
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

BÙI THỊ PHƯƠNG ĐÔNG 

 

 

DẠY HỌC CA KHÚC VIẾT VỀ HÀ NỘI CHO SINH VIÊN 

NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC ĐÁP ỨNG  

YÊU CẦU GIÁO DỤC THẨM MỸ HIỆN NAY 

 

 

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc 

Mã số: 9140111 

 

 

Người hướng dẫn khoa học:  

GS.TSKH.Phạm Lê Hòa 

 

 

 

 

Hà Nội, 2022 



Công trình được hoàn thành tại: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê HoàGS.TS 

Trần Văn Bình 

 

Phản biện 1: PGS.TS. Lê Văn Toàn 

Phản biện 2: PGS.TS. Phó Đức Hoà 

Phản biện 3: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn 

 

 

Luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án họp tại 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 

Số 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 

Vào hồi ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng ….. năm 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:  

- Thư viện Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương 

  



 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ  

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

Bài báo khoa học 

1. Bùi Thị Phương Đông (2015),“Ca khúc về Hà Nội trong những ngày 

đầu kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật,(số đặc biêt), 

tr.33-34. ISSN 1859 – 4962.  

2. Bùi Thị Phương Đông (2022).“Ca khúc viết về Hà Nội góp phần định 

hướng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh”. Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao 

chất lượng đào tạo sau đại học ngành văn hóa nghệ thuật, tr 93-101.Nxb 

Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN – 978 – 604 – 369 -905-0 

3. Bùi Thị Phương Đông (2022),“Đóng góp của ca khúc Hà Nội trong 

giáo dục thẩm mỹ cho công chúng”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (số 506), 

tr 79-82. ISSN 0866 - 8655 

4. Bùi Thị Phương Đông (2022),“Chủ để ca ngợi tình yêu và cuộc sống 

của các ca khúc viết về Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (số 42).  

5. Bùi Thị Phương Đông (2022),“Phong cách sáng tác và đặc trưng âm 

nhạc của ca khúc viết về Hà Nội”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (số 507), 

ISSN 0866 – 8655 

  



MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Đồng hành cùng nền ca khúc cách mạng Việt Nam, các ca khúc 

về đề tài Hà Nội đã có những đóng góp đáng kể cho sự hình thành và phát 

triển của âm nhạc Thăng Long - Hà Nội. Những ca khúc ấy đã theo suốt 

hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc để khích lệ lòng yêu nước, ca ngợi 

chiến công hào hùng, tinh thần chiến đấu quả cảm của quân dân Hà Nội 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nên chiến thắng lẫy 

lừng của đất nước.  

Ca khúc viết về Hà Nội là một mảng đề tài lớn cần được lưu 

truyền và quảng bá. Thông qua các loại hình GDNT, trong đó có giáo dục 

thẩm mỹ âm nhạc, những ca khúc về Hà Nội sẽ góp phần bồi đắp thêm 

trong dòng chảy của lịch sử âm nhạc nước nhà, góp phần định hướng thị 

hiếu thẩm mỹ, hoàn thiện nhu cầu nhận thức và phát triển nhân cách, bồi 

đắp thêm nhận thức của công chúng yêu âm nhạc đặc biệt là đối với những 

sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc bởi họ là cầu nối cho những thế hệ 

sau. Đó cũng là những lý do mà chúng tôi chọn đề tài “Dạy học ca khúc 

viết về Hà Nội cho sinh viên ngành đại học sư phạm âm nhạc đáp ứng 

yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay”.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

 Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về những ca khúc 

viết về Hà Nội, về dạy học, giáo dục thẩm mỹ và thực trạng giáo dục thẩm 

mỹ âm nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên sư phạm âm nhạc, 

luận án xin đề xuất một số biện pháp dạy học các ca khúc viết về Hà Nội 

cho sinh viên ngành đại học sư phạm âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục 

thẩm mỹ hiện nay .  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 



 Tổng quan tình hình nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý 

luận liên quan đến đề tài.  

 Hệ thống những chặng đường phát triển của ca khúc viết về Hà 

Nội qua các giai đoạn lịch sử của đất nước.  

 Nghiên cứu đặc đặc điểm và giá trị của ca khúc viết về Hà Nội. 

 Khảo sát để nắm rõ thực trạng của việc giáo dục thẩm mỹ âm 

nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành sư phạm âm nhạc 

Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.  

 Bàn luận và đưa ra một số đề xuất một số biện pháp dạy học ca 

khúc viết về Hà Nội cho sinh viên ngành sư phạm âm nhạc đáp ứng yêu 

cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay.  

4. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là dạy học các ca khúc 

viết về Hà Nội cho sinh viên SPÂN Trường ĐHSP Hà Nội và Trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.  

5. Phạm vi nghiên cứu 

 Là những sáng tác ca khúc về Hà Nội qua từng giai đoạn lịch sử 

được phân chia theo các mốc thời gian: Mỗi giai đoạn chỉ chọn ra một số 

ca khúc tiêu biểu có giá trị về nội dung và nghệ thuật.  

6. Phương pháp và giả thuyết nghiên cứu  

6.1. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận án sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu chính: 

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận gồm: Phương pháp phân 

tích, tổng hợp; phương pháp so sánh, diễn dịch để có những kết luận chính 

xác về những ca khúc Hà Nội, có cái nhìn tổng hợp về các khía cạnh của vấn 

đề cần nghiên cứu, để phát hiện khái quát hóa thành những luận điểm, nhận 

định riêng.  

 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm:  Phương pháp quan 

sát sư phạm; phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi (anket); phương pháp 



phỏng vấn; phương pháp tổng kết kinh nghiệm; phương pháp thực nghiệm 

sư phạm để làm rõ thực trạng mà luận án cần giải quyết và sau đó khẳng định 

kết quả nghiên cứu. 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

 Nếu đánh giá đúng thực trạng việc dạy hát các ca khúc về Hà Nội 

và đưa ra những biện pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ 

hiện nay qua môn phân tích tác phẩm và dạy hát sẽ giúp sinh viên ngành 

sư phạm âm nhạc có được sự hiểu biết về một mảng đề tài lớn đó là những 

ca khúc viết về Hà Nội. Qua đó, sinh viên sẽ có được những năng lực cảm 

thụ thẩm mỹ âm nhạc, định hướng thẩm mỹ âm nhạc và có những năng 

lực sáng tạo trong vai trò là những đội ngũ kế cận giáo dục nghệ thuật góp 

phần hoàn thiện  nhân cách cho học sinh. 

7. Câu hỏi nghiên cứu của luận án 

 (1) Cái đẹp của những ca khúc về Hà Nội được thể hiện ở những khía cạnh 

nào? 

 (2) Giáo dục thẩm mỹ cho sính viên sư phạm âm nhạc qua những 

ca khúc về Hà Nội gồm những tác phẩm thuộc phong cách sáng tác nào? 

Phương thức ra sao? Ai là người giáo dục? 

 (3) Các hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho sính viên sư phạm âm 

nhạc qua những ca khúc về Hà Nội sẽ diễn ra như thế nào? Có những ưu 

điểm và nhược điểm gì?  

 (4) Dạy học những ca khúc về Hà Nội như thế nào để giáo dục 

được thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên?  

 (5) Quá trình dạy ca khúc về Hà Nội cần phải tổ chức dạy và học như thế 

nào? 

8. Những đóng góp của luận án 

 Về lý luận: Lý luận về dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh 

viên ngành đại học sư phạm âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ 



hiện nay mà luận án nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm về dạy học 

âm nhạc.  

Về thực tiễn: Tìm hiểu rõ thực trạng về dạy học hát và giáo dục 

thẩm mỹ thông qua ca khúc về Hà Nội cho sính viên sư phạm âm nhạc. 

Từ đó đề xuất một số biện pháp dạy học ca khúc về Hà Nội cho sinh viên 

SPÂN nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện nay.  

9. Bố cục luận án  

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

án gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận  

Chương 2. Đặc điểm và giá trị của ca khúc viết về Hà Nội. 

Chương 3. Thực trạng dạy học và giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua 

ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc.  

Chương 4. Biện pháp dạy học các ca khúc viết về Hà Nội. 

 

 CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN  

1.1. Tổng quan nghiên cứu   

1.1.1. Nghiên cứu về ca khúc và ca khúc về Hà Nội 

Suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long - Hà Nội gần như đã hội tụ đủ 

mặt các thể loại âm nhạc dân gian truyền thống cùng những tinh hoa của 

mọi miền đất nước và tạo nên nét riêng cho mình, trở thành đỉnh cao mới 

để rồi lại được đến các vùng miền khác của đất nước.  

1.1.1.1. Những công trình sách 

 Trong diễn trình lịch sử âm nhạc hơn 1000 năm của Thăng Long 

- Hà Nội, đã có nhiều sử sách, nhiều công trình nghiên cứu về âm nhạc 

Hà Nội. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới bộ sách 1000 năm Âm nhạc 

Thăng Long - Hà Nội của nhiều tác giả. Bộ sách gồm 5 quyển cho ta cái 

nhìn toàn cảnh về tư liệu trung thực của âm nhạc cổ truyền, cùng nền âm 



nhạc mới dưới ánh sáng soi đường của Đảng, cùng những sáng tạo tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của các nghệ sĩ cách mạng.  

 Sách điện tử Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế 

kỷ XXI là quyển sách điện tử đầu tiên trong bộ sách điện tử được thực 

hiện trong Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến. Nội dung trong 

bộ sách có các phần luận, lựa chọn 300 bài hát ra đời trong các giai đoạn 

lịch sử: trước cách mạng tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống Pháp, 

kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1975 đến nay và giới thiệu sơ lược chân 

dung các nhạc sĩ – tác giả của các ca khúc trong tập sách. 

 Hợp tuyển tài liệu Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình âm nhạc 

Việt Nam thế kỷ XX của nhóm biên soạn: Tô Ngọc Thanh - Vũ Nhật 

Thăng - Dương Viết Á - Bùi Trọng Hiền - Nguyễn Thị Minh Châu - 

Nguyễn Nguyệt Ánh - Hoàng Trường, cũng là công trình đồ sộ có tính 

tư liệu cao.   

  Hà Nội thực sự là một trung tâm âm nhạc lớn, đầu não chỉ đạo 

và hướng dẫn mọi hoạt động âm nhạc trong cả nước. Nó chiếm một vị trí 

đặc biệt quan trọng trong nền âm nhạc Việt Nam.  

1.1.1.2. Về luận án, luận văn   

 Luận án TS của Vũ Tự Lân “Những ảnh hưởng của âm nhạc 

châu Âu trong ca khúc Việt Nam giai đoạn 1930 – 1950” nói về một số 

thủ pháp sáng tác của âm nhạc châu Âu được vận dụng trong các sáng 

tác ca khúc của Việt Nam [57]. Luận án TS của Nguyễn Đăng Nghị 

Những đặc trưng của ca khúc cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 

1975. 

1.1.1.3. Các bài viết trên sách, báo, tạp chí  

 Bên cạnh những bài chuyên luận, nằm trong trong các công trình 

nghiên cứu về Âm nhạc Hà Nội còn có những bài giới thiệu tác giả - tác 

phẩm với những ca khúc viết về Hà Nội như: Nhớ về ‘‘Hà Nội – những 



kỷ niệm trong tôi’’ của tác giả Trần Dương được in trong cuốn Giai điệu 

xanh (Nxb Thanh niên và Báo Hà Nội mới. 2002)… 

 Âm nhạc Hà Nội một thoáng nhìn lịch sử là tiêu đề bài viết của 

tác giả Nguyễn Thụy Loan được đăng tải trong Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật số 10/1994. Tác giả nhấn mạnh: Từ năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ 

dời đô về Thăng Long, mảnh đất này đã hội tụ được tinh khí của núi sông 

để cho con rồng Việt Nam bay vút lên với những trang sử sáng ngời và 

sự thăng hoa của nền văn minh Đại Việt. Từ đây sự phát triển âm nhạc 

trên vùng đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội cũng bắt đầu chuyển sang 

một giai đoạn mới.  

1.1.1.4. Các công trình nghe nhìn  

 Bên cạnh những công trình sách báo thì cùng với sự phát triển của 

khoa học công nghệ, trên hệ thống phát thanh truyền hình và các chuyên 

trang về âm nhạc đã có nhiều chương trình giới thiệu về ca khúc Hà Nội. 

Là một Biên tập viên công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, 

tôi cũng đã xây dựng format (kịch bản) và trực tiếp sản xuất cho chương 

trình giao lưu nghệ thuật Giai điệu Hà Nội. Chương trình Giai điệu Hà 

Nội đã được sản xuất và phát sóng từ năm 2020 cho tới nay mang nhịp 

sống, mang hơi thở của thời đại.  

1.1.2. Nghiên cứu về dạy học, dạy học ca khúc và ca khúc viết về Hà 

Nội  

1.1.2.1. Nghiên cứu về lý luận và phương pháp dạy học  

         ‘’Lý luận day học là lý thuyết khoa học về việc dạy và học, là một 

lĩnh vực trung tâm của khoa học giáo dục. Trong chương trình đào tạo 

giáo viên, lý luận dạy học có một vị trí quan trọng trong hệ thống các môn 

khoa học giáo dục góp phần hình thành năng lực của người giáo 

viên’’[101; tr.5].           

Phương pháp dạy học là một khái niệm rất phức hợp, có nhiều bình diện, 

phương diện khác nhau. Lothar Klingberg nêu ra một số đặc điểm của 



phương pháp dạy học đó là: Định hướng mục tiêu dạy học; Là sự thống 

nhất của phương pháp dạy và phương pháp học; Thực hiện thống nhất 

chức năng đào tạo và giáo dục; Là sự thống nhất của cách thức hành động 

và phương tiện dạy học [101; tr.98].           

1.1.2.2. Nghiên cứu về thanh nhạc và dạy hát 

 Đã có nhiều công trình nghiên cứu về thanh nhạc và dạy hát 

chuyên nghiệp ở Việt Nam được các nhà sư phạm nghiên cứu và phát 

hành. Là một chuyên gia về thanh nhạc, tác giả Nguyễn Trung Kiên đã có 

nhiều công trình nghiên cứu về lình vực này như: Tìm hiểu và phát triển 

giọng hát (1968), Nxb Vụ Văn hóa Quần chúng Hà Nội, Phương pháp 

học hát (1982), Nxb Văn Hóa Hà Nội…trong đó cuốn Phương pháp sư 

phạm thanh nhạc (2001), Nxb Viện Âm nhạc Hà Nội là công trình đáng 

chú ý. 

1.1.2.3. Nghiên cứu về dạy các ca khúc 

 Luận án TS Dạy học hát ca khúc mang chất liệu Chèo, Ca trù cho 

sinh viên ngành Đại học Sư phạm của tác giả Trần Thị Thu Hà đã có 

những nghiên cứu cụ thể về nội dung, phương pháp, phương tiện, điều 

kiện và hình thức dạy học hát trong việc dạy học những ca khúc mang 

chất liệu Chèo và Ca trù cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc. 

Một số luận văn có liên quan đến việc dạy học ca khúc có thể nêu đó là: 

Vấn đề giảng dạy ca khúc Việt Nam chuyên ngành thanh nhạc, tác giả 

Mai Thị Xuân Hương với góc nhìn bao quát chung cho toàn bộ ca khúc 

Việt Nam; 

 

1.1.2.4. Nghiên cứu về dạy các ca khúc viết về Hà Nội 

 Luận văn Dạy học ca khúc viết về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Qung 

tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương của tác giả Trần 

Xuân Hòa muốn người yêu nhạc Việt có cái nhìn chân thực hơn về đặc 



điểm sáng tác, phong cách nghệ thuật thông qua ca khúc của nhạc sĩ Phú 

Quang…  

Nhìn chung, những nghiên cứu về dạy hát ca khúc viết về Hà Nội dường 

như vẫn còn là một đề tài đang bỏ ngỏ, chính vì vậy những nghiên cứu 

của chúng tôi về đề tài Dạy học ca khúc viết về Hà Nội cho sinh viên 

ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ hiện 

nay không trùng lặp với vất kỳ đề tài nghiên cứu nào trước đó.  

1.1.3. Nghiên cứu về thẩm mỹ, thẩm mỹ âm nhạc và thẩm mỹ âm 

nhạc về Hà Nội. 

1.1.3.1. Về thẩm mỹ 

 Ngay từ những ngày đầu của lịch sử mỹ học nhân loại, ở phương 

Đông, Khổng Tử (Kongzi, 551 - 479 TCN) - nhà sáng lập thuyết Nho giáo 

của Trung Quốc cổ đại đã có những nhìn nhận đa chiều về các loại hình 

nghệ thuật và thường khuyên các môn đồ của mình cần phải tích cực lĩnh 

hội để bồi đắp thêm tinh thần cho bản thân mỗi người. Thế kỷ XVIII, đầu 

thế kỷ XIX, nhà triết học Imanuel Kant (1724 -1804). Khi nghiên cứu về 

thị hiếu, trong tác phẩm Phê phán năng lực phán đoán [105], Kant 

cho rằng, xuất phát từ sự chủ quan cho nên phán đoán thẩm mỹ được 

đưa ra hoàn toàn không dựa trên cơ sở nhận thức của lý tính mà nó 

chỉ đơn thuần mang tính chiêm nghiệm… 

1.1.3.2. Về thẩm mỹ âm nhạc 

 Tác giả Dương Viết Á cho rằng: “Con đường phát triển của mỹ 

học âm nhạc còn rộng mở và đối tượng của mỹ học âm nhạc cũng sẽ 

không có giới hạn cuối cùng” [3, tr.11].  

Qua tìm hiểu nghiên cứu chúng tôi được biết đã có các công trình sau:  

  Cuốn sách Âm nhạc- Lý luận và cây đời của tác giả Dương Viết 

Á nêu rõ những quan điểm về lý luận và những vấn đề nhìn từ góc độ mỹ 

học, nội dung bàn về ca từ trong âm nhạc, âm nhạc với cái đẹp thiên nhiên, 

bàn về chất thép trong âm nhạc, cái bi trong âm nhạc, về vấn đề đời thường 



trong âm nhạc, cùng với đó là đời sống - trào lưu âm nhạc Việt Nam và 

giới thiệu một số nhạc sĩ tên tuổi [2].   

 Công trình nghiên cứu Theo dòng âm thanh cái đẹp sải cánh được 

xây dựng với ý đồ làm nền móng cho bộ môn Mỹ học âm nhạc tại Việt 

Nam. Trong cuốn Cảm nhận mỹ học âm nhạc (2013), Nxb Thanh niên, 

tác giả - nhạc sĩ Thế Bảo [6] đã đề cập đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu.  

1.1.3.3. Về thẩm mỹ âm nhạc Hà Nội 

 Âm nhạc đã thể hiện được rất nhiều cảm xúc của con người đồng 

thời có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý, giúp con người có thể 

thay đổi trạng thái cảm xúc và cải thiện chất lượng cuộc sống.   

 Dương Viết Á là một trong những người xây dựng nền móng cho 

bộ môn Mỹ học âm nhạc đồng thời có nhiều nghiên cứu về nội dung này. 

Một số bài viết của tác giả có thể kể tới như: Sống động và sôi động các 

trào lưu âm nhạc Hà Nội [70].  

1.1.4. Nghiên cứu về giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thẩm mỹ âm nhạc và 

giáo dục thẩm mỹ âm nhạc Hà Nội 

1.1.4.1. Về giáo dục thẩm mỹ 

 Giáo dục thẩm mỹ là lĩnh vực được đề cập từ xa xưa với rất nhiều 

học thuyết mà các nhà nghiên cứu đã và đang theo đuổi. Trong cuốn sách 

Luận ngữ [92], Khổng Tử đánh giá rất cao chức năng của giáo dục nghệ 

thuật. Ông chú trọng nhiều tới mặt nhận thức của nghệ thuật bởi nó có 

khả năng làm cho con người có thể mở rộng tầm nhìn hơn về sự hiểu biết 

của cuộc sống. Thi và Nhạc là hai yếu tố được quan tâm trong việc giáo 

dục đạo đức. Ông cho rằng cần phải học Kinh Thi để tâm trí được 

hứng khởi hơn để từ đó biết được đức hạnh của mình tới đâu và cũng 

cần phải biết thưởng thức Kinh Nhạc để mang đến những cảm xúc 

cho con người về những điều đẹp đẽ nhất.  

1.1.4.2. Về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 



 Bằng những thế mạnh riêng của mình, âm nhạc ngoài khả năng 

đem lại niềm vui, sự sảng khoái và nguồn nghị lực cho con người trong 

cuộc sống thì âm nhạc còn có tác dụng thức tỉnh tình cảm qua những cung 

bậc hết sức tinh tế. Sức mạnh cảm hoá của âm nhạc tiến bộ, lành mạnh sẽ 

giúp con người vươn tới một nhân cách vẹn toàn.   

1.1.4.3. Về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc Hà Nội  

 Mỗi tác phẩm âm nhạc chứa đựng những ngôn ngữ âm nhạc riêng 

và thông qua đó công chúng có thể nhận thức được thế giới quan, về 

những giá trị nhân văn và cái đẹp trong cuộc sống. Sự nhận thức trong âm 

nhạc có thể được coi là sự nhận thức của tình cảm con người đối với hiện 

thực, là sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm theo một chiều hướng tích cực.   

Nghiên cứu về vấn đề này, tác giả Nguyễn Duy Hùng trong công 

trình nghiên cứu Định hướng thị hiếu thưởng thức âm nhạc cho công 

chúng Hà nội trong thời kỳ đổi mới đã trình bày khái niệm công chúng và 

công chúng âm nhạc. Nghiên cứu thị hiếu của công chúng ở Hà Nội với 

âm nhạc thời kỳ đổi mới. 

1.2. Hướng nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 

1.2.1. Hướng nghiên cứu 

  Những công trình nghiên cứu, những bài viết về âm nhạc của Hà 

Nội, ca khúc về Hà Nội, là những dữ liệu quý giá để chúng tôi có thể tổng 

hợp và đúc rút va những vần đề khi nghiên cứu luận án Dạy học ca khúc 

viết về Hà Nội cho sinh viên Đại học Sư phạm âm nhạc đáp ứng yêu cầu 

giáo dục thẩm mỹ hiện nay.  

1.2.2. Cơ sở lý thuyết của hướng nghiên cứu 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa vào một số hệ thống lý 

thuyết chủ yếu đó là: Cơ sở lý thuyết về âm nhạc học; Cơ sở lý thuyết về 

âm nhạc dân tộc Việt Nam; Các lý thuyết vè dạy học và PP dạy học âm 

nhạc. 

1.3. Cơ sở lý luận dạy học các ca khúc về Hà Nội   



1.3.1. Đặc điểm chung của các ca khúc viết về Hà Nội 

Ca khúc về Hà Nội có một số lượng tác phẩm đồ sộ được sáng tác 

với nhiều chủ đề khác nhau như chiến đầu và bảo vệ hà Nội, thiên nhiên 

và con người, tình yêu và cuộc sống. Ca khúc về Hà Nội được viết ở nhiều 

phong cách. Tùy từng phong cách sáng tác của các tác giả mà các ca khúc 

về Hà Nội mang những nét đặc trưng riêng và có sự pha trộn để tạo nên 

những ca khúc có sắc màu riêng biệt. 

1.3.2. Mục tiêu và nguyên tắc trong dạy học ca khúc viết về Hà Nội 

1.3.2.1. Mục tiêu 

Mục tiêu của dạy học các ca khúc về Hà Nội là dạy về lịch sử 

hình thành và phát triển của Hà Nội, Dạy cho sinh viên phân tích tác phẩm, 

dạy cho các em hát đúng với tinh thần được thể hiện trong mỗi ca khúc 

về Hà Nội để thấy được cái hay cái đẹp trong những ca khúc đó và các 

em hiểu được những giá trị thẩm mỹ âm nhạc đúng đắn. 

1.3.2.2. Nguyên tắc 

Như vậy nguyên tắc trong dạy học để giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 

là học sinh, sinh viên phải được tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm âm nhạc 

và những tác phẩm ấy phải hay và có giá trị nghệ thuật. 

1.3.3. Nhận thức thẩm mỹ của công chúng về ca khúc Hà Nội qua các 

giai đoạn lịch sử 

1.3.3.1. Giai đoạn khởi đầu đến trước CMTT năm 1945 

Giống như những nhà văn lãng mạn, thi sĩ của phong trào thơ 

mới chịu ảnh hưởng của văn học lãng mạn Pháp, các nhạc sĩ giai đoạn 

này chịu ảnh hưởng bởi âm nhạc phương Tây trong sáng tác. 

1.3.3.2. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp (Từ CMTT năm 1945 - 1954) 



Vào thời điểm CMTT hàng loạt các ca khúc nổi tiếng ra đời như 

những lời hiệu triệu, nhen lên ngọn lửa cách mạng trong lòng mỗi người 

dân Việt Nam và góp phần giành chiến thắng trong cuộc chiến vĩ đại. 

 Những bước đi của trào lưu tân nhạc như một sự sàng lọc lịch sử 

với sự chọn lựa, chắt lọc những tinh hoa của âm nhạc nước ngoài, kết hợp 

với vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc để tạo nên những bản sắc rất riêng 

hòa chung vào dòng chày của bản sắc văn hóa Việt Nam.  

1.3.3.3. Giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1955 - 1975) 

Bước sang thời chống Mỹ, những chàng trai, cô gái của Hà Nội 

trở thành tự vệ, dân quân và sáng mãi trong những sáng tác ca khúc của 

các nhạc sĩ. Giữa những ngày khói lửa, camgo, ác liệt, cuộc sống Hà Nội vẫn 

trôi chảy và được phản ánh trong những lời ca giai điệu của những ca khúc viết 

về Hà Nội. 

1.3.3.4. Giai đoạn từ 30.4.1975 - nay 

Trải qua thời gian, theo những bước thăng trầm của lịch sử, Hà Nội vẫn 

giữ được vẻ đẹp của riêng mình. Đẹp trong cổ kính, đẹp trong hiện đại 

với bề dày lịch sử. Hà Nội những năm tháng chiến tranh ác liệt chìm trong 

bom đạn của kẻ thù vẫn sáng lên một tinh thần bất khuất, một tinh thần 

Hà Nội. Hà Nội của hôm nay đang đổi mới từng ngày từng giờ và trở 

thành nguồn cảm hứng bất tận trong các tác phẩm văn học nghệ thuật. 

1.4. Cơ sở lý luận về giáo dục thẩm mỹ âm nhạc  

1.4.1. Một số khái niệm  

1.4.1.1. Ca khúc 

 Theo nhà lý luận âm nhạc Nguyễn Thị Nhung thì ca khúc là danh 

từ để gọi những tác phẩm nhạc hát. Những tác phẩm này được vang lên 

bằng giọng người trong đó vai trò chủ yếu là giai điệu. Giai điệu trong 

một ca khúc là những giai điệu hoàn chỉnh độc lập, thậm chí không cần 



thể hiện bằng lời ca và chỉ cần giai điệu vang lên bằng nhạc cụ nó vẫn 

mang một ý nghĩa chuyển tải một tư duy âm nhạc hoàn chỉnh.  

1.4.1.2. Giáo dục 

 Giáo dục luôn là vấn đề được quan tâm ở mỗi quốc gia. Theo Từ 

điển Tiếng Việt (2003), Nxb Đà Nẵng do tập thể các nhà khoa học thuộc 

Viện Ngôn Ngữ học biên soạn do GS Hoàng Phê chủ biên thì: Giáo dục 

đào tạo là hoạt động tác động có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể 

chất của con người để họ dần dần có được những phẩm chất và năng lực 

như yêu cầu đề ra [85]. Theo Từ điển Bách khoa toàn thư thì: Giáo dục là 

hình thức học tập theo đó kiến thức, kỹ năng, được trao truyền từ thế hệ 

này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo hay nghiên cứu. Giáo 

dục thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể 

thông qua tự học.  

1.4.1.3. Dạy học 

Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam do Vũ Ngọc Khánh chủ biên 

(2003), Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, định nghĩa:“Dạy học là quá 

trình truyền thụ kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của thầy giáo cho học sinh” 

[46, tr.84]. Trong Dạy học hiện đại - lý luận - biện pháp – kỹ thuật, Nxb 

Đại học Quốc gia, Hà Nội, tác giả Đặng Thành Hưng (2002) viết: “Bản 

chất của dạy học chính là gây ảnh hưởng có chủ định đến hành vi học tập 

và quá trình học tập của người khác, tạo ra môi trường và những điều kiện 

để người học duy trì việc học, cải thiện hiệu quả, chất lượng học tập, kiểm 

soát quá trình học tập của mình”[39, tr.5].  

1.4.1.4. Thẩm mỹ  

 Mỹ học là khoa học nghiên cứu về những vấn đề của đời sống 

thẩm mỹ. Mỹ học là khoa học về cái đẹp, đó là nhận định của nhà mỹ học 

người Đức Baumgácten (1714- 1762). Trong cuốn Mỹ học [105] của nhà 

triết học cổ điển Đức Hegel (1770 -1831), quan niệm của ông chủ yếu 

được nhìn nhận ở góc độ nghệ thuật và Hegel coi nghệ thuật là chìa khóa 



để mở ra các vấn đề lớn lao của con người. Nếu đối tượng của Mỹ học là 

cái đẹp, là “vương quốc bao la của cái đẹp (Hêghen) thì đối tượng của Mỹ 

học âm nhạc là cái đẹp trong âm nhạc – âm nhạc với tính cách là một loại 

hình nghệ thuật.  

1.4.1.5. Giáo dục thẩm mỹ 

 Trong công trình Giáo dục thẩm mỹ - một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn của tác giả Đỗ Huy đã quan niệm: “Giáo dục thẩm mỹ vừa là 

một thể thống nhất giữa các hoạt động khác nhau của con người, chịu sự 

tác động của toàn bộ quan hệ xã hội, vừa lại có mục tiêu và phương 

tiện riêng biệt” [30, tr.31]   

1.4.1.6. Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc.  

 Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc là một khái niệm còn khá mới tại Việt 

Nam và cũng chưa có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này. Tác 

giả Lưu An trong công trình nghiên cứu Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho 

học sinh trung học cơ sở tỉnh Bình Dương đã nêu: “Giáo dục thẩm mỹ âm 

nhạc sẽ đóng góp tích cực vào việc đào tạo con người toàn diện trong bối 

cảnh Việt Nam cần nguồn nhân lực vừa có tài, vừa có đạo đức nghề 

nghiệp” [1].  

1.4.1.7. Phong cách sáng tác  

 Phong cách sáng tác (phong cách nghệ thuật) là một phạm trù 

thẩm mỹ, chỉ sự thống nhất tương đối ổn định của hệ thống hình tượng, 

của các phương tiện biểu hiện nghệ thuật, nói lên cái nhìn độc đáo 

trong sáng tác của một nhà văn, trong tác phẩm riêng lẻ, trong trào 

lưu văn học hay văn học dân tộc [23, tr.256].  

1.4.2. Vai trò, ý nghĩa của giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên Sư 

phạm Âm nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội. 

Tiểu kết chương 1 



Việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc 

qua ca khúc viết về Hà Nội sẽ giúp các sinh viên có thể hiểu biết hơn về 

những giá trị của ca khúc viết về Hà Nội, đó là giá trị lịch sử, văn hóa, 

nghệ thuật và thẩm mỹ. Sinh viên được bồi dưỡng thêm về năng lực 

cảm xúc âm nhạc, thị hiểu thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ, lý tưởng thẩm 

mỹ cùng những năng lực sáng tạo. 

CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ CỦA CA KHÚC VIẾT VỀ HÀ NỘI 

2.1. Chủ đề trong các sáng tác ca khúc về Hà Nội   

Một pho biên niên sử về Thăng Long - Hà Nội bằng nghệ thuật 

âm thanh đã được xây dựng từ những hình tượng đa chiều, từ chiều dài 

lịch sử đến chiều rộng không gian và chiều sâu của tâm thức. 

2.1.1. Chủ đề chiến đấu và xây dựng   

2.1.1.1. Chủ đề chiến đấu và bảo vệ Hà Nội 

Hà Nội trong dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam đã 

mang trong mình nét kiêu hùng về tinh thần quật cường của đất và người 

Hà Nội. Các ca khúc mang chủ đề chiến đấu được bắt đầu từ thời kỳ đầu 

tân nhạc và phát triển mạnh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đặc biệt 

nở rộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.  

2.1.1.2. Chủ đề xây dựng Hà Nội  

 Song hành với những ca khúc viết về chủ đề ngợi ca, chiến đấu 

về mảnh đất và con người Hà Nội thì những ca khúc mang chủ đề dựng 

xây Hà Nội xuất hiện trong giai đoạn Hà Nội chiến đấu chống Mỹ. Vừa 

động viên tinh thần chiến đấu, vừa tích cực xây dựng lại Hà Nội sau đổ nát 

của chiến tranh nhưng Hà Nội luôn trong tâm thế kiêu hãnh và phơi phới 

niềm tin.  

2.1.2. Chủ đề thiên nhiên và con người 

2.1.2.1. Chủ đề thiên nhiên                 



 Mỗi mùa qua đi Hà Nội lại khoác trên mình tấm áo mới, mỗi mùa 

mang một nét đẹp riêng nhưng có lẽ mùa thu Hà Nội được xem là đẹp 

nhất và cũng làm cho con người ta mang nhiều tâm trạng nhất. Những ca 

khúc về mùa thu Hà Nội được nhiều nhạc sĩ quan tâm và khai thác về đề 

tài này.  

2.1.2.2. Người Hà Nội 

Một mảng đề tài lớn gắn bó với mảnh đất và người Hà Nội đó 

là đề tài viết về Bác Hồ. Nền âm nhạc Việt Nam đã giành những tình 

cảm trang trọng và kính yêu nhất để viết về Người.   

 Bên cạnh mảng để tài lớn ngợi ca Hồ Chủ Tịch, người Hà Nội với 

đầy đủ các tầng lớp trí, công, nông, binh đã được phản ánh trong những 

ca khúc viết về Hà Nội.  

2.1.3. Chủ đề ngợi ca tình yêu và cuộc sống  

2.1.3.1. Ngợi ca quá khứ hào hùng của Hà Nội 

 Sau chiến tranh, xây dựng thì dường như các ca khúc về Hà Nội 

mang màu sắc trữ tình hơn. Tiếp tục với những chủ đề ngợi ca về quá khứ 

hào hùng của Hà Nội nhưng những giai điệu đã không còn sự hối hả 

trong nhịp điệu hành quân, thúc giục mà thay vào đó là những thanh 

âm trầm bổng, reo vui cùng niềm tự hào rạng rỡ. Hà Nội của những 

năm tháng đã qua, Hà nội của hôm nay và mai sau mãi đẹp và rạng rỡ. 

Bốn mùa vẫn đi qua và mang trong mình những vẻ đẹp riêng có của 

Hà Nội.  

2.1.3.2. Về tình yêu lứa đôi 

 Chủ đề ngợi ca tình yêu trong các ca khúc viết về Hà Nội đã 

song hành cùng với sự phát triển chung của những sáng tác ca khúc 

Việt Nam và đã tạo một sức cuốn hút mạnh mẽ tới công chúng.   

2.2. Các phong cách sáng tác ca khúc về Hà Nội 



 Cho tới hôm nay Hà Nội đã hiện lên qua những lăng kính và 

góc nhìn trong các sáng tác ca khúc là vô cùng phong phú. Cùng với 

chiều dài lịch sử của đất nước, ca khúc viết về Hà Nội cũng phát triển 

theo nhịp sống thời đại và mang nhiều phong cách sáng tác khác nhau. 

  

2.2.1. Phong cách cổ điển châu Âu  

 Từ nửa sau thế kỷ XIX, âm nhạc phương Tây đã du nhập vào 

Việt Nam bằng nhiều con đường. Đầu thế kỷ XX đã dấy lên phong trào 

soạn bài hát nhạc tây – lời ta, dựa vào các giai điệu phổ biến của Pháp 

đặt ra lời Việt và sau đó tiến tới việc tự sáng tác nhạc và lời được ký 

âm trên hệ thống khuông nhạc 5 dòng kẻ rồi xuất bản những nhạc phẩm 

này.  

2.2.2. Phong cách dân gian  

Bài viết Về tính kế thừa của ca khúc mới Việt Nam (1945 -1975) 

của nhạc sĩ Nguyễn Thị Nhung đã nói về những thủ pháp, chất liệu cụ thể 

hơn trong khai thác dân ca đó là: “…những quãng giai điệu đặc trưng, âm 

hình tiết tấu đặc trưng, cách sử dụng thang âm điệu thức và lối đan điệu, 

cách phổ thơ…trên cơ sở tiến hành bè chiều ngang theo lối hòa tấu cổ 

truyền, là lối cấu trúc bài hát thoát khỏi sự lệ thuộc vào khuôn mẫu cổ 

điển phương Tây” [78, tr.1013].  

2.2.3. Phong cách nhạc nhẹ  

  Bài viết Nhạc nhẹ ở nước ta hiện nay của tác giả Dương Viết Á 

có đoạn viết: “Điều mới lạ của nhạc nhẹ là nó xuất hiện với cái tên ấy, nói 

một cách khác là nó định hình vai trò, vị trí của nó một cách rõ ràng trong 

xã hội hiện nay”[70, tr.343].  

2.3. Đặc điểm trong các ca khúc viết về Hà Nội  

2.3.1. Lời ca 



 Nói đến lời ca là nói đến thể loại nhạc hát, có nghĩa là nhạc có lời 

vì ở đây có cả hai loại phương tiện diễn tả đó là ngôn ngữ và âm thanh. 

Lời ca là một phần rất quan trọng trong những tác phẩm nhạc hát trong 

đó có ca khúc. Lời ca được xây dựng bằng chất liệu ngôn ngữ chung 

nhưng nó không phải là ngôn ngữ nói mà là ngôn ngữ để hát lên theo nhạc.  

2.3.1. Thang âm – Điệu thức 

 Theo lý giải của tác giả Tô Vũ thì: “Thang âm là chuỗi các âm 

sắp xếp theo trật tự cao độ thường từ thấp đến cao. Điệu thức là chuỗi âm 

trong đó mỗi âm đều có vai trò và vị trí xác định” [97, tr 61]. Cũng theo 

tác gủa thì “Âm nhạc truyền thống người Việt dùng thang 7 âm (ngũ cung 

thất thanh = 5 điệu 7 âm), nhưng trong thực tế dân ca người Việt, ta lại 

thấy hệ thang điệu 5 âm mới là phổ biến và lý do, như đã gợi ý, rât có thể 

là do vấn đề thanh điệu của ngôn ngữ tiếng Việt [97, tr 62]. 

 2.3.3. Phương thức xây dựng giai điệu, tiết tấu  

Dựa vào những bài hát, bản nhạc Pháp – châu Âu thịnh hành ở 

thời kỳ đầu tân nhạc có thể thấy giai điệu, tiết tấu của các ca khúc Việt 

Nam và ca khúc viết về Hà Nội được xây dựng theo những phương thức 

sau:  

2.3.3.1. Sử dụng hoàn toàn những âm trong hợp âm ba rải hoặc thêm một 

số âm ngoài hợp âm.   

2.3.3.2. Thủ pháp nhắc lại, nhắc lại có thay đổi trong một câu nhạc, đoạn 

nhạc, hoặc từ đoạn này sang đoạn khác tạo sự gắn bó thống nhất trong 

cấu trúc câu nhạc. 

2.3.3.3. Luyến láy một hoặc nhiều âm, nhấn âm để làm cho ca từ mềm mại 

uyển chuyển và phù hợp với các dấu trong tiếng Việt đồng thời phù hợp 

với màu sắc dân gian. 

2.3.3.4. Mô phỏng tiết tấu và hướng tiến hành giai điệu, mô tiến giai điệu. 

2.3.3.5. Loại giai điệu sử dụng tiết nhạc làm âm hình chủ đạo  



        Việc sử dụng tiết nhạc làm âm hình chủ đạo trong các ca khúc tạo 

cho bài hát mang tính thống nhất, có sự cô đọng, dễ nhớ và dễ thuộc.  

2.3.3.6. Loại giai điệu không tạo ra cao trào mà chủ yếu chỉ tạo ra sự 

tương phản giữa hai phần nhưng không rõ nét. 

 Loại giai điệu này được các nhạc sĩ vận dụng trong các sáng 

tác ca khúc nhạc nhẹ có tính trữ tình. Những giai điệu không có phần 

tương phản rõ nét,  

2.3.3.7. Giai điệu sử dụng nhiều quãng nhảy rộng liên tục, âm vực rộng. 

Bắt gặp trong những ca khúc nhạc nhẹ khai thác âm điệu dân gian. 

2.4. Cấu trúc của ca khúc viết về Hà Nội 

 Thăng Long - Hà Nội đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, 

những giai điệu về Thăng Long - Hà Nội cũng theo năm tháng được ra 

đời để phản ánh những nét văn hóa riêng có bằng nghệ thuật âm thanh 

trong đó nổi trội là những ca khúc. Nhiều hình thức được các tác giả sử 

dụng để thể hiện trong những sáng tác của mình tạo nên sự phong phú 

trong cấu trúc.  

2.4.1. Hình thức hai đoạn đơn  

 “Hình thức hai đoạn đơn bao gồm hai phần, mỗi phần không vượt quá 

khuôn khổ đoạn nhạc và được hiển thị như sau: đoạn một (a), đoạn hai (b)” [74, 

tr.83]. Đa số các ca khúc về Hà Nội được viết ở hình thức hai đoạn đơn.   

2.4.1.1. Hình thức hai đoạn đơn có tái hiện  

2.4.1.2. Hình thức hai đoạn đơn không có tái hiện  

2.4.2. Hình thức ba đoạn đơn   

 Trong cuốn Hình thức âm nhạc tác giả Nguyễn Thị Nhung đã nêu: 

 Hình thức ba đoạn đơn gồm có ba phần, mỗi phần không vượt quá khuôn 

khổ của một đoạn nhạc. Mỗi phần có một chức năng độc lập được gọi là 

phần trình bày (a), phần giữa (b) và phần tái hiện (a’). Tùy thuộc vào đặc 



điểm và nội dung và phát triển của đoạn (b), hình thức ba đoạn đơn được 

phân chia thành hai dạng cơ bản là phát triển và tương phản [74, tr.89].  

 

2.4.3. Cấu trúc những ca khúc mang tính biến tấu – rông đô - trường 

ca 

 Theo tác giả Nguyễn Thị Nhung trong cuốn Hình thức âm nhạc 

thì Hình thức biến tấu bao gồm sự trình bày của chủ đề và sau đó là hàng 

loạt sự nhắc lại của chủ đề này nhưng có sự thay đổi, đó là những biến 

khúc: A, A1,A2, A3, A4, A5…[74, tr.113].  Ca khúc Hà Nội đêm trở gió 

được viết theo hình thức này.  

 Bên cạnh những tác phẩm mang tính biến tấu ta còn bắt gặp những 

tác phẩm mang tính rông đô. Tác giả Nguyễn Thị Nhung cho rằng: “Trong 

sáng tác của các nhà cổ điển, hình thức rông đô thường có các dạng sơ đồ 

phổ biến đó là: A B A C A Coda;  A B A C A B A Coda; A B A C A D A 

Coda”[74, tr.110].Ca khúc Vầng trăng Ba Đình của nhạc sĩ Thuận Yến 

phổ thơ của Phạm Ngọc Cảnh là tác phẩm mang tính rông đô như vậy.  

 “Trường ca trong thi ca vốn để chỉ một loại thơ kể chuyện, chia 

thành nhiều đoạn, bám sát diễn biến của câu chuyện” [51, tr.48]. Ca khúc 

Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được viết theo hình thức này.   

2.5. Những giá trị của ca khúc viết về Hà Nội 

2.5.1. Giá trị lịch sử  

 Sử ký bằng âm nhạc cách mạng Việt Nam bắt đầu ghi lại 9 năm 

trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp bằng những ca khúc sống 

mãi với thời gian. Những người nhạc sĩ là những người chép sử bằng âm 

nhạc và thông qua các ca khúc, công chúng có thể thuộc được lịch sử Việt 

Nam.  

2.5.2. Giá trị văn hóa  

         Trải qua hơn 1000 năm, cho tới hôm nay Hà Nội  



vẫn mang trong mình những trầm tích văn hóa với những giá trị vô cùng 

lớn của các di tích văn hóa vật thể và phi vật thể đồng thời mang bản sắc 

văn hoá riêng đầy quyến rũ đó là văn hoá Hà Nội.  

2.5.3. Giá trị nghệ thuật  

 Những giá trị nghệ thuật trong các ca khúc về Hà Nội đã được 

phản ánh một cách hiện thực về đời sống xã hội mang những sắc màu đa 

dạng, phong phú về nội dung, đề tài cũng như hình thức thể hiện qua từng 

giai đọan lịch sử.  

2.5.4. Giá trị định hướng thẩm mỹ  

 Ca khúc viết về Hà Nội đã tạo nên một sức hút mạnh mẽ đối với 

công chúng, tạo nên sự yêu say đến lạ kỳ. Những cảm xúc dạt dào niềm 

kiêu hãnh oai hùng của những ca khúc về đề tài chiến đấu và bảo vệ thủ 

đô yêu dấu, của những ca khúc ca ngợi thiên nhiên và con người Hà Nội, 

những ca khúc viết về tình yêu và cuộc sống … đã ngấm sâu trong trái 

tim của nhiều thế hệ.   
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 Trải qua năm tháng, những ca khúc viết về Hà Nội vẫn luôn 

được công chúng đón nhận, điều này chứng tỏ những tác phầm ấy đã 

đạt được những giá trị nghệ thuật và có chất lượng thẩm mỹ cao, có 

khả năng phản ánh sâu sắc hiện thực của đời sống xã hội.  

CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THẨM MỸ ÂM NHẠC QUA CA 

KHÚC VIẾT VỀ HÀ NỘI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ÂM 

NHẠC  

3.1. Khái quát về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Nghệ thuật 

3.1.1. Vài nét về lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 Là trường đại học sư phạm đầu tiên và cũng là của nền giáo dục 

thời đại Hồ Chí Minh, mang trong mình trọng trách là cái nôi của ngành 



sư phạm của đất nước, các thế hệ lãnh đạo, thầy và trò của Trường ĐHSP 

Hà Nội đã không ngừng rèn luyện và phấn đấu, luôn tiên phong và sáng 

tạo trong công tác đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học  

3.1.2. Khoa Nghệ thuật và khả năng âm nhạc của sinh viên ngành Sư 

phạm âm nhạc 

 Cho đến nay, khoa Nghệ thuật đã phát triển thành một khoa 

chuyên ngành lớn không chỉ ở phạm vi trong Trường ĐHSP Hà Nội mà 

còn là một khoa chuyên ngành lớn trong khối các trường ĐHSP trong cả 

nước.  

3.2. Khái quát về Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

và Khoa Sư phạm Âm nhạc  

3.2.1.Vài nét về lịch sử Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung 

ương  

 Ngày 26/5/2006 đã là dấu mốc lịch sủ đưa nhà trường lên một vị 

thế mới khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 117/ 2006/ QĐ –TTg 

về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

Với sự phát triển lớn mạnh, trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 

khẳng định vị thế là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng 

đầu của cả nước về lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật. 

3.2.2. Khoa Sư phạm Âm nhạc  

 Đồng hành cùng lịch sử hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành 

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhà giáo 

tên tuổi của khoa Sư phạm Âm nhạc (SPÂN) đã và đang cống hiến cho 

sự nghiệp giáo dục nghệ thuật trên mọi miền Tổ quốc đã tạo dựng một 

nền tảng vững chắc trong lĩnh vực đào tạo của khoa đồng thời tạo nên 

danh tiếng của trường.  

3.3. Thực trạng về dạy học và giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua ca khúc 

viết về Hà Nội cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc.  

3.3.1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



 Những quy định về số lượng tín chỉ cho ngành SPÂN nên từ năm 

học 2021, môn Mỹ học đã không còn trong khung đào tạo cho sinh viên 

ngành SPÂN có mã ngành đào tạo là MUSI 238 của Trường ĐHSP Hà 

Nội. Vì vậy, sinh viên ngành SPÂN sẽ không có điều kiện tiếp cận với 

một phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc chung. Một yếu tố nữa là trong giáo 

trình dạy hát cho cho sinh viên ngành SPÂN thì những ca khúc về Hà Nội 

chưa được chính thức đưa vào tài liệu giảng dạy.  

3.3.2. Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương 

 Đối với trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, môn 

Mỹ học có mã số MUS2002 hiện tại vẫn nằm trong khung đào tạo với số 

lượng tín chỉ là 02. Giáo trình giảng dạy do giảng viên của khoa trực tiếp 

biên soạn và giảng viên lên lớp trong các lớp tập thể cho sinh viên ngành 

SPÂN. Giáo trình giảng dạy môn Mỹ học âm nhạc là cơ sở chung về cái 

đẹp của nghệ thuật  

3.3.3. Tương đồng, khác biệt của Khoa Nghệ thuật Trường ĐHSP Hà 

Nội và Khoa Sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung 

ương.  

3.3.3.1. Chương trình đào tạo một số môn kiến thức chuyên ngành  

 Trường ĐHSP Hà Nội: Tổng số tín chỉ phải tích lũy là 135 [ PL6, 

tr. 271], trong đó: Khối kiến thức chuyên ngành: 71 tín chỉ (Bắt buộc: 63 

tín chỉ và 08 tín chỉ tự chọn).  

 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương: Tổng số tín chỉ phải tích 

lũy là 139 [ PL7, tr.274] trong đó: Khối kiến thức chuyên ngành là 45 tín 

chỉ. Gồm 39 tín chỉ bắt buộc và 06 tín chỉ cho các môn học tự chọn.  

3.3.3.2. Hình thức tổ chức lớp học  

Các hình thức tổ chức lớp học của Trường ĐHSP Hà Nội và 

Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương đã và đang thực hiện gồm: Hình 

thức tổ chức bài học trên lớp (Hình thức dạy học trên lớp); Tự học tập, 

nghiên cứu ở nhà (Hình thức tự học)… 



3.3.3.3. Thực trạng dạy học hát và ca khúc Hà Nội cho sinh viên ngành 

SPÂN tại hai cơ sở đào tạo. 

 Sinh viên ngành SPÂN của Trường ĐHSP Hà Nội và Trường 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ương đã được các giảng viên dạy về phương 

pháp pháp phát triển giọng hát, cách cộng minh để các sinh viên có thể 

vận dụng trong cách xử lý những ca từ khi hát ca khúc trong các phong 

cách khác nhau. Các ca khúc về Hà Nội ít đưuọc sử dụng trong dạy học.  

Tiểu kết chương 3 

 Khảo sát thực trạng dạy học hát và ca khúc Hà Nội cho sinh viên 

ngành SPÂN tại hai cơ sở đào tạo thì có thể thấy số giáo viên giao ca khúc 

về Hà Nội cho sinh viên ngành SPÂN có tỷ lệ khá khiêm tốn.  

CHƯƠNG 4 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÁC CA KHÚC VIẾT VỀ HÀ NỘI  

4.1. Căn cứ đề xuất biện pháp dạy học 

4.1.1. Đường lối, chính sách của Đảng về giáo dục - đào tạo  

 Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trong trong đời 

sống chính trị của mỗi quốc gia bởi điều này thể hiện sự phát triển của 

quốc gia đó. Giáo dục con người Việt Nam phát triển một cách toàn 

diện về đức, trí, thể, mỹ là tư tưởng xuyên suốt của Chủ Tịch Hồ Chí 

Minh đồng thời là chủ trương nhất quán của Đảng ta. Chủ Tịch Hồ 

Minh đã chỉ rõ: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.  

4.1.2. Thực hiện theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và yêu 

cầu của xã hội  

 Việc chọn lựa những ca khúc viết về Hà Nội để bổ sung thêm vào các 

giáo trình giảng dạy của các trường nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội là vô cùng 

cần thiết trong vấn đề mở rộng lượng tác phẩm cho sinh viên được rèn luyện học 

tập. 

 Giáo dục nghệ thuật trong nhà trường được xem là con đường cơ 

bản, có giá trị lâu dài có tác dụng định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho thế 

hệ trẻ, phát hiện, ươm mầm, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật.  



4.2. Đề xuất bổ sung một số ca khúc viết về Hà Nội trong chương trình 

đào tạo Đại học Sư phạm Âm nhạc 

4.2.1. Lý do đề xuất  

 Dạy hát ca khúc về Hà Nội đã là những tiền đề tốt đẹp cho sự 

quảng bá và nối dài những dòng âm thanh về Hà Nội và có sức sống lâu 

bền trong lòng công chúng.  

 Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội cho sinh 

viên ngành SPÂN cũng là giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho một phần lớn 

của ca khúc cách mạng Việt Nam.  

4.2.2. Tiêu chí tuyển chọn ca khúc về Hà Nội bổ sung vào chương trình  

 Những ca khúc Hà Nội được lựa chọn làm tài liệu giảng dạy là 

những ca khúc được sáng tác ở ba phong cách cổ điển châu Âu, dân gian 

và nhạc nhẹ có tính nghệ thuật được nhiều người yêu thích. phù hợp với 

khả năng của sinh viên của ngành Sư phạm âm nhạc. 

4.3. Một số biện pháp dạy học các ca khúc viết về Hà Nội  

4.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học hát      

Áp dụng thêm các phương pháp dạy học hiện đại như: thảo luận 

nhóm, nghiên cứu trường hợp, giải quyết vấn đề trong dạy học hát với các 

nội dung cần thiết mà sinh viên cần được học bao gồm luyện thanh, những 

kỹ thuật cơ bản khi hát ca khúc, rèn luyện phong cách trình diễn, cách biểu 

đạt cảm xúc, sắc thái tình cảm, phát triển khả năng sáng tạo, tư duy và năng 

lực tự học… 

4.3.2. Đưa ca khúc viết về Hà Nội vào trong chương trình dạy học 

 NCS xin đề xuất một số nội dung giáo dục thẩm mỹ âm nhạc qua 

ca khúc viết về Hà Nội như sau:  

 Bổ sung thêm các ca khúc về Hà Nội trong tài liệu dạy học 

môn phân tích tác phẩm và dạy hát cho sinh viên ngành SPÂN… 

4.4. Thực nghiệm sư phạm  

 Nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề cần giải quyết thông qua thực 

trạng khảo sát, chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm.   



4.4.1. Mục đích và nội dung thực nghiệm sư phạm  

4.4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm  

Đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các đề xuất về các giải pháp 

GDTM âm nhạc qua những ca khúc viết về Hà Nội, trên cơ sở phân tích 

khách quan, khoa học các kết quả định tính, định lượng. 

4.4.1.2. Nội dung thực nghiệm: Chúng tôi lựa chon một phần nội dung trong 

số các biện pháp giáo dục thẩm mỹ các ca khúc về Hà Nội để làm nội dung 

thực nghiệm qua việc dạy môn Phân tích tác phẩm tại Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật Trung ương và môn dạy hát tại Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội.  

4.4.2. Thực nghiệm Sư phạm1: Môn Phân tích tác phẩm âm nhạc 

Trong chương trình đào tạo cử nhân ngành SPÂN, Piano, Thanh 

nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương thì môn Phân tích tác 

phẩm âm nhạc (PTTP) là một trong những học phần quan trọng không thể 

thiếu. Môn học PTTP giúp cho sinh viên có cái nhìn bao quát, sự hiểu 

biết, cảm thụ một cách tổng thể về nội dung tư tưởng, giá trị thẩm mỹ, các 

thủ pháp nghệ thuật, ngôn ngữ âm nhạc…được biểu hiện trong tác phẩm 

âm nhạc.  

4.4.3. Nội dung thực nghiệm 2: Dạy hát ca khúc về Hà Nội 

Mục đích của việc thực nghiệm là sử dụng các ca khúc viết về Hà 

nội ở ba phong cách thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, từ đó xem xét khả 

năng ứng dụng của các ca khúc để từ đó có thể đưa vào thực hành môn 

dạy hát.  

Tiểu kết chương 4 

 Những đề xuất bổ sung nội dung để giáo dục thẩm mỹ âm nhạc 

qua các ca khúc về Hà Nội cho SV ngành ĐHSP Âm nhạc được cụ thể ở 

một số môn học. Những ca khúc Hà Nội được lựa chọn làm tài liệu giảng 

dạy là những ca khúc được sáng tác ở ba phong cách cổ điển châu Âu, 

dân gian và nhạc nhẹ có tính nghệ thuật được nhiều người yêu thích.  

 



KẾT LUẬN 

Những ca khúc viết về Hà Nội đã phản ánh hiện thực đời sống xã 

hội mang những sắc màu đa dạng và phong phú về nội dung, đề tài và 

hình thức thể hiện qua từng giai đọan lịch sử. Những chủ đề chiến đấu và 

xây dựng, thiên nhiên và con người, ngợi ca tình yêu và cuộc sống xuyên 

suốt trong các tác phẩm về Hà Nội cũng được phân chia rõ nét với những 

cách xây dựng rất riêng của các tác giả.  

 Lời ca trong những ca khúc viết về Hà Nội rất đẹp và mang nhiều 

ý nghĩa cho mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Lời ca trong những ca khúc về 

Hà Nội dường như cũng đặc biệt hơn bởi mỗi tác phẩm dường như đều 

gắn liền với cái tên Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội hoặc ít nhất là một 

địa danh cụ thể của Hà Nội. Về Thang âm – Điệu thức các ca khúc của cả 

ba phong cách đều sử dụng thang 7 âm và điệu thức của cổ điển châu Âu 

làm cốt lõi. Về phương thức xây dựng giai điệu - tiết tấu thì cả ba phong 

cách đều vận dụng các thủ pháp chung. 

 Dòng chảy của ca khúc viết Hà Nội đã tạo nên một mạch nguồn 

cảm xúc thấm đẫm trong tâm hồn biết bao thế hệ. Thông qua các loại hình 

GDNT, trong đó có giáo dục âm nhạc, những ca khúc về Hà Nội góp phần 

bồi đắp thêm trong dòng chảy của lịch sử âm nhạc nước nhà. Việc dạy học 

hát những ca khúc về Hà Nội kết hợp những phương pháp dạy học hiện 

đại đã giúp cho sinh viên có được sự hiểu biết hơn về những yếu tố liên 

quan tới một ca khúc Hà Nội khi các sinh viên được học về giá trị lịch sử, 

nghệ thuật, văn hóa và thẩm mỹ.  

Các tác phẩm âm nhạc Việt Nam nói chung và những ca khúc về 

Hà Nội nói riêng có giá trị nghệ thuật luôn chứa đựng trong mình những 

giá trị cao đẹp của cuộc sống và thông qua giáo dục thẩm mỹ âm nhạc để 

hướng đến những điều tốt đẹp nhất đó là lý tưởng sống, đạt tới giá trị chân 

- thiện - mỹ.   

 


