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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong môi trường quân đội, hoạt động văn hóa văn nghệ là một việc 

cần thiết, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, xây 

dựng phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi trong đơn vị, góp phần gắn kết tình 

nghĩa quân dân nơi địa bàn đóng quân.  

 Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: “Dạy học thanh nhạc cho học viên ngành 

Quản lý Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội” cho 

đề tài luận văn Thạc sĩ ngành lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. 

2. Tình hình nghiên cứu 

 Trong lĩnh vực sư phạm thanh nhạc đã có một số công trình đóng góp 

tích cực cho việc nghiên cứu các phương pháp giảng dạy thanh nhạc, có thể 

nêu các công trình sau đây: 

Sách học thanh nhạc (1997) của Mai Khanh. Phương pháp dạy thanh 

nhạc của NGƯT Hồ Mộ La (2008), Nxb Từ điển Bách Khoa. Những vấn đề 

sư phạm thanh nhạc của Nguyễn Trung Kiên. Cuốn sách Phương pháp hát tốt 

tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát mới của Trần Ngọc Lan. Ngoài ra, còn 

nhiều luận văn của các học viên cao học nghiên cứu về dạy học thanh nhạc đã 

tốt nghiệp trong những năm qua.  

 Cũng có một số đề tài nghiên cứu khoa học đề cập đến vấn đề giảng 

dạy thanh nhạc cho ngành Quản lý Văn hóa, trường Đại học Văn hóa Nghệ 

thuật Quân đội  

 Tuy nhiên, để đi sâu vào nghiên cứu phương pháp dạy học thanh nhạc 

cho học viên khoa Quản lý Văn hóa thì chưa có một đề tài nghiên cứu nào. 

Do đó, tìm hiểu phương pháp dạy học thanh nhạc cho học viên khoa Quản lý 

Văn hóa là hướng nghiên cứu độc lập của riêng tôi, không bị trùng với nghiên 

cứu khác.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
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3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc tại 

Khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học thanh nhạc tại khoa 

Quản lý Văn hóa. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học thanh nhạc tại khoa Quản lý 

Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

- Nghiên cứu và thực nghiệm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

dạy học thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ 

thuật Quân đội. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp dạy học thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài tập trung nghiên cứu về biện pháp dạy học thanh nhạc cho đối 

tượng học viên ngành quản lý văn hóa tại khoa Quản lý Văn hóa, 

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

- Thời gian: năm học 2019 - 2020. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phân tích, so sánh, tổng hợp để đánh giá cơ sở lý luận và thực trạng 

của việc dạy học thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn 

hóa Nghệ thuật Quân đội. 

- Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng kết quả nghiên cứu. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn sẽ góp phần đánh giá được thực trạng dạy học thanh nhạc tại 

khoa Quản lý Văn hóa, giúp đề ra các giải  pháp, phương pháp, nâng cao việc 

dạy học thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng 
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dạy học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Luận văn có thể 

làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

gồm có 2 chương sau:  

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. 

Chương 2: Biện pháp dạy học thanh nhạc cho học viên khoa Quản lý 

Văn hóa. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1 . Một số khái niệm 

1.1.1. Phương pháp dạy học 

Dạy học là một quá trình bao gồm nhiều thành tố, trong đó hoạt động 

dạy và hoạt động học là một trong số những thành tố cơ bản nhất. Hai thành 

tố đó góp phần tạo nên một hệ thống, và mối quan hệ dạy - học trong quá 

trình dạy học.  

Theo quan điểm của tôi, dạy học là một quá trình có sự tác động qua lại 

giữa người dạy và người học để giúp cho người học nắm được những kiến 

thức khoa học, kỹ năng hoạt động nhận thức và thực tiễn, giúp phát triển các 

năng lực hoạt động sáng tạo, trên cơ sở đó sẽ hình thành một thế giới quan và 

các phẩm chất, nhân cách của người học theo mục đích giáo dục đề ra.  

1.1.2. Quá trình dạy học  

Dạy học là một quá trình mà người giáo viên tổ chức, điều hành, hướng 

dẫn người học chủ động, tự giác trong nhận thức của mình để thực hiện nhiệm 

vụ dạy học.  

Thanh nhạc 

Qua nghiên cứu, tôi thống nhất với quan niệm về ca hát của Nguyễn 

Trung Kiên: “Thanh nhạc là âm nhạc của giọng hát (ca hát), hay nói cụ thể 

hơn, là nghệ thuật phối hợp giữa âm nhạc và ngôn ngữ được thể hiện thông 

qua giọng hát của con người. Cũng như khí nhạc - loại âm nhạc viết cho các 

nhạc cụ diễn tấu, nghệ thuật ca hát là một phương tiện giáo dục tư tưởng, đạo 

đức, thẩm mỹ và giải trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người”. 

1.1.3. Dạy học thanh nhạc 
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Dạy học thanh nhạc là quá trình người giảng viên hướng dẫn cho học 

viên nắm vững những kĩ thuật thanh nhạc cơ bản, làm chủ được giọng hát của 

mình để từ đó thể hiện tốt tác phẩm và từng bước phát triển giọng hát. 

1.1.4. Kỹ thuật thanh nhạc 

Qua nghiên cứu, tôi thống nhất với quan niệm về kỹ thuật thanh nhạc 

của Nguyễn Trung Kiên. Kỹ thuật thanh nhạc là công việc hoàn thiện mọi mặt 

của giọng hát và nắm vững những thói quen đúng khi hát.  

1.2. Vai trò của dạy học thanh nhạc đối với học viên ngành quản lý văn hóa 

Ca hát đối với cán bộ văn hóa là một công cụ, một vũ khí sắc bén góp phần 

nâng cao hiệu quả công việc. Đó cũng là lý do mà môn thanh nhạc là một trong 

những môn quan trọng trong giảng dạy các môn thực hành nghệ thuật của tổ Nghệ 

thuật, khoa Quản lý Văn hóa, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

1.3. Dạy học thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội 

1.3.1. Khái quát về Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 

Kể từ khi thành lập vào năm 1955 đến nay là 65 năm, Trường Đại học 

Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã khẳng định được vị thế của một trung tâm 

phát hiện, nuôi dưỡng, vun trồng những tài năng nghệ thuật, đào tạo được 

nhiều thế hệ “Nghệ sĩ - Chiến sĩ”.  

Hình thức đào tạo của Truờng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 

linh hoạt, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của quân đội và đất nước.  

Trong những năm qua, thầy và trò Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật 

Quân đội đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước và Bộ 

Quốc phòng trao tặng.  

1.3.2. Vài nét về khoa QLVH 

Khoa Quản lý văn hóa là khoa có chức năng đào tạo cán bộ, hạt nhân 

văn hoá văn nghệ của các đơn vị trong quân đội ở bậc đại học và cao đẳng (hệ 

chính qui và liên thông từ cao đẳng lên đại học. 
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Với các thành tích đã đạt được, khoa Quản lý Văn hóa  được thủ trưởng 

nhà trường, ban giám hiệu đánh giá cao, tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho 

các cá nhân và tập thể. Khoa được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân 

Việt Nam tặng nhiều bằng khen, nhiều năm khoa đạt danh hiệu “Đơn vị thi 

đua quyết thắng”. 

1.3.3. Khả năng thanh nhạc của học viên khoa Quản lý Văn hóa 

Học viên tại khoa được tuyển chọn từ nhiều đơn vị trong toàn quân, đa 

dạng về dân tộc, đa dạng về văn hóa, trình độ thanh nhạc và khả năng cảm thụ 

âm nhạc của học viên chưa đồng đều, dẫn đến nhiều khó khăn trong giảng dạy 

của giảng viên, cũng như sự nhận thức của từng học viên.  

1.3.4. Nội dung chương trình môn Thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa. 

Nội dung chương trình môn Thanh nhạc của khoa Quản lý Văn hóa, 

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được biên soạn nhằm thực 

hiện mục tiêu đào tạo đã được quy định trong khung chương trình do Bộ Giáo 

dục - Đào tạo, Cục Nhà trường trong Quân đội và Bộ Văn hóa - Thông tin ban 

hành. 

1.3.5. Thực trạng dạy học thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa 

1.3.5.1. Thực trạng dạy của giảng viên 

Giảng viên thanh nhạc trong khoa Quản lý Văn hóa là những giảng 

viên được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc ở các cơ sở đào tạo như Học viện 

Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, hay tại chính ngôi trường “Chiến sĩ - Nghệ sĩ”.  

1.3.5.2. Thực trạng học của học viên. 

Học viên học tại khoa Quản lý Văn hóa, khi ra trường làm công tác 

hướng dẫn, quản lý văn hóa cơ sở tại các đơn vị trong quân đội và xã hội.  

Về thái độ học tập. Nhiều học viên khi mới vào học còn bỡ ngỡ, rụt rè, 

nhưng trong quá trình học với sự cần cù, chăm chỉ, đã tiến bộ nhanh.  
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Về phương pháp học tập. Trình độ học viên còn nhiều khác biệt, dẫn 

đến kết quả học tập chưa đồng đều.  

Tiểu kết 

Trên cơ sở mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra. Chương một của 

luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và 

thực tiễn dạy học thanh nhạc cho học viên ngành quản lý văn hóa. 

 Một số những nội dung cơ bản được giải quyết đó là: Các khái niệm về 

thanh nhạc, kỹ thuật thanh nhạc, sự cần thiết của việc học thanh nhạc đối với 

học viên khoa Quản lý Văn hóa.  

Qua nghiên cứu các vấn đề lý luận chương một đã làm rõ thực trạng 

dạy và học thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa, đặc điểm của giảng viên và 

học viên.  
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC THANH NHẠC  

CHO HỌC VIÊN KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA 

2.1. Định hướng 

 Căn cứ vào điều 39 Luật giáo dục năm 2019. Mục tiêu của Gáo dục Đại 

học là: 

 Căn cứ vào mục tiêu và sứ mạng đào tạo của Trường Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội: “Đào tạo cái quân đội và xã hội cần, tất cả hướng về 

đơn vị cơ sở, gắn sát với thực tiễn xã hội”.  

2.2. Các biện pháp 

Để đáp ứng được yêu cầu định hướng chất lượng học thanh nhạc của học 

viên ngành quản lý văn hóa nên các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng rất cần 

thiết. 

2.2.1. Đội ngũ giảng viên 

 - Giảng viên cần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn.  

 - Tìm hiểu thêm lĩnh vực công nghệ thông tin. 

 -  Giảng viên phải thường xuyên nâng cao trình độ ngoại ngữ. 

 - Tiếp tục nâng cao khả năng sử dụng đàn piano. 

 - Luôn trau dồi lý luận chính trị, lịch sử âm nhạc. 

 - Giảng viên cần luôn học hỏi những đồng nghiệp đi trước, những đồng 

nghiệp cũng dạy ở những cơ sở tương đối giống tính chất ở khoa Quản lý Văn 

hóa.  

 -  Giảng viên phải luôn đổi mới phương pháp giảng dạy theo xu hướng 

hiện đại mới nghiên cứu phù hợp với học viên. 

 - Giảng viên khi hướng dẫn học viên thể hiện ca khúc, cần kèm theo 

hướng dẫn phong cách biểu diễn phù hợp với nội dung của ca khúc. 
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 - Phương pháp sư phạm của giảng viên nên thay đổi theo từng đối 

tượng học viên. 

 - Giảng viên cộng tác cần bố trí thời gian hợp lý, theo sát quá trình 

học của học viên. 

 - Giảng viên nên tăng cường tham gia dàn dựng các chương trình nghệ 

thuật để có thêm kiến thức thực tiễn áp dụng vào giảng dạy. 

2.2.2. Chương trình, giáo trình 

2.2.2.1. Chương trình  

 Giảng viên thanh nhạc của khoa Quản lý Văn hóa đều có kinh nghiệm 

giảng dạy cũng như có nhiều nguồn tài liệu giảng dạy tốt. Nội dung chương 

trình cần bổ sung thêm các bài luyện thanh để nâng cao kĩ thuật thanh nhạc, 

nhất là hơi thở và nâng cao thẩm mỹ âm nhạc. Nội dung chương trình sẽ tăng 

thêm các ca khúc ở các thể loại âm nhạc khác nhau nhằm giúp học viên biết 

cách hát các dòng nhạc, âm hưởng các vùng miền. Bổ sung thêm số lượng các 

bài hát tốp ca nhằm giúp học viên nâng cao khả năng hát tốp ca, hát bè... 

2.2.2.2. Biên soạn giáo trình. 

Hiện nay, giảng viên thanh nhạc khoa Quản lý Văn hóa vẫn sử dụng 

giáo trình thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 

(2011) mà chưa có giáo trình riêng dành cho học viên ngành quản lý văn hóa. 

Do vậy, trong thời gian tới cần phải có giáo trình thanh nhạc riêng cho đối 

tượng học viên ngành quản lý văn hóa. 

Với nguồn tài liệu phong phú về ca khúc, giảng viên thanh nhạc cần 

chủ động trong việc giao bài phù hợp cho từng học viên, với số lượng các ca 

khúc phong phú nên học viên có cơ hội phát huy thử sức mình ở các thể loại, 

tính chất âm nhạc, giúp nâng cao hiệu quả trong các cuộc thi cũng như áp 

dụng vào thực tế biểu diễn. 

2.2.3. Về phân loại giọng. 
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Giảng viên thanh nhạc của khoa Quản lý Văn hóa nên làm tốt hơn việc 

phân loại giọng hát của từng học viên.  

Giảng viên thanh nhạc nên áp dụng năm cách xác định phân loại giọng sau: 

- Cách một: Xác định, phân loại giọng hát thông qua âm vực giọng. 

- Cách hai: Xác định giọng hát thông qua đặc tính về âm sắc của giọng.  

- Cách 3: Xác định, phân loại giọng hát thông qua vị trí các nốt chuyển giọng. 

- Cách 4: Xác định, phân loại giọng hát thông qua tầm cữ cao thấp của tác 

phẩm phù hợp với từng loại giọng. 

- Cách 5: Xác định, phân loại giọng bằng cách đo thanh đới. 

2.2.4. Bài luyện thanh  

Giảng viên thanh nhạc đã kĩ và chi tiết trong tổ chức luyện thanh cho 

học viên. Nhưng trong thời gian tới nên đi sâu hơn vào vấn đề này. Những 

mẫu luyện thanh cần phù hợp với từng đối tượng học viên. Ngoài những mẫu 

luyện thanh cơ bản như rèn luyện hơi thở, mở khẩu hình, cách hát legato, 

staccato, mở rộng quãng giọng... thì cần áp dụng các mẫu âm chủ yếu giúp 

phát triển giọng hát cho học viên 

2.2.5. Phương pháp dạy học thanh nhạc 

Giảng viên cần thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo trên cơ sở 3 

nguyên tắc sư phạm thanh nhạc: 

- Nguyên tắc thống nhất sự phát triển kỹ thuật và phát triển nghệ thuật 

- Nguyên tắc nắm vững dần dần và liên tục nắm vững kỹ thuật hát 

- Nguyên tắc tiếp cận với từng cá nhân học viên 

2.2.6. Tăng cường các bài hát dân ca Việt Nam và nước ngoài. 

2.2.6.1. Bài hát dân ca Việt Nam.  

2.2.6.2. Bài hát nước ngoài. 

2.2.7. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 
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Giảng viên thanh nhạc của khoa Quản lý Văn hóa cũng đã  rất nhanh 

nhạy trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhưng trong thời 

gian tới, nhất là trong giai đoạn kỷ nguyên số 4.0 thì giảng viên cần tăng 

cường hơn nữa trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, để 

nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học thanh nhạc.  

2.2.8. Cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học thanh nhạc đã được nhà trường 

quan tâm, đầu tư rất đầy đủ và đảm bảo. Nhưng trong thời gian tới, tôi thấy 

nên cần bổ sung cho tốt hơn như sau: 

Cở sở vật chất đảm bảo cho việc học. 

Cở sở vật chất đảm bảo cho việc thi. 

2.2.9. Các giải pháp khác 

2.2.9.1. Tăng cường giao lưu với các cơ sở đào tạo thanh nhạc 

2.2.9.2. Tăng cường đưa các loại hình hát đồng ca, hợp xướng vào giảng dạy 

2.2.9.3. Biên soạn tuyển tập ca khúc cho học viên ngành Quản lý Văn hóa 

2.2.9.4. Đưa học viên về các đơn vị cơ sở thực tập và tham gia các phong trào 

văn hóa văn nghệ tại đơn vị cơ sở 

2.2.9.5. Đưa học viên tham gia các chương trình nghệ thuật lớn 

2.2.9.6. Công tác kiểm tra, đánh giá  

2.2.9.7. Công tác quản lý học viên 

2.3. Thực nghiệm sư phạm. 

2.3.1. Mục đích thực nghiệm 

Giảng dạy là một quá trình sư phạm mà ở đó ngoài việc người dạy vận 

dụng năng lực của mình trong việc truyền đạt tri thức, kinh nghiệm cho người 

học, bên cạnh đó để tiết học đạt hiệu quả thì phải vận dụng các phương pháp, 

các kĩ thuật giảng dạy.  

2.3.2. Đối tượng và nội dung thực nghiệm 
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- Đối tượng thực nghiệm: Nghiên cứu tiến hành thực nghiệm cho 10 

học viên lớp Trung cấp văn hóa văn nghệ khóa 1. 

- Nội dung thực nghiệm: Nghiên cứu được tiến hành với 10 học viên 

lớp Trung cấp văn hóa văn nghệ khóa 1, chia làm hai nhóm. 

2.3.3. Thời gian thực nghiệm 

Giờ dạy được tiến hành vào giờ học môn thanh nhạc từ ngày 

15/02/2020 đến ngày 15/04/2020. 

2.3.4. Tiến hành thực nghiệm 

Nội dung giờ dạy được tôi thiết kế thành 3 hoạt động: 

Hoạt động một: Luyện thanh, khởi động giọng.  

Hoạt động hai: Rèn luyện kĩ thuật phát triển giọng hát.  

Hoạt động ba: Rèn luyện tác phẩm, chú trọng đến vấn đề xử lí tác phẩm.  

2.3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Sau khi kết thúc thi hết học phần, tôi thấy kết quả học tập của học viên 

nhóm một. Nhóm tiến hành phương pháp giảng dạy mới có chất lượng cao 

hơn so với nhóm học viên nhóm hai vẫn học theo phương pháp thông thường. 

Học viên nhóm một có khả năng hát tốt hơn cả về kĩ thuật và cám xúc của tác 

phẩm. Đạt được nhiều tiêu chí đặt ra trong đào tạo thanh nhạc.  

Tiểu kết 

Trong chương hai, tôi đã làm rõ việc áp dụng các biện pháp nhằm nâng 

cao chất lượng dạy học thanh nhạc tại khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học 

Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.  Những biện pháp đi sâu vào phân tích phương 

pháp dạy học thanh nhạc hiệu quả, với các tiêu chí như phù hợp với đặc điểm 

khả năng thanh nhạc của học viên khoa Quản lý Văn hóa, mà phải qua thực tiễn, 

kinh nghiệm giảng dạy mới có thể quan sát, đúc kết được. Đồng thời có các biện 

pháp nâng cao trình độ dạy học của giảng viên, áp dụng nhiều hình thức dạy học 

linh hoạt.  
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KẾT LUẬN 

Ca hát trong công tác hoạt động văn hóa văn nghệ ở quân đội là một 

yếu tố quan trọng trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Ca hát 

giúp cho đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội được nâng cao, góp phần giáo 

dục, tuyên truyền, giải trí, giúp bộ đội ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 

giao. Ca hát có sức mạnh, diễn tả trực tiếp cái hay cái đẹp, sự rung cảm của 

tâm hồn trước những vấn đề của cuộc sống. 

Dạy học thanh nhạc cho đối tượng học viên ngành quản lý văn hóa tại 

khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một 

nhiệm vụ quan trọng nhằm trang bị đầy đủ các kĩ năng thực hành các môn 

nghệ thuật cho một cán bộ văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quân đội.  

Luận văn cũng làm rõ cơ sở thực tiễn của đề tài, đó là việc dạy học 

thanh nhạc cho học viên khoa Quản lý văn Hóa, Trường Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội.  

Việc nghiên cứu, vận dụng các biện pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học 

thanh nhạc trong giai đoạn mới đáp ứng yêu cầu của quân đội và xã hội. Trên cơ 

sở vận dụng vào thực hành giảng dạy. Quá trình đó đã cho thấy hiệu quả của áp 

dụng các biện pháp nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 
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