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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thanh nhạc là một bộ môn quan trọng trong đào tạo âm nhạc. Việc
giảng dạy và học bộ môn này là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối
với giảng viên và sinh viên SPAN nói chung, Khoa Thanh nhạc (Trường
ĐHSP Nghệ thuật TW) nói riêng. Trong chương trình đào tạo, sinh viên
được học những kỹ thuật thanh nhạc cụ thể là hơi thở, khẩu hình, cộng
minh... để cho giọng hát phát triển, có năng lực, phô diễn được những tác
phẩm có các câu nhạc dài ngắn, mạnh nhẹ, trầm bổng khác nhau một cách
nhuần nhuyễn, dần hình thành được một giọng hát tốt mà lý tưởng hướng
tới là một giọng hát đẹp tự nhiên và thoải mái, không bị các cố tật làm giảm
thiểu sức truyền cảm của giọng hát.
Trong những năm qua Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện
Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội,
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW… là các cơ sở đào tạo ra các ca sĩ
chuyên nghiệp cho lĩnh vực biểu diễn và các giáo viên âm nhạc. Tại các trường
này, sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc được cung cấp
các kỹ thuật hát, được rèn luyện một cách đầy đủ và đã gặt hái được nhiều
thành công với những giọng hát nổi tiếng như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng
Nhung, Tùng Dương, Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương…
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là nơi có truyền thống đào tạo giáo viên
âm nhạc. Hiện nay, do đòi hỏi của xã hội trường đã có thêm nhiều khoa
mới, đào tạo ở các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ, để phục vụ cho việc giảng
dạy bộ môn Âm nhạc tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở,
các trường Văn hóa Nghệ thuật trên toàn quốc… Riêng ngành ĐHSP Âm
nhạc hệ chính quy hàng năm tuyển vào khoảng 250 đến 300 sinh viên. Ở hệ
ĐHSP Âm nhạc, sinh viên được cung cấp các môn về chuyên ngành sư
phạm như: Giáo dục học, Tâm lí học, Phương pháp dạy học Âm nhạc…
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Các em cũng được học hệ thống các môn lý luận Âm nhạc như Lý thuyết
âm nhạc cơ bản, Ký xướng âm, Phân tích, Hòa thanh… Hệ thống các môn
thực hành Âm nhạc cũng được thực hiện đầy đủ cho sinh viên như Dân ca,
Hợp xướng, Nhạc cụ, Thanh nhạc…
Sinh viên của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đến từ các vùng miền
khác nhau, những SV giọng nữ trung chiếm một phần không hề ít. Trong
quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành SPAN chúng tôi thấy
ngoài những thành tích đã đạt được trong giảng dạy cũng như đào tạo được
các giọng nữ trung thành công khi tham gia các cuộc thi hát và đạt được
nhiều thành tích, hay các em đã trở thành những người giáo viên giảng dạy
tốt khi ra trường. Vẫn còn tồn tại một số bất cập như: các vấn đề về kỹ
thuật hát hay phần lớn các sinh viên thường không coi trọng việc học, tự
rèn luyện giọng hát và đầu tư cho bài học của mình.
Do tính chất đặc thù của giọng nữ trung nên cũng có một số tài liệu
đề cập đến kỹ thuật và chất liệu của giọng này. Trên thực tế để đào tạo, một
số sinh viên giọng nữ trung khi thể hiện ca khúc thường mắc phải những
tình trạng như: Hơi thở không ổn định, hát theo bản năng, khi chuyển
giọng lên những nốt cao thường bị lộ, vỡ tiếng, hát xuống âm khu trầm
bị tì vào cổ khiến âm thanh bị gằn lại... Vấn đề trên dẫn tới những hạn
chế trong việc thể hiện đúng sắc thái, tâm tư, tình cảm của tác giả đã gửi
gắm vào bài hát, cũng như làm suy giảm giá trị nghệ thuật của ca khúc.
Để khắc phục những vấn đề trên khi giảng viên đã đưa ra những giải
pháp về kỹ thuật thanh nhạc thì sinh viên có giọng nữ trung cần phải lĩnh
hội tiếp thu và tự rèn luyện để nâng cao chất lượng học môn thanh nhạc để
đạt được kết quả cao.
Xuất phát từ lí luận và thực tế nói trên chúng tôi chọn đề tài "Dạy
học thanh nhạc cho giọng nữ trung hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc,
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trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương" cho luận văn thạc sĩ lý
luận và phương pháp dạy học âm nhạc.
2. Lịch sử nghiên cứu
Trước đây đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về phương
pháp sư phạm thanh nhạc như:
- Phương pháp sư phạm thanh nhạc của Nguyễn Trung Kiên (2001),
Nxb Văn hóa. Ở đây, tác giả đã trình bày một cách hệ thống phương pháp
học hát bao gồm phần lý thuyết và thực hành trên cơ sở giải thích một cách
tương đối toàn diện và khoa học nhiều vấn đề kỹ thuật thanh nhạc của các
trường phái thanh nhạc trên thế giới. Từ đó, có thể vận dụng phù hợp vào
việc giảng dạy, học tập thanh nhạc ở Việt Nam.
- Phương pháp giảng dạy thanh nhạc của NSƯT Hồ Mộ La (2008),
Nxb Từ điển Bách khoa. Với nội dung viết về các vấn đề của bộ máy phát
âm, vấn đề cộng minh, vấn đề nguyên âm, phụ âm... cuốn sách này là
nguồn tư liệu quý giúp cho việc giảng dạy thanh nhạc chuyên nghiệp.
- Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát của Tiến sĩ
Trần Ngọc Lan (2011), Nxb Giáo dục Việt Nam. Đã bàn đến những kiến
thức cơ bản về kết cấu âm tiếng Việt và một số Phương pháp hát tốt tiếng
Việt trong ca hát.
- Phương pháp dạy học Âm nhạc của TS Ngô Thị Nam (2001),
Nxb Giáo dục. Sách chủ yếu nói về phương pháp dạy học hát ở trường
Trung học cơ sở và là một tài liệu tham khảo, nghiên cứu hữu ích hỗ trợ
cho luận văn.
- Đàm Minh Hưng (2014), Giảng dạy thanh nhạc cho giọng nam cao
hệ Đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Luận văn Thạc sĩ Lý luận và
Phương pháp dạy học Âm nhạc. Luận văn nghiên cứu phương pháp dạy
học hát cho giọng nam cao hệ ĐHSP Âm nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ
thuật TW.
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- Một số giải pháp xử lý ngữ âm tiếng Việt trong ca khúc Việt Nam
tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW của Hoàng Quốc Tuấn, luận văn Cao học
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 2014. Đề tài đã đưa ra những quan điểm và
giải pháp xử lý ngữ âm tiếng Việt khi hát ca khúc Việt Nam trong dạy học
Thanh nhạc cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
- Vũ Thị Tươi (2016), Biện pháp giải quyết âm khu cao trong dạy
học Thanh nhạc, Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm
nhạc, ĐHSP Nghệ thuật TW. Luận văn nghiên cứu về giọng nữ cao và các
biện pháp giải quyết âm khu cao trong dạy học Thanh nhạc.
Những tài liệu trên đã đề cập đến vấn đề giảng dạy và phát triển
giọng hát. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu về dạy học thanh
nhạc cho giọng nữ trung. Các công trình nghiên cứu nói trên là những tài
liệu vô cùng quý giá giúp cho chúng tôi tích lũy kinh nghiệm cần thiết và
tham khảo trong quá trình thực hiện đề tài này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
- Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng việc dạy học thanh nhạc cho
giọng nữ trung ngành SPAN, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài, khảo sát chương trình
dạy môn Thanh nhạc cho giọng nữ trung ngành SPAN tại Trường ĐHSP
Nghệ thuật TW.
- Thống kê, phân tích đánh giá thực trạng việc học môn Thanh nhạc
cho giọng nữ trung ngành SPAN qua số liệu thu thập.
- Đề xuất phương pháp dạy học và rèn luyện môn Thanh nhạc cho
giọng nữ trung ngành SPAN tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học cho giọng nữ trung hệ
ĐHSP Âm nhạc.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Những vấn đề kỹ thuật Thanh nhạc trong nội dung chương trình
giảng dạy cho sinh viên giọng nữ trung ngành SPAN trường ĐH Sư phạm
Nghệ thuật TW. Trong đó chú trọng đến việc rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc
cho sinh viên giọng nữ trung qua các ca khúc.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu đề tài của luận văn, chúng tôi sử dụng các PP nghiên
cứu như:
- Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh để phân tích những tư liệu
thanh nhạc và tổng hợp những số liệu về thực trạng liên quan đến đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu điều tra, quan sát, phỏng vấn khi dự các
tiết học thanh nhạc để phát hiện, tìm hiểu các vấn đề cần nghiên cứu.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra mức độ hiệu quả
mà đề tài đưa ra.
6. Đóng góp của đề tài
- Nghiên cứu thực trạng việc dạy học của giảng viên và rèn luyện
Thanh nhạc của sinh viên có giọng nữ trung ngành SPAN Trường
ĐHSP Nghệ thuật TW.
- Đề xuất được những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất
lượng việc dạy học và rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cho sinh viên có giọng
nữ trung ngành SPAN Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
- Có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khoa học
cùng hướng.
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7. Bố cục luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
Chương 2: Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc
cho sinh viên có giọng nữ trung.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Dạy học
Quá trình dạy học gồm có nhiều thành tố, trong đó GV và hoạt động
dạy, SV và hoạt động học là những thành tố cơ bản nhất trong đó. Với tư
cách như một hệ thống, mối quan hệ dạy - học trong quá trình dạy học, GV
đóng vai trò chủ đạo với tư cách là chủ thể tác động sư phạm, SV không
chỉ là đối tượng chịu sự tác động sư phạm đó mà còn là chủ thể nhận thức,
chủ thể của hoạt động học tập. Chỉ khi nào thực sự là chủ thể nhận thức thì
SV mới tiếp thu một cách có ý thức và có hiệu quả sự tác động sư phạm.
Vai trò chủ thể nhận thức đòi hỏi SV phải tự giác, tích cực, độc lập trong
hoạt động học tập của mình.
Dạy học là quá trình tác động qua lại giữa người dạy và người
học nhằm giúp cho người học lĩnh hội được những tri thức khoa
học, kỹ năng hoạt động nhận thức và thực tiễn, phát triển các
năng lực hoạt động sáng tạo, trên cơ sở đó hình thành thế giới
quan và các phẩm chất nhân cách của người học theo mục đích
giáo dục [21;22].
Theo quan điểm của các nhà sư phạm nói chung và sư phạm âm nhạc
nói riêng thì quá trình dạy học có mục đích trang bị cho người học hệ thống
tri thức, kỹ năng, kỹ xảo phát triển năng lực hoạt động trí tuệ và hình thành
thế giới quan khoa học giáo dục phẩm chất đạo đức.
Hoạt động nhận thức của loài người và họat động dạy học thế hệ trẻ
diễn ra trong suốt quá trình phát triển của xã hội. Hoạt động nhận thức của
loài người đi trước hoạt động dạy học, còn hoạt động dạy học diễn ra trong
môi trường sư phạm có sự hướng dẫn và điều khiển của giáo viên.
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Vậy, xét về bản chất của quá trình dạy học phải xét đến mối quan
hệ giữa dạy và học, giữa thầy và trò. Dạy và học là hai hoạt động đặc
trưng cơ bản của quá trình dạy học, hai mặt đó có mối quan hệ thống
nhất và biện chứng với nhau.
1.1.2. Thanh nhạc
Thanh nhạc, tức âm nhạc có lời ca, là loại hình lâu đời nhất của nghệ
thuật âm nhạc. Những hình thức đầu tiên, đơn giản nhất của thanh nhạc, đã
ra đời giữa buổi bình minh của xã hội loài người, khi con người bắt đầu
biết dùng ngôn ngữ làm phương tiện giao tiếp. Chính thanh nhạc đã là
người đồng hành của con người trên mọi chặng đường trong cuộc sống. Từ
thời xa xưa đến nay nghệ thuật âm nhạc đã trải qua một chặng đường dài
biết bao thế kỷ, ngày càng phong phú hơn với những phương tiện biểu cảm
mới lạ.
Tiếng nói cũng như tiếng hát, đều do thanh đới của con người tạo
nên, được tiếp thu qua thính giác nhưng tiếng hát thường được coi là mang
tính nhạc cao hơn so với tiếng nói. Bên cạnh những định nghĩa về tiếng nói
và tiếng hát còn có hát như nói và cũng có nói như hát.
Tiếng hát cùng với tiếng nói đã có rất sớm, xuất phát từ lao động, tôn
giáo và giải trí. Trong lịch sử xã hội của loài người, lúc đầu chủ yếu dùng
ngôn ngữ để thông đạt cho nhau những ý nghĩ, tình cảm của mình. Dần
dần, con người tìm cách diễn đạt tư tưởng tình cảm một cách khéo léo hơn,
tài tình hơn, tức là có nghệ thuật hơn qua các bài văn, bài thơ. Thanh nhạc
đã ra đời như vậy, dựa trên ngôn ngữ của từng dân tộc, và nó càng ngày
càng được phát triển cùng với các bộ môn nghệ thuật khác như văn thơ, hội
hoạ, sân khấu, vũ đạo và âm nhạc…
Ca hát là bộ môn nghệ thuật phối hợp giữa ngôn ngữ và âm nhạc, gọi
là thanh nhạc, nó khác với khí nhạc là loại âm nhạc viết riêng cho nhạc cụ
diễn tấu. Ai trong chúng ta cũng đã từng hát, hoặc ít nhất cũng đã từng
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nghe người khác hát. Một người hát gọi là đơn ca, hai, ba người hát gọi là
song ca, tam ca… nhiều người cùng hát một lời ca, một giai điệu là đồng
ca. Còn nếu hát theo nhiều bè, nhiều giai điệu khác nhau gọi là hợp ca…
Tiếng hát, bắt nguồn từ tiếng nói, gồm có âm điệu, có nội dung nhằm
biểu hiện các trạng thái, nhằm đánh động tâm hồn người nghe. Muốn đi sâu
vào trái tim người nghe, thì tiếng hát trước hết phải xuất phát từ tâm hồn
người sáng tác, người diễn tấu, và như vậy ta mới thấy “Tiếng hát thực sự
là tiếng nói của tâm hồn”. Muốn đạt đến cái hay, cái đẹp trong ca hát, bất
cứ người diễn tấu nào, người ca sĩ nào, người ca viên nào cũng phải tìm
cho ra cái hồn của bài hát, rồi truyền đạt nó đến tai người nghe bằng một
giọng hát điêu luyện nhất.
1.1.3. Dạy học thanh nhạc
Khác với việc dạy học các môn khoa học xã hội, dạy học âm nhạc
đòi hỏi người học phải có năng khiếu về âm nhạc như: thẩm âm,
tiết tấu, xướng âm, ca hát... từ đó, người thày mới có thể trang bị
kiến thức âm nhạc cơ bản, những kỹ năng, kỹ xảo, tạo điều kiện
hình thành năng lực cảm thụ, khơi dậy những khả năng sáng tạo
trong hoạt động nghệ thuật âm nhạc cho người học [29;24].
Ca hát là môn nghệ thuật phối hợp giữa nhạc và lời ca. Có được một chất
giọng tự nhiên tốt chưa đủ, muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp cũng như
một giảng viên Thanh nhạc giỏi thì phải trải qua một quá trình học tập và rèn
luyện. Một trong những vấn đề quan trọng đó là cần học tập kỹ thuật Thanh
nhạc, trước hết cần nắm vững những kĩ thuật cơ bản, làm chủ được giọng hát
của mình để từ đó từng bước phát triển giọng hát.
Việc dạy học thanh nhạc là việc làm phức tạp và hết sức khó khăn,
bởi nghệ thuật ca hát được tạo ra từ một nhạc cụ sống - cơ thể con người,
mọi sự thay đổi về tâm, sinh lý của người ca sĩ đều ảnh hưởng đến chất
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lượng của việc ca hát. Bên cạnh đó còn rất nhiều kỹ thuật ca hát khác như:
hơi thở, mở khẩu hình, cách phát âm, xử lý ngôn ngữ... cần phải học để tạo
nên chất lượng học tập thanh nhạc.
Trong việc dạy học Thanh nhạc tại Việt Nam hiện nay, người ta
thường chia làm ba dòng khác nhau, đó là dòng Opera - Thính phòng, dòng
dân gian (ca khúc có âm hưởng dân gian) và dòng nhạc nhẹ như Pop, Rock,
Ballade... Nhìn chung, trong các cơ sở đào tạo Thanh nhạc tại Việt Nam,
các giảng viên đều chú ý tới nghệ thuật hát có xuất xứ từ châu Âu và nghệ
thuật hát dân gian truyền thống.
Nghệ thuật hát có xuất xứ từ châu Âu đã xuất hiện hơn 5 thế kỷ trước
đây và đặc biệt nổi tiếng tại Italia và Pháp... Từ những yêu cầu phát triển
của nền âm nhạc chính thống tại châu Âu, nhiều trường có dạy học Thanh
nhạc đã ra đời. Từ những cơ sở đào tạo nói trên, nhiều trường phái Thanh
nhạc đã xuất hiện và phát triển cho đến ngày nay. Nội dung và phương
pháp dạy học Thanh nhạc ở Việt Nam hiện này cũng đã kế thừa những
phương pháp từ châu Âu và đã lan tràn khắp thế giới, trong đó phải kể tới
lối hát Bel canto.
Bên cạnh những phương pháp từ châu Âu, trong các cơ sở đào tạo
Thanh nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam còn rất chú trọng tới việc kế thừa và
phát huy cách hát của Thanh nhạc truyền thống như “vang, rền, nền, nảy”... Các
làn điệu dân ca các dân tộc Việt Nam có sự ảnh hưởng sâu sắc từ văn thơ, từ ca
từ của bài hát, chính vì vậy để dạy học tốt các bài bản dân ca này, người giảng
viên cần rất chú ý tới các cách phát âm của vùng miền, của các tộc người cũng
những cách luyện láy và việc sử dụng các từ phụ...
Chính bởi sự kết hợp “Đông - Tây” trong dạy học Thanh nhạc nên
chúng ta cần chú ý tới các vấn đề kỹ thuật cụ thể nhằm vừa nâng cao tính
học thuật những vẫn bảo tồn và phát huy vốn cổ dân tộc trong nghệ thuật
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Thanh nhạc. Điều này theo chúng tôi không chỉ quan trọng đối với lực
lượng giảng viên mà còn rất quan trọng trong ý thức học tập của sinh viên.
Như vậy, dạy học thanh nhạc là quá trình GV truyền đạt các kiến
thức về các kỹ thuật thanh nhạc qua các phương pháp dạy học cho học
sinh/ sinh viên.
1.1.4. Phân loại giọng hát
Phân loại giọng hát là việc làm đầu tiên vô cùng quan trọng đối với
quá trình đào tạo một giọng hát sau này. Người GV cần tìm hiểu cẩn thận
khi phân loại giọng hát để từ đó đưa ra những phương pháp dạy thích hợp.
Căn cứ vào những đặc tính của các loại giọng để phân loại. Những đặc tính
của các loại giọng có thể kể đến như âm vực, âm sắc, nốt chuyển giọng. Vì
có nhiều loại giọng hát khác nhau mang những đặc điểm riêng nên có
những giọng hát ngay lập tức giảng viên có thể phân loại được, tuy nhiên
cũng có những trường hợp cần phải có thời gian luyện tập sau đó mới phân
định được.
Theo nhà sư phạm Trung Kiên cách phân loại giọng hát thông qua
âm sắc, âm vực và vị trí các nốt chuyển giọng như sau: [9;70]
- Giọng nữ cao (Soprano): bao gồm giọng nữ cao kịch tính, nữ cao
trữ tình và nữ cao màu sắc. Trong các loại giọng nữ cao này lại phân ra các
trường hợp cụ thể hơn như: nữ cao siêu kịch tính, nữ cao trữ tình màu sắc,
nữ cao kịch tính màu sắc.
Âm vực của giọng thường từ nốt c1 đến c3

Những nốt chuyển giọng Những nốt chuyển giọng

Hiếm
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- Giọng nữ trung (Mezzo): là loại giọng hát trung gian giữa giọng nữ
cao và nữ trầm. Giọng nữ trung cũng được chia ra thành giọng nữ trung
cao, nữ trung trung, nữ trung trầm.
Âm vực của giọng hát thường từ nốt a đến a2, có những trường hợp
hát tới nốt b2, nhưng là rất hiếm.

Đặc tính về âm sắc của giọng nữ trung thường ấm áp, dày, khỏe,
vang rền đều đặn.

Những nốt chuyển giọng Những nốt chuyển giọng

Hiếm

- Giọng nữ trầm (Alto): đây là giọng hát có âm sắc rất đẹp ở các nốt
thấp, trầm ấm rất dày, đầy đặn nhưng cũng là loại giọng hiếm.

Âm vực của giọng thường từ nốt f đến f2, có những trường hợp
giọng hát lên tới nốt a2, nhưng đó là trường hợp rất đặc biệt.

Những nốt chuyển giọng Những nốt chuyển giọng

Hiếm

Trong quá trình giảng dạy, việc xác định giọng hát như trên tương
đối chính xác. Tuy nhiên, người thầy nên cẩn trọng trong việc phân loại
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giọng hát cho SV. GV phải cho SV luyện tập một thời gian rồi mới đưa ra
kết luận về giọng hát của SV. Từ đó có thể đưa ra những phương hướng
đúng để học tập cũng như phát triển giọng hát của SV.
Trên thực tế học tập, dự giờ và quan sát giảng dạy tại Khoa Thanh
nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, chúng tôi cho rằng cách
chia âm vực của giọng tại đây không hoàn toàn giống như cách chia đã
trình bày bên trên. Đặc biệt, các âm cao nhất thường được giảm xuống một
quãng 2 hoặc quãng 3, ví dụ giọng Mezzo chỉ lên tới nốt g2 và Alto chỉ lên
tới nốt d2 hoặc e2.
Khi sinh viên Thanh nhạc mới vào trường, nhiều trường hợp chưa
được phát triển giọng hát nên có giảng viên đã đánh giá nhầm từ giọng
Soprano sang giọng Mezzo, những trong quá trình học tập, nhiều em đã
phát triển giọng hát của mình lên cao hơn vì thế phải xác định lại giọng hát.
Mặt khác, do yêu cầu phát triển của xã hội, nhiều em có xu hướng đi theo
dòng nhạc nhẹ và hát bằng giọng thật nên dễ bị nhầm sang giọng Mezzo
hoặc giọng Alto. Tất nhiên, yếu tố màu sắc của giọng luôn giữ vị trí quan
trọng nhất trong việc xác định giọng hát.
1.2. Một số vấn đề về giọng nữ trung
1.2.1. Khái niệm giọng nữ trung
Giọng nữ trung (Mezzo), trong sách Hát (Phần năm thứ nhất - Giáo
trình CĐSP) của Ngô Thị Nam có khái niệm giọng nữ trung là loại giọng
nằm giữa các giọng nữ cao và nữ trầm. Giọng nữ trung có âm sắc ấm áp,
êm dịu. Khi hát ở âm khu trung nghe khỏe, dày dặn. 2/3 âm giọng hát vang
ở cộng minh đầu [21;20]. Âm vực giọng nữ trung:
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Theo

trang

https://charmingvocals.org/vi/cac-loai-giong-nu-tren-

the-gioi-va-viet-nam/ [33] truy cập ngày 25.4.2017 chúng tôi thấy có viết:
Nữ trung là loại giọng nằm giữa nữ trầm (contralto) và nữ cao
(soprano). Đặc điểm của nữ trung gồm:
- Có thể hát quãng trầm tốt hơn nữ cao và hát quãng cao tốt hơn nữ
trầm.
- Màu giọng thường tối, nặng hơn nữ cao nhưng nhẹ và sáng
hơn nữ trầm.
Có thể thấy rằng giọng nữ trung không cao như giọng Soprano hay
thấp được như Alto điều này có thể trở thành một lợi thế vì nếu học tập và
rèn luyện đúng đắn giọng có thể hát được những nốt thấp hay những nốt
cao của hai giọng trên, linh hoạt trong nhiều thể loại ca khúc.
1.2.2. Phân loại giọng nữ trung
1.2.2.1. Theo các nhà nghiên cứu về thanh nhạc như Mai Khanh, Hồ Mộ
La, Trung Kiên, giọng nữ trung được phân chia thành ba loại giọng khác
nhau:
Giọng nữ trung cao (mezzo - soprano):
Loại giọng nữ trung cao gần như có thể đạt tới độ cao mang tính chất
kịch tính, vì tầm cữ sử dụng (tessitura) chỉ có thể hát lướt qua b2 đồng thời
xuống trầm đến b thì vang, a không vang lắm. [16;187]
Giọng nữ trung trung (mezzo):
Âm vực của giọng nữ trung trung có thể xuống trầm a, cao đến a2,
vừa đúng hai quãng 8, giọng hát dày, khỏe và vang dền, màu sắc ấm đẹp
như nhung. [16;187]
Giọng nữ trung trầm (mezzo - alto):
Giọng nữ trung trầm có âm sắc tối hơn nữ trung trung, thanh khu
trầm xuống g, cao đến a2. Loại giọng này rất hiếm. [16;187]
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1.2.2.2. Theo trang https://charmingvocals.org/vi/cac-loai-giong-nu-trenthe-gioi-va-viet-nam/ [33] thì:
Nữ trung kịch tính (Dramatic mezzo):
Đây là loại giọng hiếm, có âm sắc rất nặng, dày và tối, đanh thép,
phát triển mạnh quãng trung trầm và trung. Nữ trung kịch tính thường có
âm lượng lớn, hát được với cường độ kịch tính liên tục. Loại giọng này đặc
trưng nhất ở sức chịu đựng bền bỉ khi phải hát ở cường độ lớn liên tục trên
quãng trung.
Nữ trung trữ tình (Lirico Mezzo):
Loại giọng này khá phổ biến, âm sắc nhẹ nhàng, đầy đặn, ấm áp, âm
lượng vừa phải, phát triển ở quãng trung trầm, trung và cận cao. Giọng nữ
trung trữ tình cũng sở hữu quãng tầm trung khá mạnh mẽ, nội lực.
Nữ trung trữ tình kịch tính (Spinto mezzo):
Đây là loại giọng lai giữa nữ trung kịch tính và nữ trung trữ tình.
Spinto mezzo có quãng trung và cận cao mạnh mẽ, nội lực, âm lượng lớn,
quãng trầm dày và nặng nhưng không thể hát ở cường độ lớn và đậm màu
sử thi như nữ trung kịch tính. Bù lại, spinto mezzo vẫn có thể hát trữ tình,
mềm mại ở một số đoạn hát nhất định.
Nữ trung màu sắc (Coloratura mezzo):
Loại giọng này có quãng giọng khá rộng, âm sắc sáng và mảnh nhất
trong các loại nữ trung. Sở trường của nữ trung màu sắc là sự linh hoạt
trong việc chuyển quãng, chuyển giọng và thực hiện được nhiều kĩ thuật
cao. Nữ trung màu sắc có thể đạt tới những nốt rất cao nhưng âm vực vẫn
nằm trên quãng trung, cận cao và tối hơn so với một nữ cao thông thường.
Có thể nói rằng, âm vực tự nhiên cũng như màu sắc của giọng nữ
Việt Nam đa phần là giọng nữ cao, số các em sinh viên có giọng nữ trung
(Mezzo và Alto) là rất hiếm. Chính vì vậy, nếu phát hiện ra một giọng nữ trung
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nào trong số các sinh viên thì Khoa và nhà trường cần hết sức nâng đỡ để các
em đó có thể phát triển được giọng hát rất quý và hiếm của bản thân.
Từ những đặc trưng trên của giọng nữ trung, có thể thấy thuận lợi
của giọng rất vang khỏe, nội lực nhưng vẫn êm dịu, ấm áp. Phù hợp với
những ca khúc không đòi hỏi phải lên quá cao nhưng vẫn đảm bảo được sự
thể hiện các kỹ thuật trong thanh nhạc. Tại Việt Nam, chúng ta thấy đa số
các em sinh viên nữ có giọng Nữ trung màu sắc (Coloratura mezzo), còn
giọng Nữ trung kịch tính (Dramatic mezzo) thì khá hiếm.
1.2.3. Xác định giọng nữ trung
Theo nhà giáo Nguyễn Trung Kiên trong cuốn Phương pháp sư
phạm thanh nhạc có nêu:
Xác định, phân loại giọng là công việc đầu tiên phải làm khi bắt
đầu học hát. Phân loại giọng hát là công việc cần thiết và quan
trọng, vì thế nếu ta làm tốt việc này ngay từ bước đầu, ta đã có
một phương hướng học tập, rèn luyện phù hợp, tạo điều kiện cho
giọng hát phát triển thuận lợi. Người ca sĩ phải tìm hiểu giọng hát
của mình cũng như người nhạc công phải hiểu biết tính năng của
nhạc khí mà mình sử dụng, hoặc như người chiến sĩ phải hiểu rõ
khả năng vũ khí mà mình có trong tay. [9;62]
Trong thanh nhạc, một công việc rất quan trọng khởi đầu cho quá trình
học thanh nhạc là công việc xác định giọng hát. Xác định giọng hát có nghĩa là
tìm hiểu kỹ để biết được giọng hát đó thuộc loại gì, khả năng, tính cách biểu
hiện của giọng hát đó. Xác định giọng đúng, hiểu rõ giọng hát thầy, cô giáo sẽ
có được trước mặt mình một hình ảnh chi tiết về người học sinh của mình và từ
đó sẽ có một kế hoạch giảng dạy chính xác nhằm phát triển giọng đạt kết quả
tốt. Ngược lại, nếu xác định giọng hát nhầm lẫn sẽ dẫn tới sai lầm trong giảng
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dạy và học tập. Vậy những khiếm khuyết xác định giọng không đúng thường
xảy ra ở những trường hợp nào?
Trường hợp nhầm lẫn giữa giọng nữ trung và giọng nữ cao kịch tính
cũng thường xảy ra do âm sắc của hai giọng gần giống nhau. Tuy nhiên việc
xác định sai giọng hát gần đây trong các khoa thanh nhạc dần dần được khắc
phục, sai sót vẫn còn nhưng không nhiều. Vấn đề sai sót xảy ra ở phạm vi xác
định sai tính chất của một giọng hát, nghĩa là giọng trữ tình hay giọng kịch tính.
Xác định sai tính chất của một giọng hát sẽ mang lại những tổn thất trong quá
trình học tập và phát triển giọng hát.
Khi nhận sinh viên mới vào học các thầy, cô giáo phải tiến hành ngay
việc phân loại giọng hát. Thầy, cô đề nghị học sinh hát một câu mẫu luyện
thanh đơn giản từ thấp lên cao với một nguyên âm dễ hát. Qua bài thử đó,
chúng ta chú ý nghe những âm thanh trầm nhất và âm thanh cao nhất. Đối với
sinh viên mới học hát, giọng hát còn chưa phát triển đầy đủ, không lên được
quá cao hoặc xuống quá thấp, đa số chỉ có thể hát thoải mái ở âm khu ngực,
nghĩa là âm thanh ở âm khu trung và tương đối thấp của giọng hát. Tuy nhiên,
có giọng hát tuy chưa được học nhưng có tố chất tự nhiên tương đối tốt có thể
hát cả những âm thấp và cả những âm cao, đối với giọng hát này chúng ta phải
thận trọng không nên chỉ dựa vào âm vực đã vội kết luận giọng hát.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành SPAN cũng
như tham khảo tài liệu của các nhà nghiên cứu chuyên gia. Chúng ta có thể xác
định giọng nữ trung bằng những cách sau:
Phân loại giọng hát thông qua âm vực giọng: giảng viên sử dụng một
mẫu luyện thanh đơn giản với nguyên âm dễ hát rồi yêu cầu sinh viên hát theo
với đàn cao độ thấp nhất lên cao độ cao nhất và ngược lại. Với cách xác định
này thì những giọng hát dễ xác định sẽ mang lại kết quả chính xác, bởi giọng
nữ trung thường có âm vực rõ ràng. Tuy nhiên, trong thời gian đầu mới học hát,
rất ít người có được một âm vực ổn định, đặc biệt ở âm khu thấp và cao.
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Phân loại giọng hát thông qua đặc tính về âm sắc của giọng: khi thử âm
vực của giọng hát rồi mà vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng (chẳng hạn như
người hát chỉ có một âm vực rất ngắn…). Theo cách này, người hát được
xác định là giọng nữ trung nếu như người đó có một âm sắc ấm áp, êm dịu,
những nốt ở âm khu trung: khỏe, đầy đặn.
Phân loại giọng hát thông qua vị trí các nốt chuyển giọng: mỗi một
giọng hát có những âm khu khác nhau, nghĩa là trong từng khoảng của âm vực,
âm thanh lại mang tính chất khác nhau. Những chỗ chuyển từ âm khu này sang
âm khu kia là những nốt chuyển giọng (những nốt chuyển giọng ở giọng nữ
trung là nốt đô và rê ở quãng tám thứ nhất; đô - rê ở quãng tám thứ hai). Đối
với những người đã luyện tập nhiều, có kinh nghiệm thì khi hát những nốt
chuyển giọng sẽ dễ dàng, không có thay đổi đặc biệt trong âm thanh. Còn các
người mới học hoặc chưa học nếu giọng không thuận lợi thường cảm thấy khó
khăn khi hát những nốt chuyển giọng. Với cách xác định, phân loại giọng hát
này chúng ta có thể phân biệt những giọng nữ trung thuận lợi hoặc giọng đã
luyện tập và phát triển được những độ cao của nốt chuyển giọng.
Phân loại giọng hát thông qua tầm cữ cao thấp của tác phẩm phù hợp
với loại giọng: tầm cữ của bài hát thường có phần cao và phần thấp, nhưng ở
một tác phẩm viết cho một loại giọng nào đó, tác giả bao giờ cũng sử dụng
những âm thanh có cao độ thuận lợi cho loại giọng ấy. Cho nên khi thử giọng
một SV nào đó, thấy âm thanh ấm áp, êm dịu gần giống với giọng nữ trung,
GV thử cho SV đó hát một bài hát quen thuộc được viết dành riêng cho giọng
nữ trung, nếu như thấy giọng hát không thoải mái ở tầm cữ của bài hát này thì
có thể giọng hát của SV đó không phải là giọng nữ trung, mà do cách phát âm
không đúng đã tạo nên một âm sắc mà mới nghe có vẻ như âm sắc của giọng
nữ trung. Do vậy, với cách thử bằng tầm cữ của bài hát cũng giúp ta thêm cơ sở
để xác định phân loại giọng hát được chính xác.
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Còn tồn tại trong thực tế sư phạm thanh nhạc một khiếm khuyết đó là
cho sinh viên hát bài hát không phù hợp với giọng hát, kể cả khi đã xác định
sinh viên đó thuộc loại giọng gì. Sai sót này là do thầy, cô giáo chủ yếu không
xác định được tác phẩm cho sinh viên hát thuộc loại tính cách nào.
1.3. Những vấn đề kỹ thuật cơ bản
1.3.1. Tư thế hát
Tư thế cơ thể trong khi hát phải tạo thuận lợi cho việc phát âm, thể
hiện âm thanh, diễn đạt tình cảm. Tư thế hát đẹp mới giúp cho hơi thở được
vận dụng một cách dễ dàng, linh hoạt, tiếng hát phát ra có sức thu hút nhất
định đối với người nghe, góp phần không nhỏ giúp cho việc trình bày bài
hát thêm sinh động, chất lượng. Luyện tập tư thế ca hát cũng giúp cho bản
thân có dáng dấp uyển chuyển, tao nhã. [9;7]
Các nghiên cứu về thanh nhạc đã chỉ ra rằng, ca hát có thể thực hiện
trong nhiều tư thế: Khi đứng, khi ngồi, hay đi lại khi hát. Mỗi một tư thế lại
mang sức biểu cảm riêng. Tùy thuộc vào nội dung, đặc điểm, tính chất, thể
loại và môi trường diễn xướng khác nhau mà tư thế ca hát có sự thay đổi
phù hợp.
Người hát thường sử dụng tư thế đứng khi ca hát, đây là tư thế thoải
mái, dung tích chứa hơi trong phổi là lớn nhất, hơi thở lấy được sâu, đầy
đặn. Tư thế đứng tạo cho người hát một phong thái trang nghiêm, đĩnh đạc
và thong dong.
Tư thế ngồi hát thường được sử dụng khi hát với nhạc cụ. Tư thế này
tạo cho người hát một phong thái ung dung, tự tại và gần gũi. Tư thế ngồi
hát cũng rất thuận lợi cho việc xử lý hơi thở khi hát.
Tư thế đi lại hay nhảy nhót trong ca hát là tư thế thường được sử
dụng khi biểu diễn những bài hát có tính chất vui tươi, sôi động, những bài
hát kết hợp với việc biểu diễn hình thể. Vì vậy, những bài hát khi biểu diễn
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có sử dụng tư thế đi lại, nhảy nhót là những bài dễ hát với những câu nhạc
ngắn, và thường được thể hiện ở âm khu tự nhiên của giọng.
Những người có kinh nghiệm trong hoạt động ca hát luôn khuyên
rằng, dù ca hát trong tư thế nào thì người hát luôn phải tạo điều kiện thuận
lợi cho việc xử lý hơi thở, phát âm thanh và diễn đạt tình cảm. Hạn chế
những tư thế ảnh hưởng không tốt cho cột hơi, làm lồng ngực hoặc bụng bị
đè nén, gây tác động xấu đến phát âm thanh.
1.3.2. Kỹ thuật hơi thở
Lý thuyết về hơi thở, kiểm soát và sử dụng hơi thở là nền tảng để
phát triển kỹ thuật thanh nhạc. Nhà sư phạm Mai Khanh khi đề cập đến vấn
đề hơi thở trong kỹ thuật hát, ông đã đưa ra những đúc kết kinh nghiệm của
những người làm công tác trong môi trường ca hát và chỉ ra các kiểu thở sau:
Thở ngực: Thở ngực trên là kiểu thở khi hít không khí vào làm lồng
ngực căng ra, vai nhô lên, hoành cách mô gần như không hoạt động.
Thở bụng: Là kiểu thở khi hít không khí vào lồng ngực không hoạt
động, chỉ có bụng phình ra, hít thở không sâu.
Thở bằng ngực dưới và bụng: Là kiểu thở khi hít không khí vào,
phần ngực dưới căng ra, bụng cũng hơi phình ra một chút ở phía dưới và
hai bển sườn, ngực và cơ hoành làm việc tích cực. [8;11].
Theo các nhà nghiên cứu thì mỗi một phương pháp thở đều có những
ưu điểm và nhược điểm, nhưng cho đến nay phần lớn những người hát
chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp khi muốn học hát thực thụ đều tập
thở theo phương pháp thở ngực dưới và bụng. Họ coi đó là phương pháp
thở phù hợp với ca hát hơn cả. Bởi với kiểu hít thở này, hơi hít vào được
đẩy sâu xuống tận đáy phổi và việc kiểm soát hơi thở sẽ trở nên dễ dàng, từ
đó âm thanh tạo ra sẽ tròn đầy và người hát sẽ lâu mệt mỏi.
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Trong nghệ thuật Thanh nhạc nói chung và trong dạy học giọng nữ
trung nói riêng, kỹ thuật hơi thở được chia thành ba mức độ khác nhau: lấy
hơi, giữ hơi và nhả hơi. Hơi thở trong Thanh nhạc không chỉ là vấn đề
mang tính kỹ thuật mà nó còn có ý nghĩa quyết định tới việc thể hiện xúc
cảm âm nhạc, phong cách âm nhạc và sự tinh tế trong nghệ thuật biểu diễn.
Nói cách khác, cách xử lý hơi thở trong các dòng nhạc khác nhau như thính
phòng, dân gian và nhạc nhẹ cần có những phương pháp khác nhau.
1.3.3. Cộng minh
Trong cơ thể con người có những khoảng trống gọi là các xoang, khi
hát, âm thanh dội vào các xoang đó tạo ra sự cộng hưởng làm khuếch đại
âm thanh. Cách hát sử dụng cộng hưởng đó là cách hát có cộng minh. Cộng
minh là một kỹ thuật rất quan trọng, là một yêu cầu trong nghệ thuật ca hát.
“Cộng minh là hiện tượng vật thể nào đó bị chấn động mà phát ra âm
thanh, âm thanh này được truyền sang các vật thể khác, gây sự chấn động
lan truyền, cộng hưởng với các âm thanh khởi phát” [8; 22].
Các xoang cộng minh trong cơ thể người bao gồm: Xoang miệng,
xoang mũi, xoang ngực, xoang chán, xoang óc và các hốc xương. Xoang
cộng minh càng to, cộng hưởng càng lớn và mỗi xoang lại cho ta hiệu quả
âm thanh khác nhau. Sử dụng xoang mũi thường cho âm sắc chua, sử dụng
xoang cộng minh miệng thường cho âm sắc ấm áp, sử dụng xoang cộng
minh óc thường cho âm sắc lanh lảnh, sử dụng xoang cộng minh cổ thường
cho ầm sắc gằn… Biết vận dụng các xoang cộng minh hợp lý, hài hòa, chất
lượng âm thanh sẽ đạt hiệu quả tối ưu.
Hiệu quả cộng minh là một yêu cầu đòi hỏi trong ca hát chuyên
nghiệp và nó được xây dựng trên cơ sở kỹ thuật cơ bản đúng và có độ
thuần thục nhất định. Trong quá trình rèn luyện kỹ thuật cơ bản và hình
thành những kỹ xảo ca hát thì hiệu quả tiếng hát cộng minh sẽ tự hình
thành và phát triển.
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Bên cạnh những yếu tố cộng minh chung cho các loại giọng nói trên,
đối với giọng nữ trung còn có những đặc điểm khác biệt nhất định như sự
hạn chế của âm vực, sự biến hóa không nhiều của giai điệu và nhịp điệu so
với giọng nữ cao. Chính vì vậy, trong dạy học giọng nữ trung, các GV và
SV cần luôn chú ý tới những đặc điểm này để tránh sử dụng hệ thống bài
bản một cách nhầm lẫn.
1.3.4. Phát âm và xử lí ngôn ngữ trong hát ca khúc.
Qua nghiên cứu tài liệu về phương pháp hát tiếng việt của tác giả
Trần Ngọc Lan [17], chúng tôi đúc kết được những kiến thức sau: Tiếng
Việt là ngôn ngữ đơn âm, đa thanh, kết cấu tiếng Việt bao gồm sự kết hợp
của cấu tạo âm và thanh điệu. Khi phát âm trong hát phải đảm bảo vừa
đúng cao độ, vừa rõ thanh điệu, rõ chữ, đảm bảo trung thực đặc điểm của
tiếng nói và ngôn ngữ văn học của tác phẩm âm nhạc. Để hát rõ lời, ngoài
nắm được đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt cần phải đạt những kỹ năng trong xử
lý thanh điệu, linh hoạt và chính xác trong xử lý cơ quan phát âm. Tuy nhiên,
với những đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Việt thì việc hát rõ lời ca nhưng
phải đạt được chất lượng âm thanh là điều không hề dễ dàng.
Tiếng Việt có sáu thanh điệu là thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi,
thanh ngã, thanh nặng và thanh không. Các thanh này mang lại tính giai
điệu cho Tiếng Việt và quyết định độ cao của từng từ. Mỗi từ trong tiếng
Việt chỉ phát ra một âm, nhưng cũng trên một từ lại có nhiều dấu giọng
khác nhau và có nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ từ lang khi kết hợp với các
thanh sẽ có các từ: Lang, làng, láng, lảng, lãng, lạng.
Tiếng Việt có 12 nguyên âm được chia thành 5 nhóm: a, e, i, ô, u.
Trong nguyên âm có nguyên âm đơn và nguyên âm kép. Các tư thế khuôn
dáng khác nhau của lưỡi, hàm, môi… mà tạo thành các nguyên âm khác
nhau, nên mỗi nguyên âm lại có cách mở khẩu hình rộng, hẹp khác nhau.
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Để đạt mục đích hát rõ lời, người ca hát luôn phải xem xét cách mở khẩu
hình, nhả chữ một cách khoa học và hợp lý. Theo đó, nguyên âm tiếng
Việt luôn được vận động một cách uyển chuyển, mềm mại và tinh tế
trong ca hát.
Nguyên âm “a” là nguyên âm có khẩu hình mở rộng nhất, khuôn
dáng khẩu hình hơi tròn, răng trên hơi lộ ra. Nguyên âm “e” mở khẩu hình
không rộng, răng trên lộ ra, hàm dưới hơi hạ xuống. Nguyên âm “i” có
khẩu hình hẹp hơn nguyên âm “e”, lộ răng trên và hàm dưới không hạ
xuống. Nguyên âm “o” khẩu hình tròn, không rộng bằng nguyên âm “a”.
Khẩu hình nguyên âm “u” phần môi thu gọn và nhô ra ngoài như huýt sáo.
Phụ âm trong tiếng Việt được chia thành các nhóm và phụ thuộc vào
sự kết hợp giữa các cơ quan phát âm. Có 7 nhóm phụ âm sau: Nhóm phụ
âm bật từ hai môi ra, nhóm phụ âm phát ở đầu lưỡi, nhóm phụ âm phát ra ở
cuống lưỡi nhóm phụ âm uốn lưỡi, nhóm phụ âm rung lưỡi, nhóm phụ âm
kết hợp răng cửa trên và môi dưới, nhóm phụ âm kết hợp đầu lưỡi và hai
hàm răng khít. Đặc điểm cơ bản của phụ âm là sự cấu tạo của luồng không
khí bị cản trở và sự cản trở ấy diễn ra ở mức độ khác nhau.
Tiến trình âm thanh nói và âm thanh hát không giống nhau, mặc dù
mục đích của hai tiến trình này là đều làm rõ lời, rõ nghĩa của từ phát âm.
Khi phát âm nói không có tiếng ngân nhưng phát âm khi hát bắt buộc phải
ngân dài theo trường độ của âm. Vì vậy trong xử lí ngôn ngữ hát thì các
chữ cần được mở và nhịp độ đóng từ diễn ra chậm để tạo độ ngân vang của
từ phát âm. Ví dụ như: từ yêu, là sự kết hợp của ba chữ y, ê và u. Nếu trong
phát âm nói ba chữ này gần như được phát âm đồng thời và từ được khép
bằng âm thanh đóng và ngắt âm. Nhưng từ yêu trong phát âm hát, âm
thanh được phát theo tiến trình lần lượt đầu chữ y, gắn liền với thân yê
và đuôi êu. Khi hát, gần như chữ y và ê chỉ lướt qua và ngân rền ở chữ u.
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Nếu hát chữ yêu ở một trường độ dài ta xử lí như sau: hát yê - êu ngân
liền, sau đó khép khẩu hình, đóng âm lại và ngân vang âm u ở mũi đếm hết
trường độ nốt nhạc.
Ngoài yếu tố ngữ âm tiếng Việt, hát rõ lời còn chịu sự chi phối của
cơ quan phát âm. Việc xử lí linh họat và phối hợp chính xác các bộ phận
của cơ quan phát âm như môi, lưỡi, răng, hàm… sẽ giúp người hát thuận
lợi trong phát âm, nhả chữ.
Như vậy, qua giới thiệu về các kỹ thuật hát cơ bản thì có thể thấy
rằng, mỗi một kỹ thuật hát đều có tầm quan trọng riêng, tuy nhiên hơi thở
vẫn là kỹ thuật có vị trí then chốt, chi phối đến các kỹ thuật hát khác.
1.4. Trường ĐHSPNTTW và Khoa Thanh nhạc
1.4.1. Khái quát Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Với lịch sử gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường ĐHSP Nghệ
thuật TW là nơi đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn lượt giáo viên nghệ thuật, cán
bộ quản lý cho ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung. Đây là một
trong những cơ sở đào tạo uy tín, lâu năm được nhà nước, xã hội công nhận.
Mục tiêu của Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW là đưa nghệ thuật vào
giảng dạy ở bậc học giáo dục phổ thông và đáp ứng nhu cần hoạt động văn
hóa nghệ thuật của xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, lãnh đạo Nhà
trường đã đề ra chiến lược xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất, năng
động, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
trong đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật là hai khoa có truyền thống,
gắn liền với quá trình trưởng thành của nhà trường. Gần đây, việc thành lập
thêm nhiều khoa cơ sở là minh chứng cho những cố gắng, nỗ lực của cán
bộ, giảng viên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và công tác giáo dục thẩm mỹ, chỉ
tiêu tuyển sinh của nhà trường đã tăng lên đáng kể, áp lực thi cử cũng
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không còn nặng nề như trước. Có nhiều chuyên ngành gần nhau mà thí sinh
có thể lựa chọn như: Sư phạm Âm nhạc và Văn hóa - Nghệ thuật; Sư phạm
Mỹ thuật và Thiết kế thời trang; Hội họa và Đồ họa. Hơn nữa, trong một kỳ
tuyển sinh, thí sinh có thể thi nhiều chuyên ngành. Đây chính là điểm đặc
biệt cuả trường với các cơ sở giáo dục nghệ thuật khác.
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm
huyết với nghề, giỏi chuyên môn, gần gũi, hòa đồng với sinh viên. Không
khí các buổi học chuyên ngành sôi nổi, thú vị, thoải mái, hiệu quả cao. Sinh
viên nghệ thuật vừa phát huy tính chủ động, tích cực trong học tập, vừa thể
hiện khả năng sáng tạo, sự tìm tòi, khám phá và cách tân trong nghệ thuật.
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trường gồm có: 9 phòng ban chức năng
(Phòng Đào tạo, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng
Hành chính Tổng hợp, Phòng Khoa học Công nghệ, Phòng Kế hoạch Tài
chính, Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên, Phòng Khảo thí Đảm bảo chất
lượng & Thanh tra giáo dục, Phòng Quản trị Thiết bị); 14 khoa (Khoa Sư
phạm Mỹ thuật, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Khoa Nhạc cụ, Khoa Mỹ thuật
cơ sở, Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Khoa Tại chức và Đào tạo liên kết, Khoa
Sau đại học, Khoa Thanh nhạc, Khoa Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế Thời
trang, Khoa Công nghệ May, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Tâm lý giáo
dục và Giáo dục thể chất và Khoa Piano). Các đơn vị nghiên cứu, ứng
dụng, thông tin gồm 3 trung tâm, 1 viện, 2 ban biên tập: Trung tâm Công
nghệ Thông tin, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển
Nghệ thuật, Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật, Tạp chí Giáo dục Nghệ
thuật, Trang thông tin điện tử.
Thời gian học cho hệ Đại học chính quy là 4 đến 5 năm, hệ Cao đẳng
chính quy là 3 năm. Ngoài các môn bắt buộc theo quy định, sinh viên có
thể đăng kí học một số môn tự chọn theo khả năng và sở thích. Ngoài việc
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học tập trên lớp, mỗi khóa đều có các đợt thực tế chuyên môn (tùy từng
chuyên ngành mà thời gian có thể ngắn dài khác nhau). Với những kiến
thức thu nhận được trên ghế nhà trường, sinh viên ĐHSP Nghệ thuật TW
sẽ trở thành những giáo viên nghệ thuật, tổng phụ trách năng động, cán bộ
văn hóa, nghệ thuật với những hoạt động phong trào, mỹ thuật quảng cáo…
Đối với các chuyên ngành ngoài sư phạm, sinh viên ra trường cũng có
nhiều sự lựa chọn. Họ có thể trở thành nhà thiết kế thời trang, kinh doanh
thời trang, thiết kế đồ họa, họa sĩ, cán bộ phong trào, cán bộ quản lý văn
hóa nghệ thuật ở các cơ quan nhà nước hoặc cơ quan bên ngoài khác.
Về cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học
được trang bị ngày càng hiện đại với máy chiếu, dàn âm thanh, phòng biểu
diễn, đàn piano, organ và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Trường có
Trung tâm Thư viện với lượng lớn đầu sách chuyên ngành, sách tham khảo,
văn học nghệ thuật phong phú. Phòng truyền thống, nhà đa chức năng với
diện tích sàn xây dựng 7.360m2, Ký túc xá, nhà ăn cùng câu lạc bộ sinh
viên… được đầu tư khang trang, hoạt động thu được hiệu quả cao.
1.4.2. Khoa Thanh nhạc
1.4.2.1. Chương trình đào tạo
Khoa Thanh nhạc của trường được thành lập từ năm 2010 trên cơ sở
phân tách Khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo bộ
môn Thanh nhạc cho các hệ. Gần đây, khoa Thanh nhạc thực hiện đào tạo
thêm một ngành mới là Đại học Thanh nhạc với mục tiêu đào tạo các sinh
viên có giọng hát tốt để có thể trở thành các ca sĩ, diễn viên và có thể trở
thành giảng viên Thanh nhạc cho các cơ sở đào tạo. Hiện nay, khoa thanh
nhạc có 02 tổ bộ môn nhằm đảm bảo được tính chuyên môn sâu là:
Thanh nhạc chuyên ngành: Bộ môn Thanh nhạc chuyên ngành là bộ
môn tập trung đào tạo biểu diễn. Chính vì vậy, nội dung và phương pháp
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giảng dạy có những sự trùng hợp với các cơ sở đào tạo thanh nhạc chuyên
nghiệp khác như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Cao đẳng Nghệ
thuật Hà Nội...
Thanh nhạc - Sư phạm: Bộ môn Thanh nhạc - Sư phạm nhiệm vụ
chính là đào tạo Thanh nhạc cho các giáo viên âm nhạc cho các trương phổ
thông. Bộ môn này mang những đặc điểm xuyên suốt từ định hướng đào
tạo của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, chính vì vậy nội dung và
phương pháp dạy học có những điểm độc lập và khác biệt so với Bộ môn
Thanh nhạc biểu diễn.
Năm học 2013 - 2014, trường ĐHSP Nghệ thuật TW bắt đầu áp dụng
đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là một trong những hình thức thường lấy
người học làm trung tâm của quá trình đào tạo. Chương trình học linh hoạt
hơn, sinh viên có thể chủ động trong việc sắp xếp thời gian, tự đăng kí lịch
học và số môn học cho một kỳ.
Chương trình đào tạo Thanh nhạc cho hệ ĐHSP Âm nhạc gồm có 4
tín chỉ = 7 học phần (15 tiết/ học phần, 02 sinh viên/ tiết/ tuần). Theo
chương trình tín chỉ thì thời lượng của môn Thanh nhạc là 4 tín chỉ.
NĂM THỨ I
Học kì I TN1:

NĂM THỨ III
Học kỳ I TN3:

- 01 luyện thanh

- 01 luyện thanh

- 01 tác phẩm nước ngoài

- 01 tác phẩm nước ngoài

- 01 ca khúc Việt Nam

- 01 ca khúc Việt Nam

Kết thúc học phần:

Học kỳ II TN3:

- 01 luyện thanh

- 01 luyện thanh

- 01 tác phẩm nước ngoài

- 01 tác phẩm nước ngoài

- 01 ca khúc Việt Nam

- 01 ca khúc Việt Nam
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Kết thúc học phần:
- 01 luyện thanh
- 01 tác phẩm nước ngoài
01 ca khúc Việt Nam
NĂM THỨ II
Học kỳ I TN2:

NĂM THỨ IV
Học kỳ I TN4:

- 01 luyện thanh

- 01 dân ca

- 01 tác phẩm nước ngoài

- 01 tác phẩm nước ngoài

- 01 ca khúc Việt Nam

- 02 ca khúc Việt Nam

Học kỳ II TN2:
- 01 luyện thanh

Kết thúc môn học: Được lựa chọn
02 tác phẩm từ các học phần đã học

- 01 tác phẩm nước ngoài

- 01 dân ca Việt Nam

- 01 ca khúc Việt Nam

- 01 tác phẩm nước ngoài

Kết thúc học phần:
- 01 luyện thanh
- 01 tác phẩm nước ngoài
- 01 ca khúc Việt Nam

- 02 ca khúc Việt Nam
 Tác phẩm nước ngoài: có thể
hát lời Việt
 Ca khúc Việt Nam: ca khúc
nghệ thuật hoặc ca khúc
mang âm hưởng dân ca
 Số giờ đệm cho từng năm học
là 01 tiết/ 01 sinh viên.

Mục tiêu của chương trình đào tạo môn Thanh nhạc của hệ ĐHSP
Âm nhạc là trang bị cho sinh viên những kiến thức về tư thế ca hát, hơi thở,
hát cộng minh, hát chính xác, xử lí ngôn ngữ, vận dụng kỹ thuật thanh nhạc
châu Âu kết hợp kỹ thuật hát tiếng Việt vào thể hiện các tác phẩm thanh
nhạc nước ngoài, Việt Nam, các bài dân ca… Môn Thanh nhạc còn trang bị
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các phương pháp kết hợp kỹ thuật Thanh nhạc với phong cách biểu diễn
trên sân khấu và phương pháp dạy hát cho học sinh phổ thông.
Nhìn chung, nội dung chương trình đào tạo Thanh nhạc cho hệ
ĐHSP Âm nhạc được tiến hành theo nguyên tắc từ dễ tới khó, đáp ứng
được mục tiêu đào tạo giáo viên âm nhạc cho các trường phổ thông, trung
cấp, cao đẳng, và cả đại học không chuyên.
1.4.2.2. Đội ngũ giảng viên
Cùng với sự phát triển của Nhà trường, đội ngũ giảng viên của Khoa
Thanh nhạc nói chung và của bộ môn Thanh nhạc nói riêng đã ngày càng
được củng cố và nâng cao chất lượng cũng như số lượng đã đạt được
những thành công nhất định trong công tác giảng dạy và đào tạo.
Những năm gần đây, khoa Thanh nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW
có số lượng GV giảng dạy tăng lên đáng kể với sự tham gia giảng dạy nhiệt
tình của các GV có uy tín và dày dặn kinh nghiệm như: NSND.Th.S.
Quang Thọ, Th.S.NSUT.Trần Mai Tuyết, Ths Trần Thị Thảo... cùng đội
ngũ GV trẻ nhiệt tình, năng động và hăng say với nghề, có những GV từng
đạt giải cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp như: Ths Đào Tiến Lợi
- giải nhì Sao mai 2005; GV Đỗ Hương Giang - giải nhất cuộc thi giọng hát
hay Hà Nội năm 2001; GV Trần Tân Phương - giải nhất cuộc thi giọng hát
hay Hà Nội năm 2006; GV Đoàn Thúy Trang - giải nhất dòng nhạc nhẹ
“Sao mai 2011”...
Đội ngũ giảng viên thanh nhạc của Tổ cũng đang ngày càng được
nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng: 100% giảng viên tốt nghiệp Đại
học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các Trường âm nhạc uy tín
khác. Với 37 cán bộ, giảng viên. Cụ thể có 33 cán bộ, giảng viên có trình
độ Thạc sĩ và 04 cán bộ, giảng viên đang theo học Cao học tại Trường
ĐHSP Nghệ thuật TW và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây
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chính là điều kiện thuận lợi cho ngành thanh nhạc của nhà trường ngày một
phát triển hơn.
1.4.2.3. Khả năng học Thanh nhạc của sinh viên giọng nữ trung
Với tất cả những sinh viên mới vào học, đặc điểm giọng hát hầu hết
theo bản năng, chưa theo học tập bài bản về kỹ thuật thanh nhạc, đa số các
em bước vào năm đầu tiên có độ tuổi mới tốt nghiệp Trung học Phổ thông
(18 đến 20 tuổi). Tuy vậy, ở độ tuổi này các em sinh viên cũng có nhiều
điều thuận lợi là: các em đã có giọng hát tương đối ổn định, đã qua thời kì
vỡ giọng, hơn nữa sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW thường có tính
cần cù chịu khó, chăm chỉ nên sau những năm học tại trường các sinh viên
phần nào khắc phục được những cố tật của bản thân. Tuy nhiên, qua điều
tra và quan sát chúng tôi nhận thấy vẫn còn tồn tại những khuyết điểm mà
những sinh viên có giọng nữ trung thường mắc phải như sau:
Mở khẩu hình sai là nguyên nhân trực tiếp làm ảnh hưởng tới âm
thanh và ảnh hưởng tới các kỹ năng hát như legato, non legato…
Khẩu hình mở to phía ngoài, nếu nhìn thì thấy mở rộng nhưng bên
trong khoang miệng lại bị khép nên âm thanh phát ra không tốt.
Không mở miệng hoặc mở ngang nên âm thanh bẹt, không vang xa
mà bị rít lại ở răng.
Hàm dưới bị cứng hoặc mở không đều làm âm thanh bị méo, cũng
có sinh viên do bắt chước nên mở khẩu hình lớn mà không hiệu quả.
Hơi thở: Lấy hơi bị nông (hơi ngực), khi lấy hơi thường so vai rụt
cổ. Đa số những sinh viên mới vào học thường không quan tâm đến hơi
thở nhiều, thậm chí không biết cách hít hơi sâu, mà chỉ lấy hơi theo
kiểu tự nhiên.
Vị trí âm thanh: Đa số sinh viên còn chưa xác định được vị trí âm
thanh, đưa âm thanh vào mũi khiến âm thanh không đẹp, mà bị mảnh,
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nghẹt. Hoặc đè âm thanh vào cổ, khiến âm thanh bị gằn, đỏ mặt tía tai, gân
cổ nổi rõ.
Tư thế hát: Trước tiên là vẻ đẹp, sau đó nó còn ảnh hưởng đến giọng
hát. Với những sinh viên mới bắt đầu tập hát theo mô hình chuyên nghiệp
cơ thể thường bị căng cứng hoặc quá thả lỏng nên sẽ tạo ra những tư thế
không đẹp như: Cổ cứng, người gồng lên căng thẳng. Cằm đưa ra phía
trước, so vai rụt cổ. Cổ ngửa ra phía sau, chúng ta thấy rõ là những âm thanh ở
âm khu cao. Cúi đầu làm cổ gập lại khi hát xuống âm khu thấp. Đưa bụng ra
phía trước ngực bị ép lại.
Khiếm khuyết về âm thanh: hát giọng cổ, hát gào thét, hát quá sức,
hát lên những nốt cao bằng giọng mũi, lạm dụng hát giọng ngực quá cao.
Hát không chuẩn cao độ: do ít được tiếp xúc với âm nhạc nên nhiều
sinh viên không điều chỉnh được cao độ chính xác theo nốt nhạc, có sinh
viên không hát được những quãng nửa cung, hoặc bị chênh lên hay thấp
xuống mà ta thường gọi là hát phô.
1.5. Thực trạng dạy học thanh nhạc cho sinh viên giọng nữ trung hệ
ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1.5.1. Phương pháp giảng dạy của GV
Phương pháp dạy học của người GV là yếu tố vô cùng quan trọng để
quá trình dạy học đạt kết quả cao. Việc người học tiếp thu bài như thế nào
phụ thuộc rất lớn vào phương pháp giảng dạy của GV. Chính vì vậy, người
thầy phải thật nhạy cảm và linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp
giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể.
Với SV ĐHSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW lại càng cần
phải có sự linh hoạt trong việc tiếp thu phương pháp giảng dạy của các GV.
Điều này có thể lý giải bởi những lý do sau:
Thanh nhạc là một môn học mang tính đặc thù cao và khá trừu
tượng. Việc giảng dạy của GV thường mang tính kinh nghiệm, còn việc
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tiếp thu của SV phụ thuộc rất lớn vào khả năng thanh nhạc và sự cảm nhận
của mỗi cá nhân. Thêm vào đó SV ĐHSP Âm nhạc đến từ nhiều môi
trường khác nhau, không có sự đồng đều về trình độ chuyên môn nên sự
tiếp thu là khác nhau ở mỗi người mỗi môn học. Ngoài ra, từng SV lại có
những đặc điểm khác nhau về giọng hát. Có sinh viên phù hợp với những
bài có tốc độ nhanh và linh hoạt, có sinh viên lại phù hợp với những bài có
nhịp độ chậm… Trong Thanh nhạc phân chia thành nhiều loại giọng khác
nhau như giọng nam cao, nữ cao, nam trung, nữ trung… Với mỗi loại
giọng đều có những đặc điểm riêng về màu sắc, âm vực… Chính vì vậy cần
phải có sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy của các GV đối với SV
ĐHSP.
Với vai trò là người hướng dẫn, điều khiển các hoạt động học tập của
SV, hiện nay các GV Thanh nhạc của trường ĐHSP Nghệ thuật TW luôn
có ý thức trong việc học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên
môn và không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong việc tìm ra các phương pháp
mới nhằm động viên và khích lệ tinh thần học tập, phát huy tính tích cực,
chủ động của SV.
Qua các buổi dự giờ lên lớp của một số GV Thanh nhạc chúng tôi
nhận thấy, ngoài hai phương pháp chính là thuyết trình và hướng dẫn sinh
viên thực hành luyện tập, các GV còn là những người luôn chủ động trong
việc tạo ra một không khí vui vẻ, sôi động trong lớp học, luôn tạo cơ hội để
SV có thể trao đổi, mạnh dạn đưa ra những vấn đề còn khúc mắc với GV
để cả thầy và trò cùng nhau giải quyết, thống nhất quan điểm. Với những
tác phẩm khó, đặc biệt là tác phẩm nước ngoài, GV cung cấp băng đĩa để
SV nghe, cảm nhận và rút kinh nghiệm.
Tuy nhiên, hiện nay trong tổ Thanh nhạc, các GV trẻ chiếm một số
lượng khá đông, họ đến từ nhiều môi trường khác nhau, có trình độ chuyên
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môn cao nhưng chưa có đầy đủ kinh nghiệm giảng dạy nên còn lúng túng
trong quá trình lên lớp. Một số giảng viên còn nhầm lẫn trong quá trình
phân loại giọng, chưa chú trọng tới việc lựa chọn tác phẩm phù hợp với đặc
điểm từng giọng hát, giao bài quá khó hoặc quá dễ với khả năng của SV
dẫn đến việc làm cho giọng hát của SV bị hạn chế, thậm chí là không phát
triển. Trong quá trình dạy, một số GV chưa sát sao, cặn kẽ trong quá trình
tập từng câu từng đoạn về cách lấy hơi, cách nhả chữ, xử lý tác phẩm…
khiến cho quá trình dạy học chưa đạt kết quả tốt nhất.
Còn tồn tại trong việc dạy học là thực trạng GV có giọng nữ cao, nữ
trầm hoặc GV nam trực tiếp giảng dạy cho giọng nữ trung, theo chúng tôi
thấy sinh viên có giọng nữ trung nên theo học những giảng viên có giọng
nữ trung. Tất nhiên, chúng tôi không dám đưa ra quan điểm các GV có
giọng khác dạy không tốt cho giọng nữ trung. Mà chúng tôi thấy giữa GV
và SV có nhiều điểm tương đồng sẽ dễ dàng hơn trong việc truyền đạt cũng
như lĩnh hội kiến thức.
Khi dự giờ một số tiết học thanh nhạc của một số sinh viên có giọng
nữ trung chúng tôi thấy trong quá trình luyện thanh GV cho các em luyện
lên các nốt quá cao so với tầm cữ giọng của các em, mặc dù GV có thể làm
được điều đó nhưng vì GV là giọng cao còn các em là giọng nữ trung.
Chúng tôi thấy được sự lo ngại trong nét mặt của các em khi lên những nốt
cao đó, và khi âm thanh các em đưa ra không được như mong đợi sẽ dẫn
đến tình trạng sợ sệt trong tâm lí của các sinh viên giọng nữ trung khi hát
lên những nốt cao so với tầm cữ của giọng trung.
Piano là phương tiện không thể thiếu trong dạy học thanh nhạc. Tại
trường ĐHSP Nghệ thuật TW piano được trang bị đầy đủ cho tất cả các
phòng học chuyên ngành, hầu hết các GV đều sử dụng tốt, nhuần nhuyễn
cả về thực hiện các mẫu luyện thanh hay đệm hát. Nhưng thực tế vẫn còn
một số GV chưa thạo sử dụng piano trong dạy học thanh nhạc. Đối với GV
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thanh nhạc, việc sử dụng piano trong thể hiện các mẫu câu luyện thanh là
rất quan trọng, vì vậy việc nâng cao tay đàn đối với giảng viên là điều hết
sức cần thiết.
1.5.2. Phương pháp học của SV
Các giọng nữ của sinh viên ĐHSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ
thuật TW năm nào cũng có số lượng đông hơn các giọng nam, giọng nữ
trung cũng chiếm một phần không nhỏ. Về mức độ đồng đều ở giọng nữ
trung cũng trong điều kiện giống các giọng hát khác. Tuy cùng xác định là
giọng nữ trung nhưng mỗi sinh viên lại có mức độ khác nhau. Đa số các em
đều ở độ tuổi từ 18 trở lên, thuận lợi cơ bản ở độ tuổi này là các em đã có
giọng hát tương đối ổn định, đã qua thời kì vỡ giọng. Có những sinh viên
được đào tạo qua hệ trung cấp, cao đẳng. Bên cạnh đó cũng có những sinh
viên chưa được qua trường lớp, chỉ là giọng hát bản năng sẵn có, có giọng
nữ trung vang, dày, khỏe, bên cạnh cũng có những giọng nữ sỉn, mờ, yếu...
Đây là một thực tế mang lại không ít khó khăn cho giảng viên cũng như
sinh viên trong quá trình dạy và học môn Thanh nhạc.
Ở năm học thứ nhất, với các em có giọng nữ trung, do kiến thức và
kinh nghiệm bản thân các em còn hạn chế nên khi chuyển giọng để hát các
âm khu cao hay xuống những quãng trầm các em chưa thực hiện tốt, dẫn
đến chưa đạt được hiệu quả khi thể hiện ca khúc. Đặc điểm khả năng thanh
nhạc của sinh viên là không đồng đều chính vì vậy khả năng tự vỡ bài của
các em cũng là không giống nhau. Do thời lượng học môn Thanh nhạc trên
lớp của các em không nhiều nên việc vỡ bài ở nhà vô cùng quan trọng,
nhưng có những em lên lớp trong tình trạng vỡ bài qua loa hoặc chưa
chuẩn bị bài ở nhà.
Do vậy, GV phải hướng dẫn và vỡ bài lại cho các em mà lẽ ra thời
gian đó các em có thể học được những kỹ thuật hát và những bài học để có
thể vận dụng vào khi thể hiện tác phẩm. Điều đó không những ảnh hưởng
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đến kết quả học tập của các em mà còn hình thành cho các em những thói
quen xấu như: không tự giác, thiếu tính kiên trì rèn luyện, thụ động trong
học tập cũng như trong những lĩnh vực khác của cuộc sống.
Qua dự giờ vào ngày 02 - 04 - 2017 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật
TW chúng tôi có khảo sát tình hình học tập của những sinh viên giọng nữ
trung, em Phạm Thu Hương SV K10 SPAN cho biết: “Khi luyện thanh
cũng như thể hiện tác phẩm em đều gặp khó khăn khi chuyển giọng thật lên
giọng giả thanh”. Điều này có thể lí giải rằng việc các sinh viên có giọng
nữ trung khi hát những nốt chuyển giọng thường bị lộ do không điều chỉnh
được vị trí âm thanh cũng như hơi thở, điều này cũng dẫn đến cao độ sẽ bị
“phô” hoặc lên những nốt cao sẽ bị vỡ tiếng.
Ngoài những cổ tật mà các em thường hay mắc phải thì chúng tôi
còn nhận thấy ở giọng nữ trung hầu hết các em còn mắc những lỗi điển
hình như hát không chính xác cao độ, mở khẩu hình sai, vị trí âm thanh
chưa chuẩn nên khi hát thường đưa âm thanh vào mũi khiến giọng bị bí,
không vang sáng. Hoặc có những em thường ghì âm thanh vào cổ khiến
giọng bị cứng và âm thanh phát ra bị gằn lại, không nhẹ nhàng thanh thoát.
Một số sinh viên vẫn chưa ý thức được hết tầm quan trọng của môn
Thanh nhạc trong thực tế nghề nghiệp cũng như việc tự rèn luyện cho
giọng hát của mình. Khả năng vận dụng các kĩ thuật staccato, legato, kĩ
thuật hơi thở, cộng minh,... ở các em còn yếu. Khi các em đến lớp thường
chưa thuộc bài, khi hát thường phải vừa hát vừa dò nhẩm lời nên các em bị
chi phối, không tập trung trong việc áp dụng các kĩ thuật hát vào bài.
Lúc giảng viên hướng dẫn các kĩ thuật thì làm được nhưng để kết
hợp giữa thuộc bài và vận dụng kĩ thuật thì các em lại không làm được.
Những khiếm khuyết trên nếu không được sửa đổi để tình trạng kéo dài sẽ
khiến nhiều em nản trí, không theo kịp chương trình học, hay có suy nghĩ
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học cho qua môn, làm ảnh hưởng đến không khí học chung của cả lớp cũng
như kết quả học tập của bản thân.
Sau một thời gian học tập, các sinh viên cũng gặp một khó khăn đó
là xử lí sắc thái và xử lí ngôn ngữ trong các tác phẩm. Phần lớn các em chỉ
chú ý về cao độ và tiết tấu, còn phần làm nên tính nghệ thuật để chạm đến trái
tim người nghe thì lại chưa làm được. Việc xử lí sắc thái to nhỏ trong một tác
phẩm là vô cùng quan trọng, phần lớn các em hát với âm lượng đều từ đầu
đến cuối bài, không cảm xúc, ngôn ngữ không chính xác tức là hát không rõ
lời, tròn vành rõ chữ cũng làm giảm thiểu sức cuốn hút của tác phẩm.
Tiểu kết
Trong Chương một của đề tài, chúng tôi đã đi vào tìm hiểu một số
vấn đề lý luận về Thanh nhạc như: các khái niệm, phân loại giọng hát, một
số vấn đề hát cơ bản của giọng nữ trung...
Trong phần phân tích về kỹ thuật Thanh nhạc, chúng tôi đặc biệt
quan tâm tới tư thế hát. Đối với nghề hát - một nghề biểu diễn thì tư thế
đúng và đẹp sẽ rất có ảnh hưởng tới kết quả biểu diễn trên sân khấu. Ngoài
yếu tố ngoại hình, tư thế hát cũng giúp một phần quan trọng tới việc phát
triển kỹ thuật hát và khả năng thể hiện biểu cảm trong nội dung bài hát.
Ngoài ra, trong việc dạy học Thanh nhạc, các yếu tố về hơi thở và
hát cộng minh cũng giữ một vị trí quan trọng trong kỹ thuật hát và khả
năng biểu hiện xúc cảm âm nhạc trong tác phẩm. Đối với việc hát các ca
khúc Việt Nam thì hát chính xác, xử lý ngôn ngữ một cách hợp lý cũng làm
tăng thêm hiệu quả biểu diễn tác phẩm.
Trong phần cuối của chương 1, chúng tôi giới thiệu về trường ĐHSP
Nghệ thuật TW, trong đó tập trung vào sự phát triển và trưởng thành của
Khoa Thanh nhạc. Để làm rõ nội dung chủ yếu của luận văn, chúng tôi đã
tiến hành tìm hiểu đặc điểm giọng hát của những sinh viên có giọng nữ
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trung, đồng thời tìm hiểu về phương pháp giảng dạy của giảng viên cũng
như tình hình học tập của những sinh viên. Từ đó trong chương 2 của luận
văn chúng tôi sẽ đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy
học thanh nhạc cho giọng nữ trung hệ ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ
thuật TW.
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Chương 2
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
THANH NHẠC CHO SINH VIÊN GIỌNG NỮ TRUNG
2.1. Định hướng
Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục đào tạo” (Nghị quyết số 29-NQ/TW). Mục tiêu cụ
thể đối với giáo dục đào tạo đại học “tập trung đào tạo nhân lực có trình
độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất năng lực tự học, tự làm
giầu tri thức, sáng tạo của người học...”.
Trong Nghị quyết đã nhấn mạnh nhiệm vụ và giải pháp cần triển
khai, đó là việc tiếp tục đổi mới và đồng bộ hóa các yếu tố cơ bản của giáo
dục. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của
người học, đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết
thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy
học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận
dụng kiến thức, kỹ năng của người học....
Với nhiệm vụ chính được Nhà trường giao là đào tạo các giáo viên
âm nhạc cho các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông
và các trường Đào tạo Nghệ thuật, Khoa Thanh nhạc đã không ngừng cố
gắng nhằm đạt chất lượng cao trong công tác dạy học của mình. Khoa đã
bám sát mục tiêu của nhà trường cũng như đường lối chính sách phát triển
nền âm nhạc nói chung và đào tạo giáo viên âm nhạc nói riêng. Khoa đã
luôn luôn coi trọng chất lượng giảng dạy, hướng đến đào tạo đội ngũ giáo
viên âm nhạc có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được nhu cầu của xã
hội và góp phần nâng cao dân trí, thẩm mỹ âm nhạc, tạo điều kiện cho tất
cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi vùng miền có thể tiếp cận được âm nhạc có
giá trị thẩm mỹ cao, đặc biệt và đối với các thế hệ trẻ tương lai.

39

Trong chương 2, với những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy
học Thanh nhạc, chúng tôi tập trung vào các vấn đề xoay quanh giọng nữ
trung như về đội ngũ giảng viên, về việc tự rèn luyện của sinh viên cũng
như các vấn đề về chương trình đào tạo, về học liệu và cơ sở vật chất...
2.2. Các giải pháp
2.2.1. Nhóm các giải pháp về đội ngũ giảng viên
Như đã nghiên cứu thực trạng ở Chương một, trong khoa Thanh
nhạc các giảng viên đều có bằng Tốt nghiệp Đại học tại các Học viện/ Nhạc
viện có uy tín của Việt Nam và thế giới hiện đang tham gia giảng dạy
chuyên môn đã được học tập chuyên sâu. Cùng với sự phát triển của đất
nước cũng như những yêu cầu mà xã hội đặt ra, với tấm bằng cũng như
trình độ chuyên môn ở mức độ cử nhân (tốt nghiệp đại học) thì có lẽ chưa
đủ, bởi những kiến thức mà mỗi giảng viên tích lũy được trong quá trình
học đại học chỉ mới là những kiến thức cơ bản. Do đó, mỗi giảng viên cần
phải không ngừng học tập, trau dồi nhiều hơn cả về kiến thức, hiểu biết
cũng như về chuyên môn bằng cấp để việc giảng dạy trở nên khoa học và
đem lại hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
Giảng viên cần có tinh thần cầu tiến, tìm hiểu và học hỏi những
phương pháp mới, những tri thức mới trong lý thuyết và thực hành chuyên
ngành cũng như trong đời sống âm nhạc ngoài xã hội. Trong chuyên ngành,
việc giảng dạy lý thuyết cần phải kết hợp song song với thực hành, nghĩa là
bên cạnh việc luyện thanh thì còn phải quan tâm đến nội dung phương pháp
sư phạm của giảng viên vì đó là những phương pháp sẽ được sinh viên áp
dụng đối với nghề nghiệp của mình sau này.
Thanh nhạc là một môn học có đặc thù riêng biệt so với các chuyên
ngành nhạc cụ. Chính vì vậy, giảng viên cần trang bị cho mình những kiến
thức khoa học đúng đắn và trau dồi sự cảm nhận về nghệ thuật, phân tích
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về cái hay cái đẹp của nghệ thuật để nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng
dẫn cho sinh viên những phương pháp học, truyền đạt có hiệu quả về âm
nhạc. Thanh nhạc là một môn học được đánh giá qua chất lượng thực hành
thì giảng viên âm nhạc phải kiêm luôn nhiệm vụ đệm đàn. Vì vậy, một
trong những yêu cầu đặt ra cho giảng viên thanh nhạc là rèn luyện, nâng
cao khả năng tự đệm đàn Piano để có thể hướng dẫn cho sinh viên trong
việc học các tác phẩm và luyện thanh trong quá trình giảng dạy.
Bất kì môn học nào cũng có những đặc thù và nguyên tắc cơ bản để
đảm bảo sự thành công trong giảng dạy và đào tạo. Với môn Thanh nhạc
trước hết giảng viên Thanh nhạc cần có một sự say mê và lòng yêu nghề.
Ngoài ra về chuyên môn nghiệp vụ cũng cần phải vững vàng. Đối với việc
giảng dạy Thanh nhạc cho giọng nữ trung ở hệ ĐHSP Âm nhạc tốt nhất
GV cũng có giọng nữ trung hoặc phải có kiến thức chuyên sâu về đào tạo
cho giọng nữ trung. Tất nhiên các loại giọng khác cũng tương tự. Để sinh
viên ngày càng hào hứng với việc học tập môn thanh nhạc, cần phải tăng
cường các biện pháp kích thích sự ham học hỏi của sinh viên, cần phân tích
ưu nhược điểm của sinh viên để khuyến khích sinh viên học tập.
Trong những năm đầu tiên mới vào học, do âm thanh các em chưa
ổn định, nên có những câu luyện thanh và bài luyện thanh phải song song
được tiến hành. Đến giai đoạn giọng đã phát triển tương đối tốt và ổn định,
phần luyện thanh trong giờ học có thể giảm bớt. Khi chọn bài cho sinh
viên, giảng viên cần lưu ý về nội dung phải phù hợp với khả năng của
giọng hát, có như vậy việc học tập mới đạt kết quả tốt. Mặt khác, mỗi sinh
viên giai đoạn đầu mới làm quen với kỹ thuật thanh nhạc nên không thể
tiếp xúc với nhiều thể loại tác phẩm, do đó giảng viên cần chọn những tác
phẩm phù hợp với sở trường giọng hát để rèn luyện kỹ năng thanh nhạc cho
sinh viên.
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Cũng trong những năm đầu tiên, giảng viên cần phải dẫn dắt cho
sinh viên có ý thức nghiên cứu về lời ca, nội dung của bài hát, ý đồ thể hiện
của tác giả, rồi nghiên cứu kết cấu tác phẩm, giai điệu, khúc thức và điệu
thức… Sau đó nghiên cứu xem tác phẩm đó có hợp với sở trường và chất
giọng của SV không. Bởi vì không phải bất cứ bài hát nào các em cũng thể
hiện được tốt.
Sau đây chúng tôi xin phép được đưa ra những phương pháp dạy học
thanh nhạc cụ thể cho sinh viên có giọng nữ trung.
2.2.1.1. Tập luyện bài hát
Khi bắt đầu tập, GV nên cho SV đọc giai điệu bằng cách xướng âm
nốt cùng với đàn piano để các em hình dung ra giai điệu của bài, lưu ý phải
thật chuẩn xác cao độ. Sau đó, chưa nên cho SV vội ghép lời với nhạc để
hát ngay, nên đọc lời ca để làm quen và hiểu được nội dung của bài hát.
Đọc vài lần liên tiếp, có sự diễn cảm về ngôn ngữ, và cũng từ đó có được
những xúc cảm và tư duy về hình tượng nghệ thuật và cảm xúc với tác
phẩm. Sau cùng là ghép lời ca với giai điệu.
Lưu ý khi mới tập, giảng viên cho sinh viên tập với tốc độ chậm, đến
khi thấy đã có độ chuẩn xác về tiết tấu, cao độ, sẽ hát theo tốc độ quy định
của bài hát. Tiếp sau đó, nên căn cứ vào ngôn ngữ văn học của lời ca mà
tìm ra đánh dấu những chỗ cần lấy hơi thở cho chính xác. Nếu lấy hơi
không chính xác thì nhiều khi nội dung của câu hát cũng bị sai lệch.
Sau đó, GV phải chỉnh sửa cho sinh viên hát cho rõ lời ở một vị trí
âm thanh đúng, việc này tạo điều kiện cho việc nhả chữ được rõ ràng, đẹp,
làm cho màu sắc của âm thanh thêm phong phú và có sức truyền cảm.
Ngoài ra, giảng viên cần rèn luyện các kỹ năng thanh nhạc cho sinh
viên có giọng nữ trung theo một số phương pháp kỹ thuật cụ thể như sau:
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2.2.1.2. Tư thế khi tập hát
Sinh viên bước đầu học hát thường có tư thế đứng tự nhiên theo thói
quen sẵn có, do đó giảng viên cần chú ý ngay từ những buổi học đầu tiên
để hướng dẫn cho các em đứng đúng tư thế khi hát để các em có được tư
thế cơ thể thoải mái tự nhiên trong lúc luyện thanh cũng như khi đứng hát.
Điều này giúp ích cho việc phát âm cũng như việc biểu hiện tình cảm hài
hòa, đẹp mắt khi hát.
Giảng viên chú ý hướng dẫn sinh viên khi đứng hát lưng phải luôn
đứng thẳng, hai cánh tay thả lỏng và dồn trọng tâm vào hai chân một cách
thoải mái vững chắc. Đầu ngay ngắn luôn nhìn thẳng không cúi gằm hoặc
ngẩng lên cao quá, mắt nhìn thẳng với cái nhìn bao quát thân thiện, trìu
mến. Lưu ý trong khi luyện thanh một số sinh viên hay quên cách đứng, do
đó giảng viên cần thường xuyên nhắc nhở liên tục trong thời gian đầu để
tạo thành thói quen cho các em sau này.
Khi luyện giọng nét mặt phải vui tươi, thoải mái, không nên căng
thẳng hoặc cau có, ánh mắt phải luôn biểu lộ tình cảm kể cả trong lúc luyện
thanh hay trong khi hát. Khi lên lớp sinh viên phải tập cho tư thế mềm mại
thoải mái, duyên dáng, nhằm nâng cao phần trình bày ca khúc. Bên cạnh
đó, giảng viên không chỉ chú ý rèn luyện kỹ thuật cho các em mà còn phải
quan sát, theo dõi từng cử chỉ, phong thái và khả năng biểu cảm khi sinh
viên luyện hát. Sinh viên cần biết tự kiểm soát, tự chủ và tự điều chỉnh khi
rèn luyện kỹ thuật ca hát, biết lắng nghe và hiểu những gợi ý của giảng viên
để đạt kết quả tốt trong khi lên lớp.
Trong giờ lên lớp, giảng viên luôn chú ý uốn nắn kịp thời những
nhược điểm của sinh viên như xây dựng thói quen về tư thế đứng, thoải
mái, tự tin sẽ thuận lợi cho việc lấy hơi thở và phát âm tốt trong giờ lên lớp.
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Từ đó các em sẽ tạo cho mình có phong cách đẹp khi biểu diễn ca khúc,
đồng thời kết hợp với động tác tay hợp lí, nét mặt tươi tắn, có hồn để biểu
lộ cảm xúc khi hát.
2.2.1.3. Luyện tập hơi thở của thanh nhạc
Trong ca hát, ngoài yếu tố giọng hát thì hơi thở là khâu quan trọng
quyết định thành công trong việc thể hiện tác phẩm. Trong giảng dạy và
học tập thanh nhạc, hơi thở cần được đặc biệt chú trọng. Hiện nay vấn đề hơi
thở là yếu tố quan trọng và khó đối với sinh viên giai đoạn đầu khi mới tiếp
xúc với thanh nhạc. Phần lớn các em chưa được học hát nên khi mới tiếp cận
với kỹ thuật thanh nhạc thường hít thở theo kiểu tự nhiên vì thế lượng hơi hít
vào phổi còn ít, dẫn đến hơi thở nông, điều tiết hơi thở không tốt.
Bên cạnh đó, do thực hiện quy định ngắt hơi, lấy hơi đôi khi còn tự
do, tác phẩm không đạt kết quả tốt, dễ dẫn đến những nhược điểm như so
vai, rụt cổ, chưa hít hơi vào bụng thì đã phình ra, lấy hơi xong rồi chưa biết
giữ và điều tiết hơi thở… Do đó, giảng viên cần phải luôn nhắc nhở và tìm
ra những cách thức truyền đạt dễ hiểu, những gợi ý để học sinh cảm nhận
và thực hiện tốt hơn trong việc vận dụng hơi thở vào ca hát.
Nguyên tắc lấy hơi: Hít vào nhanh, nhiều, thở ra chậm, ít, đều.
Khi lấy hơi tuyệt đối tránh nhô vai.
Phương pháp này là việc phải làm ngay từ những buổi học đầu tiên.
Giảng viên phải chú ý giải thích cho sinh viên hiểu tầm quan trọng của hơi
thở trong ca hát, cũng như hướng dẫn cách hít hơi, đẩy hơi và điều tiết hơi
thở đúng khi luyện thanh và khi hát. Đồng thời làm thị phạm cho sinh viên
hiểu qua lời giải thích như: “Các em hít hơi thở từ cả mũi và miệng, tìm
cảm giác luồng hơi thật sâu xuống đáy phổi, luồng hơi hít vào sẽ làm căng
phần trung tâm lồng ngực và hai bên lườn, tạo cho bụng sẽ nở to ra”, đồng
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thời giảng viên kiểm tra việc lấy hơi của từng sinh viên, hướng dẫn sinh viên
động tác lấy hơi phải nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động theo nguyên tắc hít
hơi kết hợp mũi và miệng để luồng hơi vào được sâu hơn.
2.2.1.4. Nội dung dạy học trên lớp
Luyện thanh bằng mẫu âm:
Đây là một nội dung rất quan trọng trọng trong quá trình học hát của
SV. Qua việc luyện thanh, SV có thể rèn luyện được các kỹ thuật hát như:
Kỹ thuật hát liền giọng, kỹ thuật hát nẩy giọng, hát có sắc thái to, nhỏ… Từ
đó có thể áp dụng vào các bài Vocalise, các tác phẩm phù hợp.
Ví dụ 1:

Mi…………..

Ma…………..

a

Ví dụ 1 là bài tập có giai điệu và tiết tấu đơn giản, liền bậc, hát cao
dần lên và thấp dần xuống từng nửa cung một, có tác dụng bật âm thanh ra
ngoài, rèn luyện hơi thở. Khi hát những mẫu âm này, GV cần chú ý hướng
dẫn SV lấy hơi thở sâu, âm thanh phát đều đặn, không thay đổi vị trí. Các
câu luyện thanh này sẽ ngày càng dài và phức tạp hơn nhằm không ngừng
nâng cao và phát triển giọng theo yêu cầu của từng giai đoạn học tập.
Bài tập luyện kỹ thuật liền giọng (Legato)
Đây là kiểu hát cơ bản nhất trong kỹ thuật thanh nhạc, là cách hát
chuyển tiếp liên tục đều đặn từ âm nọ sang âm kia, tạo nên những câu hát
liên kết không ngắt quãng. Kỹ thuật hát liền giọng là một kỹ thuật khó, đòi
hỏi thời gian luyện tập lâu dài không thể có được ngay thời gian đầu khi
mới học hát.
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Ví dụ 2:

Na -

-

-

-

- a.

Nô -

-

-

-

- ô.

Khi hát bài luyện tập trên, cần lấy hơi thở sâu, đẩy hơi đều đặn, âm
nọ liền âm kia, vị trí âm thanh phải nông, gọn. Chú ý khẩu hình mở rộng,
không cứng hàm.
Bài tập luyện thanh âm nẩy (Staccato):
Luyện tập hơi thở qua nhiều mẫu luyện thanh chạy nhanh và dài, tập
bật cơ bụng bằng các mẫu luyện thanh âm nẩy (Staccato).
Ví dụ 3:

Nô…. Na…

nô…. Na… nô…………….

Với bài luyện tập này, GV hướng dẫn SV lấy hơi thật sâu, chú ý mở
khẩu hình đúng, nhếch môi như cười, giữ chắc hơi ở phần bụng và thắt
lưng. Đặt đúng vị trí âm thanh, hát bật tiếng, nảy tiếng ra ngoài.
- Bài luyện thanh (Vocalise):
Đây là những bài hát không lời, có tiết tấu, giai điệu rõ ràng, thậm
chí có cả yêu cầu về sắc thái của âm thanh. Trong lịch sử phát triển của
Thanh nhạc đã có khá nhiều bài Vocalise được sử dụng như một tác phẩm
biểu diễn không lời trên sân khấu. Tại các nhạc viện, trước khi học các ca
khúc, Romance và Aria thì các nhà sư phạm cũng thường cho SV học các
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dạng bài Vocalise này nhằm phát triển kỹ thuật Thanh nhạc trước khi tập
bài hát.
Để phục vụ cho việc dạy học giọng nữ trung tại Đại học Sư phạm
Nghệ thuật TW, chúng tôi cũng tham khảo các giáo trình Vocalise quốc tế và
nghiên cứu, chuyển soạn hai bản Vocalise do hai tác giả Nguyễn Trung Kiên
và Nguyễn Phúc Linh xuất bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
năm 2013. Tác phẩm này được viết cho giọng Soprano và được chúng tôi dịch
giọng xuống một quãng 4 đúng cho phù hợp với giọng Mezzo Soprano.
Ví dụ 4: (Trích bản Vocalise số 1, tập II - phỏng Dân ca)

Khi SV luyện tập bài Vocalise số 1 (tập II) này, giảng viên cần
hướng dẫn cho các em kỹ thuật luyến láy cho thật mượt mà, mềm mại và
đặc biệt lưu ý những chỗ nhảy quãng 8 (nhịp thứ ba và thứ bảy) cho cao độ
thật chuẩn xác. Trong bài, chúng tôi đã ghi các ký hiệu lấy hơi (v), mặc dù
cần giữ hơi dài nhưng đối với giọng nữ trung, các em có thể sử lý một cách
linh hoạt và có thể chia nhỏ chỗ lấy hơi hơn.
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Bên cạnh bài Vocalise có âm hưởng dân ca nói trên, để SV thêm
hứng thú và gần gũi với hoạt động biểu diễn trong xã hội hơn, tác giả luận
văn đã đưa thêm bản Vocalise số 10 (tập II) phỏng ca khúc Diễm xưa của
Trịnh Công Sơn vào giáo trình dạy học.
Ví dụ 5: (Trích bản Vocalise số 10, tập II - phỏng ca khúc Diễm xưa của
Trịnh Công Sơn)

- Tập bài hát:
Sau các bài tập luyện thanh với các mẫu âm và âm nảy (Staccato)
cũng như một số bài Vocalise thì trọng tâm của quá trình dạy học cho
giọng nữ trung là việc tập các bài hát. Đây có thể được coi như đích đến
của quá trình luyện tập với sự kết hợp các yếu tố kỹ thuật thanh nhạc với sự
thể hiện những xúc cảm âm nhạc nhằm tạo sức hấp dẫn đối với SV cũng
như đối với thính giả sau này.
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Ví dụ 6: (Trích ca khúc Biển cạn của Nguyễn Kim Tuấn)

Bài hát “Biển cạn” của nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn được chuyển dịch
cho giọng nữ trung (Mezzo), khi dạy học bài hát này GV cần chú ý Tempo
là Andante hoặc theo tiếng Anh hiện này là Slow. Tốc độ này rất phù hợp
với giọng nữ trung mặc dù xét về mặt cao độ có khá nhiều “âm treo” nên
tạo ra những khó khăn về mặt kỹ thuật đối với SV.
Đứng về phong cách hát, âm nhạc thể hiện một hình tượng như tiếng
thì thầm của biển cả với chất giọng ấm áp và nhả chữ chậm rãi theo phong
cách nhạc nhẹ. Người GV cần rất chú ý khi dạy các nhịp 4,7,8 của bài hát
bởi tính chất đảo phách trong thể hiện âm nhạc. Đảo phách khi hát bài
“Biển cạn” này cần thể hiện một cách hơi tự do, thậm chí gần với cách hát
“buông lơi” trong nhạc nhẹ. Tuy nhiên, nếu để cho SV quá tự do thì đầu
phách mạnh sẽ không còn chính xác đối với phần đệm của Piano hoặc của
dàn nhạc. Phần phát âm do tốc độ hát chậm nên không xảy ra hiện tượng
“nhòe lời” cũng là một thuật lợi cho việc luyện tập của SV sau này.
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Sự phối hợp giữa kỹ thuật phát thanh với ngôn ngữ thời kỳ đầu vào
giờ học, giờ luyện thanh phải chiếm một nửa số giờ lên lớp trong tiết học.
Mục đích là luyện tập hơi thở, rèn luyện sự hoạt động của thanh đới, dần
dần hình thành những khái niệm về vị trí của âm thanh.
Bên cạnh những ca khúc Việt Nam, chúng tôi cũng có ý tưởng đưa
một số tác phẩm cổ điển vào làm phong phú thêm giáo trình giảng dạy.
Ví dụ 7: tác phẩm “Ave Verum Corpus” của W.A. Mozart:

Bài Ave Verum Corpus của W.A. Mozart này có âm cao nhất là f2,
tốc độ chậm (Adagio) nên chúng ta có thể sử dụng trong dạy học giọng
Mezzo Soprano rất phù hợp. Khi giảng dạy, giảng viên cần chú ý tới nhịp
thứ ba với các quãng giai điệu quãng 4, quãng 6 và nhịp thứ tư với giai điệu
đi bán âm là một kỹ thuật không dễ trong thanh nhạc, nhất là đối với giọng
Mezzo Soprano. (Phụ lục, tr. 115)
Sau đây, tôi xin dẫn chứng bảng kê khai về số lượng các bản Aria
được đưa vào dạy học cho các loại giọng trong đó có giọng Mezzo Soprano
và Alto.
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GT thanh nhạc dạng hệ thống tên các tác phẩm của HVANQGVN
(Người xây dựng: GS.NSND Nguyễn Trung Kiên)
Romance, ca
Aria nước ngoài

khúc CĐ,

1

2

3

Dân ca

VN

ĐĐNN

Giọng

Ca khúc

1

2

3

4

4

Soprano

42

36

44

42

Mezzo

30

23

16

17

31

29

29

25

Barytone 29

19

25

23

Bass

27

18

15

21

159

135

129

128 68 72 41 25

1,2

3,4

1,2,3,4

86

35

77

&Alto
Tenor

Cộng

Tỉ lệ %

551

206

131

77

757

208

Tác phẩm nước ngoài

Tác phẩm VN

78,4%

21,6%

Qua bản thống kê nói trên, chúng tôi cho rằng mặc dù yêu cầu của
việc dạy học Thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW không cần
chú trọng quá nhiều tới các bài Aria, nhưng các dạng bài Romance và
những bài Aria có mức độ kỹ thuật không quá khó chúng ta có thể đưa vào
để dạy học cho giọng Mezzo Soprano và Alto. Bên cạnh các bài Romance
và những bài Aria, việc dạy học các ca khúc Việt Nam có tầm quan trọng
đặc biệt. Khối lượng các bài chính ca, các ca khúc về tình yêu đất nước, về
con người và cuộc sống xây dựng đất nước của Việt nam có khá nhiều.
Trong phần này, tôi xin trích dẫn hai ca khúc của Trịnh Công Sơn là ca
khúc “Hạ trắng” và ca khúc “Nhớ mùa Thu Hà Nội”.
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Ví dụ 8: trích ca khúc “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn

Khi hát ca khúc này, SV cần chú ý kỹ thuật hát mềm mại, liền tiếng.
Lượng hơi đưa ra vừa phải, không ép hơi quá mạnh khiến giọng ca bị căng
thẳng, ảnh hưởng tới sức truyền cảm của ca khúc. Đối với giọng Mezzo và
Alto, ba nhịp đầu là tương đối khó vì bị “treo” ở các âm trong âm khu cao
của giọng, nhịp thứ 5 lại đi xuống âm khu tương đối trầm nên các em cần
hát mở và cung cấp đủ hơi, liên tục. Nhịp thứ 7 và 8 cần hát nhỏ dần và kết
ở âm C1. Khi hát ca khúc “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn, SV cần chú ý
hát với giọng tự nhiên, tiếng thẳng và không rung tiếng (vibrato) như khi
hát các tác phẩm thính phòng cổ điển. [Phụ lục, tr.122]
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Ví dụ 9: trích ca khúc “Mùa Thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn [Phụ lục, tr.
123]

Trái với bài “Hạ trắng”, phần đầu bài “Nhớ mùa Thu Hà Nội” lại
nằm ở âm khu trầm nên cả hai loại giọng Mezzo và Alto đều có thể hát tốt.
Giai điệu của bài hát cần được thể hiện một cách du dương, tha thiết.
Ví dụ 10: Trích ca khúc “Biển hát chiều nay” của Hồng Đăng
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Qua ca khúc ca khúc “Biển hát chiều nay” của nhạc sĩ Hồng Đăng,
SV có thể làm quen với nhịp 6/8, từ đó có thể hát đúng yêu cầu của bài hát
trong việc phối hợp giữa âm nhấn và cách hát tương đối tự do giữa nhịp.
Giảng viên cần yêu cầu SV hát không quá nhanh với tình cảm dịu dàng, tha
thiết pha lẫn chút trầm tư trong suy nghĩ.
Khi hát, các em cần rất chú ý kỹ thuật nhảy quãng trong cao độ sao
cho thật mềm mại, uyển chuyển. Bên cạnh đó, các em cũng cần thể hiện
được sự thay đổi màu sắc âm thanh khi chuyển từ bậc I (với hợp âm T)
sang bậc II (với bậc âm SII thứ), từ âm sắc trong sáng chuyển sang âm sắc
dịu dàng đúng với yêu cầu của bài hát. Có thể nói rằng, ca khúc “Biển hát
chiều nay” của nhạc sĩ Hồng Đăng rất phù hợp với chất giọng cũng như
phong cách thể hiện của giọng Mezzo. Chính vì vậy, việc bổ sung ca khúc
này vào chương trình giảng dạy cho giọng Mezzo được các cơ sở đào tạo
Thanh nhạc áp dụng khá rộng rãi. [Phụ lục, tr. 124/125]
Ví dụ 11: Trích ca khúc “Mùa chim én bay” nhạc Hoàng Hiệp, thơ Diệp
Minh Tuyền
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Ca khúc “Mùa chim én bay” sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp là tác
phẩm được sử dụng nhiều trong dạy học cho giọng Soprano. Tuy nhiên, do
âm vực của bài hát không quá cao (nốt cao nhất là e2) nên theo chúng tôi
hoàn toàn có thể bổ sung vào giáo trình dạy học cho giọng Mezzo Soprano.
Tuy nhiên, trong ca khúc có nhiều đoạn có các âm “treo” nên theo
chúng tôi nên sắp xếp vào trong những năm sau hoặc cho các SV xuất sắc
thể nghiệm. Khi hát ca khúc “Mùa chim én bay”, các em cần thể hiện lối
hát dàn trải, rộng rãi, đong đưa... để hát được với tốc độ không quá nhanh,
SV cần chuẩn bị một lượng hơi dồi dào, giữ hơi tốt và nhả hơi từ từ với sự
khống chế âm lượng từ đầu đến cuối câu nhạc.
2.2.2. Nhóm giải pháp về người học
Không chỉ với Thanh nhạc, tất cả các môn học nói chung, muốn học
tốt người học cần phải có phương pháp học tập phù hợp. Có chất giọng
thuận lợi mới chỉ là sự khởi đầu tốt. Nhưng để học tốt và phát triển giọng
hát về lâu dài thì người học cần trang bị cách học và kiên trì theo đuổi nó
và sinh viên có giọng nữ trung cũng không phải là một ngoại lệ. Với lượng
kiến thức môn học khá lớn, ngoài giờ lên lớp SV phải có thời gian chuẩn bị
cho môn học bằng cách nghiên cứu những vấn đề chung về thanh nhạc
trong giáo trình (chẳng hạn những lý luận chung về học phần thanh nhạc,
các giáo trình dành cho giọng nữ trung...), truy tìm tài liệu có liên quan đến
môn học, tự học và nghiên cứu, vỡ bài, nghe tác phẩm trước... Thời gian tự
học đòi hỏi phải nhiều hơn thời gian lên lớp và được duy trì một cách
thường xuyên, phải học tập một cách nghiêm túc.
Qua thời gian đã học tập tại trường cho thấy rằng lịch học các môn
của sinh viên dày đặc, gần như trong những năm học sinh viên phải học cả
ngày từ thứ 2 đến thứ 7 đôi khi vẫn phải học cả chủ nhật, nên việc xây
dựng nội dung chương trình tự rèn luyện môn thanh nhạc là điều rất quan
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trọng. Thông qua việc điều tra xã hội học trong sinh viên K10, cho kết quả
là 100% các bạn cho rằng để học tốt tất cả các môn học nói chung và môn
thanh nhạc nói riêng, thì việc xây dựng nội dung chương trình tự rèn luyện
là một việc cần thiết và phải có kế hoạch từ những năm học đầu tiên khi
mới bắt đầu vào học.
Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra( phiếu khảo sát) đối với các
sinh viên nữ có giọng nữ trung đang theo học tại K10 SPAN. Tổng cộng có
20 em và kết quả thu được như sau:
Câu hỏi 1: Theo em việc tự xây dựng chương trình tự rèn luyện môn
thanh nhạc có cần thiết không?
Rất cần thiết

18 SV: 90%

Cần thiết

2 SV : 10%

Không cần thiết

0 SV : 0%

Câu hỏi 2: Thời gian các em bỏ ra để tập luyện hàng ngày là bao nhiêu?
Trên 30 phút

10 SV : 50%

Dưới 30 phút

8 SV : 40%

Không tập luyện

2 SV: 10%

Với sinh viên nữ trung Khoa SPAN Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
để có một thời gian biểu hợp lí, thuận lợi không ảnh hưởng tới tất cả các
môn học khác thì thật là khó, nhưng không phải là không thể thực hiện
được. Để thành công đòi hỏi các sinh viên phải có sự nỗ lực rất cao. Theo
như kết quả điều tra của tôi về thời gian mà sinh viên dành thời gian Thanh
nhạc 30 phút/một ngày chiếm 50% có khoảng 40% dành thời gian dưới và
có 10% không tập luyện trong ngày. Tất nhiên, chúng tôi có được kết quả
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này dựa vào việc điều tra 20 em sinh viên có giọng nữ trung, chúng tôi
không chắc chắn rằng các sinh viên giọng khác cũng có kết quả tương tự.
Nếu sinh viên mỗi ngày bỏ thời gian học môn Thanh nhạc khoảng 45
phút thì chắc chắn kết quả học tập sẽ đạt kết quả tốt. Nhưng trong thời gian
ngắn là 45 phút nếu không có cách rèn luyện hợp lý thì rất khó có thể duy
trì liên tục trong thời gian dài. Hơn nữa, ngày nay nhu cầu giải trí của các
em sinh viên là rất lớn và các em cũng hay bị phân tán bởi những thiết bị
điện tử thông minh hay những thú vui chơi bên ngoài.
Xu hướng của sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên trường ta
nói riêng việc tự học và tìm hiểu các môn học chiếm tỉ lệ rất thấp, đa phần
học vẫn mang tính chất để chống chế, để trả bài mỗi khi lên lớp. Hay chỉ
khi nào gần đến kỳ thi mói chú tâm vào việc học, cho nên dẫn đến kết quả
học tập không cao. Để có một kết quả tốt nhất trong các kỳ thi chúng ta
phải luyện cho mình có một thói quen luyện tập hằng ngày, phải có một
thời gian biểu rõ ràng và cố gắng thực hiện theo thời gian đó.
Luyện tập thường xuyên sẽ giúp nhập tâm và hoàn thiện dần các kỹ
thuật, có thể xem các buổi tập là dịp để học giai điệu mới, làm giọng khỏe
hơn, tăng cường hơi thở, phát âm, phát âm rõ và trau chuốt mọi khía cạnh
ca hát của giọng.
Lưu ý: các buổi tập không nên kéo dài quá một giờ, nếu làm việc lâu
quá thanh đới dễ bị mệt mỏi hơn, đặc biệt ở những sinh viên mới học hát
chưa có kinh nghiệm nhiều. Việc tập luyện bất chợt trong thời gian dài dễ
làm tăng thói quen xấu và gây nhiều khó khăn mới. Vì thế, chúng ta nên tập
từ bốn đến sáu ngày một tuần, mỗi lần kéo dài từ 45 đến 60 phút.
Nếu vì việc học các môn khác mà bỏ qua một vài buổi tập thì không
nên để tình trạng đó lâu mà cố gắng trở lại với thói quen tập như thường.
Chúng ta nên cải thiện và đổi mới lại thói quen tập để khỏi bị nhàm chán
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Khi rèn luyện cố gắng kiên trì, đừng nản chí nếu phải tập lại. Hãy tập cho
mình thói quen và phương châm rõ ràng trong học tập và rèn luyện.
Nếu ở nhà, chúng ta nên chọn nơi nào thoải mái và không lo âu, cần
có cảm giác tự do nếu bị sai và cũng đừng bận tâm vì sợ làm phiền hàng
xóm hay gia đình. Hiện nay, nhà trường cũng như khoa đã tạo điều kiện
cho các em có thể đến trường và mượn phòng học để tập luyện. Khi luyện
tập ở đâu chúng ta cũng phải có đàn để kiểm chứng cao độ (piano, guitar,
organ…)
Nên sử dụng gương để sửa những động tác vụng về hay căng thẳng
để học tốt hơn mỗi sinh viên cố gắng đầu tư thêm máy ghi âm và máy đếm
nhịp. Ngoài hướng dẫn của các giảng viên trên lớp, bạn có thể kiểm tra bản
thân mình hát ra sao, cố gắng nghe một cách khách quan và đừng rời xa
mục tiêu quan trọng của mình là học tốt và học tốt môn thanh nhạc mà
mình yêu thích.
Với khẩu hiệu “Học thầy không tày học bạn” theo chúng tôi thấy để
học tốt các môn học nói chung và môn thanh nhạc nói riêng thì việc xây
dựng nhóm học tích cực là điều rất cần thiết. Khi xây dựng nhóm chúng ta
nên lấy tiêu chí học tập và trau dồi kiến thức, các thành viên tham gia tích
cực trong một thời gian nhất định như tuần hai lần họp mặt trao đổi kinh
nghiệm, các kiến thức thu nhận được trong tuần, phương pháp học tập tích
cực. Có thể cùng nhau thể hiện một ca khúc, bài hát theo phong cách mà
mình cảm nhận được khi tập một bài mới, tạo cảm hứng cho mỗi lần gặp
nhau cùng luyện tập. Cùng nhau luyện thanh, học những ca khúc mới, có
thể thi các cuộc thi hát.
2.2.3. Xây dựng nội dung tự rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc cho giọng nữ trung
Đối với giọng nữ trung hay bất cứ giọng nào, việc tổ chức một thói
quen luyện tập hàng ngày sẽ giúp việc học cũng như phát triển giọng hát

58

đạt được nhiều kết quả hơn, khi cơ thể được giải phóng bỏi những hoạt
động được luyện tập trở thành phản xạ có điều liện thì việc xử lí tác phẩm
cũng trở nên dễ dàng. Việc này đòi hỏi SV cần tập trung tinh thần, giữ
vững thói quen, luyện tập với một thái độ lạc quan, thoải mái, hứng thú. Để
việc luyện tập khoa học hơn chúng ta nên chia nhỏ buổi tập thành những
bước sau:
- Bắt đầu khởi động:
Khởi động cơ thể

(2-3 phút)

Khởi động giọng

(3-5 phút)

- Kỹ thuật giọng:

(10-20 phút)

- Hát ca khúc:

(15-20 phút)

- Thư giãn:

(2-5 phút)

2.2.3.1. Khởi động về cơ thể
Bước 1: Chúng ta không thể tập thể dục mà bỏ qua bước khởi động,
làm nóng cơ thể. Việc tập luyện thanh nhạc cũng không phải là một ngoại
lệ, cơ thể thoải mái trước khi bắt đầu hát là điều quan trọng vì khi hát ngoài
giọng hát, ta còn dùng cơ thể để biểu hiện tác phẩm. Nên việc khởi động là
điều rất cần thiết.
- Xoay nhẹ đầu: mục đích làm giãn các cơ quan cổ và giảm căng
thằng để hàm mở thư thái suốt thời gian thư giãn. Xoay đầu sang hai phía,
nhẹ nhàng hạ đầu xuống, cằm chạm vào ngực, để cho trọng lượng đầu kéo
giãn các cơ mạnh của cổ, chậm rãi xoay tròn đầu, để miệng và hàm mở.
Tiếp tục làm ngược lại.
- Xoay vai: Mục đích giảm căng lưng trên và vai.
Trong quá trình luyện tập không được ngừng lại và nhớ thở bình
thường. Nâng cả hai vai lên đến tai rồi xoay ra sau cho đến khi hai xương
bả vai gần chạm vào nhau, đưa hai vai trở về vị trí ban đầu. Tiếp theo, SV
cần đảo hướng và tiếp tục xoay.
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- Thế đứng
Bước đầu tiên phải học tập là thế đứng, thế đứng đúng làm tăng dung
tích phổi và giảm căng thẳng. Thế đứng tự nhiên, thoải mái không hẳn là
đưa ngực lên cao. Thế đứng ép ngực sẽ khó kiểm soát hơi thở khi hát và
làm giảm khả năng thở.
Để có thế đứng tốt, bắt đầu với ngực nâng cao vừa phải, thoải mái,
đầu gối buông lỏng, chân rộng bằng vai. Khi đã quen với thế đứng đúng,
SV sẽ cảm thấy tự nhiên hơn. Khi hát giữ được cho ngực cao thoải mái.
Phải bắt đầu tư thế đứng trước gương để dễ quan sát hơn. Nếu không tạo
điều kiện tốt cho cơ thể hỗ trợ hơi thở, thanh đới sẽ có thể dễ dàng căng
thẳng và tổn thương.
Trong vấn đề tự học, SV phải thực hiện đồng bộ các thao tác: tai
nghe, mắt nhìn, óc suy nghĩ, miệng hát. Các hình thức tự học trên lớp chủ
yếu như cá nhân, trong nhóm cùng hoạt động và trong nhóm dự nghe
giảng. Việc tự học trên lớp của SV chỉ đạt hiệu quả khi SV có sự tập trung
cao độ. Sự mất tập trung hay bị chi phối vì bất kỳ lí do nào đều có ảnh
hưởng xấu đến quá trình tiếp thu và rèn luyện của SV. Trong giờ học, GV
tổ chức cho SV tham gia vào quá trình hoạt động trong nhóm như: luân
phiên luyện thanh, tập vocalise, tập tác phẩm, nghe phần hát mẫu hay hát
với phần đệm piano…
Việc biết cách tự học trong nhóm sẽ giúp SV phát huy tối đa sự phối
hợp hoạt động của các giác quan hướng tới lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ
năng và hình thành các kỹ xảo. Quá trình này sẽ giúp SV tự tin, phát huy
tính chủ động, sáng tạo. Đồng thời, quá trình này cũng giúp GV biết được
thông tin phản hồi sớm, chính xác và tương đối toàn diện về những vấn đề
liên quan đến năng lực tự học của SV.
SV cũng có thể tự học thông qua dự giảng. Dự giảng là hoạt động
học tập dưới dạng quan sát mà không thực hành. SV cùng nhóm dự xem
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GV hướng dẫn SV khác học. Sau khi dự giảng, nhóm tiến hành trao đổi,
thảo luận và rút kinh nghiệm. Việc tự học theo kiểu này sẽ giúp SV củng cố
kiến thức và phát huy khả năng tư duy sáng tạo. Như vậy, GV phải tiến
hành đổi mới PPDH dưới hình thức tổ chức đa dạng các hoạt động trong
buổi học để SV tự học trên lớp hiệu quả.
2.2.3.2. Khởi động giọng
Thở dài (phát ra các âm ầm ừ), luyến và rung môi để loại những chất
bám ra ngoài và làm tăng lượng máu đến thanh đới. Lướt giọng và các cách
phát âm khác như đề xuất sẽ giúp giọng hoạt động thoải mái nhằm chuẩn bị
cho các hoạt động tiếp theo.
- Lướt: Mục đích để bắt đầu tập xướng giọng, rất có ích cho những
bạn SV giảm căng thẳng. Trong quá trình học tập, kiểm tra sự căng thẳng
đối với hàm, cổ và cố gắng giải tỏa, kiểm tra âm vực trung, giọng phải phát
ra một cách thoải mái và có chất lượng âm thanh đều đặn. Đứng trước
gương, SV có thể xướng giọng lên xuống, bắt đầu ở hoặc cao hơn âm vực
nói bình thường và nói “hô”, hạ giọng xuống dần dần. Tưởng tượng đang
để giọng tuôn ra khỏi cơ thể, không phải kiềm chế hay uốn nắn gì cả. Bắt
đầu ở âm vực cao hơn và lặp lại sau đó tiếp tục ở một cao độ cao hơn
nhưng thoải mái rồi hạ xuống dần.
- Rung môi: Mục đích để tạo âm ban đầu với hơi thở ổn định và hàm
thư giãn. Rung môi có ích vào lúc đầu giai đoạn khởi động một phần vì lúc
này giọng yếu và giúp loại bỏ ức chế trước khi hát. Tập làm đều đều cho môi
và cho chất giọng. Đừng nản nếu lúc đầu không thể làm cho môi rung đều.
- Khởi động lướt: Kết hợp lướt giúp tạo thoải mái cho thanh quản và
rung môi, duy trì luồng không khí đều đặn, nhờ đó khởi động có kết quả.
Ví dụ 12:
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(rung môi)

(rung môi)

Giảng viên cần yêu cầu SV tập nhiều lần bài tập trên, mỗi lần tăng
nửa cung.
2.2.3.3. Biện pháp luyện hơi thở
Trong hoạt động bình thường, con người thở theo kiểu tự nhiên và
hỗn hợp, nghĩa là bằng cả lồng ngực và sự tham gia ít nhiều của hoành cách
mô. Khi cơ thể ở trạng thái bình ổn như lúc nghỉ ngơi không hoạt động
mạnh, lúc đó tim đập ở nhịp độ trung bình, và nhịp độ thở để cung cấp
dưỡng khí cho máu cũng tương ứng với nhịp độ của tim. Nhưng khi cơ thể
hoạt động mạnh, chẳng hạn như tập thể dục, chơi thể thao, khi làm công
việc nặng… lúc đó mọi hoạt động của cơ bắp đều tăng cường và tích cực,
nhịp tim cũng đập nhanh hơn, đòi hỏi một nhịp thở phù hợp để cung cấp
lượng dưỡng khí cần thiết cho cơ thể.
Hơi thở trong thanh nhạc là một công việc luyện tập kiên trì theo một
hướng, phù hợp với yêu cầu của nghệ thuật và đặc điểm của người hát,
không nên xem thường và nôn nóng. Phải luyện tập thường xuyên để
nắm được những cảm giác cố định của các hoạt động, trở thành những
thói quen đúng.
Tập hít thở tích cực và thả lỏng cơ bụng:
Chống hai tay lên bàn, người hơi cúi gập xuống khoảng 30, 40 độ,
sau đó hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ cho bụng hạ xuống, không
được kéo căng các cơ thịt vào, sau đó thở chậm ra với bụng căng cứng
lại dần. Trong khi hít vào, cảm nhận sự nở ra của cơ và sườn phía sau
lưng, thả lỏng cơ bụng sao cho có cảm giác như bụng được kéo xuống
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sàn. Sau đó đứng thẳng và lặp lại động tác vừa nói trên nhưng vẫn giữ
được cảm giác như vậy.
Đứng thẳng người, hai chân dang rộng ngang vai, ngực nâng vừa
phải và thoải mái.
Hít sâu vào bằng mũi và miệng cho bụng dần dần phình ra mà vẫn
giữ cho các cơ hoành bụng không căng cứng, sau đó hát âm “A” ở độ
cao vừa phải và ngân dài. Trong khi ngân dài vẫn giữ cho khung sườn nở
ra, không cho ngực bị ép xuống.
Khi hít vào, đừng hít quá đầy. Hít quá đầy phổi sẽ làm cho cuống
họng và hàm căng cứng ngay trước khi phát ra âm thanh. Hít vào sâu và
nén dần xuống sao cho nở khoang bụng và phần bụng dưới ra. Chú ý
tránh nhô vai, vì như vậy sẽ tạo căng thẳng.
Tập thường xuyên để hình thành được cảm giác đúng đến khi nào
trở thành phản xạ.
Tập kéo dài hơi thở
Cơ hoành là cơ ngăn cách giữa ngực và bụng, có độ co giãn. Ta có
cảm giác như không khí đi sâu xuống bụng, vì vậy để tay lên vùng thắt
lưng ta sẽ thấy bụng và hai bên sườn đều giãn nở ra.
Sau khi hít hơi sâu, nín thở từ một đến hai giây, rồi thở ra thật
chậm và đều cho đến khi hết hơi. Khi thở ra, trạng thái của lưỡi và răng
như đang phát âm “S” kéo dài để kiểm soát sự đều đặn của hơi thở và
phải chú ý dén hơi để cho trữ lượng hơi ở trong phổi gần như không có
sự thay đổi nào. Ta có thể so sánh với hình ảnh sau: khi hít hơi thở sâu,
lồng ngực như một quả bóng được thổi căng hơi, còn khi thở ra như quả
bóng đó bị xì hơi vì một lỗ châm kim, tức là rất chậm và đều. Có thể tập
và kiểm tra bằng cách xem đồng hồ. Cố gắng kéo dài thời gian càng lâu
càng tốt.
Tập bật hơi để hát những nốt cao
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Đối với giọng nữ trung, khi hát lên những nốt chuyển giọng cao là
điều không hề dễ dàng, để làm tốt được sự chuyển giọng đó yêu cầu về
hơi thở cần phải thật chắc chắn.
Khi hát những nốt cao, bụng không thót vào mà phải mở ra. Hai bàn
tay để lên vùng thắt lưng (cơ hoành) và bóp nhẹ để kiểm soát hơi thở.
Xì một lương hơi mạnh, ngắn (dứt khoát), đồng thời hạ cơ hoành
xuống như khi hít hơi sâu,khiến bụng bật mạnh và phình ra phía ngoài.
Một nguyên tắc về hơi thở đi đến thành công của người hát đó là
sự nén hơi, hay nói cách khác là biết “tiết kiệm hơi thở”. Hơi thở nhiều
để có thể xử lý được những câu hát dài, nhưng không biết nén hơi thì
việc hít hơi nhiều coi như vô ích. Tập “xì” hơi chậm, ít và đều chính là
luyện tập cho việc nén hơi.
Tập lấy hơi thật nhanh để khi hát không bị lỡ nhịp, chúng ta
thường nói một cách nôm na là “cướp hơi”.
Một số bài tập hơi thở với âm thanh.
Ví dụ 13: Mẫu 1.

………………………………………

A
Ví dụ 14: Mẫu 2

A

.................................................................

Ví dụ 15: Mẫu 3

Mi ô

mi

ô

mi

ô

mi

ô

mi.
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Yêu cầu tập luyện: ví dụ 13 và 14 tập lúc đầu có thể hát hơi đồng
âm, tập mở các nguyên âm kết hợp lấy hơi, giữ hơi, đẩy hơi cho đều đặn,
cần chú ý khoảng cách âm vực, càng về sau càng tập với tốc độ chậm hơn
để kéo dài hơi thở. Mẫu 15 tập với tốc độ nhanh, cao lên dần nửa cung đến
độ cao thích hợp, xuống dần đến độ cao thích hợp.
2.2.3.4. Bài tập mở khẩu hình.
Khẩu hình khi hát là một vấn đề luôn được các nhà sư phạm thanh
nhạc quan tâm, cũng có nhiều quan niệm khác nhau về cách mở khẩu hình
nhưng thông thường sẽ có hai cách mở khẩu hình cơ bản: mở khẩu hình
theo chiều dọc và mở khẩu hình theo chiều ngang. Đối với sinh viên giọng
nữ trung có thể sử dụng linh hoạt các kiểu mở khẩu hình nhưng thường áp
dụng mở khẩu hình theo chiều dọc. Miệng mở theo chiều dọc, cả hai môi
trên và môi dưới đưa ra phía trước. Vị trí môi đưa ra phía trước được áp
dụng cả khi hát những nguyên âm “i”, “e”, thông thường những nguyên âm
này khi hát môi trên hơi nhếch lên.
Để đạt hiệu quả cao trong luyện tập mở khẩu hình cần có những yêu
cầu như:
Hàm ếch mềm, lưỡi gà phải được treo cao thì miệng phải mở to như
ngáp, khi đó tự nhiên khẩu hình sẽ mở to và đúng. Khi thực hiện hàm ếch
mềm và lưỡi gà treo cao như trên thì họng mới mở, thanh quản hạ xuống,
nắp thanh quản không bị chèn ép mà mở tự nhiên, các cơ trong thanh quản
được thả lỏng, do đó khi phát thanh ca hát, tiếng hát sẽ nhẹ nhàng, dễ dàng
và thông thoáng, khoang mũi được bịt kín để tránh giọng mũi, nhờ vậy khi
âm thanh bật ra khỏi khoang “vòng hầu” , khoang họng – miệng sau đó sẽ
có hiệu ứng cộng hưởng dễ dàng và có hiệu quả cộng minh nhất định. Nếu
các ca sĩ chuyên nghiệp không cần phải gào to, tiếng hát sẽ vang lên tự
nhiên. Đối với sinh viên, một khi đã mở được khẩu hình đúng với yêu cầu
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trên, bao giờ ta cũng cảm thấy dễ hát, và tiếng hát thoải mái. Trong thời
gian đầu tự rèn luyện không cần chúng ta phải hát to, khỏe mà chỉ cần yêu
cầu hát thoáng và nhẹ nhàng, thanh âm có hơi thở.
Để đạt được yêu cầu mà các giảng viên đã dạy là lưỡi gà treo, chúng
ta phải tập mở khẩu hình to, tươi cười, rồi hít nhẹ hơi qua miệng, chúng ta
có thể cảm nhận được chỗ lưỡi gà có luồng hơi man mát, trên cơ sở đó treo
lưỡi gà lên (đối với sinh viên tự tập ở nhà nên dùng gương nhỏ để quan sát,
tập ngáp, vừa soi vừa nhìn lưỡi gà). Từ cảm giác tìm cách treo lưỡi gà,
chúng ta sẽ bị ngáp thực sự. Khi có ý thức chăm chỉ luyện tập, chúng ta dần
dần có thể treo lưỡi gà một cách tự chủ khi hát, tiếng hát có hiệu quả âm
thanh tốt.
Khẩu hình là yếu tố quyết định của độ vang một giọng hát vì thế khi
hát khoang miệng phải được mở rộng phía trong. Khi hít hơi vào trong thì
lưỡi gà được nhấc lên và cuống lưỡi hạ xuống mềm mại. Khi đó khoang
miệng được mở rộng, thoáng tạo điều kiện cho âm thanh cộng hưởng ở các
xoang và đi ra ngoài một cách dễ dàng. Trước khi hát cần hít sâu bằng cả
miệng và mũi, chủ yếu bằng mũi, nén hơi chặt, khoang miệng luôn làm
việc tích cực, hàm ếch mềm và được nhấc lên. Nhưng thực ra, khẩu hình
mở to hay nhỏ, ngang hay dọc lại liên quan đến các nguyên âm i, e, a, o, u,
ê, ư, ô, ơ.
Nguyên âm “a” được coi như là nguyên âm mẹ - thường được sử
dụng nhiều, khẩu hình mở rộng vừa chiều cao, vừa chiều ngang, cằm hạ
xuống, mép hơi bành ra, tạo thành hình dáng bên ngoài hơi tròn hơn là bẹt.
Răng dưới được môi che khuất, còn răng cửa phía trên có thể lộ ra ít nhiều
tùy người. Mặt lưỡi bằng, đầu lưỡi tiếp giáp nhẹ với răng dưới. Khi đọc
chữ “a” nét mặt vui như muốn cười. Tập mở rộng cả khẩu hình phía trong
bằng cách nâng hàm ếch mềm và hạ cuống lưỡi, tiếng vang tốt khi làm hơi
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phóng lên giữa vòm miệng. Nguyên âm này co tính chất sáng “mở”. Nhưng
khi hát ở âm khu cao, nếu chúng ta chưa nắm vững cách hát âm thanh đóng
thì dễ bị âm thanh bè, tỏa hoặc gằn cổ.
Nguyên âm “ơ” là nguyên âm cùng hàng với “a”, nhưng khi tập
luyện khẩu hình mở hẹp hơn bằng cách nâng cằm lên. Khi hát bằng âm
đóng gần với nguyên âm “ô”, hàm dưới buông lỏng, hàm ếch nhấc lên vừa
độ, không hát hút âm vào sâu.
Nguyên âm “ư” cũng là nguyên âm cùng hàng với “a”, nhưng khẩu
hình hẹp hơn “ơ”, cằm nâng lên gần sát với hàm trên, nhưng răng không
đụng nhau.
Nguyên âm “e” cách luyện tập khẩu hình không rộng nhưng bẹt ra 2
mép, răng trên hơi lộ ra, lưỡi hơi đưa ra phía trước, mặt lưỡi hơi nhô lên.
Nguyên âm này hát dễ bị tòe, bẹt tiếng, cần hạn chế hát ở âm khu cao.
Nguyên âm “ê” cách mở khẩu hình hẹp hơn “e”, cằm dưới hơi đưa
ra, lưỡi nâng lên hơn một chút, khi phát âm phải hơi nhếch môi lên trên.
Thuận lợi cho việc tập trung âm thanh vào vị trí cao, càng hát lên cao càng
mở rộng mồm phía trong gần như mở hát nguyên âm “ô”.
Nguyên âm “i” khẩu hình hẹp nhất, 2 mép hơi giành ra như khi cười,
răng lộ ra đôi chút, lưỡi nâng lên phía trước gần vòm miệng nhưng không
đụng vào, răng sát nhau nhưng không chạm nhau. Là nguyên âm tập trung
nhất, sắc nhọn và cao nhất về vị trí, dễ hát nông tiếng và tập trung âm thanh.
Nguyên âm “o” khẩu hình mở khá tròn, nhưng không lộ bằng
nguyên âm “a”, phần giữa của môi hơi nhô ra trước, mặt lưỡi cong lên.
Lưỡi rụt về phía sau, mặt lưỡi cong lên gần che lấp lưỡi gà.
Nguyên âm “ô” cách mở khẩu hình môi nhô ra và chum lại làm cho
khẩu hình phía ngoài thu nhỏ hơn “o”, hình dáng phát âm tròn và gọn.
Nhưng khẩu hình phía trong mở dọc xuống nhờ hạ lưỡi và nâng hàm ếch
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lên. Chú ý không nên chúm môi quá khi hát nguyên âm “ô” ở âm khu cao,
mà cố gắng để nguyên âm ô có tính sáng sủa của nguyên âm “a”.
Nguyên âm “u” cách mở khẩu hình môi chụm lại nhô ra như đang
muốn huýt sáo. Khẩu hình thu nhỏ nhưng khi hát không nên chúm môi quá.
Luyện tập kỹ nguyên âm này sẽ thuận lợi cho kỹ thuật hát đóng tiếng,
nhưng phát âm chưa tốt sẽ cảm thấy khó khăn, nhất là những nốt cao. Tuy
nhiên, chú ý khi tập luyện đừng hát nguyên âm “u” sâu và tối, cần tăng
cường đẩy hơi.
Bài tập luyện cách mở khẩu hình
Ví dụ 16: Mẫu 1

a

ê

i

ô

u

Ví dụ 17: Mẫu 2

a

e

i

o

u

Ví dụ 18: Mẫu 3

A

A -

-

a

a

a -

a

a

a

- a

a -

-

a

a

a -

a.

a -

a.

Khi luyện với mẫu 3 chúng ta có thế thay thế nguyên âm A bằng các
nguyên âm khác để luyện tập.
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2.2.3.5. Biện pháp rèn luyện tập kỹ thuật chuyển giọng và các kỹ thuật khác nhau
Chuyển giọng là một kỹ thuật tương đối khó đối với SV, việc tập
luyện để dịch chuyển âm vực là một công việc lâu dài và thường xuyên.
Tập âm vực đầu có thể giúp cải thiện chất lượng của giọng trung và thấp
bằng cách tăng sự uyển chuyển và tạo cảm giác không khó khăn e ngại khi
hát các nốt cao.
Giọng trung khi hát chủ yếu là hát bằng giọng thật, và khi nào lên
nốt cao thì ta sử dụng giọng pha. Pha trộn là phương pháp phối hợp hoạt
động cơ bắp khi hát được dùng để làm mờ đi sự rõ ràng giữa các âm vực
khác nhau cho sự chuyển giọng được liền mạch. Đầu tiên, chúng ta hãy
chuyển nhẹ nhàng từ nốt này sang nốt kia khi xuống giọng làm cho nhẹ và
trở nên êm ái hơn, tiến hành lặp lại nhiều lần để tạo thành thói quen.
Theo như quan điểm của Anne Peckham trong cuốn Phương pháp
luyện giọng để trở thành ca sĩ thì bà đã đưa ra 6 cách để áp dụng khi
chuyển âm vực như sau:
1. Dùng giọng đầu cho dù chuyển giọng không êm ái. Chuyển giọng
êm ái chỉ đạt được nếu luyện tập… Gia tăng và làm khỏe thêm giọng đầu
giúp bạn đạt được nhiều âm sắc và phạm vi lớn hơn.
2. Những bài tập với cao độ xuống dần có thể giúp làm mờ các ranh giới
giữa các ranh giới giữa các âm vực. Giúp chuyển sang âm vực thấp dễ dàng.
3. Tập âm vực đầu có thể tăng sự uyển chuyển và tạo cảm giác
không e ngại khi hát nốt cao.
4. Các bài tập lướt có thể giúp đem lại sự thoải mái cho thanh quản
làm cho việc chuyển giọng trở nên dê dàng hơn.
5. Các nốt cao: phải lên chuẩn cao độ một cách mềm mại, chuẩn xác.
6. Bắt giọng ít nhất cao hơn một nốt so với chương trình biểu diễn
trước công chúng. [1;32]. Dưới đây là một số bài tập pha giọng:

69

Ví dụ 19: Mẫu 3

Mi..... i

Ma… a

Mi… i

Ma …. a.

Mi… i

Ma … a

Mi…. i

Ma ….

Khi luyện chúng ta có thế thay thế nguyên âm A bằng các nguyên
âm khác để luyện tập. Áp dụng kỹ thuật chuyển giọng vào bài hát:
Ví dụ 20: Tự nguyện nhạc Trương Quốc Khánh, lời thơ Tố Hữu:

Khi chuẩn bị hát đoạn điệp khúc có những nốt cao như d1 và e1
chúng ta nên chuẩn bị bằng cách lấy hơi nhanh và đầy, giữ chặt cột hơi, đặt
âm thanh mềm mại, giữ âm thanh của giọng ngực từ chữ “là chim” lên tới
chữ “ tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm”. Chú ý không gằn cổ, không hát to quá.
Những câu tiếp theo khi chuyển giọng cũng tương tự như vậy. Tới nốt
chuyển giọng, lúc đầu âm lượng có thể nhỏ đi, nhưng cần phải đưa âm
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thanh ra ngoài chân răng, không được để cho âm thanh hút sâu vào trong
nghe sẽ bị mờ và tối.
“Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim đắp xây hòa
bình” đến câu này chúng ta cần chuyển xuống giọng ngực. Khi hát ở giọng
ngực âm lượng sẽ tương đối lớn vì vậy cần tiết chế lại và giữ hơi thở điều
chỉnh âm thanh sao cho mềm mại tự nhiên và đúng với tính chất của bài hát
là thanh thản - tự tin.
2.2.3.6. Phương pháp tự rèn luyện hát legato
Để tự rèn luyện kĩ năng hát legato mà không có giáo viên là một điều
rất khó, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ bị sai hướng mỗi khi lên lớp và
ta lại phải học lại. Nên trong phạm vi đề tài của mình chúng tôi chỉ xin
đưa ra một số mẫu luyện thanh đơn giản vẫn thường được sử dụng trên
lớp để học:
Ví dụ 21:

Nô……ô

Na……a

Nô……ô

Na……a

a

Với bài tập như trên, vị trí âm thanh của người hát sẽ được xác định chủ
yếu ở vùng hốc vang cao trên đỉnh sống mũi. Với một hơi thở đúng, một
cách mở khẩu hình trong thích hợp, tiếng hát sẽ bay tới vị trí âm thanh
đồng thời lan tỏa sang những xoang phụ cận, tạo nên những bồi âm phong
phú, đẹp đẽ cho giọng hát.
Ví dụ 22:

Mi i

Ma a

Mi i

Ma a Mi i

Ma a

Mi i

Ma a
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Tập hát với những âm dài liền giọng, nốt đầu tiên nhẹ nhàng rồi phát
triển dần dần âm lượng, khi quay xuống thì cần hát nhẹ dần đi. Lần lượt
chúng ta tập hát đi lên và đi xuống, mỗi lần cách nhau nửa cung bắt đầu từ
nút c1 đến f2. Đối với những nốt cao người tập cần tăng cường hơi thở, nén
hơi, đẩy hơi đều đặn kết hợp với mở khẩu hình để tạo âm thanh tròn, vang
sáng. Kĩ năng hát legato nếu chúng ta sử dụng để tập luyện thường xuyên
như giới thiệu ở trên sẽ có hiệu quả nhanh chóng đối với những sinh viên có
tật hát rời rạc.
Để áp dụng kỹ thuật tự rèn luyện hát legato chúng tôi xin được thực
hành trên ca khúc “Mùa chim én bay”.
Ví dụ 23: Trích “Mùa chim én bay” Hoàng Hiệp (thơ Diệp Minh Tuyền)

Bắt đầu vào bài chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật hát liền tiếng legato,
khi hát các âm chuyển tiếp liên tục, đều đặn để tạo nên những câu hát liên
kết không ngắt quãng. “ Khi gió đồng ngát thơm rợp trời chim én lượn cây
nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành.”, với ca từ mượt mà yêu cầu về
âm thanh khi hát đoạn này cần phải thanh thoát, trong sáng. Âm thanh tuôn
trào ra như dòng suối trong, nước chảy, không có vật gì ngăn cản. Đặc biệt
chú ý những chữ đồng, thơm, đầy, xanh, lành không nên khép tiếng lại quá

72

sớm mà phải ngân đúng trường độ của nốt nhạc, như vậy âm thanh cũng
như lời hát sẽ liên kết được, nhả chữ mềm mại những cũng phải rõ ràng để
không ảnh hưởng đến ý nghĩa của tác phẩm.
2.2.4. Nhóm giải pháp về chương trình đào tạo, học liệu và cơ sở vật chất
2.2.4.1. Nhóm giải pháp về chương trình đào tạo
Nhiệm vụ đào tạo của Khoa Thanh nhạc là giảng dạy thanh nhạc cho
những sinh viên sư phạm âm nhạc, để nâng cao chất lượng đào tạo thì xây
dựng và hoàn thiện chương trình và hệ thống giáo trình là một nhiệm vụ
cấp bách và cần thiết.
Hiện nay các bài luyện thanh áp dụng giảng dạy của Khoa Thanh
nhạc là sử dụng các bài luyện thanh theo chương trình đào tạo của Học viện
Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong những bài luyện thanh đó, có những
bài rất hợp lý để phát triển giọng hát cho sinh viên của trường, nhưng bên
cạnh đó còn có nhiều bài luyện thanh yêu cầu trình độ kỹ thuật thanh nhạc
rất cao, chỉ phù hợp cho việc đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp, có giọng hát xuất
sắc. Chính vì vậy khi áp dụng vào giảng dạy cho sinh viên hệ sư phạm âm
nhạc còn gặp nhiều khó khăn và bất hợp lí.
Sinh viên của ngành Sư phạm Âm nhạc có những đặc thù riêng, khác
với sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc, chính vì vậy cần phải có sự chắt
lọc, xây dựng và hoàn thiện các bài luyện thanh phù hợp với đặc thù của
sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc. Với giọng nữ trung GV cần đưa ra
những bài luyện thanh phù hợp với tầm cữ giọng của các em, tránh lên
những nốt quá cao hay xuống những nốt quá trầm. Các bài luyện thanh
cũng cần phải có sự liên quan đến các ca khúc mà các em thể hiện, điều đó
sẽ giúp các em có sự linh hoạt trong việc thể hiện các ca khúc cũng như
phát triển giọng hát sau này.
Hoạt động thực tế ngoại khóa có một vai trò quan trọng trong việc
minh họa, mở rộng những tri thức và kĩ năng cần thiết cho người học bằng
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những trải nghiệm trực tiếp. Với những ngành học liên quan đến các lĩnh
vực nghệ thuật, hoạt động ngoại khóa lại càng cần thiết, bởi nó sẽ giúp
người học có những cảm nhận, hình dung một cách cụ thể và sinh động mà
đôi khi sự truyền đạt trong khuôn khổ lớp học hay qua sách và giáo trình
không thể khắc họa hết được.
Sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc đang đứng trước một thực trạng
là có một số lượng không nhỏ các em khi ra trường không đáp ứng được
những kỹ năng biểu diễn cơ bản, kiến thức âm nhạc còn thiếu hụt, những
kỹ năng thuộc về nghiệp vụ sư phạm lại có phần non nớt do ít được va
chạm. Để góp phần cải thiện vấn đề này, sinh viên ngành âm nhạc nói
chung và sinh viên có giọng nữ trung nói riêng cần có những hoạt động
ngoại khóa để câng cao trình độ của mình. Ngoài những hoạt động học
tập sinh viên nên thường xuyên tham gia các chương trình hòa nhạc, thi
các cuộc thi giọng hát hay, tham gia các câu lạc bộ hoặc gặp gỡ các nghệ
sĩ nổi tiếng...
2.2.4.2. Nhóm giải pháp về học liệu và cơ sở vật chất
Hiện nay cơ sở vật chất của Khoa thanh nhạc đã được trang bị đầy
đủ hơn. Thiết bị nghe nhìn, hệ thống loa đài mới, hiện đại. Khoa cũng mở
rộng hơn không gian luyện tập và thực hành biểu diễn cho SV.
Tuy nhiên, cơ sở vật chất còn bộc lộ, một có điểm hạn chế.
Phòng học Thanh nhạc chưa đầy đủ, chất lượng chưa tốt. Hệ thống
đàn piano một số phòng đã đến thời gian hư hỏng, khó khắc phục, dẫn tới
phô, chênh. Thiết bị nghe nhìn hỗ trợ thực hành biểu diễn khá mới và hiện
đại nhưng lại chưa có người chuyên phụ trách có tay nghề đảm nhiệm vì
vậy chưa hỗ trợ được nhiều cho việc học tập của sinh viên.
Nhà trường cần trang bị một số đàn piano mới, thay thế một số đàn
cũ khó khắc phục, sửa chữa. Bổ sung thêm người phụ trách kỹ thuật âm
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thanh. Phòng học thanh nhạc cũng cần được cách âm tốt hơn. Phòng hoà
nhạc cũng nên mở rộng và đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại để đáp
ứng nhu cầu biểu diễn của sinh viên cũng như GV trong trường. Cơ sở vật
chất đảm bảo thì việc dạy, học cũng như rèn luyện của SV được nâng cao.
2.3. Thực nghiệm sư phạm vào tiết dạy thanh nhạc
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là một ngôi trường đã có gần 50 năm
xây dựng và trưởng thành, trường đã đào tạo ra 36 khóa SV tốt nghiệp ra
trường, có cả các SV nước ngoài như Lào tham gia theo học. Ở mỗi vùng
miền, SV lại có cách nói và cách hát theo chất giọng khác nhau và trình độ
tiếp xúc, cảm nhận về âm nhạc cũng có sự chênh lệch rõ ràng giữa các sinh
viên. Vì vậy, mà trong quá trình dạy GV phải tiếp xúc và tìm hiểu về đặc
điểm chất giọng của từng SV để đưa ra những phương pháp học tập hiệu
quả nhất cho từng SV.
Để tiết học đạt hiệu quả thì phương pháp giảng dạy của GV là điều
vô cùng quan trọng. Người GV cần phải nắm được đặc điểm giọng hát và
khả năng thanh nhạc của từng SV để có phương pháp dạy phù hợp. Không
nên áp đặt một phương pháp nào đó với tất cả các sinh viên. Cần mềm dẻo và
linh hoạt trong quá trình dạy bởi mỗi giọng hát đều có những đặc điểm riêng.
Bên cạnh đó việc cung cấp băng đĩa cho sinh viên nghe trong quá
trình học là một việc làm thiết thực giúp cho SV có thể cảm nhận và hiểu
sau hơn về tác phẩm để từ đó có cách xử lý mỗi bài phù hợp với phong
cách tác phẩm, nâng cao tính tư duy, sáng tạo của mỗi cá nhân.
Vì thế mà phương pháp và cách truyền đạt của “người thầy” là một
việc làm vô cùng quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi tiết học của
SV. Hiện nay, việc đào tạo bộ môn Thanh nhạc của SV đang được trường
và khoa rất chú trọng.
Tiến hành thực nghiệm tại khoa Thanh nhạc của trường được chúng
tôi đề xuất và thực hiện như sau:
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2.3.1. Mục đích
Trên cơ sở các phương pháp dạy học đã trình bày ở trên, chúng tôi
tiến hành thực nghiệm sư phạm, nhằm mục đích: Kiểm định tính khả thi và
đánh giá hiệu quả của việc dạy học kỹ thuật thanh nhạc cho giọng nữ trung
tại khoa Thanh nhạc hệ ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
2.3.2. Đối tượng
Nghiên cứu tiến hành thực nghiệm cho 10 SV giọng nữ trung lớp
K10 hệ ĐHSP Âm nhạc
2.3.3. Nội dung
Nghiên cứu được tiến hành với 10 SV giọng nữ trung hệ ĐHSP Âm
nhạc, chia thành 2 nhóm.
So sánh giữa 2 nhóm SV:
Nhóm 1 (5 SV): Áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học
môn Thanh nhạc cho giọng nữ trung một cách hệ thống cho sinh viên năm
thứ 1 (K11) trong một học phần cả về nội dung, PPDH và việc tự rèn luyện.
Nhóm 2 (5 SV) dạy học theo phương pháp giống tất cả những SV có
loại giọng khác. Những SV này cũng không thường xuyên tự rèn luyện các
kỹ thuật thanh nhạc.
2.3.4. Thời gian thực nghiệm
Giờ dạy được tiến hành vào giờ học môn Thanh nhạc từ ngày
24/02/2017 đến 25/04/2017.
2.3.5. Tiến hành thực nghiệm
Chúng tôi áp dụng triệt để các phương pháp nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy Thanh nhạc cho giọng nữ trung được nêu trong luận văn
cho sinh viên năm thứ 1 (K10) ĐHSP Âm nhạc.
Nội dung giờ dạy được chúng tôi thiết kế thành 3 hoạt động:
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Hoạt động 1: Luyện thanh, khởi động giọng. Nếu với nhóm 2 chúng
tôi áp dụng luyện thanh tập thể có nghĩa là tất cả các em luyện thanh cùng
một lúc. Thì nhóm 1 chúng tôi để các em luân phiên luyện thanh sau đó
từng em sẽ lên trả bài.
Hoạt động 2: Rèn luyện kỹ thuật phát triển giọng hát. Với sinh viên
ở nhóm 1 chúng tôi thấy rằng các em rất tích cực trong việc tự rèn luyện
các kỹ thuật cũng như bài hát ở nhà. Trong tiết học, GV không cần phải vỡ
bài lại cho các em nữa, điều đó đồng nghĩa với việc các em có nhiều thời
gian để sửa chữa về những khuyết điểm hay xử lí sắc thái tình cảm.
Hoạt động 3: Rèn luyện tác phẩm, chú trọng đến vấn đề xử lí tác phẩm.
Trong hoạt động này chúng tôi thấy, sinh viên của nhóm 2 GV mất rất nhiều
thời gian để vỡ bài lại và chỉnh sửa cho các em cả về cao độ, trường độ. Điều
này không những ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em mà còn làm mát
thời gian của GV cũng như các bạn trong lớp.
2.3.6. Kết quả thực nghiệm
Sau khi thi kết thúc học phần, chúng tôi thấy kết quả học tập của SV
nhóm tiến hành PPDH mới cao hơn nhiều so với nhóm nữ trung vẫn học
theo phương pháp thông thường. Sinh viên nhóm 1 có khả năng hát tốt cả
về kỹ thuật và cảm xúc của tác phẩm. Đạt được nhiều tiêu chí đặt ra trong
đào tạo của Bộ môn. Không chỉ trình bày trọn vẹn về mặt kỹ thuật thanh
nhạc mà còn hiểu sâu hơn nội dung tác phẩm, từ đó truyền tải tình cảm,
cảm xúc tác phẩm tốt hơn.
Việc áp dụng các biện pháp này còn tạo cho sinh viên hứng thú trong
quá trình học tập môn học tại lớp cũng như kích thích sinh viên có động lực
rèn luyện ngoài giờ lên lớp. Từ đó tiết học sẽ hiệu quả hơn, có sự giao lưu gần
gũi giữa GV và SV, giữa các SV với nhau. Qua đó, sẽ giúp GV thêm yêu
công việc giảng dạy môn học hơn, tích cực tìm tòi nghiên cứu các biện pháp
mới để ứng dụng vào giảng dạy tốt hơn.
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Bảng: Bảng tổng hợp kết quả thực nghiệm 10 em sinh viên nữ trung.
Kết quả học tập

Nhóm 1

Nhóm 2

Trung bình

0 SV = 0%

1 SV = 20%

Khá

2 SV = 40%

3 SV = 60%

Giỏi

3 SV = 60%

1 SV = 20%

Căn cứ vào số liệu tại bảng số liệu trên cho thấy rằng: Với việc áp dụng
triệt để, từng bước nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc cho sinh viên
giọng nữ trung trong quá trình giảng dạy cũng như học tập, rèn luyện thì kết
quả của sinh viên sẽ được nâng cao rất nhiều.
Tiểu kết
Đối với môn Thanh nhạc để có thể học tốt và đạt chất lượng cao là
một công việc khó. Nó đòi hỏi một sự nỗ lực kiên trì không ngừng của
giảng viên và sinh viên, bên cạnh đó cùng với sự yêu thích môn học, sự say
mê tìm tòi sáng tạo cũng như sự rèn luyện chăm chỉ của SV.
Trong quá trình nghiên cứu chương trình học và phương pháp học
của sinh viên ngành sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, tôi
còn thấy những hạn chế trong cách học của sinh viên có giọng nữ trung,
chính những hạn chế đó đã làm cho sinh viên không phát huy được khả
năng âm nhạc của mình. Vì vậy, trong phạm vi của chương 2 tôi mạnh dạn
bổ sung những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Thanh nhạc
cho giọng nữ trung ĐHSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
Những nội dung trong luận văn đưa ra nhằm mục đích làm cho kết
quả học tập môn Thanh nhạc của giọng nữ trung đạt kết quả tốt. Sinh viên
có chuyên môn vững vàng, có thể hát một bài hát có tính chất nghệ thuật
một cách chủ động, mạnh dạn tự tin trên sân khấu. Qua đó, quá trình học
tập môn Thanh nhạc đối với giọng nữ trung sẽ thuận lợi, đạt hiệu quả tốt
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hơn. Bên cạnh đó, những giải pháp mới này cũng giúp cho GV đảm bảo
chất lượng giảng dạy cũng như giúp cho SV làm quen với các hoạt động
ngoại khóa tại các trường phổ thông sau này.
Những giải pháp đã đề cập trong chương 2 của luận văn sẽ giúp ích
cho việc nâng cao chất lượng dạy và học giọng nữ trung tại Khoa Thanh
nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo
dục theo mục tiêu phát triển con người một cách toàn diện.
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KẾT LUẬN
Âm nhạc là bộ môn nghệ thuật dùng ngôn từ là âm thanh để diễn đạt
những tình cảm, cảm xúc của con người, được diễn tả bằng nhạc cụ và
tiếng hát. Âm nhạc là thứ khiến con người ta biết yêu thương, biết chia sẻ
và cảm thông, là thứ gắn kết mọi người trên thế giới gần lại bên nhau, xóa
bỏ rào cản ngôn ngữ và khiến con người biết yêu thương nhau hơn.
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có bề dày gần 50 năm, với nhiệm vụ
đào tạo đội ngũ giáo viên nghệ thuật. Cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ cán
bộ công nhân viên, giảng viên của trường ngày càng được nâng cao nhằm
đáp ứng tốt cho việc dạy và học của GV và SV. Khoa Thanh nhạc có vai
trò hết sức quan trọng trong việc đào tạo thanh nhạc cho sinh viên của
trường. Với đội ngũ GV có chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đến từ các
nơi đào tạo có uy tín.
Thanh nhạc là một môn nghệ thuật thú vị nhưng không hề đơn giản.
Để có một giọng hát tốt cần có sự học tập trau dồi kiến thức về các kỹ thuật
thanh nhạc cũng như sự rèn luyện khắt khe đối với người học. Sinh viên
của trường đến từ nhiều vùng miền khác nhau, khi được học môn Thanh
nhạc sẽ không tránh khỏi những sai sót kể cả những em đã từng học qua
môn học này, đặc biệt là thực trạng của các sinh viên có giọng nữ trung của
hệ ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
Để đào tạo ra một giáo viên âm nhạc thì khả năng hát chiếm một vị
trí vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, việc dạy cũng như khả năng hát của sinh
viên hệ ĐHSP Âm nhạc nói chung và sinh viên có giọng nữ trung nói riêng
vẫn còn nhiều hạn chế. Từ đó chúng tôi đã nghiên cứu những vấn đề về
thanh nhạc, về giọng nữ trung, cách phân loại giọng, các kỹ thuật cơ bản,…
Trong khuôn khổ luận văn chúng tôi đã nêu các giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng dạy học Thanh nhạc cho giọng nữ trung hệ ĐHSP Âm nhạc
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tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, để đáp ứng những yêu cầu của xã hội về
đào tạo giáo viên Âm nhạc tại các trường tiểu học, phổ thông và các trường
nghệ thuật. Luận văn đã nghiên cứu và đưa ra những nhóm giải pháp cơ
bản như: nhóm giải pháp về đội ngũ giảng viên, về người học, về chương
trình đào tạo, xây dựng nội dung tự rèn luyện cho giọng nữ trung, nhóm
giải pháp về học liệu và cơ sở vật chất. Chúng tôi cũng đã áp dụng những
nhóm giải pháp vào thực nghiệm sư phạm, trong quá trình thực nghiệm
không phải mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhưng nhìn chung
những kết quả mà chúng tôi thu được khá khả quan.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn luận văn sẽ không tránh khỏi
những thiếu sót do trình độ nghiên cứu của bản thân còn nhiều hạn chế. Vì
vậy, xin được nhận sự đóng góp ý kiến, bổ sung của các thầy cô, bạn bè,
đồng nghiệp để luận văn có thể hoàn thiện hơn.
Tác giả luận văn cũng đề xuất một số kiến nghị để nâng cao chất
lượng dạy học môn Thanh nhạc cho giọng nữ trung trường ĐHSP Nghệ
thuật TW như sau:
- Cần bổ sung và từng bước hoàn thiện hệ thống học liệu đối với dạy
học giọng nữ trung Khoa Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
- Cần mở rộng các hoạt động ngoại khóa giúp cho SV tăng thêm tính
chủ động, sáng tạo trong học tập.
- Cần tăng cường tổ chức các buổi biểu diễn ở khoa, trường và ngoài
xã hội để SV phát huy những điều đã học tập trong thực tế.
- Cần đầu tư các phương tiện học tập (phương tiện công nghệ cao)
phục vụ dạy và học giọng nữ trung tại Khoa Thanh nhạc Trường ĐHSP
Nghệ thuật TW.
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Phụ lục 1
Một số giọng nữ trung trên thế giới
1. Whitney Houston tên đầy đủ là Whitney Elizabeth Houston (9 tháng
8 năm 1963 - 11 tháng 2 năm 2012) là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất
âm nhạc, diễn viên, nhà sản xuất phim và người mẫu người Mỹ. Cô
được mệnh danh là "The Voice" nhờ giọng hát và tài năng xuất chúng
cùng sức ảnh hưởng rộng rãi của mình. Năm 2009, Sách Kỷ lục
Guinness đã ghi danh cô là "Nữ nghệ sĩ đạt nhiều giải thưởng nhất mọi
thời đại". Houston là một giọng nữ trung tiêu biểu. Điều tuyệt nhất ở
Whitney là có thể lên được những belt notes cực kì mạnh mẽ mà vẫn
tạo được hiệu quả truyền cảm xuất sắc. Bà cũng dùng giọng mũi rất dễ
chịu của mình một cách đầy kiềm chế để thay đổi và nhấn mạnh nội lực
ở những giai điệu nhàm chán. Chất giọng riêng biệt ‘gằn mạnh’ rất dễ
nhận ra. Thế mạnh của Whitney đầu tiên là ở những quãng Belting note
từ Bb4 đến F5 cực mạnh, vang rền và dày, nội lực và kèm theo những
pha ngân rung (vibrato đặc trưng kinh điển). Whitney là ca sĩ sở hữu kĩ
thuật resonace (hát vang) đỉnh nhất của pop đương đại.
2. Adele Laurie Blue Adkins ( sinh ngày 5 tháng 5 năm 1988), được biết
đến nhiều hơn với cái tên ngắn gọn là Adele, là một ca sĩ có giọng nữ
trung, nhạc sĩ người Anh. Album đầu tay của cô, 19 được phát hành
vào năm 2008 với nhiều thành công cả về thương mại lẫn các ý kiến phê
bình tại Anh. Adele có khả năng khống chế sức mạnh của giọng một cách
xuất sắc, khiến cô có thể hát một cách dịu dàng và trong trẻo khi cần thiết,
nhưng dễ dàng chuyển trở lại giọng đầy hơn với nhịp độ và sự cân bằng.
Sự nghiệp của cô tại Mỹ thăng tiến mạnh mẽ sau sự xuất hiện của cô trong
chương trình Saturday Night Live vào cuối năm 2008. Tại lễ trao
giải Grammy năm 2009, Adele đã nhận được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc
nhất và Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất.
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3. Beyoncé Giselle Knowles-Carter (sinh ngày 4 tháng 9 năm 1981) là
một ca sĩ, nhạc sĩ,vũ công, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên người
Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas, cô biểu diễn trong nhiều
cuộc thi ca hát và nhảy múa từ khi còn là một đứa trẻ và bắt đầu nổi
tiếng vào cuối những năm 1990 như là ca sĩ chính của nhóm nhạc
nữ R&B Destiny's Child một trong những nhóm nhạc nữ ăn khách nhất
thế giới của mọi thời đại. Beyonce có chất giọng vô cùng linh hoạt và
khéo léo, cho phép sử dụng melisma một cách cực kì chính xác mà không
cần phát ra. Giọng ngực trong, mượt và mềm dẻo. Tạp chí Time liệt kê cô
trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2013 và
năm 2014. Forbes cũng gọi cô là nữ nghệ sĩ quyền lực nhất trong làng giải
trí và đứng thứ 6 trong danh sách nhân vật của năm 2016.
4. Christina Victoria Grimmie (12 tháng 3 năm 1994 — 11 tháng 6 năm
2016), là một nghệ sĩ dương cầm và ca sĩ,nhạc sĩ người Mỹ,Grimmie
nổi tiếng với việc hát lại các bài hát hit của ca sĩ như Miley
Cyrus, Demi

Lovato, Selena

Gomez, Christina

Aguilera, Justin

Bieber, Katy Perry.... Tháng 6 năm 2011, cô phát hành đĩa đơn đầu tay
của cô, "Find Me". Tháng 8 năm 2012,Grimmie cũng tiết lộ rằng cô sẽ
thành lập một ban nhạc mới tên là Rising Tide,các thành viên là những
người bạn của cô ở New Jersey. Năm 2014,cô đã tham gia vào mùa giải
thứ sáu của The Voice. Cô có một chất giọng vô cùng linh hoạt cho
phép nhảy từ quãng âm này sang quãng âm khác một cách đáng kinh
ngạc. Cốt lõi giọng, đặc biệt là những nốt cao, mạnh mẽ và có một
không hai, trong khi quãng tám âm giữa nặng và dày.
5. Stefani Joanne Angelina Germanotta (sinh ngày 28 tháng 3 năm
1986) hay được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Lady Gaga, là
một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Ngoài ra, cô còn là thương
nhân, thiết kế thời trang, diễn viên, nhà hoạt động từ thiện. Sinh ra và
lớn lên tại thành phố New York. Cô đã bắt đầu trình diễn tại
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Manhattan's Lower East Side, và đã ký hợp đồng với hãng thu
Streamline vào cuối năm 2007. Trong khoảng thời gian cô làm việc với
tư cách là một nhạc sĩ cho hãng thu của mình, khả năng thanh nhạc của
cô đã thu hút sự chú ý của nghệ sĩ thu âm Akon, người giúp cô ký hợp
đồng với hãng thu của anh, Kon Live Distribution. Lady Gaga có một
giọng hát mạnh mẽ, đầy mê hoặc, pha một chút chất rock. Chất giọng
đắt giá ở chỗ gây ấn tượng mà không dựa và việc sử dụng giọng ngực
và rung trên nhiều cao độ.
6. Leona Lewis sinh ngày 3 tháng 4 năm 1985 tại Luân Đôn, Anh. Cô là
một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất.Leona Lewis bắt đầu trở nên nổi tiếng
khi cô giành chiến thắng trong mùa giải thứ ba của chương trình truyền
hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc The X Factor năm 2006, đồng
thời giành luôn cho mình hợp đồng thu âm trị giá 1 triệu bảng anh của
hãng thu âm do Simon Cowell làm chủ,Syco Music. Cô là một ca sĩ có
giọng hát đầy kỹ thuật, với sự linh hoạt trong việc sử dụng giọng ngực,
rung giọng trên nhiều cao độ phức tạp và khả năng giữ nốt hiếm thấy…
Chất giọng hơn cả ngọt ngào và trong trẻo. Bề mặt của khoảng giữa âm
vực, và giọng đầu có thể đan xen giữa âm sắc có sức lan tỏa và một âm
sắc khác trong hơn, tùy thuộc việc chọn lựa. Cuối cùng là giọng đầu
tinh khiết, nghe gần gũi và truyền cảm.
7. Alicia Keys (sinh ngày 25 tháng 1 năm 1981 với tên khai sinh là Alicia
J. Augello-Cook) là một ca sĩ dòng nhạc R&B, nhạc sĩ và nghệ sĩ
chơi dương cầm người Mỹ. Cô là một nghệ sĩ được biết đến qua con số
25 triệu bản đĩa đơn, album bán ra trên toàn thế giới và một số giải
thưởng uy tín thế giới trong đó có 15 giải Grammy, 11 giải âm nhạc
Billboard và 3 giải thưởng âm nhạc Hoa Kỳ. Cô có một chất giọng tốt,
mạnh mẽ, có độ lan tỏa cao ở quãng trầm và giọng ngực ở quãng cao
trong trẻo, đầy cảm xúc.
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Phụ lục 2
Một số giọng nữ trung ở Việt Nam
1. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam (sinh ngày 19 tháng 6 năm 1969 tại Hà
Nội) tên đầy đủ là Đoàn Thanh Lam, là một ca sĩ nổi tiếng
người Việt Nam. Thanh Lam sở hữu một giọng nữ trung (Mezzo
vocal) đầy nội lực, kỹ thuật thanh nhạc tốt, với đa dạng trong phong
cách âm nhạc. Cô là một trong bốn diva Việt Nam. Thanh Lam là
người mở đường, định hướng cho nền nhạc nhẹ Việt Nam từ
đầu thập niên 90. Cô có ảnh hưởng đến những thế hệ ca sĩ thành
danh sau này như Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thu Hà, Tùng
Dương, Hoàng Quyên. Thanh Lam cũng là ca sĩ tự do đầu tiên được
Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Ngoài ra, cô là nghệ sĩ
giành được 1 giải Cống hiến và là một trong số 2 nghệ sĩ đã giành
được 10 đề cử, đứng thứ ba trong danh sách những người được đề cử
nhiều nhất chỉ sau Tùng Dương và Mỹ Tâm. Thanh Lam và Hồng
Nhung cũng được biết đến là hai ca sĩ đầu tiên đi tiên phong trong
việc đặt nền móng cho việc tổ chức liveshow riêng và tạo phong
cách hát nhạc nhẹ mới ở Việt Nam, khiến cho cả người miền
Nam khi đó tiếp nhận nghe nhạc miền Bắc. Họ đã tạo nên hai trường
phái hát đối ngược nhau, nếu Thanh Lam thiên về sự nồng nàn, dữ
dội, đầy kịch tích trong lối hát thì Hồng Nhung lại nhẹ nhàng, nữ
tính, đậm chất tự sự nhưng vẫn rất trẻ trung.
2. Hồng Nhung (sinh ngày 15 tháng 3 năm 1970, tại Hà Nội) tên đầy
đủ là Lê Hồng Nhung, tên thân mật là "Bống", là một ca sĩ nổi tiếng
của Việt Nam, cô là danh ca nhạc nhẹ hàng đầu của âm nhạc Việt
Nam đương đại, từng giành được 6 đề cử cho giải Cống hiến, có
công lớn trong việc đổi mới thành công nhạc Trịnh và nền âm nhạc
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nước nhà từ những năm đầu thập niên 90. Qua âm nhạc, cô đã truyền
được nguồn cảm hứng lớn ảnh hưởng đến những thế hệ ca sĩ sau này
như Hà Anh Tuấn, Vũ Cát Tường, Phạm Hà Linh,... Hồng Nhung là
một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rộng rãi và được công nhận là một
trong bốn diva Việt Nam. Hồng Nhung được công chúng biết đến
khi tuổi đời còn rất trẻ, gây ấn tượng với một giọng hát đầy nội lực
mà trong trẻo, tinh tế, sáng và vang bậc nhất. Hồng Nhung cũng là
một nghệ sĩ tích cực tham gia các chiến dịch như trở thành đại biểu
của Việt Nam lên tiếng về vấn đề bảo vệ loài tê giác[1], gấu[2]; tham
gia dự án âm nhạc chống nạn ấu dâm[3]. Ngoài ra, cô cũng khiến mọi
người cực kỳ nể phục về sự thông minh, khéo léo trong giao tiếp
cũng như cách làm việc của cô. Hồng Nhung từng thể hiện rất thành
công những bài hát của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Dương
Thụ, Trần

Tiến, Phú

Quang, Quốc

Đăng, Từ

Huy, Duy

Thái, Trần

Trung, Thanh

Quang

Lộc, Bảo

Tùng, Hồng
Chấn, Huy

Tuấn, Quốc Bảo,... nhưng thành công nhất vẫn là những nhạc phẩm
của Trịnh Công Sơn - vị nhạc sĩ huyền thoại của tân nhạc Việt
Nam và cô đã đóng đinh tên tuổi của mình với dòng nhạc này. Hồng
Nhung cũng là người được cố nhạc sĩ họ Trịnh vô cùng ưu ái, ông đã
sáng tác tặng riêng cho cô ba bài hát: Bống Bồng ơi, Bống không là
Bống, Thuở Bống là người.
3. Thu Phương, tên khai sinh Nguyễn Thị Thu Phương (sinh ngày 9
tháng 10 năm 1972 tại Hải Phòng), là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ Việt
Nam. Thu Phương được người nghe biết tới với các ca khúc "Có
phải em mùa thu Hà Nội", "Dòng sông lơ đãng" và hát song ngữ
nhiều bản nhạc nước ngoài. Thu Phương đặc biệt thành công với
những ca khúc về mùa thu và về biển cùng các sáng tác của nhạc
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sĩ Việt Anh. Trong thập niên 80, Thu Phương là thành viên hát chính
trong ban nhạc rock Tây Hồ. Tại thập niên 90 cô chính thức trở
thành diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Cùng với người chồng đầu
tiên Huy MC, hai người trở thành cặp đôi vàng của nhạc nhẹ Việt
Nam thời kỳ này. Với giọng hát trầm khàn, cô đã giành được nhiều
giải thưởng âm nhạc trong nước trong thời kỳ Làn Sóng Xanh và
một Huy chương vàng liên hoan nhạc nhẹ Việt Nam toàn quốc
năm 1995.
4. Phan Thị Mỹ Tâm (sinh ngày 16 tháng 1 năm 1981) là nữ ca sĩ,
nhạc sĩ và diễn viên người Việt Nam. Sinh ra tại Đà Nẵng, cô sớm
bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều
cuộc thi ca hát lớn nhỏ lúc còn ở độ tuổi thiếu niên. Cô khởi nghiệp
ca hát bằng album đầu tay Mãi yêu (2001) và album kế tiếp Đâu chỉ
riêng em (2002) không lâu sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại
trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Album phòng thu thứ
ba, Yesterday & Now (2003) giúp Mỹ Tâm lập kỷ lục về doanh số
bán ra tại thị trường trong nước. Trong những năm còn lại của thập
niên 2000, cô phát hành một chuỗi các sản phẩm âm nhạc thành công
thương

mại,

bao

gồm

các

album đề

cử cho

giải Cống

hiến như Hoàng hôn thức giấc (2005), Vút bay (2006) và Trở
lại (2008). Năm 2004, Mỹ Tâm tổ chức chương trình biểu diễn
"Liveshow Ngày ấy & bây giờ", có mức kinh phí đầu tư lớn nhất tại
Việt Nam lúc đó. Cô giành 3 giải Cống hiến cho "Ca sĩ của năm",
1 giải Âm nhạc châu Âu của MTV, 11 lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ
được yêu thích nhất" và 3 năm liên tiếp nhận giải "Gương mặt của
năm" của Giải thưởng Làn Sóng Xanh. Tại sự kiện Top Asia
Corporate Ball 2014 ở Kuala Lumpur, cô thắng giải "Huyền thoại
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Âm nhạc châu Á" và là "Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ"
do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận trong
năm 2014. Cô xuất hiện trong danh sách "Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng
nhất Việt Nam" (2017) do tạp chí Forbes công bố. Mỹ Tâm còn làm
giám khảo cho các cuộc thi như Vietnam Idol: Thần tượng Âm nhạc
Việt Nam(2012-13), Sao Mai điểm hẹn (2010), Giọng hát Việt (2015)
và góp mặt trong phim truyền hình Cho một tình yêu (2010).
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Phụ lục 3
Những bài hát dành cho giọng nữ trung.
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Hình 16: Những nghiên cứu của
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