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LUẬN VĂN THẠC SĨ
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã có bề dày trên 55 năm, Trường đã
trở thành trung tâm đào tạo cán bộ, diễn viên múa chuyên nghiệp hàng đầu
của Việt Nam. Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã
phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng là chiếc nôi, là trung tâm đào tạo
nghệ thuật Múa của đất nước. Hướng đến mục tiêu nâng cấp Trường trở thành
Học viện nghệ thuật Múa Quốc gia, công tác nâng cao chất lượng dạy học
được Nhà trường đặc biệt chú trọng. Các thầy cô giáo đã không ngừng cập
nhật kiến thức, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường công tác nghiên
cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo. Hệ thống giáo trình được Nhà
trường rất quan tâm đổi mới, phù hợp với công tác dạy và học hiện nay. Các
giáo trình biên soạn đã được các cấp nghiệm thu đánh giá cao về mặt chất
lượng, đáp ứng nhu cầu dạy học của Trường và được sử dụng trong khối các
trường nghệ thuật của ngành.
Có thể nói, âm nhạc là ngôn ngữ, là linh hồn của múa. Do đó, việc trang
bị kiến thức âm nhạc đóng vai trò quan trọng cho học sinh - những diễn
viên/nghệ sĩ/biên đạo múa tương lai có đủ hành trang, tự tin trong công tác
hoạt động nghệ thuật của mình. Để trình diễn/sáng tác một tác phẩm múa giàu
cảm xúc, có tính nghệ thuật cao thì đòi hỏi người diễn viên/biên đạo có trình
độ về tri thức âm nhạc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc người diễn
viên/biên đạo nắm bắt được ngôn ngữ âm nhạc của từng vùng miền, cũng như
năng lực cảm nhận được tính chất âm nhạc của mỗi tác phẩm sẽ là nền tảng
để tạo được hình tượng nghệ thuật múa một cách sinh động, linh hoạt, giàu
cảm xúc, có giá trị cao và đi vào lòng khán giả. Bởi lẽ đó, việc thường xuyên
trau dồi trình độ âm nhạc, rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh,
sinh viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam là việc làm đáng quan tâm.
Trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp Múa, học sinh được trang bị
những kiến thức âm nhạc tương đối đầy đủ như Xướng âm, Lý thuyết âm
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nhạc, Hình thức âm nhạc… Từ nhiều năm nay, môn Xướng âm đã được các
giáo viên đầu tư, tìm tòi, nhiều trăn trở để tìm ra những phương thức dạy học
hữu hiệu để đạt kết quả cao... Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được,
vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như chưa phát huy được hết năng lực
đọc, nghe và cảm thụ âm nhạc của học sinh. Học sinh còn chưa đọc chính xác
cao độ và trường độ của các bài xướng âm, chưa phân biệt được sự phân
phách của các loại nhịp 2/4, nhịp 3/4, nhịp 4/4…
Công trình nghiên cứu về dạy học Xướng âm đã được nhiều tác giả đề
cập. Tuy nhiên, đối với học sinh hệ Trung cấp Múa có những đặc điểm riêng
và cần phải nghiên cứu một cách bài bản, hệ thống, cho đến nay, chưa có
công trình nào đề cập đến. Điều đó dẫn đến việc dạy học của các giáo viên
chưa có sự nhất quán trong cách thức dạy học và phương pháp dạy học. Trước
thực trạng đó, chúng tôi thấy việc nghiên cứu để đưa ra biện pháp nhằm nâng
cao chất lượng dạy học Xướng âm cho học sinh Trường Cao đẳng Múa là vấn
đề cần thiết.
Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi lựa chọn đề tài "Dạy học
Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Trường Cao đẳng múa Việt Nam"
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
2. Lịch sử đề tài
Chúng tôi tạm phân các giáo trình, tài liệu dạy học, đề tài nghiên cứu,
luận văn về xướng âm trong nước, thành ba nhóm chính như sau: nhóm thứ
nhất là giáo trình, tài liệu dạy học xướng âm; nhóm thứ hai là nghiên cứu về
phương pháp dạy học xướng âm; nhóm thứ ba là các luận văn viết về dạy học
ký xướng âm.
2.1. Giáo trình, tài liệu dạy học xướng âm
Ở Việt Nam, tại các trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp đã có
nhiều các tài liệu, giáo trình về dạy học xướng âm để phục vụ cho các đối
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tượng người học khác nhau. Chúng tôi có thể tạm chia thành hai dạng giáo
trình - tài liệu như sau:
Dạng thứ nhất là giáo trình, tài liệu dạy học xướng âm cho người học
âm nhạc chuyên nghiệp.
Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các giảng viên đã biên soạn
bộ sách Xướng âm để đào tạo cho người học âm nhạc chuyên nghiệp như:
Đoàn Phi Liệt (1986), Xướng âm 1, 2, 3, 4, 5 (dành cho hệ Trung cấp 11
năm). Bộ sách này các gồm 11 tập tương ứng với hệ Trung cấp 11 năm, các
tác giả đã biên soạn các bài xướng âm từ giọng trưởng đến giọng thứ với mức
độ tăng dần về dấu hóa. Các bài tập được trình bày lần lượt ở các loại nhịp
như 2/4, 3/4, 4/4,… với trường độ khó dần từ nốt trắng, nốt đen, chấm dôi,…
Bộ sách này được nhiều trường âm nhạc trên cả nước sử dụng và tham khảo.
Bộ giáo trình dạy học xướng âm ở các trình độ khác nhau: Hoàng Hoa Phạm Phương Hoa (2000), Giáo trình Ký xướng âm trình độ 1; Phạm Tú
Hương - Trần Thanh Vân (2000), Giáo trình ký xướng âm trình độ 2; Cù Lệ
Duyên - Nguyễn Bình Định (2000), Giáo trình ký xương âm trình độ 3;
Phạm Minh Khang - Nguyễn Trọng Ánh (2000), Giáo trình ký xướng âm
trình độ 4... Bộ giáo trình đã được các giảng viên biên soạn hết sức công phu,
sắp xếp logic theo trình tự từ dễ đến khó, các bài học được hướng dẫn cụ thể
từ phần lý thuyết âm nhạc đến phần thực hành. Trong đó, phần Xướng âm
gồm nhiều hình thức luyện tập khác nhau theo trình tự từ dễ đến khó như:
Xướng âm một bè, Xướng âm hai bè, Thị xướng, Đọc gam, Hát lời, Đọc
quãng, Đọc hợp âm, Gõ tiết tấu,… với mục đích là hướng đến sự nâng cao
khả năng đọc nhạc của học sinh. Bộ giáo trình này rất có giá trị về mặt nội
dung kiến thức trong đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp và đã được nhiều trường
tham khảo sử dụng.
Tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, các giảng viên
dạy học Ký xướng âm cũng đã biên soạn bộ giáo trình riêng để đáp ứng với
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việc dạy và học cho các sinh viên sư phạm âm nhạc: tác giả Nguyễn Đắc
Quỳnh (2003), Giáo trình Xướng âm (Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ
ba), cho hệ Cao đẳng Sư phạm của Trường; tác giả Nguyễn Tố Mai (chủ
biên), Tài liệu môn Xướng âm (Giọng C-dur và a-moll), cho hệ Đại học Sư
phạm Âm nhạc. Ở hai bộ giáo trình này, tác giả đã biên soạn các bài xướng
âm phong phú về các thể loại, phần luyện gam , quãng, tiết tấu có độ khó tăng
dần, mức độ bài tập phù hợp với mục tiêu chủ yếu là đào tạo người học trở
thành giáo viên dạy học âm nhạc bậc phổ thông.
Theo chúng tôi, ở mỗi đối tượng học âm nhạc chuyên nghiệp đều có sự
tương đồng và khác biệt. Giống nhau trong việc biên soạn giáo trình, tài liệu
đều theo nguyên tắc chung là từ dễ đến khó, bài tập được sắp xếp theo trình tự
từ 0 đến nhiều dấu hóa, về cao độ và tiết tấu cũng được bắt đầu từ những âm
liền bậc đến cách bậc tiến hành trên trường độ trắng, đen, móc đơn,… Sự
khác nhau ở mức độ khó, dễ và việc đáp ứng với từng đối tượng học và phục
vụ cho công tác sau này.
Dạng thứ hai là giáo trình, tài liệu dạy học xướng âm cho người học
các chuyên ngành nghệ thuật khác.
Tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, các giảng viên đã biên soạn giáo
trình riêng để đáp ứng phù hợp với yêu cầu, trình độ của học sinh Múa. Tác
giả Vũ Minh Vỹ (2010), Giáo trình Ký xướng âm. Giáo trình này được biên
soạn với mục đích là cung cấp cho học sinh có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đọc,
cảm thụ âm nhạc nên các bài tập được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, phần
cao độ và tiết tấu phù hợp với trình độ của học sinh hệ Trung cấp Múa.
Tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhà trường cũng
biên soạn bộ sách Bài tập bổ trợ Môn Xướng âm (2016). Cuốn sách này được
được sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó, từ các bài tập bổ trợ cho phần cao
độ trên các tiến tấu nốt đen, nốt trắng rồi mới đến các bài tập có tiết tấu nốt
móc đơn. Sách bài tập này được dùng cho đối tượng đào tạo hệ trung cấp âm
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nhạc chuyên nghiệp nhưng với hệ trung cấp Múa của trường vì chưa có giáo
trình riêng nên nhà trường sử dụng cuốn sách này trong chương trình đào tạo
cho học sinh Múa. Điều này có lẽ chưa phù hợp với đặc điểm năng khiếu và
trình độ của học sinh học hệ Trung cấp Múa.
2.2. Nghiên cứu về phương pháp dạy học xướng âm
Trịnh Hoài Thu chủ biên (2011), Phương pháp dạy học ký xướng âm
trong đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông. Cuốn sách này hướng tới mục
tiêu đào tạo cho sinh viên ngành sư phạm âm nhạc, trong đó tác giả đã đưa ra
những phương pháp luận đối với từng kỹ năng đọc cao độ, gõ tiết tấu, nghe
ghi âm,… nhằm mục đích trang bị những kỹ năng dạy học Ký - xướng âm ở
các trường có đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông.
Sơn Hồng Vỹ (2005), Phương pháp học xướng âm, Tập 1-2. Với tập
sách này, nội dung được hướng dẫn chi tiết từ khuông nhạc, dòng kẻ, các bài
tập luyện cao độ từ dễ đến khó kết hợp với tiết tấu nốt đen, nốt móc đơn. Các
bài xướng âm được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp về giọng, loại nhịp, tiết
tấu,… Bộ sách này có thể được tham khảo và sử dụng cho những đối tượng
mới làm quen với Xướng âm hoặc cho những trung tâm, cơ sở đào tạo âm
nhạc nói chung.
2.3. Luận văn viết về dạy học Ký xướng âm
Tại các cơ sở đào tạo âm nhạc đã có nhiều luận văn nghiên cứu về
phương pháp dạy học Ký - xướng âm như:
Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có luận văn của Đỗ Tuyết
Linh Hà (2013), Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ký xướng âm cho sinh
viên cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Ở luận
văn này, tác giả dựa trên thực trạng về cơ sở vật chất dẫn đến chất lượng dạy
và học chưa được đảm bảo. Từ đó tác giả đưa ra một số biện pháp nhằm nâng
cao chất lượng giảng dạy như: điều chỉnh giáo trình, cách biên soạn giáo án;
đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên; cải tiến nội dung và hình thức

6
tổ chức thi, kiểm tra...; Luận văn của Nguyễn Văn Dương (2013), Nâng cao
chất lượng giảng dạy môn đọc - ghi nhạc cho sinh viên cao đẳng âm nhạc
trường Cao đẳng sư phạm trung ương. Ở luận văn này, tác giả nêu lên vấn đề
tiếp thu của sinh viên còn chưa đồng đều gây nên chất lượng học tập chưa tốt.
Từ đó tác giả đưa ra một số giải pháp như: xây dựng nội dung chương trình
đào tạo môn Đọc - ghi nhạc; điều chỉnh nội dung chương trình giảng dạy; cải
tiến phương pháp giảng dạy... nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.
Tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có luận văn của
Trần Thị Thảo (2014), Nghiên cứu biên soạn giáo trình giảng dạy môn Xướng
âm cho hệ Cao đẳng Sư phạm âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật
và Du lịch Hạ Long. Ở luận văn này, tác giả dựa trên thực tế giảng dạy đưa ra
một số bài tập giúp cho sinh viên luyện các kỹ năng về cao độ, tiết tấu trong
quá trình học để góp phần nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên; Luận
văn của Hoàng Diệu Linh (2017), Dạy học môn Ký xướng âm cho sinh viên
Cao đẳng sư phạm âm nhạc Trường Đại học Hạ Long. Luận văn này đề cập
đến những vấn đề còn tồn tại trong việc giảng dạy của giáo viên, ý thức học
tập của sinh viên. Từ đó đưa ra một số biện pháp về điều chỉnh chương trình,
giáo trình; đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao năng lực chuyên môn
của giáo viên…nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ký xướng âm cho
sinh viên sư phạm âm nhạc của Trường.
Nhìn chung, những luận văn trên đã phản ánh thực trạng của một số
trường đại học, cao đẳng, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập bộ
môn Ký xướng âm để từ đó đưa ra những phương hướng, cách giải quyết
nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong giáo dục nhà trường.
Theo chúng tôi, hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào riêng cho
việc dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Múa tại Trường Cao đẳng
Múa Việt Nam như đề tài Luận văn đặt ra.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học xướng âm trong
bộ môn âm nhạc cơ bản cho học sinh trung cấp Múa trường Cao đẳng Múa
Việt Nam.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tiếp cận các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài để làm cơ sở lý
luận cho việc nghiên cứu của luận văn.
Tìm hiểu về thực trạng của việc dạy học Xướng âm cho học sinh hệ
Trung cấp Múa tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
Đưa ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Xướng âm cho
học sinh hệ Trung cấp Múa.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Múa trường Cao
đẳng Múa Việt Nam.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu dạy học Xướng âm chủ yếu tại Trường Cao đẳng Múa
Việt Nam (Trường đã có qui trình, giáo trình dạy học Xướng âm cho hệ
Trung cấp Múa tương đối ổn định) và tham khảo thêm các trường đào tạo hệ
Trung cấp Múa.
Luận văn tập trung khảo sát dạy học Xướng âm cho học sinh hệ
Trung cấp Múa từ năm 2012 đến năm 2017 (học viên bắt đầu tích lũy dạy
học Xướng âm tại Trường).
Các vấn đề nghiên cứu Xướng âm cần phù hợp với từng đối tượng học.
Trong luận văn, chúng tôi chủ yếu tập trung đề cập các vấn đề cơ bản cho học
sinh hệ Trung cấp Múa: cao độ, tiết tấu, nhịp độ, sắc thái và ghép lời.
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5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu:
Phân tích, so sánh và tổng hợp để nghiên cứu, phân tích các tài liệu, các
kết quả điều tra, từ đó tổng hợp, khái quát hóa, đưa ra những nhận định có
tính khoa học.
Trao đổi ý kiến chuyên gia để giúp cho tác giả luận văn tham khảo ý
kiến, đưa ra nhận định về dạy học Xướng âm nói chung và dạy học Xướng âm
cho học sinh hệ Trung cấp Múa nói riêng.
Điều tra để khảo sát thực trạng việc dạy học Xướng âm tại Trường
thông qua những thông tin khách quan từ giảng viên dạy học Xướng âm và
học sinh hệ Trung cấp Múa.
6. Đóng góp của đề tài
Luận văn đóng góp phần nhỏ về lý luận dạy học Xướng âm nói chung
và dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Múa tại Trường Cao đẳng
Múa Việt Nam nói riêng.
Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho những cơ sở có cùng đối
tượng đào tạo.
7. Bố cục luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, Luận văn
gồm hai chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học Xướng âm hệ Trung
cấp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
Chương 2: Biện pháp dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC XƯỚNG ÂM HỆ
TRUNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM
1.1. Khái niệm các thuật ngữ
1.1.1. Xướng âm
Xướng âm là một môn học không chỉ quan trọng đối với những người
học âm nhạc chuyên nghiệp, mà thông qua môn học này người học âm nhạc
không chuyên cũng cần để có thể nắm bắt được kiến thức âm nhạc. Với ý
nghĩa đó, danh từ xướng âm đã được các nhà sư phạm âm nhạc, nhạc sĩ đưa ra
khái niệm như sau:
Nhạc sĩ Doãn Mẫn cho rằng: “Xướng âm là môn học đọc các dấu nhạc
thành nhạc điệu. Nói một cách khác, học xướng âm là học những phương
pháp để mỗi khi cầm một bản nhạc ta có thể đọc lên, hát lên đúng nhịp điệu,
đúng tiếng cao, thấp, mạnh, nhẹ, theo các dấu hiệu đã ghi trong bản nhạc”
[22;4].
Trong cuốn Phương pháp dạy học Ký xướng âm của Trịnh Hoài Thu
(chủ biên) đã dựa vào thuật ngữ âm nhạc của các nước châu Âu thường dùng
như: Solfeggio (tiếng Italia) là bài luyện giọng; Solfège (tiếng Pháp) là đọc
tên nốt đúng cao độ, trường độ, tiết tấu, sắc thái; Tonic sol-fa (tiếng Anh) là
kiểu của bài tập hát nhưng hát bằng tên nốt nhạc theo 7 bậc cơ bản bắt đầu
bằng nốt Đô [31;16].
Trong bài viết Ký Xướng âm - những khái niệm cơ bản, nhạc sĩ Mai
Kiên có viết: “Xướng âm là quá trình giúp cho người học rèn luyện khả năng
nghe nhạc, cách xác định và ghi nhớ cao độ âm thanh cũng như đọc đúng cao
độ và tiết tấu của tác phẩm” [45].
Từ những khái niệm và cách giải thích khái niệm trên, chúng tôi có thể
khái quát: Xướng âm có thể ví như “những chiếc chìa khóa đầu tiên” để mở
các cánh cửa của nghệ thuật âm nhạc; xướng âm là sử dụng giọng người để
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đọc những ký hiệu nhạc trên bản nhạc thành giai điệu (đúng cao độ, trường
độ, tiết tấu, sắc thái); xướng âm là tiền đề để người học phát triển hầu hết các
lĩnh vực trong âm nhạc. Xướng âm giúp cho người học biết nghe, biết cảm
thụ cái hay, cái đẹp của âm nhạc và đồng thời là cơ sở để học tốt các môn âm
nhạc khác.
1.1.2. Phương pháp dạy học Xướng âm
1.1.2.1. Dạy học
Khái niệm về dạy học đã được nhiều nhà nghiên cứu sư phạm đề cập.
Theo Tài liệu bài giảng Lý luận dạy học (2009), Nguyễn Văn Tuấn
cho rằng:
Dạy học là hoạt động đặc trưng nhất, chủ yếu nhất của nhà trường,
diễn ra theo một quá trình nhất định từ t° đến tn là quá trình dạy học.
Đó là một quá trình xã hội bao gồm và gắn liền với hoạt động dạy
và hoạt động học trong đó học sinh tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ
chức, tự điều khiển và điều chỉnh hoạt động nhận thức của mình
dưới sự điều khiển chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn của giáo viên nhằm
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ dạy học [33;10].
Theo Phạm Viết Vượng cho rằng: “Dạy học là quá trình hoạt động của
hai chủ thể, trong đó dưới sự tổ chức, hướng dẫn và điều khiển của giáo viên,
học sinh nhận thức lại nền văn minh nhân loại và rèn luyện hình thành kỹ
năng hoạt động” [36;58].
Trong cuốn Hát tập 1 (2004), Ngô Thị Nam khái niệm dạy học như sau:
Dạy học là quá trình tác động qua lại giữa người dạy và người học
nhằm giúp cho người học lĩnh hội 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 [25;22].
Từ những khái niệm trên, chúng tôi hiểu rằng dạy học được tạo ra bởi
sự tương tác trực tiếp giữa thầy và trò, giữa người học với người học, giữa

11
dạy học với xã hội, là sự thống nhất chặt chẽ giữa hoạt động dạy và hoạt động
học. Thầy và trò vừa là chủ thể, vừa là đối tác trong dạy học. Tuy vậy, chức
năng của người dạy và người học khác nhau đó là: người dạy điều khiển việc
học của người học, còn người học tự điều khiển sự học tập để từ đó hoàn
thiện cho bản thân.
1.1.2.2. Phương pháp
Trong cuốn Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê chủ biên nêu khái niệm
phương pháp là “cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện tượng của tự nhiên và đời
sống xã hội và hệ thống các cách sử dụng để tiến hành một hoạt động nào đó”
[28;766].
Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt (2008), trong cuốn Lý luận dạy học Đại học
có giải thích tương đối khái quát, rõ ràng về phương pháp:
Thuật ngữ phương pháp bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Methodos” có
nghĩa là con đường, là cách thức để đạt đến mục đích nhất định.
Phương pháp là hình thức tự vận động bên trong của nội dung, nó
gắn liền với hoạt động của con người, giúp con người hoàn thành
được những nhiệm vụ phù hợp với mục đích đã đề ra [10;117].
Trên cơ sở các khái niệm, chúng tôi hiểu rằng phương pháp có hai đặc
trưng cơ bản: một là nội dung, phương pháp có tính khách quan, do bản chất và
đặc điểm của khách thể nghiên cứu quyết định được đúc kết thành lý luận phản
ánh nó; hai là hình thức, phương pháp có tính chủ quan, bởi vì phương pháp
chỉ tồn tại trong đầu óc con người, nghĩa là trong hoạt động có ý thức, chứ
không tồn tại ở bên ngoài và độc lập với con người. Phương pháp đúng đắn
xuất phát từ lý luận khoa học đúng đắn và đã được thực tiễn kiểm nghiệm.
Tuy nhiên, có phương pháp đúng, nhưng chưa chắc đưa đến kết quả tốt, bởi vì
kết quả phụ thuộc vào kinh nghiệm sử dụng và nghệ thuật vận dụng phương
pháp của con người.
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1.1.2.3. Phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học đã được nhiều nhà nghiên cứu, nhà sư phạm khái
niệm với các quan điểm khác nhau.
Trong bài viết Khái niệm về phương pháp dạy học, được đăng lên trang
voer.edu.vn ngày 6 tháng 8 năm 2013, tác giả Trịnh Thị Lan có định nghĩa
“Phương pháp dạy học là những cách thức làm việc giữa thầy giáo và học
sinh, nhờ đó mà học sinh nắm vững được kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, hình
thành được thế giới quan và năng lực” [46].
Theo cuốn Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới của Thái
Duy Tuyên cho rằng: “Phương pháp dạy học là một hệ thống những hành
động vì mục đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực
hành của học sinh, đảm bảo học sinh lĩnh hội nội dung học vấn… là cách thức
tương hỗ giữa thầy và trò nhằm đạt được mục đích dạy học” [34;38].
Bài viết Về phương pháp dạy và học ở đại học của GS. Lâm Quang
Thiệp trong tạp chí Giáo dục Nghệ thuật của trường Đại học Sư phạm Nghệ
thuật Trung ương, năm 2007, tác giả đã đề cập đến quan niệm về dạy cách
học và học cách học để tạo thói quen, niềm say mê và khả năng học suốt đời
và nội dung bao quát của việc dạy và học của bậc đại học. Trong chương trình
đào tạo đại học phải chú trọng kiến thức nền tảng chứ không phải kiến thức
về một qui trình cụ thể.
Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại,
luyện tập luôn là những phương pháp quan trọng trong dạy học. Tuy nhiên,
các phương pháp dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng các phương pháp
dạy học mới, đặc biệt là những phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy
tính tích cực và sáng tạo của học sinh.
Có thể thấy, phương pháp dạy học bao gồm phương pháp dạy và
phương pháp học, phương pháp dạy đóng vai trò chủ đạo còn phương pháp
học chịu sự chi phối của phương pháp dạy, song nó cũng tác động trở lại
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phương pháp dạy. “Trong suốt quá trình dạy học, hai phương pháp này luôn
luôn quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau. Dạy và học là hoạt động mang
tính sáng tạo, đa dạng và linh hoạt, nên không thể có phương pháp dạy học
vạn năng, cứng nhắc, đơn điệu, áp đặt. Phương pháp dạy học luôn biến đổi và
tuân theo quy luật về sự thống nhất của mục đích, nội dung, phương pháp và
phù hợp đối tượng” [11;518].
1.1.2.4. Tính đặc thù của phương pháp dạy học Xướng âm
Phương pháp dạy học âm nhạc được sử dụng rất đa dạng và phong phú
bởi những qui định về nội dung, hình thức, đối tượng hoạt động âm nhạc khác
nhau. Cho dù sử dụng phương pháp dạy học nào thì cũng có cùng mục đích là
hướng dẫn, phát triển cho người học những kiến thức, kỹ năng kỹ xảo trong
việc thể hiện âm nhạc.
Phương pháp dạy học Xướng âm là phương pháp dạy học đặc thù và
thường được sử dụng tổ hợp các phương pháp: phương pháp dùng lời,
phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan, phương pháp trình bày tác phẩm,
phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp kiểm tra đánh giá. Mỗi một
phương pháp đều có chức năng riêng, không có một phương pháp dạy học
toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung dạy học. Bởi vậy, trong quá
trình dạy học Xướng âm, giáo viên cần sử dụng kết hợp cả năm phương pháp
trên để đạt được kết quả cao nhất đối với người học. Tuy nhiên, Xướng âm
cũng như các môn thực hành âm nhạc khác nên việc sử dụng phương pháp
hướng dẫn thực hành luyện tập đóng vai trò chính.
Phương pháp hướng dẫn thực hành luyện tập xướng âm được xác lập bởi
hoạt động tương tác giữa giáo viên và học sinh: giáo viên đưa ra các yêu cầu để
học sinh thực hiện đọc chuẩn xác (cao độ, tiết tấu, tốc độ…), thông qua quá trình
thực hành của học sinh, giáo viên tiếp tục định hướng và uốn nắn. Còn học sinh
thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên để xác lập các bước rèn luyện xướng
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âm, đồng thời tiếp nhận sự uốn nắn của giáo viên trong quá trình hướng dẫn thực
hành để hình thành cho bản thân các kỹ năng xướng âm.
Theo chúng tôi, dạy xướng âm nói chung hay dạy xướng âm cho học
sinh múa nói riêng có ba cấp độ: cấp độ 1 là dạy kiến thức đúng cho học sinh
thực hiện đúng yêu cầu của bài xướng âm; cấp độ 2 là gợi mở cho học sinh
thấy được những cái hay của bài xướng âm để học sinh dễ tiếp thu, biểu đạt
được hay hơn; cấp độ 3 là gợi mở cho học sinh tự tiếp tục sáng tạo, gắn với
nghệ thuật múa. Còn việc học sinh học xướng âm để đạt được kết quả tốt
cũng cần thực hiện ở ba bước: bước 1 là rèn luyện được kỹ năng đọc đúng cao
độ, trường độ, tốc độ của bài; bước 2 là đọc có biểu cảm, thể hiện các sắc
thái; bước 3 đọc có sáng tạo, chuyển hóa những tiết tấu, âm điệu của bài
xướng âm thành những động tác múa phù hợp.
Ngoài ra, phương pháp trình bày tác phẩm cũng có ý nghĩa quan trọng
đối với việc dạy học Xướng âm cho học sinh múa. Việc giáo viên làm mẫu
sẽ gợi mở và nêu vấn đề để học sinh dễ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của
bài xướng âm. Ở phương pháp này, giáo viên cần phải coi dạy học một bài
xướng âm như là việc trình diễn một tác phẩm âm nhạc với đầy đủ các tiêu
chí nghệ thuật.
Trong dạy học Xướng âm cho hệ Trung cấp Múa, giáo viên cần hướng
dẫn cho học sinh vận dụng kiến thức, áp dụng phương pháp thực hành luyện
tập và phương pháp trình bày tác phẩm để xử lý một bài tập xướng âm theo
đúng trình tự, yêu cầu của bài học (đọc gam, đọc hợp âm rải, đọc tiết tấu, nhịp
độ, xử lý sắc thái). Điều quan trọng của việc vận dụng linh hoạt các phương
pháp dạy học xướng âm là phải giúp học sinh tự vỡ bài, tự luyện tập đọc bài
và hoàn thiện bài một cách độc lập. Đồng thời hình thành cho học sinh
thẩm mỹ âm nhạc đúng đắn và biết vận dụng âm nhạc mà mình cảm nhận
được vào trong các động tác múa. Đây là mục đích yêu cầu nhất thiết của
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môn học cần đạt được trong việc dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung
cấp Múa..
1.1.3. Vị trí, vai trò của môn Xướng âm đối với đào tạo hệ Trung cấp Múa
Xướng âm là một trong những môn học có vai trò quan trọng trong các
trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp cũng như các trường văn hóa nghệ
thuật nói chung.
Trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp Múa, Xướng âm không chỉ
cung cấp những kiến thức âm nhạc cơ bản cho học sinh học, mà vai trò của nó
có thể ví như “những chiếc chìa khóa đầu tiên” để mở tất cả các cánh cửa của
tác phẩm âm nhạc. Nó giúp cho học sinh học múa biết nghe, biết cảm thụ cái
hay, cái đẹp của âm nhạc và đồng thời làm cơ sở để thể hiện sự tinh tế vào
trong các điệu múa.
Trong buổi tọa đàm “Vai trò của âm nhạc trong nghệ thuật múa” do
Chi hội nghệ sĩ Múa - Bình Định, tổ chức ngày 20 tháng 5 năm 2015, biên
đạo Hoàng Việt (Chi hội trưởng Hội nghệ sĩ Múa - Bình Định) đã viết:
Đã đến lúc các nhà biên đạo, nhất là các nhà biên đạo trẻ, nên quan
tâm nâng cao trình độ âm nhạc bằng cách tự học tập, tự đào tạo lý
thuyết cũng như thực hành trong thực tiễn sáng tạo của mình. Khi
nhận một bản nhạc có thể nhận biết được hình tượng, đặc điểm, bản
chất thẩm mỹ của tác phẩm múa. Từ đó, có thể tự mình phân câu,
phân đoạn, phân tích tính chất âm nhạc để sáng tác múa [43].
Những kiến thức về Xướng âm không chỉ thuần túy áp dụng cho môn
học này mà qua các kỹ năng đọc, nghe và cảm thụ âm nhạc, các em còn áp
dụng trong các môn chuyên ngành múa như: Múa cổ điển; Múa dân gian;
Múa hiện đại;... Bởi âm nhạc và múa luôn có mối quan hệ khăng khít với
nhau. Mỗi động tác, tư thế múa đều phải dựa trên tính chất, giai điệu âm nhạc,
nhịp phách ở các bài múa cũng đều dựa trên cách phân câu, phân đoạn trong
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âm nhạc. Cho nên người học múa cần phải có kiến thức âm nhạc cơ bản để có
thể đọc hiểu từng câu, từng đoạn nhạc, phải phân biệt được sắc thái, tính chất
của từng nét nhạc khác nhau, học sinh phải nghe được chính xác cao độ và
trường độ, từ đó các em có thể cảm nhận các tác phẩm âm nhạc dù là dễ hay
khó và thể hiện nó qua các động tác, các đường nét chuyển động của cơ thể để
thể hiện được những cái riêng, cái đẹp, hòa quyện giữa ngôn ngữ âm thanh và
ngôn ngữ hình thể trong mỗi tác phẩm. Nếu như không có sự kết hợp hài hòa
giữa âm nhạc và chuyển động của các động tác múa sẽ khiến khán giả cảm
thấy quá tải, nhìn và nghe quá nhiều cùng một lúc, người nghe và người xem
cũng sẽ chán.
Ngoài ra, trong mỗi điệu múa dù là đơn giản hay phức tạp, người học
múa phải cảm nhận được tính chất, sắc thái âm nhạc khác nhau trong mỗi câu
nhạc để từ đó thể hiện được cái hồn, cái đẹp, cái tinh tế trong các điệu múa.
Thông qua quá trình thực hành Xướng âm, học sinh sẽ dần dần nắm bắt
được thực chất nội dung và hình thức của từng tác phẩm, từ đó học sinh có
thể nâng cao cảm xúc, thị hiếu và lý tưởng thẩm mỹ âm nhạc của mình nói
chung và đáp ứng được các yêu cầu trong các tác phẩm múa, hay trong các
hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật nói riêng. Vì lẽ đó mà người ta thường
nói “Âm nhạc là linh hồn của múa”.
Do đó, mặc dù chuyên ngành chính là múa nhưng các em vẫn phải học
và hoàn thiện các môn âm nhạc cơ bản như: Lý thuyết âm nhạc, Hình thức âm
nhạc, Âm nhạc dân gian và đặc biệt không thể thiếu trong chương trình là
Xướng âm, một môn học có thể hình thành cho các em khả năng đọc, nghe,
cảm thụ và cách xử lý các tác phẩm âm nhạc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến
phức tạp.
Chính vì vậy, Xướng âm là một môn học có vai trò rất quan trọng
trong việc giúp cho người học từ có năng khiếu trở thành có năng lực
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thực hành âm nhạc để có thể phục vụ cho việc học tập của học sinh,
công tác giảng dạy sau này cũng như phục vụ trong các hoạt động nghệ thuật
biểu diễn.
1.1.4. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh hệ Trung cấp Múa
Với học sinh hệ Trung cấp Múa, học sinh bắt đầu vào trường sau khi đã
học hết Trung học cơ sở (hết lớp 9/12). Đây là giai đoạn đầu của tuổi thanh
niên (từ 14, 15 đến 18 tuổi), hay còn được gọi là tuổi thanh niên học sinh. Ở
thời kỳ này các em bắt đầu đạt được sự trưởng thành về mặt thể lực như: sức
mạnh, sức bền, sự dẻo dai được tăng cường đồng thời sự phát triển của hệ
thần kinh cũng có những thay đổi quan trọng và hoàn thiện hơn. Tác giả Lê
Văn Hồng cùng một số tác giả trong cuốn Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học
sư phạm có nhận định:
Nhịp độ tăng trưởng về chiều cao và trọng lượng đã chậm lại. Các
em gái đạt được sự tăng trưởng của mình trung bình vào khoảng
tuổi 16 và 17 ( 13 tháng), các em trai khoảng khoảng 17, 18 tuổi (
10 tháng). Trọng lượng của các em trai đã đuổi kịp các em gái và
tiếp tục vượt lên. Sức mạnh cơ bắp tăng rất nhanh. Lực cơ của em
trai 16 tuổi vượt lên gấp 2 lần so với lực cơ của em lúc 12 tuổi...
[12;67].
Với học sinh trường Múa, do yêu cầu đòi hỏi của ngành múa, ngoài
năng khiếu thì các em phải có sức khỏe tốt, mềm dẻo, sự bền bỉ trong ý chí và
thể chất. Hàng ngày các em phải luyện tập các kỹ thuật thực hành múa như:
ép dẻo, luyện sức bật, luyện thể lực,... Vì vậy, so với các bạn cùng lứa tuổi ở
các môi trường hoạt động khác, học sinh trường Múa có những sự trưởng
thành hơn về mặt thể chất.
Sự phát triển ý thức là một đặc điểm nổi bật trong sự phát triển nhân
cách của lứa tuổi này, các em bắt đầu chú ý đến việc làm đẹp, chăm chút
nhiều đến quần áo, đến hình thức bên ngoài. Bên cạnh đó, với đặc thù của
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Trường múa là đào tạo học sinh trở thành những nghệ sĩ múa tương lai nên
học sinh biết làm đẹp hơn, điệu đà hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Đây cũng
là ưu điểm để giúp cho học sinh có cái nhìn tích cực hơn với cái hay cái đẹp,
từ đó hình thành ở các em quan điểm nghệ thuật, thẩm mỹ âm nhạc đúng đắn.
Bên cạnh đó, ở độ tuổi này, các mối quan hệ bạn bè chiếm vị trí lớn
hơn và phức tạp hơn. Các em thích được bình đẳng, được tự lập, tự do,
không bị quản lý, phụ thuộc vào cha mẹ. Điều này dẫn đến đời sống tình
cảm của thanh niên mới lớn rất phong phú và đa dạng. Các em bắt đầu ý
thức đến các mối quan hệ với bạn khác giới, một số em đã có những nhu
cầu, tình cảm sâu sắc về tình yêu. Cùng với đặc điểm của học sinh trường
Múa là các em đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, với cuộc sống xa nhà xa
bố mẹ, trong công tác giáo dục, nhà trường cũng không thể quán xuyến
được toàn bộ cuộc sống của các em. Đồng thời, trong quá trình học tập và
biểu diễn, học sinh không thể tránh khỏi những va chạm, tiếp xúc giữa các
bạn cùng giới và khác giới dẫn đến việc suy nghĩ hay nảy sinh tình cảm
nam nữ có phần sớm hơn so với các bạn cùng lứa tuổi.
Cũng trong cuốn Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, tác giả Lê
Văn Hồng có viết: “Ở tuổi thanh niên học sinh, ghi nhớ có chủ định giữ vai
trò chủ đạo trong hoạt động trí tuệ, đồng thời vai trò của ghi nhớ logic trừu
tượng, ghi nhớ ý nghĩa ngày một tăng rõ rệt (các em biết sử dụng tốt hơn các
phương pháp ghi nhớ, tóm tắt ý chính, so sánh đối chiếu...)” [12;72]. Các em
có khả năng tư duy lý luận, tư duy trừu tượng một cách độc lập và sáng tạo
hơn. Đây cũng là một ưu điểm của lứa tuổi này để các em hoàn thành tốt
trong quá trình học âm nhạc nói chung và học Xướng âm nói riêng. Bởi đây là
một môn học đòi hỏi kỹ năng ghi nhớ, các em phải biết cách sắp xếp các kiến
thức, ghi nhớ một cách logic các ký hiệu âm nhạc bất kỳ trong bản nhạc để
thể hiện chính xác (về cao độ, trường độ, sắc thái,...).
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Chính từ những đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này dẫn đến khả
năng nhận thức cũng như chất lượng học tập âm nhạc nói chung và môn
Xướng âm nói riêng của các em không đồng đều. Với những học sinh có
nhận thức tốt hơn, các em luôn ý thức được các mối quan hệ, trách nhiệm
học tập, ý nghĩa thiết thực của các môn âm nhạc nói chung và môn Xướng
âm nói riêng đối với chuyên ngành múa để từ đó phát huy hết khả năng,
năng lực hoàn thành môn học tốt hơn. Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh
chưa có nhận thức đúng đắn về việc làm của mình, đồng thời không có gia
đình quán xuyến, kiểm tra thường xuyên nên các em còn mải chơi, chưa thật
sự chú tâm vào việc học nên chất lượng học tập có phần giảm sút.
1.2. Thực trạng việc dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp,
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
1.2.1. Khái quát về Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Trường Múa Việt Nam được thành lập từ ngày 25/10/1959 (nay là
trường Cao đẳng Múa Việt Nam), với nhiệm vụ và chức năng đào tạo ở trình
độ cao đẳng và trung cấp về nghệ thuật múa. Từ những ngày đầu tiên, Nhà
trường có ba khoa chính là khoa Múa, Khoa Âm nhạc, Khoa Văn hóa và hai
phòng chức năng. Đến nay, qui mô đào tạo đã mở rộng thêm các khoa khác
như: Khoa Múa dân tộc, Khoa Múa nước ngoài, Khoa Biên đạo và Huấn luyện,
Khoa Âm nhạc, Khoa Văn hóa; các phòng chức năng cũng được mở rộng gấp
ba lần để phục công tác đào tạo như: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác học sinh
- sinh viên, Phòng tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Nghiên
cứu khoa học và Thư viện, Phòng Tài vụ. Ngoài ra, Nhà trường còn có Nhà hát
Thực nghiệm và Biểu diễn, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng phục vụ cho việc
thực hành biểu diễn nghệ thuật [44].
Việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và giáo viên là vấn đề được Nhà
trường đặc biệt quan tâm. Đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Múa Việt
Nam gồm 73 người, với 02 tiến sĩ, 07 Nghiên cứu sinh, 25 thạc sĩ và 39 cử
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nhân luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: giảng dạy,
biên soạn giáo án, chương trình, giáo trình, tham gia công tác nghiên cứu
khoa học, công tác chủ nhiệm, công tác tuyển sinh, huấn luyện, đào tạo học
sinh sinh viên tài năng và các hoạt động đoàn thể khác. Với tâm huyết của nhà
giáo, đội ngũ giảng viên nhà trường luôn cố gắng truyền thụ kiến thức một
cách khoa học, bên cạnh đó luôn động viên các em vượt khó rèn luyện, phấn
đấu đạt kết quả tốt trong học tập. Có nhiều giáo viên trẻ đang được Nhà
trường cử đi nâng cao chuyên môn ở các trường đại học trong và ngoài nước.
Cùng với hình thức đào tạo chính quy, Nhà trường còn liên kết đào tạo tại chỗ
ở các đoàn nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển nghệ thuật
múa ở địa phương.
Hàng năm, Nhà trường luôn có nhiều đơn vị đạt các danh hiệu: Tập thể
lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa Thể thao Du lịch; có nhiều cá nhân đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến,
Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du
lịch, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Đặc biệt trong năm học qua nhà trường vinh dự
có Thạc sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng nhà trường
được trao tặng “Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật”. Đây là giải
thưởng cao quý dành cho những tác giả có cống hiến to lớn cho nền văn học
nghệ thuật nước nhà.
Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất về phòng làm việc, phòng học, sàn
tập cho việc dạy học như: múa, âm nhạc, tin học, văn hóa, nhà hát có 500 ghế.
Đối với các phòng học âm nhạc đều có trang thiết bị như đàn piano, loa, đài,
máy chiếu... Nhà trường có Nhà hát thực nghiệm và Biểu diễn là nơi đã tổ
chức thành công nhiều cuộc thi như :“Tài năng Học sinh - Sinh viên Trường
Cao đẳng Múa Việt Nam mở rộng lần thứ I - năm 2017”. Kết quả có: 01 giải
xuất sắc, 02 giải nhất, 04 giải nhì; 04 giải ba; 04 giải khuyến khích và 10
Bằng khen của Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam; “Tài năng biểu diễn Múa toàn
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quốc năm 2017”, kết quả có 01 Huy chương vàng, 04 Huy chương bạc, 03
bằng khen “Diễn viên Múa trẻ triển vọng”. Các biên đạo, diễn viên của Nhà
hát đã tham gia dàn dựng và biểu diễn 03 chương trình Nghệ thuật phục vụ
công tác chính trị; tham gia 03 chương trình giao lưu quốc tế.
1.2.2. Vài nét về Khoa Âm nhạc
Khoa âm nhạc là một trong ba khoa đươc thành lập đầu tiên của
Trường. Nhiệm vụ của Khoa được Nhà trường phân công là chịu trách nhiệm
về những vấn đề liên quan đến âm nhạc phục vụ cho mục tiêu đào tạo diễn
viên múa.
Khoa có 25 giáo viên, được chia làm 03 tổ chuyên môn là: Tổ Lý luận
(gồm 03 giáo viên: 02 thạc sĩ và 01 cử nhân) - có chức năng và nhiệm vụ
giảng dạy các môn Lý thuyết âm nhạc, Ký xướng âm và chịu trách nhiệm
biên soạn chương trình, giáo trình các môn học của Tổ phụ trách theo kế
hoạch của Bộ và Nhà trường; Tổ Piano (gồm 14 giáo viên: 03 thạc sĩ và 11
cử nhân) - có chức năng và nhiệm vụ đệm đàn piano cho việc dạy học các
môn Múa nước ngoài và Múa sân khấu truyền thống; Tổ Đàn dân tộc (gồm
08 giáo viên) - có chức năng và nhiệm vụ đệm đàn cho việc dạy học môn
Múa dân gian [44].
Nhìn chung, số lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên
đều đáp ứng được các yêu cầu đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh trình độ
chuyên môn vững chắc, Khoa còn có nhiều giáo viên có bề dày kinh nghiệm
trong công tác giảng dạy và luôn nhiệt tình giúp đỡ học sinh hoàn thành tốt
quá trình rèn luyện và học tập. Trong năm học vừa qua, hầu hết các giáo viên
đều đạt được thành tích khen thưởng như: có 03 giáo viên đạt danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cấp bộ; 03 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
08 giáo viên được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng.
Trong những năm gần đây, Khoa đã được trang bị cơ sở vật chất khá
đầy đủ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu học tập và giảng dạy trong xu thế mới
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như: đàn piano, loa đài, máy chiếu,… Các phòng học âm nhạc đều có đàn
piano để phục vụ cho công tác giảng dạy. Ngoài ra, tổ chuyên môn đã kết hợp
với nhà trường nghiên cứu, đúc kết viết ra Giáo trình âm nhạc cơ bản riêng
cho hệ Trung cấp Múa và đang sử dụng như: Giáo trình Nhạc lý cơ bản, Giáo
trình Ký xướng âm, Giáo trình Hình thức âm nhạc. Các giáo trình này đã
được Hội đồng khoa học Bộ văn hóa, thể thao và du lịch nghiệm thu năm
2009 và được Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xuất bản năm 2010.
1.2.3. Chương trình, giáo trình và tài liệu dạy học Xướng âm
Trong chương trình dạy học Âm nhạc ở Trường Cao đẳng Múa Việt
Nam, ngoài môn Ký xướng âm, học sinh được học Nhạc lý cơ bản, Hình thức
âm nhạc, Âm nhạc dân gian. Các môn học này giúp cho học sinh hiểu và nắm
được các kiến thức cơ bản về âm nhạc. Ngoài các ký hiệu âm nhạc trong mỗi
bản nhạc, học sinh biết cách phân câu, phân đoạn trong mỗi tác phẩm âm
nhạc. Từ đó vận dụng các động tác, đội hình múa ứng với từng câu, từng đoạn
nhạc và nội dung diễn tả âm nhạc sao cho hợp lý, hiệu quả trong việc biểu
diễn, sáng tác hoặc giảng dạy nghệ thuật múa.
Môn Xướng âm là một môn học hình thành cho học sinh khả năng đọc,
nghe và cảm thụ âm nhạc. Trong chương trình dạy học môn Xướng âm cho học
sinh Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, nội dung chính là hướng dẫn cho học sinh
cách đọc gam, đọc hợp âm rải, gõ các bài tập tiết tấu từ đơn giản. Các bài tập
xướng âm không chỉ cung cấp kiến thức cho môn học mà thông qua đó để học
sinh biết được các tác phẩm nổi tiếng thế giới, các bài dân ca, dân vũ của Việt
Nam và các quốc gia khác.
Nhà trường cùng Khoa âm nhạc đã xây dựng chương trình đào tạo, biên
soạn giáo trình để dạy học Xướng âm cho học sinh của Trường.
1.2.3.1. Chương trình đào tạo
Học sinh hệ Trung cấp của Trường Cao đẳng Múa được học tập âm
nhạc trong 2 năm đầu, chia ra làm 4 học kỳ. Trong đó các môn âm nhạc cơ
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bản khác như: Nhạc lý cơ bản, Hình thức âm nhạc, Âm nhạc dân gian được
học trong 120 tiết. Với môn Xướng âm các em được học 120 tiết và được
phân bổ đều trong 4 học kỳ, mỗi học kỳ gồm có 30 tiết (xem phụ lục 1.1). Nội
dung kiến thức cụ thể như sau:
Học kỳ I (30 tiết): Học sinh nhận biết nốt nhạc và các loại nhịp 2 phách, 3
phách; đọc gam, đọc hợp âm rải của giọng Đô trưởng, La thứ và gõ phách; luyện
tập đọc và gõ các loại âm hình tiết tấu bởi các trường độ nốt trắng, đen và đơn;
nhận biết các ký hiệu âm nhạc (khóa nhạc, dấu quay lại…).
Học kỳ II (30 tiết): Xướng âm giọng Sol trưởng, Mi thứ và Pha trưởng
(đọc gam, đọc hợp âm rải chủ); đọc và gõ các tiết điệu trong các điệu múa dân
gian các dân tộc Tày, Cơ-ho, Chăm, Khơ me.
Học kỳ III (30 tiết): Học sinh viết và đọc từ 4 đến 6 bài xướng âm khóa
Fa giọng Đô trưởng, La thứ, Sol trưởng, Mi thứ và Pha trưởng. Xướng âm
giọng Rê thứ, Rê trưởng và Si thứ (đọc gam, đọc hợp âm rải chủ). Đọc và gõ
các tiết tấu phách nguyên, phách chia hai, chia ba, chia bốn nối tiếp bởi các
trường độ móc đơn, móc kép, chùm ba, các dạng đảo phách, nghịch phách.
Đọc và gõ các tiết điệu như Marche, Chachacha, Tango và Rumba.
Học kỳ IV (30 tiết): Vận dụng kỹ năng đọc gam, gõ phách để tự đọc các
bài nhạc ngắn có từ hai dấu hóa trở xuống. Xướng âm giọng Si giáng trưởng,
Sol thứ, La trưởng, Pha thăng thứ, Mi giáng trưởng, Đô thứ. Tự gõ phách
mạnh, phách nhẹ theo các loại nhịp.
Có thể thấy, số lượng cũng như chất lượng nội dung chương trình đảm
bảo đối với bậc học, phù hợp với chương trình đào tạo cho học sinh hệ Trung
cấp Múa. Các bài xướng âm được sắp xếp theo hệ thống từ dễ đến khó (từ
không dấu hóa đến ba dấu hóa). Các bài tập không chỉ đáp ứng các tiêu chí
cho học sinh có kiến thức xướng âm (các giọng trưởng, giọng thứ, các âm
hình tiết tấu, các sắc thái…) mà còn cung cấp thêm nhiều bài hát nổi tiếng của
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các nhạc sĩ thế giới và trong nước. Nhất là số lượng các bài dân ca, dân vũ,
các tiết tấu, điệu nhảy, điệu múa tiêu biểu của Việt Nam và các quốc gia trên
thế giới được chú trọng (chiếm 70% trong giáo trình). Giáo trình đã đáp ứng
được sự cần thiết cho học sinh trong rèn luyện học tập và có thể tiếp tục nâng
cấp trình độ trong tương lai.
Định biên một lớp học xướng âm từ 10 đến 12 học sinh, trong đó thời
khóa biểu là 2 tiết/tuần. Như vậy, việc định biên cũng như sắp xếp thời khóa
biểu cho các môn Xướng âm có những ưu và nhược điểm:
Ưu điểm: Số lượng học sinh/lớp đảm bảo để có thẻ chuyển tải kiến
thức cũng như hướng dẫn thực hành luyện tập cho học sinh. Giáo viên có
thể quan tâm để phát triển những học sinh có khả năng xướng âm tốt và
bồi dưỡng thêm cho những học sinh còn kém. Thời lượng 2 tiết/tuần, tạo
điều kiện cho học sinh có nhiều thời gian để tự luyện tập, chuẩn bị bài
kỹ lưỡng hơn.
Nhược điểm: Xướng âm là môn học mang tính trừu tượng cao, người
học cần phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng thực hành cũng như được giáo
viên chỉnh sửa, uốn nắn kịp thời thì việc học mới đạt hiệu quả cao. Đối với
học sinh hệ Trung cấp Múa, phần lớn là các em thường tập trung vào rèn
luyện Múa, nên các em thường ít dành thời gian cho việc rèn luyện xướng âm.
Thêm vào đó, thời lượng 2 tiết/tuần học sinh mới được gặp giáo viên trên lớp,
đẫn đến sự tương tác giữa thầy và trò không được thường xuyên, ảnh hưởng
không nhỏ đến chất lượng học tập.
1.2.3.2. Giáo trình và tài liệu
Giáo trình và tài liệu dạy học có tầm quan trọng rất lớn, đóng vai trò
quyết định chất lượng và hiệu quả đào tạo trong môn học. Trường Cao đẳng
Múa Việt Nam là trường nghệ thuật đào tạo các diễn viên, các nhà biên đạo,
huấn luyện múa. Chuyên môn chính của học sinh là múa nên với môn âm
nhạc, các em không học nhiều, học chuyên sâu như các trường đào tạo những
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người làm công tác âm nhạc. Mặc dù vậy, Nhà trường luôn chú trọng,
khuyến khích các giảng viên dạy học âm nhạc tham gia nghiên cứu khoa
học, viết giáo trình dạy học các phân môn âm nhạc, phục vụ cho công tác
đào tạo mang tính đặc thù của Nhà trường. Từ việc xây dựng chương trình
dạy học âm nhạc cho học sinh hệ Trung cấp Múa đến việc biên soạn các
giáo trình đều được Nhà trường quan tâm, đôn đốc. Năm 2010, giảng viên
Vũ Minh Vỹ đã biên soạn Giáo trình Ký xướng âm giành riêng cho hệ Trung
cấp Múa. Giáo trình hiện đang được sử dụng chính và đã cung cấp cho học
sinh các kiến thức, kỹ năng cơ bản về xướng âm. Giáo trình có sự sắp xếp
theo trình tự tương đối lôgic, phù hợp và đảm bảo nội dung dạy học.
Ngoài ra, các giáo trình và tài liệu học tập là của giảng viên uy tín
thuộc các cơ sở đào tạo âm nhạc trong nước cũng được sử dụng để tham khảo
cho việc dạy học xướng âm như: Đoàn Phi Liệt - Đào Quang Tiến (1986),
Giáo trình Xướng âm 1-2-3, Nhạc viện Hà Nội; Hoàng Hoa - Phạm Phương
Hoa (2000), Giáo trình Ký xướng âm Trình độ 1; Phạm Tú Hương - Phạm
Phương Hoa (2000), Giáo trình Ký xướng âm trình độ 2 .
Qua tìm hiểu về chương trình học Ký xướng âm hệ Trung cấp Múa của
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chúng tôi nhận thấy có sự
tương đồng về chương trình, thời lượng học tập cũng như sự phân bổ đào tạo
(trong 02 năm đầu và chia làm 04 học kỳ) như Trường Cao đẳng Múa Việt
Nam. Tuy nhiên, về giáo trình và tài liệu học tập là không giống nhau.
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chưa có giáo trình chính thức
đối với phân môn xướng âm cho sinh viên hệ Trung cấp Múa, các giáo viên
vẫn phải sử dụng giáo trình, tài liệu Xướng âm chung với hệ đào tạo Trung
cấp âm nhạc chuyên nghiệp. Hay đối với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ
thuật Việt Bắc, học sinh hệ Trung cấp Múa cũng chưa có giáo trình riêng cho
môn Xướng âm, tài liệu học tập cho môn học này được các giáo viên tham
khảo từ các sách như: Xướng âm năm thứ nhất của tác giả Đoàn phi Liệt;
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Xướng âm tập 1 của tác giả Đắc Quỳnh; Đọc - ghi nhạc của tác giả Phạm
Thanh Vân - Nguyễn Hoành Thông.
1.2.4. Khả năng âm nhạc của học sinh hệ Trung cấp Múa
Ngay từ khi thi vào trường, với môn năng khiếu âm nhạc, các em chỉ
thi hát, thẩm âm tiết tấu nên khi bắt đầu học âm nhạc, các em không thể tránh
khỏi bỡ ngỡ, chưa quen. Một số em có năng khiếu khá hơn thì có thể hát theo
những bài hát mà mình yêu thích, nhưng phần lớn các em chưa được học âm
nhạc một cách bài bản.
Khi vào trường, các em gần như bắt đầu được làm quen với việc học
những nốt nhạc đầu tiên. Các em phải học thuộc nốt, học cách đọc cao độ, tập
viết từng nốt nhạc… Do các em đến từ các vùng miền khác nhau, cách được
tiếp cận với âm nhạc ở mỗi nơi cũng khác nhau và khả năng tiếp thu, học hỏi
của mỗi em cũng không đồng đều, nên đối với môn âm nhạc nói chung hay
phân môn Xướng âm nói riêng là sự khó khăn, thậm chí có nhiều em còn sợ
học xướng âm, việc học chỉ mang tính đối phó. Sự không đồng đều về khả
năng âm nhạc của học sinh còn thể hiện ở đặc điểm vùng miền, sự phát triển
kinh tế, văn hoá dẫn tới có sự chênh lệch về năng lực cảm thụ âm nhạc. Theo
chúng tôi quan sát, những em được sinh ra ở các thành phố như: Hà Nội, Hải
Phòng, Vinh… có phần trội hơn so với những em ở vùng xa.
Nói đến nghệ thuật là đòi hỏi đến năng khiếu, đam mê từ đó người học
mới có hứng khởi trong khi học và kết quả học tập cũng sẽ tốt hơn. Xướng âm
cần đến khả năng cảm thụ cao độ, trường độ… trong mỗi nốt nhạc, câu nhạc,
đoạn nhạc trong mỗi tác phẩm. Do đó, một số em có khả năng cảm thụ tốt hơn
thì sẽ thích học, tự tin, sáng tạo hơn trong học tập. Trong cùng lớp học, khả
năng học tập âm nhạc của các em đã có sự cách biệt không đồng đều. Sự phân
hóa trong học tập của các em tương đối lớn, em nào có khả năng hơn trong
việc thực hành/lý thuyết âm nhạc thì sẽ thích học môn đó hơn và kết quả cũng
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tốt hơn. Một số học sinh có năng khiếu âm nhạc, chăm học và chịu khó luyện
tập, học hỏi thì các em còn có khả năng đáp ứng được yêu cầu về âm nhạc,
thậm chí các em được đào tạo về âm nhạc cũng có thể theo học được. Chính
khả năng không đồng đều của học sinh là sự khó khăn lớn, thách thức mỗi
giảng viên phải tìm được phương pháp dạy học mang tính tích cực để động
viên các em. Đôi khi, các em cảm thấy yêu quí cô/thầy giáo mà siêng năng
rèn luyện học tập hơn.
1.2.5. Thực trạng dạy học Xướng âm cho học sinh Trung cấp Múa
1.2.5.1. Phương pháp dạy học Xướng âm của giáo viên
Qua quá trình dự giờ, quan sát hoạt động dạy học, các giáo viên thường
sử dụng phương pháp truyền thống chủ yếu là: phương pháp dùng lời, phương
pháp trình bày tác phẩm, phương pháp hướng dẫn thực hành luyện tập,
phương pháp kiểm tra đánh giá. Giáo viên lên lớp thường đọc mẫu hoặc đánh
đàn rồi yêu cầu học sinh đọc theo, từ đó giáo viên sửa những lỗi cao độ, tiết
tấu học sinh còn đọc chưa chính xác và đọc lại nhiều lần cho đúng. Phương
pháp giảng dạy có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào
tạo. Mỗi giảng viên đều có một phương pháp truyền đạt khác nhau nhưng tất
cả cùng hướng đến mục tiêu giúp cho người học nắm bắt, tiếp thu được kiến
thức của bài học.
Để tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học Xướng âm ở
Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam. Chúng tôi trưng cầu ý kiến từ các giáo viên
của Khoa Âm nhạc.
Chúng tôi đặt câu hỏi đối với 25 giáo viên:
Những nhân tố nào tác động đến chất lượng dạy học Xướng âm trong
đào tạo hệ Trung cấp Múa?
Về nội dung, chương trình, hình thức dạy học môn Xướng âm có 100%
(25/25) cho là hoàn toàn phù hợp. Chất lượng đầu tuyển học sinh vào học,
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môi trường, điều kiện dạy học có 88% (22/25) nhất trí, 12% không nhất trí
(3/25). Trình độ, năng khiếu âm nhạc của học sinh có 92% (23/25) nhất trí,
8% (2/25) không nhất trí.
Nhận định về trình độ cũng như đánh giá về khả năng Xướng âm của
học sinh?
Phần lớn giáo viên đều cho rằng khả năng tiếp thu vận dụng kiến thức như
đọc đúng cao độ, đọc và gõ tiết tấu, thể hiện sắc thái chỉ chiếm 40%. Còn lại
60% ý kiến cho rằng học sinh chưa làm được.
Phần cao độ: Học sinh chưa biết cách tự đọc cao độ, các em chỉ luyện tập
một cách máy móc là đọc gam và rải sau khi nghe giáo viên đọc mẫu.
Phần tiết tấu: Học sinh chỉ biết gõ các tiết điệu trong múa dân gian các
dân tộc hay một số loại tiết tấu nhạc nhẹ.
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, mặc dù âm nhạc không phải là một
môn học chuyên ngành chính nhưng Nhà trường luôn tạo điều kiện để các
giáo viên âm nhạc thường xuyên nâng cao phương pháp dạy học. Trong các
giờ dạy, giảng viên đã đem đến cho học sinh những kiến thức cơ bản và
những kỹ năng cần thiết cho công tác sau này. Cùng với việc nắm chắc mục
tiêu, yêu cầu của nội dung chương trình đào tạo và môn học, các giáo viên đã
cập nhật, vận dụng những phương pháp dạy học Xướng âm truyền thống kết
hợp với phương pháp hiện đại. Sự nhiệt tình, nỗ lực của giáo viên trong
những buổi lên lớp đã cải thiện được những khiếm khuyết về khả năng âm
nhạc của học sinh đạt hiệu quả đáng kể. Giáo viên đã yêu cầu học sinh ngoài
các giờ lên lớp thì vấn đề tự học là chủ yếu, phải được rèn luyện thường
xuyên. Giáo viên sau khi đưa các bài tập với những yêu cầu khác nhau về kỹ
năng xướng âm, hướng dẫn sinh viên về nhà tự tập luyện cách đọc cao độ, gõ
tiết tấu... Phần lớn học sinh đều nắm được những kiến thức nhất định về môn
Xướng âm, các em đã biết cảm thụ âm nhạc tốt hơn sau 2 năm học.
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Bên cạnh những thành công, công tác dạy học cũng còn nhiều bất cập.
Việc giáo viên làm rõ tầm quan trọng của môn học này trong quá trình học tập
và rèn luyện, cũng như ứng dụng của nó đối với quá trình hoạt động nghệ
thuật vẫn còn hạn chế. Việc khơi dạy cho học sinh có được cảm hứng nghệ
thuật trong học tập, khai thác hết ưu điểm của học sinh vẫn còn chưa được
chú trọng. Đôi khi giáo viên còn chưa thật sự cẩn thận trong quá trình hướng
dẫn cho học sinh luyện tập từng chi tiết về việc tìm đúng cao độ, sự giải thích
về sự khác biệt của các trường độ, tốc độ… khiến cho việc dạy học chưa đạt
hiệu quả cao. Vì vậy dẫn đến chất lượng đào tạo các môn âm nhạc nói chung
và môn Xướng âm nói riêng cũng còn một số hạn chế. Một số giáo viên dạy
học xướng âm chủ yếu là cho đọc tập thể, một nhóm hoặc cả lớp cùng đọc.
Có khi giáo viên đọc mẫu rồi cả lớp đọc theo, hoặc cũng có khi là đọc theo
giáo viên đàn. Với cách dạy học như vậy có thể không làm mất nhiều thời
gian học, trong một buổi lên lớp, các giáo viên có thể cho các em đọc nhiều
bài, nhưng sẽ rất hạn chế khả năng tự đọc, tự rèn luyện, tự sửa sai và có thể tự
xướng âm một bài trọn vẹn. Nếu dạy theo cách thức này thì việc dạy học
xướng âm không khác gì dạy bài hát theo lối truyền khẩu. Hơn nữa, với cách
dạy này, giáo viên cũng không thể kiểm tra và nắm bắt được trình độ của từng
học sinh.
Qua việc khảo sát và trao đổi với một số giáo viên dạy học xướng âm
tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, phần lớn học sinh hệ Trung cấp Múa
của Trường sống ở Hà Nội, khi vào học các em cũng bỡ ngỡ, cũng khó khăn
trong việc làm quen với các ký hiệu âm nhạc, nhưng có phần tốt hơn so với
học sinh hệ Trung cấp của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Thời lượng học
Ký xướng âm 02 tiết /tuần, nhưng kết quả học tập của các em về môn này
luôn cao, có nhiều em có thể nhìn và hát đúng các nốt nhạc của bài hát. Phải
chăng là do phương pháp dạy học của giáo viên đã khơi dậy được tính tích
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cực của các em với môn học, các em biết cách tự vỡ bài, tự kiểm tra và rèn
luyện các kỹ năng cần thiết nên kết quả học tập của các em có phần cao hơn.
Thêm vào đó, có thể do các em có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc nhiều hơn
và sớm hơn nên khả năng cảm nhận âm nhạc và xướng âm cũng tốt hơn.
1.2.5.2. Tình hình học tập của học sinh
Xướng âm là môn học luôn đòi hỏi ở người học sự chăm chỉ luyện tập.
Mặc dù, phần lớn học sinh hệ Trung cấp Múa hạn chế về năng khiếu âm nhạc,
nhưng nếu các em chịu khó học tập, rèn luyện siêng năng thì cũng đáp ứng
được yêu cầu của môn học. Có một số học sinh được học âm nhạc từ trước và
có năng khiếu hơn nên các em học tập khá hứng thú, kết quả học tập của các
em cũng vì vậy mà tốt. Một số học sinh tuy rằng năng khiếu còn hạn chế,
nhưng các em luôn luôn có ý thức học hỏi, cầu tiến nên cũng đạt được kết quả
đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, vẫn còn học sinh năng khiếu âm nhạc yếu mà lại
chưa tập trung học tập, nghỉ học thường xuyên; còn một số thì lên lớp đều
nhưng trong quá trình học lại thiếu nhiệt tình, học mang tính đối phó, chưa có
ý thức tự rèn luyện bài ở nhà, nên kết quả học tập còn yếu kém.
Hơn nữa, một số học sinh còn định hướng một cách phiến diện vào việc
học tập, các em không chú ý đến yêu cầu trong quá trình đào tạo đối với yêu
cầu của xã hội trong các ngành nghề khác nhau. Trong thực tế, học sinh
Trường múa cũng vậy, các em đôi khi chưa thực sự hiểu bản chất, ý nghĩa cần
thiết, vai trò của mỗi môn học đối với ngành nghề mình đang theo đuổi nên
các em vẫn thường học một cách đối phó, chưa thật sự nghiêm túc. Học sinh
hầu như chỉ chú trọng học tập vào các môn chuyên ngành chính là Múa mà
chưa quan tâm nhiều đến những môn kiến thức âm nhạc trong đó có Xướng
âm. Việc ý thức học tập ở trên lớp cũng như tự học ở nhà của các em đối với
môn này chưa cao dẫn đến tình trạng học mà không hiểu, không đạt kết quả
tốt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giảng dạy và chất lượng học
tập nói chung và với môn Xướng âm nói riêng.
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Bên cạnh đó, thời gian tự ôn luyện ở nhà của học sinh trường Múa còn
hạn hẹp. Ngoài thời gian học các môn chuyên môn chính, học các môn học
văn hóa, các em còn phải tham gia các hoạt động nghệ thuật lớn nhỏ trong và
ngoài nước. Với đặc thù là trường nghệ thuật biểu diễn nên các chương trình
dù lớn hay nhỏ, các chương trình mang tính chất quốc gia như Đại lễ 1000
năm Thăng Long Hà Nội hay các hoạt động biểu diễn của các đoàn, các tỉnh,
các chương trình giao lưu nghệ thuật với các nước bạn như Lào, Indonexia,…
các em đều phải tham gia đầy đủ. Các hoạt động này cũng được đánh giá như
một môn học Thực tập biểu diễn trong chương trình đào tạo của học sinh nên
thời gian học tập rèn luyện ở nhà của các em chưa nhiều.
Qua tìm hiểu về vai trò và tình hình học Xướng âm của học sinh, chúng
tôi đã tiến hành khảo sát. Chúng tôi trưng cầu ý kiến đối với 52 học sinh (bao
gồm học sinh khóa mới và cũ) về thực trạng học Xướng âm.
Câu 1: Theo em, học Xướng âm có quan trọng không?
Có khá nhiều học sinh cho rằng môn Xướng âm chưa quan trọng: 16/52
học sinh (30%).
Câu 2: Kỹ năng nào khó tiếp thu trong học xướng âm? Kết quả thu được
như sau:
a. Đọc cao độ là 29/52 học sinh (57%)

b. Gõ tiết tấu (31%)

c. Sắc thái là 6 học sinh (12%)
Câu 3: Em có thường xuyên ôn bài trước khi lên lớp học môn Xướng
âm không?
Có khoảng 12/52 học sinh ôn bài về nhà trước khi lên lớp (23%). Còn
lại các em hầu như không học bài về nhà.
Câu 4: Theo em các phương pháp giảng dạy của giáo viên có phù hợp
không? Kết quả thu được như sau:
a. Phù hợp có 23/52 học sinh (44%)
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b. Không phù hợp có 29/52 học sinh (56%)
Câu 5: Theo em có thể vận dụng kiến thức môn Xướng âm vào các môn học
chuyên ngành không?
a. Có (43%)

b. Không (25%)

c. Không biết (32%)
Sau khi khảo sát về kết quả học tập môn Xướng âm của học sinh ở một
số lớp, chúng tôi có bảng thống kê như sau:
TT
1

Khóa

Sĩ

học

số

K41-

13

kịch múa
2

K5-dân

K5-dân
tộc nữ

3SV

Khá
5SV (38,4%)

(23%)
13

tộc nam
3

Giỏi

6SV

1SV (7,7%)

(46%)
12

5SV

1SV (8,3%)

(41,6%)

Trung bình

Yếu

1SV

4SV
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Khả năng nghe và cảm thụ âm nhạc của học sinh vẫn còn nhiều hạn
chế, các em đôi khi không phân biệt được rõ các loại nhịp đơn giản như 2/4
hay 3/4. Vì thế, khi tập vào các tác phẩm múa, học sinh chỉ dễ dàng cảm
nhận và thực hiện các động tác múa khi nghe những bài nhạc quen thuộc
còn khi nghe một bài nhạc khác, các em sẽ rất khó khăn để nghe và bắt vào
nhịp của múa.
Chính vì những vấn đề còn hạn chế trên đây đã thôi thúc chúng tôi cần
thay đổi tư duy, tìm hiểu và xây dựng những phương pháp, giải pháp mới góp
phần thúc đẩy chất lượng giảng dạy và học tập môn Xướng âm cho học sinh
hệ trung cấp tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
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Tiểu kết
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và
phát triển trở thành Học viện múa Việt Nam. Khoa âm nhạc của trường tuy
không phải là đào tạo các em ra làm nghệ sĩ hay giáo viên âm nhạc nhưng
cũng là khoa chuyên môn không thể thiếu trong bộ máy hoạt động của trường
và khoa cũng luôn luôn được lãnh đạo nhà trường hết sức quan tâm. Điều đó
là nguồn động viên, cổ vũ lớn cho các cán bộ giảng viên tại trường cũng như
trong khoa âm nhạc phải nỗ lực cố gắng để tìm ra giải pháp nâng cao chất
lượng đào tạo hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng lớn lao của nhà trường cũng như
dành cho các em học sinh.
Xướng âm có vai trò hết sức quan trọng, giúp các em học sinh biết đọc,
biết ghi chép nhạc, biết thưởng thức âm nhạc, củng cố lại kiến thức nhạc lý cơ
bản,… Học tốt Xướng âm cũng như học tốt chương trình đào tạo âm nhạc của
nhà trường, học sinh sẽ có năng lực chuyên môn vững vàng, tạo cho các em
có nhận thức thẩm mỹ văn hóa nghệ thuật tốt, góp phần nâng cao chất lượng
học tập các môn chuyên ngành chính.
Trong khi đó, âm nhạc được coi là phần không thể thiếu trong sự thành
công của các tác phẩm múa. Để có một tác phẩm múa giàu cảm xúc, đầy tính
nghệ thuật thì âm nhạc đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định
hình tính cách, bố cục, hình tượng và ngôn ngữ của múa. Thiết nghĩ đây sẽ là
vấn đề rất khó khăn, giáo viên có năng lực chuyên môn chưa vững chắc hay
giáo viên thiếu kinh nghiệm trong việc vận dụng các phương pháp giảng dạy
không những sẽ dạy không tốt mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến yếu tố tích
cực, sự lĩnh hội, khả năng tư duy, sáng tạo và cả tinh thần học tập của các em
học sinh.
Từ những vấn đề trên, môn Xướng âm dành cho học sinh hệ Trung cấp
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam cần phải có sự đổi mới những yếu tố làm
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ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng môn học, đó là chương trình, giáo trình,
mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, sự đổi mới này
phải dựa trên các tiêu chí như: phù hợp với điều kiện thực tiễn, phù hợp với
đặc điểm khả năng của học sinh, đáp ứng được mục tiêu đào tạo đặc thù riêng
của nhà trường. Chính vì vậy, việc đổi mới một số biện pháp dạy học môn
Xướng âm cho hệ Trung học trường Cao đẳng Múa là việc làm cần thiết vì
môn học này sẽ nâng cao được khả năng cảm thụ âm nhạc cho người học,
giúp các em tự hoàn thiện mình, đảm bảo được chất lượng học tập các môn
âm nhạc nói chung tại trường và quan trọng hơn cả là khi ra trường, cho dù
các em có trở thành những diễn viên hay giảng viên múa, các em có đủ tự tin
về trình độ, năng lực âm nhạc của mình để có thể đáp ứng tốt cho những đòi
hỏi của ngành nghề của mình.
Do đó, chúng tôi mạng dạn đề ra một số biện pháp trong chương 2
nhằm góp phần nâng cao chất lượng và tạo nên sự thành công trong giảng dạy
môn Xướng âm cho hệ Trung cấp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
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Chương 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC XƯỚNG ÂM CHO HỌC SINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM
2.1. Những yêu cầu thực hiện biện pháp dạy học Xướng âm cho học sinh
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Với học sinh Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, học Xướng âm không
chỉ là rèn luyện các kỹ năng như đọc cao độ, trường độ, sắc thái mà Xướng
âm còn cung cấp cho các em kiến thức chung về âm nhạc. Thông qua các
bài xướng âm, học sinh được biết đến các nhạc sĩ nổi tiếng trong và ngoài
nước cùng với các tác phẩm dân ca dân vũ, các tác phẩm dùng trong kịch
múa. Đây là những kiến thức quan trọng trong quá trình học tập của học
sinh tại Trường.
2.1.1. Xác định mục đích dạy học Xướng âm cho học sinh Trường Múa
Việt Nam
Xướng âm là một trong những môn học không thể thiếu trong cả quá
trình học tập đối với học sinh múa. Môn học hình thành cho học sinh những
kỹ năng về nghe nhạc, trí nhớ, thẩm mỹ nghệ thuật… Vì vậy, dạy học Xướng
âm cần phải tích hợp tất cả các kiến thức, kỹ năng của các môn học âm nhạc
(Lý thuyết âm nhạc, Hình thức âm nhạc…). Đặc biệt là khả năng vận dụng
kiến thức âm nhạc nói chung và xướng âm nói riêng vào quá trình rèn luyện
kỹ năng Múa.
Dạy học Xướng âm cần phải cung cấp cho học sinh những kỹ năng đọc
đúng cao độ, chuẩn xác tiết tấu… giúp cho các em khả năng nghe, nắm bắt,
cảm nhận nhạy bén đối với các loại nhạc. Từ đó, các em có thể chủ động vận
dụng các kiến thức âm nhạc trong các hoạt động về giảng dạy, huấn luyện hay
biên đạo múa.
Dạy học Xướng âm không chỉ nhằm phát triển kỹ năng của môn học
mà còn phải quan tâm đến việc phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho học
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sinh Múa như người ta thường nói, “Âm nhạc là linh hồn của múa”. Bởi
vậy, phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh sẽ góp phần cho học
sinh thể hiện các động tác múa chuẩn xác, có biểu cảm… Đặc biệt, là dạy
học Xướng âm còn phải hình thành năng lực thẩm mỹ cho học sinh. Giảng
viên luôn phải định hình, uốn nắn những thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, nâng
cao cảm xúc thẩm mỹ âm nhạc để biểu đạt chuẩn theo ngôn ngữ của nghệ
thuật múa.
2.1.2. Xác định mục tiêu cụ thể dạy học Xướng âm cho học sinh Trường
Múa Việt Nam
Từ mục tiêu chung của chương trình đào tạo hệ Trung cấp Múa của
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, dạy học Xướng âm cần phải đạt được
những mục tiêu sau:
Trước hết, giáo viên phải hướng dẫn, rèn luyện cho học sinh nắm vững
kiến thức lý thuyết âm nhạc và kỹ năng, kỹ xảo thực hành Xướng âm (trong
đó có những kiến thức về phương pháp Xướng âm). Cụ thể là giáo viên phải
luyện cho học sinh biết đọc gam, bài xướng âm, bài đọc tiết tấu chính xác
theo bài mẫu trên bảng hoặc trên giấy. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh
cách đọc các gam trưởng, thứ tự nhiên, thứ hòa âm từ không đến ba dấu hóa.
Hướng dẫn các em đọc các bài xướng âm không chỉ thỏa mãn tiêu chuẩn về
giọng điệu, âm vực, lứa tuổi mà còn phải được chọn lọc để học sinh biết được
tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, các nhạc sĩ tiêu biểu trong nước,
các bài dân ca, dân vũ, các tiết tấu, điệu nhảy tiêu biểu của Việt Nam và các
quốc gia thuộc các châu lục khác.
Bên cạnh đó, để dạy Xướng âm cho học sinh học múa, giáo viên cần
luyện tập kỹ cho các em phần tiết tấu và nhịp điệu, giáo viên luyện cho học
sinh đọc, gõ các bài tập tiết tấu từ đơn giản là phách nguyên, phách chia hai,
chia ba, chia bốn… trong các kiểu phối hợp móc đơn với móc kép, phối hợp
phách chia cơ bản với chia đặc biệt thành chùm ba, chùm hai, các dạng đảo
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phách,... khác nhau. Giáo viên cần trang bị cho học sinh phát triển các kỹ
năng, kỹ xảo xướng âm, nhất là những nội dung bài học có tiết tấu và nhịp
điệu gần với vũ đạo múa và nghệ thuật múa. Mục tiêu này nhằm phát triển
khả năng vận dụng vào quá trình thực hành múa và khi ra trường công tác của
học sinh sau này. Dạy học Xướng âm sẽ là điều kiện thích hợp để giáo viên có
thể trang bị thêm những kiến thức về tiết nhạc, câu nhạc, đoạn nhạc, sắc thái
và cường độ có trong các bài xướng âm. Mục tiêu này sẽ giúp cho các em có
năng lực vận dụng động tác, triển khai đội hình múa với từng câu, từng đoạn
nhạc và nội dung diễn tả âm nhạc phù hợp và hiệu quả nhất trong việc huấn
luyện, biên đạo và biểu diễn múa.
2.1.3. Xác định tính chất, đặc điểm dạy học Xướng âm cho học sinh
Trường Múa Việt Nam
Một trong những nguyên tắc cơ bản của dạy học là nguyên tắc vừa đòi
hỏi cao vừa phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp thu của học sinh.
Trước hết, việc dạy học Xướng âm là cần phải nắm vững đặc điểm về
đội ngũ giảng viên cả về trình độ, khả năng, kinh nghiệm giảng dạy cũng như
xu hướng phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, cần nắm vững đặc điểm về các
đối tượng học sinh, đặc điểm về nội dung chương trình dạy học. Trên cơ sở
nắm vững tính chất, đặc điểm dạy học Xướng âm ở Trường Cao đẳng Múa
Việt Nam, các giáo viên mới có thể xác định và vận dụng những phương
pháp, phương tiện dạy học phù hợp cho việc dạy học Xướng âm cho học sinh
viên hệ Trung cấp Múa mới thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.
Trên thực tế, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam là nơi đào tạo các diễn
viên, các nhà biên đạo, huấn luyện múa. Chuyên môn chính của học sinh là
múa, nên việc học âm nhạc không nhiều, không chuyên sâu như các trường
các trường đào tạo về lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, dạy học bất cứ môn học
nào thì cũng cần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, có thể đáp
ứng được yêu cầu cần thiết cho chuyên ngành đào tạo đó. Chính vì vậy, dạy
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học Xướng âm cho học sinh Múa cũng cần phải từng bước luyện tập các kỹ
năng cơ bản thì các em mới hiểu, nắm chắc được những kiến thức để vận
dụng vào thực tế.
Dạy học theo phương pháp truyền thống hay phương pháp hiện đại
cũng đều có nguyên tắc chung là theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến
phức tạp. Đối với dạy học Xướng âm hiện nay, chủ yếu là phương pháp
hướng dẫn thực hành luyện tập. Ở phương pháp này đòi hỏi người giáo viên
phải định hình cho học sinh thiết lập phương pháp học; phải căn cứ vào
phương pháp thực hành của học sinh viên đã được mình định hướng từ trước để
tiếp tục hướng dẫn, uốn nắn. Về phần học sinh viên thì phải tiếp nhận sự định
hướng trước của giảng viên để hình thành phương pháp sẽ tiến hành của bài tập
xướng âm, đồng thời dự kiến đúng phương pháp luyện tập, sự uốn nắn của giảng
viên (về cao độ, tiết tấu, sắc thái lực độ…) trong quá trình thực hành.
Đối tượng học sinh của ngành đào tạo múa có những đặc điểm không
tương đồng với học sinh ở các ngành nghệ thuật khác. Bởi vậy, việc nắm
vững đặc điểm dạy học Xướng âm cho học sinh Trung cấp Múa là cần phải
xác định hàm lượng kiến thức của môn dạy để đáp ứng được sự phù hợp với
trình độ của học sinh. Hơn nữa, mỗi bài xướng âm đều cung cấp hàm lượng
về kiến thức âm nhạc riêng, có nội hàm cần thiết cho việc vận dụng các kỹ
năng vào quá trình học tập và rèn luyện của ngành nghệ thuật múa. Cho
nên, việc xác định, lựa chọn bài xướng phù hợp với nội dung học tập của
đối tượng đào tạo chuyên ngành múa sẽ giúp học sinh có thể phát huy hết
khả năng của mình trong quá trình học tập.
2.2. Rèn luyện kỹ năng xướng âm
Những thành tố cấu thành âm nhạc (cao độ, tiết tấu, nhịp độ, sắc thái,
hòa thanh…) giữ vai trò đặc biệt đối với sự biểu đạt của múa. Những thành tố
này tưởng chừng như phức tạp, khó học, khó hiểu với người học múa. Trên
thực tế, nó đều có trong môn Xướng âm mà người học múa phải nắm vững.
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2.2.1. Cao độ
Cao độ hay còn gọi là độ cao chỉ độ cao hay thấp của âm thanh phụ
thuộc vào tần số dao động của vật thể rung, dao động càng nhanh thì âm càng
cao và ngược lại. Trong dạy học xướng âm, kỹ năng về cao độ luôn được coi
trọng, bởi cao độ chính là nhân tố đầu tiên để hình thành giai điệu âm nhạc.
Có nhiều phương pháp rèn luyện kỹ năng đọc cao độ khác nhau như:
đọc gam, đọc trục, đọc rải hợp âm, đọc quãng, tìm cao độ dựa vào âm ổn
định… Bên cạnh đó, để tạo hứng thú hơn cho học sinh và cũng để nâng cao
khả năng tiếp thu bài học của các em, chúng ta có thể cho các em kết hợp các
bài luyện đọc gam với các âm hình tiết tấu khác nhau. Với cách này, tạo được
các kỹ năng cần thiết khi đọc vào bài xướng âm.
2.2.1.1. Đọc gam
Mỗi bài xướng âm đều có giọng điệu riêng, việc đọc gam sẽ hình thành
cho học sinh có được sự nhạy bén về sự tương quan cao độ của các bậc trong
giọng điệu đó. Do đó, yêu cầu học sinh rèn luyện kỹ năng đọc gam là việc
không thể thiếu cho việc dạy học xướng âm.
Do đặc điểm âm vực giọng của mỗi học sinh khác nhau nên không nhất
thiết phải lấy theo âm chuẩn (lấy theo La thanh mẫu), giáo viên có thể lấy
giọng cao lên hoặc thấp xuống sao cho phù hợp với âm vực của học sinh (g e2). Việc này có ý nghĩa quan trong đối với học sinh khi thực hiện đọc vào các
bài xướng âm. Nếu giáo viên hướng dẫn lấy giọng phù hợp với tầm cữ của
học sinh thì sẽ giúp các em có thể dễ dàng đọc xướng âm.
Việc phân tích sự tương quan của các bậc có khoảng cách là một cung,
nửa cung khi đọc gam trong giọng trưởng tự nhiên, giọng thứ tự nhiên, thứ
hòa âm, thứ giai điệu là rất quan trọng và cần thiết cho học sinh. Thực tế, khi
đọc các bài xướng âm có các quãng về nửa cung thường gây khó khăn cho
học sinh giữ đúng cao độ. Vì vậy, giáo viên cần cho học sinh đọc lặp đi lặp lại
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các quãng nửa cung và một cung, phân tích để học sinh có thể cảm nhận, phân
biệt được sự khác biệt về khoảng cách của chúng.
Đối với điệu trưởng, có điệu trưởng tự nhiên, trưởng hòa thanh và
trưởng giai điệu. Tuy nhiên, trong các bài tập xướng âm trong giáo trình
Xướng âm của trường Cao đẳng Múa chủ yếu là dùng điệu trưởng tự nhiên
còn điệu trưởng hòa thanh và giai điệu ít được sử dụng. Vì vậy, ở đây chúng
tôi đề cập đến cách xác định cao độ ở giọng Đô trưởng tự nhiên nói riêng
cũng như trong các điệu thức trưởng nói chung.
Trước hết, chúng ta phân tích cho học sinh nắm rõ cấu trúc của giọng
trưởng gồm 7 âm thanh và sự sắp xếp các âm thanh của điệu thức theo thứ tự
độ cao bắt đầu từ âm chủ đến âm chủ ở quãng tám tiếp theo gọi là gam. Trong
gam của điệu trưởng có bảy bậc, các bậc của điệu trưởng tạo ra một nối tiếp
các quãng hai: quãng hai trưởng, hai trưởng, hai thứ, hai trưởng, hai trưởng,
hai trưởng, hai thứ. Trong đó các bậc I, bậc IV, bậc V là những bậc chính, bậc
ổn định.
Ví dụ 1: Gam Đô trưởng (C dur)

Giáo viên nhắc học sinh lưu ý khi đọc gam Đô trưởng, khoảng cách cao
độ bậc III đến bậc IV, bậc VII đến bậc I là nửa cung, có cảm giác như bậc III
bị hút về bậc IV.
Bậc I - nốt Đô là nốt ổn định nên khi đọc nốt này thoải mái và bình ổn.
Bậc II - nốt Rê tạo thành quãng 2 trưởng đi lên so với nốt Đô nên phải
đọc cao hơn.
Bậc III - nốt Mi là một trong những nốt khó bởi nó là một nốt đặc trưng
cho điệu thức. Đọc nốt bậc III trong giọng trưởng phải luôn có cảm giác căng
hơn, khuynh hướng cao hơn.
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Bậc IV - nốt Pha so với nốt Mi chỉ là quãng 2 thứ nên khi đọc phải tạo
cảm giác giảm bớt cao độ.
Bậc V - nốt Sol là âm ổn định trong điệu thức, khi đọc từ bậc IV lên
bậc V cảm giác về âm thanh phải đọc căng hơn, chiều hướng đi lên.
Bậc VI và bậc VII cũng đọc với cảm giác âm thanh như từ bậc IV lên
bậc V vì đây đều là các quãng 2 trưởng.
Ở điệu thứ cũng vậy, có điệu thứ tự nhiên, thứ hòa thanh và thứ giai
điệu nên cần cho các em đọc và phân biệt sự khác nhau về khoảng cách cao
độ giữa các điệu thứ.
Điệu thứ cũng gồm bảy bậc, nhưng cấu tạo các bậc của điệu thứ khác
cấu tạo các bậc của điệu trưởng. Đó là sự nối tiếp theo tuần tự của các quãng
hai như sau: quãng hai trưởng, hai thứ, hai trưởng, hai trưởng, hai thứ, hai
trưởng, hai trưởng.
Ví dụ 2: Gam La thứ tự nhiên

Ví dụ 3: Gam La thứ hòa thanh

Điệu thứ hòa thanh khác điệu thứ tự nhiên ở chỗ có bậc VII cao hơn
nửa cung. Vì vậy yêu cầu quan trọng đối với giọng này là phải đọc âm bậc
VII của điệu thức nâng cao hơn, khoảng cách cao độ từ bậc VI đến bậc VII là
một cung rưỡi, sức hút của âm bậc VII sẽ dẫn lên âm chủ bậc I.
Ví dụ 4: Gam la thứ giai điệu
Cách đọc điệu thứ giai điệu khác với điệu thứ tự nhiên ở chỗ bậc VI và
bậc VII được nâng cao hơn nửa cung khi đọc đi lên và đi xuống đọc trở lại
bình thường như điệu thứ tự nhiên.
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Với điệu thứ, giáo viên có thể cho học sinh luyện đọc riêng âm bậc VVI-VII-I trong cấu tạo của điệu thứ tự nhiên, thứ hòa thanh, thứ giai điệu để
các em tự so sánh, phân biệt sự khác nhau về khoảng cách giữa các bậc.
Mỗi bài tập xướng âm đều hình thành cho người học khả năng thích
ứng về sự vận động của tiết tấu. Do đó, đọc gam cần phải kết hợp với các âm
hình tiết tấu phù hợp với từng bài xướng âm. Chẳng hạn như bài xướng âm
22.2 trong Giáo trình xướng âm [phụ lục 3.1.;96], viết ở giọng e-moll, có âm hình
tiết tấu được nhắc lại nhiều lần trong bài là nốt đen chấm dôi và móc đơn. Giáo
viên cần luyện cho học sinh đọc gam kết hợp với những mẫu tiết tấu đặc trưng về
nốt đen chấm dôi để học sinh có thể từ đó ứng dụng đọc vào bài.
Ví dụ 5: Gam e-moll kết hợp với tiết tấu đen chấm dôi và móc đơn

Mẫu tiết tấu trên, giáo viên cần phải phân tích và hướng dẫn cho học
sinh phân biệt được khoảng cách về độ dài khi đọc giữa các nốt một phách
(nốt đen) và nửa phách (nốt móc đơn).
Do đó, việc đọc gam kết hợp những âm hình tiết tấu phù hợp với bài
đọc để học sinh có những liên tưởng thực tế hơn khi đọc vào bài xướng âm là
rất thiết thực.
2.2.1.2. Đọc hợp âm rải
Hợp âm rải thường được xây dựng dựa trên 3 hợp âm chính của điệu
thức, đó là hợp âm bậc I (T/t), hợp âm bậc IV (S/s) và hợp âm bậc V (D/D7).
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Ở đây, giáo viên cần yêu cầu các em phải nắm vững và nhớ các âm bậc
trong hợp âm rải để từ đó luyện đọc từ dưới đi lên rồi đọc đi xuống. Bởi dựa
vào hợp âm rải, học sinh có thể nắm chắc các bậc ổn định và qua đó hình
thành cho các em cao độ của các bậc trong giọng. Khi nắm chắc cao độ của 3
hợp âm này, học sinh có thể dựa vào để có thể đọc được bất kỳ âm nào của
giọng. Đặc biệt, hợp âm ba chủ còn là chỗ dựa để xác định giọng của bài
xướng âm.
Với cách đọc này vừa giải quyết cho các em về vấn đề thời gian và
đồng thời các em cũng sẽ không bị quên âm gốc khi gặp phải những bước
nhảy xa.
Luyện đọc hợp âm rải thường được tiến hành sau khi học sinh đã được
luyện đọc gam trước khi đọc vào bài xướng âm. Ví dụ như trong bài xướng
âm giọng Đô trưởng, khi gặp một bước nhảy xa từ nốt C1 đến A1, các em
không cần đọc lần theo gam ở khoảng cách cao độ xa như vậy mà cách đọc ở
đây là dựa vào hợp âm rải bậc IV của giọng để xác định cao độ.
Bởi vậy, để hình thành cho học sinh có được sự ổn định về cao độ,
chúng tôi cho rằng, việc đọc hợp âm rải ở các bậc I, IV và V là sự cần thiết
trong quá trình học Xướng âm của học sinh trường Múa. Cũng như trong bài
xướng âm 22.2 trong Giáo trình xướng âm [phụ lục 3.1.;96], bài được viết ở
giọng mi thứ (e-moll), cao độ được tiến hành chủ yếu dựa trên hợp âm rải (ô
nhịp 1 đến 8). Vì vậy, trước khi đọc bài, giáo viên cần luyện kỹ cho học sinh
đọc rải hợp âm bậc I trước, sau đó luyện cho học sinh đọc rải hợp âm bậc IV,
bậc V7 của giọng mi thứ để học sinh cảm nhận và xác định vị trí cao độ chính
xác hơn khi vận dụng vào bài học.
Ví dụ 6: Hợp âm rải bậc I giọng e-moll
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Ví dụ 7: Hợp âm rải bậc IV

Ví dụ 8: Hợp âm rải bậc V7

Việc đọc hợp âm rải cần được giáo viên hướng dẫn và luyện tập kỹ cho
học sinh. Giáo viên có thể đọc cho học sinh nghe một lần, đọc rõ âm bậc 7
(nốt Rê thăng) để học sinh có cảm nhận rõ hơn về khoảng cách cao độ. Từ đó
yêu cầu học sinh đọc lại từng mẫu hợp âm rải bậc I, bậc IV, bậc V, sửa cho
học sinh đọc đúng các quãng 3 trưởng, 3 thứ trong hợp âm.
Có thể nói, đọc hợp âm rải có nhiều cách khác nhau. Thông thường
chúng ta đọc tuần tự các âm của hợp âm rải từ dưới đi lên và ngược lại. Ngoài
ra chúng ta còn có thể đọc theo kiểu cách bậc không theo tuần tự. Yêu cầu đặt
ra ở đây là cách đọc hợp âm rải theo từng dạng và vận dụng các dạng vào các
bài học như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Chẳng hạn bài xướng âm số 36.2
trong Giáo trình xướng âm [phụ lục 3.2.;97], nét giai điệu nhịp 1 bắt đầu được
tiến hành theo kiểu rải hợp âm (d-moll) đi lên tuần tự đi lên. Đến ô nhịp 13,
14, cao độ được tiến hành dựa trên hợp âm rải bậc V7. Vì vậy, khi học đến bài
này, giáo viên cần luyện cho học sinh đọc hợp âm rải theo kiểu tuần tự đi lên
và đi xuống và luyện đọc kỹ hợp âm rải bậc V7 để giúp cho các em có thể dựa
trên hợp âm rải để xác định chính xác cao độ khi đọc vào bài.
Ví dụ 9: Hợp âm rải bậc I của giọng Rê thứ

45
Ví dụ 10: Hợp âm rải bậc V7

Khi đọc hợp âm rải bậc V (D7) của giọng rê thứ, giáo viên yêu cầu học
sinh đọc rõ màu sắc trưởng thứ ở các quãng 3, chú ý âm bậc VII của giọng rê
thứ được tăng lên nửa cung.
Vì vậy, đọc hợp âm rải trên các bậc I, IV và V là không thể bỏ qua khi
dạy học các bài như trên.
Hay với kiểu luyện đọc rải hợp âm không theo kiểu tuần tự (tức là đọc
không theo tuần tự từ thấp lên cao/từ cao xuống thấp) sẽ giúp cho học sinh có
cảm giác cảm nhận cao độ tốt hơn với bất kỳ các âm trong hợp âm, đặc biệt là
các quãng nhảy xa. Chẳng hạn bài xướng âm (24+25).2, nhịp 22 và 23, cao
độ được tiến hành dựa trên hợp âm rải của giọng mi thứ theo kiểu rải hợp âm
không tuần tự [phụ lục 3.3.;98]. Vì vậy, việc chuẩn bị cho học sinh đọc rải
hợp âm không theo tuần tự là sự cần thiết cho việc dạy học các bài bài xướng
âm có cấu tạo giai điệu giống như hai bài xướng âm trên.
Ví dụ 11: Hợp âm rải không tuần tự của giọng e-moll

Đây là cách đọc các âm ổn định của giọng nhưng không theo trình tự từ
thấp đến cao mà là đọc âm bất kỳ. Cách đọc này giúp học sinh nắm chắc cao
độ của các âm ổn định, xử lý nhanh nhạy khi đọc cao độ bất kỳ.
2.2.1.3. Đọc quãng
Quãng là sự kết hợp đồng thời hoặc nối tiếp nhau của hai âm thanh gọi
là quãng. Mỗi quãng được xác định bởi hai độ lớn là độ lớn số lượng và độ
lớn chất lượng.
Mỗi bài xướng âm đều có những đặc trưng, yêu cầu riêng về cao độ nên
giáo viên cần phải hình thành cho học sinh rèn luyện, phát triển về kỹ năng
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xác định và đọc cao độ thật chính xác. Vì vậy, đọc quãng là một bước không
thể thiếu trong quá trình rèn luyện kỹ năng đọc cao độ. Việc luyện đọc quãng
thường được tiến hành sau khi đọc gam vì khi đọc vào bài xướng âm, đôi khi
các em không xác định được chính xác khoảng cách độ cao từ nốt này sang
nốt khác. Hầu hết các em đều đọc theo bản năng, đọc theo bạn bè, thầy cô
hoặc đọc theo đàn và khi đọc, các em chỉ xác định được độ cao theo kiến thức
sơ giản là cao hơn và thấp hơn chứ không phải là cao hay thấp hơn nửa cung,
1 cung hay 2 cung.
Chính vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu và hướng dẫn cho các em cách đọc
một số quãng đơn giản, luyện đọc các quãng nằm trong điệu thức và các
quãng không nằm trong điệu thức. Tuy nhiên, với khả năng và cùng với mục
đích yêu cầu đào tạo của các em học sinh Trường Cao đẳng Múa, âm nhạc
không phải là chuyên môn chính của các em, giáo viên chỉ nên áp dụng luyện
đọc các quãng nằm trong điệu thức, các quãng gần, đơn giản.
Trong luyện đọc quãng, giáo viên cần hướng dẫn cho các em dựa vào
gam, dựa vào các bậc ổn định (I- III- V) để tìm ra quãng, đồng thời, việc phân
tích cho các em nghe và nhận biết màu sắc của các quãng trưởng, thứ là
không thể thiếu. Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào gam của bài để tìm
đọc các quãng gần như quãng hai, quãng ba trong điệu thức. Sau khi các em
đã hiểu, phân biệt và đọc tốt được các quãng hai trưởng, hai thứ, ba trưởng, ba
thứ, giáo viên có thể luyện thêm cho các em đọc đến các quãng xa hơn như
quãng bốn và quãng năm. Ngoài việc rèn kỹ năng đọc cao độ theo quãng, giáo
viên cũng cần cho các em đọc thêm một số loại hình tiết tấu khác nhau, giúp
học sinh có thể làm quen với một số loại hình tiết tấu thường gặp trong các
bài tập.
Ví dụ 12: Quãng 3 trưởng kết hợp với quãng 3 thứ kết hợp với âm hình
tiết tấu móc đơn.
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Ở ví dụ này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc chính xác khoảng
cách giữa quãng 3 trưởng và 3 thứ, cảm nhận về màu sắc trưởng và thứ trong
các quãng. Trên âm hình tiết tấu móc đơn, học sinh cần đọc đều từng phách,
nghỉ lâu hơn nửa phách ở nốt đen.
Ví dụ như bài (34+35).2 trong giáo trình Xướng âm [phụ lục 3.4.;99],
cao độ được tiến hành dựa trên các bậc của giọng Rê thứ hòa thanh, bậc VII
tăng lên nửa cung (nốt đô thăng), giai điệu là các âm liền bậc nối tiếp đi lên
và xuống. Vậy nên trước khi đọc vào bài, giáo viên cho học sinh luyện đọc kỹ
gam rê thứ hòa thanh để các em xác định chính xác cao độ của các bậc khi
đọc vào bài. Bên cạnh đó, giáo viên cần luyện kỹ cho học sinh đọc chính xác
các quãng hai trưởng, hai thứ vì đối với học sinh, các em hay mắc phải lỗi khi
đọc những quãng nửa cung. Giáo viên cần hướng dẫn và giải thích cho học
sinh phân biệt rõ khoảng cách khác nhau khi đọc các quãng một cung và nửa
cung. Với quãng hai trưởng, khoảng cách từ âm bậc này sang bậc tiếp theo là
một cung nên khi đọc học sinh đọc cao độ căng, tròn âm, rõ ràng và màu sắc
vui tươi sáng sủa còn với quãng hai thứ, khoảng cách giữa các âm là nửa cung
nên khi đọc học sinh cần giảm bớt cao độ hơn so với quãng trưởng, cảm giác
khi đọc quãng thứ cao độ trùng xuống, màu sắc trữ tình mềm mại hơn.
Hay như bài 36.2 [phụ lục 3.2.;97], giai điệu ở nhịp 1 - 8 được tiến
hành chủ yếu dựa vào các âm của hợp âm d-moll (rải t). Nhịp thứ 9 đến 11,
giai điệu hành chuyển sang hướng hạ át (s), nhịp 13 đến 14, giai điệu tiến
hành đi lên trên các âm của hợp âm La bảy trưởng thứ (rải D7). Từ cách tiến
hành như trên, giáo viên cần chuẩn bị cho học sinh mẫu đọc hợp âm rải bậc I,
bậc IV, bậc V kết hợp với âm hình tiết tấu được nối tiếp bởi các móc đơn,
móc đơn chấm dôi, móc kép. Việc chuẩn bị kỹ các mẫu đọc sẽ giúp học sinh
hình thành chắc chắn các bậc của giọng Rê thứ.
Việc luyện quãng cho học sinh ngành múa không hoàn toàn giống như
học sinh học chuyên nhạc. Việc hình thành cho các em có được tư duy về cao
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độ của các quãng khác nhau là rất khó. Bởi vậy, việc luyện quãng cho học
sinh học ở đây cần phải thực hiện tuần tự, không nóng vội, lặp đi lặp lại
thường xuyên trong các giờ học thì mới tạo được cho học sinh có khả năng tự
xướng âm mà không cần phải dựa vào đàn. Đây chính là mục tiêu quan trọng
mà bất cứ giáo viên dạy học xướng âm đều muốn đạt được. Theo chúng tôi,
những bài luyện đọc quãng sau đây sẽ rất thiết thực cho học sinh học múa.
Ví dụ 13: Luyện quãng 2 trưởng (2T), 2 thứ (2t), 3 trưởng (3T), 3 thứ (3t)

Ở ví dụ này, giáo viên hướng dẫn cho học sinh phân biệt rõ khoảng
cách nửa cung và một cung ở các quãng 2 trưởng và 2 thứ. Yêu cầu học sinh
phân biệt và đọc rõ màu sắc trưởng thứ trong quãng 3 trưởng, 3 thứ.
Ví dụ 14: Quãng liền bậc liền bậc đi lên và đi xuống kết hợp với âm
hình tiết tấu móc kép

Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc chính xác các âm liền bậc đi lên và
đi xuống đồng thời nhấn rõ từng phách của nhịp 2/4, yêu cầu các em phải đọc
đều các nốt móc kép.
Ví dụ 15: Quãng 2 trưởng kết hợp với quãng 2 thứ kết hợp với âm hình
tiết tấu móc kép
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Yêu cầu ở ví dụ này là giáo viên cho học sinh tự đọc cao độ đi lên đi xuống
trên các quãng 2 trưởng, 2 thứ, với các quãng này các em đã được luyện tập nhiều
lần nên việc tự đọc đúng cao độ và tiết tấu móc kép là cần thiết.
Ví dụ 16: Kết hợp giữa quãng 2 và quãng 3 với âm hình tiết tấu móc
kép và móc đơn (lệch phải).

Ở ví dụ này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc chính xác cao độ giữa
quãng 3 và quãng 2. Phân biệt khoảng cách độ dài giữa nốt móc kép và móc
đơn để đọc đúng.
2.2.2. Tiết tấu và nhịp độ
Tiết tấu là sự tương quan trường độ của các âm thanh nối tiếp nhau.
Trong âm nhạc có sự luân phiên các trường độ của âm thanh, do đó tạo ra
những mối tương quan khác nhau về thời gian giữa các âm thanh đó. Khi liên
kết với nhau theo một thứ tự nhất định, trường độ của âm thanh tạo ra những
nhóm tiết tấu (hình tiết tấu) mà từ những hình tiết tấu đó hình thành đường nét
tiết tấu chung của toàn tác phẩm [41;32].
Có thể nói, Tiết tấu đóng vai trò cho việc tạo ra nhịp điệu cho từng điệu
múa, quyết định cho sự xuất hiện tính cách múa của mỗi dân tộc. Ở dân tộc
này tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, sôi nổi, dứt khoát thì tính cách múa cũng mạnh
mẽ. Ở dân tộc khác tiết tấu chậm rãi, sâu lắng, khoan thai thì tính chất múa
cũng nhẹ nhàng, sâu lắng…
Tiết tấu là phần không thể thiếu để hoàn thiện một bài xướng âm. Và
vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta truyền thụ kiến thức gì cho học sinh của
chúng ta để các em có thể rèn luyện kỹ năng về tiết tấu một cách tốt nhất.
Trong thực tế, học sinh học múa luôn cảm thấy khó khăn khi gặp phải các
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loại âm hình tiết tấu phức tạp như: chùm ba, đơn chấm dôi và móc kép
(trong 1 phách),…
Đôi khi các em đọc tốt âm hình tiết tấu móc kép, khi chuyển sang âm
hình móc đơn hay nốt đen thì nhịp độ thường bị cuốn nhanh lên là do ảnh
hưởng của âm hình móc kép trước đó. Vì vậy, để hình thành cho các em
khả năng giữ đúng nhịp độ thì việc luyện đọc tiết tấu kết hợp với gõ phách
là không thể coi nhẹ.
Ví dụ 17:

Phách được hiểu là đơn vị đo thời gian trong âm nhạc, phách thể hiện
độ dài ngắn của các âm thanh. Ở ví dụ trên, giáo viên cần phân tích cho học
sinh hiểu một phách bằng một nốt đen, gồm hai nửa phách bằng nhau, nửa
phách đầu là đập xuống và nửa phách sau là nhấc lên.
Việc hình thành và rèn luyện cho học sinh thể hiện các phách phải đều
nhau, không đọc lúc nhanh lúc chậm là hết sức cần thiết. Luyện tập kỹ năng
này thường xuyên sẽ tạo cho học sinh luyện tập múa tập thể được đồng đều,
khi thực hiện các động tác trong các bài tập múa cơ bản hay trong các tiết
mục biểu diễn, các em sẽ chủ động hơn trong việc kết hợp âm nhạc với từng
động tác cử chỉ. Ngoài ra, giáo viên cần cho học sinh nghe nhiều dạng tiết tấu,
nhịp điệu, phân tích và hướng dẫn cho học sinh cách nhận biết các phách
mạnh/nhẹ trong từng ô nhịp để học sinh cảm nhận, từ đó hình thành thói quen,
phản xạ khi nghe bất kỳ loại nhịp nào trong tác phẩm âm nhạc. Bởi những
kiến thức, kỹ năng này sẽ giúp học sinh nghe, nhận biết chính xác khi vào đầu
ô nhịp, bắt đầu của mỗi câu nhạc, đoạn nhạc để vào đúng nhịp và thể hiện
đúng tính chất của loại nhịp đó là 2/4, 3/4, 3/8 hay 6/8 trong các điệu múa.
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Với học sinh của trường, mặc dù được làm quen với âm nhạc từ ngày
đầu tiên bước chân vào trường nhưng để đọc tên hay nhận biết nốt nhạc với
các em vẫn còn khó khăn và chậm. Do đó, chúng tôi xin đưa ra một số bài đọc
tiết tấu để các em làm quen và luyện thêm phần nào kỹ năng về đọc tiết tấu.
Điều này sẽ giúp các em nâng cao chất lượng học tập của mình ngày một tốt
hơn và không cảm thấy xướng âm là một môn học khó.
Ví dụ 18:

Với âm hình tiết tấu này, giáo viên yêu cầu học sinh chú ý phân biệt
khoảng cách độ dài giữa các tiết tấu móc đơn và móc kép. Với tiết tấu móc
kép, học sinh cần gõ nhanh hơn nhưng vẫn phải đều nhịp (4 nốt móc kép bằng
một phách).
Ví dụ 19:

Ở ví dụ trên, học sinh cần chú ý để không bị cuốn nhịp khi vừa chuyển
từ âm hình tiết tấu móc kép sang móc đơn. Với âm hình tiết tấu đơn chấm dôi
và móc kép (trong 1 phách), học sinh chú ý nghỉ lâu hơn (thêm 1/4 phách) ở
nốt móc đơn chấm dôi.
Ví dụ 20:

Yêu cầu cần thiết khi đọc mẫu tiết tấu này là học sinh phải chú ý khoảng cách
độ dài ở âm hình tiết tấu đen chấm dôi, các em nghỉ lâu hơn (nghỉ thêm 1/2
phách) so với nốt đen, móc đơn.
Ví dụ 21:
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Với âm hình tiết tấu đơn chấm dôi và móc kép (móc giật), học sinh
thường lúng túng, các em chưa làm rõ được trọng tâm của từng phách nên
giáo viên cần hướng dẫn các em nhấn rõ vào đầu của từng phách, gõ dứt
khoát các âm hình tiết tấu này.
Trong quá trình giảng dạy, học sinh cần phải được làm quen với các
loại bài tập tiết tấu từ dễ đến khó. Việc làm này không chỉ thuần túy cung cấp
cho các em đạt đến sự nhuần nhuyễn khi thể hiện âm nhạc, mà còn bổ sung
thêm về kiến thức âm nhạc cho các em. Chẳng hạn như bài Dân ca Môn-đa-vi
trong Giáo trình Xướng âm [phụ lục 3.5.;100], bài viết ở nhịp 2/4, sử dụng
chủ yếu là âm hình tiết tấu móc đơn và móc kép nên trước khi học vào bài,
giáo viên luyện kỹ cho học sinh đập tiết tấu ở những âm hình này để các em
làm quen với sự thay đổi liên tục giữa các âm hình tiết tấu đồng thời tạo sự
linh hoạt, nhanh nhạy hơn khi gặp các dạng tiết tấu này trong bài, từ đó học
sinh sẽ dễ dàng hơn khi kết hợp giữa phần cao độ và nhịp độ.
Ví dụ 22:

Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh phân biệt rõ sự khác nhau về độ
dài khoảng cách khi thể hiện trường độ của các nốt đen, nốt móc đơn và nốt
móc kép. Giá trị trường độ của nốt đen bằng một phách nên khi đập, học sinh
đập chậm, đều nhưng đến nốt móc đơn thì giá trị trường độ chỉ bằng nửa
phách, học sinh cần đập nhanh gấp đôi so với nốt đen và đến nốt móc kép, giá
trị của nốt móc kép bằng 1/4 phách nên khi đập, học sinh phải chú ý đập
nhanh gấp đôi so với nốt móc đơn và đập đều các nốt sao cho khi đập bốn nốt
móc kép sẽ bằng giá trị độ dài của một nốt đen.
Đồng thời, qua bài xướng âm này, giáo viên cần hướng dẫn cho học
sinh cảm nhận được tính chất dân ca dân vũ qua từng tiết nhịp, từng câu nhạc
để từ đó học sinh có thể ứng dụng vào các động tác múa đã được học. Chẳng
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hạn như với những âm hình tiết tấu móc đơn, giáo viên có thể gợi cho học
sinh liên tưởng đến những bước chân nhún nhảy liên tục, đi lên đi xuống đều
nhau theo từng phách. Còn ở những ô nhịp viết ở âm hình tiết tấu móc kép,
học sinh cũng có thể đứng dậm chân tại chỗ kết hợp với vỗ tay theo phách
hoặc các em có thể xoay tròn theo nhịp bước… Với cách học này, ngoài việc
nắm được kiến thức của bài, học sinh có thể tự phát huy được tính sáng tạo và
vận dụng vào các bài tập múa, hơn nữa các em sẽ cảm thấy hứng thú hơn
trong giờ học, các em sẽ không cảm thấy khó và chán đối với mỗi buổi học
xướng âm.
Nếu như tiết tấu là một phần cơ bản trong việc rèn luyện kỹ năng đọc
xướng âm thì nhịp độ cũng là một nhân tố có ảnh hưởng không nhỏ đến việc
hoàn thiện bài. Nhịp độ là một trong các phương tiện diễn cảm nội dung, tính
cách của tác phẩm âm nhạc. Với nghệ thuật múa, nhịp độ tạo nên sự chuyển
động nhanh/chậm của múa và ảnh hưởng rất rõ đến tính chất của múa. Để làm
tăng tính diễn cảm khi biểu diễn một động tác, một bài tập hay một tác phẩm
múa, người ta dùng hình thức tăng nhanh hoặc ghìm chậm chuyển động
chung. Nhịp độ nhanh làm cho tính chất múa sinh động, mạnh mẽ, linh hoạt,
sôi nổi,… hay được dùng trong các bài tập có tính chất hùng dũng, hành khúc.
Nhịp độ chậm đưa đến những đường nét, động tác múa mềm mại, nhẹ nhàng,
uyển chuyển và thường được thể hiện trong các tác phẩm trữ tình, chất liệu
đơn giản hài hòa mà sâu lắng. Sự nhanh, chậm trong mỗi bài xướng âm phụ
thuộc vào nội dung của mỗi tác phẩm và thường được tác giả ghi ở góc bên
trái của tác phẩm thông qua một số thuật ngữ âm nhạc như: Largo (chậm);
Andantino (chậm vừa); Allegro (nhanh); Vivace (rất nhộn nhịp)…
Ví dụ ở bài Ka-lin-ka [phụ lục 3.6.;101], giáo viên cần phân tích và
hướng dẫn cho học sinh, đây là bài dân ca Nga với giai điệu vui tươi, khỏe
khoắn nhưng vẫn giữ được nét uyển chuyển của điệu dân vũ, đồng thời bài
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được viết ở tốc độ Allegretto - nghĩa là hơi nhanh nên khi đọc bài này, học
sinh cần giữ được giọng điệu vui tươi, nhí nhảnh và không được đọc chậm, ê
a để làm nổi bật tính chất dân ca dân vũ trong bài.
2.2.3. Sắc thái
Để hoàn thiện một bài xướng âm, thì không chỉ đọc đúng cao độ và tiết
tấu mà để học sinh học Múa có hứng thú, không bị nhàm chán mệt mỏi, cảm
nhận âm nhạc sâu sắc hơn sắc thái chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Người ta
thường nói, cao độ và tiết tấu là xương sống của tác phẩm thì sắc thái là linh
hồn xuyên suốt toàn bộ tác phẩm đó. Như vậy, giáo viên cần hướng dẫn cho
học sinh đọc bài đó trữ tình, du dương, hào hung, đọc mạnh/nhẹ… đó chính là
thể hiện sắc thái.
Có thể nói, trong các tác phẩm âm nhạc nói chung hay trong các tác
phẩm múa nói riêng, sự chuyển động của giai điệu đi lên hay đi xuống đều có
sự liên quan mật thiết đến cường độ, sự thay đổi mức độ mạnh/nhẹ của âm
thanh hướng đến các động tác múa mạnh mẽ/ngọt ngào, dàn trải/dứt khoát sẽ
làm cho các học sinh cảm nhận trong mỗi động tác múa trở nên cuốn hút và
hấp dẫn hơn. Thiếu nhân tố này, sẽ không thể hiện được đầy đủ và toàn vẹn
nội dung cũng như tính chất của tác phẩm âm nhạc dành cho nghệ thuật múa.
Bên cạnh đó, việc thể hiện những tính chất âm nhạc như: Cantabile (du
dương, uyển chuyển); Maestoso (trang nghiêm); Doloroso (đau thương);...
cũng là yếu tố không thể thiếu trong việc thể hiện các động tác mềm, khéo và
có “hồn” đối với nghệ thuật múa. Hay với những sắc thái như: Forte (to);
Piano (nhỏ); Mezzo forte (to vừa phải); Mezzo piano (nhỏ vừa phải);...học
sinh cần chú ý để có những động tác, tình cảm thể hiện cho phù hợp với nội
dung âm nhạc.
Chính vì vậy, khi đọc vào bất kỳ bài xướng âm nào, giáo viên cần giải
thích cho học sinh biết ý nghĩa của các ký hiệu chỉ sắc thái, tính chất âm nhạc
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là réo rắt, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, dứt khoát... để khi đọc bài học sinh hiểu
đúng sắc thái yêu cầu của bài thể hiện độ mạnh, nhẹ trong bài xướng âm như
thế nào cho hợp lý. Giáo viên cũng có thể đọc mẫu để cho học sinh có thể
cảm nhận và biết cách khi đọc vào bài. Đây là những kỹ thuật diễn tấu đều
gặp trong cả nhạc hát và nhạc đàn.
Chẳng hạn như bài Chiều Mat-xơ-cơ-va [phụ lục 3.7.;102], giáo viên
cần phân tích cho học sinh hiểu đây là một bài hát của Nga rất trữ tình, sâu
lắng, bài có sức lôi cuốn đặc biệt với người nghe, cảm giác bài hát có sức
sống mãnh liệt nhưng lại rất giản đơn, bình dị. Ngoài ra ở đầu bài có ghi rõ
Andante, thuật ngữ này yêu cầu bài được đọc ở tốc độ chậm vừa nên học sinh
cần chú ý không đọc nhanh, đọc với giọng điệu sắc thái mềm mại, legato để
thể hiện rõ sự trầm bổng của giai điệu, đơn giản của tiết tấu nhưng vẫn sâu
lắng, trữ tình.
Mặc dù sắc thái là quan trọng và cần thiết nhưng đôi khi lại hay bị các
giáo viên cũng như các em học sinh bỏ qua. Các giáo viên chỉ chú trọng đến
phần luyện cao độ và tiết tấu còn sắc thái thì chỉ nhắc qua, có khi nhìn thấy
các kí hiệu đã được ghi ở trước bài nhưng các em cũng không hiểu phải thể
hiện như thế nào cho chính xác với yêu cầu đã được đặt ra. Bởi vậy, chúng ta
cần phải hướng dẫn cho các em làm quen với tất cả các kí hiệu thường gặp
trong bài xướng âm nói riêng hay trong một tác phẩm âm nhạc nói chung để
các em có cảm nhận đúng hơn về các tác phẩm âm nhạc và thể hiện thật chính
xác. Từ đó, các em có thể truyền tải những nội dung âm nhạc một cách hoàn
chỉnh đến với người nghe và đồng thời cũng tạo thêm cảm hứng âm nhạc cho
bản thân mình. Hơn nữa, với học sinh trường Múa, việc cảm nhận âm nhạc là
một việc vô cùng quan trọng và cần thiết. Các em có cảm nhận được cái hay,
cái đẹp của âm nhạc thì các em mới có thể thể hiện được vào ngôn ngữ của
hình thể, thể hiện qua những ánh mắt, bước đi trong các tác phẩm, các điệu
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múa cổ điển, dân gian hay đương đại. Bởi âm nhạc là một phần không thể
thiếu trong các tác phẩm múa, âm nhạc là linh hồn của múa.
Chính vì vậy, là người giáo viên, chúng ta phải định hướng, phải truyền
thụ, rèn luyện cho học sinh những kỹ năng, kiến thức âm nhạc cần thiết để các
em có thể tự cảm nhận, trau dồi và luyện tập để trở nên hoàn thiện hơn, đáp
ứng được những yêu cầu đòi hỏi trong quá trình học tập cũng như khi công
tác tại các cơ sở.
2.2.4. Xướng âm ghép với lời ca
Bài xướng âm có lời ca nhằm giúp cho học sinh cảm nhận cụ thể hơn
về hình tượng nghệ thuật trong mỗi tác phẩm, đó có thể là những bức tranh về
rừng về biển, những lời ca đó cũng có thể nói lên tình cảm của con người như
sự biết ơn, lòng kính trọng với cha với mẹ... Qua đó học sinh có thể vận dụng
vào việc thể hiện động tác múa được rõ ràng hơn trong việc thể hiện hình
tượng nghệ thuật múa... Trong chương trình học xướng âm của học sinh
trường Múa, đa số các bài học xướng âm đều là những bài hát ở các thể loại
như dân ca, các bài hát thiếu nhi hay các thể loại âm nhạc có giai điệu mang
tính ca xướng.
Trước hết, giáo viên phải nắm rõ nguyên tắc khi ghép lời bài hát đó là
khi hát lời luôn luôn phải giữ đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm và tốc
độ của bài như khi đọc xướng âm. Bởi vậy, giáo viên cần cho học sinh đọc
chính xác bản nhạc về cao độ và tiết tấu, sau đó hướng dẫn học sinh hát lời ca
theo tiết tấu của bài, với những câu khó, những chỗ còn sai thì giáo viên cần
phải chỉnh sửa bằng việc cho hát từng câu đúng theo cao độ (thậm chí khuếch
đại - tức là hát nhân trường độ lên gấp đôi để học sinh thẩm thấu đúng cao
độ). Giáo viên cũng có thể phân chia lớp thành 2 nhóm. Hướng dẫn nhóm 1
xướng âm câu đầu của bài sau đó đến nhóm 2 xướng âm tiếp câu 2, đoạn cuối
của bài giáo viên có thể cho cả lớp cùng đọc hoặc cho nhóm 1 xướng âm cả
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bài tiếp đến nhóm 2 hát lời và ngược lại. Ngoài ra, giáo viên có thể trình
bày một phần của tác phẩm và yêu cầu học sinh chú ý để đọc tiếp theo
phần của giáo viên. Cách tổ chức lớp học như vậy sẽ làm tăng sự tập trung
chú ý của học sinh trong giờ học và đồng thời học sinh cũng không cảm
thấy buổi học nhàm chán.
Giáo viên phải chú ý nhấn mạnh cho học sinh cách đọc những đoạn khó
trong bài như: nhảy quãng xa, quãng nửa cung và một cung, những chỗ luyến
âm, tiết tấu đảo phách hay móc giật, xử lý khi gặp dấu lặng hay cách lấy hơi
khi hết câu, hết đoạn...
Chẳng hạn như trong bài Jingle bell trong Giáo trình xướng âm [phụ
lục 3.8.;103]. Đây là một bài hát nổi tiếng về Giáng sinh và rất quen thuộc với
mọi người, bài hát với giai điệu vui tươi, sôi nổi, nhộn nhịp, bài hát như một
lời giục giã, nhắc nhở, khơi dậy niềm vui của mọi người mong chờ đến ngày
Noel. Tốc độ của bài là Allegretto - hơi nhanh - nên yêu cầu với học sinh khi
đọc bài này phải giữ vững nhịp độ, không đọc ê a, đọc rõ nốt hát rõ lời, giọng
điệu vui tươi, nhí nhảnh. Sau khi hướng dẫn học sinh xướng âm đúng cao độ
và tiết tấu, giáo viên có thể chia lớp thành hai nhóm. Đầu tiên giáo viên cho
nhóm một xướng âm từ nhịp 1 đến nhịp 8, nhóm hai đọc tiếp từ phách 4 của
nhịp 8 đến nhịp 16, sau đó yêu cầu cả hai nhóm cùng đọc từ nhịp 17 đến
hết bài sau đó quay lại lần hai là học sinh hát lời ca theo đúng nhóm vừa
đọc xướng âm. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể đánh đàn đệm cho học sinh
hát lời bài hát. Cách dạy và tổ chức lớp học như thế này vừa có thể thu hút
sự tập trung của học sinh với bài học đồng thời có thể tạo cảm hứng cho
học sinh trong giờ học, học sinh sẽ không còn thấy Xướng âm là giờ học
khó, khô khan hay mệt mỏi.
Với những bài xướng âm có lời ca, yêu cầu quan trọng là học sinh phải đọc
thật cẩn thận, chính xác cao độ, tiết tấu từng câu, từng đoạn, từ đó các em mới có
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thể ghép lời theo đúng giai điệu, sắc thái để tránh tình trạng bị phô chênh hoặc
không làm rõ được những tiết tấu phức tạp, những đoạn luyến, láy.
2.3. Dạy học hai bài xướng âm trong giáo trình Ký xướng âm của Trường
Cao đẳng Múa Việt Nam
Trong hoạt động âm nhạc nói chung hay đối với ngành nghệ thuật Múa
nói riêng, học sinh phải cảm thụ tác phẩm trọn vẹn hoặc từng trích đoạn để
thông qua đó thể hiện đúng yêu cầu nội dung cần phản ánh của tác phẩm âm
nhạc. Từ đó, các em sẽ khái quát được hình tượng âm nhạc mình đang nghe
và đưa vào trong các tác phẩm múa thông qua ngôn ngữ hình thể. Bởi vậy,
chúng tôi lựa chọn dạy hai bài xướng âm tiêu biểu trong Giáo trình xướng âm
của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Ở mỗi bài đều bao chứa những kỹ năng
cần thiết mang tính tổng hợp cho việc luyện tập khi đọc xướng âm. Cụ thể các
kiến thức trong hai bài xướng âm mà học sinh cần đạt được là kỹ năng đọc
chuẩn cao độ, chuẩn tiết tấu, thể hiện sắc thái, nhịp độ và cao hơn là cảm nhận
được tính chất âm nhạc trong mỗi bài. Trong đó, bài số 4 là một trong những
bài học đầu tiên trong giáo trình dành cho học sinh bắt đầu vào học môn
xướng âm nên chúng tôi lựa chọn để hướng dẫn, định hình cho học sinh từ
những kỹ năng cơ bản nhất về cách luyện đọc gam, đọc hợp âm rải, gõ các
mẫu tiết tấu và cách vận dụng vào bài xướng âm.
Bài xướng âm số 33 được phân bổ dạy ở học kỳ thứ 3, khi học sinh đã
được hướng dẫn, hình thành các kỹ năng tự đọc bài xướng âm (về cao độ, tiết
tấu, sắc thái), các em có thể tự nhận biết các ký hiệu có trong bài. Việc dạy
bài số 33 còn có đặc điểm là kết hợp với lời ca, nên chúng tôi lựa chọn để
hướng dẫn cho học sinh cách ghép lời trong bài xướng âm, từ đó liên tưởng
các hình tượng âm nhạc vào các động tác múa.
2.3.1. Dạy học bài xướng âm số 4
2.3.1.1. Tìm hiểu về bài xướng âm và dự kiến xử lý tình huống
Bài viết ở giọng Đô trưởng (C dur), nhịp 2/4. Tiết tấu và nhịp độ vừa
phải, chủ yếu sử dụng âm hình tiết tấu móc đơn, móc đơn chấm dôi kết hợp
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móc kép. Đây là bài dân ca Đan Mạch nên bài có tính chất dân ca dân vũ, sắc
thái tươi vui. Bài được viết ở hình thức một đoạn đơn có 3 câu, câu 1 từ nhịp
1 đến nhịp 8, câu 2 từ nhịp 9 đến nhịp 16 nhắc lại giống như câu 1, câu 3 từ
nhịp 17 đến hết bài. Ở bài này, những lỗi học sinh thường mắc phải là về cao
độ, các em chưa biết cách vận dụng từ gam, hợp âm rải để tìm cao độ. Vì
vậy, việc giáo viên luyện cho học sinh đọc kỹ gam, hợp âm rải bậc I, bậc IV,
bậc V là rất cần thiết.
2.3.1.2. Các bước dạy bài xướng âm
Để đọc đúng một bài xướng âm thì yêu cầu cơ bản và đầu tiên là học
sinh phải đọc chính xác cao độ và tiết tấu của bài, sau đó giáo viên hướng dẫn và
luyện cho các em đọc theo đúng cường độ và thể hiện đúng sắc thái của bài.
Bước 1: Hướng dẫn đọc gam
Đầu tiên giáo viên luyện cho học sinh đọc gam Đô trưởng. Đây là bước
đầu tiên của việc rèn luyện đọc độ cao. Giáo viên có thể đọc mẫu hoặc đánh
đàn cho học sinh nghe và đọc theo, giáo viên nhấn mạnh cho các em chú ý
phân biệt cách đọc ở các âm có khoảng cách 1 cung và nửa cung bởi khi vào
bài xướng âm cụ thể, các quãng nửa cung các em rất hay đọc phô chênh. Sau
đó yêu cầu các em tự đọc lại chậm, rõ ràng từ dưới đi lên và ngược lại.
Ví dụ 23: Gam C dur

Yêu cầu ở bài học này là học sinh phải đọc thuần thục gam Đô trưởng
đi lên và đi xuống, đồng thời giáo viên có thể cho học sinh đọc gam kết hợp
với những âm hình tiết tấu có trong bài. Bởi tiết tấu là một phần không thể
thiếu trong quá trình hoàn thiện bài nên giáo viên cần chú ý luyện tập cho học
sinh thật kỹ trước khi đọc vào bài.
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Ví dụ 24: Gam Đô trưởng kết hợp với tiết tấu móc đơn, đơn chấm dôi

Tiếp theo cho các em luyện đọc hợp âm rải. Vì đây là học kỳ đầu tiên
các em được làm quen với môn Xướng âm nên giáo viên cần phân tích cho
các em hiểu và nhớ hợp âm rải là được tiến hành dựa trên 3 âm chính của điệu
thức là hợp âm rải bậc I, hợp âm rải bậc IV và hợp âm rải bậc V, trong đó hợp
âm rải bậc I được gọi là hợp âm chủ rải. Bởi trong bài tập này, cao độ được tiến
hành dựa trên hợp âm rải bậc I giọng C dur, có vài ô nhịp cao độ dựa vào hợp
âm rải bậc IV, bậc V nên giáo viên cần luyện cho học sinh đọc kỹ các kiểu hợp
âm rải này để các em xác định được cao độ chính xác khi đọc vào bài.
Ví dụ 25: Hợp âm rải bậc I

Ví dụ 26: Hợp âm rải bậc IV

Ví dụ 27: Hợp âm rải bậc V7

Bước 2: Hướng dẫn về nhịp độ
Nhịp độ là phần không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện bài xướng
âm. Bài tập này được viết ở nhịp 2/4, đây là loại nhịp có hai phách trong một
ô nhịp, phách một mạnh và phách hai nhẹ nên học sinh cần chú ý phân biệt rõ
phách mạnh/nhẹ trong từng ô nhịp. Bài được yêu cầu đọc ở tốc độ vừa phải,
vui tươi nên khi đọc các em đọc rõ, gọn tiếng, không dàn trải, chậm rãi đặc
biệt với những ô nhịp có tiết tấu móc đơn chấm dôi và móc kép.
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Bước 3: Hướng dẫn đọc tiết tấu
Trong bài tập xướng âm ở bài học này, phần lớn các em sẽ gặp tiết tấu
ở dạng móc đơn, móc đơn chấm dôi và móc kép nên giáo viên cần phân tích
và luyện kỹ cho các em các loại hình tiết tấu này. Giáo viên cần yêu cầu học
sinh làm rõ phách mạnh phách nhẹ của nhịp 2/4 trong từng ô nhịp và phải
hướng dẫn cho học sinh hiểu sự khác nhau của nửa phách, một phách. Một
phách tương ứng với tay khi gõ xuống và nhấc lên, nghĩa là tay đập xuống là
nửa phách và nhấc lên là nửa phách còn lại, khi gõ phách phải chia đều thời
gian để khoảng cách giữa đập xuống và nhấc lên phải đều bằng nhau, không
được lúc nhanh lúc chậm, như vậy thì khoảng cách giữa các phách cũng sẽ
đều bằng nhau. Với âm hình tiết tấu móc đơn chấm dôi và móc kép
nốt móc đơn bằng 1/2 phách và nốt móc kép bằng 1/4
phách, các em cần chú ý nghỉ ở nốt đơn chấm dôi lâu hơn (thêm 1/4 phách) rồi
mới đọc đến nốt móc kép, khoảng cách độ dài ở hai nốt này không bằng nhau.
Ví dụ 28:

Sau khi được hướng dẫn và rèn luyện các bước để hoàn thiện phần cao
độ và nhịp độ, việc tập đọc và hoàn thiện bài xướng âm đối với các em không
còn quá khó nữa.
Bước 4: Hướng dẫn đọc bài xướng âm [phụ lục 3.9.;104]
Trong bài xướng âm, giáo viên cần phân tích bài tập để học sinh vừa
nhớ lại các kiến thức đã học vừa có thể tự hình thành kỹ năng kỹ xảo để vận
dụng vào bài xướng âm: Bài được viết ở giọng Đô trưởng, nhịp 2/4. Ô nhịp
đầu tiên là nhịp lấy đà nên giáo viên cần phải nhắc lại cho học sinh nhớ lại
kiến thức của nhịp lấy đà đã được học ở môn Lý thuyết âm nhạc (nếu bản
nhạc bắt đầu từ phách nhẹ, thì thoạt đầu có một ô nhịp không đầy đủ gọi là
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nhịp lấy đà). Bài này được viết ở hình thức một đoạn nhạc có 3 câu. Câu 1
gồm có 8 ô nhịp, được chia làm 2 tiết nhạc mỗi tiết nhạc gồm 4 ô nhịp. Câu 2
nhắc lại như câu 1. Câu 3 gồm 8 nhịp cuối, kết trọn ở bậc I giọng Đô trưởng.
Ngoài ra, đây là bài Dân ca Đan Mạch nên yêu cầu của bài khi đọc phải có
sắc thái vui tươi, nhịp độ vừa phải.
Bởi đây là những bài đầu tiên làm quen với xướng âm, giáo viên có thể
cho học sinh đọc riêng về phần cao độ và phần tiết tấu thật kỹ, sau đó ghép
vào hoàn thiện bài. Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào hợp âm rải để xác
định cao độ từng câu, yêu cầu học sinh đọc riêng những chỗ khó. Khi đọc tiết
tấu, các em có thể đọc tên nốt đúng với tiết tấu của bài (đọc tên nốt không có
cao độ), đọc kỹ những âm hình tiết tấu khó. Từ đó, yêu cầu cả lớp đọc bài
hoàn chỉnh với cao độ và tiết tấu. Giáo viên gọi một vài cá nhân đọc hoặc cho
từng nhóm đọc và yêu cầu cả lớp nghe để nhận xét. Thông qua quá trình đọc
bài của học sinh, giáo viên có thể kịp thời chỉnh sửa những lỗi học sinh hay
mắc phải về cao độ, tiết tấu hay nhịp độ đồng thời học sinh cũng có thể tự
phát hiện được những lỗi mình mắc phải và rút ra những kỹ năng cần thiết khi
đọc xướng âm.
Với cách này học sinh có thể tự đọc bài, ôn luyện và hoàn thành bài tập
trên lớp cũng như ở nhà mà không bị phụ thuộc vào giáo viên. Có thể trong
những bài học đầu, học sinh còn chưa quen nên thấy khó nhưng sau khi đã được
rèn luyện vững vàng các kỹ năng này thì các em sẽ không còn cảm thấy Xướng
âm là môn học quá khó nữa và kết quả học tập sẽ được nâng lên rất nhiều.
2.3.2. Dạy học bài xướng âm số 33
2.3.2.1. Tìm hiểu về bài xướng âm và dự kiến xử lý tình huống
Với bài này, giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh về tác phẩm như:
hoàn cảnh xuất xứ, về nội dung, về tác giả. Kalinka là tựa đề của một bài hát
Nga nổi tiếng. Lúc đầu người ta cho rằng đây là một bài dân ca Nga nhưng
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thực sự thì lời và nhạc đã được nhà soạn nhạc, nhà văn, nhà nghiên cứu văn
học dân gian Ivan Petrovich viết vào năm 1860.
Yêu cầu ở bài học này là học sinh phải đọc được gam Rê thứ tự nhiên,
luyện đọc hợp âm rải đi lên đi xuống, để khi đọc vào bài xướng âm, học sinh
có thể biết cách để xác định cao độ chính xác hơn. Ngoài ra, giáo viên phải
cho học sinh luyện đọc một số âm hình tiết tấu được dùng nhiều trong bài học
để khi đọc bài, học sinh đọc được đúng cao độ kết hợp với tiết tấu, cường độ
một cách dễ dàng.
2.3.2.2. Các bước dạy bài xướng âm
Bước 1: Hướng dẫn đọc gam
Giáo viên luyện cho học sinh đọc gam Rê thứ tự nhiên. Giáo viên nhấn
mạnh cho các em chú ý nhớ dấu hóa của gam là có một dấu Si giáng, phân
biệt khoảng cách đọc giữa các âm có khoảng cách 1 cung và nửa cung: bậc I
đến bậc II là một cung, bậc II đến III là nửa cung, Bậc III đến IV và IV đến V
là một cung, bậc V đến VI là nửa cung và bậc VI đến VII là một cung bởi khi
vào bài xướng âm cụ thể, các quãng nửa cung học sinh rất hay đọc phô chênh.
Sau đó yêu cầu các em tự đọc lại nhiều lần, chậm, rõ ràng từ dưới đi lên và
ngược lại.
Ví dụ 29: Gam d moll

Bên cạnh đó, giáo viên có thể cho học sinh luyện kỹ hơn về cao độ
bằng cách đọc các bước lần từ bậc I đến các bậc của gam để học sinh hình
thành và phân biệt khoảng cách âm thanh từ thấp đến cao.
Ví dụ 30:
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Tiếp theo cho học sinh luyện đọc hợp âm rải của giọng Rê thứ. Khi đọc
hợp âm rải, giáo viên yêu cầu học sinh nhớ lại cách đọc hợp âm rải bậc I, bậc
IV, bậc V, đây là ba hợp âm ổn định trong điệu thức, các em có thể dựa vào
các hợp âm rải này để tìm cao độ trong bài xướng âm. Thường trong các bài
xướng âm, hợp âm rải bậc I là học sinh được luyện đọc nhiều nhất và cũng
được vận dụng nhiều vào bài học.
Ví dụ 31: Hợp âm rải bậc I

Ví dụ 32: Hợp âm rải bậc IV

Ví dụ 33: Hợp âm rải bậc V7

Với hợp âm rải bậc V (D7) của giọng rê thứ, giáo viên yêu cầu học sinh chú ý
khi đọc có nốt đô thăng (âm bậc 7 của giọng), các em cần đọc nâng cao độ lên
nửa cung so với nốt đô bình.
Ở bài này, giai điệu được tiến hành trên những âm liền bậc với nhau,
chỉ đến nhịp 14 sang nhịp 15 gần cuối bài, cao độ có bước nhảy xa là quãng 7
(d1 đến c2) nên giáo viên cho học sinh đọc riêng câu này chính xác rồi ghép
với cả bài. Với quãng nhảy này, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh dựa vào
gam để đọc âm chủ d2 rồi đọc lần xuống nốt Đô.
Bước 2: Hướng dẫn về nhịp độ
Vì bài được viết ở nhịp 2/4 nên giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại kiến
thức về nhịp này và cách gõ nhịp, phân biệt rõ phách mạnh, phách nhẹ như:
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Nhịp 2/4 là nhịp có 2 phách trong một ô nhịp, phách thứ nhất mạnh và phách
thứ hai nhẹ. Ngoài ra bài được đọc ở tốc độ Allegretto có nghĩa là hơi nhanh
nên khi đọc học sinh cần chú ý đọc rõ nốt, hát rõ lời không được chậm hay rời
rạc quá.
Bước 3: Hướng dẫn đọc tiết tấu
Trong bài xướng âm này, phần lớn các em sẽ gặp tiết tấu ở dạng móc
đơn và móc kép, các âm hình tiết tấu này học sinh đã được ôn luyện rất nhiều
trong các bài học trước đó nên giáo viên có thể đưa ra mẫu tiết tấu và yêu cầu
học sinh tự đọc và gõ thật chính xác. Tuy nhiên, giáo viên phải nhắc lại cho
học sinh nhớ khoảng cách độ dài từ nốt đen là 1 phách sang nốt móc đơn là
nửa phách nên các em cần đọc nhanh hơn, nốt móc kép là 1/4 phách nên học
sinh cần phải chú ý chia đều khoảng cách khi đọc 4 nốt móc kép trong một
phách và đọc nhanh hơn nốt móc đơn. Từ đó yêu cầu học sinh đọc. Cách dạy
này có thể khơi dậy được tính tự giác của mỗi học sinh, qua đó các em cũng
có thể tự trau dồi cho bản thân các kỹ năng cần thiết trong quá trình học
xướng âm.
Ví dụ 34:

Sau khi đã được rèn luyện thuần thục các kỹ năng đọc cao độ và tiết
tấu, học sinh bắt đầu đọc vào bài xướng âm Ka-lin-ka.
Bước 4: Hướng dẫn đọc bài xướng âm [phụ lục 3.6.;101]
Với bài học này, giáo viên có thể yêu cầu học sinh cùng phân tích bài
xướng âm dựa trên những kiến thức đã được học: Bài được viết ở giọng Rê
thứ, nhịp 2/4 và ô nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà. Bài này viết ở hình thức 1 đoạn
đơn, câu 1 từ nhịp 1 đến 8, câu 2 nhắc lại câu 1, câu 3 từ nhịp 17 đến hết bài
và kết trọn ở bậc I giọng Rê thứ. Ở cuối bài có dấu nhắc lại nên bài được đọc
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lại 2 lần. Giáo viên yêu cầu học sinh tự vỡ bài dựa trên những kỹ năng đã
được học, sau đó gọi vài học sinh lên đọc bài để kiểm tra các em đã đọc đúng
chưa. Ở 8 ô nhịp đầu phần lớn là các bước liền bậc đi lên và đi xuống nên học
sinh dễ dàng đọc được nhưng ở phần sau cao độ có những bước nhảy quãng 5
nên học sinh còn lúng túng hơn. Mặc dù với bước nhảy này, học sinh có thể
dựa vào hợp âm rải để tìm cao độ nhưng các em đôi khi vẫn còn đọc sai. Vì
vậy, giáo viên cần cho học sinh luyện đọc kỹ câu này rồi ghép với cả bài.
Sau khi học sinh hoàn thiện về cao độ và tiết tấu, giáo viên hướng dẫn
cho học sinh đọc bài đúng với tốc độ của bài yêu cầu là Allegretto theo tính
chất Dân ca Nga. Bởi đây là bài Xướng âm có lời ca nên giáo viên hướng dẫn
cho học sinh sau khi xướng âm các em sẽ ghép với lời bài hát luôn, cách trình
bày có thể là nhóm 1 đọc xướng âm sau đó nhóm 2 hát lời ca và ngược lại
hoặc có thể gọi cá nhân một bạn đọc cao độ và bạn khác hát lời ca. Với những
câu nhạc khó, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh xướng âm từng câu và hát
lời ca lại đúng với câu nhạc đó. Yêu cầu khi ghép lời ca là học sinh phải giữ
đúng cao độ như khi đọc xướng âm nên giáo viên cần cho học sinh ghép
chính xác từng câu với cao độ rồi mới hát cả bài. Ngoài ra giáo viên có thể
trình bày toàn bộ tác phẩm thông qua tiếng đàn hoặc giọng hát của mình để
người học nghe, cảm nhận và hình thành thẩm mỹ âm nhạc riêng trong tác
phẩm. Để truyền tải đến người nghe nội dung và cảm hứng của tác phẩm,
người giáo viên cần phải cảm nhận sâu sắc nội dung tư tưởng của bài, phải
nghiên cứu, tìm tòi các hình thức biểu diễn một cách sáng tạo để mang đến
cho học sinh tất cả vẻ đẹp của tác phẩm bằng cảm xúc, sự diễn cảm tinh tế
nhằm gợi lên sự hứng khởi, cảm nhận cái hay cái đẹp trong từng tác phẩm
và tăng lên sự yêu thích âm nhạc trong học sinh để từ đó học sinh có thể
liên tưởng đến các động tác, các điệu múa Nga đã được học và vận dụng ngay
được khi giai điệu vang lên.
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Nghệ thuật âm nhạc có ba lần sáng tạo thì biểu diễn là khâu sáng tạo
thứ hai để đưa tác phẩm đến với người nghe. Bởi vậy, khi dạy Xướng âm cho
học sinh nhất thiết phải làm cho tác phẩm vang lên mà cách tốt nhất là cho
học sinh tự trình diễn. Sau khi trình bày toàn bộ tác phẩm, giáo viên sẽ cho
học sinh trình bày lần lượt từng phần của tác phẩm với yêu cầu chính xác về
cao độ, tiết tấu, sự biểu cảm trong từng câu từng đoạn và cuối cùng là trình
bày toàn bộ tác phẩm với sự biểu cảm về sắc thái, nhịp độ.
2.4. Thực nghiệm sư phạm
2.4.1. Mục đích thực nghiệm
Việc thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích kiểm định tính khả thi và
đánh giá kết quả của việc ứng dụng dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung
cấp múa.
Với những biện pháp mà Luận văn đã đề cập, chúng tôi tiến hành thực
nghiệm tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Với phạm vi của đề tài, chúng
tôi không hy vọng có thể tiến hành trên qui mô lớn, tuy nhiên, Luận văn sẽ có
những đóng góp thiết thực cho việc nâng cao chất lượng dạy học xướng âm
cho học sinh viên hệ Trung cấp.
2.4.2. Đối tượng thực nghiệm
Chúng tôi tổ chức thực nghiệm với 2 lớp K6A và K6B hệ Trung cấp
Múa dân tộc với những nội dung trên. Sau đó đối chứng kết quả của hai lớp
với nhau.
Thời gian: Tháng 11/2017 tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
Lớp K6A: Thực nghiệm
Lớp K6B: Đối chứng
Lớp K6A được học và vận dụng theo cách thức đã trình bày trong Luận
văn (được giáo viên giới thiệu về nội dung và đặc điểm của bài học, được
luyện tập các kiến thức, kỹ năng cụ thể trong bài,…). Ngoài những kiến thức
mà sinh viên được học, chúng tôi còn hướng dẫn chi tiết việc vận dụng từng
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kỹ năng khi xử lý từng tiết nhạc, câu nhạc, các chỗ lấy hơi, ngắt nghỉ phù hợp
với yêu cầu của bài xướng âm.
Lớp K6B không học theo cách thức trên mà học theo cách thức dạy
bình thường như cũ.
2.4.3. Thời gian thực nghiệm
Thời gian thực nghiệm được tiến hành dạy học trên lớp là 2 tuần từ
ngày 27 tháng 11 năm 2017 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017.
Lớp K6A (thực nghiệm) học như sau:
Tuần 1: thứ năm, ngày 30/11
Tuần 2: thứnăm, ngày 7/12
Lớp K6B (đối chứng) học như sau:
Tuần 1: thứ hai, ngày 27/11
Tuần 2: thứ hai, ngày 4/12
Trước khi tiến hành thực nghiệm, học sinh phải chuẩn bị đầy đủ bài mà
giáo viên đã giao.
2.4.4. Tổ chức thực nghiệm
2.4.4.1. Nội dung thực nghiệm
Học bài xướng âm số 4 “Trên đồng, trong rừng”, Dân ca Đan Mạch.:
Đọc gam Đô trưởng và hợp âm rải bậc I, bậc IV, bậc V. Đọc đúng cao độ,
đúng tiết tấu, xử lý sắc thái, lực độ và biểu cảm của bài.
Giáo viên tiến hành vận dụng các biện pháp dạy học nghiên cứu của
Luận văn theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp.
2.4.4.2. Phương pháp thực nghiệm
Chúng tôi đã tiến hành áp dụng các phương pháp dạy học đã nêu trong
luận văn vào giảng dạy.
Dạy học theo giáo án thực nghiệm (xem giáo án phụ lục 2).
Đánh giá theo chuẩn xác định
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Phân tích xử lý kết quả thực nghiệm và trao đổi với các đồng nghiệp
trong tổ.
2.4.4.3. Tiến hành thực nghiệm
Bước 1: Hướng dẫn luyện đọc gam
Ở bước này, yêu cầu học sinh phải nắm vững các âm bậc và đọc chính
xác cao độ gam và hợp âm rải của giọng Đô trưởng.
Bước 2: Hướng dẫn về nhịp độ
Yêu cầu học sinh biết cách gõ nhịp 2/4, phân biệt được phách mạnh
phách nhẹ trong nhịp này và tốc độ của bài để đọc cho chính xác với tính chất
bài yêu cầu.
Bước 3: Hướng dẫn đọc tiết tấu
Giáo viên đưa ra những mẫu tiết tấu khó, chủ yếu được sử dụng trong
bài để học sinh có thể áp dụng khi đọc bài.
Bước 4: Đọc bài xướng âm
Giáo viên có thể giới thiệu về bài xướng âm để học sinh bước đầu cảm
nhận được tính chất âm nhạc trong bài. Giáo viên luyện cho học sinh đọc
chính xác từng câu, hướng dẫn các em sửa những lỗi hay mắc phải về cao độ và
tiết tấu. Qua đó, hướng dẫn học sinh trình bày tác phẩm một cách hoàn chỉnh.
2.4.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm
2.4.5.1. Tiêu chí đánh giá
Xướng âm đúng cao độ, trường độ, xử lý sắc thái tình cảm và vận dụng
các kỹ năng đọc xướng âm vào thể hiện tốt bài học (9-10 điểm)
Xướng âm đúng cao độ, trường độ nhưng còn hạn chế về xử lý sắc thái
tình cảm (7-8 điểm).
Xướng âm đúng cao độ, trường độ nhưng vận dụng các kỹ năng chưa
tốt, chưa biết xử lý sắc thái, lấy hơi (5-6 điểm).
2.4.5.2. Kết quả đánh giá
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Trên cơ sở thống kê, biện pháp dạy học mà chúng tôi đưa ra đã mang
lại hiệu quả tích cực. Lớp K6A thực nghiệm thể hiện tốt bài xướng âm: Biết
vận dụng các kỹ năng vào đọc bài, đọc đúng cao độ, tiết tấu, đọc to,rõ; Biết
xử lý sắc thái, đọc có biểu cảm.
Đối với lớp K6B đối chứng thì việc thể hiện tác phẩm chỉ đảm bảo
được mức độ tương đối về cao độ, tiết tấu. Chưa biết vận dụng các kỹ năng để
xử lý bài, chưa chủ động, tự tin trong việc đọc bài.
Tiểu kết
Từ những thuận lợi và khó khăn đã được trình bày ở chương 1, chúng
tôi đã đưa ra một số giải pháp mang tính đổi mới để nâng cao chất lượng học
tập môn Xướng âm ở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Những đổi mới này
vừa tuân theo những quy chuẩn trong đổi mới phương pháp dạy học của Bộ
giáo dục và Đào tạo và đồng thời cũng áp dụng một cách sáng tạo những kỹ
năng dạy và học đặc thù của Xướng âm như kỹ năng đọc, nghe và cảm thụ.
Dạy học Xướng âm cho học sinh học múa trước hết cần phải xác định
nội dung về mục đích, mục tiêu và xác định tính chất, đặc điểm dạy học
Xướng âm cho học sinh Trường múa, qua đó cung cấp, rèn luyện các kỹ năng,
kiến thức phù hợp cho học sinh Trường múa để phát huy năng lực cảm thụ âm
nhạc cho học sinh.
Trong chương 2, chúng tôi đã đưa ra những kiến thức cốt lõi, những kỹ
năng xướng âm để rèn luyện cho học sinh múa như: đọc cao độ, gõ tiêt tấu,
thể hiện sắc thái đúng với yêu cầu của bài giúp cho học sinh nâng cao khả
năng cảm thụ âm nhạc trong mỗi tác phẩm. Qua đó, các em có thể ứng dụng
tính chất âm nhạc mà mình cảm nhận trong từng câu, từng đoạn nhạc vào các
động tác, các bài tập múa.
Việc thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi của những biện
pháp mà chúng tôi đề cập trong luận văn. Học sinh phần nào có thái độ tích
cực hơn trong giờ học Xướng âm, các em đã biết cách dựa vào gam, hợp âm
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rải để tìm cao độ. Để hoàn thành bài xướng âm, học sinh đã biết vận dụng một
số âm hình tiết tấu đơn giản vào bài học, các em bắt đầu chú ý hơn đến sắc
thái, nhịp độ của bài.
Những phương pháp giảng dạy ở chương 2 chúng tôi đã trình bày, thực
chất cũng đã được sử dụng ở một số trường đạo tạo âm nhạc chuyên nghiệp
và sư phạm âm nhạc, nhưng đối với Trường Múa, các phương pháp này chưa
được giảng dạy một cách triệt để và có hiệu quả. Vì lý do này, chúng tôi vẫn
đưa ra đây là những phương pháp đổi mới.
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KẾT LUẬN
Xướng âm là một bộ môn quan trọng trong hệ thống giáo dục âm nhạc,
là một môn không thể thiếu trong chương trình giảng dạy âm nhạc của các
trường. Xướng âm giúp cho các em phát triển khả năng thẩm âm, khả năng
đọc nhạc, từ đó hoàn thiện hơn cho học sinh về trình độ hiểu biết âm nhạc.
Qua quá trình tìm hiểu về lịch sử xây dựng và phát triển của Trường
Cao đẳng Múa Việt Nam, chúng tôi nhận thấy nhà trường luôn quan tâm đến
việc giảng dạy và phát huy hiệu quả chương trình đào tạo Âm nhạc cho học
sinh đặc biệt là với môn Xướng âm. Chương trình, giáo trình được nhà trường
và các khoa chuyên môn nghiên cứu, đổi mới cho phù hợp ở tất cả các môn
học nói chung và môn Xướng âm nói riêng. Các giáo viên luôn chịu khó học
hỏi, cập nhật những kiến thức mới để đảm bảo chất lượng học tập môn Xướng
âm cho học sinh, đáp ứng đầy đủ mục đích yêu cầu mà nhà trường đã đưa ra.
Tất cả những đóng góp này đã đáp ứng phần nào đến sự thành công trong quá
trình đào tạo đối với sự nghiệp giáo dục của Trường. Bên cạnh những ưu
điểm đó vẫn còn một số mặt còn hạn chế như: khả năng âm nhạc của học sinh
còn chưa đồng đều cùng với nhận thức thiếu sót về tầm quan trọng của môn
Xướng âm đối với ngành múa. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy của giáo
viên còn chưa đồng nhất, chưa thực sự khơi dạy được tính tích cực, tự giác
trong học tập của học sinh. Những hạn chế này đã có ảnh hưởng không nhỏ
đến chất lượng giảng dạy và học tập của Trường và đó là cơ sở cần thiết cho
việc chúng tôi đưa ra biện pháp để khắc phục những mặt còn tồn tại trong
việc dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Trường Cao đẳng Múa
Việt Nam.
Việc đưa ra các biện pháp dạy học Xướng âm cần phải có yêu cầu xác
định cho các biện pháp dạy học cụ thể với học sinh hệ Trung cấp Múa. Giáo
viên cần nắm được mục đích dạy học để cung cấp cho học sinh những kiến
thức cơ bản, đó là đọc đúng cao độ, chuẩn xác tiết tấu, phát huy năng lực cảm
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thụ âm nhạc cho học sinh. Để đạt được mục đích dạy học thì giáo viên phải đề
ra các mục tiêu cụ thể cho việc dạy học Xướng âm để từ đó các em có thể vận
dụng vào các bài tập xướng âm một cách linh hoạt. Quan trọng hơn cả là việc
nắm bắt đặc điểm dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Múa là
không thể coi nhẹ. Bởi đối tượng học sinh của trường Múa có những đặc điểm
không tương đồng với học sinh ở các ngành nghệ thuật khác nên việc xác
định, lựa chọn bài xướng âm phù hợp với nội dung học tập sẽ giúp học sinh
phát huy được hết năng lực của mình trong quá trình học tập.
Xướng âm có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo cho học sinh có đầy đủ
những kỹ năng chuẩn mực về âm nhạc, đó là các kỹ năng về đọc cao độ, kỹ
năng về tiết tấu, sắc thái hay kỹ năng ghép với lời ca. Rèn luyện kỹ năng
Xướng âm cho học sinh Trường múa cần phải đảm bảo tính chính xác, phù
hợp, linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Cao độ là nhân tố đầu tiên để hình
thành giai điệu nên kỹ năng về cao độ luôn được coi trọng. Trong đó, đọc
gam, đọc hợp âm rải, đọc quãng là những kỹ năng không thể thiếu trong quá
trình hình thành và xác định cao độ. Tiết tấu và nhịp độ đóng vai trò quan
trọng trong việc tạo ra nhịp điệu trong từng bản nhạc, cho từng điệu múa,
quyết định tính cách múa của mỗi dân tộc nên tiết tấu là phần không thể thiếu
để hoàn thiện một bài Xướng âm.
Việc chúng tôi lựa chọn dạy học hai bài trong giáo trình Xướng âm để
hướng dẫn, rèn luyện những kỹ năng xướng âm cho học sinh, qua đó học sinh
biết cách vận dụng các kỹ năng đã được luyện tập vào đọc bài một cách linh
hoạt và chính xác nhằm tổng hợp lại các kỹ năng cơ bản cho học sinh và vận
dụng vào từng bước trong dạy học xướng âm để hướng dẫn cho học sinh như:
hướng dẫn đọc cao độ, hướng dẫn về nhịp độ, hướng dẫn gõ tiết tấu và vận
dụng các kỹ năng trên để đọc vào bài xướng âm.
Qua kết quả thực nghiệm cho thấy, việc chúng tôi đưa ra các biện pháp
dạy học Xướng âm đã giúp học sinh tích cực hơn, tự giác hơn trong việc rèn
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luyện xướng âm. Đây chỉ là bước đầu để chúng tôi thực nghiệm biện pháp
dạy học Xướng âm cho học sinh hệ trung cấp Múa. Để triển khai các biện
pháp này cần phải có thời gian thể nghiệm và đặc biệt cần có sự hỗ trợ của
phía Nhà trường, của Khoa và các bạn đồng nghiệp.
Chúng tôi cho rằng, nhà trường tăng cường tổ chức cho giáo viên đi
thực tế, học tập các phương pháp giảng dạy của các trường cùng ngành.
Giảng viên cần học hỏi, trau dồi kinh nghiệm về nghiệp vụ sư phạm cũng như
về các phương pháp dạy học hiện đại nhằm nâng cao giảng dạy môn học. Đối
với học sinh, các em cần có ý thức tự giác, thái độ nghiêm túc, phải có nhận
thức đúng đắn hơn về tầm quan trọng của môn Âm nhạc nói chúng và môn
Xướng âm nói riêng đối với ngành nghề mình đang học./.
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Phụ lục 1
1.1 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học:

KÝ - XƯỚNG ÂM

2. Số tiết:

120 tiết

3. Phân bổ thời gian:

Chia 4 học kỳ

- Lên lớp: 100 tiết. Mỗi lần lên lớp kiểm tra bài cũ từ 20 đến 30 phút.
- Ôn tập: Học kỳ thứ nhất, thứ hai, mỗi học kỳ 2 tiết
Học kỳ thứ ba, thứ tư, mỗi học kỳ 4 tiết
Tổng cộng số tiết ôn tập là 12
- Thi cuối các học kỳ 2 tiết x 4 học kỳ = 8 tiết.
HỌC KỲ THỨ NHẤT
Gồm 15 bài x 2 tiết/bài = 30 tiết, từ bài số 1 đến hết bài số 15. Mỗi bài
đều có 3 phần gồm đọc gam, đọc bài giai điệu và đọc tiết tấu.
Tiến trình 15 bài học trong học kỳ thứ nhất như sau:
* Từ bài 1 đến bài 5
Giọng Đô trưởng
Ký hiệu đầy đủ là C dur, viết tắt là C
(Cách viết tắt này được áp dụng phổ cập trong âm nhạc hiện nay)
- Đọc gam C tự nhiên, lần lượt theo 3 cách: hợp âm rải, gam liền bậc,
các quãng từ âm gốc.
- Xướng âm 5 bài giọng C, trong đó 3 bài nhịp 2/4 và 2 bài 4/4.
- Tập gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu. Lúc đầu chưa cần phân biệt
rõ phách mạnh với phách nhẹ. Sau khi đa số học sinh đã gõ được đúng theo
nhịp phách ( thời gian tùy thuộc khả năng tiếp thu của mỗi lớp), hướng dẫn
học sinh gõ đúng theo nhịp, nghĩa là gõ phân biệt rõ phách mạnh với phách
nhẹ.
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- Vì chương trình học ký - xướng âm được bắt đầu cùng lúc với chương
trình Nhạc lý cơ bản nên các bài đầu tiên phải giành thời gian dậy cho học
sinh nhận biết các ký hiệu về khuông nhạc, khóa nhạc, các trường độ cơ bản,
tên nốt nhạc, cách viết nốt nhạc và đuôi nốt trên khuông…nên không học tiết
tấu ở bài 1 và bài 2
- Tiết tấu ( từ bài 3 đến bài 5): Đọc và gõ 3 bài tiết tấu nhịp 2/4, các kiểu
phách nguyên, phách chia theo các độ dài cơ bản thành 2 và 4 nốt.
* Từ bài 6 đến bài 10
Giọng La thứ tự nhiên
Ký hiệu đầy đủ là A moll. Viết tắt là Am
(Khác với ký hiệu giọng trưởng, giọng thứ có thêm chữ m. Ký hiệu này
được dùng phổ cập trong các sách âm nhạc hiện nay)
- Đọc gam: Am tự nhiên
- Xướng âm 5 bài giọng Am tự nhiên, trong đó có 2 bài nhịp 3/4
- Tập gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm. Tập
gõ phách của nhịp 3 /4: Một phách mạnh, 2 phách nhẹ
- Tiết tấu: 5 bài. Tập đọc và gõ phối hợp các kiểu chia nốt đen thành 2, 3,
4 nốt đơn và kép lẫn lộn.
* Từ bài 11 đến bài 13
2 bài giọng Am hòa âm và một bài giọng Am giai điệu
- Nhắc lại kiến thức Nhạc lý cơ bản cho học sinh nắm chắc thêm trước khi
đọc, đó là:
+ Giọng Am thứ hòa âm khác giọng Am tự nhiên ở chỗ có nốt son ( bậc
VII) nâng lên nửa cung.
+ Giọng Am giai điệu khác giọng Am tự nhiên ở chỗ có nốt fa và nốt son
( bậc VI và bậc VII) nâng lên nửa cung khi gam đi lên, còn khi gam đi xuống
thì bậc VI, VII lại hoàn trở về như thứ tự nhiên.
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Chú ý: Hướng dẫn học sinh cách viết các dấu thăng bất thường cho
gam thứ hòa âm đi lên, đi xuống, thứ giai điệu khi đi lên và dấu hoàn khi gam
thứ giai điệu đi xuống sao cho đúng vị trí cao độ và phải đặt sát phía trước nốt
nhạc bị hóa.
-Đọc gam: 2 bài Am hòa âm, một bài Am giai điệu
Đọc hợp âm rải gam Am. Chỉ rõ cho học sinh biết hợp âm rải này dung
chung cho cả 3 loại gam thứ tự nhiên, hòa âm và giai điệu.
- Xướng âm 2 bài giọng Am hòa âm, trong đó một bài nhịp 3/4 và một
bài nhịp 4/4.
- Xướng âm một bài giọng Am giai điệu nhịp 2/4
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu khi xướng âm các bài nhịp 2/4,
3/4 và 4/4. Phân biệt rõ sự khác nhau trong việc luân phiên các phách mạnh,
nhẹ giữa ba loại nhịp này.
- Tiết tấu: 3 bài, tập đọc và gõ các kiểu chia nốt trắng thành đơn-đen-đơn,
chia nốt đen thành kép-đơn-kép ( các kiểu đảo phách) và thành chùm ba
* Bài 14: Ôn tập
* Bài 15: Thi hết học kỳ thứ nhất
Bài thi xướng âm gồm ba phần:
HỌC KỲ THỨ HAI
Gồm 15 bài x 2 tiết/bài = 30 tiết, từ bài số 16 đến hết bài số 30.
Tiến trình cụ thể các bài trong học kỳ thứ hai như sau:
* Từ bài 1 đến bài 20
Giọng son trưởng
Ký hiệu G dur. Viết tắt là G
- Đọc gam: Đọc lại gam C tự nhiên. Sau đó đọc sang G tự nhiên
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- Xướng âm một bài giọng C ( với cấp độ khó hơn học kỳ thứ nhất), 4 bài
giọng G, trong đó cần có ít nhất một bài nhịp 6/8, một bài nhịp biến đổi ( có
thể lấy trrong dân ca Việt Nam)
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm. Hướng dẫn
cách gõ nhịp 6/8 theo 2 kiểu:
+ Kiểu 6 phách móc đơn
+ Kiểu 2 phách nốt đen chấm đôi giống như nhịp 2/4
Hướng dẫn cách gõ đúng các phách mạnh, nhẹ với bài nhịp biến đổi
- Tiết tấu: Đọc và gõ 5 nhịp trống cho múa dân gian đồng bằng Bắc bộ.
* Từ bài 21 đến bài 23
Giọng Mi thứ tự nhiên
Ký hiệu E moll. Viết tắt là Em
- Đọc lại gam Am tự nhiên. Sau đó chuyển sang đọc gam Em tự nhiên
- Xướng âm 3 bài giọng Em tự nhiên, trong đó có các bài nhịp 2 phách và
nhịp 3 phách
- Yêu cầu gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm.
- Tiết tấu: 3 bài. Tập đọc và gõ những nhịp trống, mõ cho múa dân gian
các dân tộc Cao Lan, Lô Lô
* Từ bài 24 đến bài 26
2 bài giọng Em hòa âm và 1 bài giọng Em giai điệu
- Đọc gam: 2 bài Em hòa âm, 1 bài Em giai điệu
Đọc hợp âm rải gam Em. Chỉ rõ hợp âm rải này dùng chung cho cả 3 loại gam
thứ tự nhiên, hòa âm và giai điệu.
- Phân biệt sự khác nhau giữa Em tự nhiên với Em hòa âm có bậc VII cao
hơn nửa cung vì âm D luôn luôn thăng.
- Xướng âm hai bài giọng Em hòa âm. 1 bài giọng Em giai điệu
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu khi xướng âm
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- Tiết tấu: 3 bài, tập đọc và gõ các nhịp trống, chiêng cho múa dân gian
các dân tộc Tày, Cơ-ho, Co
* Từ bài 27 đến bài 28
Giọng Fa trưởng
Ký hiệu F dur. Viết tắt là F
- Đọc gam: Đọc lại gam C tự nhiên. Sau đó đọc sang F tự nhiên.
- Xướng âm 2 bài giọng F
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm
- Tiết tấu: Đọc và gõ các nhịp trống đệm cho múa dân gian các dân tộc
Chăm, Khơ me
* Bài 29: Ôn tập
* Bài 30: Thi hết học kỳ thứ 2
HỌC KỲ THỨ 3Gồm 15 bài x 2 tiết/bài = 30 tiết, từ bài số 31 đến hết bài số
45.
Tiến trình cụ thể các bài trong học kỳ thứ 3 như sau:
*Từ bài 31 đến bài 32
- Đọc tiếp gam F dur tự nhiên.
- Xướng âm tiếp 2 bài giọng F dur
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm. Chú ý hướng
dẫn yêu cầu học sinh gõ đúng các phách mạnh, nhẹ và mạnh vừa nếu có.
- Tiết tấu: Đọc và gõ 3 nhịp trống nhạc nhẹ thông dụng: Bepop, Disco,
Fox
*Từ bài 33 đến bài 35
Giọng Rê thứ tự nhiên
Ký hiệu D moll. Viết tắt là Dm
- Đọc gam: Dm tự nhiên
- Xướng âm 3 bài giọng Dm tự nhiên, trong đó có các bài nhịp 2 phách và
nhịp 3 phách.
- Yêu cầu gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm
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- Tiết tấu: 3 bài. Tập đọc và gõ những nhịp trống nhạc nhẹ thông dụng:
Rock, Slow, Rock, Valse
*Từ bài 36 đến bài 37
2 bài giọng Dm hòa âm
- Đọc gam: 2 bài Dm hòa âm. Nói qua về gam Dm giai điệu bằng cách so
sánh tương đương với các giọng Em, Am giai điệu đã học, nhưng sẽ không
đọc bài Dm giai điệu (vì không có thời gian)
Đọc hợp âm rải gam Dm. Chỉ rõ hợp âm rải này dùng chung cho cả ba
loại gam thứ tự nhiên, hòa âm và giai điệu.
- Phân biệt sự khác nhau giữa Dm tự nhiên với Dm hòa âm có bậc VII cao
hơn nửa cung vì nốt C luôn luôn thăng
- Đọc cho học sinh chép bài xướng âm
- Xướng âm 2 bài giọng Dm hòa âm
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu khi xướng âm.
- Tiết tấu: 2 bài, tập đọc và gõ tiếp 4 nhịp trống nhạc nhẹ thông dụng:
Marche, Chachacha, Tango và Rumba
*Từ bài 38 đến bài 40
Giọng Rê trưởng
Ký hiệu D dur. Viết tắt là D
- Đọc gam D tự nhiên. Đọc so sánh đối chiếu gam D với gam Dm
- Xướng âm 2 bài giọng D dur
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm
- Tiết tấu 2 bài: Đọc và gõ Đảo phách trong nhịp 3 phách và nhịp 4 phách
*Từ bài 41 đến bài 43
Giọng Xi thứ tự nhiên và giọng xi thứ hòa âm
Ký hiệu B moll. Viết tắt Bm
- Đọc gam: 2 bài gam Bm tự nhiên và 1 bài gam Bm hòa âm

87
- Xướng âm 2 bài giọng Bm tự nhiên, 1 bài giọng Bm hòa âm, trong 3 bài
có ít nhất một bài nhịp 2 phách và một bài nhịp 3 phách
- Yêu cầu gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm
- Tiết tấu 3 bài. Đọc và gõ phối hợp cờ giật (chùm móc đơn chấm dôi với
móc kép), cờ giật ngược (chùm móc kép với móc kép chấm dôi) và chùm ba
*Từ bài 43 đến bài 44: Ôn tập
*Từ bài 45: Thi học kỳ thứ ba
HỌC KỲ THỨ TƯ
Gồm 15 bài x 2 tiết/bài = 30 tiết, từ bài số 46 đến hết bài số 60
Tiến trình cụ thể các bài trong học kỳ thứ tư như sau:
*Từ bài 46 đến bài 48
Giọng Xi giáng trưởng
Ký hiệu Bb dur. Viết tắt là Bb
- Đọc gam: đọc lại gam C dur tự nhiên. Sau đó đọc sang Bb tự nhiên.
- Đọc cho học sinh chép 3 bài xướng âm giọng Bb dur. Các bài này cần
khác nhau về số báo nhịp
- Có thể thay bài số 46 bằng bài ôn tập giọng C. Song bài đọc xướng âm
phải có tiết tấu khó và giai điệu có thể biến âm
- Hướng dẫn học sinh tự phá bài xướng âm theo 2 bước:
+ Bước một là vận dụng gam để đọc đúng cao độ lần lượt các âm theo
giai điệu đã ghi, mỗi âm mmột phách đều nhau, không cần chú ý đến trường
độ thực của các nốt.
+ Bước hai: đọc kết hợp cả cao độ và trường độ với tốc độ chậm. Sau
đó sẽ nâng dần tốc độ lên theo đúng yêu cầu của bản nhạc
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm.
-Thay 3 bài đọc tiết tấu bằng việc tiếp tục luyện cho học sinh chép 3 bài
khóa fa. Sau đó hướng dẫn đọc bài khóa fa hay cho đọc tiết tấu. Vì bước đầu
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làm quen với khóa mới nên các bài này cần ngắn gọn, dễ đọc. Có thể dung bài
không có dấu hóa hoặc một dấu hóa.
*Từ bài 49 đến bài 51
Giọng Son thứ tự nhiên và Son thứ hòa âm.
Ký hiệu G moll. Viết tắt là Gm
Đọc gam: Gm tự nhiên và Gm hòa âm. Đọc so sánh Gm tự nhiên với G.
- Đọc cho học sinh chép các bài xướng âm, trong đó có một bài khóa Fa
- Xướng âm 3 bài giọng Gm tự nhiên và Gm hòa âm
- Yêu cầu gõ phách bằng tay đúng quy luật mạnh nhẹ đệm theo giai điệu
trong khi xướng âm
- Tiết tấu: Ôn lại các nhịp trống chiêng đệm cho múa dân gian đã học.
Tốt nhất là có bộ trống, mõ, chiêng hoặc xanh - ban cho học sinh gõ trực tiếp.
Nếu không có thì tạm thời quy định cách đập tay ( thay cho dùi trống) vào các
vị trí ( tưởng tượng) tương ứng với mặt trống, tang trống, chiêng, mõ.
*Từ bài 52 đến bài 55
Giọng La trưởng. Ký hiệu A
Giọng Fa thăng thứ. Ký hiệu là F#m
( Trong đó 2 bài giọng A, 2 bài giọng F#m tự nhiên hoặc hòa âm)
- Đọc gam 2 bài giọng A dur. 2 bài giọng F#m
Với gam A, chỉ đọc điệu trưởng tự nhiên. Sau đó đọc đối chiếu gam A với
Am
Với gam F#m, đọc gam điệu thứ tự nhiên xong, đọc tiếp sang điệu thứ
hòa âm.
- Đọc cho học sinh chép các bài xướng âm, trong đó có một bài dung khóa
Fa
- Xướng âm giai điệu: 2 bài giọng A dur, 2 bài giọng F#m
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu khi xướng âm
-Tiết tấu: Ôn tập các Style nhạc nhẹ thông dụng đã học.
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*Từ bài 56 đến bài 57
Bài 56 giọng Mi giáng trưởng ( Eb)
Bài 57 giọng Đô thứ ( Cm)
- Đọc gam Eb tự nhiên. Gam Cm tự nhiên và Cm hòa âm
- Đọc đối chiếu gam cùng chủ âm Cm và C
- Đọc cho học sinh chép các bài xướng âm
- Xướng âm một bài giọng Eb dur. 1 bài giọng Cm tự nhiên hoặc hòa âm
- Gõ phách bằng tay đệm theo giai điệu trong khi xướng âm
- Tiết tấu: Đánh đàn hoặc phát đĩa CD cho nghe và để học sinh tự gõ nhịp
bằng tay lên mặt bàn đệm theo cho đúng phách mạnh, phách nhẹ một số bản
nhạc không trùng với các bài xướng âm đã học, có nhịp 2 phách, 3 phách và 4
phách.
*Từ bài 58 đến 59: Tổng ôn tập
* Bài 60: Thi học kỳ thứ tư
Bài thi gồm 3 phần ghi sẵn trong phiếu đề thi cho học sinh tự bốc
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1.2. Nội dung chương trình đào tạo hệ Trung cấp
Thời gian học tập (giờ)
Trong đó
Thực
hành/thực
Kiểm
tập/thí nghiệm/
tra
bài tập/ thảo
luận

Số
tín
chỉ

Tổng
số

Các môn học chung

14

210

95

100

15

Chính trị

2

30

22

6

2

MH 02 Pháp luật

1

15

10

4

1

MH 03 Giáo dục thể chất

2

30

3

24

3

3

45

19

23

3

2

30

13

15

2

4

60

28

28

4

Mã
MH

I
MH 01

Tên môn học

Giáo dục Quốc phòng và An
ninh
MH 05 Tin học
MH 04

MH 06 Ngoại ngữ

Lý
thuyết

Các môn học chuyên môn
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Môn học cơ sở

20

Nhạc lý cơ bản 1

2

30

2

Nhạc lý cơ bản 1
MH 08 Hình thức âm nhạc

2
2

30
30

2
2

MH 09 Âm nhạc Dân gian

2

30

2

Kí - Xướng âm 1

2

30

2

Kí - Xướng âm 2

2

30

2

Kí - Xướng âm 3

2

30

2

Kí - Xướng âm 4
Lịch sử nghệ thuật múa

2
4

30
60

2
2

II
II.1
MH 07

MH 10

MH 11

Môn chuyên môn ngành,
nghề
Múa dân gian dân tộc Việt
MH 12
Nam 1
II.2

68
4

90

30

58

2
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Múa dân gian dân tộc
Nam 2
Múa dân gian dân tộc
Nam 3
Múa dân gian dân tộc
Nam 4
Múa dân gian dân tộc
Nam 5
Múa dân gian dân tộc
Nam 6
Múa cổ điển châu Âu 1

MH 13

MH 14

Việt

5

120

30

88

2

Việt

5

120

30

88

2

Việt

5

120

30

88

2

Việt

5

120

30

88

2

Việt

5

120

30

88

2

5

120

30

88

2

Múa cổ điển châu Âu 2

5

120

30

88

2

Múa cổ điển châu Âu 3

5

120

30

88

2

Múa cổ điển châu Âu 4

6

150

30

118

2

Múa cổ điển Việt Nam 1

5

120

30

88

2

Múa cổ điển Việt Nam 2

6

135

45

88

2

tác phẩm

2

45

15

28

2

tác phẩm

2

45

15

28

2

tác phẩm

2

45

15

28

2

tác phẩm

3

75

15

58

2

8

180

60

112

8

Múa đương đại 1

2

45

15

28

2

Múa đương đại 2

2

45

15

28

2

Múa tính cách nước ngoài 1

2

45

15

28

2

Múa tính cách nước ngoài 2

2

45

15

28

2

Kỹ thuật biểu diễn
múa 1
Kỹ thuật biểu diễn
múa 2
MH 15
Kỹ thuật biểu diễn
múa 3
Kỹ thuật biểu diễn
múa 4
II.3 Môn học tự chọn

MH 16

MH 17

Tổng số tín chỉ:

110 tín chỉ
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Phụ lục 2
Giáo án thực nghiệm
Bài số 4: Gam Đô trưởng
Xướng âm: Trên đồng, trong rừng.
Thời Nội dung và hoạt động của giáo viên

Phương Hoạt

gian

pháp

động

dạy học của
học
sinh
1. Ổn định lớp, giới thiệu bài học

Sử dụng Lắng

Bài số 4 viết ở giọng Đô trưởng, nhịp 2/4. phương

nghe

Đây là bài Dân ca Đan Mạch nên bài có tính pháp
chất dân ca dân vũ, sắc thái tươi vui.

dùng
lời.

2. Hướng dẫn vào bài
Bước 1: Đọc cao độ

Thuyết

Lắng

- Giáo viên cho học sinh đọc gam Đô trưởng trình và nghe.
đi lên và đi xuống.

thị
phạm.

Lưu ý cho học sinh khi đọc đến quãng nửa

Đọc

cung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc hợp âm
rải bậc I, IV, V đi lên đi xuống nhiều lần để
làm quen với khoảng cách giữa các âm bậc.

theo
Hướng

hướng

dẫn

dẫn của
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Hợp âm rải bậc I

thực

giáo

hành

viên.

luyện
tập
Hợp âm rải bậc IV
Học
sinh
đọc

Hợp âm rải bậc V7

theo
hướng
dẫn
Bước 2: Nhịp độ
Bài tập này được viết ở nhịp 2/4, đây là loại
nhịp có 2 phách trong một ô nhịp, phách 1
mạnh và phách 2 nhẹ nên học sinh cần chú ý

Thuyết

Học

trình

sinh
chú

phân biệt rõ phách mạnh-nhẹ trong từng ô

ý

nghe

nhịp. Bài được yêu cầu đọc ở tốc độ vừa phải,
vui tươi nên học sinh cần lưu ý hơn trong khi
đọc.
Bước 3: Tiết tấu
Giáo viên phân tích và gõ từng âm hình tiết
tấu, yêu cầu học sinh chú ý nghe và gõ lại.

Yêu cầu từng bàn, từng nhóm gõ lại mẫu tiết
tấu.

Hướng

Gõ tiết

dẫn

tấu

thực

theo

hành

hướng

luyện

dẫn

tập
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Bước 4: Đọc xướng âm
- Hướng dẫn học sinh vỡ bài: đọc đúng cao độ,
tiết tấu, sắc thái..

Phương

- Giáo viên cho học sinh đọc từng câu, cho pháp

Học
sinh

học sinh đọc riêng chỗ khó rồi ghép cả câu. kiểm tra đọc bài
Gọi một vài học sinh lên đọc cá nhân với đúng đánh

theo

yêu cầu về cao độ, tiết tấu. Yêu cầu cả lớp giá

yêu cầu

nghe để nhận xét.

Trình

của

- Sửa những chỗ học sinh còn đọc sai.

bày tác giáo

- Hoàn thiện bài xướng âm với đúng yêu cầu phẩm
về sắc thái, nhịp độ.

viên
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3. Nhận xét và củng cố bài

Phương

Học

- Đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh.

pháp

sinh

- Nhắc lại tổng quan về bài học. Lưu ý cho học kiểm

lắng

sinh những quãng nhảy xa còn đọc chưa tốt.

tra,

nghe

4. Dặn dò

đánh

Viết

- Yêu cầu học sinh về phải đọc lại gam và hợp giá

bài tập

âm rải nhiều.

về nhà.

- Ôn lại mẫu tiết tấu vừa học
- Cho bài tập về nhà.
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Phụ lục 3
Một số bài tập Xướng âm trong Giáo trình Xướng âm Trường Cao
đẳng Múa Việt nam
3.1. Ví dụ số 35: Trích bài xướng âm số 22.2 trong Giáo trình xướng âm.
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3.2. Ví dụ số 36: Trích bài xướng âm số 36.2 trong Giáo trình xướng âm.
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3.3. Ví dụ số 37: Trích bài xướng âm số (24+25).2 trong Giáo trình xướng âm
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3.4. Ví dụ số 38: Trích bài xướng âm số (34+35).2 trong Giáo trình xướng
âm.
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3.5. Ví dụ số 39: Trích bài xướng âm số 55.2 trong Giáo trình xướng âm.
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3.6. Ví dụ số 40: Trích bài xướng âm số33.2 trong Giáo trình xướng âm.
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3.7. Ví dụ số 41: Trích bài xướng âm số 12.2 trong Giáo trình xướng âm.

103
3.8. Ví dụ số 42: Trích bài xướng âm số 32.2 trong Giáo trình xướng âm.
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3.9. Ví dụ số 43: Trích bài xướng âm số 4.2 trong Giáo trình xướng âm.
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Phụ lục 4
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
4.1. PHIẾU SỐ 01
Các anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây. Các ý kiến của anh/chị sẽ góp
phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn Xướng âm cho hệ Trung cấp Trường
Cao đẳng Múa Việt Nam.
NỘI DUNG CÂU HỎI
Những nhân tố nào sau đây tác động đến

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
Nhất trí

chất lượng dạy và học Xướng âm trong đào

Không

Khó

nhất trí

nói

Vận

Khó

dụng

nói

tạo hệ Trung cấp Múa.
1

Nội dung, chương trình

2

Chất lượng giảng dạy của giảng viên

3

Chất lượng tuyển đầu vào của sinh viên

4

Phương pháp dạy và học

5

Môi trường, điều kiện dạy và học

6

Ý kiến riêng:

Nhận định của anh/chị về thực trạng phương Vận
pháp dạy xướng âm của giáo viên

dụng tốt

chưa tốt
7

Phương pháp diễn giảng lý thuyết

8

Phương pháp thị phạm

9

Phương pháp trao đổi giữa giáo viên học sinh

10 Phương pháp dạy học thực hành
11 Phương pháp kiểm tra, đánh giá
12 Ý kiến riêng:
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Nhận định của anh/chị về thực trạng phương Vận dụng
tốt

pháp học xướng âm của học sinh

Vận

Khó

dụng

nói

chưa tốt
13 Phương pháp tiếp thu kiến thức trong bài
giảng
14 Phương pháp tự học
15 Phương pháp rèn luyện kỹ năng đọc
xướng âm
16 Phương pháp tự đánh giá, tự điều chỉnh
17 Ý kiến riêng:
Đồng chí vui lòng cho biết thêm những thông tin về cá nhân
18 Tuổi đời

Dưới 30

Từ 30

Từ 40 đến 50

Trên 50

đến 40
19 Thâm niên công Dưới 10
tác
20 Trình độc học

Từ 10 đến 20 năm

năm
Cử nhân

Trên 20
năm

Thạc sĩ

Tiến sĩ

vấn
21 Chuyên môn

Giảng

Cán bộ quản lý

Cán bộ khác

viên
Xin trân trọng cảm ơn
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4.2. PHIẾU SỐ 02
Để có thêm những tư liệu góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh hệ
Trung cấp Trường Cao đẳng Múa Việt nam, mong bạn cho biết ý kiến của mình về
những vấn đề sau (theo cách thức đánh dấu vào các ô tương ứng).
Rất mong sự hợp tác của bạn
NỘI DUNG CÂU HỎI

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI

Kỹ năng nào khó tiếp thu trong học xướng Rất khó

Khó

Dễ

Chưa

Khó

tốt

nói

Ít
thường
xuyên

Khó
nói

âm ở trường
1

Đọc đúng cao độ

2

Đọc đúng trường độ

3

Đọc đúng tốc độ

4

Đọc đúng cường độ

5

Thể hiện sắc thái

6

Ý kiến riêng của bạn

Nhận định của bạn về thực trạng học xướng

Tốt

âm của học sinh viên
7

Mức độ tiếp thu kiến thức trong bài
giảng

8

Mức độ tự học

9

Mức độ rèn luyện kỹ năng đọc xướng
âm

10 Mức độ tự đánh giá, tự điều chỉnh
11 Ý kiến riêng của bạn
Bạn đã làm gì để học có hiệu quả môn Xướng
âm
12 Học tốt các môn âm nhạc có liên quan

Thường
xuyên
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13 Rèn tốt các kỹ năng đọc
14 Luyện kỹ các âm hình tiết tấu
15 Chăm chỉ luyện tập ở trên lớp và ở nhà
16 Nhờ giảng viên hoặc bạn học nghe và
sửa
17 Ý kiến riêng của bạn
Theo bạn, cần làm gì để học tốt môn Xướng Rất cần

Cần

thiết

âm

Không

thiết

18 Nhà trường cần tạo điều kiện và phương
tiện để học sinh học có hiệu quả
19 Các giáo viên có phương pháp giảng dạy
phù hợp với khả năng chung của sinh
viên
20 Giáo viên cần hướng dẫn học sinh vận
dụng các phương pháp học phù hợp
21 Ý kiến riêng của bạn
Bạn vui lòng cho biết thêm những thông tin về cá nhân
22 Tuổi đời

Dưới 15

Từ 15 đến 20

Trên 20

23 Là sinh viên

Năm thứ

Năm thứ

Năm thứ tư

nhất

hai

24 Loại hình đào Chính quy
tạo

Năm thứ ba

Vừa làm vừa

Liên thông

học
Xin trân trọng cảm ơn

