màu nào đó làm bút 

day hòa lẫn các mảng màu đặt cạnh nhau. Vì nhƣ vậy màu hòa lẫn dễ bị 

bẩn không trong trẻo nhƣ ý muốn. 

Nghiền trộn trực tiếp trên mặt tranh: Ngƣời vẽ dùng bút chấm màu đặt 

lên những chỗ trên tranh từ hai đến ba màu sau đó hòa trộn các màu vừa đặt 

dùng bút day cho màu và trộn lan ra mảng màu cần phủ kín. Nếu chƣa hòa 

hợp thì tiếp tục thêm những màu cần thiết. Cứ nhƣ vậy ngƣời vẽ có thể tạo 

đƣợc một hòa sắc màu theo ý muốn. Phƣơng pháp này đòi hỏi ngƣời vẽ 

phải nắm chắc tƣơng quan và sắc độ nóng lạnh, làm chủ trong cách xử lý kĩ 

thuật. Nếu không dễ gây ra xỉn bẩn hoặc cày màu. 

- Kỹ thuật nghiền và lên màu bằng dao (bay) vẽ 
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Do dao vẽ đƣợc cấu tạo nhƣ chiếc bay của thợ nề, có nhiều cỡ, tính 

chất mềm dẻo, độ nhún, độ uốn cong nhiều nên có thể dùng dao vẽ để lên 

màu sơn dầu. Có nhiều cách lên màu bằng dao vẽ, nhƣng tựu chung có hai 

cách lên: 

Cách thứ nhất: Dùng dao lấy màu, nghiền màu trên bảng pha màu rồi 

đƣa màu lên mặt tranh. Dùng dao đƣa đi theo các hƣớng, các mảng cần 

thiết. Mặt dao nghiêng một góc vừa phải so với mặt tranh để màu đọng, 

dƣới lƣỡi dao có thể đi hết mảng màu tùy theo lƣợng màu và mảng to nhỏ 

mà lƣỡi dao cần đƣa tới. Thông thƣờng dùng dao vẽ thì lƣợng màu dƣới 

dao phải nhiều để đi hết các mảng một lúc. Dùng lƣỡi dao gạt màu theo các 

hƣớng và chiều thích hợp sẽ tạo ra các mảng màu trong trẻo. Có những 

mảng màu gạt một lần nếu đạt đƣợc tƣơng quan sắc độ nóng lạnh của màu 

thì có thể dừng lại không đi lại lần thứ hai. Song điều này rất khó vì trên 

mặt tranh sơn dầu ít khi ngƣời ta chỉ gạt màu một lần mà đạt ngay hiệu quả 

mong muốn, vì còn các mảng màu tƣơng quan với mảng bên cạnh. Do đó 

việc dùng dao vẽ còn tùy thuộc vào thói quen sử dụng của ngƣời vẽ. 

Tùy theo chủ đề phong cách ngƣời vẽ mà sử dụng dao sao cho thích 

hợp. Có thể dùng dao để đi mảng gạt màu theo từng mảng. Có thể chắn 

màu giữa các mảng, có thể chắn để lấy những nét cần thiết. Có thể dùng 

dao cạo những mảng màu bị cày lầy ra khỏi chỗ cần thiết. Có thể dùng dao 

để tạo các lớp màu bằng cách để cho lớp màu dƣới khô hẳn rồi gạt lớp màu 

khác lên trên với những tƣơng quan sắc độ phù hợp. Điều này đòi hỏi sự 

tinh tế trong việc hòa hợp các mảng chồng lên nhau làm sao đạt đƣợc 

những sắc độ đậm nhạt nóng lạnh phù hợp với phong cách ngƣời vẽ. 

Cách thứ hai: Ngƣời vẽ dùng nguyên những ống màu nặn thẳng lên 

mặt tranh. Chọn ống màu nào đặt cạnh nhau cho phù hợp rồi dùng dao vẽ 

gạt những mảng màu vừa đặt lên tạo ra những mảng hòa hợp rất ngon lành 

mạnh mẽ. Để vẽ đƣợc một mảng màu phù hợp với nội dung và phong cách, 
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ngƣời vẽ không đơn giản là làm đƣợc ngay. Ngƣời vẽ phải hoàn toàn làm 

chủ dao vẽ và tƣơng quan sắc độ mới có thể tạo ra đƣợc những sắc thái 

thoái mái nhƣng đạt hiệu quả. Ngƣời vẽ có thể phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều 

lần chồng lên nhau rất nhiều lớp mới có thể tạo ra chất cần diễn tả, những 

tƣơng quan sắc độ cần đạt đến. Với lối này ngƣời vẽ thƣờng dùng một 

lƣợng màu tƣơng đối nhiều. Muốn vẽ đạt hiệu quả thì tốt nhất nên vẽ khắp 

mặt tranh một lúc tràn ngập các màu nặn trực tiếp trên mặt tranh, không 

kiệm màu mà phải nặn ra một lƣợng màu cần thiết, không thể có màu đẹp, 

tƣơng quan đẹp khi mặt tranh thiếu màu. Lối này tất nhiên không đơn giản 

là vẽ đƣợc ngay, phải lấy đi những màu bị vấn đục, những màu không hòa 

hợp để tạo lại những mảng màu hòa hợp cả về sắc độ lẫn nóng lạnh. Có thể 

dùng dao để gạt chắn tạo ra các chiều hƣớng hình mảng, đƣờng nét phong 

phú. Có thể dùng mũi dao để cạo, vạch tạo ra những chất khác nhau, những 

tƣơng quan khác nhau, những hình mảng khác nhau trên mặt tranh. Điều 

cốt lõi là phù hợp với phong cách nội dung cần miêu tả mà ngƣời vẽ cần 

đạt đến. Không có một lời khuyên hoặc chỉ dẫn nào làm cẩm nang cho 

ngƣời cầm bút trƣớc bức tranh của mình. Chỉ có tìm tòi cách biểu đạt bằng 

chính kinh nghiệm, thói quen sở trƣờng của ngƣời vẽ. 

1.2.2.2. Kỹ thuật tạo chất trong sơn dầu 

- Tạo chất bằng màu ƣớt 

Tính chất của sơn dầu là mềm quánh dẻo có độ kết dính, khi ƣớt hòa 

trộn dễ dàng giữa các màu với nhau. Tùy theo đậm nhạt cũng nhƣ sắc màu, 

cƣờng độ nóng lạnh mà ngƣời vẽ có thể hòa lẫn dễ dàng. Khi lớp màu dƣới 

đã khô thì không thể hòa lẫn màu mới vẽ lên sau với màu ở dƣới. Do tính 

chất khi khô thì đanh chắc có chất bóng nhầy không hòa lẫn với lớp vẽ sau 

cho nên ngƣời vẽ phải hoàn toàn chủ động trong cách sử dụng màu. Ngƣời 

vẽ có thể sử dụng màu ƣớt để diễn tả chất. Màu ƣớt tức là màu chƣa khô, 

chƣa kết dính với nền tranh do vậy ngƣời vẽ có thể sử dụng màu ƣớt để 
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diễn tả chất. Muốn diễn tả chất bằng màu ƣớt ngƣời vẽ phải nắm chắc 

tƣơng quan đậm nhạt của sắc màu. Trƣớc hết phải đặt các màu đậm, kế tiếp 

là màu trung gian rồi đến màu sáng. Đặt một mảng màu phải dùng một loại 

bút nhất định. Có bao nhiêu mảng màu thì có bấy nhiêu cây bút. Đặt các 

tƣơng quan này cạnh nhau mà không hòa lẫn các mảng với nhau bằng một 

trong số những cây bút đã có màu. Sau đó phải dùng cây bút sạch hòa lẫn 

ranh dƣới giữa các mảng màu, ta sẽ có đƣợc các tƣơng quan sắc màu trong 

trẻo không bị vấn đục. Điều quan trọng là hòa lẫn màu làm sao đúng và 

chính xác các sắc độ đậm nhạt cũng nhƣ nóng lạnh của màu. Tất cả các sắc 

màu này khi vẽ còn ƣớt đồng đều trên cùng một diện rộng, ngƣời vẽ có thể 

điều chỉnh ngay những chỗ chƣa đúng sắc độ cũng nhƣ cƣờng độ của màu. 

Nhất thiết ngƣời vẽ phải dùng cây bút sạch để chấm màu và hòa lẫn những 

màu còn ƣớt lớp vừa đặt lên để cho màu ƣớt ở dƣới lẫn với màu vừa chồng 

lên tạo ra tƣơng quan sắc độ và nóng lạnh nhƣ ý muốn. Diễn tả chất tức là 

diễn tả đúng tƣơng quan sắc độ cũng nhƣ cƣờng độ nóng lạnh của màu. 

Một vật thể từ gỗ, đá, vải, đồng, kẽm, nhung lụa, nƣớc, cây cối, hơi nƣớc, 

đám mây cho đến làn da của ngƣời thiếu nữ đều mang sắc thái và tính chất 

khác nhau, đều có các tƣơng quan sắc độ khác nhau. Tất cả các trạng thái 

vật chất đó đƣợc đặt trong không gian nằm trong tối hay ánh sáng trời. 

Trong phòng lúc hoàng hôn giữa sáng và tối hay ánh sáng rực rỡ buổi sáng 

mùa hè. Tất cả đều có tƣơng quan tùy theo tính chất của vật thể và vật thể 

đƣợc nhận ánh sáng trong không gian nào mà hiện lên trạng thái vật chất 

nhƣ vốn có của nó. Vì vậy diễn tả chất tức là diễn tả đúng tƣơng quan sắc 

độ nóng lạnh của màu và cƣờng độ màu nhƣ vật thể ở trong không gian và 

thời gian nhất định. Ngƣời vẽ có khả năng quan sát tinh tế và trí nhớ minh 

mẫn. Có kinh nghiệm và tay nghề điêu luyện khi đặt một mảng màu, điều 

chỉnh các sắc độ đậm nhạt sẽ tạo nên những chất màu nhƣ ý muốn, diễn tả 

đƣợc vật thể nhƣ bản chất của chính nó. 
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- Tạo chất bằng màu khô 

Ngoài việc tạo chất bằng màu ƣớt, ngƣời vẽ còn tạo chất bằng màu 

khô. Màu khô không có nghĩa là màu đã khô cứng trong ống màu, những 

màu đó đã chết không sử dụng đƣợc nữa. Màu khô ở đây tức là ngƣời vẽ 

đã lên những lớp màu trên nền tranh, những màu này đã kết dính mặt 

tranh và đã khô không có khả năng hòa lẫn với lớp màu sau khi chồng 

lên. Để khô lớp màu dƣới tùy thuộc vào ngƣời vẽ. Muốn diễn tả chất 

màu khô có hai cách: 

+ Cách thứ nhất: Để cho lớp màu dƣới khô vừa phải, tức là không khô 

hẳn để khi chồng lớp màu sau lên lớp màu dƣới có thể hòa lẫn với lớp trên, 

nhƣng hòa lẫn ở độ cứng hơn. Ngƣời vẽ dùng cách này để điều chỉnh đậm 

nhạt và nóng lạnh tƣơng quan của màu. Hòa lẫn lớp màu dƣới và lớp màu 

vẽ sau sẽ có tác dụng làm cho tƣơng quan và nóng lạnh của màu đúng nhƣ 

ý muốn. Cách này cây bút thƣờng có độ rít, độ kết dính nên sử dụng bút 

thƣờng đi chậm không trơn lƣớt nhƣ khi màu đang còn ƣớt, nên ngƣời vẽ 

có thể cẩn thận tìm tƣơng quan sắc độ khi chồng lớp màu sắc lên để làm 

sao có thể hòa lẫn với lớp màu đã vẽ dƣới. Hòa lẫn mức độ nào là tùy thuộc 

vào độ khô của lớp màu dƣới. Ngƣời vẽ cũng phải dùng nhiều loại bút khác 

nhau và phải thật sạch để tránh day các màu bẩn. 

+ Cách thứ hai: Màu đã khô hẳn. Tức là màu ở dƣới đã khô hẳn mới 

vẽ lớp sau lên trên. Thông thƣờng trên tranh sơn dầu ít khi ngƣời vẽ chỉ đặt 

một lớp một lần mà đạt ngay hiệu quả mong muốn, có khi vẽ ba bốn lần 

lớp màu chồng lên nhau mới đạt hiệu quả. Các lớp màu chồng lên nhau 

thông thƣờng là những lớp màu dƣới đã khô kiệt mới chồng lớp sau lên. 

Điều này tránh đƣợc sự hòa lẫn không cần thiết của lớp màu dƣới khi vẽ 

lớp sau lên. Vì trong những lớp màu đặt đầu tiên không thể đặt đúng màu 

đậm nhạt mà thƣờng đặt nhiều lớp. Để khô lớp dƣới có tác dụng làm cho 

lớp trên không bị vẫn đục, màu trong trẻo, tƣơng quan sắc độ đã đƣợc điều 
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chỉnh khi vẽ lớp sai do lớp trƣớc chƣa đạt. Có thể phủ kín hoàn toàn lớp 

dƣới vì không đạt đúng tƣơng quan. 

Cách đặt tƣơng quan đậm nhạt cũng nhƣ sắc màu khi các lớp ở dƣới 

đã khô hẳn thƣờng rất khó vì khi lớp dƣới đã khô đặt một màu còn ƣớt lên 

trên thƣờng dễ bị bật ra không đúng ngay tƣơng quan, cho nên những lớp 

này thƣờng hòa màu rất cẩn thận và phải cân nhắc làm sao cho hòa hợp lớp 

màu ở dƣới. Điều này không có một công thức nào điều tiết các sắc độ 

tƣơng quan nóng lạnh mà đòi hỏi ngƣời vẽ phải nắm vững quy cách lên 

từng lớp màu, cảm xúc của ngƣời vẽ trƣớc đối tƣợng cảm thụ về màu sắc 

của ngƣời vẽ, sự tinh tế trong chuyển sắc giữa các lớp màu với nhau. Điều 

này có đƣợc là nhờ sự làm việc không biết mệt mỏi và kinh nghiệm bản 

thân tích lũy đƣợc trong quá trình làm việc. Kĩ thuật diễn tả chất bằng màu 

khô thƣờng dùng màu vừa phải nhƣng cũng phải có một lƣợng màu dƣới 

bút có đủ để hòa trộn trên những mảng cần thiết, nếu quá ít màu ngƣời vẽ 

không thể chủ động điều chỉnh màu nhƣ ý muốn. Điều này không nhất thiết 

lúc nào nơi nào cũng vậy mà có chỗ cần lƣợng màu rất ít ta phải dùng bút 

nhỏ để đặt những lƣợng màu vừa đủ. 

- Kĩ thuật tạo chất của màu nền 

Trong việc diễn tả chất của sơn dầu ngƣời vẽ không chỉ sử dụng bút 

vẽ, dao vẽ mà còn dùng kĩ thuật lấy chất của màu nền. Việc lấy chất của 

màu nền đòi hỏi ngƣời vẽ phải vẽ nhiều lớp chồng lên nhau. Các lớp này 

nhất thiết lớp dƣới phải khô hoàn toàn. Các lớp dƣới khi đã khô có tác dụng 

làm nền cho những lớp sau. Làm nền tức đã có chứa đựng các tƣơng quan 

màu có thể sử dụng đƣợc mà không cần phải xỉn đi, phải phủ hoàn toàn lên 

lớp màu đó mà ngƣời vẽ có thể tận dụng các lớp màu ở dƣới nền. Việc tận 

dụng này đòi hỏi ngƣời vẽ vẫn phải tiếp tục chồng lên những màu mới gần 

đúng và tƣơng quan lớp màu dƣới sau đó dùng dao vẽ cạo bỏ lớp trên hoặc 

cạo bỏ từng phần để lộ ra những lớp màu ở dƣới nhƣng phù hợp với lớp 
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màu vẽ sau, và đạt hiệu quả chất màu nhƣ mong muốn. Việc cạo bỏ này rất 

tinh tế. Không thể cạo bỏ khi ở dƣới chỉ có vài lớp màu chƣa đủ no đầy của 

chất màu. Muốn có chất màu trong việc diễn tả chất ngƣời vẽ phải kiên nhẫn 

vẽ đi vẽ lại rất nhiều lớp màu, và việc cạo bỏ để lộ ra chất màu của nền cũng 

nhƣ việc tận dụng chất màu của nền đúng chỗ sẽ tạo cho tranh và những chỗ 

diễn tả của những ngƣời vẽ những sắc màu lung linh óng ả đúng nhƣ chất màu 

vật thể muốn diễn tả và các tƣơng quan màu trên toàn bộ bức tranh. 

1.3. Thực trạng dạy học môn bố cục tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Nghệ An 

1.3.1. Cấu trúc nội dung chương trình đào tạo ngành mĩ thuật  

Dựa trên Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43 2007 QĐ-BGDĐT 

ngày15 8 2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chƣơng trình đào 

tạo ngành cao đẳng SPMT đƣợc tập thể giáo viên tổ mĩ thuật biên soạn lại 

gồm 104 tín chỉ học phần. Với 19 TC kiến thức giáo dục đại cƣơng, 85 tín 

chỉ kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành.(phụ lục1-Tr74) 

Đề cƣơng học phần do chính giảng viên trực tiếp giảng dạy biên soạn 

dựa trên số tín chỉ và mô tả của chƣơng trình để xây dựng đề cƣơng chi 

tiết học phần và phải thông qua tổ chuyên môn, phòng Đào tạo, phòng 

Nghiên cứu khoa học, trình Ban giám hiệu nhà trƣờng phê duyệt và đƣa vào 

giảng dạy. 

1.3.2. Cấu trúc nội dung học phần vẽ tranh sơn dầu (Phụ lục2-Tr77) 

Số tín chỉ: 4 (60 tiết). Trong đó: 

- Lý thuyết:             4 Tiết 

- Thực hành:           56 Tiết 

- Hƣớng dẫn tự học:     56 tiết 

- Chuẩn bị của sinh viên:  120 Tiết 

Nội dung chƣơng trình của học phần bao gồm các bài: 



22 

 

Chƣơng 1: Tìm hiểu về tranh sơn dầu. 

Chƣơng 2: Vẽ tĩnh vật và chân dung. 

Bài 1: Vẽ tĩnh vật phức tạp hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt.  

Bài 2: Vẽ tĩnh vật phức tạp hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt. 

Bài 3: Vẽ chân dung nam hoặc nữ. 

Chƣơng 3: Vẽ tranh. 

Bài 1: Vẽ bố cục tranh sinh hoạt nông thôn. 

Bài 2: Vẽ bố cục tranh lễ hội – mùa xuân. 

Bài 3: Sáng tác tranh đề tài tự do. 

Cấu trúc nội dung chƣơng trình nhƣ vậy, về hình thức là hoàn toàn 

hợp lý, tuy nhiên với thời lƣợng 60 tiết trên lớp cho môn bố cục chất liệu 

sơn dầu, một chất liệu rất cần thiết trong học tập và sáng tác là quá ít, khó 

đảm bảo chất lƣợng dạy học mĩ thuật theo yêu cầu, chƣa thể đáp ứng đƣợc 

kỹ năng kỹ xảo sử dụng chất liệu sơn dầu một cách thuần thục đƣợc 

1.3.3. Chuẩn đầu ra cao đẳng sư phạm mĩ thuật 

- Kiến thức 

+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; 

Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù 

hợp với chuyên ngành đƣợc đào tạo; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ Tổ Quốc; 

+ Có trình độ tiếng Anh tƣơng đƣơng 350 điểm TOEIC; có khả năng 

giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu; 

+ Có trình độ tin học căn bản tƣơng đƣơng trình độ B; sử dụng tốt một 

số phần mềm để phục vụ giảng dạy môn mĩ thuật nhƣ: Word, Powerpoint; 

+ Nắm vững các phƣơng pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật; 

+ Có kiến thức cơ bản, toàn diện về lĩnh vực Mĩ thuật. Có kiến thức 

chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn. 
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- Kỹ năng 

+ Nắm vững hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa bộ môn; 

+ Ứng dụng tích cực các phần mềm tin học nhƣ: Word, Powerpoint… 

vào quá trình dạy học môn mĩ thuật; 

+ Phân tích đánh giá đƣợc đặc điểm tâm lý của học sinh để từ đó đƣa 

ra các giải pháp xử lý tình huống sƣ phạm hợp lý; 

+ Có khả năng chuyên môn và nghiệp vụ thực hiện những yêu cầu đổi 

mới mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra 

đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn mĩ thuật ở trƣờng Trung học cơ sở 

và trƣờng sƣ phạm; 

+ Phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy; 

+ Có khả năng đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật của địa phƣơng. 

- Thái độ 

+ Hình thành tình cảm thẩm mỹ đúng đắn; trau dồi phẩm chất, đạo 

đức nghề nghiệp; 

+ Có ý thức vƣơn lên trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu để hoàn 

thiện bản thân. 

+ Vận dụng có hiệu quả các giá trị của bộ môn mỹ thuật vào thực tiển 

cuộc sống. 

+ Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất 

cần thiết của ngƣời giáo viên. 

- Vị trí khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

+ Giảng dạy bộ môn mĩ thuật ở các trƣờng Trung học cơ sở; 

+ Trở thành các chuyên viên phụ trách về vấn đề dạy học mĩ thuật ở 

trƣờng Trung học cơ sở; 

+ Tham gia hoạt động phong trào mỹ thuật của địa phƣơng. 

- Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

+ Có khả năng tự đào tạo; tiếp tục học tập ở trình độ đại học. 
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1.3.4. Thực trạng dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở các bài học 

1.3.4.1. Điều tra tình hình dạy học mĩ thuật ở trường CĐSP Nghệ An 

Để thấy rõ hơn thực trạng của việc dạy - học MT ở trƣờng CĐSP 

Nghệ An, tôi tiến hành tìm hiểu qua sinh viên K37 CĐSP MT bằng phát 

phiếu điều tra, sau đó hƣớng dẫn trả lời, khi sinh viên hoàn thành phần trả 

lời câu hỏi, thu phiếu điều tra. (phụ lục3- Tr.85) 

Phân tích, xử lý số liệu điều tra, đánh giá thực trạng dạy - học MT, 16 

phiếu phát ra, thu về 16 phiếu. Kết quả:  

Bảng 1.1: Thống kê kết quả khảo sát điều tra thực trạng dạy - học 

MT ở trường CĐSP Nghệ An 

Nội 

dung 

khảo 

sát 

SL 

(SV) 

Kết quả điều tra 

Chƣa tốt Bình thƣờng Tốt Rất tốt 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

I.1 16 8 50% 2 14% 4 28% 2 14% 

I.2 16 5 32% 8 50% 2 14% 1 4% 

I.3 16 2 14% 6 36% 5 32% 3 18% 

II.4 16 1 4% 4 24% 6 36% 5 32% 

II.5 16 0 0% 6 36% 10 64% 0 0% 

II.6 16 6 36% 7 46% 2 14% 1 4% 

II.7 16 3 18% 5 32% 6 36% 2 14% 

III.8 16 1 4% 4 28% 6 36% 5 32% 

III.9 16 1 4% 2 14% 7 46% 6 36% 

 

Từ bảng 1, chúng tôi nhận thấy 

- Ở mục I.1(Lớp học đáp ứng yêu cầu học phần), I.2 (Trang thiết bị 

phục vụ cho môn học đầy đủ, kịp thời) và mục I.3 (Ngƣời học đƣợc tạo 

điều kiện tốt trong quá trình học) 
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Số liệu cho thấy cơ sở vật chất chƣa đảm bảo để phục vụ dạy học, ảnh 

hƣởng không nhỏ đến quá trình học tập của sinh viên. 

-  Mục II.4 (Mục tiêu nêu rõ kiến thức và kỹ năng ngƣời học cần đạt 

đƣợc), II.5 (Nội dung phù hợp với thực tiễn), II.6 (Thời lƣợng phân bổ hợp 

lý), II.6 (Giáo trình, tài liệu tham khảo đầy đủ và cập nhật kịp thời) 

Số liệu cho thấy SV đã có quan niệm đúng đắn về mục tiêu ngành học 

rõ ràng, nội dung chƣơng trình phù hợp với mục tiêu đào tạo và thƣờng 

xuyên cập nhật kiến thức mới 

- Mục III.8 (Nội dung đánh giá tổng hợp đƣợc các kiến thức và kỹ 

năng đã học, III.9 (Thông tin phản hồi từ kiểm tra, đánh giá giúp ngƣời học 

cải thiện đƣợc học tập 

Các số liệu điều tra cho thấy SV xác định đúng khâu kiểm tra, đánh 

giá học tập 

Kiểm tra đánh giá là khâu then chốt cuối cùng của quá trình dạy học. 

Đây cũng là khâu quan trọng tác động lớn đến quá trình nâng cao chất 

lƣợng đào tạo. Việc kiểm tra đánh giá khách quan, nghiêm túc, đúng cách, 

đúng hƣớng sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự vƣơn lên trong học tập của 

sinh viên, thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo không ngừng của sinh viên. 

Đánh giá quá trình học tập phải đƣợc thể hiện thông qua bảng điểm 

của sinh viên và hệ thống chuẩn mực dùng để xác định các điểm số đó. Một 

nền giáo dục tiến bộ cần phải có một hệ thống điểm số đánh giá đƣợc 

chuẩn hoá, sao cho vừa có thể chuyển tải đƣợc hết mục đích của giáo dục, 

vừa giúp xã hội đánh giá chính xác mức độ có ích năng lực của sinh viên, 

đồng thời có thể giúp ngƣời học định hƣớng đƣợc mục tiêu và điều chỉnh 

đƣợc hành vi, để tự nâng cao kết quả học tập của bản thân, giúp ngƣời học 

có ý thức hơn với những nhiệm vụ mà họ sẽ phải thực hiện khi tốt nghiệp. 

Quá trình dạy học trong trƣờng cũng nhờ đó mà trở nên sống động hơn, 

giảng viên sẽ tìm tòi, sáng tạo hơn để tìm ra các bài tập hay, hỗ trợ sinh 
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viên thực hiện các nhiệm vụ đó. Sinh viên sẽ khát khao hơn trong quá trình 

tiếp nhận tri thức, rèn luyện kỹ năng để làm một việc có ý nghĩa hơn ngay 

từ khi còn trên ghế nhà trƣờng.  

1.3.4.2. Những ưu điểm và hạn chế trong dạy học chất liệu sơn dầu  

- Ưu điểm: 

Công tác quản lý chất lƣợng của nhà trƣờng, các phòng ban, các khoa 

rất tốt, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ học tập đầy đủ. 

Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn là những nhà giáo có 

phẩm chất đạo đức tốt, ý thức rõ về tầm quan trọng của môn học. 

GV dạy trong giáo trình và tham khảo thêm tài liệu của các tác giả 

khác, kiến thức cơ bản vững chắc. GV luôn là tấm gƣơng học tập cho SV  

- Hạn chế: 

Môn vẽ sơn dầu là môn học chuyên về thực hành. Đòi hỏi ngƣời GV 

ngoài năng lực sƣ phạm còn phải là ngƣời GV mĩ thuật minh họa tốt ở trên 

bảng, trên toan và có kiến thức rộng rãi về nhiều lĩnh vực, khi đó dạy 

những bài vẽ bố cục sẽ hấp dẫn các em hơn với những ví dụ hài hƣớc, dí 

dỏm, mở rộng kiến thức cho các em qua bài học thực hành. 

Qua tham dự các tiết dạy của đồng nghiệp, một số vấn đề khá phổ 

biến đối với việc dạy học môn thực hành cần đƣợc khắc phục, cụ thể một 

tiết dạy sau: 

Phần thứ nhất: Lý thuyết 

GV ghi đầu bài lên bảng, giới thiệu nội dung bài học, gợi ý một số chủ 

đề cần khai thác. 

Do không có tranh ảnh minh họa, tham khảo, phòng không có máy 

tính, máy chiếu nên nhiều SV còn lơ mơ. GV nêu những kiến thức cơ bản 

một cách khái quát, chung chung, chƣa có sự liên hệ với thực tiễn. GV chủ 

yếu thuyết trình, SV ghi chép. 

Phần thứ hai: Quá trình hƣớng dẫn SV cách vẽ: 
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Hƣớng dẫn SV qua loa, sơ bộ. GV ít minh họa bảng hoặc minh họa sơ 

sài. Một phần cũng do sự chuẩn bị của SV, không có ký họa để làm tƣ liệu. 

Hầu hết các em lên mạng cóp (coppy) - phết (paste) để làm tƣ liệu. 

GV đánh giá khả năng thực hành của học sinh chung chung, chƣa có 

cách hƣớng dẫn cụ thể, không nhiệt tình. 

GV chƣa đặt những câu hỏi cho SV khai thác để làm bài, nhƣ: 

Xếp đặt mảng chính, mảng phụ bằng các hình kỷ hà nhƣ thế nào cho 

hợp lý? 

Sắp xếp nhƣ thế nào để tƣơng quan chính phụ to nhỏ khác nhau sao 

cho cân đối nhịp nhàng? 

Phân biệt đƣợc độ đậm nhạt, không gian nhƣ thế nào? ..v…v… 

Trong quá trình SV làm bài, một số GV còn áp đặt ý kiến của mình, 

gây mất cảm hứng sáng tạo của SV. 

Một phần còn có một số yếu tố khác tác động đến đó là chất lƣợng 

tuyển sinh đầu vào của trƣờng chƣa đƣợc đảm bảo, đây là tình hình khó 

khăn chung đối với hầu hết các trƣờng Cao đẳng, nhất là đối với ngành sƣ 

phạm mĩ thuật là chuyên ngành đặc trƣng về năng khiếu  

Trình độ đầu vào của SV không đồng đều, các SV đến từ nhiều vùng, 

miền khác nhau, khả năng thẩm mỹ, cũng nhƣ cách nhìn còn phiến diện, 

hạn chế nhiều. Một số SV chƣa ý thức đƣợc mục tiêu học tập của mình, 

chƣa xác định đƣợc động cơ học tập, nhiều SV tƣởng rằng với các môn học 

nghệ thuật chỉ cần có năng khiếu là đủ, họ không thấy rằng việc  học tập bộ 

môn nghệ thuật đòi hỏi sự làm việc càng phải thật nghiêm túc, công phu. 

Từ những bài học nghiên cứu cơ bản đến sáng tạo là cả một quá trình nhận 

thức, từ thế giới xung quanh với các góc nhìn khác nhau đến năng lực cảm 

nhận, mỗi ngƣời phải tự điều tiết của bản thân cho phù hợp với môi trƣờng, 

hoàn cảnh mới để liên tục có sự thay đổi, liên tục đổi mới, sáng tạo. 
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Bên cạnh đó, hầu hết SV chƣa hòa nhập đƣợc với môi trƣờng và 

phƣơng pháp giảng dạy ở bậc cao đẳng - đại học, khi mà GV chỉ đóng vai 

trò là ngƣời hƣớng dẫn, SV mới là ngƣời chủ động trong việc tìm hiểu và 

nắm bắt kiến thức; lý do là bởi phƣơng pháp dạy học truyền thống đã gắn 

bó với SV suốt 12 năm học phổ thông, ăn sâu vào tƣ tƣởng và không dễ gì 

từ bỏ. Điều này phát sinh ra một thực tế là SV vẫn rất thụ động trong việc 

tiếp nhận kiến thức và phụ thuộc nhiều vào PPGD của GV; GV cung cấp 

kiến thức gì thì SV nghe nấy, GV yêu cầu gì thì SV làm nấy... Việc lập kế 

hoạch học tập dƣờng nhƣ cũng rất hiếm thấy ở SV của lớp. Lý do là bởi các 

SV chƣa thấy đƣợc tầm quan trọng của việc lập kế hoạch. Bên cạnh đó, 

thời khóa biểu không cố định và chƣa hợp lý của nhà trƣờng cũng phần nào 

gây khó khăn.  

Một cái hạn chế nữa SV hầu hết là ở nông thôn và miền núi, gia đình 

còn khó khăn, cho con em đi học cũng là một nỗ lực rất lớn. Việc đầu tƣ 

cho học tập cho các em còn hạn chế, nhiều khi 2 đến 3 SV phải mua chung 

màu để vẽ, các chi phí cho việc học quá cao, trong khi điều kiện kinh tế của 

gia đình các em lại khó khăn, điều đó ảnh hƣởng không nhỏ đến kết quả 

học tập của các em.  

Tiểu kết  

Nhìn chung, trong chƣơng 1 tác giả đã giới thiệu cơ sở lý luận và thực 

tiễn của đề tài nghiên cứu, trình bày khái quát về quá trình hình thành và 

phát triển của chất liệu sơn dầu trong sáng tác và học tập mỹ thuật. Sơn dầu 

với những tính năng vƣợt trội đã trở thành chất liệu rất cần thiết cho những 

ngƣời hoạt động mỹ thuật.  

Nghiên cứu về chƣơng trình môn bố cục và các tính năng của chất 

liệu sơn dầu giúp cho giảng viên có thêm cơ sở lý luận để phục vụ cho 

công tác giảng dạy, đồng thời đây cũng là nguồn tài liệu giúp định 

hƣớng cho sinh viên có cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp trong 
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quá trình thể hiện các bài tập chuyên khoa sơn dầu trong chƣơng trình 

đào tạo sƣ phạm mỹ thuật. 

Hiện nay tôi nhận thấy công tác giáo dục mỹ thuật nói chung và cụ thể 

là học phần vẽ tranh sơn dầu nói riêng tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ 

An còn nhiều khó khăn nhất định. Những khó khăn đó gây ảnh hƣởng trực 

tiếp đến kết quả học tập môn học của các em.  
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Chƣơng 2 

 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO DẠY HỌC BỐ CỤC CHẤT 

LIỆU SƠN DẦU TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN 

2.1. Đề xuất về nội dung chƣơng trình 

Chƣơng trình giảng dạy học phần vẽ tranh sơn dầu cho sinh viên hệ 

CĐSP mĩ thuật ở Trƣờng CĐSP Nghệ An đƣợc thực hiện theo khung 

chƣơng trình do tổ mĩ thuật biên soạn dựa trên khung chƣơng trình dự án 

đào tạo giáo viên trung học cơ sở của BDG&ĐT ban hành. Tuy nhiên, qua 

thực tế giảng dạy, tôi thấy, việc phân bổ thời lƣợng và nội dung chƣơng 

trình bài thực hành chƣa hợp lí. Cụ thể, trong chƣơng 1- Tìm hiểu về tranh 

sơn dầu, với thời luợng có 2 tiết nhƣng phải truyền tải lƣợng kiến thức rất 

lớn (Những vấn đề về tranh sơn dầu; Những thành tựu về tranh sơn dầu; 

Phƣơng pháp vẽ tranh sơn dầu; Tìm hiểu về kỹ thuật vẽ sơn dầu của một số 

tác giả tác phẩm), dàn trải nhiều nội dung. Với thời lƣợng kiến thức nêu 

trên tôi xin đề xuất tăng số tiết chƣơng 1 từ 2 tiết lên 5 tiết lý thuyết. 

Ở chƣơng 2: Vẽ tĩnh vật và chân dung. 55 tiết (1 tiết lý thuyết, 27 tiết 

thực hành; 27 tiết hƣớng dẫn tự học), tôi cũng mạnh dạn đề xuất chuyển nội 

dung chƣơng 2 này về học phần vẽ ngƣời màu (học kỳ 6), tăng thời lƣợng 

thực hành các bài bố cục, từ 3 bài thực hành lên thành 5 bài. Nhằm cho SV 

khai thác đƣợc nhiều đề tài cũng nhƣ các hình thức thể hiện trong các bài 

vẽ bằng chất liệu sơn dầu của mình.  

Bảng 2.1: Đề xuất đổi mới nội dung môn vẽ tranh sơn dầu 

Nội dung 

Lên lớp Chuẩn 

bị của 

sinh 

viên 

Tổng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Hƣớng 

dẫn 

tự học  

Chƣơng 1: Tìm hiểu về tranh sơn dầu 5   5 10 

Chƣơng 2: Vẽ tranh bố cục sinh hoạt 2 40 40 40 122 

Chƣơng 3: Vẽ tranh sáng tác. 1 12 12 12 37 

Tổng 8 52 52 57 169 
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Việc điều chỉnh thời lƣợng chƣơng trình học phần vẽ bố cục sơn dầu 

cho sinh viên ngành SPMT trƣờng CĐSP Nghệ An, tôi thấy, về cơ bản sắp 

xếp một cách hợp lí và khoa học hơn. Số tiết đƣợc phân bổ hợp lý hơn so 

với trƣớc đây. Điều này tạo điều kiện cho giảng viên có thể đào sâu kiến 

thức, có những minh hoạ cụ thể trong từng đơn vị kiến thức, giúp sinh viên 

có thể hiểu sâu và nắm vững kiến thức hơn. 

Đối với các thời lƣợng thực hành, sinh viên có nhiều thời gian nghiên 

cứu, sáng tạo trong cách thể hiện bài ở lớp, giảng viên có nhiều thời gian 

để hƣớng dẫn và chỉnh sửa bài cho từng sinh viên, giúp sinh viên có thể 

vận dựng kiến thức, kỹ năng trong sử dụng CLSD để hoàn thành bài đạt 

kết quả  cao. 

2.2. Đội ngũ giảng viên 

Chúng ta đều biết, bất kỳ một hệ thống đào tạo nào cũng phải hội đủ 

các yếu tố chính nhƣ: ngƣời dạy, ngƣời học, chƣơng trình giáo trình và cơ 

sở vật chất thích ứng. Chất  lƣợng giáo dục của mọi cơ sở đào tạo đều phụ  

thuộc vào trình độ năng lực chuyên môn và năng lực sƣ phạm cũng nhƣ 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ giảng dạy. Chính vì lẽ 

đó mà hơn bao giờ hết, vai trò của ngƣời thầy có ý nghĩa hết sức cần thiết, 

là chủ thể tác động vào mọi nhân tố của quá trình giáo dục (thể hiện ở chỗ 

là ngƣời xác định mục tiêu, nội dung dạy học, thiết kế và tổ chức hoạt 

động, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và dự kiến phƣơng hƣớng, cách 

thức giải quyết  tƣơng ứng). Đặc biệt, vai trò này tác động trực tiếp đến quá 

trình nhận thức của ngƣời học thông qua các chức năng định hƣớng, khơi 

gợi, điều chỉnh... nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho quá trình phát 

triển khả năng thể hiện của ngƣời học.  

Những yêu cầu đối với một giảng viên có năng lực bao gồm các tiêu 

chuẩn sau:   
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- Có trình độ chuyên môn cao, có kiến  thức vững vàng về các lĩnh vực 

mĩ thuật và tâm lý sƣ phạm. 

- Sử dụng nội dung đào tạo, chƣơng trình, giáo trình phù hợp.  

- Theo dõi tiến bộ của học viên, tham gia và hỗ trợ khi học viên gặp 

khó khăn trong quá trình học.  

-  Đa dạng hóa các PPDH để đáp ứng nhu cầu của học viên.  

- Có quan điểm đào tạo đúng, phƣơng pháp đào tạo khoa học, cụ thể là:  

+ Khả năng vận dụng các chiến lƣợc dạy hiệu quả để đƣa ngƣời học 

tham gia quá trình học tập, xây dựng lộ trình phát triển và hoạch định tiến 

độ công việc phải hoàn thành đối với từng học viên;  

+ Xây dựng nội dung giảng dạy phù hợp với  trình độ và năng lực của 

học viên (tùy theo từng chuyên ngành mà giáo trình giảng dạy có sự điều 

chỉnh phù hợp với đặc thù riêng của từng ngành);  

+ Biết cách tổ chức giờ lên lớp đa dạng với các hình thức học khác 

nhau để học viên có thể trải nghiệm nhiều hơn: lên lớp theo hình thức 

nhóm để có sự trao đổi, so sánh, đánh giá kết quả thể hiện của các thành 

viên trong nhóm; mỗi học viên có thể chủ động đƣa ra cách giải quyết 

những vấn đề đối với một tình huống, một tác phẩm cụ thể (hiểu biết về 

phong cách, trƣờng phái, về đặc điểm sáng tác, những yêu cầu trong thể 

hiện tác phẩm và cách khắc phục các vấn đề về kỹ thuật...). Sử dụng câu 

hỏi, thảo luận nhóm trong quá trình lên lớp để thúc đẩy tiến trình học và 

kiểm tra kiến thức của SV về những vấn đề cụ thể liên quan đến nội  dung 

giảng dạy.  

+ Giới thiệu nội dung tiết học theo một cấu trúc có tổ chức, giúp SV đi 

từ các kiến thức đã biết tới kiến thức mới; khi xây dựng nội dung giảng 

dạy, giảng viên cần phải cân nhắc những vấn đề nhƣ: Xác định rõ mục đích 

và nhiệm vụ của một giờ lên lớp, liên kết yêu cầu về nội dung của giờ học 

hiện tại với những kiến thức trong các bài học trƣớc và sự gắn kết với giai 



33 

 

đoạn kế tiếp, tổng kết những nhiệm vụ đã thực hiện trong mỗi giờ lên lớp, 

đánh giá những gì đã đạt đƣợc và những gì học viên có thể làm đƣợc nhờ 

kết quả của bài học.   

Bên cạnh những yêu cầu chung về năng lực ngƣời thầy nhƣ đã đề cập 

ở trên, đối với đội ngũ giảng viên dạy mĩ thuật phải có sự chuyên môn hóa  

cao (phân trách nhiệm giảng dạy cho từng chuyên ngành hoặc từng nhóm 

chuyên ngành để có sự đầu tƣ nghiên cứu chuyên sâu). Giảng viên cần phải 

có khả năng gợi mở, nắm bắt tâm sinh lý, nhạy bén linh hoạt với từng đối 

tƣợng học để nghiên cứu, lựa chọn và thiết kế giáo trình, PPDH phù hợp.   

Mặc dù hiện nay đội ngũ giảng viên dạy mĩ thuật đã đƣợc chuẩn hóa 

về bằng cấp, phần lớn có trình độ từ thạc sĩ trở lên nhƣng nhƣ thế vẫn chƣa 

đủ mà yêu cầu ở đây là phải phát huy năng lực sƣ phạm, bao gồm năng lực 

chuyên môn, kỹ năng  sƣ phạm  (kỹ năng vận dụng PPDH, kỹ năng  tƣ duy, 

ứng xử  sƣ phạm...), đạo đức nhà giáo và nền tảng kiến thức văn hóa xã hội.   

Để duy trì năng lực sƣ phạm, GV phải tích cực cập nhật các chiến lƣợc 

giảng dạy, đòi hỏi GV không chỉ trau dồi trình độ vẽ tranh mà còn phải 

không ngừng tự bồi dƣỡng, nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa chung 

cũng nhƣ kiến thức mĩ thuật nền tảng. Ngƣời thầy dạy vẽ không chỉ nói lý 

thuyết hình hoạ, trang trí và những kiến thức về lịch sử - văn hoá - mĩ thuật 

là đủ mà còn cần phải thể hiện rõ đƣợc vấn đề bằng kỹ năng tạo hình cụ thể 

và hiệu quả của mình. Họ phải thành thạo trong các chất liệu tạo hình và 

hiểu rõ các tính năng, đặc thù của chúng. Làm đƣợc nhƣ vậy thì hiệu quả 

của giờ lên lớp sẽ cao hơn. Tuỳ theo từng trƣờng hợp, từng hoàn cảnh và 

với từng đối tƣợng cụ thể, GV phải tạo ra các cơ hội và phƣơng pháp học 

tập đa dạng để ngƣời học có thể lựa chọn loại hình phù hợp với mình; GV 

cần phải uyển chuyển, khéo léo và hết sức linh động trong giảng dạy (lựa 

chọn bài phù hợp với trình độ ngƣời học, tạo cơ hội cho SV đƣợc làm quen 
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với nhiều trƣờng phái, ngôn ngữ mĩ thuật của các thời kỳ khác nhau để 

phục vụ hiệu quả cho vấn đề học  tập chuyên ngành của mình).  

    Xã hội phát triển ngày càng cao, đòi hỏi chất lƣợng giáo dục cũng 

phải đƣợc cải tiến không ngừng, GV với vai trò là chủ thể của hoạt động 

giáo dục cũng phải không ngừng tự hoàn thiện bản thân để tạo đƣợc những 

tác động tích cực trong quá trình giảng dạy. Muốn cải cách nâng cao chất 

lƣợng giảng dạy cho ngƣời học, GV phải tự nâng cao chính mình. Muốn 

đòi hỏi sự nỗ lực của ngƣời học, trƣớc hết phải đòi hỏi chính bản thân 

mình. Vai trò của GV có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, họ hiểu rõ đƣợc SV của 

mình và đánh thức ở ngƣời học sự say mê đối với mĩ thuật, hƣớng họ vào 

kỷ luật học tập, tình yêu và sự đam mê với nghệ thuật 

2.3. Cơ sở vật chất 

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo dạy học mĩ thuật những năm qua đã 

đƣợc đặc biệt chú trọng, đã từng bƣớc cải thiện điều kiện dạy học và áp 

dụng công nghệ thông tin- truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động dạy học theo hƣớng phát triển năng lực. 

Đối với phòng thực hành cần đủ rộng, đủ ánh sáng, có đủ giá vẽ, tủ để 

đồ dùng dạy học, có chỗ trƣng bày các sản phẩm của GV và SV. 

Cần tăng cƣờng hoạt động tự làm thiết bị dạy học của giáo viên và học 

sinh, sinh viên, phát huy sự chủ động sáng tạo của giáo viên và học sinh, 

sinh viên trong hoạt động dạy và học, tùy từng hoàn cảnh và điều kiện của 

nhà trƣờng mà GV chủ động chuẩn bị thêm các vật dụng có thể sử dụng 

trong môn học nhằm tạo nên sự sinh động, hấp dẫn. Những đồ dùng đƣợc 

thị phạm trong mỗi dạng bài thực hành cũng cần GV chuẩn bị sẵn, tránh 

việc diễn thuyết quá nhiều. Bổ sung, cập nhật tài liệu dạy học trên thƣ viện 

số của trƣờng, đồng thời ƣu tiên nguồn kinh phí cho việc đầu tƣ mua sắm 

trang thiết bị dạy học phù hợp với chuyên ngành đào tạo hội họa ( sơn dầu, 
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màu bột, bút vẽ, giá vẽ …); quan tâm việc bảo quản thiết bị dạy học, các 

tập tranh phiên bản, các bài vẽ của SV, băng hình… 

2.4. Nâng cao chất lƣợng giảng dạy bố cục chất liệu sơn dầu. 

Nhƣ các phần trƣớc tôi đã trình bày những thế mạnh của chất liệu sơn 

dầu với những tính năng cần thiết cho những ngƣời hoạt động trong lĩnh 

vực mĩ thuật từ SV cho đến các nghệ sĩ đã trƣởng thành. Làm chủ những 

kiến thức cơ bản về chất liệu sơn dầu mặc dù sẽ có nhiều khó khăn nhƣng 

những lợi ích về mặt tƣ duy, kiến thức mà nó mang lại là rất lớn. Tuy nhiên 

để SV nhanh chóng nắm bắt các kiến thức này và không cảm thấy khó khăn 

trong quá trình học tập, GV cần nghiên cứu sâu về vấn đề PPGD. Trên cơ 

sở xác định đƣợc mục đích của vấn đề trang bị kỹ năng sử dụng chất liệu 

sơn dầu cho các ngành học nhằm hƣớng đến một phƣơng pháp đào tạo 

thống nhất, khoa học và nâng cao chất lƣợng đào tạo, phù hợp với mục đích 

và yêu cầu của từng ngành học, tôi có đề xuất một số giải pháp liên quan 

đến vấn đề PPGD và để đẩy mạnh chất lƣợng giảng dạy chất liệu sơn dầu 

hiện nay.  

Khi nói đến đổi mới phƣơng pháp dạy học cần hiểu là đổi mới cách 

dạy của GV và cách học của SV. GV không chỉ chú ý đến sự truyền đạt mà 

cần phải tạo dựng cho SV phƣơng pháp học (cách tiếp cận) để kiến thức 

đƣợc tiếp thu dễ dàng, nhanh, sâu hơn. 

Phƣơng pháp hiện đại chú ý đến hoạt động của SV. GV tổ chức hoạt 

động, SV chủ động thực hiện và cùng GV đánh giá, nhận xét kết quả bài vẽ. 

Để việc dạy và học có kết quả cao thì phải có sự phối hợp tốt giữa việc 

Dạy của GV và việc Học của SV. Với môn thực hành là chủ đạo thì việc 

hƣớng dẫn của giáo viên tốt sẽ hƣớng bài tập của học sinh tới kết quả cao. 

Nhằm nâng cao chất lƣợng bài thực hành ở môn vẽ tranh sơn dầu, với 

SV có năng khiếu thì GV chỉ cần hƣớng dẫn 1 đến 2 lần là các em có thể 

tiến hành bài vẽ tốt. Còn đối với SV có hạn chế về kỹ năng thực hành thì 
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GV cần phải hƣớng dẫn cặn kẽ, tỉ mĩ cho từng trƣờng hợp qua từng bƣớc 

đến khi hoàn thiện bài. Vì vậy, đối tƣợng để nâng cao chất lƣợng bài tập ở 

đây là những SV có hạn chế về mặt thực hành. GV dạy học cần có những 

phƣơng pháp cụ thể cho đối tƣợng SV khả năng thực hành yếu. 

Để giúp SV có đƣợc kiến thức, kỹ năng cơ bản khi học môn bố cục  

chất liệu sơn dầu, tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể trong quá trình 

dạy học giúp nâng cao năng lực thực hành môn vẽ tranh bố cục. 

2.4.1. Nhóm bài vẽ tĩnh vật 

2.4.1.1. Lựa chọn bố cục 

Khi sắp đặt các nhóm vật mẫu cần chú ý mấy vấn đề sau:  

- Bố cục phải có nhịp điệu. 

- Bố cục phải có sự liên kết chặt chẽ, sự cân đối hài hòa về tỷ lệ giữa 

các vật mẫu. 

- Các vật mẫu trong bố cục phải có sự phong phú, đa dạng về cấu trúc, 

hình khối, tỷ lệ, màu sắc, đậm nhạt, chất cấu tạo sự vật. 

- Bố cục phải có trọng tâm. 

 

 

 

 

 

 

Không nên vẽ hình quá to (hình 1.a) gây cảm giác chật chội, hoặc quá 

nhỏ (hình 1.b) gây cảm giác lỏng lẻo. Tham khảo hình 1.c có thể thấy có sự 

liên kết chặt chẽ, sự cân đối hài hòa về tỷ lệ giữa các vật mẫu. 

Cũng giống nhƣ bất kỳ bài tập nào trong vẽ hình hoạ, bố cục phải 

đƣợc ƣu tiên và làm tốt trƣớc nhất để làm cơ sở cho các yêu cầu tiếp theo 

của bài vẽ. Một bài vẽ có bố cục tốt là bài có nhiều mảng hình thể với các 

Hình 1.a Hình 1.b Hình 1.c 
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hình dạng khác nhau, tỷ lệ, màu sắc đậm nhạt khác nhau nhƣng lại thống 

nhất một tổng thể. Tức là các nội dung phản ánh đúng bản chất của vật mẫu 

và tất cả các bản đó phải đƣợc sắp đặt khéo léo, có tƣơng quan hợp lý trên 

toàn bộ mặt bài vẽ, tạo nên sự hài hoà, ăn ý của bài vẽ. 

 - Bố cục là biết cách sắp xếp các mảng hình thể, những mảng hình thể 

này nếu đƣợc chọn lọc và sắp xếp tốt sẽ tạo ra sự phối hợp giữa các đƣờng 

nét với dài, ngắn, thẳng, cong, chéo, gấp khúc …khác nhau; Vì thế, còn gọi 

là bố cục đƣờng nét. Đồng thời những mảng hình thể khác nhau cũng tạo ra 

bố cục đậm nhạt của mảng hình. Chính những yếu tố đó tạo thành phẩm 

chất cơ bản của bức tranh, gây đƣợc hiệu quả cái đẹp thẩm mỹ. 

- Tất cả các yếu tố về mảng, hình thể, tỷ lệ, đƣờng nét cùng với sự kết 

hợp hài hoà của các độ màu đã tạo ra đƣợc không gian sinh động cho bài 

vẽ. Dù nhìn qua ảnh đen trắng cũng cảm đƣợc sự hài hoà giữa các độ màu, 

tạo đƣợc không gian của mẫu, gợi đƣợc chất nhẵn của quả, chất rắn nhát 

của gốm và độ mỏng, mảnh mai của những cánh hoa. Các nét bút mạnh bạo 

với nhát bút phóng khoáng làm cách diễn tả không gian sinh động, các 

cánh hoa nhƣ đang đung đƣa trong nắng nhẹ. 

 - Muốn bài vẽ tĩnh vật có đƣợc bố cục và hình tốt phải bắt đầu bằng 

việc bày đƣợc mẫu vẽ đẹp. Trong đó, sự cân đối, hài hoà của các vật mẫu, 

màu sắc và khối hình cùng các chiều hƣớng của từng vật mẫu phải gợi 

đƣợc cảm xúc thẩm mỹ và tạo thuận lợi cho quá trình diễn tả.  

2.4.1.2. Kĩ thuật thể hiện 

Đối với bài vẽ tĩnh vật, hiệu quả của các bài vẽ có vai trò rất lớn trong 

diễn tả, là cách thể hiện cái riêng của ngƣời vẽ. Có ngƣời vẽ với những nhát 

bút mạnh bạo, quyết đoán; lại có ngƣời vẽ từ tốn, dịu dàng. Trong mỹ 

thuật, nguời ta gọi bút pháp để chỉ cách thức thể hiện của hoạ sỹ trên tác 

phẩm. Dù với cách nào đi nữa, bút pháp cũng phải trợ giúp ngƣời vẽ diễn tả 

thêm cái đẹp của từng thứ vật chất. Ví dụ nhƣ vẽ tƣơi ngon của quả, sự 
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mềm mại của vải, độ cứng ráp của lọ gốm, độ trong suốt của thuỷ tinh cùng 

với lung linh của ánh sáng và tình cảm, xúc cảm của ngƣời vẽ. 

 - Ngƣời mới học vẽ thƣờng hay lúng túng, không biết nên đƣa các nhát 

bút nhƣ thế nào, theo dọc hình khối hay ngang qua nó cùng với độ lớn nhỏ 

của các nét bút. Nhƣ trên đã nói, bút pháp (hay cách vẽ) tuỳ thuộc vào bản 

tính và tình cảm của ngƣời vẽ; Phân biệt cách vẽ, cách dùng bút khác nhau 

và mỗi cách đều thể hiện cái riêng của từng ngƣời. Có thể dùng bút theo 

nhiều cách, vẽ mỏng, vẽ dày, vẽ đậm tay, vẽ nhẹ tay, vẽ nét bút to, vẽ di 

bút…Song điều chú ý ở chỗ, các nét bút  (còn gọi là nhát bút) hoặc vệt màu 

phải thể hiện cho đƣợc hình khối và không gian. Vấn đề kỹ thuật thể hiện 

cũng tuỳ thuộc vào điều kiện và trình độ của ngƣời vẽ, khi nào sử dụng 

đúng mức sẽ đạt hiệu quả cao. 

 - Thông thƣờng, khi vẽ màu phải dùng các mảng màu và độ đậm nhạt 

của nét bút để diễn tả. Nhƣng nếu biết dùng các đƣờng nét màu để bổ sung 

sẽ làm cho các mảng màu chắc hơn, phong phú hơn hoặc tách bách các 

mảng, hình rõ hơn giữa chúng với nhau. 

2.4.2. Nhóm bài vẽ tranh chân dung 

2.4.2.1. Lựa chọn bố cục và xây dựng hình 

Một bài vẽ chân dung có bố cục tốt là phải biết cách sắp xếp hình mẫu 

sao cho cân đối, hợp lí; biết khai thác các tƣơng quan nền xung quanh và 

phân phối một cách nhuần nhuyễn các mảng, hình lại với nhau trong một 

tổng thể.  

Tùy theo cấu tạo cơ thể, vị trí quan sát khi đứng vẽ để có cách lựa 

chọn tốt nhất. Khi tìm đƣợc vị trí vẽ, nên dành một khoảng thời gian nhất 

định để vẽ kí họa nhanh hoặc quan sát, phân tích mẫu. 

Vẽ phác hình lên mặt toan: Nên phác hình bao gồm cả bố cục và hình 

vẽ chân dung ngƣời mẫu lên mặt tranh. Cần phải tính toán thật kĩ để quyết 

định xem bố cục nhƣ thế nào cho có đƣợc hình vẽ cân đối, thuận mặt trong 
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bài vẽ. Vì trong thực tế bức chân dung có thể kéo dài thêm phần mình hoặc 

cũng có thể cắt đi, lƣợc bỏ một số chi tiết không cần thiết để bố cục tranh 

chặt chẽ, độc đáo. Những yếu tố này tƣởng nhƣ đơn giản song lại rất cần, 

bởi nó là cơ sở đầu tiên tạo cho một bức chân dung đẹp. 

Đây là các bức vẽ hình và bố cục bằng nét mô phỏng lại các bức tranh 

chân dung nổi tiếng (hình 2.a: Monalisa - Leonardo da Vinci; hình 2.b: 

“Ngƣời phụ nữ chùm khăn voan” của danh họa Ý Raphael; hình 2.c: Cô gái 

đeo khuyên ngọc trai (Girl with a Pearl Earring) - danh họa Johannes 

Vermeer; hình 2.d: “Một vẻ đẹp trang nhã” của họa sĩ Anh William Clark 

Wontner; hình 2.e: Tự họa – họa sĩ Paul Cezanne; hình 2.g: Tự họa  - họa sĩ 

Vincent vanGogh; hình 2.h: “Berthe Morisot” của danh họa Pháp Edouard 

Manet; hình 2.i: Chân dung tự họa của họa sĩ Frida Kahlo).  

Quan sát một số hình trên, dù chỉ là bố cục chân dung song ở mỗi bức 

tranh lại có một vẻ khác nhau. Qua đó có thể thấy rằng cách sắp xếp bố cục 

đều theo ý đồ của họa sĩ và rất phong phú, đa dạng. SV quan sát tìm hiểu 

để từ đó rút ra ý tƣởng về bố cục cho bức vẽ chân dung. 

2.4.2.2. Bút pháp 

Bút pháp là cách sử dụng ngôn ngữ tạo hình của các họa sĩ thể hiện 

qua đƣờng nét, hình khối, màu sắc, ánh sáng, chất cảm để tạo nên sự độc 

đáo riêng trong tác phẩm. Bút pháp biểu hiện rõ nét đặc trƣng vai trò và cá 

tính của từng họa sĩ. Phần lớn các họa sĩ có bản lĩnh đều có bút pháp riêng, 

càng độc đáo càng đƣợc ngƣỡng mộ. 

Đối với bài vẽ chân dung ngƣời, hiệu quả của cách vẽ có vai trò rất 

lớn trong diễn tả, là cách thể hiện cái nhìn riêng của ngƣời vẽ. Có ngƣời bút 

pháp khỏe khoắn lại có ngƣời mềm mại; có ngƣời lãng mạn song lại có 

ngƣời cẩn trọng, nghiêm túc... Nhƣ vậy, dùng bút bằng nhiều cách khác 

nhau trong diễn tả và thể hiện đƣợc nhiều trạng thái của ngƣời mẫu cũng 



40 

 

nhƣ của ngƣời cầm bút vẽ. Ví dụ nhƣ vẽ màu dày, vẽ loãng, vẽ mạnh tay, 

linh hoat hay vẽ day bút, di nhòe... là tùy thuộc vào sở thích và tính cách 

của mỗi ngƣời vẽ. Nói bút pháp cũng có nghĩa là nói đến hiệu quả do lối vẽ 

ấy tạo ra. 

Chú ý đến bút pháp, sinh viên sẽ tránh đƣợc lối vẽ thiếu nghệ thuật 

nhƣ vẽ chi tiết vụn vặt hoặc sao chép ngƣời mẫu một cách tự nhiên, không 

có tình cảm, khô khan hoặc là lối vẽ mềm oặt, mờ mịt và cảm tính, không 

thấy đƣợc cấu tạo xƣơng cốt bên trong cơ thể. 

Sinh viên thƣờng lúng túng không biết sử dụng bút vẽ thế nào cho 

đúng, các nhát bút cần to hay nhỏ, dài hay ngắn hoặc làm sao tạo đƣợc độ 

chồng màu hợp lí. Thực ra, bút pháp (hay cách vẽ) là quá trình lao động, 

nghiên cứu và tìm tòi của ngƣời học; ngoài ra, còn tùy thuộc và tình cảm và 

tính cách của ngƣời vẽ; mỗi cách vẽ có cái mạnh, đồng thời cũng bộc lộ 

những ƣu điểm; do đó không nên chỉ vẽ một kiểu trong bài mà có thể sử 

dụng nhiều cách vẽ trong một bài vẽ. 

Vẽ sơn dầu còn có thể sử dụng dao vẽ (bay vẽ) để tạo nên những 

mảng màu dày mỏng, to nhỏ khác nhau. Khi vẽ màu cũng có nhiều cách: 

lúc vẽ mỏng khi vẽ dày; lúc vẽ đậm tay khi vẽ nhẹ tay; lúc vẽ nét to khi vẽ 

nét nhỏ và nhiều lúc lại di nhòe các mảng màu với nhau; song điều chủ 

yếu, các nét bút (nhát bút) phải đƣợc tổ chức hợp lí, thể hiện đƣợc hình 

khối và không gian. 

Vẻ đẹp của bức chân dung có đƣợc là nhờ có bố cục, đƣờng nét và 

màu sắc tốt. Nhƣng bút pháp cũng góp một phần quan trọng vào đó. Tuy ở 

bài vẽ nghiên cứu cơ bản chƣa đòi hỏi cao, song không vì thế mà không lƣu 

ý tới vai trò của bút pháp trong vẽ chân dung màu. Bút pháp cũng phải coi 

trọng nhƣ ngôn ngữ của hội họa vì nó góp phần khá rõ làm tăng thêm hiệu 

quả cho các yếu tố bố cục, đƣờng nét và màu sắc. 
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Kỹ thuật sử dụng bút to, nhỏ với những nhát màu mạch lạc, phóng 

khoáng hay dịu dàng, ý nhị chính là cái nền của bút pháp. Với cách vẽ màu 

lên mặt toan cũng có thể thể hiện nhiều vẻ của bút pháp: có khi là những 

nét, những mảng màu gọn rõ, khi lại là những nét, những mảng bị dập xóa 

nhƣng lại nhƣ có rung động, xao xuyến. Có những mảng màu ẩn dụ, ý nhị 

song lại có những mảng màu dày, mỏng lấn sang nhau, hòa với nhau tạo 

nên những ranh giới đẹp một cách ngẫu nhiên. Nói một cách khác, khi đã 

có kiến thức và tƣơng đối thành thục trong kĩ năng vẽ sơn dầu, mỗi SV đều 

phải tìm mọi cách để sử dụng cây bút một cách linh hoạt, tạo đƣợc cách 

diễn đạt riêng của mình, dù đó chỉ là bài vẽ nghiên cứu. 

Bút pháp chỉ có thể hình thành do quá trình nghiên cứu, tìm tòi lâu dài 

và có ý thức của họa sĩ (hoặc ngƣời học vẽ). Bút pháp vì thế phần nào đó 

thể hiện tính cách của ngƣời vẽ: sôi nổi hay dịu dàng; thiên về tả thực hay 

trang trí ... đều phát huy đƣợc vẻ đẹp của cách vẽ. 

2.4.2.3. Diễn tả không gian 

Hội họa là một nghệ thuật không gian nhƣng lại là không gian hai 

chiều. Hội họa diễn tả sự vật trên một mặt phẳng không có chiều thứ ba, 

cho nên các họa sĩ phải diễn đạt chiều này bằng ảo giác.  

Các bài tập vẽ chân dung trong chƣơng trình không đòi hỏi cao nhƣ 

các tác phẩm hội họa bởi do năng lực, trình độ và yêu cầu của nghiên cứu 

cơ bản. Trong vẽ chân dung yếu tố không gian cũng rất quan trọng, tuy 

mang cái nhìn về một con ngƣời cụ thể, sống động song lại phải vừa tái 

hiện trung thực hình tƣợng nhân vật về diện mạo, tính cách, sự hài hòa 

thống nhất giữa hình và nền, xử lí không gian nền cũng là điều mà sinh 

viên cần phải quan tâm. 
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Tham khảo các tranh trên, chỉ là vẽ chân dung nhƣng mỗi họa sĩ có 

cách diễn tả không gian khác nhau. Chân dung nhân vật đƣợc khắc họa 

chân thực qua bút pháp tả thực, từ hình thể, đƣờng nét, màu sắc đều hiện 

thực ở các tác phẩm: Monalisa của họa sĩ Leonardo da Vinci (hình 2. a); 

“Người phụ nữ chùm khăn voan” của danh họa Ý Raphael (hình 2.b); Cô 

gái đeo khuyên ngọc trai (Girl with a Pearl Earring) - danh họa Johannes 

Vermeer (hình 2.c); Một vẻ đẹp trang nhã của họa sĩ Anh William Clark 

Wontner (hình 2.d). Nhƣng cách diễn tả không gian lại rất khác nhau, với 

hình 2.a đƣợc họa sĩ diễn tả một cách rất chi tiết không gian xung quanh 

nhân vật (dãy núi ẩn phía xa xa, con đƣờng, dòng sông....), ở hình 2.b; 2.c; 

2.d, không gian đƣợc họa sĩ đã vẽ rất mỏng với kỹ thuật vờn màu tạo sự 

mƣợt mà hợp lí trong toàn bộ tác phẩm. 

Với tác phẩm Tự họa – họa sĩ Paul Cezanne (hình 2.e) họa sĩ diễn tả 

không gian bằng những nét day bút lấn sang nhau, đan xen vào nhau tạo 

nên những ranh giới đẹp một cách ngẫu nhiên. 

Hình 2.a Hình 2.b Hình 2.c Hình 2.d 

Hình 2.e Hình 2.g Hình 2.h Hình 2.i 
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Qua đó có thế thấy rằng, tuy cũng vẽ chân dung nhƣng mỗi họa sĩ đều 

có ý đồ riêng trong cách diễn tả, tạo nên sự phong phú và đa dạng. 

2.4.3. Nhóm bài vẽ tranh theo chủ đề 

2.4.3.1. Phương pháp lấy tài liệu  

Nghiên cứu, lựa chọn nội dung chủ đề trƣớc khi vẽ một đề tài gì trƣớc 

hết cần có những cảm xúc, những rung động nhất định về đề tài đó, tìm 

đƣợc trong nội dung đó những cái đẹp bản chất, đề tài của tranh thƣờng rất 

nhiều và rộng. Dù trong một lĩnh vực lớn hay nhỏ mọi khía cạnh của đề tài 

đều có thể khai thác đƣợc nhiều chi tiết để thể hiện nội dung chủ đề. 

Ở khâu lựa chọn chủ đề - đề tài GV cần kết hợp Phƣơng tiện dạy học 

nhƣ công nghệ thông tin, giúp cho quá trình quan sát trực quan thuận tiện 

và sinh động hơn. Thông qua những hình ảnh trên máy chiếu, kết hợp với 

định hƣớng của GV, đƣa ra những nội dung nhƣ: cảnh sinh hoạt đời sống 

hàng ngày (cảnh trên bến dƣới thuyền của ngƣ nghiệp; lao động của công 

nhân; bên khung dệt vải những cô gái dân tộc,…) hay mơ ƣớc về tƣơng lai, 

hoặc phản ánh những vấn đề của xã hội, lên án hay ca ngợi, cũng có thể 

khai thác mảng quá khứ (hoài niệm về cuộc chiến tranh thần thánh chống 

giặc ngoại xâm, hay những ký ức về tuổi thơ…). Với những mảng đề tài 

phong phú đó, gợi ý cho SV chủ động khai thác thông tin, từ đó SV tìm tƣ 

liệu vẽ cũng nhƣ trau dồi cảm xúc cho đề tài. 

Một yếu tố quan trọng nữa, đó là khâu chuẩn bị tƣ liệu của SV: dựa 

vào thực tế sinh viên đƣợc quan sát, kí họa để giải quyết vấn đề theo cách 

suy nghĩ của mình, trên cơ sở sáng tạo đƣợc các bài phác thảo tốt. Chỉ khi 

nào ngƣời vẽ thực sự hòa mình vào cuộc sống, vào thiên nhiên lúc ấy tác 

phẩm mới thực sự có sức sống. Ví dụ: Khi vẽ về đề tài ngƣ nghiệp, ngƣời 

vẽ phải đi thực tế tại một làng chài, cùng về ăn, ở với dân chài, cũng hòa 

nhập với cuộc sống của họ từ đó mới hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc nhất về 

cuộc sống tinh thần, vật chất và rút ra đƣợc những đặc điểm chung nhất để 
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phản ánh vào tác phẩm. Qua tác phẩm giúp ngƣời xem biết yêu quý cuộc 

sống, nhận thức đƣợc chân chính giá trị của cuộc sống lao động, để từ đó 

có thái độ ứng xử đúng đắn với cuộc sống.Đề tài các bài bố cục - chất liệu 

cho sinh viên thƣờng là các hoạt động gần gũi với cuộc sống thƣờng ngày: 

Học tập, lao động sản xuất, chợ, bến xe ... từ những trải nghiệm thực tế, ghi 

chép là những gợi ý để lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp với nội 

dung. Ngƣời vẽ cần xác định chủ đề gì? Hoạt động nào là chính? Những 

hoạt động đó xảy ra trong khung cảnh nhƣ thế nào?  

Từ lựa chọn trên sinh viên sẽ tìm những kí họa, ghi chép thực tế hoặc 

qua tranh ảnh, sách báo có liên quan những hoạt động trên. Những kí họa 

thực tế có vai trò rất quan trọng trong việc tìm kiếm ý tƣởng sáng tác và 

xây dựng bố cục. 

Qua những tƣ liệu, những ghi chép ký họa gợi cho ngƣời vẽ xây dựng 

ý tƣởng sáng tác. Kí họa là những sự ghi lại những hình ảnh thực tế, đƣợc 

chắt lọc qua những nét vẽ đầy cảm xúc. Ngay từ những kí họa, ngƣời vẽ đã 

chú ý những yếu tố của ngôn ngữ tạo hình gợi ý cho bố cục: có thể là 

những tập hợp nét, mảng, hoặc nhịp điệu của hình thể... Từ đó ngƣời vẽ 

phát triển những ý tƣởng ban đầu, xây dựng bố cục một cách rõ nét hơn. 

2.4.3.2. Lựa chọn hình th c bố cục 

Sau khi có chủ đề cụ thể theo một đề tài nào đó, có đầy đủ tƣ liệu, có 

hình tƣợng nội dung để xây dựng bố cục tranh, ta cần phải xác định hình 

thức bố cục. Cách sắp xếp nhân vật trọng tâm đặt ở vị trí nào? Gồm mấy 

nhân vật tất cả? Các nhân vật phải đƣợc sắp xếp theo mảng chính, mảng 

phụ làm sao để tạo nên một hệ thống nhất và hợp lí. Khi bố trí các hình 

mảng phải phối hợp sao cho tạo đƣợc một bố cục độc đáo, không dễ dãi, 

nhàm chán mà phải có cái riêng của mình, cái riêng của chủ đề nội dung 

đã chọn. 
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Nếu đề tài chỉ có một mẫu vật hay một bức chân dung thì việc trình 

bày đơn giản. Nhƣng nếu đề tài có 3, 4 mẫu vật hay nhiều ngƣời thì việc 

trình bày khá phức tạp, cho nên việc phân mảng, dựa theo các hình kỉ hà để 

từng bƣớc hoàn thiện một bài học hay một tác phẩm là rất quan trọng 

Ví dụ cụ thể: 

Bài 1: Vẽ bố cục tranh sinh hoạt nông thôn; Khuôn khổ: 50cm x 70cm 

Chất liệu: sơn dầu 

Sử dụng tƣ liệu, kí họa từ những đợt thực tế chuyên môn, trải nghiệm 

với cuộc sống của miền quê là những gợi ý để lựa chọn nội dung và hình 

thức phù hợp. Với đề tài sinh hoạt ở nông thôn, sinh viên chọn chủ đề Chợ 

vùng quê: nội dung phản ánh những hoạt động thƣờng ngày ở chợ 

 

 

 

 

 

 

Từ những lựa chọn trên sinh viên sẽ tìm những kí họa, ghi chép thực 

tế hoặc qua tranh ảnh, sách báo có liên quan đến những hoạt động trên. 

Những kí họa thực tế có vai trò rất quan trọng trong việc tìm kiếm ý tƣởng 

sáng tác và xây dựng bố cục 

Qua những tƣ liệu, những ghi chép ký họa gợi cho ngƣời vẽ xây dựng 

ý tƣởng sáng tác. Ngay từ những kí họa, ngƣời vẽ đã chú ý những yếu tố 

của ngôn ngữ tạo hình gợi ý cho bố cục: có thể là những tập hợp nét, mảng 

hoặc nhịp điệu của hình thể ... Từ đó ngƣời vẽ phát triển những ý tƣởng ban 

đầu, xây dựng bố cục một cách rõ nét hơn. 

Từ những tƣ liệu trên, sắp xếp nhân vật, phân mảng chính phụ trên 

phác thảo nhỏ 
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Phân mảng chung    Phác hình đơn giản 

2.4.3.3. Phác thảo đen trắng và màu 

- Phác thảo đen trắng 

Ở phần này, yêu cầu sinh viên thực hiện từ 3 - 4 phác thảo nhỏ (khổ 

giấy ½ tờ giấy A4). Tìm phác thảo theo nhiều dạng, nhiều góc độ khác 

nhau. Phải vẽ nhiều phác thảo bố cục sử dụng đƣờng nét, hình mảng kỉ hà 

để khái quát sự vật và xây dựng bố cục. Đặt các mảng đậm nhạt, to nhỏ, 

hình vẽ đơn giản chƣa có chi tiết về dáng hình và đặc điểm của các nhân 

vật, để tập trung thay đổi vị trí tìm ra nhiều phƣơng án bố cục khác nhau. 

Đó là quá trình tìm ý đồ của mình bằng hình trên giấy. Trong khi phác thảo 

ta sẽ tìm đƣợc nhiều ý đồ khác nhau và cũng nảy sinh đƣợc nhiều cách biểu 

hiện nội dung một cách độc đáo hơn. 
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Tránh dồn các mảng hình về một phía hoặc các mảng hình lớn quá 

làm phá vỡ sự hài hòa chung của khung tranh, hay hình mảng quá nhỏ tạo 

nên sự trống trải rời rạc, gây cảm giác buồn tẻ hoang vắng. Không nên có 

những mảng hình đăng đối có cùng tỉ lệ ở 2 bên, hoặc một mảng hình quá 

lớn đặt ở giữa tranh. 

Tránh các đƣờng xiên cắt chéo vào góc tranh 

Khi tìm phác thảo đen trắng, phải luôn có ý thức tìm và sắp xếp bố cục 

hài hòa, hợp lí, tạo nhịp điệu, phối hợp giữa mảng hình và khoảng trống. 

Cần chắt lọc, lựa chọn những hình ảnh điển hình mang tính khái quát. Các 

mảng hình, đậm nhạt cần cân nhắc đến sự phối hợp về tỉ lệ, đƣờng hƣớng 

sao cho phong phú, hài hòa, tránh đơn điệu, nhàm chán. 

-.Phác thảo màu 

Sau khi có phác thảo đen trắng, căn cứ vào độ đậm nhạt, mảng hình 

trên phác thảo mà tìm màu cho phù hợp với bố cục và nội dung. 

Để lựa chọn đƣợc phác thảo màu thể hiện đƣợc ý đồ của tác phẩm cần 

vẽ nhiều tông màu khác nhau. 
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Trong một bố cục màu không nên chỉ có nhiều màu đỏ, vàng (màu 

nóng), mà cần thêm màu có sắc xanh dƣơng, lá cây, tím (màu lạnh); các 

màu trung gian nhƣ màu xám, nâu để cân bằng màu sắc... Cần chú ý đến sự 

phân bổ yếu tố chính, phụ, đậm nhạt của màu. Không nên bố trí nhiều 

mảng có màu sậm gần bên nhau mà nên thay đổi độ đậm, nhạt linh động. 

2.4.3.4. Kỹ thuật tạo chất 

-  Kỹ thuật vẽ màu dày 

Với những đặc tính quánh, quện, dẻo... từ khi vẽ đến lúc khô cũng 

không thay đổi hình dạng của vệt màu nên đã cho ta thoả mãn khi diễn tả 

các đối tƣợng bằng nhiều cách khác nhau. Với cách vẽ dày này các họa sĩ 

tên tuổi đã từng gắn liền với nó nhƣ Vincent Van Gogh, Claude Monet... 

Những vệt màu dày là đặc trƣng của chất liệu sơn dầu mà các chất liệu 

khác không sánh đƣợc. 

Vẽ dày là vẽ nhƣ kiểu trát vữa, dùng bút hoặc dao quết, trát sơn quánh 

lên mặt vải, vừa trát vừa vờn tả làm cho màu nọ quyện với màu kia. Trong 

khi sơn đang còn ƣớt, hoặc có thể tạo khối, đắp dày vài xăng ti mét đều 

đƣợc, dùng bay để diễn tả những mảng rộng, hoặc chắn màu, tạo khối, 

dùng cọ đi những đƣờng nhỏ chi tiết. 

Khi diễn tả có nhiều cách lên màu dùng bay lấy màu đã nghiền sẵn 

(dùng bay nghiền màu) hoặc nặn màu trực tiếp lên mặt tranh rồi dùng bay 

gạt theo các mảng, các hƣớng của bố cục đã định sẵn, tuỳ theo ý muốn tạo 

độ dày của của màu mà nghiêng bay khi điều khiển, lƣớt nhanh hay chậm, 

mạnh hay nhẹ, gạt nhẹ tay chậm thì cho độ dày nhiều hơn và ngƣợc lại.  

Thông thƣờng muốn cho màu đƣợc trong, không nên vẽ dày màu một 

lúc mà phải lên từng lớp một từ đậm đến sáng, chồng nhiều lớp màu sẽ 

chín hơn, không phải vẽ dày là đắp dày toàn bộ bức tranh mà phải biết chỗ 

nào cần dùng nhiều màu dày, vẽ dày ở tiền cảnh cho cảm giác gần hơn 

hoặc dùng nét màu dày để nhấn vài chỗ cần tạo tƣơng phản nổi bật của chủ 
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đề trong bức tranh. Van Gogh đã tạo đƣợc những nét màu dày diễn tả mạnh 

mẽ đã phản hồi dáng vẻ của nó trong chủ đề, ông đã dùng phần sơn đắp dày 

để nhấn mạnh trong đề tài. Mặc dù trong nét bút diễn tả của ông có sự trừu 

tƣợng trƣớc chủ đề thiên nhiên.  

- Kĩ thuật vẽ day (di) mỏng 

Ngƣời ta thƣờng cho rằng vệt màu dày là đặc trƣng của sơn dầu. 

Nhƣng sơn dầu vốn có tính mềm dẻo nên có thể vẽ đƣợc nhiều cách mỗi 

cách vẽ đều cho mỗi giá trị khác nhau. Có thể vẽ day mỏng chải chuốt, vờn 

tuỳ ý, hoặc muốn mỏng hơn nữa pha thêm một ít dầu lanh rồi vẽ nhƣ màu 

nƣớc cũng đƣợc.  

Không có một quy định nào công thức nào bắt phải vẻ mỏng hay dày 

ở mức độ nào trên mặc tranh, có thể chải chuốt, phết từng mảng màu, 

vờn tả hoặc có thể day màu tuỳ sở thích của mỗi ngƣời. Có ngƣời dùng 

dầu pha thật loãng, có ngƣời để nguyên màu mà diễn tả đối tƣợng, sơn 

dày hay mỏng là tuỳ đề tài, nội dung biểu hiện, dáng chất cần thiết cho 

từng tấm tranh. 

Mỗi cách vẽ đều có mỗi ƣu điểm riêng, một vệt màu mỏng cho cảm 

giác xa, sâu hơn, mịn màng, mềm mại hơn là vệt màu dày, muốn tả một 

tấm vải hay lụa, làn da mịn màng của thiếu nữ,… dùng cọ mềm lấy màu rồi 

diễn tả chải chuốt sẽ cho hiệu quả cao, dùng sơn dầu với lối di mỏng để tả 

thực tả chân thì không một chất liệu nào có thể sánh kịp, có thể tả đến 

đƣờng chân tơ kẻ tóc của từng đối phƣơng, có thể sánh ngay với máy ảnh 

thời nay. Với kỹ thuật vẽ mỏng hoạ sĩ Caravaggio trong bức tranh bữa ăn 

tối ở Emniaus (1596-1603) đã thu hút sự chú ý của ngƣời xem và hoa quả 

đặt ở vị trí có vẻ ngẫu nhiên trên mép bàn, họa sĩ đã vẽ rất mỏng với kỹ 

thuật vờn màu tạo sự mƣợt mà bóng bẩy, sự ngọt lịm của táo và nho, họa sĩ 

đã diễn tả thực, tự nhiên nhƣ bản chất của nó. Họa sĩ Cazanne thiết lập cấu 

trúc cho bức tranh của mình bằng cách chồng nhiều lớp màu mỏng, với 
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những nét vẽ ngắn và vuông, màu sắc phong phú, hoạ sĩ vẽ theo sơ đồ tranh 

khảm vừa cấu tạo hợp nhất đất với bầu trời hiện lên bức tranh với sức mạnh 

gây ảo giác khẩn cấp không kìm hãm đƣợc. Các họa sĩ nƣớc ta cũng không 

kém phần tài năng với phong cách vẽ mỏng này nhƣ “Hai thiếu nữ và em 

bé” của Tô Ngọc Vân, “Phỗng đá” của Nguyễn Hữu Ngọc... đã thuyết phục 

ngƣời xem bằng những nét bút mềm mại và sự duyên dáng mƣợt mà của 

thiếu nữ...  

Mỗi kiểu vẽ không phải chỉ độc nhất một cách diễn tả, cái chính là ở 

hiệu quả dƣới bàn tay của ngƣời hoạ sĩ, vệt màu mỏng cho ta sự êm dịu 

mƣợt mà trong cách vẽ, đắp màu dày tạo sự nổi cộm của gạch đá hoặc xù 

xì của gốc cây nhƣng với bàn tay điêu luyện nhiều họa sĩ cũng tạo cũng tạo 

đƣợc nổi cộm của gạch đá, thô ráp của gốc cây bằng cách vờn bóng mỏng 

cũng cho hiệu quả cao. Tất nhiên để làm đƣợc những điều đó họa sĩ cần 

phải có sự tích cực trong làm việc để tạo đƣợc bàn tay vàng cho mình lúc 

đó hơi thở tâm hồn mới đƣợc thổi vào ở những vật vô tri. 

- Kĩ thuật tạo chất 

Trong nghệ thuật sự thành công của tác phẩm không thể không nói 

đến vấn đề của tạo chất với bất kỳ chất liệu nào chúng ta đều có thể tạo 

chất, mỗi chất liệu đều có mỗi cách tạo chất riêng.  

Tạo chất tức là nắm bắt hiện thực một cách thấu đáo để tạo nên sự 

sống cho tác phẩm, là cách thể hiện là phƣơng tiện áp dụng những khả 

năng riêng của mỗi họa sĩ cho tác phẩm của mình.  

Trong sơn dầu với tính đa năng của chất liệu nên có thể diễn tả đối 

tƣợng bằng nhiều cách tạo chất, tạo chất bằng màu, hoặc đắp dày, di mỏng, 

cạo...đều đƣợc có thể dùng bất cứ phƣơng tiện nào kể cả ngón tay, bàn tay 

miễn là cho đƣợc thoả mãn khi diễn tả các đối tƣợng. 

Sơn dầu có nhiều cách để tả chất làm đa dạng thêm cho chất liệu đem 

lại hiệu quả thẩm mỹ cao. Thông thƣờng khi vẽ ít ai vẽ một lớp màu mà đạt 
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đƣợc hiệu quả ngay mà ta phải chồng nhiều lớp màu cho đến lúc nào đạt 

đƣợc nhƣ ý muốn thì thôi. 

Khi muốn chồng màu sau lên thì phải đợi lớp màu dƣới khô vừa phải 

tức là không khô cứng để khi chồng lớp màu sau lên có thể hòa lẫn nhƣng 

ở độ ít hơn, dùng cách này để điều chỉnh đậm nhạt hoặc nóng lạnh thì rất 

hợp, hoặc chờ cho màu dƣới khô chết hẳn rồi chồng lớp màu sau lên điều 

này tránh đƣợc sự hòa lẫn không cần thiết giữa các lớp màu, khi phủ màu 

sau lên có thể lấy dao cạo, nạo làm cho lộ ra màu phía dƣới theo các hình 

dạng điều khiển của đƣờng bút rất đẹp, hoặc tạo độ nhám, xơ hoặc hình 

dạng rồi phủ màu của gam chung lên dùng dao cạo làm cho các màu lẫn ở 

các khe nhỏ tạo đƣợc gam chung cho bức tranh. Cách này khi phủ lớp màu 

sau phải mỏng có thể dùng cọ quét nhẹ lên rồi dùng dao cạo lên chỗ đã phủ 

màu. Trong tạo chất phải bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ từ ánh sáng màu sắc, 

không gian, xa gần nóng lạnh hình thể... của thiên nhiên có thể đắp dày, di 

mỏng, bóp méo hình thể không nhất thiết phải sao chép thiên nhiên. 

Trong tạo chất sơn dầu giải quyết ánh sáng là rất quan trọng đôi khi 

ánh sáng xuất phát từ một điểm cụ thể của bức tranh và không còn tính chất 

siêu hình đƣợc mô tả, không nhất thiết ánh sáng phải từ trên rọi xuống nhƣ 

trong tự nhiên mà có thể bằng những nhát bút đắp dày và màu sắc ánh sáng 

đƣợc khêu gợi nhƣ trong bức phong cảnh ở Colliouve của Matisse ở đây 

hoạ sĩ gạt bỏ cách mô phỏng bắt chƣớc thiên nhiên, ông dùng những nét 

bút ngang dọc chỗ dày chỗ mỏng, có chỗ buông lơi làm sinh động cho bức 

tranh, ta có cảm giác nhƣ gió vi vu, màu sắc rực rỡ cảm giác cái nắng mùa 

hè thắm đƣợm tạo hồn sóng cho bức tranh. 

Tạo chất là đi tìm cái mới cái sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và 

con ngƣời để đƣa vào tranh tạo cho bức tranh một linh hồn sống trong tranh 

và trong mắt ngƣời thƣởng thức. 
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2.5. Phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập 

Kiểm tra và đánh giá có vai trò rất quan trọng, là một động lực thúc 

đẩy quá trình đào tạo. Từ chính hoạt động này mà có sự điều chỉnh, bổ 

sung kịp thời những vấn đề mới vào giáo trình giảng dạy cho phù hợp với 

mục tiêu dạy học, củng cố hệ thống tri thức và các phƣơng pháp học tập; 

kích thích ngƣời học phấn đấu đạt kết quả trong học tập.  

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập cần đáp ứng những yêu cầu sau:  

- Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, đánh giá ngƣời học đảm bảo 

chính xác, khách quan.   

- Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện tri thức, lặp lại 

các kỹ năng đã học, mà chú trọng kiểm tra năng lực độc lập, sáng tạo, năng 

lực tự học của ngƣời học. Sử dụng các hình thức kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra 

tiến độ học tập giữa kỳ.  

Đánh giá bài vẽ căn cứ vào mục tiêu của môn học. Mức độ đánh giá 

tăng dần trên cơ sở trình độ của sinh viên và yêu cầu cụ thể của từng bài 

Cách thức đánh giá xếp loại bài: 

+ Để cho SV từ 2 -3 ngƣời thành một nhóm xếp bài cho cả lớp 

+ Thứ tự bài tốt nhất đến bài cuối cùng. 

+ Có thể từ 2 đến 3 nhóm sinh viên xếp bài. 

+ Sau đó thầy hƣớng dẫn trực tiếp xếp lại thứ tự từ bài tốt cho đến bài 

cuối cùng.  

+ Có thể xếp theo các nhóm bài tốt, khá, trung bình và yếu. 

+ Căn cứ vào yêu cầu của bài, GV đánh giá kết quả bài làm của SV. 

+ Nhận xét những ƣu, nhƣợc điểm về kỹ thuật chất liệu, diễn tả… từ 

hình khối, tƣơng quan chung đến không gian, hòa sắc chung của bài để 

phân nhóm bài vào loại nào và cho điểm. 

+ Nhắc nhở SV những điều cần phải rút kinh nghiệm cho bài tiếp 

theo. 
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Các bài vẽ đƣợc đánh giá theo yêu cầu nhƣ mục tiêu đã xác định, tuy 

nhiên có yêu cầu cao hơn về khả năng hoàn chỉnh bài vẽ, bài vẽ bố cục chất 

liệu sơn dầu là tổng hợp của 3 học phần bố cục trƣớc (bố cục 1,2,3). 

Khi đánh giá cần khuyến khích động viên những SV có bài vẽ nhiều 

sáng tạo, phong cách thể hiện riêng. 

Trong tiêu chí đánh giá bài vẽ ngƣời GV cũng cần thay đổi trong cách 

nhìn nhận nhƣ thế nào là một bài tốt. 

Từ lâu quan niệm trong bài bố cục, khi nào cũng ba chính hai phụ, hai 

ngồi một đứng, có những bài vẽ mà cũng bố cục đấy, cũng kiểu thức tạo 

hình đó chỉ thay mỗi trang phục, hậu cảnh sau là thành đề tài khác, khoác 

trên nhân vật vài cái áo và váy có họa tiết dân tộc, phía sau là hai, ba nhà 

sàn là ra đề tài miền núi, cũng nhóm đó thay bộ áo, thêm cái nón, những 

khuôn vải thay bằng mẹt cá, xa xa phía sau là những con thuyền thế là ra đề 

tài miền biển, …. 

Không gian trong bài phải là không gian gần to xa nhỏ, gần tỏ xa mờ, 

trời nhất định là phải xanh…, những cái đó vô hình chung nó trói buộc sự 

sáng tạo của các em.  

Có những bài vẽ có hƣớng giải quyết không gian rất hay, chỉ là những 

mảng màu đƣợc vuốt ve đến mịn màng, nhóm nhân vật đƣợc tạo bằng 

những nhát bút mạnh mẽ, nhƣng cách giải quyết giữa hình với không gian 

còn hạn chế, hình còn yếu nên khi đánh giá GV xếp loại trung bình. Và 

cũng không phân tích cho em lý do vì sao. Cho nên ngƣời GV cần khen 

đúng mức tránh cho SV tính chủ quan cũng nhƣ phê bình, góp ý đúng 

mực trên tinh thần động viên, khích lệ ngƣời học trong mọi tình huống, 

mọi hoàn cảnh; tránh có những nhận định thành kiến, chủ quan gây ra 

những tác động tiêu cực đối với tâm lý SV (không tin tƣởng vào năng 

lực của bản thân…). 
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Ngoài ra, GV phải đƣa ra những yêu cầu phù hợp với khả năng, điều 

kiện thực tế của SV để có đủ khả năng thực hiện những nhiệm vụ đó. 

2.6. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.6.1. Nội dung  

Tiến hành thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của việc 

vận dụng các kĩ thuật chất liệu sơn dầu trong dạy môn bố cục 

Tổ chức giảng dạy thực nghiệm theo nội dung kế hoạch bài học đã 

thiết kế trong chƣơng trình đào tạo ngành CĐSP mĩ thuật, trƣờng CĐSP 

Nghệ An. 

Tổ chức đánh giá và nhận xét giờ dạy và học của giảng viên, sinh viên 

bằng phiếu hỏi thăm dò và bài kiểm tra. 

2.6.2. Đối tượng 

Sinh viên lớp K37 CĐSP mĩ thuật năm học 2016 – 2017 

Thành lập hai nhóm sinh viên thực nghiệm và đối chứng từ lớp K37, 

sĩ số 16 SV, mỗi nhóm là 08 SV. 

Nội dung bài dạy: Lựa chọn 2 bài trong chƣơng trình của học phần vẽ 

tranh sơn dầu 

Vẽ chân dung nữ; Khuôn khổ: 40cm x 60cm.  

Vẽ bố cục tranh sinh hoạt tự do; Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

2.6.3. Tiến trình 

Trong nội dung học phần vẽ tranh sơn dầu, tổ chức dạy ở hai nhóm 

đồng thời cùng một nội dung kiến thức. 

Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân thủ theo kế hoạch dạy học 

của nhà trƣờng và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan, cụ thể. 

Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động 

- Vẽ chân dung nữ. Trong khoảng thời gian tháng 04 năm 2017 (Học 

kỳ VI) (Phụ lục 4; Tr87) 
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- Vẽ bố cục tranh tự do. Trong khoảng thời gian tháng 05 năm 2017 

(Học kỳ VI). (Phụ lục 5; Tr92) 

Địa điểm: Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An 

Nhóm 1 (nhóm đối chứng): Dạy học theo giáo án cũ. 

Nhóm 2 (nhóm thực nghiệm): Tổ chức giảng dạy theo nội dung kế 

hoạch bài học thiết kế có vận dụng các kĩ thuật chất liệu sơn dầu trong dạy 

môn bố cục. 

Bảng 2.2: Danh sách nhóm 1 (nhóm thực nghiệm) 

TT Họ và tên GT Quê quán Dân tộc 

1 Nguyễn Thị Vân An Nữ Diễn châu, Nghệ An Kinh 

2 Nguyễn Trung Đức Nam Thanh Chƣơng , NA Kinh 

3 Nguyễn Hữu Cƣờng Nam Anh Sơn, Nghệ An Kinh 

4 Vi Thị Phƣợng Nữ Con Cuông, NA Thái 

5 Lô Văn Phƣơng Nam Quế Phong, NA Thái 

6 Phạm Thị Thúy Nữ Vinh, Nghệ An Kinh 

7 Lê Thị Tình Nữ Yên Thành, NA Kinh 

8 Lƣơng Thị Vân Nữ Vinh, Nghệ An Kinh 

Bảng 2.3: Danh sách nhóm 2 (nhóm đối ch ng) 

TT Họ và tên GT Quê quán Dân tộc 

1 Trần Văn Anh Nam Vinh, Nghệ An Kinh 

2 Lê Thị Diệp Nữ Quỳnh Lƣu, NA Kinh 

3 Lầu Bá Chò  Nam Kỳ Sơn, Nghệ An  H’Mông 

4 Trƣơng Minh Kha Nam Quỳ Hợp, Nghệ An Kinh 

5 Hồ Thị Ngân Nữ Yên Thành, Nghệ An Kinh 

6 Nguyễn Thị Oanh Nữ Đô Lƣơng, Nghệ An Kinh 

7 Vi Văn Phong Nam Kỳ Sơn, Nghệ An Thái 

8 Triệu Thị Trang Nữ  Vinh, Nghệ An Kinh 
 

Hai nhóm tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tƣơng đồng nhau về 

giới tính, vùng miền cụ thể: 
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Bảng 2.4: Số sinh viên, giới tính, vùng miền 

Tt Nhóm Số sv 

Giới tính Vùng miền 
Ghi 

chú Nam Nữ 
Miền 

núi 

Nông 

thôn 

Thành 

thị 

1 Nhóm 1 8 3 5 2 4 2  

2 Nhóm 2 8 4 4 2 4 2  
 

Về ý thức học tập cả hai nhóm đều tích cực chủ động 

Trƣớc khi thực nghiệm, tôi dùng bài kiểm tra thực hành ở bài học 

trƣớc (Vẽ tĩnh vật phức tạp hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt và bài vẽ chân 

dung nam) làm bài kiểm tra trƣớc tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm 

số của 2 nhóm không khác biệt. 

Bảng 2.5: Thống kê kết quả điểm trước kiểm ch ng 

Nội 

dung 

SL 

(SV) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

Nhóm 1 8 2 24% 3 38% 2 24% 1 14% 

Nhóm 2 8 2 24% 4 48% 1 14% 1 14% 
 

Biểu đồ 2.1. So sánh phần trăm giữa hai lớp trên bản đồ 
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Các bƣớc thực hiện kế hoạch bài học: 

- Kiểm tra sự chuẩn bị các điều kiện cho quá trình thực nghiệm (giáo 

án, đồ dùng dạy - học, phƣơng tiện dạy học, tình hình lớp thực nghiệm và 

lớp đối chứng....) 

Danh sách tham gia dự giờ gồm 05 GV:  

+ Cô Hồ Thị Việt Yến - Trƣởng khoa Giáo dục thể chất - Nghệ thuật 

+ Thầy Phan Hồng Ngọc - Tổ trƣởng bộ môn Mĩ thuật. 

+ Thầy Đậu Văn Thinh - Tổ phó bộ môn Mĩ thuật. 

+ Cô Hoàng Thị Hà - GV bộ môn Mĩ thuật 

+ Thầy Trần Văn Đào - GV bộ môn Mĩ thuật 

- GV tiến hành giảng dạy theo phƣơng án thực nghiệm đã đƣợc thiết 

kế ở lớp thực nghiệm, và giảng dạy bình thƣờng ở lớp đối chứng (với cùng 

một bài dạy) 

- Hướng dẫn các bước tiến hành vẽ bài 

+ Bài vẽ tĩnh vật và chân dung (vẽ theo mẫu) 

Ở khâu chuẩn bị: Xếp mẫu 

Sử dụng phƣơng pháp quan sát trong dạy học mĩ thuật, GV hƣớng dẫn 

cho SV cách nhìn, cách ngắm đối tƣợng. 

GV hƣớng dẫn cụ thể từ vị trí đứng vẽ cho đến khâu hoàn thiện bài vẽ. 

Vị trí đứng vẽ cũng rất quan trọng, có khoảng cách nhất định để ngƣời vẽ 

lùi ra ngắm bài của mình, chỉnh sửa cho hợp lý với mẫu. 

Quan sát từ bao quát đến chi tiết (từ cái chung đến cái riêng) cụ thể là: 

Tìm vị trí nhìn để đối tƣợng có hình dáng bề ngoài (hình khối, đậm nhạt) 

đẹp. Từ đó SV sẽ có ý định bố cục bài vẽ của mình (đặt hình vẽ trên toan) 

thế nào cho hợp lý. 

Quan sát các chi tiết, bộ phận và đối chiếu so sánh với tổng quát (từ 

cái chung đến cái cái riêng) để nhận thức sâu sắc hơn, vẽ đƣợc đúng hơn. 
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Chú ý phân tích thế, dáng, nhịp điệu của mẫu. Ánh sáng và bóng tối. 

Mẫu và không gian nền. Mẫu với các màu vải dùng để xếp mẫu, chú ý hài 

hòa nóng lạnh, ánh sáng, bóng tối và trung gian. 

Sau khi xếp mẫu, tiến hành hƣớng dẫn SV thực hiện bài vẽ 

Bước 1: Dựng hình - bố cục chung bài vẽ 

Xây dựng hình bằng đƣờng nét kỷ hà 

Dùng màu đậm hoặc trung gian để dựng hình. Không nên dùng màu 

đen hoặc màu nhạt quá mà nên dùng một màu trung gian để có sự hòa hợp 

về sau. 

Dựng hình bằng mảng kỷ hà: Hƣớng dẫn SV có thể dùng các mảng 

màu đậm, trung gian, sáng để dựng các mảng hình; Chú ý sự liên kết giữa 

các mảng với nhau để bắt đƣợc tổng thể của mẫu 

Đối với vẽ chân dung ngƣời, trƣớc khi phác GV hƣớng dẫn cho SV 

quan sát mẫu thật kĩ, xem xét khuôn mặt tròn, vuông hay dài, xem xét kỹ 

về mắt, mũi, miệng, nƣớc da, tỉ lệ từng phần, tƣ thế.  

Sau khi quan sát kĩ, nắm đƣợc đặc điểm của mẫu, GV hƣớng dẫn SV 

cách dùng màu nào để phác hình, phác nhƣ thế nào. 

Khi đã phác xong hình, sử dụng que đo dây dọi để kiểm tra hình, tiếp 

tục hƣớng dẫn SV lên lớp lót và từng bƣớc hoàn thiện bài vẽ.   

Ở bài vẽ tĩnh vật hƣớng dẫn SV phác hình bằng những đƣờng nét kỷ 

hà, không đi vào chi tiết sớm, vì khi vẽ lót sơn dầu có thể che phủ các chi 

tiết đã vẽ trƣớc. Chỉ cần dựng những hình chu vi bên ngoài và các mảng 

phân chia sáng tối để sau vẽ màu dễ xác định hơn. 

Đối với bài vẽ chân dung ngƣời thì hƣớng dẫn SV lƣu ý các đƣờng 

trục ngang, các chiều hƣớng của chân tay so với cơ thể: ngực vai, bụng, 

hông... sự uyển chuyển của các khối, các khớp xƣơng, sự chuyển tiếp từng 

phần của cơ thể đến toàn bộ thế dáng của mẫu. Vận dụng kiến thức giải 

phẩu để phân tích. 
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Bước 2: Kỹ thuật diễn tả 

Trƣớc tiên vẽ lớp màu lót: nên vẽ mỏng, sử dụng màu nóng, đậm, 

trung gian, tìm gam màu chung. Khi vẽ lớp lót pha màu hơi loãng để màu 

đi trơn hơn, nhanh bôi đƣợc các lớp lót hơn. Chờ lớp lót này khô rồi mới 

chồng lớp sau lên. Dùng bút to bản để lên màu. 

Lên lớp thứ 2: Tiếp tục vẽ các mảng màu đậm, trung gian và sáng theo 

thứ tự để tìm hòa sắc chung, lƣu ý tƣơng quan nóng lạnh 

Dùng các cỡ bút khác nhau để vẽ màu. Tùy theo mặt của đồ vật mà 

dùng bút pháp khác nhau.  

Có thể vẽ màu lúc đang còn ƣớt, tuy nhiên khi chồng màu đang còn 

ƣớt, nếu không xử lý tốt dễ bị lầy lội, xỉn, màu bị bẩn nếu chồng nhiều màu 

lên một mảng màu cùng một lúc. 

Ở phần này GV vận dụng các kỹ thuật chất liệu nhƣ kỹ thuật lên màu 

bằng bút vẽ, dao vẽ; tạo chất bằng màu khô, màu ƣớt hay kỹ thuật lấy chất 

của màu nền... nhằm làm phong phú trong cách thể hiện bài. 

Bước 3: Đi sâu bài vẽ 

Phối hợp kĩ thuật vẽ màu ƣớt, màu khô, vẽ mỏng, vẽ dày để giải quyết 

tƣơng quan toàn bộ bài vẽ. 

Khi đã có tƣơng quan toàn bộ, GV hƣớng dẫn SV tiếp tục lên các lớp 

màu tiếp theo. Tiếp tục đẩy sâu và giải quyết các mảng hình, khối, tƣơng 

quan đậm nhạt, nóng lạnh. 

Cân nhắc thận trọng khi đặt các mảng màu, nhát bút chồng lên lớp 

trƣớc làm sao cho vừa đúng tƣơng quan màu sắc, lại vừa đúng hình, đúng 

đậm nhạt nằm trong tổng thể. 

Giai đoạn này GV nhắc SV chú ý đến tƣơng quan giữa mẫu và không 

gian nền để tìm hòa sắc chung. 

Nên chờ các lớp màu trƣớc khô hẳn bề mặt mới vẽ lớp tiếp theo. 
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Tiếp tục đẩy sâu các phần chi tiết, hình khối, tƣơng quan nóng lạnh, 

tƣơng quan đậm nhạt. Chi tiết phải nằm trong toàn bộ. 

Càng đẩy sâu càng đơn giản về hình, khối, mảng, màu. 

Càng lên sâu càng vẽ màu dày lên, lƣu ý trong tối màu nên mỏng hơn 

ở trung gian, trung gian mỏng hơn ngoài sáng. 

Bước 4: Hoàn chỉnh bài 

Ở bƣớc này GV hƣớng dẫn SV tiếp tục giải quyết và đẩy sâu toàn bộ 

bài vẽ. 

Tiếp tục điều chỉnh các diện khối đậm, nhạt, nóng, lạnh cho phù hợp 

với hình khối chung của mẫu và không gian nền. 

Tiếp tục đẩy sau để diễn tả đặc điểm của mẫu và hoàn chỉnh bài. 

Quá trình SV vẽ, GV quan sát từng bài và định hƣớng cho SV ở 

những phần cần vận dụng kỹ thuật vẽ di mỏng hay đắp dày màu... 

Trong quá trình tổ chức, tiến hành tiết dạy GV phải luôn quan sát, 

theo dõi hứng thú cũng nhƣ khả năng tiếp thu kiến thức của SV để có cơ sở 

cho việc đánh giá kết quả. 

Trên đây là các bƣớc cơ bản để vẽ tranh tĩnh vật hoặc tranh chân 

dung, kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu mỗi SV có thể có nhiều cách riêng, đƣa đến 

nhiều lối và cách thể hiện khác nhau, cái cốt yếu là phải biết tổ chức các 

phƣơng pháp thể hiện thành một bức tranh đủ biểu cảm, không phụ thuộc 

vào một kỹ thuật nhất định. Tất cả vì cái đẹp có thật và hữu hình, kỹ thuật 

là một phƣơng tiện diễn tả đó là một giải pháp không thể thiếu đối với 

ngƣời học vẽ, khi diễn tả mỗi ngƣời đều có một cách diễn tả khác nhau, kỹ 

thuật tự nó sẽ đến trong khi tập luyện, tìm tòi, sáng tạo... Những phong 

cách cá nhân độc đáo sẽ hình thành, điều đó đòi hỏi không những vững tay 

mà phải có sự từng trải, sự so sánh, quan sát nhạy bén và óc sáng tạo trong 

công việc, sự tìm tòi kỹ thuật là bất tận. 



61 

 

+ Vẽ tranh bố cục sinh hoạt 

Hƣớng dẫn phƣơng pháp vẽ tranh bố cục là cách tiến hành bài vẽ từ: 

Lựa chọn chủ đề - đề tài đến tìm Phác thảo nét rồi Phác thảo đen trắng, 

Phác thảo màu cuối cùng Thể hiện bài vẽ. 

GV hƣớng dẫn SV thực hiện tuần tự các bƣớc 

Khâu lựa chọn chủ đề: Tùy theo cảm xúc muốn sáng tác của SV 

mà xác định nội dung thể hiện phù hợp. Nhƣng trƣớc khi thực hiện tác 

phẩm, SV cần tham khảo thực tế, tìm tƣ liệu vẽ cũng nhƣ trau dồi cảm 

xúc cho đề tài. 

Phần hƣớng dẫn vẽ (phần trọng tâm của bài học) 

Bước 1: Phác Thảo Nét 

Đây là bƣớc đầu tiên phác thảo nên ý tƣởng, định ra phƣơng án của bài 

vẽ. Phác nét cần tính toán kỹ lƣỡng về bố cục, hình mảng nhƣng cũng cần 

phải phóng khoáng trong nét vẽ. 

Giai đoạn này GV cần đƣa ra các vấn đề cho SV giải quyết nhƣ: vẽ về 

đề tài gì? Vẽ những ai? Đang làm gì, ở đâu? 

Điều cốt lõi trong tranh muốn truyền đạt thông điệp gì, không khí 

tranh nhƣ thế nào để từ đó tìm phƣơng án bố cục hợp lí. 

Bước 2: Phác thảo đen trắng (tương quan đậm nhạt) 

Tƣơng quan đậm nhạt là một trong những yếu tố quan trọng quyết 

định đến thành công của bài vẽ. Tùy theo ý đồ mà ngƣời vẽ sẽ vận dụng 

tƣơng quan mạnh hay nhẹ nhàng.  

Khi vẽ đen trắng, chú ý làm rõ đối tƣợng chính (ngƣời và vật ở khoảng 

gần), xử lý không gian bằng cách giảm độ ở những vị trí xa. Nếu trong bài 

đậm nhiều, thì lấy sáng để làm điểm nhấn, phần sáng đó cần đƣợc đƣa vào 

điểm chính, bên cạnh đó cũng cần giải quyết các sắc độ trung gian. 

Bước 3: Phác thảo màu 

Phác thảo màu cần dựa vào phác thảo đen trắng. 
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Ở khâu này SV cần lƣu ý, cũng nhƣ sự quan trọng của tƣơng quan 

đậm nhạt, tƣơng quan màu cũng cần đƣợc chú trọng.  

Đầu tiên là chú ý đến gam màu, sự hài hòa các màu tạo nên một hòa 

sắc đẹp.  

Bước 4: Thể hiện 

Sau khi đã làm xong phác thảo, không phải cứ để nguyên phác thảo 

mà phóng lớn vì các mảng nhỏ trong phác thảo có sự đan xen phong phú 

tạo nên những ảo giác sinh động về hình và màu vì vậy phải tìm hình chuẩn 

xác, chuyển hoá một cách sinh động từ các hình mảng nhỏ thành những 

hình mảng cụ thể có diện mạo. Bƣớc tìm hình này thực hiện bằng chì với 

khuôn khổ bằng khuôn khổ thực hiện. 

Đây là bƣớc phóng lớn theo tỉ lệ, đúng khuôn khổ quy định và tiến 

hành tô màu hoàn chỉnh bài. 

Phác hình lên toan: Quá trình can hình từ phác thảo ra tranh cần độ 

chính xác về không gian, bố cục. Thƣờng chỉ lấy hình dáng tổng thể lớn 

của nhân vật chứ không vẽ chi tiết ngay. 

Lên lớp màu lót: GV cần hƣớng dẫn cho SV vẽ lớp màu lót mỏng, 

màu nóng, đậm, trung gian, tìm gam màu chung. Quá trình này nên chờ lớp 

lót này khô rồi mới chồng lớp sau lên, mục đích để tránh bị lầy màu. 

Lớp thứ hai tiếp tục vẽ các mảng màu đậm, trung gian và sáng theo 

thứ tự để tìm hòa sắc chung (lƣu ý tƣơng quan nóng - lạnh) 

Đẩy sâu, hoàn chỉnh bài vẽ:  

Phối hợp kỹ thuật vẽ màu ƣớt, màu khô, vẽ mỏng, vẽ dày để giải 

quyết tƣơng quan toàn bộ bài vẽ. 

Khi đã có tƣơng quan toàn bộ, hƣớng dẫn SV tiếp tục lên các lớp màu 

tiếp theo, đẩy sâu và giải quyết các nhóm nhân vật chính phụ, tƣơng quan 

đậm nhạt, nóng lạnh. Tƣơng quan giữa nhân vật và không gian để tìm hòa 

sắc chung. 
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Tiếp tục đẩy sâu các phần chi tiết, tƣơng quan nóng lạnh, tƣơng quan 

đậm nhạt. Chi tiết phải nằm trong toàn bộ. 

Ở khâu này ngƣời GV chỉ hƣớng dẫn, gợi ý, phát hiện và hƣớng cho 

ngƣời học đi theo những cách riêng phù hợp với khả năng của mỗi ngƣời. 

SV tự khám phá cách giải quyết, không nên cầm bút sửa bài cho SV, cái đó 

vô tình ngƣời GV áp đặt lối vẽ của mình lên bài của SV. 

GV ngoài việc hƣớng dẫn học tập trên lớp, cần có phƣơng pháp hƣớng 

dẫn và quản lí để SV tự học, tự hoàn chỉnh với những kiến thức và năng 

khiếu của chính mình là cần thiết. 

Trong quá trình SV lên màu, tùy theo đề tài của mỗi bài mà GV định 

hƣớng cho SV vận dụng các bút pháp, các kỹ thuật tạo chất trong sơn dầu 

nhƣ ở bài này phần không gian sử dụng kiểu vẽ di mỏng, phần nhân vật 

chính đắp dày lên, hoặc ở bài khác dùng kỹ thuật lấy chất của màu nền ở 

phần không gian nhằm làm phong phú trong cách thể hiện của mỗi bài. 

2.6.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm. 

Đánh giá kết quả của SV khách quan sau khi tiết thực nghiệm kết 

thúc. Tuỳ theo từng giáo án thực nghiệm và đề bài cụ thể mà đƣa ra 

thang điểm cho phù hợp với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhìn chung sẽ 

đƣợc đánh giá theo thang điểm 10 sau: 

- Loại Giỏi (9 - 10 điểm):  

+ Đối với bài vẽ theo mẫu:  

Bài vẽ có bố cục và dựng hình thuận mắt, đẹp 

Diễn tả đƣợc các tƣơng quan màu tốt. Thông qua các tƣơng quan, diễn 

tả đƣợc chất của vật mẫu và không gian 

Có hòa sắc đẹp; Bài vẽ có tính toàn bộ 

Cách vẽ thoải mái, không gò bó và cá tính (cái riêng của ngƣời vẽ) 
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+ Đối với vẽ bố cục sinh hoạt: Vẽ đƣợc tranh bố cục thể hiện đúng nội 

dung của chủ đề, có bố cục cân đối sắp xếp hợp lý thể hiện đƣợc không 

gian, tạo đƣợc hòa sắc, sử dụng thành thạo chất liệu sơn dầu 

- Loại khá (8 - 7 điểm): 

Bài vẽ có bố cục cân đối, có trọng tâm, thể hiện đƣợc nội dung, màu 

sắc hài hòa 

- Loại trung bình (6 - 5 điểm):  

+ Bố cục tranh lỏng lẽo, chƣa thể hiện đƣợc không gian. 

- Loại yếu (dƣới 5 điểm): Sinh viên không thực hiện đƣợc các yêu cầu 

tối thiểu của đề bài 

2.6.5. Kết quả thực nghiệm  

Sau giờ dạy thực nghiệm, Tổ mĩ thuật đã họp, rút kinh nghiệm giờ 

dạy, đánh giá nhƣ sau:  

Ƣu điểm: GV có sự chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng, các 

phƣơng tiện, thiết bị dạy học; nội dung bài giảng đúng, đủ, khoa học; 

phƣơng pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp với đặc trƣng của môn học, giờ 

học và đặc điểm của SV; SV hiểu đƣợc đặc điểm cơ bản của chất liệu sơn 

dầu biết ứng dụng các kỹ năng trong vẽ sơn dầu thể hiện tốt một số bài tập 

ở các đề tài khác nhau. 

Hạn chế: Trong lớp còn số ít SV chƣa chủ động, lúng túng khi thể hiện 

bài vẽ. Một vài SV chƣa thể hiện đƣợc ƣu điểm của chất liệu sơn dầu trong 

bài thực hành.  

So sánh kết quả của 02 bài học giữa lớp thực nghiệm và đối chứng. 

Kết quả nghiên c u: 

Kết quả đánh giá của hai nhóm tham gia thực nghiệm (nhóm 1) và đối 

chứng (nhóm 2) đƣợc thể hiện nhƣ sau: 
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Bảng 2.6: Thống kê kết quả sau khi tiến hành dạy thực nghiệm 

Nội 

dung  

SL 

(SV) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

SL 

(SV) 

tỷ lệ 

(%) 

Nhóm 1 8 4 48% 3 38% 1 14% 0 0% 

Nhóm 2 8 2 24% 3 48% 2 14% 1 14% 

 

Biểu đồ 2.2. So sánh phần trăm giữa hai lớp thực nghiệm 

và đối ch ng trên bản đồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhƣ trên đã chứng minh rằng: Kết quả hai nhóm trƣớc tác động là 

tƣơng đƣơng nhau, sau tác động kiểm chứng chênh lệch, điểm của 2 nhóm đã 

có sự khác biệt. Qua thực nghiệm, tôi nhận thấy có thể đƣa ra những biện 

pháp mà đề tài nêu trong quá trình giảng dạy của mình. Việc đƣa ra những 

biện pháp cụ thể, rõ ràng giúp giảng viên có đƣợc sự định hƣớng và luận cứ 

khoa học để nâng cao hiệu quả dạy học môn bố cục chất liệu sơn dầu. 

Sinh viên có khả năng tiếp thu và thực hiện tốt các biện pháp rèn kĩ 

năng sử dụng chất liệu sơn dầu. Ngoài ra sinh viên còn thích thú khi đƣợc 

học những điều mới, những kỹ năng mới. 
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Kết quả thực nghiệm đã chứng minh giả thuyết khoa học của luận văn 

là đúng và luận văn có thể thực hiện trong thực tế. 

Tiểu kết  

Nội dung khái quát của chƣơng 2 nhằm giới thiệu các phƣơng pháp vẽ 

chất liệu sơn dầu, khả năng diễn tả của sơn dầu hết sức phong phú và đa 

dạng có thể tạo ra các sắc thái khác nhau trong hội họa. Nó cho phép ngƣời 

vẽ diễn tả trực tiếp đối tƣợng của sự vật, biểu hiện đƣợc tất cả các hiện 

tƣợng thiên nhiên cũng nhƣ con ngƣời rất phong phú đa dạng tùy thuộc vào 

cảm xúc tâm hồn, cách xử lý chất liệu, làm chủ đƣợc kỹ thuật, biến kỹ thuật 

chất liệu thành phƣơng tiện miêu tả, biểu hiện, mô phỏng, tái tạo hoặc sáng 

tạo của ngƣời vẽ. 

Chƣơng II của luận văn đã chứng minh và xác định những tiêu chí 

chung và riêng để giảng dạy môn vẽ bố cục CLSD một cách có hiệu quả, 

tập trung đi sâu vào đổi mới quá trình dạy học, kiểm tra và đánh giá làm cơ 

sở góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học trong các cơ sở đào tạo mĩ 

thuật chuyên nghiệp. Trên cở sở đề xuất các giải pháp, từ đó đƣa ra phƣơng 

pháp thực nghiệm thích hợp, quá trình thực nghiệm bƣớc đầu đã có những 

kết quả đáng khích lệ, kết quả học tập đƣợc nâng cao, SV phát huy đƣợc 

tinh thần tự học, tự nghiên cứu, khả năng sáng tạo trong việc nhận diện, 

phản ánh một cách chân thực cuộc sống dƣới góc nhìn cá nhân.. 

Yêu cầu và tiêu chí đối với ngƣời dạy, ngƣời học cũng đƣợc đề cập 

khá chi tiết trên tinh thần ngƣời thầy phải không ngừng tự hoàn thiện năng 

lực và trình độ bản thân để nâng cao chất lƣợng giảng dạy; quá trình dạy và 

học chỉ thật sự có hiệu quả khi ngƣời GV phát huy đƣợc tính tích cực, chủ 

động và sáng tạo, tính phản biện của ngƣời học theo hƣớng nâng cao năng 

lực nội sinh của ngƣời học, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, tự khám phá để 

chiếm lĩnh tri thức. PPGD cần phải đổi mới để có thể thu hút lòng say mê 

học tập của SV qua đó nâng cao chất lƣợng giảng dạy. 
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KẾT LUẬN 

Trong tranh sơn dầu, kỹ thuật là một vấn đề cốt yếu mà ngƣời vẽ cần 

phải nắm vững khi xây dựng một tác phẩm. Để tạo nên đƣợc cái chất, sự 

sống và cái hồn cho bức tranh điều đó đòi hỏi ngƣời vẽ phải không ngừng 

miệt mài tìm kiếm, sáng tạo khi thể hiện nắm bắt đến nơi đến chốn mọi yếu 

tố tạo hình từ chất màu hình mảng đƣờng nét, sắc độ... để cuối cùng đạt đến 

chuẩn mực của cái đẹp về hình thức lẫn nội dung. 

Kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu mỗi ngƣời có mỗi cách riêng, đƣa đến nhiều 

lối và cách thể hiện khác nhau, nhƣng thể hiện hiếm có họa sĩ dùng duy 

nhất một phƣơng pháp cho một bức tranh, cái cốt yếu là phải biết tổ chức 

các phƣơng pháp thể hiện thành một bức tranh đủ biểu cảm, không phụ 

thuộc vào một kỹ thuật nhất định. Tất cả vì cái đẹp có thật và hữu hình, kỹ 

thuật là một phƣơng tiện diễn tả đó là một giải pháp không thể thiếu đối với 

họa sĩ khi diễn tả mỗi họa sĩ đều có một cách diễn tả khác nhau, kỹ thuật tự 

nó sẽ đến trong khi tập luyện, tìm tòi, sáng tạo... Những phong cách cá 

nhân độc đáo sẽ hình thành, điều đó đòi hỏi không những vững tay mà phải 

có sự từng trải, sự so sánh, quan sát nhạy bén và óc sáng tạo trong công 

việc, sự tìm tòi kỹ thuật của ngƣời họa sĩ là bất tận. 

Qua 2 chƣơng của luận văn, trong đó chƣơng 1 nêu lên cơ sở lý luận 

và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, giới thiệu một cách khái quát về sự hình 

thành và phát triển của chất liệu sơn dầu; nêu lên thực trạng giảng dạy mĩ 

thuật ở trƣờng CĐSP Nghệ An. 

Trong chƣơng 2, tác giả đi sâu nghiên cứu kỹ thuật thể hiện của chất 

liệu sơn dầu. Trên cơ sở phân tích thực trạng nêu trên, kết hợp xem xét đến 

tình hình dạy học tại đơn vị, chúng tôi đề xuất một số giải pháp chủ yếu, có 

tính khả thi, cần thiết đối với môn vẽ tranh sơn dầu cho hệ CĐSP mĩ thuật. 

Thông qua kết quả khảo sát đánh giá học phần của sinh viên, từ đó đƣa ra 
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phƣơng pháp thực nghiệm thích hợp. Kết quả thực nghiệm cũng đã chứng 

minh hƣớng đi đúng của luận văn và luận văn có thể áp dụng cho thực tế. 

Là công trình nghiên cứu mang tính thực tiễn trong hoạt động học 

tập và sáng tạo mỹ thuật, luận văn sẽ đóng góp những giải pháp trong việc 

xây dựng nội dung chƣơng trình giảng dạy đạt hiệu quả cao đồng thời đƣa 

ra một cái nhìn toàn diện và khách quan những đóng góp tích cực của chất 

liệu sơn dầu, bổ sung nguồn tƣ liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành 

mĩ thuật ở trƣờng CĐSP Nghệ An. 
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PHỤ LỤC 1 

NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MĨ THUẬT 
 

Khối kiến thức Tín chỉ 

Học kỳ 1  

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 5 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

- Kiến thức cơ sở ngành 

- Kiến thức ngành: 

+ Giải phẩu tạo hình 

+ Luật xa gần 

+ Lịch sử mĩ thuật thế giới 

+ Vẽ khối cơ bản - đồ vật đen trắng 

+ Trang trí cơ bản 

+ Kí họa đen trắng 

+ Bố cục 1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

Học kỳ 2  

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 8 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

- Kiến thức cơ sở ngành 

- Kiến thức ngành: 

+ Vẽ tƣợng chân dung ngƣời đen trắng 

+ Vẽ tĩnh vật màu 

+ Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng dụng 

+ Bố cục 1 

 

4 

 

2 

2 

1 

1 

Học kỳ 3  

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 2 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
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- Kiến thức cơ sở ngành 

- Kiến thức ngành: 

+ Mỹ học đại cƣơng 

+ Mỹ thuật học 

+ Vẽ tƣợng ngƣời đen trắng 

+ Trang trí ứng dụng 

+ Kí họa đen trắng 

+ Bố cục 2 

+ Lý luận chung về phƣơng pháp dạy học mĩ thuật 

3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

Học kỳ 4  

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 3 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

- Kiến thức cơ sở ngành 

- Kiến thức ngành: 

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam 

+ Vẽ chân dung ngƣời đen trắng 

+ Trang trí ứng dụng 2 

+ Bố cục 2 

+ Thực hành sƣ phạm mĩ thuật 

- Thực tập 

 

2 

 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

Học kỳ 5  

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 0 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

- Kiến thức cơ sở ngành 

- Kiến thức ngành: 

+ Nghệ thuật học đại cƣơng 

+ Logic học 

 

3 

 

2 

1 
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+ Vẽ ngƣời đen trắng 

+ Điêu khắc 

+ Trang trí ứng dụng 3 

+ Kí họa màu 

+ Thực hành sƣ phạm mĩ thuật 2 

2 

2 

2 

2 

2 

Học kỳ 6  

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 1 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

- Kiến thức cơ sở ngành 

- Kiến thức ngành: 

+ Lịch sử mĩ thuật Việt Nam 

+ Vẽ ngƣời màu 

+ Trang trí ứng dụng 4 

+ Bố cục 3 

+ Thực hành sƣ phạm mĩ thuật 3 

- Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

+ Chuyên ngành sơn dầu 

- Thực tập sƣ phạm 2: 

 

0 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

3 
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PHỤ LỤC 2 

ĐỀ CUƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN SƠN DẦU 

Thông tin chung về môn học 

1. Mã học phần: 530.29 

2. Loại học phần: Bắt buộc 

3. Dạy ở các ngành: CĐSP Mỹ thuật. 

4. Số tín chỉ: 4 (60 tiết). Trong đó: 

- Lý thuyết:             4 Tiết 

- Thực hành:           56 Tiết 

- Hƣớng dẫn tự học:     56 tiết 

- Chuẩn bị của sinh viên:  120 Tiết 

5. Môn học tiên quyết:  

- Luật xa gần, Giải phẫu tạo hình 

- Hình họa 

- Trang trí 

- Ký họa 

- Bố cục 

6. Mục tiêu môn học: 

 Kiến thức: Sinh viên đƣợc tìm hiểu phƣơng pháp vẽ sơn dầu và biết 

đƣợc các kỹ thuật sử dụng sơn dầu khi vẽ ở các phân môn hình họa, bố cục 

và sáng tác tranh. Tìm hiểu xuất xứ và nguồn gốc sơn dầu trong hội họa 

Kỹ năng: Thực hành tốt các bài tập trong chƣơng trình. Sáng tác đƣợc 

một số tranh sơn dầu tĩnh vật và bố cục. 

Thái độ: Hoàn thiện tính quan sát, thân thiện với sản phẩm lao động. 

Cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của thiên nhiên đất nƣớc, con ngƣời. Yêu thích và 

trân trọng các tác phẩm mỹ thuật 

7. Tóm tắt nội dung môn học: 

Những kiến thức chung về vẽ sơn dầu, nắm bắt đƣợc các phƣơng pháp 
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vẽ sơn dầu. Tập sáng tác một số bài tập về tranh sơn dầu nhƣ hình họa, 

tranh bố cục tranh phong cảnh. 

8. Nội dung chi tiết môn học 

Chƣơng 1: Tìm hiểu về tranh sơn dầu. 2 tiết (Lý thuyết) 

1. Những vấn đề về tranh sơn dầu. 

2. Những thành tựu về tranh sơn dầu. 

3. Phương pháp vẽ tranh sơn dầu 

4. Tìm hiểu về kỹ thuật vẽ sơn dầu của một số tác giả tác phẩm 

Chƣơng 2: Vẽ tĩnh vật và chân dung. 55 tiết (1 tiết lý thuyết, 27 tiết 

thực hành; 27 tiết hƣớng dẫn tự học) 

1. Một số yêu cầu về vẽ tranh tĩnh vật và tranh chân dung  

2. Thực hành: Vẽ tĩnh vật và vẽ chân dung  

Chƣơng 3: Vẽ tranh. 59 tiết = 1 tiết lý thuyết, 29 tiết thực hành; 29 

tiết Hƣớng dẫn tự học) 

1. Những yêu cầu về bố cục tranh sơn dầu. 

2. Thực hành: Vẽ bố cục và sáng tác tự do 

9. Học liệu: 

- Học liệu bắt buộc 

1.  Phạm Đình Đăng -  Giáo trình: Kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu –NxbVH, 2000 

- Học liệu tham khảo:  

1. Nguyễn Đình Đăng - Nền móng của tranh sơn dầu -NxbVH - 2005 

2. Trần Tiểu Lâm, Trần Xuân Cƣờng - Luật xa gần và giải phẫu tạo 

hình -  Nxb GD, 1998 

3. Lê Thành Lộc  -  Hình họa căn bản (tập 1,2) - VHTT, 1996 

4. Nguyễn Văn Tỵ - Bƣớc đầu học vẽ.  – NxbBGD -1978 

10.  Hình thức tổ chức dạy học 

a. Lịch trình chung:       
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Nội dung 

Lên lớp Chuẩn 

bị của 

sinh 

viên 

Tổng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Hƣớng 

dẫn tự 

học  

Chƣơng 1: Tìm hiểu về tranh sơn dầu 
2   4 6 

Chƣơng 2: Vẽ tĩnh vật và chân dung 1 27 27 56 111 

Chƣơng 3: Vẽ tranh. 1 29 29 60 119 

Tổng 4 56 56 120 236 

b. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể 

Tuần 
Hình thức 

tổ chức 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 
Nội dung chính 

Thời gian 

địa điểm 

1 

Lý thuyết 

 

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Chƣơng 1: Tìm hiểu về tranh 

sơn dầu. 

1. Những vấn đề về tranh 

sơn dầu. 

2. Những thành tựu về tranh 

sơn dầu. 

3. Phương pháp vẽ tranh 

sơn dầu 

4. Tìm hiểu về kỹ thuật vẽ sơn 

dầu của một số tác giả tác 

phẩm  

Chƣơng 2: Vẽ tĩnh vật và 

chân dung 

1. Một số yêu cầu về vẽ tranh 

tĩnh vật và tranh chân dung 

(3 tiết) 

Phòng vẽ 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh 

hoạt. Kh.khổ: 50 x 70 cm 

(1 tiết) 

Phòng vẽ 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh 

hoạt. Kh.khổ: 50 x 70 cm 

(1 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Chƣơng 1: Tìm hiểu về tranh sơn dầu. Chƣơng 2: 

Vẽ tĩnh vật và chân dung 

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

2 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dung sinh hoạt 

Khuôn khổ: 50cm x 70 cm 

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt 

Khuôn khổ: 50cm x 70 cm 

(4 tiết) 

Phòng vẽ 



80 

 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

3 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm 

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm 

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

4 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt 

Khuôn khổ: 60cm x 80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt 

Khuôn khổ: 60cm x 80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

5 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt 

Khuôn khổ: 60cm x 80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ tĩnh vật ph c tạp 

hoa, quả và đồ dùng sinh hoạt 

Khuôn khổ: 60cm x 80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

6 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Vẽ chân dung nam 

hoặc nữ 

Khuôn khổ: 40cm x 60cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Vẽ chân dung nam 

hoặc nữ 

Khuôn khổ: 40cm x 60cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà. 

7 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Vẽ chân dung nam 

hoặc nữ 

Khuôn khổ: 40cm x 60cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Vẽ chân dung nam 

hoặc nữ 

Khuôn khổ: 40cm x 60cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 
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Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà. 

8 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Vẽ chân dung nam 

hoặc nữ 

Khuôn khổ: 40cm x 60cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Vẽ chân dung nam 

hoặc nữ 

Khuôn khổ: 40cm x 60cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà. 

8 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Vẽ chân dung nam 

hoặc nữ 

Khuôn khổ: 40cm x 60cm 

(2 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Vẽ chân dung nam 

hoặc nữ 

Khuôn khổ: 40cm x 60cm 

(2 tiết) 

Phòng vẽ 

Lý thuyết 
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Chƣơng 3: Vẽ tranh. 

1. Những yêu cầu về bố cục 
tranh sơn dầu. 

(1 tiết) 

Phòng vẽ 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ bố cục tranh sinh 

hoạt nông thôn. 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(1 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ bố cục tranh sinh 

hoạt nông thôn. 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(1 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Chƣơng 3: Vẽ tranh 

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

9 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ bố cục tranh sinh 

hoạt nông thôn. 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 1: Vẽ bố cục tranh sinh 

hoạt nông thôn. 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

10 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ bố cục tranh lễ hội 

– mùa xuân 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ bố cục tranh lễ hội 

– mùa xuân 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 
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Chuẩn bị 

của sih 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

11 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ bố cục tranh lễ hội 

– mùa xuân 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ bố cục tranh lễ hội 

– mùa xuân 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

12 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ bố cục tranh lễ hội 

– mùa xuân 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 2: Vẽ bố cục tranh lễ hội 

– mùa xuân 

Khuôn khổ: 50cm x 70cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

13 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Sáng tác tranh đề tài 

tự do; Khuôn khổ: 0cm x 

80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Sáng tác tranh đề tài 

tự do; Khuôn khổ: 60cm x 

80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

14 

Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Sáng tác tranh đề tài 

tự do; Khuôn khổ: 60cm x 

80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Sáng tác tranh đề tài 

tự do; Khuôn khổ: 60cm x 

80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

 

 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

15 Thực hành  
Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Sáng tác tranh đề tài 

tự do; Khuôn khổ: 60cm x 

80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 
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Hƣớng dẫn 

tự học  

Giáo trình: Vẽ 

sơn dầu. HL [1] 

Bài 3: Sáng tác tranh đề tài 

tự do; Khuôn khổ: 60cm x 

80cm  

(4 tiết) 

Phòng vẽ 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Giáo trình: Vẽ sơn dầu. HL [1]  Đọc TLTK 

[1],[2],[3].  

Toan, Sơn dầu. Họa phẩm học tập 

(8 tiết) 

Thƣ viện, 

ở nhà 

Ph. Học 

11. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Dạy theo lớp từ 8 đến 10 sinh viên   1 giảng viên.   1 nhóm 

- Sinh viên cần đảm bảo đầy đủ các giờ giảng, giờ thực hành và các 

buổi tổ chức nhận xét, thảo luận dƣới sự hƣớng dẫn và điều khiển của 

giảng viên theo quy chế hiện hành. Tổ chức tự học theo nhóm để có kết quả 

nghiên cứu, thảo luận, thực hành tốt hơn. 

- Phải nghiên cứu chƣơng trình cụ thể ở mục Học liệu. Ngoài học tập 

trên lớp, phải chăm chỉ nghiên cứu, thảo luận trong thực hiện bài tập để đạt 

chất lƣợng bài tập tốt nhất tại Thƣ viện, ở nhà, lớp thực hành và ở nhà.. 

- Sinh viên đi học nghiêm túc, đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt 

trƣớc khi vào lớp, giờ học trên lớp phải tự giác học tập, có ý thức tìm tòi, 

sáng tạo, thảo luận tích cực, có chất lƣợng, hoàn thành bài đúng thời gian 

quy định.  

12. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn 

học 

12.1. Phân chia các mục tiêu cho từng hình th c kiểm tra - đánh giá  

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực 

thảo luận, …)   

- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà 

giảng viên giao cho cá nhân  tuần; bài tập nhóm  tháng; bài tập cá nhân  

học kỳ, …). Đọc  trƣớc các tài liệu đã cho ở mục Học liệu 

- Hoạt động theo nhóm: SV tham gia làm bài tập nhóm đầy đủ, 

nghiêm túc. Tham gia tích cực trong các hoạt động nhóm trên lớp.  

- Giờ hƣớng dẫn tự học giảng viên bố trí lên lớp để hƣớng dẫn, giao 
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bài, nhận xét và chấm bài: 5  tiết 

12.2. Tiêu chí đánh giá   

- Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43 2007 QĐ-BGDĐT 

ngày15 8 2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Áp dụng theo Quyết định 702 QĐ-CĐSP ngày 22 tháng 11 năm 2013 

ban hành kèm theo Quy chế  về đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh 

viên, học viên về hình th c thi học phần tại trường CĐSP Nghệ An: 

+ Chuyên cần và ý thức học tập (HS 1): 10 điểm. Dựa trên các tiêu 

chí: 

Nghỉ học không lý do: trừ 0,5 điểm 1 tiết, có lý do:  trừ 0,2 điểm 1 tiết. 

Ngoài việc trừ điểm do vắng học, giảng viên căn cứ vào tinh thần thái 

độ, ý thức học tập của sinh viên để hạ điểm chuyên cần của sinh viên. 

+ Nghỉ học quá 20% số tiết của học phần thì phải học lại học phần 

này. 

+ Kiểm tra (HS2): Tham gia đầy đủ các bài thực hành trên lớp (Sinh 

viên phải tham gia đầy đủ các bài thực hành). Đƣợc thể hiện trong chƣơng 

trình chi tiết. Giảng viên lựa chọn hai con điểm của hai trong các bài thực 

hành để làm điểm (HS2) 

+ Cách tính điểm: Chấm theo thang điểm 10, Điểm học phần lấy đến 

một số chữ thập phân sau khi đã làm tròn  

Điểm học phần (thực hành) = (Điểm HS1 + Điểm các bài thực 

hành x 2)/N (N = (Số con điểm hệ số 1 + số con điểm hệ số 2 x 2)) 
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN 

VỀ MÔN HỌC/HỌC PHẦN 

Để giúp chúng tôi có cơ sở tìm ra những biện pháp tổ chức hoạt động 

đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng giảng dạy và học tập môn 

mĩ thuật tại Trƣờng CĐSP Nghệ An, Xin Anh Chị vui lòng trả lời những 

câu hỏi trong phiếu khảo sát này. 

* THÔNG TIN CÁ NHÂN 

- Lớp: ……………………………………………………………………… 

- Học phần: ………………………………………………………………… 

- Học kỳ: …………………………………………………………………... 

- Giảng viên giảng dạy: …………………………………………………… 

* NỘI DUNG KHẢO SÁT VỀ HỌC PHẦN 

Anh/Chị cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào các mục mà 

Anh/Chị lựa chọn 

a. Chƣa tốt  b. Bình thƣờng  c. Tốt   d. Rất tốt 

TT Tiêu chí đánh giá 
Điểm đánh 

giá 

I Tổ chức thực hiện học phần a b c d 

1 Lớp học đáp ứng yêu cầu học phần     

2 Trang thiết bị phục vụ cho môn học đầy đủ, kịp thời     

3 Ngƣời học đƣợc tạo điều kiện tốt trong quá trình học     

II Nội dung học phần a b c d 
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4 
Mục tiêu nêu rõ kiến thức và kỹ năng ngƣời học cần 

đạt đƣợc 
    

5 Nội dung phù hợp với thực tiễn     

6 Thời lƣợng phân bổ hợp lý     

7 
Giáo trình, tài liệu tham khảo đầy đủ và cập nhật kịp 

thời 
    

III Hoạt động kiểm tra, đánh giá học tập a b c d 

8 
Nội dung kiểm tra, đánh giá tổng hợp đƣợc các kiến 

thức và kỹ năng đã học 
    

9 
Thông tin phản hồi từ kiểm tra, đánh giá giúp ngƣời 

học cải thiện đƣợc học tập 
    

 

* Bạn có đề xuất gì để góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy và học 

tập môn mĩ thuật hiện nay tại Trƣờng:  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của Anh/Chị. 
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PHỤ LỤC 4: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

 

BÀI 3: VẼ CHÂN DUNG NỮ 

- Thời gian làm bài: 14 tiết ở lớp + 14 tiết tự học 

- Khuôn khổ: 40cm x 60cm  

- Chất liệu: Sơn dầu 

* Mục tiêu cần đạt đƣợc 

- Nắm đƣợc phƣơng pháp vẽ ngƣời bằng màu. 

- Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng vẽ đã học về chân dung, các bài bố 

cục và tĩnh vật màu vào vẽ mẫu ngƣời bằng màu. 

- Vẽ đƣợc một bài chân dung bằng màu có bố cục đẹp, hình vẽ đƣợc xây 

dựng tốt, cách vẽ bao quát và không bị gò bó, có hòa sắc đẹp, phản ánh 

đƣợc màu sắc cụ thể của ngƣời mẫu. 

- Khi đẩy sâu bài vẽ cần đạt đƣợc các tƣơng quan màu lớn nhỏ, tạo đƣợc 

ánh sáng và khối của mẫu thực; có đặc điểm chân dung ngƣời mẫu. 

- Sử dụng thành thục chất liệu sơn dầu. 

Nội dung  Hoạt động của GV 

và SV 
 

I. Phƣơng pháp tiến hành một bài vẽ chân 

dung màu 

Để tiến hành đƣợc một bài vẽ chân dung màu cần 

tuân thủ một số bƣớc sau: 

1. Chọn vị trí vẽ. 

2. Quan sát, nhận xét mẫu. 

GV hƣớng dẫn cho SV quan sát mẫu thật kĩ, xem 

xét khuôn mặt tròn, vuông hay dài, xem xét kỹ về 

mắt, mũi, miệng, nƣớc da, tỉ lệ từng phần, tƣ thế.  

3. Tiến hành bài vẽ: 

 

 

 

 

SV: Thực hành 

GV: Quan sát, 

nhận xét 
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* Bƣớc 1: Dựng hình - Bố cục chung bài vẽ 

- Tìm khung hình chung 

- Tìm các trục, các hƣớng chính của mẫu 

- Phác hình chỉnh hình cho sát mẫu. 

Xây dựng hình bằng đƣờng nét kỷ hà 

Dùng màu đậm hoặc trung gian để dựng hình. 

Không nên dùng màu đen hoặc màu nhạt quá mà nên 

dùng một màu trung gian để có sự hòa hợp về sau. 

Dựng hình bằng mảng kỷ hà: Hƣớng dẫn SV có 

thể dùng các mảng màu đậm, trung gian, sáng để 

dựng các mảng hình; Chú ý sự liên kết giữa các 

mảng với nhau để bắt đƣợc tổng thể của mẫu 

Khi đã phác xong hình, sử dụng que đo dây dọi để 

kiểm tra hình, tiếp tục hƣớng dẫn SV lên lớp lót và 

từng bƣớc hoàn thiện bài vẽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: Thực hành 

GV: Quan sát, 

nhận xét 

* Bƣớc 2: Phân mảng đậm nhạt chính 

Trƣớc tiên vẽ lớp màu lót: nên vẽ mỏng, sử 

dụng màu nóng, đậm, trung gian, tìm gam màu 

chung. Khi vẽ lớp lót pha màu hơi loãng để màu đi 

trơn hơn, nhanh bôi đƣợc các lớp lót hơn. Chờ lớp 

lót này khô rồi mới chồng lớp sau lên. Dùng bút to 

bản để lên màu. 

Lên lớp thứ 2: Tiếp tục vẽ các mảng màu đậm, 

trung gian và sáng theo thứ tự để tìm hòa sắc chung, 

lƣu ý tƣơng quan nóng lạnh 

Dùng các cỡ bút khác nhau để vẽ màu. Tùy theo 

mặt của đồ vật mà dùng bút pháp khác nhau.  

Có thể vẽ màu lúc đang còn ƣớt, tuy nhiên khi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: Thực hành 

GV: Quan sát, 

nhận xét 
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chồng màu đang còn ƣớt, nếu không xử lý tốt dễ bị 

lầy lội, xỉn, màu bị bẩn nếu chồng nhiều màu lên một 

mảng màu cùng một lúc. 

Ở phần này GV vận dụng các kỹ thuật chất liệu 

nhƣ kỹ thuật lên màu bằng bút vẽ, dao vẽ; tạo chất 

bằng màu khô, màu ƣớt hay kỹ thuật lấy chất của 

màu nền... nhằm làm phong phú trong cách thể hiện 

bài. 

* Bƣớc 3: Đẩy sâu chi tiết thông qua diễn tả 

đậm nhạt 

Phối hợp kĩ thuật vẽ màu ƣớt, màu khô, vẽ 

mỏng, vẽ dày để giải quyết tƣơng quan toàn bộ bài 

vẽ. 

Khi đã có tƣơng quan toàn bộ, GV hƣớng dẫn 

SV tiếp tục lên các lớp màu tiếp theo. Tiếp tục đẩy 

sâu và giải quyết các mảng hình, khối, tƣơng quan 

đậm nhạt, nóng lạnh. 

Cân nhắc thận trọng khi đặt các mảng màu, nhát 

bút chồng lên lớp trƣớc làm sao cho vừa đúng tƣơng 

quan màu sắc, lại vừa đúng hình, đúng đậm nhạt 

nằm trong tổng thể. 

Giai đoạn này GV nhắc SV chú ý đến tƣơng 

quan giữa mẫu và không gian nền để tìm hòa sắc 

chung. 

Nên chờ các lớp màu trƣớc khô hẳn bề mặt mới 

vẽ lớp tiếp theo. 

Tiếp tục đẩy sâu các phần chi tiết, hình khối, 

tƣơng quan nóng lạnh, tƣơng quan đậm nhạt. Chi tiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: Thực hành 

GV: Quan sát, 

nhận xét 
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phải nằm trong toàn bộ. 

Càng đẩy sâu càng đơn giản về hình, khối, 

mảng, màu. 

Càng lên sâu càng vẽ màu dày lên, lƣu ý trong 

tối màu nên mỏng hơn ở trung gian, trung gian mỏng 

hơn ngoài sáng. 

Bƣớc 4:  Đẩy sâu và hoàn thiện bài vẽ 

Ở bƣớc này GV hƣớng dẫn SV tiếp tục giải 

quyết và đẩy sâu toàn bộ bài vẽ. 

Tiếp tục điều chỉnh các diện khối đậm, nhạt, 

nóng, lạnh cho phù hợp với hình khối chung của mẫu 

và không gian nền. 

Tiếp tục đẩy sau để diễn tả đặc điểm của mẫu và 

hoàn chỉnh bài. 

Quá trình SV vẽ, GV quan sát từng bài và định 

hƣớng cho SV ở những phần cần vận dụng kỹ thuật 

vẽ di mỏng hay đắp dày màu... 

Trong quá trình tổ chức, tiến hành tiết dạy GV 

phải luôn quan sát, theo dõi hứng thú cũng nhƣ khả 

năng tiếp thu kiến thức của SV để có cơ sở cho việc 

đánh giá kết quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: Thực hành 

GV: Quan sát, 

nhận xét 

II. Yêu cầu cần đạt: 

Một bài vẽ đạt yêu cầu cần hội tụ đƣợc những 

điểm cơ bản sau: 

- Bố cục hợp lý: Cách sắp xếp hình vẽ trong tờ 

giấy thuận mắt, phù hợp với ý đồ của ngƣời vẽ. Do 

đó, cùng một mẫu nhƣng có thể vẽ dọc hay ngang tờ 
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giấy đều đƣợc cả. Cần chọn những góc nhìn có bố 

cục đẹp để vẽ. 

- Tỷ lệ đúng: Tƣơng quan tỷ lệ chung của mẫu 

đúng. Đồng thời, tỷ lệ của từng vật mẫu, từng bộ 

phận phù hợp với tổng thể của mẫu. Hình vẽ không 

bị méo mó, xiêu vẹo. 

- Diễn tả tốt: diễn tả đậm nhạt, màu sắc đúng với 

tƣơng quan và không gian thực của mẫu; khối hình 

không bị nhọ, méo mó hoặc khô cứng. Sử dụng 

nhuần nhuyễn các sắc độ của màu, cách diễn tả màu 

sắc tạo đƣợc chiều sâu (không gian ảo) của bài vẽ. 

Thông qua đậm nhạt của bài vẽ có thể cảm nhận 

đƣợc chất của mẫu. 

- Tính bao quát chung: Cách vẽ nét mạch lạc, 

thoải mái; hình vẽ và bóng hoà quyện với nhau; 

không bị rời rạc hoặc khô cứng. Bài vẽ có mạch sáng 

tối, đậm nhạt tốt, màu sắc trong trẻo diễn tả đƣợc đặc 

tính của mẫu 

- Có chất cảm: bài vẽ có cảm xúc đƣợc thể hiện 

thông qua cách diễn tả 

III. Kết luận: 

Đánh giá cho điểm 

SV: Treo bài 

GV: Đánh giá, 

nhận xét 
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PHỤ LỤC 5: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM 

 

BÀI 3: VẼ BỐ CỤC TỰ DO 

- Thời gian làm bài: 12 tiết ở lớp + 12 tiết tự học 

- Khuôn khổ: 60cm x 80cm  

- Chất liệu: Sơn dầu 

* Mục tiêu cần đạt đƣợc: 

- Phát huy trí tƣởng tƣợng, sáng tạo để tìm các đề tài theo ý thích 

- Rèn luyện kĩ năng thể hiện một bài vẽ theo nội dung và hình thức tự chọn 

- Khai thác đƣợc khả năng tìm chọn đề tài theo sự cảm nhận riêng của mình 

trong mọi hoạt động xã hội và cái đẹp của cuộc sống. 

* Những yêu cầu cơ bản của bài vẽ về đề tài theo chủ đề tự chọn 

Nội dung  Hoạt động của GV 

và SV 

1. Tìm và chọn nội dung đề tài: 

- Là một đề tài phong phú, có thể vẽ nhiều 

chủ đề khác nhau 

- Đặt nhiều câu hỏi để mỗi sinh viên tự tìm 

nội dung chủ đề, chọn cách thể hiện riêng. 

- Vẽ tranh theo đề tài tự chọn, ngƣời vẽ có 

thể tự tìm, chọn và vẽ theo ý thích của mình với 

các đề tài và chủ đề khác nhau, không bắt buộc 

phải theo một nội dung nhất định nào đó. Việc đó 

nhằm thoả mãn sự tìm tòi sáng tạo với những sở 

trƣờng khác nhau để khai thác đề tài, thực hiện 

đƣợc những hình tƣợng đó say mê và ấp ủ cũng 

nhƣ rung cảm trong nghệ thuật tạo hình. 

 

GV: 

- Đƣa tranh, ảnh 

minh hoạ 

- Hƣớng dẫn cách 

tìm chọn nội dung đề 

tài. 

SV: Quan sát hình 

minh hoạ 
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3. Phƣơng pháp vẽ bố cục 

Bƣớc 1: Tìm bố cục 

Xếp đặt mảng chính, mảng phụ bằng các 

hình chữ nhật, vuông, tròn, tam giác, ô van,... và 

chú ý đến các tƣơng quan chính phụ to nhỏ khác 

nhau sao cho cân đối nhịp nhàng. 

 

 

 

 

SV: Thực hành 

GV: Quan sát, nhận 

xét 

Bƣớc 2: Vẽ hình 

Dựa vào nội dung và các mảng hình để vẽ 

ngƣời, vẽ cảnh vật mà vẫn giữ đƣợc bố cục đã dự 

kiến nói lên nội dung của tranh.  

Đây là giai đoạn hệ thống hình tƣợng nghệ 

thuật của bố cục chỉ thuần bằng đƣờng nét. Ngƣời 

vẽ thông qua tƣ duy, sử dụng tƣ liệu để xây dựng 

cái sƣờn của tác phẩm. 

 

 

 

 

 

SV: Thùc hµnh 

GV: Quan s¸t, 

nhËn xÐt 

Bƣớc 3: Phác thảo bố cục đen trắng, màu 

a. Phác thảo đen trắng 

- Làm phác thảo đen trắng là bƣớc đầu 

nghiên cứu tìm tòi sắp xếp những hình ảnh, cảnh 

vật bằng mảng hình to, nhỏ dể diễn ý xây dựng 

chủ đề sao cho hài hoà về hình mảng và đậm nhạt 

tạo cho ngƣời vẽ chủ động khi làm phác thảo màu 

tránh đƣợc tình trạng hình mảng, đậm nhạt lộn 

xộn, màu sắc bợt bạt. Bƣớc làm phác thảo đen 

trắng tốt sẽ góp phần quan trọng quyết định đối 

với bức tranh.  

- Cần tạo nên các mảng đậm mảng nhạt, 

mảng sáng, mảng tối, mảng trung gian để diễn tả 

 

 

 

 

 

 

 

SV: Thùc hµnh 

GV: Quan s¸t, 

nhËn xÐt 
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không gian xa gần và tạo nên thế cân bằng về 

trọng lƣợng của bố cục.      

b. Phác thảo màu: 

- Đầu tiền ta phải phóng hình lên khuôn 

khổ quy định. Cần chú ý đến tỷ lệ giữa khuôn khổ 

của phác thảo và khuôn khổ bản vẽ. Khi phóng 

hình cần phải vẽ kỹ các đặc điểm của nhân vật và 

đồ vật trong cảnh. Cần chú ý đến tỷ lệ của ngƣời 

ở gần và ngƣời ở xa.  

- Giai đoạn này cần có những yếu tố sáng tạo 

để có sự thăng hoa trong quá trình đi tìm màu sắc, 

vì màu sắc là tinh cảm, linh hồn của bức tranh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: Thùc hµnh 

GV: Quan s¸t, 

nhËn xÐt 

Bƣớc 4: Thể hiện (phóng hình, vẽ màu) 

- Đây là bƣớc phóng lớn theo tỉ lệ, đúng 

khuôn khổ quy định và tiến hành tô màu hoàn 

chỉnh bài. Khi tô màu cũng phải thực hiện từ toàn 

bộ đến chi tiết, từ mảng lớn đến mảng nhỏ, từ 

màu nhạt đến màu đậm. 

Sau khi đã làm xong phác thảo, không phải 

cứ để nguyên phác thảo mà phóng lớn vì các 

mảng nhỏ trong phác thảo có sự đan xen phong 

phú tạo nên những ảo giác sinh động về hình và 

màu vì vậy phải tìm hình chuẩn xác, chuyển hoá 

một cách sinh động từ các hình mảng nhỏ thành 

những hình mảng cụ thể có diện mạo. Bƣớc tìm 

hình này thực hiện bằng chì với khuôn khổ bằng 

khuôn khổ thực hiện. 

Đây là bƣớc phóng lớn theo tỉ lệ, đúng 

 

 

 

 

 

SV: Thùc hµnh 

GV: Quan s¸t, 

nhËn xÐt 
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khuôn khổ quy định và tiến hành tô màu hoàn 

chỉnh bài. 

Phác hình lên toan: Quá trình can hình từ 

phác thảo ra tranh cần độ chính xác về không 

gian, bố cục. Thƣờng chỉ lấy hình dáng tổng thể 

lớn của nhân vật chứ không vẽ chi tiết ngay. 

Lên lớp màu lót: GV cần hƣớng dẫn cho SV 

vẽ lớp màu lót mỏng, màu nóng, đậm, trung gian, 

tìm gam màu chung. Quá trình này nên chờ lớp 

lót này khô rồi mới chồng lớp sau lên, mục đích 

để tránh bị lầy màu. 

Lớp thứ hai tiếp tục vẽ các mảng màu đậm, 

trung gian và sáng theo thứ tự để tìm hòa sắc 

chung (lƣu ý tƣơng quan nóng - lạnh) 

 Bƣớc 5: Hoàn thiện bài 

Phối hợp kỹ thuật vẽ màu ƣớt, màu khô, vẽ 

mỏng, vẽ dày để giải quyết tƣơng quan toàn bộ 

bài vẽ. 

Khi đã có tƣơng quan toàn bộ, hƣớng dẫn 

SV tiếp tục lên các lớp màu tiếp theo, đẩy sâu và 

giải quyết các nhóm nhân vật chính phụ, tƣơng 

quan đậm nhạt, nóng lạnh. Tƣơng quan giữa nhân 

vật và không gian để tìm hòa sắc chung. 

Tiếp tục đẩy sâu các phần chi tiết, tƣơng 

quan nóng lạnh, tƣơng quan đậm nhạt. Chi tiết 

phải nằm trong toàn bộ. 

Cần lƣu ý: khi vẽ màu trong tranh là phải so 

 

SV: Thùc hµnh 

 

GV: Quan s¸t, 

nhËn xÐt 
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sánh màu trong tối và ngoài sáng của nhân vật và 

bối cảnh diễn tả trong tranh, những màu sắc tách 

biệt, đối chọi để làm rõ, làm tôn hình tƣợng chủ 

đề định nhấn mạnh, nhƣng tất cả phải hài hòa 

trong không gian chung. Thông thƣờng ta dùng 

màu nóng để vẽ phần ánh sáng, màu lạnh để vẽ 

bóng tối. 

Qúa trình vẽ màu cần lên toàn bộ bức tranh 

trƣớc, vẽ nhanh và vẽ kín hết cả mặt tranh chứ 

không nên vẽ kỹ và xong từng chỗ một. Sau đó 

điều chỉnh từng bƣớc, từng chỗ. Trông quá trình 

vẽ luôn so sánh, quan sát theo phác thảo cần 

chính xác bức tranh của mình vẽ nằm trong gam 

màu chủ đạo nào? Tránh xa đà vào lối diễn tả cảm 

xúc mang tính chi tiết bố cục không có trọng tâm, 

không có sự hài hòa, hấp dẫn của bố cục và màu 

sắc. 

Chú ý đến bút pháp trong vẽ bài 

* Đánh giá  

§¸nh gi¸ cho ®iÓm theo thang điểm 10 

: 

- Loại Giỏi (9 - 10 điểm):  

Đối với vẽ bố cục sinh hoạt: Vẽ đƣợc tranh 

bố cục thể hiện đúng nội dung của chủ đề, có bố 

cục cân đối sắp xếp hợp lý thể hiện đƣợc không 

gian, tạo đƣợc hòa sắc, sử dụng thành thạo chất 

liệu sơn dầu 

 

SV: Treo bµi 

GV: §¸nh gi¸, 

nhËn xÐt 
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- Loại khá (8 - 7 điểm): 

+ Đối với vẽ bố cục sinh hoạt: Bài vẽ có bố 

cục cân đối, có trọng tâm, thể hiện đƣợc nội dung, 

màu sắc hài hòa 

- Loại trung bình (6 - 5 điểm): 
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PHỤ LỤC 6 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN BỐ CỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 22 04 2017] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 22 04 2017] 
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 22 04 2017] 
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PHỤ LỤC 7 

MỘT SỐ BÀI TĨNH VẬT CHẤT LIỆU SƠN DẦU CỦA SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 25 04 2017] 
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PHỤ LỤC 8 

MỘT SỐ BÀI CHÂN DUNG CHẤT LIỆU SƠN DẦU CỦA SINH VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 06/05/2017] 

 

SV: Nguyễn Thị Vân An 

Nhóm 1 - K37 CĐSPMT  

SV: Trƣơng Minh Kha 

Nhóm 2 - K37 CĐSPMT  

SV: Nguyễn Hữu Cƣờng 

Nhóm 1 - K37 CĐSPMT  

SV: Nguyễn Thị Oanh 

Nhóm 2 - K37 CĐSPMT  
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PHỤ LỤC 9 

MỘT SỐ BÀI BỐ CỤC CHẤT LIỆU SƠN DẦU CỦA SINH VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 27/05/2017] 

SV: Lô Văn Phƣơng 

Nhóm 1 - K37 CĐSPMT  

SV: Trần Văn Anh 

Nhóm 2 - K37 CĐSPMT  

SV: Nguyễn Trung Đức 

Nhóm 1 - K37 CĐSPMT  

SV: Hồ Thị Ngân 

Nhóm 2 - K37 CĐSPMT  

SV: Vi Thị Phƣợng 

Nhóm 1 - K37 CĐSPMT  

SV: Vi Văn Phong 

Nhóm 2 - K37 CĐSPMT  
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 27/05/2017] 

SV: Phạm Thị Thúy 

Nhóm 1 - K37 CĐSPMT  

SV: Lầu Bá Chò 

Nhóm 2 - K37 CĐSPMT  

SV: Lê Thị Tình 

Nhóm 1 - K37 CĐSPMT  

SV: Triệu Thị Trang 

Nhóm 2 - K37 CĐSPMT  

SV: Lƣơng Thị Vân 

Nhóm 1 - K37 CĐSPMT  

SV: Trƣơng Minh Kha 

Nhóm 2 - K37 CĐSPMT  


