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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, môn Piano 

là một môn học bắt buộc đối với các học viên chuyên ngành thanh 

nhạc. Trong chương trình đào tạo  song song với việc học chu  n 

ngành thanh nhạc  học vi n c n được học c c m n    trợ như  ướng 

âm  h a thanh  đ c  iệt  à piano ph  cập  một m n học quan trọng 

 h ng   m chu  n ngành   ởi vì gi p học vi n có  hả năng t   u ện 

tập c c  ạng  ài piano cơ  ản, trau dồi thêm kiến thức âm nhạc, phát 

triển tư  u  âm nhạc, cảm thụ âm nhạc. Thông qua việc học piano, 

học viên có thể nắm rõ và phân tích được các bè trong các tác phẩm 

thanh nhạc, t  đệm h t c c ca  h c và trong trường hợp cần thiết có 

thể dịch giọng phần đệm cho phù hợp với giọng hát th c tế. 

Trong tình hình th c tiễn biến đ i đa chiều về mọi m t trên toàn 

xã hội như hiện nay, giáo dục đào tạo học vi n c c khoa nói chung 

và học vi n  hoa thanh nhạc nói ri ng đang chịu những t c động 

không nhỏ. Vì vậy,  hoa Thanh nhạc Trường Đại học VHNT Quân 

đội đang nỗ l c phấn đấu xây d ng một nền giáo dục đạt trình độ 

tiên tiến trong khu v c, tạo ra nguồn nhân l c có chất  ượng cao cho 

thị trường  ao động trong nước và quốc tế. Để đạt được những mục 

ti u tr n  đ i hỏi khoa phải có s  đ i mới mạnh mẽ về cả chất và 

 ượng. Trong đó  việc nghiên cứu, cải tiến  đ i mới phương ph p  ạy 

học, nâng cao chất  ượng các môn học nói chung và m n piano ph  

cập nói ri ng cho học vi n chu  n ngành thanh nhạc  à việc làm cần 

thiết không thể thiếu. 

Qua th c tế khảo sát tại  hoa Thanh nhạc trường Đại học Văn 

hoá Nghệ thuật Quân đội cho thấy, học viên trung cấp thanh nhạc đã 

đạt được những kết quả nhất định trong học môn Piano ph  cập, một 

số học vi n đã có thể chơi được c c  ài piano sơ giản và biết cách 

vận dụng những kiến thức đã học được thông qua việc học môn 

piano ph  cập vào th c tiễn  hi ra trường như đàn một số mẫu luyện 
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thanh  đệm c c ca  h c trong nước cũng như ca  h c nước ngoài. 

Tuy nhiên nhìn chung hiệu quả, chất  ượng đào tạo môn Piano 

chưa được như mong muốn. Có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng 

hạn, học vi n chưa th c s  hứng thú với môn piano, coi piano chỉ là 

môn phụ; cơ sở vật chất c n chưa đ p ứng đủ  ph ng học và nhạc cụ 

chưa đủ để phục vụ nhu cầu  ạ  và học; chương trình và phương 

pháp giảng dạy của giảng vi n chưa th c s  phù hợp. Trong số các 

ngu  n nhân đó  chương trình học và phương ph p giảng dạy của 

giảng viên mang tính quyết định.  

 à một học vi n đã học tập chu  n ngành Piano tại trường Đại 

học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội  c ng với qu  trình tìm hiểu  tham 

 hảo    iến của giảng vi n tr c tiếp giảng  ạ  m n Piano ph  cập 

cho học vi n trung cấp thanh nhạc, tôi nhận thấy việc dạy và học 

m n piano ph  cập  à một hoạt động quan trọng trong qu  trình đào 

tạo học vi n thanh nhạc  cần có những đ i mới để nâng cao chất 

 ượng dạy học   àm sao để học viên tích c c hơn trong học tập piano.  

Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài Dạy họ  pi no ph   ập  ho 

họ  vi n    ng   p  h nh nhạ  tại   ường Đại họ  Văn hoá 

Nghệ thuật Q ân đội cho Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Thạc sĩ 

Lý luận và Phương ph p  ạy học Âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu   

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi có tìm hiểu một số 

c ng trình cũng như c c gi o trình giảng dạ  piano  i n quan đến 

đề tài của các tác giả như: 

Hà Mai Hương (2016)  luận án tiến sĩ Âm nhạc học Vai trò của 

piano trong nâng cao mặt bằng kiến thức chung của các cơ sở đào 

tạo Âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam  Trung tâm th ng tin và thư 

viện, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong luận án của Hà 

Mai Hương  àn về vai trò của piano đối với các chuyên ngành âm 

nhạc, những phân tích có tính th c tiễn đối với chúng tôi trong việc 

viết luận văn. 
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Nguyễn Trung Kiên, Phương pháp sư phạm Thanh nhạc (Viện 

Âm nhạc xuất bản năm 2001) - Tài liệu giảng dạy dành cho hệ đại 

học. Tác giả đã nhận định rằng piano không chỉ đơn thuần đóng vai 

trò b  trợ mà th c s  là một môn học để Thanh nhạc phát triển.  

Để làm sáng tỏ về vấn đề lý luận dạy học  ch ng t i cũng 

nghiên cứu thêm về một số tài liệu liên quan. Trong cuốn Phương 

pháp dạy học truyền thống và đổi mới (Nxb Giáo dục - 2008). 

Cuốn Nghệ thuật và khoa học dạy học (Nxb Giáo dục Việt Nam 

- 2011) của tác giả Robert J. Marzano, đã đưa ra quan điểm: "... một 

nền giáo dục tiên tiến không đ t trọng tâm vào việc giúp người học 

tiếp thu các tri thức khoa học mà nhà trường đưa lại cho họ. Ngược 

lại, mục tiêu của nền giáo dục đó là giúp người học nhận ra được 

những năng l c trí tuệ của mình để đi tìm tiếp những lời giải cho 

những vấn đề chưa hẳn hoàn toàn đã biết theo con đường phù hợp 

nhất với năng l c trí tuệ của cá nhân...". 

Ngoài ra, còn có những công trình nghiên cứu  h c như:  uận 

án tiến sĩ Sự phát triển nghệ thuật Piano Việt Nam - năm 2008 (Hà 

Nội) của tác giả Nguyễn Minh Anh. Luận văn thạc sĩ nghệ thuật 

Giảng dạy các tác phẩm phức điệu trong đào tạo piano tại trường 

Đại học VHNT Quân Đội (Nhạc viện Hà Nội) - năm 2019 của tác giả 

Lê Nguyễn Trúc Vy. Luận văn thạc sĩ Dạy học đàn phím điện tử cho 

sinh viên Âm nhạc tại Trường Đại học VHNT Quân đội - năm 2016 

(Hà Nội) của tác giả Hồ Hữu Thái... và một số luận văn thạc sỹ 

nghiên cứu về việc giảng dạy Piano khác. 

Các tài liệu nói trên cho thấy Piano có vai trò quan trọng trong 

việc củng cố và phát triển nền tảng kiến thức nghệ thuật cơ  ản cho 

các ngành nghệ thuật nói chung và ngành thanh nhạc nói riêng. Tuy 

nhiên hiện na  piano đang  à một môn học bị xem nhẹ đối với các 

đối tượng  h c ngoài đối tượng học piano chuyên nghiệp.  

Hiện nay, hầu như chưa có một tài liệu nào đề cập đến vấn đề 

dạy piano ph  cập, điều nà  đã tạo ra những  hó  hăn nhất định cho 

tác giả  hi đưa ra các đ nh gi  về các vấn đề có liên quan. Tuy nhiên, 
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bản thân từng là một sinh viên chuyên ngành piano, cùng với việc 

quan sát, tham khảo chương trình giảng dạy cũng như trao đ i, học 

hỏi những kinh nghiệm từ giảng viên tr c tiếp giảng dạy môn piano 

ph  cập và các giảng viên piano dày d n kinh nghiệm tại trường Đại 

học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng như tham  hảo ý kiến từ các 

nhà giáo ở một vài cơ sở đào tạo nghệ thuật khác, bản thân đã thu 

được những kiến thức qu    u để lấ  đó  àm cơ sở cho việc nghiên 

cứu và th c hiện đề tài của mình   à đề tài chưa có ai nghi n cứu và 

biên soạn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mụ  đí h nghi n  ứu 

Đề tài hướng tới đề xuất các biện pháp dạy học môn Piano ph  

cập cho học viên Trung cấp Thanh nhạc tại Trường Đại học VHNT 

Quân đội, góp phần nâng cao chất  ượng dạy học. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu các khái niệm liên quan, vai trò của học đàn piano 

đối với ngành Trung cấp Thanh nhạc  àm cơ sở lý luận cho đề tài. 

Đ nh gi  th c trạng dạy học môn Piano ph  cập cho học viên 

Trung cấp Thanh nhạc tại Trường Đại học VHNT Quân đội  àm cơ 

sở th c tiễn cho đề tài. 

Đề xuất một số biện pháp dạy học môn Piano ph  cập cho học 

viên Trung cấp Thanh nhạc tại Trường Đại học VHNT Quân đội. 

Th c nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của các biện 

ph p được đề xuất. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp dạy học môn Piano ph  cập cho học viên Trung 

cấp Thanh nhạc  Trường Đại học VHNT Quân đội. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu trong phạm vi chương trình m n Piano ph  cập 

cho học viên Trung cấp Thanh nhạc  Trường Đại học VHNT Quân đội. 

Thời gian nghiên cứu của luận văn từ năm 2019 - 2021. 
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng c c phương ph p chủ yếu sau: 

Phương ph p nghi n cứu lý thuyết: Sưu tầm tài liệu, sách báo, 

mạng internet, phân tích, so sánh và t ng hợp. Phương ph p nà  được sử 

dụng khi nghiên cứu các khái niệm  i n quan đến luận văn  về đàn piano  

c c phương ph p  ạy học piano  chương trình  gi o trình  ạy học piano 

ph  cập. 

Phương ph p th c tiễn: Điều tra, quan sát, th c nghiệm sư 

phạm  được sử dụng trong quá trình khảo sát th c tế dạy và học 

piano ph  cập cho học vi n Trung cấp Thanh nhạc tại Khoa thanh 

nhạc  trường Đại học VHNT Quân đội   hảo sát ý kiến của giảng 

viên và học vi n trước và sau  hi đ i mới phương ph p giảng dạy. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Các vấn đề được nghiên cứu trong luận văn góp phần làm sáng tỏ 

thêm về lý luận dạy học môn Piano ph  cập tại  hoa Thanh nhạc  

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Xây d ng vấn đề “ ạy piano ph  cập” thành một khái niệm 

khoa học, đóng góp cho ngành     uận và phương ph p  ạy học âm 

nhạc. 

C c đề xuất của luận văn sẽ góp phần ứng dụng một số biện pháp 

dạy học môn piano ph  cập cho học viên Trung cấp Thanh nhạc  

Trường Đại  học VHNT Quân đội. 

Luận văn có thể làm tài liệu tham  hảo cho c c trường có cùng 

ngành đào tạo ngành Thanh nhạc và những người quan tâm. 

7. Bố cục của luận văn 

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

Luận văn gồm có 02 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và th c tiễn. 

 Chương 2:  iện ph p  ạy học môn Piano ph  cập cho học viên 

Trung cấp Thanh nhạc. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Một số khái niệm 

1.        ạ  học 

Dạy học là một quá trình truyền tải kiến thức cho người học nhằm 

hình thành và phát triển nhân cách nói chung và nhân cách nghề 

nghiệp nói riêng, do giáo viên th c hiện theo nội  ung  chương trình 

đào tạo đã định nhằm gi p người học đạt được các mục tiêu học tập 

theo từng bài học ho c toàn  hóa đào tạo. 

      2  Phương pháp 

Phương ph p là hệ thống t  hợp các cách thức sử dụng được sắp 

xếp theo một trật t  nhất định để tiến hành hoạt động, nhằm đạt tới 

mục tiêu trong một hoạt động nào đó. 

      3  Phương pháp dạy học 

Phương ph p  ạy học là t  hợp cách thức hoạt động của thầy và 

trò trong quá trình dạy học. Hoạt động này  o người thầy làm chủ 

đạo, th c hiện các nhiệm vụ dạy học nhằm t  chức hoạt động nhận 

thức và th c hành của học sinh. Phương ph p  ạy học đóng vai tr  

quan trọng trong quá trình dạy học, ảnh hưởng tr c tiếp đến chất 

 ượng, kết quả dạy học.  

      4  Phương pháp dạy học piano  

Phương ph p  ạy học piano là t  hợp cách thức hoạt động của 

thầy và trò trong quá trình dạy học, là một hệ thống những hành 

động có mục đích của giảng viên nhằm t  chức hoạt động nhận thức 

và th c hành học piano để hình thành và phát triển c c  ĩ năng nhận 

thức   ĩ năng th c hành tr n đàn piano cho học vi n sinh vi n như tư 

thế ngồi  tư thế ta   c c  ĩ thuật legato, staccato, legato hai nốt… 

được tiến hành  ưới vai trò chủ đạo của thầy, nhằm đạt được mục 

tiêu dạy piano. 

1.1.1.5. Phổ cập 
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Ph  cập nghĩa  à  àm cho trở thành rộng khắp  đến với quần 

chúng rộng rãi. Tức là vấn đề nào đó được cá nhân ho c t  chức tác 

động đến với mục tiêu ph  cập thì nó có cơ hội được nhân rộng, 

được phát triển ở một địa  àn nào đó  một trình độ văn hóa nhất định 

để đ p ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. 

1.1.2. Dạy đàn pi no 

1.1.2.1. Khái quát về piano 

Piano là một loại nhạc cụ rất một nhạc cụ thông dụng và rất cần 

thiết cho những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp và không 

chuyên, giữ vai trò quan trọng trong nền nghệ thuật nói chung và 

nghệ thuật âm nhạc nói riêng. Piano không chỉ được giảng dạy trong môi 

trường chuyên nghiệp mà c n được giảng dạy ở các bậc học tại các 

trường ph  thông, các trung tâm âm nhạc, từ nông thôn cho tới thành thị.  

1.1.2.2. Piano phổ cập 

Piano ph  cập là một môn học nhằm trang bị cho người học các 

kiến thức và  ĩ thuật cơ  ản  hi chơi đàn piano  được đào tạo rộng 

rãi trong cả m i trường chuyên nghiệp và  h ng chu  n. Đối tượng 

và mục đích học piano ph  cập rất đa  ạng  người học piano ph  cập 

có thể ở độ tu i thiếu ni n  thanh ni n  trung ni n… 

1.1.2.3.  Sự khác nhau giữa dạy piano phổ cập với piano chuyên 

nghiệp 

Dạ  đàn piano ph  cập là hoạt động dạy và học nhằm làm cho 

người học ở một độ tu i nhất định, một ngành học nhất định đạt 

được một  ượng kiến thức nhất định theo mục đích  qu  định của 

từng chu  n ngành và trình độ học vấn theo số năm học ho c bậc 

học.  

1.1.3. Vai trò của họ  pi no đối với ngành thanh nhạc 

Có thể nhận định rằng piano có vai trò rất quan trọng đối với nền 

nghệ thuật âm nhạc nói chung và chuyên ngành thanh nhạc nói riêng. 

Piano không chỉ là một môn học b  trợ cho thanh nhạc mà là một 

môn học quan trọng không kém chuyên ngành.  
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1.1.3.1. Hỗ trợ dạy học hát, phát triển tai nghe, nâng cao khả năng 

nhạy cảm với giai điệu 

Trong quá trình phát triển của nghệ thuật thanh nhạc, không thể 

không nhắc đến s  t c động to lớn của câ  đàn piano. Piano giữ một 

vị trí quan trọng trong qu  trình đào tạo một ca sĩ chu  n nghiệp. 

Piano gi p người học có thể t  vỡ bài, nhận biết vị trí nốt nhạc một 

cách nhanh nhạy, hiểu được những yêu cầu của tác phẩm, những kí 

hiệu có trong tác phẩm  chia đoạn chia câu, phân biệt được giai điệu 

chính và phần bè phụ.  

Bên cạnh đó cũng cần phải nói thêm, một trong những yêu cầu 

đ t ra đối với các ngành nghệ thuật âm nhạc nói chung và chuyên 

ngành thanh nhạc nói riêng là việc nghe và thể hiện chính   c cao độ 

của âm thanh.  

1.1.3.2. Hoàn thiện giọng hát 

Trong chương trình học của thanh nhạc không thể không kể đến 

các bài tập luyện thanh. Thông qua việc luyện tập các bài luyện 

thanh, giọng hát sẽ được cả thiện về nhiều m t. Trước hết, việc luyện 

thanh sẽ giúp cho giọng hát ngày càng trở n n to và rõ ràng hơn. Tiếp đến, 

luyện thanh gi p người học có luồng hơi tốt hơn và sâu hơn.  

    3 3  Đáp ứng nhu cầu của chuyên ngành 

Đối với học viên chuyên ngành thanh nhạc  piano đóng một vai 

trò rất quan trọng, là một trong những phương tiện quan trọng giúp 

ích rất nhiều trong việc trau dồi kiến thức âm nhạc, nâng cao khả 

năng tư  u  âm nhạc, rèn luyện trí nhớ, tai nghe, giúp học viên có 

khả năng sử dụng đàn piano một c ch cơ  ản và tương đối  qua đó 

  ng  àm phương tiện hỗ trợ cho chính chuyên ngành của mình. 

1.2. Khái quát về Trƣờng Đại  học Văn hó  Nghệ thuật Qu n đội 

và khoa thanh nhạc 

1.2.1. Quá trình hình thành và một số thành tựu củ  nhà t ường  

1.2.1.1. Sự hình thành và phát triển Trường Đại học Văn hóa Nghệ 

thuật Quân đội 
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          Trường Đại học VHNT Quân đội được thành lập ngày 23 

th ng 09 năm 1955 với tên gọi Trường Nghệ thuật Quân đội. Từ năm 

1995 đến năm 2005  Trường đ i t n thành Trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội. Và trường chuyển thành Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội từ năm 2006 đến nay.  

            Nhà trường th c hiện các nhiệm vụ của một trường đại 

học theo qu  định của Nhà nước. Tham gia đào tạo diễn vi n văn ho  

- nghệ thuật và cán bộ chu  n tr ch c c đoàn nghệ thuật cho các 

nước bạn Lào, Campuchia; tham gia các hoạt động văn ho  - nghệ 

thuật phục vụ cho quân đội và nhân dân; hợp tác quốc tế đại học và 

sau đại học trong  ĩnh v c văn ho  - nghệ thuật, nghiên cứu khoa học 

về c c  ĩnh v c văn ho  - nghệ thuật phục vụ cho c ng t c đào tạo. 

1.2.1.2. Khái quát thành tựu đào tạo 

Hơn 60 năm năm  â    ng và trưởng thành  Trường Đại học Văn 

hóa Nghệ thuật Quân đội đã đào tạo nên những tài năng về  ĩnh v c 

văn hóa nghệ thuật cho quân đội và xã hội; đóng góp to  ớn vào s  

nghiệp xây d ng và bảo vệ T  quốc.  

Trải qua qu  trình đào tạo và phát triển  nhà trường đã đạt được 

nhiều thành t u qúy giá, vinh d  được T ng cục chính trị t ng nhiều 

bằng khen về thành tích đào tạo, biểu diễn và hoàn thành xuất sắc các 

nhiệm vụ. Bên cạnh đó  nhà trường cũng được một số tỉnh thành t ng 

bằng khen về công tác dân vận  gi p đỡ xây d ng phong trào văn ho  văn 

nghệ ở c c địa phương. 

1.2.2. Khoa Âm nhạc và Khoa Thanh nhạc 

1.2.2.1. Khái quát về Khoa Âm nhạc 

Khoa Âm nhạc được thành lập nga   hi Trường Nghệ thuật Quân 

đội (na   à trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) ra đời. Từ 

những ngà  đầu  Khoa được Ban giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ 

đào tạo nhạc sĩ  nhạc công chuyên nghiệp cho các đoàn nghệ thuật trong 

và ngoài Quân đội  cũng như đảm nhận nhiệm vụ đệm cho khoa 

Thanh nhạc và  hoa M a. Khoa đào tạo c c chu  n ngành như sáng 

tác, chỉ huy, biểu diễn nhạc cụ phương Tâ  (Piano  Guitar  Drum…). 

1.2.2.2. Khái quát về Khoa Thanh nhạc 
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Khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân 

đội được coi là một trong những khoa tiên phong trong hoạt động 

dạy và học. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, khoa Thanh 

nhạc đã  hẳng định được thương hiệu của mình, là cái nôi đào tạo 

nên những  iễn vi n  ca sỹ có đủ đức và tài  đồng thời cũng  à những 

chiến sĩ nghệ sĩ.  

1.3. Thực trạng dạy học piano phổ cập cho hệ Trung cấp Thanh nhạc 

1.3.1. Đội ngũ giảng viên 

Nhà trường có đội ngũ c n  ộ giảng viên với kinh nghiệm giảng 

dạ   âu năm  chu  n m n vững vàng   u n đi đầu trong c ng t c đ i 

mới phương ph p giảng dạy, linh hoạt trong việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy.  

1.3.2. Đặ  điểm của học viên Trung c p Thanh nhạc  

Trường Đại học VHNT Quân đội, ngoài các phòng ban và các 

khoa ra còn có Nhà hát nghệ thuật th c hành. Đâ   à nơi có chức 

năng  â    ng c c chương trình nghệ thuật lớn nhỏ trong và nước, 

phục vụ trong và ngoài quân đội. 

Trong những năm gần đâ   trường Đại học VHNT Quân đội đã 

có những tha  đ i trong quy chế tuyển sinh. Hiện tại trường chỉ 

tuyển sinh hệ trung cấp quân s .  

Một điểm cũng cần nêu ra ở học viên trung cấp thanh nhạc nói 

ri ng và c c ngành  h c nói chung đó  à hầu hết các em chỉ chú 

trọng vào chu  n m n  trước  hi thi vào trường c c em đã có thể hát 

được mà không cần phải đọc  ướng âm hay học phân tích tác phẩm, 

học piano ph  cập…  

1.3.3. Chương t ình, giáo trình môn Piano ph  cập 

1.3.3.1. Chương trình  

M n học trang  ị cho học vi n chu  n ngành thanh nhạc những 

hiểu  iết cơ  ản nhất về đàn piano để có thể nâng cao trình độ tư  u  

âm nhạc  năng   c chu  n m n  đồng thời  p  ụng vào phục vụ 

chu  n ngành học của mình.  
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Phân    thời gian: 

4 đơn vị học trình / 4 học  ỳ: 60 tiết 

    n  ớp    thu ết và th c hành: 1 đơn vị học trình / 1 học  ỳ ( ắt 

đầu từ năm thứ 2  học  ỳ 3) 

Ti u chuẩn đ nh gi : 

Điểm m n học được đ nh gi  theo thang điểm 10  điểm  ẻ tính 

theo 0,25; 0,5 và 0,75. 

1.3.3.2. Tài liệu, giáo trình  

Hiện nay, Trường Đại học VHNT Quân đội chưa có gi o trình 

dành riêng cho môn học piano ph  cập của học viên thanh nhạc. 

Những tài liệu hiện có được tập hợp d a trên nhiều nguồn khác nhau, 

do tập thể giảng viên chọn lọc qua qu  trình được đào tạo trước đó 

thông qua s  nhất trí ở mỗi đơn vị khoa.  

Tu ển tập Etude Op  39; 599 - Tác giả C  Czern  

Phương pháp học đàn Piano tập I, II - Tác giả John Thompson, 

N   Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  

Tu ển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếng, t c giả    Dũng  N   Văn 

nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  

.Phương pháp học Piano Méthode Rose - Tác giả Ernes Van 

de Velde    

1.3.4. Thực tế dạy và học piano phổ cập cho hệ Trung cấp Thanh 

nhạc 

1.3.4.1. Về việc dạy piano phổ cập 

Qua tìm hiểu tình hình th c tế về việc dạy học piano cho học viên 

trung cấp thanh nhạc tại trường Đại học VHNT Quân đội, chúng tôi 

nhận thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong chương trình 

giảng dạ  cũng như phương ph p giảng dạy của giảng viên. 

Có thể thấy nội  ung chương trình học vừa nêu ra ở trên có một 

số phần khá khó cho học viên, vì nhìn chung học viên thanh nhạc, 

ngay từ đầu đã  h ng có s  chú trọng vào piano, thậm chí một số 
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học vi n c n chưa được tiếp xúc với piano  chưa nắm được nhạc lí 

cũng như  ĩ thuật cơ  ản...  

1.3.4.2. Về việc học piano phổ cập 

Trường Đại học VHNT Quân đội ngoài các khoa, phòng ban ra 

còn có Nhà hát th c hành biểu diễn. Đâ   à một điều kiện rất thuận 

lợi để các học vi n có m i trường th c hành thường  u  n hơn sau 

những giờ học lý thuyết trên lớp. 

Khi thi đầu vào  h ng đ t n ng vấn đề lý thuyết nên nhiều em bị 

rỗng kiến thức nền, cả kiến thức âm nhạc nói nói chung và kiến thức 

về piano nói riêng,.. 

Một điểm cũng cần nếu ra đối với việc học piano ph  cập nói 

chung và học piano của học viên trung cấp thanh nhạc nói riêng là về 

cơ sở vật chất và điều kiện địa lý.  

Bên cạnh đó  tâm    c c em học viên chỉ coi piano là một môn 

phụ, nên xảy ra tình trạng đi học  h ng đều  mang tâm    “học cho 

có” ho c là học chỉ để đủ điều kiện qua m n  n n  h ng ch  tâm đến 

môn học. 

Tiểu kết chƣơng 1 

Trường Đại học VHNT Quân đội là một Trường Đại học thuộc 

Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi học viên vừa là một chiến sĩ  vừa 

là một nghệ sĩ. Với đ c th  như vậ   nhà trường có các chính sách giáo 

dục và đào tạo khác biệt để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của nhà 

trường.  

Qua phân tích th c tiễn, chúng tôi thấy bên cạnh những ưu điểm 

vượt trội mà  hoa và nhà trường đã đạt được, có một số hạn chế nhất 

định trong dạy học môn piano ph  cập cho học viên trung cấp Thanh 

nhạc, từ nội dung chương trình  giáo trình tài liệu giảng dạ   th i độ 

học tập của học viên cho đến phương ph p  ạy học của giảng viên. 

Vậ  n n để đạt được nhiều kết quả tốt hơn  ch ng tôi nhận thấy cần 

có s  điều chỉnh để tiếp tục phát huy những m t tích c c đã có và    

sung những biện pháp nhằm nâng cao chất  ượng đào tạo.  
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Chƣơng 2 

 IỆN PHÁP DẠ  HỌC  ÔN  PIANO PHỔ CẬP 

CHO HỌC VIÊN TRUNG CẤP THANH NHẠC 

2.1. Điều chỉnh nội dung chƣơng trình 

2.1.1. Nguyên tắ  điều chỉnh 

2        Đảm bảo tính vừa sức  

Lý do chọn nguyên tắc: Như đã n u ra trong phần th c trạng ở 

chương một, học viên trung cấp thanh nhạc khi thi tuyển đầu vào có 

s  chênh lệch và khác biệt nhất định về phần lý thuyết và khả năng 

chơi piano  h c nhau  có những em đã được học từ trước, còn có 

những em thì chưa được làm quen với piano bao giờ.  

Mục đích ngu  n tắc: Ngu  n tắc nà  đảm  ảo cho qu  trình  ạy 

học đ p ứng được với th c trạng ph t triển  h ng đồng đều về khả 

năng  tâm sinh    của học vi n  iễn ra trong qu  trình  ạy học.  

Nội dung nguyên tắc: Dạy học vừa sức có   nghĩa  à những yêu 

cầu, nhiệm vụ học tập do giảng viên nêu ra phải phù hợp với khả 

năng hiện có của học viên.  

2     2  Đảm bảo tính thực tiễn 

Lý do nêu nguyên tắc: Môn piano ph  cập ngoài việc giúp học viên 

nắm vững được c c  ĩ thuật  hi chơi đàn piano  c n gi p học viên ứng 

dụng được vào th c tế  như việc chơi c c t c phẩm thanh nhạc soạn 

cho piano ho c việc đệm hát khi không có giảng vi n hướng dẫn.  

Mục đích ngu  n tắc: Giúp giảng viên có s  điều chỉnh chương trình 

phù hợp với đối tượng cụ thể, sát với th c tế, bên cạnh đó có c ch 

truyền đạt dễ hiểu, giúp cho người học nắm vững về m t lý thuyết, 

thấ  rõ được những giá trị và vai trò của kiến thức đã được học đối 

với th c tiễn. 

Nội dung nguyên tắc: Nguyên tắc nà  đ i hỏi trong quá trình dạy 

học ngoài việc nắm chắc được lý thuyết cũng như  ĩ thuật của môn học, 

giảng viên cần phải nắm rõ được nhu cầu học của học vi n cũng như 

yêu cầu của môn học.  
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2     3  Đảm bảo tính khoa học 

Lý do chọn nguyên tắc: Như đã n u ra ở trên, nguồn tài liệu, 

giáo trình dùng cho việc dạy học môn piano ph  cập còn nhiều hạn 

chế, tài liệu còn thiếu, mỗi giảng viên lại sử dụng bài trong nhiều tài 

liệu khác nhau gây ra s   h ng đồng nhất.  

Mục đích ngu  n tắc: Giúp giảng viên có s  nhận định đ ng 

đắn về mục đích của môn học, có s  chuẩn bị  ĩ càng về phương 

pháp giảng dạ  cũng như tài liệu giáo trình.  

Nội dung nguyên tắc: Nguyên tắc nà  đ i hỏi trong quá trình 

dạy học phải cung cấp cho học viên những nguồn tài liệu đảm bảo 

tính khoa học, là những tài liệu gi o trình đã được kiểm chứng, l a 

chọn  ĩ càng  có hệ thống, có s  ảnh hưởng nhất định đến khả năng  

nhận thức của đối tượng cần hướng đến.  

2.1.2. Biện pháp điều chỉnh  

2   2    Điều chỉnh về nội dung giảng dạy 

Như đã trình  à  ở trên, do nội  ung chương trình học còn 

nhiều bất cập nên chúng tôi có một vài sửa đ i và đóng góp nhằm 

tha  đ i để phù hợp với đối tượng là học viên trung cấp thanh nhạc 

hơn.  

 Cần b  sung một số phần lý thuyết và  ĩ thuật phục vụ cho việc 

đệm ca  h c như c c hợp âm cơ  ản và c ch đ t hợp âm cơ  ản cho 

ca khúc.  

2   2 2  Điều chỉnh về phương pháp giảng dạy 

Để hoạt động dạy học đạt được kết quả cao, ngoài việc nắm 

được kiến thức  người dạy cần có những phương ph p ph  hợp với 

môn học và với từng đối tượng cụ thể.  

2.1.3. Dự kiến nội d ng  hương t ình đượ  điều chỉnh 

* Nội dung dạy học của Học kỳ I năm thứ nh t (tối thiểu) 

Giới thiệu tư thế ngồi  c ch đ t ta   qu  định số ngón tay khi 

chơi đàn piano. 

X c định vị trí nốt nhạc tr n đàn piano. 
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Tập đọc nốt nhạc khóa Sol. 

Gam trưởng, thứ song song từ 0 đến 2 dấu hóa (cụ thể là dấu 

thăng)  tập luyện trên 2 quãng 8 với  ĩ thuật legato và staccato. 

     * Nội dung dạy học của Học kỳ I năm thứ hai 

Gam trưởng và gam thứ từ 0 đến 2 dấu hóa (cụ thể là 0 đến 2 

dấu giáng) + gam rải trên 2 quãng 8 với với  ĩ thuật legato và 

staccato. 

Bài tập kỹ thuật (hanon), bài tập etude kết hợp nốt 2 tay ở khóa 

Sol và khóa Fa. 

Bài tập thị tấu và th c hành luyện tập các hợp âm cơ  ản bậc I, 

IV,V của c c gam đã n u tr n theo tiết điệu. 

Bài tập phức điệu. 

Thi học kì I: Gam, 01 etude, 01 phức điệu, đệm 01 ca khúc t  

do có phần hợp âm cơ  ản ghi sẵn. 

       * Nội dung dạy học của Học kỳ II năm thứ hai 

Gam trưởng và gam thứ từ 3 - 5 dấu hóa (cụ thể là từ 3 - 5 dấu 

giáng), hợp âm rải trên 2 quãng 8 với với  ĩ thuật legato và staccato. 

Bài tập etude. 

Bài tập phức điệu. 

Bài tập thị tấu. 

Đ t hợp âm cơ  ản cho ca khúc. 

Thi học kỳ II (thi hết môn) 

Gam, 01 etude, 01 phức điệu, đệm 01 ca khúc t  chọn. 

2.1.4. B  sung và thay thế một số bài tập vào nội dung  hương 

trình 

2.1.4     ài  u ện hợp âm bậc I, IV, V theo các tiết nhịp 

Việc học về các hợp âm cơ  ản bậc I, IV, V rất có   nghĩa đối 

với các chuyên ngành nghệ thuật nói chung và chuyên ngành thanh 

nhạc nói riêng. Các hợp âm cơ  ản nêu trên xuất hiện từ trong những 

bản nhạc c  điển cho nhiều loại nhạc cụ  cho đến những cac khúc 

dạ  trong c c trường chuyên nghiệp, ca khúc nhạc nhẹ trên thị 
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trường, ca khúc thiếu nhi   ng trong c c trường tiểu học trung học 

cơ sở…  

2.1.4.2. Bài tập đặt hợp âm cơ bản cho ca khúc 

Đối với người học thanh nhạc  đ t hợp âm cơ  ản cho ca khúc là 

một kỹ năng rất cần thiết, gắn liền với th c tiễn. Bởi vì không phải 

ca  h c nào cũng có phần hợp âm ghi sẵn, ho c là có phần hợp âm 

ghi sẵn nhưng nếu người hát muốn hát ở giọng  h c    c đó c c em 

sẽ phải t  đ t phần hợp âm.  

2.1.4 3   ài tập etude 

Vì đối tượng dạy ở đâ   à học viên trung cấp thanh nhạc, nên 

những  ài etu e trước đâ  có phần chưa ph  hợp  đ c biệt là ở học kì 

một.  

2.1.4.4. Bài tập phức điệu 

Là một trong những bài tập rất quan trọng nhưng thường bị bỏ 

quên với lý do là quá khó và phức tạp, nên gần như chỉ đưa vào 

giảng dạy cho piano chuyên nghiệp. Phức điệu có vai trò vô cùng 

quan trọng đối với nghệ thuật âm nhạc nói chung và đối với thanh 

nhạc nói riêng.  

2.1.4.4. Bài tập thị tấu 

Thị tấu là một  ĩ năng rất quan trọng, rèn luyện thị tấu nhiều 

giúp học viên nắm được các lý thuyết cơ  ản như vị trí nốt nhạc, các 

âm hình tiết tấu...Từ đó tạo năng vỡ bài và khả năng phản xạ với bản 

nhạc bất kì.  

Các  ước thị tấu dành cho học viên trung cấp thanh nhạc gồm: 

X c định khóa nhạc 

X c định dấu hóa  

X c định số chỉ nhịp 

X c định các âm hình tiết tấu  

Đọc  ướt qua các nốt nhạc 

Th c hành tr n đàn với tốc độ phù hợp với từng học viên 

2.1.4.4. Bài tập Hanon 
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Các bài tập luyện ngón Hanon gi p cho người học đạt được s  

đồng đều  độc lập và cân bằng giữa c c ngón ta   hi chơi piano. C c 

 ĩ thuật thường thấy trong bộ s ch Hanon như  u ện hợp âm rải  điệp 

nốt, luyện quãng tám, các âm luyến láy, hoa mỹ.  

2.2. Biện pháp hƣớng dẫn rèn luyện kỹ năng thực hành  

2.2.1. Luyện các bài tập  ơ bản  

2.2.1.1. Luyện gam 

Trước khi vào phần tập luyện, giảng viên cần kiểm tra tư thế 

ngồi  tư thế tay cho học viên, luôn luôn nhắc nhở học viên ngồi thẳng 

 ưng  ngồi vào giữa đàn  c  tay thẳng và ngón tay cong tròn, thả lỏng 

c  ta    h ng để ngón tay bị gã . Sau đó giới thiệu qua về phần lý 

thuyết và cách thức luyện gam, gồm có: khi luyện gam sẽ luyện  ưới 

dạng legato và staccato, luyện lần  ượt các c p gam trưởng thứ song 

song theo số  ượng dấu hóa tăng  ần, luyện trên hai quãng 8.  

Dạng thứ nhất, vẫn theo hệ thống ngón tay của gam Đ  trưởng, 

bắt đầu trên phím trắng (trừ gam Fa trưởng và Si trưởng), hệ thống 

ngón ta  cơ  ản này tiếp tục được sử dụng nâng cao hơn tr n chạy 

gam hai quãng tám: 

Dạng thứ hai, hệ thống ngón tay phát triển ở các gam bắt đầu 

trên phím đen. Ở dạng này, thứ t  xếp ngón tay không tuân theo 

một qu  định ch t chẽ như  ạng thứ nhất, mà nó biến chuyển theo 

từng gam, mỗi gam lại có một hệ thống ngón ta   h c nhau  đ i 

học người học cần ghi nhớ chính xác. 

2.2.1.2. Luyện etude 

Để học viên học etu e được một cách hiệu quả nhất  trước hết 

cần giới thiệu đ i n t về etu e để các em hiểu được bản chất, vai trò 

của etude, từ đó sẽ có cách nắm bắt và thể hiện tác phẩm một cách 

đúng nhất. Việc học etude giúp các em giải quyết những kỹ thuật 

như: chạy ngón liền bậc hay hợp âm rải, nốt hoa mỹ, luyện quãng ba, 

quãng s u  quãng t m  quãng mười  điệp nốt, hợp âm... 

2.2.1.3. Luyện Hanon 
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Như đã n u ra ở phần thưc trạng, học viên trung cấp thanh nhạc 

có hạn chế khá lớn về m t nhận biết nốt nhạc trên khóa nhạc  đ c 

biệt  à đọc nốt nhạc trên khóa Fa, nên khi dạy các bài tập hanon, 

chúng tôi sẽ dạ  theo phương ph p  à phân tích và chỉ ra  ĩ thuật 

trong  ài hanon đó  sau đó chỉ ra và th c hành tr n đàn Motif có 

trong bài, vì mỗi bài hanon chỉ có một Motif nhất định. Khi đó học 

viên sẽ nắm bắt và làm theo Motif, chứ  h ng đọc từng nốt ghi trên 

bản nhạc  như thế sẽ vừa gây mất thời gian vừa  h ng đạt được hiệu 

quả. 

2.2.1.4. Luyện phức điệu  

Phức điệu thường được sáng tác trên chất liệu những điệu nhảy 

c . Vì vậy khi tập luyện cần ch    đến tiết nhịp để  àm rõ được tính 

chất của bài. Phải làm rõ tiết nhịp, nhấn phách mạnh rõ (minuet, 

po onise…). Âm nhạc phức điệu yêu cầu chi tiết trong bài một cách 

quy củ, nghiêm khắc  đ i hỏi s  thống nhất về các chi tiết của nốt 

(liền, nả    egato…)  thống nhất về âm  ượng, âm sắc (nhấn, forte, 

piano…)  nếu  o có ch  thích đ c biệt thì phải đ nh c c nốt đen  c c 

nốt móc đơn có âm  ượng và sắc thái giống nhau. Ở những nốt hoa 

mỹ thì đã có ch  thích từng dạng một, cần phải làm rõ và chính xác. 

2.2.2. Một số kỹ năng khá  hỗ trợ  ho đệm hát 

2.2.2.1. Luyện kĩ năng thị tấu hợp âm 

Việc luyện thị tấu hợp âm giúp học viên nhớ được kí hiệu của 

từng hợp âm, có phản xạ nhanh hơn  từ đó vỡ  ài nhanh hơn  r t 

ngắn thời gian luyện tập, giúp ích rất nhiều cho việc đệm hát sau này. 

Đ c biệt việc thị tấu hợp âm cũng sẽ giúp giảng vi n nhìn ra được 

thiếu sót của học viên, từ đó    sung kị thời, phải chắc chắn được 

rằng việc các em nắm được hợp âm và th c hành được  à có cơ sở, 

chứ không phải theo kiểu học vẹt. 

2.2.1.2. Luyện kỹ năng luân chuyển hợp âm theo tiết nhịp  

Trước tiên, cần giảng qua phần lý thuyết để học viên hiểu và 

nắm rõ trước  hi đi vào th c hành. Các vấn đề ở đâ  gồm có: tiết 
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nhịp, khái niệm về hợp âm, kí hiệu hợp âm, hợp âm bậc I, IV, V/V7 

ở từng loại giọng khác nhau. 

Về tiết nhịp, cần chỉ ra cho học viên hiểu sâu hơn c ch đ nh 

nhịp để làm rõ phách mạnh và phách yếu của từng loại nhịp. Ví dụ 

nhịp 2/4 thì trong mỗi ô nhịp có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt 

đen  ph ch thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách yếu 

(giảng viên sẽ minh họa bằng c ch đ nh nhịp theo sơ đồ). 

2.2.2.3. Luyện kỹ năng đặt hợp âm cơ bản cho ca khúc 

Sau khi học vi n đã nắm vững được các hợp cơ  ản và cách tiến 

hành các hợp âm đó theo c c tiết điệu, chúng tôi sẽ hướng dẫn các 

em c ch đ t các hợp âm đó vào c c ca  h c cụ thể. Để đ t được các 

hợp âm cơ  ản, chúng tôi tiến hành qua c c  ước sau đâ : 

 ước 1: X c định giọng (và dịch giọng luôn nếu cần thiết) 

Bước 2: X c định các hợp âm cơ  ản 

 ước 3: Đ t hợp âm  

2.2.2.3. Tập kỹ thuật đệm một số ca khúc trong chương trình học của 

học viên trung cấp thanh nhạc 

Như ch ng t i đã n u ra ở phần nguyên tắc điều chỉnh chương 

trình, nội  ung chương trình học phải đảm bảo tính th c tiễn, học 

phải đi đ i với hành  đ c biệt  à đối với đối tượng học viên trung cấp 

thanh nhạc. Vì vậ   để đảm bảo được việc học viên có thể ứng dụng 

được môn piano ph  cập vào chuyên ngành của mình  cũng như nâng 

cao khả năng đệm hát, nên chúng tôi sẽ có phần tập  ĩ thuật đệm một 

số ca  h c trong chương trình học của trung cấp thanh nhạc. 

2.3. Các biện pháp khác 

2.3.1. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực  

2 3      Phương pháp dạy học lấy học viên làm trung tâm 

M c dù nắm vững và hiểu sâu về chu  n m n  nhưng giảng viên 

cần có s  chọn lọc   h ng n n  p đ t, duy ý chí, tức là phải dạy 

những gì người học cần, chứ không phải dạy những gì mình có.  

2 3   2  Phương pháp trực quan sinh động 
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Trong quá trình dạy học, giảng viên phải có những phương ph p 

nhằm lôi cuốn hấp dẫn tạo hứng thú học hỏi cho người học  t c động 

mạnh mẽ lên cảm xúc của họ, bởi tình cảm có vai trò quan trọng đối 

với hoạt động của con người  th i th c con người hành động. Đ c 

biệt với đối tượng cụ thể là học viên trung cấp thanh nhạc chúng tôi 

nói đến ở đâ    h ng phải học vi n nào cũng có hứng thú với môn 

học piano ngay từ đầu, thậm chí có những học viên còn cảm thấy khá 

khó chịu khi phải học piano, một môn học mà các học viên chỉ coi là 

môn phụ. Nên việc tạo ra cảm hứng để lôi cuốn học viên, tạo cho học 

viên s  hứng thú với môn học là vô cùng cần thiết.  

2.3.1.3. Phương pháp dạy học theo nhóm 

Bên cạnh phương ph p  ạy học cá nhân, cần b  sung thêm 

phương ph p  ạy học theo nhóm. Với phương ph p nà   từng cá 

nhân sẽ được liên kết với nhau thành một nhóm nhỏ, tùy vào số 

 ượng học viên của từng lớp mà sẽ có s  phân chia số  ượng học viên 

của từng nhóm, mỗi nhóm từ 3 - 5 học viên.  

2 3 2 4  Phương pháp kiểm tra đánh giá 

Kiểm tra  đ nh gi   à một phần  h ng thể thiếu trong gi o  ục 

và đào tạo   u n được  ã hội quan tâm và  à một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm của gi o  ục trong nhiều năm na . Tu  nhi n việc  iểm 

tra đ nh gi  ở đa số cơ sở gi o  ục nói chung và Trường Đại học 

VHNT Quân đội nói ri ng c n chưa s t sao  chưa được ch  trọng.    

2.3.2. Hướng dẫn họ  vi n tự thự  hành l yện tập 

Với c c ngành nghệ thuật nói chung và ngành Piano nói ri ng 

thì việc t  học  à v  c ng quan trọng   ất  ể  à học chu  n nghiệp 

ha  học   n chu  n nghiệp.  

Về phía nhà trường  cần tạo điều kiện, cho học viên thuê ho c 

mượn ph ng đàn để tập luyện, vì học viên trung cấp thanh nhạc ở 

tại  í t c    trong  hu n vi n trường luôn nên việc đi  ại rất thuận 

tiện. Cần có những qu  định cụ thể, rõ ràng về việc sử dụng và 

bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường. 
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Về phía giảng viên, sau mỗi bu i học, giảng viên cần giao 

nhiệm vụ cụ thể và ra điều kiện cho học viên, trong một khoảng thời 

gian nhất định phải hoàn thành được những nội  ung gì  nghĩa  à cần 

gây sức ép cho học vi n nhưng ở mức vừa phải.  

2.4. Thực nghiệm sƣ phạm 

2.4.1. Mụ  đí h thực nghiệm 

Thông qua th c nghiệm để xác th c tính khoa học, th c tiễn và 

hiệu quả của việc đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất  ượng 

đào tạo môn piano ph  cập cho học viên thanh nhạc ở Khoa Âm 

nhạc. 

2.4.2. Đối tượng thực nghiệm 

Ch ng t i đã tiến hành th c nghiệm tại lớp H40 của Khoa 

Thanh nhạc  Trường Đại học VHNT Quân đội, chia làm 2 nhóm: 

Nhóm th c nghiệm: 4 học viên 

Nhóm đối chứng:  8 học viên 

Thời gian th c nghiệm: học kỳ I  năm học 2020-2021  

2.4.3. Nội dung thực nghiệm 

Chúng tôi áp dụng chương trình giảng dạy mới  đưa th m phức 

điệu và bài luyện ngón hanon, bài thị tấu hợp âm vào, cùng với việc 

tha  đ i hình thức học cá nhân sang học nhóm, và cách thức t  chức 

lớp học theo những đề xuất đã n u tr n.  

2.4.4.     hứ  thự  nghiệm 

Nhóm 1 (4 học vi n): Ch ng t i  ạ  theo hình thức học c  nhân  

sử  ụng chương trình và phương ph p hiện có 

Nhóm 2 (8 học vi n): Chúng tôi b  sung bài tập hanon, bài tập 

phức điệu vào chương trình  tha  thế một số etu e để phù hợp với 

khả năng của từng học viên, bên cạnh đó tăng cường nội dung đệm 

các hợp âm cơ  ản theo tiết điệu, thị tấu hợp âm. 

2.4.5. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi kết thúc kỳ học, nhóm giảng viên tham gia th c nghiệm 

có một số kết luận như sau: 

Về bài tập luyện ngón: Nhìn chung học viên cả hai nhóm đ p 

ứng được yêu cầu đ t ra của chương trình  tu  nhi n học viên nhóm 

hai hoàn thành bài tập tốt hơn nhóm vì  ài tập vừa sức. 
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Về kỹ năng thị tấu: Các học viên ở nhóm một còn bị thụ động 

trong việc thị tấu, nhận biết nốt nhạc và hợp âm chậm, các học viên ở 

nhóm hai đọc nốt nhạc và nhận biết hợp âm nhanh và chính   c hơn. 

Về tư  u  âm nhạc: Học viên nhóm một tuy vẫn có tư  u  nhạc 

nhưng chưa sâu  c n học viên nhóm hai có tư  u  âm nhạc và tai 

nghe tốt hơn th ng qua việc học phức điệu. 

Về  ĩ năng đệm hợp âm theo tiết điệu: Học viên nhóm một đ t 

hợp âm chưa đ ng nhịp ph ch và c n đ nh sai nốt trong hợp âm, học 

viên nhóm hai nhận biết được hòa thanh và t  đệm được các hòa 

thanh cơ  ản một cách thành thạo trên nhiều tiết điệu khác nhau.  

Tiểu kết chƣơng 2 

Sau quá trình nghiên cứu th c trạng dạy học và   c định được 

mục tiêu của môn học đối với đối tượng là học viên trung cấp thanh 

nhạc, chúng tôi nhận thấy cần thiết phải có những s  đ i mới về cả 

nội  ung chương trình và phương ph p giảng dạy nhằm mang lại một 

kết quả thiết th c và khả thi hơn..  

Qua quá trình th c nghiệm sư phạm  ch ng t i đã thu được kết 

quả từ việc giảng dạy và có s  so s nh đối chiếu giữa chương trình 

và phương ph p  ạy học cũ với chương trình và phương ph p  a  

học mới  qua đó có s  điều chỉnh trong nội dung của luận văn được 

tốt hơn.  

Với đ c thù là học viên trung cấp thanh nhạc, sau khi tốt nghiệp 

sẽ trở thành quân nhân, hoạt động trong c c đoàn nghệ thuật quân 

khu, khác với c c ca sĩ t  do hay những người học ra trường là giáo 

viên, chúng tôi đã    sung và thay thế những nội  ung và phương 

pháp dạy học đảm bảo vừa sức với ngành học, phù hợp với mục đích 

yêu cầu đào tạo nên một người ca sĩ hoạt động trong m i trường 

Quân đội. 

Với những kết quả  ước đầu thu được, chúng tôi sẽ có 

những điều chỉnh để tiếp tục hoàn thiện đề tài, hoàn thành mục 

tiêu nghiên cứu đã đề ra. 
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KẾT LUẬN 

Có thể nói rằng piano có vai trò vô cùng quan trọng đối với 

ngành thanh nhạc  điều nà  đã được chứng minh và công nhận trong 

rất nhiều công trình nghiên cứu và học tập ở cả trong nước cũng như 

ở nước ngoài. Trong luận văn nà  ch ng t i đã phân tích và  àm rõ 

vai trò của piano ph  cập đối với đối tượng cụ thể là học viên trung 

cấp thanh nhạc tại trường Đại học VHNT Quân đội. 

Thông qua quá trình tìm hiểu tại trường Đại học VHNT Quân 

đội và quá trình học tập, nghiên cứu tại ĐHSP Nghệ thuật Trung 

ương trong thời gian vừa qua  ch ng t i đã quan s t  tìm hiểu một 

c ch  ĩ càng và có s  nhìn nhận th c tế về th c trạng dạy và học 

môn piano ph  cập tại trường Đại học VHNT Quân đội để có thể đưa 

ra những đ nh gi  thẳng thắn, cụ thể, khách quan.  

Trong quá trình nghiên cứu  ch ng t i đã tham  hảo những công 

trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước  đồng thời tham 

khảo nhiều ý kiến của các giảng viên tr c tiếp dạy môn piano ph  

cập cho học viên trung cấp thanh nhạc ở Khoa Âm nhạc  trường Đại 

học VHNT Quân đội  cũng như tham  hảo ý kiến của trưởng, phó 

khoa Thanh nhạc.  

Sau  hi đưa ra c c giải ph p  ch ng t i đã t  chức th c nghiệm 

sư phạm để có s  so s nh đối chiếu và đ nh gi . Th ng qua qu  trình 

th c nghiệm s  phạm bằng việc áp dụng các giải ph p  ch ng t i đã 

nhận thấy những tiến bộ của học viên về cả nhận thức cũng như th i 

độ học tập đối với môn học.  

Hơn 60 năm năm  â    ng và trưởng thành của Nhà trường gắn 

liền với lịch sử phát triển của đất nước  Trường Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội  u n   c định rõ chức năng  nhiệm vụ  à nơi 

đào tạo  ươm trồng những tài năng về văn hóa nghệ thuật cho quân 

đội và xã hội. Trường đã đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ  nghệ sĩ  c n  ộ 

diễn viên có tên tu i và xây d ng được những tác phẩm văn hóa 

nghệ thuật đỉnh cao  được Giải thưởng Hồ Chí Minh, góp phần xứng 
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đ ng vào s  nghiệp xây d ng đời sống văn hóa nghệ thuật của quân 

đội và của đất nước. 

Trường và khoa Âm nhạc luôn phấn đấu không ngừng để hướng 

tới một m i trường đào tạo ngày càng chuyên nghiệp, chất  ượng. 

Chính vì vậ  trường và  hoa  u n th c đẩy các công tác nghiên cứu 

c c đề tài khoa học mang tính th c tiễn và hiệu quả.  

KHUYẾN NGHỊ 

Qua việc nghiên cứu về th c trạng và chỉ ra những  hó  hăn và 

bất cập đó c ng với mong muốn mong muốn đóng góp giải ph p để 

nâng cao chất  ượng giảng dạy piano ph  cập tại trường, chúng tôi có 

những khuyến nghị như sau: 

 an  ãnh đạo Nhà trường cùng với  ãnh đạo khoa Âm nhạc cần 

có s  thảo luận và đi đến thống nhất về tài liệu cũng như nội dung 

chương trình giảng dạ   đ p ứng mục tiêu của môn học rõ ràng. Bên 

cạnh đó cần có s  quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật 

chất cho học vi n để học vi n có điệu kiện luyện tập, học hành. 

Giảng viên chuyên ngành Piano trong khoa Âm nhạc bên cạnh 

việc nghiên cứu tài liệu giảng dạy, cần nghiên cứu  ĩ về từng đối 

tượng học vi n để nắm được tâm tư cũng như những thiếu sót của 

học viên, từ đó có s  b  sung và sửa đ i kịp thời. Bên cạnh đó cần có 

s  đ i mới phương ph p và hình thức t  chức  ạ  học  tăng cường 

quá trình kiểm tra đ nh gi  nhằm nâng cao chất  ượng dạy và học. 

Khoa Âm nhạc cùng với Khoa Thanh nhạc cần có s  hết hợp 

với nhau trong quá trình học nhằm tạo điều kiện cho các em học viên 

luyện tập chuyên môn kết hợp với việc đệm h t  tăng  hả năng đàn 

hát và giúp các em nâng cao s  t  tin. 

Học viên cần   c định rõ mục tiêu và nhiệm vụ trong học tập, 

có th i độ học tập nghi m t c  chăm chỉ, rèn luyện tư c ch phẩm chất 

tốt, cần có tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn trao đ i những  hó  hăn 

trong quá trình học tập với giảng vi n để tìm ra hướng giải quyết. 


