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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo và đơn vị cấp bằng 

- Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp  

- Đơn vị đào tạo: Khoa Sư phạm Nghệ thuật  

2. Một số thông tin về chương trình đào tạo 

- Tên ngành:  

 Tiếng Việt: Sư phạm Âm nhạc 

 Tiếng Anh: Music Education 

- Mã số ngành đào tạo: 7140221 

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Cử nhân sư phạm Âm nhạc 

- Thông tin về kiểm định chất lượng:  

3. Mục tiêu đào tạo 

 Đào tạo cử nhân sư phạm Âm nhạc có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận 

và thực hành để giảng dạy và hoạt động Âm nhạc ở tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; 

hoạt động phong trào, làm công tác quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các 

cơ quan, đơn vị, các ngành có nhu cầu về nghệ thuật âm nhạc; có thể tham gia ca, múa 

hoặc nhạc công trong các đoàn nghệ thuật; có năng lực sư phạm, đáp ứng được yêu cầu 

của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta; có thể học tiếp lên bậc cao 

hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc.  

4. Thông tin tuyển sinh  

4.1. Đối tượng tuyển sinh: 

  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; 

người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công 

nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của 

Bộ GDĐT;  

 Thí sinh có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết 

tật được UBND tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh 

hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh 
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vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe. 

Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển khi được cấp có thẩm 

quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, 

nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện 

vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang 

năm học sau. 

4.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước 

4.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp thi tuyển 

5. Điều kiện nhập học 

Người học nộp các giấy tờ, hồ sơ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, Phòng Đảm bảo chất 

lượng tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định công nhận người học là sinh viên chính thức 

của trường. 

6. Điều kiện tốt nghiệp 

Người học được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:  

a. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức độ đình chỉ học tập;  

b. Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo;  

c. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.00 trở lên;  

d. Có giấy chứng nhận Giáo dục quốc phòng - An ninh và giấy chứng nhận Giáo 

dục thể chất;  

e. Có chứng chỉ Ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học theo quy định của Nhà trường;    

f. Phải tham gia ít nhất 8 ngày công tác xã hội;  

g. Trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc tốt nghiệp muộn so với 

thời gian thiết kế của khóa học, sinh viên phải làm đơn gửi Phòng đào tạo để đề nghị 

được xét tốt nghiệp;  

h. Hằng năm, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp vào tháng 2, tháng 6, tháng 8 và 
tháng 11. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào các quy định về điều kiện công nhận tốt 
nghiệp để lập danh sách trình Hội đồng xét tốt nghiệp và đề nghị Hiệu trưởng ký Quyết 
định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp được tổ 
chức vào tháng 7 và tháng 1.   
7. Thời điểm phát hành/ chỉnh sửa bản mô tả: Ngày    tháng    năm 2021 

8. Nơi phát hành: Trường Đại học Đồng Tháp 
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PHẦN II:  CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Sau khi hoàn thành CTĐT, người học có thể: 

CHUẨN ĐẦU RA 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

1. Kiến thức 

1.1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về triết học Mác - Lenin, 

khoa học chính trị, pháp luật và hành chính. 
3 

1.2. Áp dụng được các kiến thức cơ bản về tâm lý học và giáo dục học, 

giáo dục thể chất vào dạy và học âm nhạc ở trường phổ thông. 
3 

1.3. Vận dụng hệ thống kiến thức về chuyên ngành và kiến thức bổ trợ 

vào công tác dạy học môn Âm nhạc và hoạt động văn hóa văn nghệ. 
3 

1.4. Phân tích được các kiến thức về chuyên ngành âm nhạc, đáp ứng 

yêu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 
4 

1.5. Đánh giá thực tiễn giáo dục để vận dụng âm nhạc, lý luận và phương 

pháp dạy học âm nhạc trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp của bản 

thân. 

5 

1.6. Thiết kế được những kế hoạch hoạt động ngoại khóa, kế hoạch bài 

dạy, nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc, đáp ứng chương trình 

giáo dục phổ thông mới. 

6 

2. Kỹ năng/Phẩm chất đạo đức 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

2.1.1. Sử dụng được các kỹ năng lập luận, tư duy để giải quyết các vấn 

đề nảy sinh trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành 

Sư phạm Âm nhạc. 

3 

2.1.2. Thành thạo trong việc sử dụng đàn phím điện tử, guitar, một số 

nhạc cụ giai điệu và nhạc cụ tiết tấu cơ bản để đánh độc tấu hay 

đệm hát trong dạy học âm nhạc ở phổ thông, trong các chương trình 

văn nghệ. 

4 

2.1.3. Sử dụng được các phần mềm biên tập âm nhạc cơ bản và kiến 

thức về công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học âm nhạc. 
3 
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2.1.4. Thiết kế được những động tác múa - ý tưởng múa minh họa/phụ 

họa, những mẫu tiết điệu trong đệm đàn, viết bè cho các bài hát, 

chỉ huy các tác phẩm hợp xướng, các bài hát tập thể trong dạy học 

âm nhạc ở trường phổ thông, các hoạt động văn hóa văn nghệ. 

5 

2.1.5. Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
3 

2.2. Kỹ năng mềm 

2.2.1. Vận dụng các kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn giáo dục âm nhạc. 
3 

2.2.2. Xây dựng được môi trường học tập tích cực, tạo hứng thú, đam 

mê cho học sinh. 

3 

2.2.3. Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 4 

2.3. Phẩm chất đạo đức 

2.3.1. Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh 

nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách 

của Đảng và Nhà nước, những quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà 

giáo và quy định của địa phương. 

3 

2.3.2. Tiếp nhận các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có lối sống 

lành mạnh, văn minh; có tác phong mẫu mực, ứng xử tốt với học sinh 

và đồng nghiệp. 

3 

2.3.3. Tổ chức tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích cực đóng góp 

phát triển giáo dục; biết phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình học sinh 

và xã hội. 

4 

3. Mức tự chủ trách nhiệm 

3.1. Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

3 

3.2. Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ 

xác định và chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm 

trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

4 

3.3. Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể 

bảo vệ được quan điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên 

cứu. 

5 
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PHẦN III:  NỘI DUNG CHUƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 139, trong đó: 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương:  37 TC 

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  102 TC  

- Kiến thức cơ sở nhóm ngành:10 TC 

- Kiến thức cơ sở nhóm ngành:  6 TC 

- Kiến thức chuyên ngành: 64 TC  

+ Kiến thức chuyên ngành bắt buộc: 60 TC 

             + Kiến thức chuyên ngành tự chọn:     4 TC 

- Thực hành, thực tập nghề nghiệp: 16 TC 

- Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế: 6 TC 

2. Khung chương trình đào tạo chi tiết 

STT Mã học phần Tên học phần Số tín 

chỉ 

Giờ tín chỉ HP điều kiện Tiến độ 

Lý thuyết Thực hành TQ HT SH  

A. Kiến thức giáo dục đại cương 37       

I. Ngoại ngữ 5       

1 GE4410 Tiếng Anh 1 3 45 0    1 

2 GE4411 Tiếng Anh 2 2 30 0  GE4410  2 



6 
 

STT Mã học phần Tên học phần Số tín 

chỉ 

Giờ tín chỉ HP điều kiện Tiến độ 

Lý thuyết Thực hành TQ HT SH  

II. Giáo dục quốc phòng 11       

1 GE4165 Đường lối quốc phòng và an ninh 
của Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 45 0    1 

2 GE4150 Công tác quốc phòng, an ninh 2 30 0  GE4165  2 

3 GE4166 Quân sự chung 2 14 16  GE4165  3 

4 GE4167 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và 
chiến thuật 

4 4 56  GE4165  4 

III.Giáo dục thể chất  3       

1. Học phần thể chất bắt buộc   2       

1 GE4306 Giáo dục thể chất 1 1 0 30    1 

2 GE4334 Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội) 1 0 30  GE4306  2 

2. Học phần thể chất tự chọn   1       

1 GE4335  Bóng đá 1 0 30  GE4306  3 
2 GE4336  Bóng chuyền 1 0 30  GE4306  3 

3 GE4337  Cầu lông 1 0 30  GE4306  3 

4 GE4338  Võ thuật Vovinam 1 0 30  GE4306  3 

5 GE4339  Võ thuật Karatedo 1 0 30  GE4306  3 

6 GE4340  Cờ vua 1 0 30  GE4306  3 

7 GE4341  Bóng bàn 1 0 30  GE4306  3 

8 GE4342  Bóng ném 1 0 30  GE4306  3 
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín 

chỉ 

Giờ tín chỉ HP điều kiện Tiến độ 

Lý thuyết Thực hành TQ HT SH  

9 GE4343  Bóng rổ 1 0 30  GE4306  3 

10 GE4344 Tennis (Quần vợt) 1 0 30  GE4306  3 

11 GE4345 Đá cầu 1 0 30  GE4306  3 

IV. Đại cương chung   18       

1. Học phần đại cương bắt buộc   14       

1 GE4091 Triết học Mác - Lênin 3 45 0    1 

2 MU4500 Nhập môn ngành Sư phạm Âm nhạc 1 15 0    1 

3 GE4039 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 30 0    2 

4 GE4092 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 0  GE4091  2 

5 GE4056 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0   GE4093 3 

6 GE4093 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0  GE4092  3 

7 GE4094 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 0  GE4056  4 

2. Học phần đại cương tự chọn 4       

1 GE4003 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30 0    1 

2 GE4407 
Hình thành và phát triển kỹ năng 

mềm 
2 30 0    2 

3 GE4112 Nhập môn khoa học giao tiếp 2 30 0    3 
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín 

chỉ 

Giờ tín chỉ HP điều kiện Tiến độ 

Lý thuyết Thực hành TQ HT SH  

4 GE4049 Tiếng việt thực hành 2 25 10    5 

5 GE4172 Phương pháp công tác Đội 2 30 0    5 

6 CM4107N Giáo dục Nghệ thuật 2 30 0    6 

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 102       

I. Kiến thức cơ sở nhóm ngành   10       
1 GE4045 Tâm lý học đại cương 2 30 0    1 
2 GE4017 Giáo dục học đại cương 2 30 0    1 
3 GE4078 Tâm lý học trung học 2 30 0  GE4045  2 
4 GE4075 Giáo dục học trung học 2 30 0  GE4017  2 
5 GE4111 Quản lý HCNN và QL ngành GD 2 30 0  GE4039  4 

II. Kiến thức cơ sở ngành 6       

1 MU4184N  Lịch sử âm nhạc Thế giới và Việt Nam 2 30 0    4 

2 MU4188  Ứng dụng CNTT trong dạy học âm 

nhạc 
2 0 60    4 

3 MU4100 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam 2 30 0    5 

III. Kiến thức chuyên ngành 64       

1. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 60       

1 MU4128 Lý thuyết âm nhạc cơ bản 4 60 0    1 
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín 

chỉ 

Giờ tín chỉ HP điều kiện Tiến độ 

Lý thuyết Thực hành TQ HT SH  

2 MU4121 Kí – Xướng âm 1 2 0 60    1 

3 MU4122 Kí – Xướng âm 2 2 0 60  MU4121  2 

4 MU4150 Thanh nhạc 1 2 0 60  MU4128  2 

5 MU4137 Organ 1 2 0 60  MU4128  2 

6 MU4123 Kí xướng âm 3 2 0 60  MU4122  3 

7 MU4151 Thanh nhạc 2 2 0 60  MU4150  3 

8 MU4139 Organ 2 2 0 60  MU4137  3 

9 MU4287 Phương pháp dạy học âm nhạc 4 60 0    3 

10 MU4152 Thanh nhạc 3 2 0 60  MU4151  4 

11 MU4124 Kí xướng âm 4 2 0 60  MU4123  4 

12 MU4201 Múa 3 0 90    5 

13 MU4219 Giới thiệu nhạc cụ phổ biến 2 0 60  MU4128  5 

14 MU4153 Thanh nhạc 4 2 0 60  MU4152  5 

15 MU4202 Đệm đàn Organ 1 2 0 60  MU4139  5 

16 MU4119N Hòa âm 1 3 45 0  MU4128     5 

17 MU4203 Đệm đàn Organ 2 2 0 60  MU4202  6 

18 MU4145P Phân tích tác phẩm 1 3 45 0  MU4128  6 

19 MU4120 Hòa âm 2 3 45 0  MU4119N  6 

20 MU4101 Chỉ huy dàn dựng hát tập thể 2 0 60    6 
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín 

chỉ 

Giờ tín chỉ HP điều kiện Tiến độ 

Lý thuyết Thực hành TQ HT SH  

21 MU4205 Hát hợp xướng 3 0 90 
 

 
  6 

22 MU4156 Phân tích tác phẩm 2 3 45 0  MU4145P  7 

23 MU4181 Guitar 3 0 90  MU4128  7 

24 MU4102N Chỉ huy dàn dựng hợp xướng 3 0 90  
MU4101 

MU4205 
 7 

2. Kiến thức chuyên ngành tự chọn 4       

1 MU4115 Hát dân ca 2 0 60    7 

2 MU4232N Phương pháp biên đạo múa 2 0 60    7 

3 MU4136 Nhập môn sáng tác 2 0 60    7 

4 MU4218 Guitar đệm hát 2 0 60  MU4181  8 

IV.Thực hành, thực tập nghề nghiệp 16       

1 MU4401 Rèn luyện NVSPTX 1 2 0 60    2 

2 MU4402 Rèn luyện NVSPTX 2 2 0 60  MU4401  3 

3 MU4403N Rèn luyện NVSPTX 3 2 0 60  MU4402  4 

4 MU4430 Kiến tập sư phạm 2 0 60    5 

5 MU4407 Thực tập tốt nghiệp 8 0 240    8 

IV Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế 6       

1. Khóa luận tốt nghiệp   6       
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín 

chỉ 

Giờ tín chỉ HP điều kiện Tiến độ 

Lý thuyết Thực hành TQ HT SH  

1 MU4297N Khóa luận tốt nghiệp 6 0 180    8 

2. Học phần thay thế khóa luận   6       

1 MU4208N 
Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng 

hợp 
3 0 90  

MU4201 

MU4120 

MU4153 

MU4124 

 8 

2 MU4155 Thực hành sư phạm âm nhạc 3 45 0    8 

Tổng số tín chỉ tích lũy 139 1108 2722  
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3. Ma trận các học phần hình thành năng lực gồm: kiến thức, kỹ năng/phẩm chất đạo đức, mức tự chủ và trách nhiệm theo chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

 

Số TT Tên học phần 

Chuẩn Đầu Ra 

Kiến thức Kỹ năng /Phẩm chất đạo đức 
Mức  

TC và TN 

KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KT 
5 

KT 
6 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

KN 
6 

KN 
7 

KN
8 

PC 
1 
 

PC 
2 

PC 
3 

TC 1 TC 2 TC 3 

A. Kiến thức giáo dục đại cương                       

I. Ngoại ngữ                     

1  Tiếng Anh 1                     

2  Tiếng Anh 2                     

II. Giáo dục quốc phòng                       

1 
 Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng         

Cộng sản Việt Nam 
    

 
               

2 Công tác quốc phòng, an ninh                     

3 Quân sự chung                     

4 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật                     

III. Giáo dục thể chất                      
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Số TT Tên học phần 

Chuẩn Đầu Ra 

Kiến thức Kỹ năng /Phẩm chất đạo đức 
Mức  

TC và TN 

KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KT 
5 

KT 
6 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

KN 
6 

KN 
7 

KN
8 

PC 
1 
 

PC 
2 

PC 
3 

TC 1 TC 2 TC 3 

1. Học phần thể chất bắt buộc                      

1 Giáo dục thể chất 1                     

2 Giáo dục thể chất 2 ( Bơi lội )                     

2. Học phần thể chất tự chọn                     

1 Bóng đá                     

2 Bóng chuyền                     

3 Cầu lông                     

4 Võ thuật Vovinam                     

5 Võ thuật Karatedo                     

6 Cờ vua                     

7 Bóng bàn                     

8 Bóng ném                     

9 Bóng rổ                     

10 Tennis (Quần vợt )                     

11 Đá cầu                     
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Số TT Tên học phần 

Chuẩn Đầu Ra 

Kiến thức Kỹ năng /Phẩm chất đạo đức 
Mức  

TC và TN 

KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KT 
5 

KT 
6 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

KN 
6 

KN 
7 

KN
8 

PC 
1 
 

PC 
2 

PC 
3 

TC 1 TC 2 TC 3 

IV. Đại cương chung                      

1. Học phần đại cương bắt buộc                     

1 Triết học Mác - Lênin                     

2 Nhập môn ngành Sư phạm Âm nhạc 3      3    3       3   

3 Pháp luật Việt Nam đại cương                     

4 Kinh tế chính trị - Mác Lênin                     

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh                     

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học                     

7 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                     

2. Học phần đại cương tự chọn                     

1 Cơ sở văn hóa Việt Nam                     

2 Hình thành và phát triển kỹ năng mềm                     

3 Nhập môn khoa học giao tiếp                     

4 Tiếng Việt thực hành                     
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Số TT Tên học phần 

Chuẩn Đầu Ra 

Kiến thức Kỹ năng /Phẩm chất đạo đức 
Mức  

TC và TN 

KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KT 
5 

KT 
6 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

KN 
6 

KN 
7 

KN
8 

PC 
1 
 

PC 
2 

PC 
3 

TC 1 TC 2 TC 3 

5 Phương pháp công tác Đội                     

6 Giáo dục Nghệ thuật   3 4  6 3    3   4   4 3   

B. Khối kiến thức chuyên nghiệp                     

I. Kiến thức cơ sở nhóm ngành                     

1 Tâm lý học đại cương                     

2 Giáo dục học đại cương                     

3 Tâm lý học trung học                     

4 Giáo dục học trung học                     

5 Quản lý HCNN và QL ngành GD                     

II. Kiến thức cơ sở ngành                     

1 Lịch sử âm nhạc Thế giới và Việt Nam    4   3    3   4  3  3   

2 Ứng dụng CNTT trong dạy học âm nhạc   4      5   4     5   5 

3 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam   3        3   4 3     5 

III. Kiến thức chuyên ngành                     
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Số TT Tên học phần 

Chuẩn Đầu Ra 

Kiến thức Kỹ năng /Phẩm chất đạo đức 
Mức  

TC và TN 

KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KT 
5 

KT 
6 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

KN 
6 

KN 
7 

KN
8 

PC 
1 
 

PC 
2 

PC 
3 

TC 1 TC 2 TC 3 

1. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc                     

1 Lý thuyết âm nhạc cơ bản   3    3    3   4   4  4  

2 Kí – Xướng âm 1   3 3   2   3         3 3 

3 Kí – Xướng âm 2   3 4   3 3  4        3 2  

4 Thanh nhạc 1   3    3    3    3     4 

5 Organ 1   3    3 4   3 3        4 

6 Kí – Xướng âm 3   3        3   4  3   4  

7 Thanh nhạc 2   4    3    3 3   3 3  3  4 

8 Organ 2   3     4   3 3   3    4  

9  Phương pháp dạy học Âm nhạc  3 3   6 3  3  3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 

10 Thanh nhạc 3   4    3 4   3 3  4 3 3   4 5 

11 Kí – Xướng âm 4    4       3   4 3     5 

12 Múa   6       3  5 4    4  1 4 

13 Giới thiệu nhạc cụ phổ biến   3    3 4   3   4      4 
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Số TT Tên học phần 

Chuẩn Đầu Ra 

Kiến thức Kỹ năng /Phẩm chất đạo đức 
Mức  

TC và TN 

KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KT 
5 

KT 
6 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

KN 
6 

KN 
7 

KN
8 

PC 
1 
 

PC 
2 

PC 
3 

TC 1 TC 2 TC 3 

14 Thanh nhạc 4   5    3 4   5 3   3 3  3  5 

15 Đệm đàn Organ 1   3     4  5 3      4 3   

16 Hòa âm 1   3 3 4  4 3          3 3  

17 Đệm đàn Organ 2   3   6  4   3 3   3    4  

18 Phân  tích tác phẩm 1   3 4   3    3   4     4 5 

19 Hòa âm 2   3    3   5 3     3   4  

20 Chỉ huy dàn dựng hát tập thể   3 3      4        4  3 

21 Hát hợp xướng   3     3      4     4 5 

22 Phân  tích  tác phẩm 2   3 4   3       4     4  

23 Guitar   3    3 4   3         4 

24 Chỉ huy dàn dựng hợp xướng   3    3   5      3   4  

2. Kiến thức chuyên ngành tự chọn                     

1 Hát dân ca   3 4      5 3  3    4  4  

2 Phương pháp biên đạo múa   6       5   4    4 5 5  
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Số TT Tên học phần 

Chuẩn Đầu Ra 

Kiến thức Kỹ năng /Phẩm chất đạo đức 
Mức  

TC và TN 

KT 
1 

KT 
2 

KT 
3 

KT 
4 

KT 
5 

KT 
6 

KN 
1 

KN 
2 

KN 
3 

KN 
4 

KN 
5 

KN 
6 

KN 
7 

KN
8 

PC 
1 
 

PC 
2 

PC 
3 

TC 1 TC 2 TC 3 

3 Nhập môn sáng tác   3     3  5         4  

4 Guitar đệm hát   6    4 4  5 3   4    3 4 4 

IV.Thực hành thực tập nghề nghiệp                     

1 Rèn luyện NVSPTX 1   3  3 4 3 3   4       3   

2 Rèn luyện NVSPTX 2   4  4   4  3 4        4  

3 Rèn luyện NVSPTX 3    5 6  4  5 5        4 5  

4 Kiến tập sư phạm                     

5 Thực tập tốt nghiệp                     

V.Khóa luận tốt nghiệp/ Học phần thay thế                      

 1. Khóa luận tốt nghiệp                     

1 Khóa luận tốt nghiệp                     

2. Học phần thay thế khóa luận                      

3 Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp      6    5  3 4    4  4 4 

4 Thực hành sư phạm âm nhạc   3   6 3      3    4 3   
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4. Hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy 

4.1. Hình thức đào tạo: Chính quy 

4.2. Phương pháp giảng dạy: 

- Tổ hợp các phương pháp giảng dạy phù hợp và hiệu quả 
- Coi trọng tự học của sinh viên 
- Tăng cường các phương tiện nghe nhìn, phương pháp dạy – học tích cực 
- Tăng cường hiệu quả các buổi tập giảng, kiến tập, thực tập 

5. Cách thức đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy sửa đổi ban hành theo Quyết định 

1465/QĐ-ĐHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng 

Tháp; Quyết định số 2293/QĐ-ĐHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá và quản lý 

kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp. 

6. Điều kiện thực hiện chương trình 

6.1. Đề cương chi tiết học phần (Phụ lục 1) 

6.2. Đội ngũ giảng viên (Phụ lục 2) 

6.3. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học 

STT Tên Danh mục trang thiết bị chính 

1 Đàn Piano cơ x 
2 Đàn Organ x 
3 Guitar x 
6 Phòng bộ môn múa có gương x 
7 Loa di động x 
8 Máy chiếu x 
9 Đàn Ukulele x 

10 Sáo Recorder x 
11 Kèn Melodion x 
12 Tiêu x 
13 Kèn Harmonica x 
14 Đàn Nguyệt x 
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15 Đàn bầu x 
16 Sáo trúc x 
17 Mô hình đàn Tính (dân tộc Tày) x 
18 Quả nhạc x 
19 Khăn Thái – Mèo x 
20 Quạt lụa 45cm x 
21 Quạt đuôi  x 

22 

Trang phục biểu diễn các loại (các 
dân tộc ở vùng Tây Nguyên, miền 
núi, đồng bẳng; các giai cấp nông 
dân, bộ đội, công nhân, …) 

x 

7. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức chương trình đào tạo 

- Chương trình đào tạo này áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở đi. 

- Tỷ lệ giờ lý thuyết (bài tập, thảo luận), thực hành, thí nghiệm, tự học được thể hiện 

trong đề cương chi tiết học phần. Đề cương chi tiết học phần là cơ sở để giảng viên, sinh 

viên thực hiện đầy đủ các nội dung của học phần. 

- Việc phân kì trong chương trình đào tạo là cơ sở để Bộ môn lập kế hoạch dạy học 

cụ thể của từng học kì, phòng Đào tạo có trách nhiệm mở các lớp học phần cho sinh viên 

đăng kí. 

- Các học phần Giáo dục quốc phòng, An ninh, Giáo dục Thể chất không chuyên, Kiến 

tập sư phạm, Thực tập tốt nghiệp được tổ chức dạy học theo qui định riêng. 

- Việc tổ chức dạy học được thực hiện theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 

tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Qui chế đào 

tạo trình độ đại học; Qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính qui sửa đổi ban hành theo 

Quyết định 1465/QĐ-ĐHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trường Trường Đại 

học Đồng Tháp; Quyết định số 2293/QĐ-ĐHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Hiệu 

trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Qui định về công tác đánh giá và 

quản lí kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp. 
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PHỤ LỤC 1 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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1. NHẬP MÔN NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Nhập môn ngành sư phạm Âm nhạc 

Mã lớp học phần: MU4450 

Số tín chỉ: 1                                                    Số tiết tín chỉ: 15/0/30 

Học phần điều kiện:  

Học kỳ:  Thu                                                  Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên: Lê Thị Vân Kiều Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0917.171.429 E-mail: ltvkieu@dthu.edu.vn 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết chung về trường, khoa sư phạm Nghệ thuật, 

ngành sư phạm Âm nhạc; Giới thiệu chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo; Diễn 

giải một số quy chế đào tạo giúp sinh viên thích nghi với môi trường đại học, qua 
đó hình thành niềm say mê, lòng tâm huyết, niềm tự hào với ngành nghề để phấn 
đấu có kết quả tốt trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường. 

4. Mục tiêu học phần 

Sau khi học xong học phần này sinh viên hiểu rõ chương trình đào tạo, chuẩn đầu 

ra ngành sư phạm âm nhạc; Hiểu và vận dung tốt các quy chế, quy trình trong quá trình 

học tập và rèn luyện. 

5.  Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1 Kiến thức 

5.1.1 
Trình bày về lịch sử, vị thế của trường và khoa Sư 

phạm Nghệ thuật 
1.1 3 
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5.1.2 

Trình bày sơ lược ngành sư phạm Âm nhạc, nhu cầu 

xã hội và triển vọng việc làm đối với ngành Sư phạm 

Âm nhạc 

1.1 3 

5.1.3 
Giải thích chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của 
ngành Sư phạm Âm nhạc 

1.1 3 

5.1.4 Diễn giải quy chế đào tạo, quy chế rèn luyện 1.1 3 

5.2 Kỹ năng - Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 
Vận dụng tốt các quy chế liên quan trong quá trình 
học tập, nghiên cứu tại trường; 

2.1.1 3 

5.2.2 Sử dụng thành thạo các quy trình quản lý đào tạo 2.1.1 3 

5.2.3 
Xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện của bản thân 

nhằm đạt hiệu quả cao 
2.1.5 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Sẵn sàng học tập, rèn luyện ngành sư phạm Âm nhạc 

đang theo học và cố gắng theo đuổi kỳ vọng của bản 

thân; 

3.1 3 

5.3.2 
Tuân thủ nghiêm túc quy chế, quy trình đào tạo của 

trường; 
3.1 3 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

Chương 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1. Giới thiệu chung 

1.1 Về trường ĐH Đồng Tháp 

1.2 Về khoa Sư phạm Nghệ thuật 

1.3 Vị trí ngành sư phạm Âm 

nhạc trong xã hội 

2 5.1.1 

5.1.2 

5.3.1 

Thuyết trình, 

vấn đáp; 

Học trực tuyến 

trên hệ thống 

dạy học TT của 

trường 

Sinh viên 

nghiên 

cứu tài 

liệu và trả 

lời câu 

hỏi 

9.1 
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Chương 2.  Khung chương 

trình đào tạo và quy chế đào 

tạo của ngành sư phạm Âm 

nhạc 

2.1 Chuẩn đầu ra 

2.2 Khung chương trình đào tạo 

2.3 Quy chế đào tạo 

2.4 Quy chế công tác sinh viên 

8 

5.1.3; 

5.1.4; 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.3.2 

Thuyết trình,  

vấn đáp,  

thảo luận 

nhóm; Học 

trực tuyến trên 

hệ thống dạy 

học TT của 

trường 

Sinh viên 

nghiên 

cứu tài 

liệu và trả 

lời câu 

hỏi 

Chương 3. Quy trình sử dụng 

các phần mềm quản lý học tập 

tại trường 

3.1 Đăng ký học phần 

3.2 Đóng học phí 

3.3 Xem lịch thi, kết quả học tập 

3.4 Đăng ký xét tốt nghiệp 

05 

5.2.3; 

5.3.2 

 

 

Thuyết trình, 

vấn đáp; 

Học trực tuyến 

trên hệ thống 

dạy học TT của 

trường 

Sinh viên 

nghiên 

cứu tài 

liệu và trả 

lời câu 

hỏi 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

01 
Đại học Đồng 

Tháp 

Sổ tay sinh viên 
2021  

Thư 

viện 
X  

8. Quy định đối với sinh viên  

- Người học vắng học vượt quá 20% số tiết theo quy định, không đủ điều kiện 

tham gia thi kết thúc học phần (điểm danh mỗi buổi học trên phần mềm dạy trực tuyến 

http:// hoctructuyen.dthu.edu.vn). 

- Không chia sẻ tài khoản cá nhân, Password của lớp học… cho đối tượng không 

phải là thành viên của lớp học phần; Nếu vi phạm học viên sẽ được mời ra khỏi lớp học. 

Đảm bảo trang thiết bị để tham gia xuyên suốt trong các buổi học trực tuyến trên hệ thống 

hoctructuyen.dthu.edu.vn (khuyến khích sử dụng máy tính có cắm dây mạng trực tiếp vào 
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máy; hạn chế sử dụng wifi vì đường truyền không ổn định; Mỗi sinh viên chỉ nên đăng 

nhập trên 01 thiết bị). 

- Chỉnh micro ở chế độ “NGHE VÀ NÓI”, tắt chế độ nói, khi cần tương tác với 

giảng viên thì bật chế độ “NÓI”; Không được tải lên những nội dung không liên quan đến 

bài học. 

- Sinh viên tham gia các buổi học đầy đủ và tích cực. Có thái độ nghiêm túc trong 

học  tập, tự học, tự nghiên cứu.  

 - Sinh viên tham gia làm bài thu hoạch cuối kỳ. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá  

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 
Chuẩn đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 

Bài thu 

hoạch 

 cuối kỳ 

Chương 1, 2, 3 

5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.1.4; 

5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 

5.3.1; 5.3.2 

100% 

                 Đồng Tháp, ngày     tháng   năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

Giảng viên 

 

Lê Thị Vân Kiều 
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2. GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1.Thông tin về học phần 

Tên học phần:  Giáo dục Nghệ Thuật 

Mã lớp học phần: CM 4107 N 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30/00/ 60  

Học phần điều kiện:    Không. 

Học kỳ: Thu Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Võ Xuân Hùng                       Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0918.993.517                         Email: xuanhungmusic@gmail.com 

Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

    Học phần Giáo dục nghệ thuật trang bị cho sinh viên những kiến thức về thuật ngữ, 

khái niệm nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật, giáo dục thông qua nghệ thuật; quy trình 

xây dựng chương trình giáo dục nghệ thuật; giới thiệu một số loại hình nghệ thuật biểu 

diễn trong việc giáo dục nghệ thuật. 

4. Mục tiêu học phần 

Giáo dục nghệ thuật là một môn học khuyến khích sự phát triển về nhận thức và 

cung cấp cho học viên khả năng thích ứng trong quá trình sáng tạo, mà quá trình này sử 

dụng đến trí tưởng tượng, tư duy phê phán, các kỹ năng về thể chất cũng như trí tuệ để tạo 

ra một sáng tạo độc nhất. Bằng việc tham gia vào quá trình này, sinh viên có thể đạt được 

sự tư tin về khả năng của mình, trở nên năng động hơn, hữu ích hơn.  

Giáo dục nghệ thuật giúp sinh viên có được nhận thức mới về lợi ích của giáo dục 

nghệ thuật cũng như cách thức liên kết nghệ thuật với các môn học trong nhà trường hay 

các vấn đề xã hội. Học phần góp phần giáo dục phẩm chất đạo đức, tính tích cực chủ động 

của SV trong quá trình lên lớp cũng như tự học. 
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5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ với 

CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Vận dụng được các khái niệm, vai trò của nghệ 

thuật, giáo dục nghệ thuật; phân tích được sự khác 

biệt giữa giáo dục về nghệ thuật và giáo dục thông 

qua nghệ thuật trong việc xây dựng một chương 

trình giáo dục nghệ thuật. 

1.3 3 

5.1.2 

Phân tích kiến thức về các loại hình nghệ thuật để 

phục vụ cho công tác giáo dục Nghệ thuật trong các 

cơ sở giáo dục và các trung tâm văn hóa, trung tâm 

học tập  cộng đồng. 

1.4 4 

5.1.3 

Thiết kế được một chương trình giáo dục nghệ 

thuật có sự liên kết nghệ thuật với các môn học 

trong nhà trường và các vấn đề xã hội. 
1.6 6 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Sử dụng được các kỹ năng lập luận, tư duy trong giáo 

dục nghệ thuật để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Sư 

phạm Âm nhạc. 

2.1.1 3 

5.2.2 
 Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh 

giá nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 2.1.5 3 

5.2.3 Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 2.2.3 4 

5.2.4 

Tổ chức tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích 

cực đóng góp phát triển giáo dục; biết phối hợp tốt 

giữa nhà trường, gia đình học sinh và xã hội. 
2.3.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực 

và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong học tập, 
3.1 3 
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giảng dạy và nghiên cứu. 

 

6. Nội dung học phần và phần kế hoạch dạy học.  

6.1. Lí thuyết. 

Chương/ chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

 dạy – học 

Chuẩn bị 

của SV 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Thảo luận đề cương  

Chương 1. Khái quát về 

giáo dục nghệ thuật 

1.1. Những vấn đề cơ bản 

về Giáo dục nghệ thuật 

1.1.1. Giáo dục nghệ thuật 

là gì? 

1.1.1.2. Giáo dục về nghệ 

thuật và giáo dục thông qua 

nghệ thuật 

1.1.2. Mục đích, vai trò của 

giáo dục nghệ thuật 

1.1.2.1. Đối với các tổ chức 

văn hóa nghệ thuật 

1.1.2.2. Đối với các tổ chức 

giáo dục 

1.1.3. Các đối tượng giáo dục 

nghệ thuật 

1.1.3.1. Đối tượng mẫu 

giáo 

1.1.3.2. Đối tượng tiểu học 

1.1.3.3. Đối tượng thanh 

thiếu niên 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1; 

5.2; 

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV thông 

qua đề cương 

- Thảo luận về 

các vấn đề 

được đặt ra 

trong đề 

cương. 

- Thuyết trình 

- Đặt câu hỏi 

- Thảo luận 

nhóm; 

- GV tổng hợp, 

đánh giá, kết 

luận. 

- Giới thiệu 

các Video clip 

liên quan đến 

nội dung bài 

giảng.  

 

- Nghiên cứu 

đề cương do 

giảng viên 

cung cấp. 

- Đọc [1,tr.10-

35], [2,tr.10-

25];  và trả lời 

những vấn đề 

sau: 

- Khái niệm 

nghệ thuật và 

giáo dục nghệ 

thuật. 

-   Phân biệt hai 

khái niệm giáo 

dục nghệ thuật 

và giáo dục 

thông qua nghệ 

thuật. 

- Những hạn 

chế, khó khăn 

của giáo dục 

9.1.9.2 
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1.2. Vài nét về hoạt động 

giáo dục nghệ thuật ở một 

số nước trên thế giới và 

Việt Nam 

1.2.1. Giáo dục nghệ thuật ở 

một số nước trên thế giới 

1.2.1.1. Một số nước ở Châu 

Âu 

1.2.1.2. Một số nước trong 

khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương 

1.2.1.3. Một số nước ở vùng 

Châu Mỹ Latinh 

1.2.1.4. Giáo dục nghệ thuật ở 

Việt Nam. 

nghệ thuật ở 

Việt Nam? 

- Bài tập thảo 

luận: Lợi ích 

của giáo dục 

nghệ thuật? tại 

sao công tác 

giáo dục nghệ 

thuật lại quan 

trọng trong 

tình hình Việt 

Nam hiện 

nay? 

Chương 2. Chương trình 

giáo dục nghệ thuật và quy 

trình xây dựng chương 

trình giáo dục nghệ thuật 

2.1. Khái niệm về chương 

trình giáo dục nghệ thuật 

2.2. Mục tiêu xây dựng 

chương trình nghệ thuât 

nghệ thuật 

2.2.1. Tạo ra sự liên kết giữa 

các lĩnh vực 

2.2.2. Tạo cho người học sự 

trải nghiệm 

2.2.3. Nâng cao nhận thức, 

tạo cơ sở cho hoạt động 

sáng tạo 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

- Thuyết trình 

- Đặt câu hỏi 

- Thảo luận 

nhóm; 

- GV tổng hợp, 

đánh giá, kết 

luận.  

- Giới thiệu 

các Video clip 

liên quan đến 

nội dung bài 

giảng. 

 

Đọc [1,tr.38-

52]; [3,tr.28-

40]; [4], tìm 

đọc thêm 

nguồn tư liệu 

tham khảo ở 

thư viện, trên 

Internet, trả 

lời những vấn 

đề sau: 

-  Nêu khái 

niệm về 

chương trình 

giáo dục nghệ 

thuật 

9.1,9.2 
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2.3. Cấu trúc một chương 

trình giáo dục nghệ thuật 

2.3.1. Hoạt động học tập 

nâng cao kiến thức kỹ năng 

2.3.2. Hoạt động tham quan 

– khảo sát 

2.3.3. Hoạt nghiên cứu – 

trao đổi 

2.3.3.1. Yêu cầu của hoạt 

động nghiên cứu trao đổi 

31.3.2. Chương trình khám 

phá âm nhạc 

2.3.3.2. Cấu trúc của hoạt 

động ngiên cứu trao đổi 

2.3.4. Các hoạt động hỗ trợ 

2.3.4.1. Tổ chức câu lạc bộ 

2.3.4.2. Tổ chức hội thi 

2.3.4.3. Tổ chức hoạt động 

giao lưu 

2.3.4.4. Tổ chức hoạt động 

vui chơi 

2.4. Quy trình xây dựng 

các chương trình giáo dục 

nghệ thuật 

2.4.1. Lựa chọn chủ đề, đối 

tượng công chúng 

2.4.2. Xác định mục tiêu 

2.4.3. Xác định nguồn lực 

2.4.4. Xác định sản phẩm 

của chương trình 

2.4.5. Xác định phương 

pháp thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ra bài tập cá 

nhân, bài tập 

nhóm. 

 

 

- Các mục 

tiêu khi xây 

dựng một 

chương trình 

giáo dục nghệ 

thuật. 

- Quy trình 

xây dựng một 

chương trình 

giáo dục nghệ 

thuật? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy trình xây 

dựng chương 

trình giáo dục 

nghệ thuật, 

khâu nào mang 

tính quyết định 

sự thành công? 

Vì sao? 

- Bài tập thực 

hành: mỗi 

nhóm chọn một 
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2.4.6. Đánh giá hiệu quả, bổ 

sung, rút kinh nghiệm, khen 

thưởng 

2.4.6.1. Quan sát 

2.4.6.2. Viết bài thu hoạch 

2.4.6.3. Tọa đàm trao đổi ý 

kiến 

2.4.6.4. Trắc nghiệm 

2.4.6.5. Đặt câu hỏi 

chủ đề và xây 

dựng một 

chương trình 

giáo dục nghệ 

thuật theo quy 

trình 6 bước. 

 

Chương 3. Giáo dục nghệ 

thuật trong một số lĩnh 

vực và di sản văn hóa 

3.1. Giáo dục nghệ thuật 

trong lĩnh vực nghệ thuật 

biểu diễn 

3.1.1. Khái niệm về nghệ 

thuật biểu diễn 

3.1.2. Đặc điểm của hoạt động 

giáo dục trong lĩnh vực nghệ 

thuật biểu diễn 

3.1.3. Giới thiệu một số 

chương trình giáo dục nghệ 

thuật điển hình trong lĩnh 

vực nghệ thuật biểu diễn 

3.1.3.1. Chương trình giáo 

dục AIDS cho người nhiễm 

HIV 

3.1.3.3. Chương trình sân 

khấu hóa học đường 

3.1.3.4. Chương trình 

Dance4life – nhảy múa vì 

cuộc sống 

6 5.1 

5.2 

5.3 

 

Thuyết trình 

- Đặt câu hỏi 

- Thảo luận 

nhóm; 

- GV tổng hợp, 

đánh giá, kết 

luận.  

- Giới thiệu 

các Video clip 

liên quan đến 

nội dung bài 

giảng. 

- Ra bài tập cá 

nhân,bài tập 

nhóm 

 Sinh viên 

đọc [1,tr.57-

78]; [3,tr.44-

56]; [4], tìm 

đọc thêm 

nguồn tư liệu 

tham khảo ở 

thư viện, trên 

Internet và 

trả lời những 

vấn đề sau: 

- Trình bày 

khái niệm 

nghệ thuật tạo 

hình. 

- Trình bày 

khái niệm về 

nghệ thuật 

biểu diễn. 

- Khái niệm 

về di sản văn 

hóa. 

 9.1 

 9.2 
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3.1.3.5. Chương trình Sing 

For  Weter 

3.2. Giáo dục nghệ thuật 

trong nghệ thuật tạo hình 

3.2.1. Khái niệm về nghệ 

thuật tạo hình 

3.2.2. Đặc điểm của hoạt 

động giáo dục trong lĩnh vực 

nghệ thuật tạo hình 

3.2.3. Giới thiệu một số 

chương trình giáo dục nghệ 

thuật điển hình trong lĩnh 

vực nghệ thuật tạo hình 

3.2.3.1. Chương trình nghệ 

thuật Bích họa                                 

3.2.3.2. Chương trình thí 

điểm dành cho trẻ gặp vấn 

đề về nói 

3.2.3.3. Chương trình Nghệ 

thuật học đường quốc tế 

Unilever 

3.2.3.4. Chương trình “đến 

gần hơn: chia sẽ nhũng câu 

chuyện của người thổ dân 

Châu Úc thông qua vẽ” 

3.3. Giáo dục nghệ thuật 

trong lĩnh vực di sản văn 

hóa 

3.1.1. Khái niệm về di sản 

văn hóa 

- Giáo dục 

nghệ thuật 

thông qua các 

di sản phi vật 

thể có ý nghĩa 

như thế nào 

đối với thanh 

thiếu niên? 
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3.1.2. Đặc điểm của hoạt 

động giáo dục trong lĩnh 

vực di sản văn hóa 

3.3.3. Giới thiệu một số 

chương trình giáo dục nghệ 

thuật điển hình 

3.3.3.1. Chương trình dạy 

nghề thủ công truyền thống 

cho trẻ em 

3.3.3.2. Chương trình “ 

Take One Picture” 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

XB 
NXB 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1. 

 Nhóm tác giả:  

Trần thị Thu Thủy 

- Nghiêm Thị 

Thanh Nhã - 

Lương Đức Thắng,  

Giáo trình  

giáo dục nghệ 

thuật 

2007 

NXB 

Quốc 

gia Hà 

Nội 

 

Thư viện 

Lê Vũ 

Hùng 

x  

2. 
Nguyễn Thị Lan 

Thanh. 

Marketing 

VHNT 
2012 

NXB 

Lao 

Động 

 

Thư viện 

Lê Vũ 

Hùng  

 x 

3. 

TRƯỜNG 

ĐHSP Nghệ 

thuật TW  phối 

hợp với Đài 

truyền hình Việt 

Nam. 

Chuyên mục “ 

Bổ trợ kiến 

thức văn hóa” 

– Chương trình 

giáo dục nghệ 

thuật 

 

Đài 

THVN 

kênh 

VTV2 
Youtobe  x 



34 
 

8. Quy định đối với sinh viên 

-    SV vắng học quá 20% số tiết thì không được dự thi kết thúc học phần; 

-    Hoàn thành tốt bài tập được giao, thái độ học tập tốt, có ý thức chủ động trong 

việc tự học, tự nghiên cứu trước tài liệu. 

-   Điều kiện được thi kết thúc học phần: SV phải hoàn thành bài kiểm tra thường 

kỳ và các bài tập GV quy định. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 

9.1. Bài tập/ 

Thảo luận nhóm 

- Nội dung tương ứng trong từng vấn 

đề được giao ở mục Chuẩn bị của sinh 

viên (Chương 1 và chương 2). 

5.1; 5.2 

50% 

9.2. Kiểm tra 

giữa học phần 

- Nội dung: phần 1, 2 

- Hình thức: Cho bài kiểm tra 

+ Tự luận 

+ Thời gian: 90 phút 

+ Được sử dụng tài liệu 

5.1; 5.2 

2 
9.3.Thi kết 

thúc học phần 

- Nội dung: phần 1,2,3 

- Hình thức: Tự luận 

+ Thời gian: 90 phút 

+ Được sử dụng tài liệu 

5.1; 5.2 50% 

            Đồng Tháp, ngày     tháng   năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

Giảng viên 

 

 

Võ Xuân Hùng 
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3. LỊCH SỬ ÂM NHẠC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Lịch sử Âm nhạc Thế giới và Việt Nam 

- Mã lớp học phần: MU4184N 

- Số tín chỉ: 02                             - Số tiết tín chỉ: 30 tiết (30/00/60) 

- Học phần điều kiện: Không có  

- Học kỳ:  Xuân                           - Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

2.1. Giảng viên 1 

- Họ và tên: Lại Thị Thanh Thủy   - Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

- Điện thoại: 090479352  - Email:thuy.lai1710@gmail.com 

- Đơn vị: Khoa SP Nghệ Thuật                    

2.2. Giảng viên 2 

- Họ và tên: Nguyễn Huy Bình  - Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

       - Điện thoại: 0919938894 - Email: Binhdhdt85@gmail.com 

- Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật        

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần gồm có hai phần, trong đó phần một là lịch sử âm nhạc thế giới và phần hai 

là lịch sử âm nhạc Việt Nam. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử 

âm nhạc Thế giới và Việt Nam, tiến trình và sự phát triển của các trào lưu, khuynh hướng 

tiêu biểu, giúp sinh viên có kiến thức để phát huy tốt khả năng cảm thụ âm nhạc và giảng 

dạy tốt chương trình âm nhạc ở trường phổ thông hay ở các lĩnh vực hoạt động âm nhạc 

trong cuộc sống 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức 
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- Trình bày được những kiến thức sơ giản, tương đối có hệ thống về tiến trình lịch 

sử âm nhạc của loài người nói chung thông qua một số hiện tượng âm nhạc tiêu biểu của 

một số quốc gia trên thế giới từ thời nguyên thủy cho tới thế kỷ XIX.  

- Trình bày được những kiến thức sơ giản, tương đối có hệ thống về tiến trình lịch 

sử âm nhạc Việt Nam từ những thời kì đầu tiên cho tới thế kỷ XX. 

- Vận dụng những kiến thức của lịch sử âm nhạc Thế giới và Việt Nam để dạy học 

và tổ chức các hoạt động âm nhạc. 

4.2. Kỹ năng 

- Hình thành khả năng nhận biết và phận biệt một số loại nhạc khí, một số trào lưu, 

khuynh, khuynh hướng, thể loại âm nhạc và tác giả, tác phẩm tiêu biểu hoặc tương đối 

phổ biến trên thế giới cũng như trong nước. 

- Thực hiện được lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực giảng 

dạy và nghiên cứu chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

- Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 

- Tiếp thu được truyền thống yêu âm nhạc của ông cha ta, sự phong phú và một số nét 

sáng tạo trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam 

- Phát triển lòng yêu mến, tự hào với những di sản âm nhạc cổ truyền của dân tộc để 

có thể truyền lại cho học sinh phổ thông trong những bài giảng về âm nhạc thường thức 

sau này. 

4.3.   Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 

- Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện hiệu quả các hoạt 

động trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định và chịu 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được 

quan điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 
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5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1. 

Phân tích những kiến thức của lịch sử âm 

nhạc Thế giới và Việt Nam để dạy học và 

tổ chức các hoạt động âm nhạc 

1.4 4 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

- Sử dụng được các kỹ năng lập luận, tư 

duy để giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu 

chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

2.1.1 3 

5.2.2. 

- Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi 

dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2.1.5 3 

5.2.3. - Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 2.2.3 4 

5.2.4. 

- Tiếp nhận các phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp tốt, có lối sống lành mạnh, văn 

minh; có tác phong mẫu mực, ứng xử tốt 

với học sinh và đồng nghiệp. 

2.3.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

- Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý 

các nguồn lực và cải thiện hiệu quả các 

hoạt động trong học tập, giảng dạy và 

nghiên cứu. 

3.1 3 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/ chủ đề Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

 dạy – học 

Chuẩn bị 

của SV 

Hoạt 

động 

đánh giá 
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PHẦN I 

LƯỢC TRÌNH TIẾN 

TRIỂN 

LỊCH SỬ ÂM NHẠC 

THẾ GIỚI 

Chương I. ÂM NHẠC 

THỜI NGUYÊN THỦY 

VÀ CỔ ĐẠI 

1. Âm nhạc thời nguyên 

thủy. 

2. Âm nhạc thời cổ đại. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5.1;5.2

; 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương 

pháp: 

Phương 

pháp 

thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

trực quan. 

 

SV cùng tìm 

hiểu giáo 

trình, tài liệu 

[1] từ trang 13 

đến 30 và trả 

lời các câu hỏi 

ở cuối 

chương  

 

#HĐTH 

9.1 

 

 

Chương II. ÂM NHẠC 

THỜI TRUNG ĐẠI 

I.Châu Âu 

  1. Âm nhạc thời Trung Cổ 

  2. Âm nhạc thời Phục 

Hưng và Baroque 

  3. Âm nhạc nửa đầu thế kỉ 

XVIII 

  4. Âm nhạc nửa cuối thế kỉ 

XVIII – Trường phái âm 

nhạc cổ điển Vienne 

II. Châu Mỹ 

1. Âm nhạc bản địa Châu 

Mỹ 

2. Âm nhạc từ Châu Âu 

sang 

3. Âm nhạc gốc Phi 

4. Đóng góp 

III. Châu Á 

1. Bối cảnh chung 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1;5.2; 

5.3 

Phương 

pháp: 

Phương 

pháp 

thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

trực quan. 

 

 

Sinh viên 

nghiên cứu 

giáo trình [1] 

từ trang 31 

đến 104 và 

trả lời các câu 

hỏi ở cuối 

chương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐThH 

9.2 
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2. Một số đặc điểm và 

thành tựu 

IV. Châu Phi 

1. Một số đặc điểm 

Đóng góp 

 

 

 

Chương III. ÂM NHẠC 

THẾ KỶ XIX 

I.Châu Âu thế kỉ XIX - Chủ 

nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa 

hiện thực trong âm nhạc  

1. Bối cảnh chung 

2. Một số đặc điểm và 

thành tựu 

3. Những đại biểu xuất 

sắc 

II. Châu Mỹ 

III. Châu Á 

7 5.1;5.2; 

5.3 

Phương 

pháp: 

Phương 

pháp 

thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

trực quan. 

 

 

Sinh viên 

nghiên cứu 

giáo trình [1] 

từ trang 105 

đến 152 và trả 

lời các câu hỏi 

ở cuối 

chương 

 

 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐThH 

9.2 

 

 

 

Phần II 

SƠ GIẢN LỊCH SỬ ÂM 

NHẠC VIỆT NAM 

Chương IV. THỜI CỔ 

ĐẠI VÀ CỔ TRUNG 

ĐẠI: ÂM NHẠC THỜI 

BẮT ĐẦU DỰNG NƯỚC 

VÀ GIỮ NƯỚC 

I. Âm nhạc trong thời đại 

các vua Hùng 

1. Nhạc khí 

2. Sinh hoạt âm nhạc 

3. Vài điều ghi nhận 

2 5.1;5.2; 

5.3 

Phương 

pháp: 

Phương 

pháp 

thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

trực quan. 

 

Sinh viên 

nghiên cứu 

giáo trình [1] 

từ trang 153 

đến 162 và trả 

lời các câu hỏi 

ở cuối 

chương. 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐThH

9.2; 

#HĐT 

9.3 
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II. Vài nét về âm nhạc trong 

giai đoạn chuyển tiếp từ cổ 

đại sang trung đại. 

Chương V. THỜI 

TRUNG ĐẠI: ÂM NHẠC 

THỜI PHONG KIẾN 

I.Khái quát 

1. Bối cảnh lịch sử 

2. Một vài đặc điểm chung 

trong sự phát triển âm nhạc 

3. Phân kì và đặc điểm 

chính của từng giai đoạn 

II. Sự định hình và phát 

triển của một số thể loại ca 

nhạc 

1. Dân ca gắn với các 

phường nghề 

2. Một số thể loại ca nhạc 

tín ngưỡng dân gian và 

lễ nghi phong tục 

3. Ca nhạc tôn giáo 

4. Sân khấu ca kịch 

5. Ca nhạc thính phòng 

III.Nhạc khí và tổ chức dàn 

nhạc 

1. Nhạc khí  

2. Một số tổ chức dàn 

nhạc 

IV. Một số thành tựu lý 

thuyết. 

4 5.1;5.2; 

5.3 

Phương 

pháp: 

Phương 

pháp 

thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

trực quan. 

Sinh viên 

nghiên cứu 

giáo trình [1] 

tứ 163 đến 

191 và trả lời 

các câu hỏi ở 

cuối chương. 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐThH

9.2; 

#HĐT 

9.3 
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Chương VI. VÀI NÉT VỀ 

ÂM NHẠC THỜI CẬN – 

HIỆN ĐẠI  

I.Khái quát 

1. Bối cảnh lịch sử 

2. Một vài đặc điểm chung 

trong sự phát triển âm nhạc 

3. Phân kì và đặc điểm 

chính của từng giai đoạn 

 II. Một số nhận xét về sáng 

tác ca khúc nhạc mới 

4 5.1;5.2; 

5.3 

Phương 

pháp: 

Phương 

pháp 

thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

trực quan. 

 

Sinh viên 

nghiên cứu 

giáo trình [1] 

từ trang 193 

đến 329 và trả 

lời các câu hỏi 

ở cuối 

chương 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐThH

9.2; 

#HĐT 

9.3 

6.2. Thực hành 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Nguyễn Thị 

Loan 

Lịch sử âm 

nhạc thế giới và 

Việt Nam 

2007 NXB 

ĐHSP 

Thư 

viện ĐH 

Đồng 

Tháp 

X  

 

Nguyễn Xinh Lịch sử âm 

nhạc thế giới 

tập I 

1983 NB Hà 

Nội 

Thư 

viện ĐH 

Đồng 

Tháp 

 X 

2 

Thế Vinh – 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Lịch sử âm 

nhạc thế giới 

tập 1I 

1985 NB Hà 

Nội 

Thư 

viện ĐH 

Đồng 

Tháp 

 X 
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3 

Thụy Loan Lược sử âm 

nhạc Việt Nam 

1993 NXB 

âm 

nhạc 

Hà Nội 

Thư 

viện ĐH 

Đồng 

Tháp 

 X 

4 

Wesize thao 

khảo 

www.classicalv

ietnam.info  

www.vnmusic.

com.vn 

www.vnstyle.v

dc.com.vn/vim 

   

 X 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Sinh viên trả lời câu hỏi và làm bài tập sau mỗi chương. 

- Sinh viên thực hiện ít nhất 2 bài kiểm tra mới đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 
Chuẩn đầu ra 

Trọng 

số 

 

9.1 Phần tự học 
SV hoàn thành các câu hỏi 

trên lớp và ở nhà 
5.1;5.2; 5.3 20% 

9.2 Kiểm tra: vấn đáp Phần I: Chương II và III 5.1;5.2; 5.3 30% 

9.3 Thi : Tiểu luận 
Phần II: Lịch sử âm nhạc 

Việt Nam 
5.1;5.2; 5.3 50% 

                Đồng Tháp, ngày   tháng   năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Lại Thị Thanh Thủy 
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4. ỨNG DỤNG CNNTT TRONG DẠY HỌC ÂM NHẠC 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Ứng dụng trong dạy học âm nhạc CNTT 

Mã lớp học phần: MU4188 

Số tín chỉ: 2      Số tiết tín chỉ: 56(4LT/52ThH/60TH)  

Học phần điều kiện (nếu có):  

Học kỳ:      mùa xuân                               Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên 

 Họ và tên: Trần Nguyễn Thanh Thảo Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0913.706.107 E-mail: Elsiethao.vn@gmail.com 

 Đơn vị: Tổ Âm nhạc – Khoa SP.Nghệ thuật – Trường Đại học Đồng Tháp 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần mềm viết nhạc, 

biên tập âm thanh, biên tập video, thiết kế và sử dụng giáo án điện tử, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học Âm nhạc hoạt động khác của giáo viên âm nhạc. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức  
Nắm được những kiến thức cơ bản phần mềm âm nhạc chuyên dụng và giáo án điện tử. 

4.2. Kỹ năng  

4.2.1. Viết nhạc trên máy vi tính, biên tập âm thanh, biên tập video và thiết kế giáo 

án điện tử để phục vụ công tác giảng dạy và hoạt động khác của giáo viên âm 

nhạc.  

4.2.2. Vận dụng kiến thức học phần nhằm nâng cao khả năng thao tác trên các phần 

mềm ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao. 

4.3. Thái độ  

4.3.1. Sinh viên hiểu tính khả thi của môn học, yêu thích môn học, biết chủ động 

trong học tập trên lớp và tự học.  

4.3.2. Tích cực tiếp cận, ứng dụng phương pháp giảng dạy hiện đại tăng hiệu quả và 

hứng thú trong công tác giảng dạy 
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5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 Vận hành kiến thức tin học cơ bản đáp ứng 

việc tiếp thu các kiến thức tin học chuyên dụng 

nhằm ứng dụng cho dạy học âm nhạc.  

1.3 3 

5.1.2 Nhận dạng kiến thức tin học chuyên ngành 

như viết nhạc trên máy tính, biên tập âm thanh, biên 

tập video, thiết kế giáo án điện tử. 

1.3 4 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 Tạo ra sản phẩm, công cụ phục vụ dạy học 

âm nhạc và hoạt động khác của giáo viên âm nhạc 

bằng các phần mềm viết nhạc, biên tập âm thanh, 

biên tập video, Power Point.  

2.1.3 5 

5.2.2 Thiết kế giáo án điện tử thông qua vận dụng 

khối kiến thức chuyên nghiệp và kiến thức tin học 

chuyên dụng.  

2.2.2 4 

5.2.3 Ưu tiên sử dụng các phần mềm tin học chuyên 

dụng trong hoạt động dạy học âm nhạc và hoạt động 

khác của giáo viên âm nhạc. 

2.3.3 5 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 Duy trì sáng tạo nâng hiệu quả thiết kế bài 

giảng điện tử và tạo ra công cụ phục vụ hoạt động 

khác của giáo viên âm nhạc. 

3.3 5 

5.3.2 Hình thành thói quen chủ động trong việc tìm 

kiếm-cập nhật các tài liệu, giáo trình, nguồn hướng 

dẫn khác trên Internet để có thêm những kiến thức 

bổ trợ. 

3.3 4 
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6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Lý thuyếtChương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp  

dạy – 

học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1. Phần mềm Encore 

1.1. Giới thiệu phần mềm 

Encore 

1.1.1. Giới thiệu tổng quát. 

1.1.2. Tìm hiểu các lệnh căn bản 

1.2. Chép ca khúc 

1.2.1. Chép phần nhạc 

1.2.2. Chép phần lời 

1.3. Chép hợp xướng, tổng 

phổ 

1.3.1. Tạo một tập tin dạng hợp 

xướng   

1.3.2. Định dạng trang 

1.3.3. Chọn số chỉ nhịp 

1.3.4. Chọn hóa biểu 

1.3.5. Chép phần nhạc 

1.3.6. Chép phần lời 

1.3.7. Dàn trang  

1.3.8. Trích tổng phổ 

1.4. Soạn đề thi với văn bản 

âm nhạc 

1.4.1. Một số vấn đề đặt ra khi 

soạn đề thi âm nhạc trên máy tính 

1.4.2. Một số giải pháp khắc phục 

1.5. Thực hành viết nhạc với 

phần mềm Encore 

1 5.1.1;  

5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.2; 

5.2.3;  

5.3.1; 

5.3.2; 

-Thuyết 

giảng 

-Thao 

tác mẩu 

 

- Đọc tài liệu 

trước khi lên 

lớp. 

- Quan sát 

tham dự 

- Tự học 

thường xuyên 

ngoài giờ lên 

lớp các thao 

tác kỹ năng và 

ứng dụng sáng 

tạo. 

 

#HĐ 

9.1.1 

9.2 
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1.5.1. Viết và đặt hợp âm ca khúc 

thiếu nhi âm nhạc THCS (sách ca 

khúc học đường lớp 6,7,8,9) 

1.5.2. Viết tổng phổ hợp xướng 

Chương 2. Sử dụng phần mềm 

Sound Forge 

2.1. Giới thiệu chung 

2.2. Hướng dãn sử dụng 

- Điều khiển cơ bản 

- Chèn khoảng lặng 

- Tạo khoảng lặng 

- Điều chỉnh đỉnh sóng 

- Điều chỉnh độ to nhỏ cho âm 

thanh 

- Điều chỉnh tầng số âm thanh 

- Điều chỉnh tốc độ 

- Điều chỉnh độ thanh trầm 

- Điều chỉnh cao độ 

- Điều chỉnh cường độ 

- Trộn âm thanh 

- Thu âm 

1 5.1.1;  

5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.2; 

5.2.3;  

5.3.1; 

5.3.2; 

-Thuyết 

giảng 

-Thao 

tác mẩu 

- Đọc tài liệu 

trước khi lên 

lớp. 

- Quan sát 

tham dự 

- Tự học 

thường xuyên 

ngoài giờ lên 

lớp các thao 

tác kỹ năng và 

ứng dụng sáng 

tạo. 

 

#HĐ 

9.1.1 

9.2 

Chương 3. Sử dụng Total Video 

Converts 

3.1. Xử lí audio 

- Tách âm thanh từ video 

- Đổi định dạng file audio 

3.2. Xử lí video 

- Chuyển đổi định dạng file video 

- Lấy tập tin từ DVD 

- Chèn ảnh vào video 

- Tạo video từ ảnh 

1 5.1.1;  

5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.2; 

5.2.3;  

5.3.1; 

5.3.2; 

-Thuyết 

giảng 

-Thao 

tác mẩu 

- Đọc tài liệu 

trước khi lên 

lớp. 

- Quan sát 

tham dự 

- Tự học 

thường xuyên 

ngoài giờ lên 

lớp các thao 

9.2 
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- Cắt video 

- Ghép nối các tập tin hình ảnh 

tác kỹ năng và 

ứng dụng sáng 

tạo. 

Chương 4. Sử dụng Powerpoint 

4.1. Tạo một bản trình bày 

4.2.  Chèn hình, âm thanh và 

video 

4.3.  Theo tác các hiệu ứng 

trình chiếu 

4.4. Chỉnh sửa các bản trình 

bày 

1 5.1.1;  

5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.2; 

5.2.3;  

5.3.1; 

5.3.2; 

-Thuyết 

giảng 

-Thao 

tác mẩu 

- Đọc tài liệu 

trước khi lên 

lớp. 

- Quan sát 

tham dự 

- Tự học 

thường xuyên 

ngoài giờ lên 

lớp các thao 

tác kỹ năng và 

ứng dụng sáng 

tạo. 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

6.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế (nếu có) 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy -học  

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1. Phần mềm 

Encore 

1.6. Giới thiệu phần 

mềm Encore 

1.6.1. Giới thiệu tổng 

quát. 

1.6.2. Tìm hiểu các lệnh 

căn bản 

1.7. Chép ca khúc 

1.2.1. Chép phần nhạc 

1.2.2. Chép phần lời 

28 5.1.1; 

5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.2; 

5.2.3; 

5.3.1; 

5.3.2; 

- Thao 

tác mẩu 

- Quan 

sát tham 

dự 

- Phân 

tích đánh 

giá, rút 

kinh 

nghiệm 

- Đọc tài liệu trước 

khi lên lớp. 

- Quan sát tham dự 

- Thao tác các kỹ 

năng theo hướng 

dẫn. 

- Tự học thường 

xuyên ngoài giờ lên 

lớp các thao tác kỹ 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 
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1.8. Chép hợp xướng, 

tổng phổ 

1.3.1. Tạo một tập tin dạng 

hợp xướng   

1.3.2. Định dạng trang 

1.3.3. Chọn số chỉ nhịp 

1.3.4. Chọn hóa biểu 

1.3.5. Chép phần nhạc 

1.3.6. Chép phần lời 

1.3.7. Dàn trang  

1.3.8. Trích tổng phổ 

1.9. Soạn đề thi với 

văn bản âm nhạc 

1.4.1. Một số vấn đề đặt ra 

khi soạn đề thi âm nhạc 

trên máy tính 

1.4.2. Một số giải pháp 

khắc phục 

1.10. Thực hành viết 

nhạc với phần 

mềm Encore 

1.5.1. Viết và đặt hợp âm 

ca khúc thiếu nhi âm nhạc 

THCS (sách ca khúc học 

đường lớp 6,7,8,9) 

1.5.2. Viết tổng phổ hợp 

xướng 

 năng và ứng dụng 

sáng tạo. 

- Làm bài tập thực 

hành. 

Chương 2. Sử dụng phần 

mềm Sound Forge 

2.1. Giới thiệu chung 

2.2. Hướng dẫn sử dụng 

- Điều khiển cơ bản 

10 5.1.1; 

5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.2; 

- Thao 

tác mẩu 

- Đọc tài liệu trước 

khi lên lớp. 

- Quan sát tham dự 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 
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- Chèn khoảng lặng 

- Tạo khoảng lặng 

- Điều chỉnh đỉnh sóng 

- Điều chỉnh độ to nhỏ cho 

âm thanh 

- Điều chỉnh tầng số âm 

thanh 

- Điều chỉnh tốc độ 

- Điều chỉnh độ thanh trầm 

- Điều chỉnh cao độ 

- Điều chỉnh cường độ 

- Trộn âm thanh 

- Thu âm 

5.2.3; 

5.3.1; 

5.3.2; 

- Quan 

sát tham 

dự 

- Phân 

tích đánh 

giá, rút 

kinh 

nghiệm 

 

- Thao tác các kỹ 

năng theo hướng 

dẫn. 

- Tự học thường 

xuyên ngoài giờ lên 

lớp các thao tác kỹ 

năng và ứng dụng 

sáng tạo. 

- Làm bài tập thực 

hành. 

9.2 

Chương 3. Sử dụng Total 

Video Converts 

3.1. Xử lí audio 

- Tách hình ảnh từ video 

- Đổi định dạng file audio 

3.2. Xử lí video 

- Chuyển đổi định dạng 

file video 

- Lấy tập tin tự DVD 

- Chèn ảnh vào video 

- Tạo video từ ảnh 

- Cắt video 

- Ghép nối các tập tin hình 

ảnh 

 

6 5.1.1; 

5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.2; 

5.2.3; 

5.3.1; 

5.3.2; 

- Thao 

tác mẩu 

- Quan 

sát tham 

dự 

- Phân 

tích đánh 

giá, rút 

kinh 

nghiệm 

 

- Đọc tài liệu trước 

khi lên lớp. 

- Quan sát tham dự 

- Thao tác các kỹ 

năng theo hướng 

dẫn. 

- Tự học thường 

xuyên ngoài giờ lên 

lớp các thao tác kỹ 

năng và ứng dụng 

sáng tạo. 

- Làm bài tập thực 

hành. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

Chương 4. Sử dụng 

Powerpoint 

4.1. Tạo một bản trình 

bày 

8 4.1.1; 

4.1.2; 

4.2.1; 

- Thao 

tác mẩu 

- Đọc tài liệu trước 

khi lên lớp. 

- Quan sát tham dự 

#HĐ 

9.1.1 
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4.2.  Chèn hình, âm 

thanh và video 

4.3.  Theo tác các hiệu 

ứng trình chiếu 

4.4. Chỉnh sửa các bản 

trình bày 

5.2.2; 

5.2.3; 

5.3.1; 

5.3.2; 

- Quan 

sát tham 

dự 

- Phân 

tích đánh 

giá, rút 

kinh 

nghiệm 

 

- Thao tác các kỹ 

năng theo hướng 

dẫn. 

- Tự học thường 

xuyên ngoài giờ lên 

lớp các thao tác kỹ 

năng và ứng dụng 

sáng tạo. 

- Làm bài tập thực 

hành. 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tha

m 

khảo 

1 Nhiều tác giả 

(hiệu đính theo 

từng tài liệu) 

Tài liệu tập huấn 

UDCNTT ở 

trường THCS 

   Thư 

viện/ 

Giảng 

viên 

TLC  

2 Nhiều tác giả 

(hiệu đính theo 

từng tài liệu) 

Tài liệu sưu tầm 

từ GV 

 

  Giảng 

viên 

hướng 

dẫn 

 TK 

3 Hùng Lân và 

nhiều tác giả 

khác 

Một số chuyên 

đề về ứng dụng 

CNTT trong 

soạn giáo án 

  www.hu

nglande

sign.co

m 

 

 TK 
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điện tử môn Âm 

nhạc 

8. Quy định đối với sinh viên 

- Tự học kỹ năng thực hành thường xuyên ngoài giờ lên lớp, khuyến khích tự học 

theo nhóm để có thể thảo luận, trao đổi kinh nghiệm. Làm bài tập về nhà đầy đủ. 

- Liên tưởng ứng dụng các hiệu ứng vào kịch bản giảng dạy cụ thể có hiệu quả. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá  
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 9.1.1 Ứng dụng thực 

hành cá nhân 

Chương 1: Encore 

Chương 2: Sound forge 5.2.1; 

5.2.2; 

5.2.3; 

5.3.1; 

5.3.2; 

 

 

0.5 9.1.2 Ứng dụng thực 

hành theo nhóm 

Chương 4 : PowerPiont và các phần 

mềm liên quan 

9.2 Thi kết thúc học phần Thực hiện thiết kế một giáo án điện 

tử. 
0.5 

              Đồng Tháp, ngày    tháng     năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

Giảng viên 

 

Trần Nguyễn Thanh Thảo 
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5. ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Âm nhạc cổ truyền Việt Nam 

- Mã lớp học phần: MU4100 

- Số tín chỉ: 02  - Số tiết tín chỉ: 30 tiết (30/00/60) 

- Học phần điều kiện: Không có 

- Học kỳ:   Thu                                               - Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

2.1. Giảng viên 1 

- Họ và tên:  Lại Thị Thanh Thủy  - Chức danh, học vị:  GV, Thạc sĩ 

- Điện thoại: 0904793525   - Email:thuy.lai1710@gmail.com  

- Đơn vị: Khoa SP Nghệ Thuật                         

2.2. Giảng viên 2 

- Họ và tên: Võ Xuân Hùng                      - Chức danh, học vị: GV,Thạc sĩ 

- Điện thoại: 0918.993.517                        - Email: xuanhungmusic@gmail.com 

- Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật     

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

        Học phần ngoài phần nhập môn thì gồm có 3 chương, trang bị cho sinh viên 

những các kiến thức về âm nhạc cổ truyền như khái niệm, nhạc khí, thể loại ca nhạc, 

sân khấu kịch, sơ lược về các vùng dân ca…Từ đó, sv sẽ thấy được truyền thống yêu 

âm nhạc của ông cha ta, sự phong phú và một số nét sáng tạo trong âm nhạc cổ truyền 

Việt Nam, qua đó củng cố và nâng cao lòng yêu mến, tự hào với những di sản âm nhạc 

cổ truyền của dân tộc để có thể truyền lại cho học sinh phổ thông trong những bài giảng 

hay những hoạt động về âm nhạc thường thức hay tham gia các chuyên đề về âm nhạc. 

4. Mục tiêu học phần  

4.1. Kiến thức 

- Trình bày những kiến thức sơ giản và tổng quát về hệ nhạc khí và các thể loại ca 

nhạc cổ truyền và một số nét khác biệt giữa các vùng dân ca trong nước. 
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- Phân loại một số loại nhạc khí phổ thông hoặc tiêu biểu, một số thể loại dân ca và 

kịch hát cổ truyền phổ biến. 

- Vận dụng những kiến thức của Âm nhạc cổ truyền để dạy học và tổ chức các hoạt 

động âm nhạc. 

4.2. Kỹ năng 

- Hát được một số bài dân ca thuộc các thể loại đồng dao, hát ru, hò lao động, lí. 

- Thực hành một vài kỹ thuật cơ bản của một loại nhạc cụ cổ truyền đơn giản hoặc 

phổ biến nào đó của địa phương mình hoặc của vùng, tộc khác trong nước. 

- Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 

- Thể hiện được lòng yêu nước, yêu dân tộc và yêu nghề. 

- Phát triển kiến thức, kỹ năng và sáng tạo trong nghề nghiệp. 

4.3. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 

- Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện hiệu quả các hoạt 

động trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định và 

chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và nghiên 

cứu. 

-Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được 

quan điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực  

5.1. Kiến thức 

5.1.1 Vận dụng những kiến thức của Âm nhạc cổ 

truyền để dạy học và tổ chức các hoạt động 

âm nhạc 

1.3 3 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 
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5.2.1 - Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, 

tự đánh giá nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

2.1.5 3 

5.2.2. - Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 2.2.3 4 

5.2.3 - Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, 

thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, 

thực hiện tốt các chủ trương, đường lối 

chính sách của Đảng và Nhà nước, những 

quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo 

và quy định của địa phương. 

2.3.1 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra kết 

luận chuyên môn và có thể bảo vệ được 

quan điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy 

và nghiên cứu. 

3.3 5 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phương pháp  

dạy – học  

Chuẩn bị 

của sinh viên  

Hoạt 

động 

đánh giá 

NHẬP MÔN 

1.Một số khái niệm và 

thuật ngữ 

1.1. Âm nhạc cổ truyền, 

âm nhạc truyền thống, 

âm nhạc dân tộc. 

1.2. Nhạc khí cổ truyền, 

nhạc khí truyền thống, 

nhạc khí dân tộc. 

2 5.1;5.2

; 5.3 

-Phương pháp: 

phương pháp 

thuyết trình, 

vấn đáp, trực 

quan, thực 

hành. 

- Hình thức tổ 

chức dạy học: 

sử dụng bài 

giảng điện tử, 

SV đọc tài 

liệu [1, tr 27-

69], kết hợp 

với việc xem 

hình ảnh, 

nghe âm 

thanh các họ 

nhạc khí trên 

Internet vào 

Google 

.com.vn. Sau 

#HĐTH 

9.1 
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1.3. Thể loại ca nhạc cổ 

truyền, thể loại ca nhạc 

truyền thống 

2. Các thành phần của âm 

nhạc cổ truyền Việt Nam 

và mối quan hệ giữa 

chúng 

hình thức học 

cả lớp 

đó, trả lời các 

câu hỏi [1, tr 

69-70] 

 

CHƯƠNG I.  NHẠC 

KHÍ CỔ TRUYỀN 

1.Khái quát 

1.1. Các họ nhạc khí cổ 

truyền ở Việt Nam và 

cách phân loại. 

1.2. Một số đặc trưng của 

hệ nhạc khí cổ truyền 

Việt Nam 

2.Một số nhạc khí cổ 

truyền phổ biến và tiêu 

biểu 

2.1. Nhạc khí thân vang 

2.2. Nhạc khí màng rung 

2.3. Nhạc khí hơi 

2.4. Nhạc khí dây 

2.5. Nhạc khí lưỡng hợp 

8 5.1;5.2

; 5.3 

-Phương pháp: 

phương pháp 

thuyết trình, 

vấn đáp, trực 

quan, thực 

hành 

- Hình thức tổ 

chức dạy học: 

sử dụng bài 

giảng điện tử, 

hình thức học 

cả lớp 

  SV đọc tài 

liệu [1, tr 27-

69], kết hợp 

với việc xem 

hình ảnh, 

nghe âm 

thanh các họ 

nhạc khí trên 

Internet vào 

Google . 

com.vn. Sau 

đó, trả lời các 

câu hỏi [1, tr 

69-70] 

 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐVĐ 

9.2.1; 

#HĐT 9.3 

CHƯƠNG II. CÁC 

THỂ LOẠI CA NHẠC 

CỔ TRUYỀN 

1. Khái quát 

16 5.1;5.2

; 5.3 

-Phương pháp: 

phương pháp 

thuyết trình, 

vấn đáp, trực 

 SV đọc tài 

liệu [1, tr 79-

142], kết hợp 

với việc xem 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐThH 
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6.2. Thực hành 

2. Một số  thể loại ca 

nhạc 

quan, thực 

hành 

- Hình thức tổ 

chức dạy học: 

sử dụng bài 

giảng điện tử, 

hình thức học 

cả lớp 

video các thể 

loại ca nhạc 

cổ truyền trên 

Internet vào 

Google . 

com.vn. Sau 

đó, trả lời các 

câu hỏi ở [1, tr 

148-152] 

 

9.2.2; 

#HĐT 9.3 

CHƯƠNG III. SƠ 

LƯỢC VỀ CÁC VÙNG 

DÂN CA 

1. Đặc trưng, vai trò và 

giá trị của dân ca Việt 

Nam 

2. Dân ca đồng bằng, 

trung du Bắc bộ và cực 

Bắc Trung bộ 3. Dân ca 

vùng đồng bằng và ven 

biển Bắc Trung bộ 

4. Dân ca vùng đồng 

bằng và ven biển Nam 

Trung bộ 

5. Dân ca vùng đồng 

bằng Nam Bộ 

6. Dân ca miền núi phía 

Bắc 

7. Dân ca  Trường Sơn – 

Tây Nguyên 

4 5.1;5.2

; 5.3 

-Phương pháp: 

phương pháp 

thuyết trình, 

vấn đáp, trực 

quan, thực 

hành 

- Hình thức tổ 

chức dạy học: 

sử dụng bài 

giảng điện tử, 

hình thức học 

cả lớp 

 

SV đọc tài 

liệu [1, tr 153-

208], kết hợp 

với việc xem 

video các thể 

loại ca nhạc 

cổ truyền trên 

Internet vào 

Google . 

com.vn. Sau 

đó, trả lời các 

câu hỏi và tập 

thực hành hát 

dân ca thông 

qua các bài 

tập ở [1, tr 

212] 

#HĐTH 

9.1;  

#HĐT 9.3 
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7.Tài liệu học tập 

STT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Nguyễn 

Thụy 

Loan 

Giáo trình Âm 

nhạc cổ truyền 

Việt Nam 

2005 NXB Đại 

học Sư  

Phạm Hà 

Nội 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 
X  

2 

Lê Vũ - 

Lê Giang 

150 điệu lý 

quê hương 

2003 NXB Văn 

Nghệ TP. 

HCM – 

Trung tâm 

văn hóa dân 

tộc TP. 

HCM 

Nhà sách 

 X 

3 

Trần Văn 

Khê 

Du ngoạn 

trong âm nhạc 

truyền thống 

Việt Nam 

2000 NXB Trẻ Nhà sách 

 X 

4 

Nguyễn 

Thụy 

Loan 

Thường thức 

về âm nhạc cổ 

truyền Việt 

Nam và lịch 

sử âm nhạc 

thế giới 

2005 NXB Giáo 

dục 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 
 X 
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5 Võ Thanh 

Tùng 

Nhạc khí dân 

tộc Việt 

2003 NXB Âm 

nhạc 

Tìm 

kiếm 

Google 

 X 

8. Quy định đối với sinh viên 

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Sinh viên trả lời câu hỏi và làm bài tập sau mỗi chương. 

- Sinh viên thực hiện ít nhất 3 bài kiểm tra (trong 3 chương) mới đủ điều kiện dự thi 

kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 
Chuẩn đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 Tự học 
SV hoàn thành các câu hỏi và 

bài tập trên lớp và ở nhà 
5.1;5.2; 5.3 10% 

9.2 

9.2.1. Kiểm tra lần 1: 

Vấn đáp 

Chương 1. Nhạc khí cổ 

truyền 
5.1;5.2; 5.3 20% 

9.2.2.Kiểm tra lần 2: 

Thực hành 

Chương 2. Thể loại ca nhạc 

cổ truyền. 
5.1;5.2; 5.3 20% 

9.4 Thi: Tiểu luận Chương 1,2,3 5.1;5.2; 5.3 50% 

    Đồng Tháp, ngày   tháng   năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Giảng viên 

 

Lại Thị Thanh Thủy 
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6. LÝ THUYẾT ÂM NHẠC CƠ BẢN 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Lý thuyết âm nhạc cơ bản 

- Mã lớp học phần: MU4128 

- Số tín chỉ: 04                                              - Số tiết tín chỉ: 60 tiết (60/00/120) 

- Học phần điều kiện: Không có 

- Học kỳ:  Thu                                               - Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên 

2.1. Giảng viên 1 

- Họ và tên:  Lại Thị Thanh Thủy                    - Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

- Điện thoại: 0904793525                                - E-mail: thuy.lai1710@gmail.com 

- Đơn vị: Khoa SP Nghệ Thuật                       - Trường ĐH Đồng Tháp  

2.2. Giảng viên 2 

- Họ và tên: Nguyễn Huy Bình                         - Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

       - Điện thoại: 0919938894                                - E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

       - Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật               - Trường ĐH Đồng Tháp  

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần gồm có 7 chương, trang bị cho sinh viên những các kiến thức cơ bản về các 

nhân tố cơ bản của âm nhạc, mối tương quan giữa chúng. Tạo cơ sở cho việc học tập, tiếp 

thu và cảm thụ tốt những môn học khác như: Kí xướng âm, hoà âm, thanh nhạc, chỉ huy… 

Đồng thời cũng giúp sinh viên thực hiện tốt việc dạy  phân môn nhạc lý ở phổ thông hay 

các lĩnh vực hoạt động âm nhạc khác. 

4. Mục tiêu học phần  

4.1. Kiến thức 

- Trình bày những yếu tố cơ bản của âm nhạc và mối tương quan giữa chúng như: cao 

độ, trường độ, quãng, điệu thức trưởng -thứ… 

- Trình bày các vấn đề về quan hệ họ hàng giữa các giọng. Hợp âm và cách nối tiếp 

các hợp âm. 
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- Vận dụng những kiến thức của Lý thuyết âm nhạc cơ bản để dạy học và tổ chức các 

hoạt động âm nhạc 

4.2. Kỹ năng 

-Thưc hiện nhận biết các nhân tố âm nhạc để tiếp tục học các môn học khác như: Ký- 

xướng âm, nhạc cụ, thanh nhạc và dạy học âm nhạc. 

- Giải quyết các nhân tố âm nhạc để dạy học và tổ chức các hoạt động âm nhạc  

- Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 

- Phát triển kiến thức, kỹ năng và sáng tạo trong nghề nghiệp. 

4.3. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 

- Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện hiệu quả các hoạt 

động trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định và chịu 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và nghiên 

cứu. 

-Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được 

quan điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực  

5.1. Kiến thức 

5.1.1 - Vận dụng những kiến thức của Âm nhạc 

cổ truyền để dạy học và tổ chức các hoạt 

động âm nhạc 

1.3 3 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 - Sử dụng được các kỹ năng lập luận, tư 

duy để giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu 

chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. 

2.1.1 3 
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5.2.2 - Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi 

dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2.1.5 3 

5.2.3 - Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 2.2.3 4 

5.2.4. - Tổ chức tốt các chức năng xã hội của 

giáo dục, tích cực đóng góp phát triển 

giáo dục; biết phối hợp tốt giữa nhà 

trường, gia đình học sinh và xã hội. 

2.3.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 - Tổ chức hướng dẫn, giám sát những 

người khác thực hiện nhiệm vụ xác định 

và chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm 

đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và 

nghiên cứu. 

3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1. ĐỘ CAO CỦA ÂM 

THANH 

1.1. Khái niệm về âm thanh 

và âm nhạc 

1.2. Hệ thống âm thanh trong 

âm nhạc  

1.3. Các cách kí hiệu 

6 5.1;5.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình, vấn 

đáp. 

- SV đọc 

tài liệu 

[1, tr 6-

19], Sau 

đó, trả lời 

các câu 

hỏi ở tài 

liệu [1,tr 

20-21 ]. 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐTL 

9.2.1; 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

1.4. Hệ thống bình quân - Một 

cung và nửa cung – Các 

bậc chuyển hóa 

Chương 2. ĐỘ DÀI CỦA ÂM 

THANH 

2.1. Kí hiệu độ dài  

2.2. Tiết tấu  

6 5.1;5.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

bài tập cá 

nhân. 

- Kiểm tra, 

đánh giá. 

- SV đọc 

tài liệu 

[1, tr 22-

39], Sau 

đó, trả lời 

các câu 

hỏi ở tài 

liệu [1,tr 

40-43 ]. 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐTL 

9.2.1; 

Chương 3. QUÃNG 

3.1. Khái niệm chung về 

quãng 

3.2. Các quãng cơ bản, Quãng 

điatonic 

3.3. Quãng tăng, quãng giảm, 

quãng chromatic 

3.4. Đảo quãng 

3.5. Trùng quãng 

8 5.1;5.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

bài tập cá 

nhân. 

- Kiểm tra, 

đánh giá. 

- SV đọc 

tài liệu 

[1, tr 44-

52], Sau 

đó, trả lời 

các câu 

hỏi ở tài 

liệu [1,tr 

53-55 ] 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐTL 

9.2.1; 

#HĐTL 

9.3; 

Chương 4. ĐIỆU THỨC- 

GIỌNG 

10 5.1;5.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

- SV đọc 

tài liệu 

[1tr 56-

#HĐTH 

9.1; 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

4.1. Điệu thức 

4.2. Điệu thức trưởng tự 

nhiên 

4.3. Điệu thức thứ 

4.4. Giới thiệu điệu thức năm 

âm dân tộc 

luận nhóm, 

bài tập cá 

nhân. 

- Kiểm tra, 

đánh giá. 

76], Sau 

đó, trả lời 

các câu 

hỏi ở tài 

liệu [1,tr 

76-79 ]. 

#HĐTL 

9.2.2; 

#HĐTL 

9.3; 

Chương 5. QUAN HỆ HỌ 

HÀNG GIỮA CÁC GIỌNG 

5.1. Phân loại họ hàng giữa 

các giọng 

5.2. Chuyển giọng 

5.3. Cách xác định giọng, cách 

dịch giọng 

5.4. Một số dạng âm tô điểm 

5.5. Các kí hiệu về cường độ 

10 5.1;5.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

bài tập cá 

nhân. 

- Kiểm tra, 

đánh giá. 

- SV đọc 

tài liệu 

[1,tr 80-

92], Sau 

đó, trả lời 

các câu 

hỏi ở tài 

liệu [1,tr 

92-95 ]. 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐTL 

9.2.2; 

#HĐTL 

9.3; 

Chương 6. HỢP ÂM 

6.1. Khái niệm về chồng âm 

và hợp âm. Hợp âm ba 

6.2. Các hợp âm ba chính 

6.3. Sự liên kết các hợp âm ba 

chính. Các hợp âm ba 

phụ 

10 5.1;5.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

bài tập cá 

nhân. 

- SV đọc 

tài liệu 

[1,tr 112], 

Sau đó, 

trả lời các 

câu hỏi ở 

tài liệu 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐTL 

9.2.2; 

#HĐTL 

9.3; 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

6.4. Hợp âm bảy. Các âm 

ngoài hợp âm 

- Kiểm tra, 

đánh giá. 

[1,tr 112-

115]. 

Chương 7. NỐI TIẾP HỢP ÂM 

7.1. Hòa thanh bốn bè – Hệ 

thống công năng của các 

hợp âm ba chính 

7.2. Phối hòa thanh cho giai 

điệu bằng các hợp âm ba 

chính 

7.3. Đoạn nhạc – Câu nhạc – 

Các vòng kết – Hợp âm 

bốn sáu kết (K4/6) 

7.4. Nối tiếp các hợp âm ba 

chính đảo một 

7.5. Cách nối tiếp các hợp âm 

chính đảo hai. 

10 5.1;5.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình, vấn 

đáp, thảo 

luận nhóm, 

bài tập cá 

nhân. 

- Kiểm tra, 

đánh giá. 

- SV đọc 

tài liệu 

[1,tr 116-

135], Sau 

đó, trả lời 

các câu 

hỏi ở tài 

liệu [1,tr 

136-138]. 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐTL 

9.2.2; 

#HĐTL 

9.3; 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả 
Tên tài 

liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Tú Hương 

Lý thuyết 

âm nhạc 

cơ bản 

2004 - Nxb 

ĐHSP 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

X  
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STT Tên tác giả 
Tên tài 

liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

2 
V.A.Vakhrameev 

 

Lý thuyết 

âm nhạc 

cơ bản 

1993 - Nxb 

Âm 

nhạc 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

 X 

3 
Lương Bằng 

Vinh 

Nhạc lý 

căn bản và 

nâng cao 

2003 - Nxb 

Âm 

nhạc 

- Thư viện 

Trường ĐH 

Đồng Tháp 

 X 

8. Quy định đối với sinh viên 

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Sinh viên trả lời câu hỏi và làm bài tập sau mỗi chương. 

- Sinh viên thực hiện ít nhất 2 bài kiểm tra mới đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn đầu 

ra 

Trọng 

số 

9.1 Phần tự học 
SV hoàn thành các câu hỏi và 

bài  trên lớp và ở nhà 
5.1;5.2; 5.3 20% 

9.2 

9.2.1. Kiểm tra lần 1: 

tự luận 
Chương I - II-III 5.1;5.2; 5.3 15% 

9.2.2. Kiểm tra lần 2: 

tự luận 
Chương IV- V - VI 5.1;5.2; 5.3 15% 

9.3 Thi: tự luận Chương IV, V, VI, VII 5.1;5.2; 5.3 50% 

Đồng Tháp, ngày    tháng   năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

Giảng viên 

 

Lại Thị Thanh Thủy 
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7. KÍ - XƯỚNG ÂM 1 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Ký – Xướng âm 1 

Mã lớp học phần: MU4121 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 02/56/60 

Học phần điều kiện (nếu có):  

Học kỳ: Mùa thu           Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

• Giảng viên 1: 

 Họ và tên: Nguyễn Huy Bình Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0919938894 E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

• Giảng viên 2: 

           Họ và tên: Lại Thị Thanh Thủy  Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ   

 Điện thoại: 0904793525 Email:thuy.lai1710@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa SP Nghệ Thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về Ký- Xướng âm. Giúp sinh 

viên rèn luyện kĩ năng đọc, nghe, ghi nhạc, cung cấp một số phương pháp có tính kĩ thuật 

để sinh viên tự rèn luyện nhằm giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng, bổ sung kiến 

thức cho mình. Ngoài ra, môn học này còn giúp SV có kiến thức để giảng dạy tốt phân 

môn Đọc – Ghi nhạc ở các bậc Tiểu học và THCS. 

4. Mục tiêu học phần  

4.1. Kiến thức 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về nghe, đọc và ghi nhạc như: Đọc gam, quãng, 

tiết tấu Ghi giai điệu, tiết tấú, tập đọc nhạc 1 bè với các giọng từ không dấu hóa đến một 

dấu hóa. 

4.2. Kỹ năng 
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Đọc được các bản nhạc từ không dấu hóa đến hai dấu hoá, đọc tốt các dạng tiết tấu 

cơ bản của phách phân 2 và phân 3. Đọc TĐN các ca khúc nghệ thuật Việt Nam và nước 

ngoài. Ghi các câu tiết tấu với trường độ đơn giản, điền khuyết tiết tấu cho cao độ và ghi 

cao độ cho tiết tấu đã cho trước, ghi được giai điệu hoàn chỉnh gồm 4 câu nhạc. 

4.3. Thái độ 

 Yêu thích môn Đọc và Ghi nhạc, từ đó hình thành khả năng dạy tốt và giúp HS 

của mình cũng yêu thích phân môn Đọc và Ghi nhạc trong chương trình bộ môn âm nhạc 

ở các bậc Tiểu học và THCS. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẫn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến Thức 

5.1.1.  

 Áp dụng các kiến thức cơ bản về đọc 

gam, quãng, tiết tấu, bài tập đọc nhạc vào 

tác phẩm âm nhạc 

1.3 3 

5.1.2.  

Áp dụng nghe ghi nhạc; giai điệu, tiết 

tấú với các giọng từ không dấu hóa đến hai 

dấu hóa. 

1.3 2 

5.1.3.  
Phân tích kiến thức Ký- Xướng âm hỗ 

trợ các phân môn học âm nhạc khác. 
1.4 3 

5.2. Kỹ năng/ Phẩm chất đạo đức 

5.2.1.  

 Sử dụng kiến thức xướng âm vỡ  được 

tác phẩm âm nhạc trên nhạc cụ; đàn phím 

điện tử, guitar, một số nhạc cụ giai điệu và 

nhạc cụ tiết tấu cơ bản. 

2.1.2 2 

5.2.2.  

 Biết thiết kế được kế hoạch hoạt động 

ngoại khóa, kế hoạch dạy học và bài giảng 

âm nhạc. 

2.1.4 2 

5.2.3.  
 Áp dụng dàn dựng các bài hát tập thể, 

các chương trình văn nghệ. 
2.1.4 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 
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5.3.1.  
Thể hiện sự yêu thích và có trách nhiệm 

môn Đọc và Ghi nhạc 
3.2 3 

5.3.2.  

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên 

môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá 

nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên 

cứu. 

3.3 3 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1: Kí - 

Xướng âm. 

Bài 1: Ôn luyện kiến 

thức nhạc lí, nhận 

biết nốt nhạc trên 

khuông 

 

 

2 [5.1.1] 

Phương pháp: 

thuyết trình, 

giảng dạy, trực 

quan, kiểm tra 

đánh giá… 

Hình thức tổ 

chức: học theo 

từng nhóm lớn, 

nhỏ của từng nội 

dung 

SV cùng tìm hiểu 

giáo trình, tài liệu. 

Luyện tập em 

trước bài học ở 

nhà, rèn luyện 

them ngoài giờ 

các bài tập 

 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – 

học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1: Kí - Xướng âm. 

        Bài 1: Gam C-dur – Ôn tập 

trường độ nốt nhạc. 

28 [5.1] 

[5.2] 

[5.3] 

Phương 

pháp: 

thuyết 

trình, 

 SV cùng 

tìm hiểu 

giáo trình, 

tài liệu.  

#HĐ 

9.3.1 
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    Bài 2: Luyện tập gam – quãng – 

Tâp đọc nhạc giọng C-dur. 

    Bài 3: Luyện tập gam – quãng (C-

dur), (D-dur), (E-dur) - đọc bài tập 

đọc nhạc giọng C-dur. 

    Bài 4: Luyện đọc gam – quãng C-

dur - Tập đọc nhạc C-dur có dấu lặng.             

    Bài 5: Luyện đọc gam – quãng C-

dur, F-dur, G-dur, A-dur, Tập đọc 

nhạc. gịong C-dur 

    Bài 6: Luyện tập gam – quãng C-

dur, Tập đọc nhạc đọc bài đọc giọng 

G-dur, F-dur.     

    Bài 7: Luyện tập gam – quãng C- 

dur theo mẫu, đọc tiết tấu có nhịp lấy 

đà, Tập đọc nhạc giọng G-dur. 

    Bài 8: Luyện tập gam – quãng (C-

dur) - Tập đọc nhạc giọng G-dur và 

C-dur.   

    Bài 9: Luyện tập gam – quãng a-

moll - Tập đọc nhạc giọng a- moll.                

    Bài 10: Luyện tập gam – quãng a-

moll - Tập đọc nhạc có tiết tấu móc 

kép. 

    Bài 11: Luyện tập gam – quãng - 

Đọc cà bài gam la thứ hoà thanh. 

    Bài 12: Luyện tập gam – quãng, 

Đọc nhạc ở giọng a-moll giai điệu. 

    Bài 13: Luyện tập gam – quãng C-

dur - Tập đọc nhạc ơ giong a-moll, G-

dur, F-dur. 

giảng 

dạy, trực 

quan, 

kiểm tra 

đánh 

giá… 

Hình 

thức tổ 

chức: 

học theo 

từng 

nhóm 

lớn, nhỏ 

của từng 

nội dung  

Luyện tập 

em trước 

bài học ở 

nhà, rèn 

luyện 

them 

ngoài giờ 

các bài 

tập 
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    Bài 14: Luyện đọc gam – quãng a-

moll - Tập đọc nhạc giọng F-dur và 

C-dur.      

Chương 2: Kí - Xướng âm. 

    Bài 16: Luyện đọc gam – quãng C-

dur, G-dur - Tập đọc nhạc: Thị xướng 

câu nhạc, Bài tập đọc nhạc.                              

    Bài 17: Luyện tập gam – quãng G-

dur - Tập đọc nhạc giong G-dur.                

    Bài 18: Ôn tập luyện tập gam – 

quãng a-moll và a-moll hoà thanh, 

Tập đọc nhạc: Thị xướng câu nhạc, 

Tập đọc nhạc Giong F-dur.               

    Bài 19: Luyện tập gam quãng a-

moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-moll, 

Tập đọc nhạc.            

    Bài 20: Luyện tập gam – quãng a-

moll hoà thanh, gam D-dur - Đọc bài 

tập đọc nhạc.                 

    Bài 21: Luyện tập gam – quãng D-

dur - Tập đọc nhạc: Thị xướng câu 

nhạc, bài tập đọc nhạc. 

    Bài 22: Luyện tập gam – quãng (a-

moll) tự nhiên và hoà thanh - Tập đọc 

nhạc: Thị xướng câu nhạc, bài tập đọc 

nhạc.      

    Bài 23: Luyện tập gam – quãng e-

moll - Tập đọc nhạc; Thị xướng câu 

nhạc, bài tập đọc nhạc.        

    Bài 24: Luyện tập gam – quãng (a-

moll, d-moll), tự nhiên và hoà thanh - 

Tập đọc nhạc. 

 [5.1] 

[5.2] 

[5.3] 

Phương 

pháp: 

thuyết 

trình, 

giảng 

dạy, trực 

quan, 

kiểm tra 

đánh 

giá… 

Hình 

thức tổ 

chức: 

học theo 

từng 

nhóm 

lớn, nhỏ 

của từng 

nội dung  

 SV cùng 

tìm hiểu 

giáo trình, 

tài liệu.  

Luyện tập 

em trước 

bài học ở 

nhà, rèn 

luyện 

them 

ngoài giờ 

các bài 

tập 

#HĐ 

9.3.2 
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    Bài 25: Luyện tập gam – quãng, a-

moll, e-moll, g-moll, h-moll - Tập 

đọc nhạc. 

    Bài 26: Luyện tập gam – quãng (a-

moll, h-moll) tự nhiên và hoà thanh, 

Tập đọc nhạc, Thị xướng câu nhạc, 

bài tập đọc nhạc. 

    Bài 27: Luyện tập gam – quãng.h-

moll - Tập đọc nhạc. 

    Bài 28: Luyện tập gam – quãng C-

dur, B-dur - Tập đọc nhạc. 

    Bài 29: Luyện tập gam – quãng B-

dur - Tập đọc nhạc 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

TLC TK 

1 Phạm Thanh 

Vân - Nguyễn 

Hoàng Thông 

Đọc-Ghi nhạc 

(tập 1) 

2003 NXB 

Đại Học 

Sư 

Phạm 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

X  

2 Phạm Tú 

Hương 

Lý thuyết âm 

nhạc cơ bản 

1997 NXB 

Giáo 

dục 

Thư viện 

ĐHĐT 

 X 

3 Nguyễn Minh 

Khôi 

Nhiều tác giả- 4 

tập Giáo trình 

Ký Xướng âm 

 Nhạc 

viện Hà 

Nội 

Nhà sách  X 

8. Quy định đối với sinh viên  

Sinh viên tham gia đủ số tiết giảng dạy trên lớp, đúng giờ theo thời khóa biểu. Nếu 

vắng học sẽ trừ điểm chuyên cần được tính trong điểm KTTK. Khuyến khích SV phát 



72 
 

biểu ý kiến giải thích vấn đề và phản biện trong các buổi thảo luận., luyện tập thực hiện 

tốt các bài tập ứng dụng. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 

Kiểm tra giữa kỳ. 

Thực hành cá nhân  

( bốc thăm) 

Chương 1:  

- Đọc bài TĐN, đọc câu tiết 

tấu  

- Ghi câu tiết tấu  

[5.1.1], 

[5.1.2] 

50% 

2 

Thi kết thúc học phần 

thực hành cá nhân 

    

Chương I và II: 

Ghi âm: Ghi câu giai điệu, ghi 

tiếu tấu 

Xướng âm: đọc tiết tấu, đọc 

thị xướng, đọc TĐN 

[5.1.1], 

[5.1.2] 

50% 

               Đồng Tháp, ngày    tháng   năm 2021 

 Trưởng khoa 

 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Huy Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

8. KÍ - XƯỚNG ÂM 2 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Kí – xướng âm 2 

Mã lớp học phần: MU4122 

Số tín chỉ: 02                                        Số tiết tín chỉ: 02/56/60  

Học phần điều kiện: MU4121 

Học kỳ:   Mùa xuân                Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

•  Giảng viên 1: 

 Họ và tên: Nguyễn Huy Bình Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0919938894 E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

• Giảng viên 1: 

           Họ và tên: Lại Thị Thanh Thủy  Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ   

 Điện thoại: 0904793525 E-mail: thuy.lai1710@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa SP Nghệ Thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Ký - Xướng âm. Giúp 

sinh viên rèn luyện kĩ năng đọc, nghe, ghi nhạc, cung cấp một số phương pháp có tính kĩ 

thuật để sinh viên tự rèn luyện nhằm giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng, bổ sung 

kiến thức cho mình. Ngoài ra, còn giúp SV có kiến thức để giảng dạy tốt phân môn Đọc 

nhạc ở các bậc Tiểu học và THCS. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức 

 Nắm vững những kiến thức cơ bản về nghe, đọc và ghi nhạc như: đọc gam, 

quãng, tiết tấu, hợp âm, đọc nhạc 1 và 2 bè. Về nội dung ghi có giai điệu, tiết tấú, ghi 

nhạc 2 bè. 

4.2. Kỹ năng 
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Đọc được các bản nhạc có nhiều dấu hoá (thăng và giáng) ở cả 3 dạng: tự nhiên, 

hoà thanh và giai điệu, trong phạm vi chuyển điệu cấp 1 ở các loại nhịp đơn và nhịp phức. 

Đọc tốt các dạng tiết tấu cơ bản của phách phân 2 và phân 3, các bài đọc ca khúc nghệ 

thuật Việt Nam và nước ngoài, đọc các bài TĐN khoá pha tương đối dễ, bài đọc 2 bè, 3 

bè và các tác phẩm kinh điển. Ghi được giai điệu hoàn chỉnh bài hoàn chỉnh gồm 4 câu 

nhạc, làm quen với ghi âm hai bè ở mức độ đơn giản và khóa pha. 

4.3. Thái độ 

  Yêu thích môn Đọc và Ghi nhạc, từ đó hình thành khả năng dạy tốt và giúp HS 

của mình cũng yêu thích phân môn Đọc và Ghi nhạc trong chương trình bộ môn âm nhạc 

ở các bậc Tiểu học và THCS 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẫn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến Thức 

5.1.1.  

Áp dụng các kiến thức cơ bản về đọc 

gam, quãng, tiết tấu, bài tập đọc nhạc vào tác 

phẩm âm nhạc 

1.3 3 

5.1.2.  

Phân tích ghi tiết tấú với mẫu phức tạp 

hơn liên ba đơn, liên ba kép, ghi giai điệu từ 

không dấu hóa đến ba dấu hóa, với quãng 

rộng ở 2 khóa ghi hoàn chỉnh câu nhạc 

1.4 4 

5.1.3.  
Vận dụng kiến thức Ký- Xướng âm hỗ 

trợ các phân môn học âm nhạc khác. 
1.3 3 

5.2. Kỹ năng/ Phẩm chất đạo đức 

5.2.1.  

Sử dụng kiến thức xướng âm vỡ được tác 

phẩm âm nhạc trên nhạc cụ; đàn phím điện tử, 

guitar, một số nhạc cụ giai điệu và nhạc cụ tiết 

tấu cơ bản. 

2.1.1 3 

5.2.2.  
Biết thiết kế được kế hoạch hoạt động ngoại 

khóa, kế hoạch dạy học và bài giảng âm nhạc. 
2.1.2 3 
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5.2.3.  
Áp dụng dàn dựng các bài hát tập thể, các 

chương trình văn nghệ 
2.1.4 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1.  
Thể hiện sự yêu thích và có trách nhiệm môn 

Đọc và Ghi nhạc. 
3.1 3 

5.3.2.  

Hình thành khả năng dạy tốt trong chương 

trình bộ môn âm nhạc ở các bậc Tiểu học và 

THCS. 

3.2 2 

6.  Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Ôn luyện nhạc lý, cao độ 

trường độ với các giọng 

từ 0 đến 2 dấu hóa 

2 [5.1.1] 

[5.1.2] 

[5.1.3] 

   Thuyết 

trình kết hợp 

nêu vấn đề, 

phân tích 

thảo luận 

nhóm, thực 

hành luyện 

tập. 

- Sinh viên 

chuẩn bị đầu 

đủ tài lại học 

tập theo đề 

cương quy 

định; 

 

 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 3 : Đọc – Ghi nhạc 

- Bài số 31: Ôn tập các gam C-

dur, 

28 [5.1] 

[5.2]  

[5.3] 

   Thuyết 

trình kết 

hợp nêu 

vấn đề, 

- Sinh 

viên 

chuẩn bị 

đầu đủ tài 

#HĐ 

9.3.1 
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 a-moll tự nhiên, hòa thanh, giai 

điệu 

- Bài số 32: Ôn tập gam  D-dur,  

A-dur, h-moll  

- Bài số 33: Ôn tập các gam A-

dur,  

f-moll, E-dur 

- Bài số 34: Đọc gam gis-moll 

- Bài số 35: Đọc gam Des-dur 

- Bài số 36: Đọc gam Des-dur 

- Bài số 37: Đọc gam b-moll 

- Bài số 38: Đọc gam b-moll  

- Bài số 39: Đọc gam Fis-dur 

- Bài số 40: Đọc gam Fis-dur 

- Bài số 41: Đọc gam Ges-dur  

- Bài số 42: Đọc gam Ges-dur 

- Bài số 43: Đọc gam es-moll 

- Bài số 44: Luyện đọc các gam 

có 7 dấu hóa 

phân tích 

thảo luận 

nhóm, 

thực hành 

luyện tập. 

 

lại học tập 

theo đề 

cương 

quy định; 

- Đọc kĩ 

bài ở nhà; 

Đọc đúng 

cao độ và 

tiết tấu 

các bài 

học 

Chương 4: Đọc – Ghi nhạc 

- Bài số 46: Tập đọc các giọng 

trưởng hòa thanh 

- Bài số 47: Ôn tập gam E-dur,  

G-dur, F-dur 

- Bài số 48: Đọc gam  Fis-dur 

- Bài số 49: Đọc gam Des-dur 

   - Bài số 50: Đọc gam Cis-dur 

- Bài số 51: Đọc gam Cis-dur 

- Bài số 52: Đọc gam es-moll 

- Bài số 53: Đọc gam D-dur,  

ais –moll, F-dur 

28 [5.1] 

[5.2]  

[5.3] 

   - Đọc kĩ 

bài ở nhà. 

Đọc đúng 

cao độ và 

tiết tấu 

các bài 

học trước 

khi tới lớp 

 

#HĐ 

9.3.2 
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- Bài số 54: Đọc gam C-dur, Ces-

dur, Ges-dur, es-moll 

- Bài số 55: Đọc gam G-dur, es- 

moll, E- dur 

- Bài số 56: Đọc gam a-moll, B-

dur, fis- moll hòa thanh 

- Bài số 57: Đọc gam a-moll, C-

dur, Des-dur 

- Bài số 58: Đọc gam e-moll ht, 

D-dur  

- Bài số 59: Đọc gam e-moll, g-

moll, A-dur 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Thanh 

Vân- Nguyễn 

Hoành Thông 

Đọc – Ghi 

nhạc tập I 

 NXB Đại 

học Sư 

phạm 

Thư 

viện 

ĐHĐT 

X  

2 Nguyễn Minh 

Khôi 

Tài liệu 

giảng dạy 

đọc âm nhạc 

lớp 1-2-3 

 Nhạc viện 

TP Hồ Chí 

Minh 

Nhà 

sách 

 X 

3 Nguyễn Minh 

Khôi 

Tài liệu 

giảng dạy 

đọc AN lớp 

9-10-11 

 Nhạc viện 

TP Hồ Chí 

Minh 

Nhà 

sách 

 X 
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4 Nguyễn Ngọc 

Lâm 

Giáo trình Kí 

– Xướng âm 

 NXB 

Tổng hợp 

TP Hồ Chí 

Minh. 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 X 

8. Quy định đối với sinh viên  

Sinh viên tham gia đủ số tiết giảng dạy trên lớp, đúng giờ theo thời khóa biểu. Nếu 

vắng học sẽ trừ điểm chuyên cần được tính trong điểm KTTK. Khuyến khích SV phát 

biểu ý kiến giải thích vấn đề và phản biện trong các buổi thảo luận. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh 

giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Kiểm tra giữa kỳ. 

Thực hành cá nhân  

( bốc thăm) 

Chương 1:  

- Đọc bài TĐN, đọc câu tiết tấu  

- Ghi câu tiết tấu  

[5.1.1], 

[5.1.2] 

50% 

2 Thi kết thúc học 

phần thực hành cá 

nhân 

    

Chương I và II: 

Ghi âm: Ghi câu giai điệu, ghi tiếu 

tấu 

Xướng âm: đọc tiết tấu, đọc thị 

xướng, đọc TĐN 

[5.1.1], 

[5.1.2] 

50% 

                            Đồng Tháp, ngày    tháng   năm 2021 

 Trưởng khoa 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Huy Bình 
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9. THANH NHẠC 1 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

 Tên học phần: Thanh nhạc 1 

 Mã lớp học phần: MU4150 

 Số tín chỉ: 2     Số tiết tín chỉ: 02LT/56ThH/60TH 

 Học phần điều kiện: MU4128 

 Học kỳ:  Mùa Xuân    Năm học:   

2. Thông tin về giảng viên   

 Họ và tên: Mời giảng   Chức danh, học vị:  

 Điện thoại:     Email:  

 Đơn vị:  

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần thanh nhạc 1 cung cấp cho người học các vấn đề chính như: Lý thuyết 

thanh nhạc; luyện nhả chữ theo ngôn ngữ phổ thông; luyện phát âm - luyện thanh các mẫu 

âm cơ bản trong quãng 1 đến quãng 3; học kỹ thuật thanh nhạc qua bài kỹ thuật Concone 

số 1, số 2, số 3; học các bài hát trong chương trình phổ thông; các ca khúc truyền thống 

ở hình thức một đoạn đơn. Đồng thời, giúp người học tiếp cận hát cùng nhạc đệm Piano 

và hát cùng dàn nhạc, làm quen với hình thức biểu diễn trên sân khấu với những ca khúc 

trong chương trình học tập. 

4. Mục tiêu học phần  

Thông qua học phần, SV thực hiện được những kỹ thuật cơ bản về thanh nhạc, 

phát âm tròn vành rõ chữ; ứng dụng kỹ thuật thanh nhạc vào thể hiện ca khúc phổ thông 

hoặc ca khúc quần chúng ở hình thức một đoạn đơn, hai đoạn đơn tái hiện với nhạc beat 

hoặc phần đệm Piano. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT  

Đánh giá 

mức độ 

năng lực  
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5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Vận dụng được những kiến thức thanh nhạc cơ bản, 

cấu tạo và hoạt động của các cơ quan phát thanh, các 

xoang cộng minh và tổ chức âm thanh. 

1.3 3 

5.1.2 
Chỉ ra  được sự khác nhau của các loại giọng hát trong 

thanh nhạc. 
1.3 3 

5.1.3 

Thực hiện được các kỹ thuật thanh nhạc qua tác phẩm 

concone số 1, 2, 3; các mẫu luyện giọng với các mẫu 

âm từ quãng 1 đến quãng 3. 

1.3 3 

5.1.4 

Thực hiện được việc tìm hiểu nội dung, yêu cầu và 

các kỹ thuật cần áp dụng đối với một tác phẩm cụ thể 

ở hình thức 1 đoạn đoạn đơn, hai đoạn đơn. 

1.3 3 

5.2 Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 
Sử dụng được kỹ năng lập luận, tư duy để vỡ bài đúng 

cao độ và tiết tấu, sắc thái yêu cầu. 
2.1.1 3 

5.2.2 

Sử dụng được các kỹ thuật thanh nhạc để thể hiện các 

ca khúc ở trường phổ thông, ca khúc quần chúng với 

nhạc beat hoặc nhạc cụ đệm trong thực tế tổ chức hoạt 

động dạy học Âm nhạc và hoạt động văn hoá, văn 

nghệ ở trường phổ thông. 

2.1.1 3 

5.2.3 

Sử dụng được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các 

nguồn tài liệu tham khảo về thanh nhạc từ nhiều 

nguồn khác. 

2.1.5 3 

5.2.3 

Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, thực hiện 

nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt 

các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng 

và Nhà nước. 

2.3.1 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 
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5.3.1 

Hình thành khả năng định hướng, tự lập kế hoạch học 

tập, có trách nhiệm trong thực hiện các kế hoạch cá 

nhân và tập thể. 

3.3 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phương 

pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. LÝ THUYẾT VÀ 

KỸ THUẬT LUYỆN 

THANH TRONG THANH 

NHẠC 1 

1.1. Đặc điểm giọng hát 

1.2. Các tư thế trong ca hát 

1.3. Cách xử lý hơi thở trong 

ca hát 

1.4. Các bộ phận phát âm và 

nguyên lý phát âm 

1.5. Cách xử lý ngôn ngữ trong 

ca hát 

2 5.1.1; 

5.1.2; 

5.3 

- Thảo luận, 

thông qua đề 

cương, 

chương trình 

học tập; 

- Giảng viên 

thuyết trình lí 

thuyết thanh 

nhac, kết hợp 

thực hành cụ 

thể cho sinh 

viên hiểu 

 - Chuẩn bị 

tài liệu học 

tập theo đề 

cương giới 

thiệu; 

- Đọc, 

nghiên cứu 

lí thuyết 

qua tài liệu 

trước khi 

lên lớp. 

 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. LÝ THUYẾT 

VÀ KỸ THUẬT LUYỆN 

THANH TRONG 

THANH NHẠC 1 (Tiếp 

theo) 

1.6. Bước đầu tiếp cận 

luyện thanh với các mẫu 

âm trong quãng 1 

26 5.1.3;  

5.3 

- Thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm hướng 

dẫn các kỹ 

thuật thanh 

nhạc để thể 

hiện sắc thái tác 

phẩm. 

- Tập luyện 

kỹ thuật 

thanh nhạc 

theo yêu cầu 

của GV. 

9.1 
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1.7. Học kỹ thuật thanh 

nhạc qua bài Concone 

số 1- 2- 3 

- GV đánh đàn, 

luyện tập cho 

sinh các mẫu 

luyện thanh, xử 

lý kỹ thuật các 

bài concone 1-

2-3. 

Chương 2. ỨNG DỤNG 

KỸ THUẬT VÀO THỂ 

HIỆN CA KHÚC 

TRONG CHƯƠNG 

TRÌNH PHỔ THÔNG 

2.1. Khái quát về các ca 

khúc trong chương trình 

Phổ thông 

2.2. Kỹ thuật hát các ca 

khúc trong chương trình 

Phổ thông 

 

30 5.1.4 

5.2.; 5.3 

- GV tập luyện 

cao độ, tiết tấu 

các hát trong 

chương trình 

THCS cho sinh 

viên;  

- Hướng dẫn 

xử lý sắc thái 

trong từng bài 

hát trong 

chương trình 

THCS cho sinh 

viên  

- Chuẩn bị 

đầy đủ các 

bài hát trong 

chương trình 

THCS; 

- Tự vỡ bài 

theo cao độ, 

tiết tấu, sắc 

thái các ca 

khúc trong 

chương trình 

THCS theo 

quy định của 

GV 

9.2 

Chương 3. ỨNG DỤNG 

KỸ THUẬT VÀO THỂ 

HIỆN CA KHÚC QUẦN 

CHÚNG  

3.1. Khái quát về ca khúc 

quần chúng  

3.2. Ứng dụng kỹ thuật 

vào thể hiện ca khúc 

quần chúng hình thức 

một đoạn đơn, hai đoạn 

đơn tái hiện 

 5.1.4; 

5.2; 

 5.3 

- GV tập luyện 

cho sinh việt 

hát đúng cao 

độ và tiết tấu 

các bài hát 

hình thức một 

đoạn đơn; 

- Tập xử lý sắc 

thái trong từng 

bài hát cho 

sinh viên đúng 

- Chuẩn bị 

đầy đủ các 

bài hát truyền 

thống ở hình 

thức một 

đoạn đơn 

được GV giới 

thiệu. 

- Vỡ bài 

trước ở nhà 

đúng cao độ, 

9.3 
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theo yêu cầu 

sắc thái trong 

ca khúc quy 

định. 

tiết tấu, sắc 

thái của các 

ca khúc.  

7.Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Trần Văn 

Thành 

Bài giảng 

thanh nhạc 1 
2018 

Bài 

giảng 

GV cung 

cấp 
x  

2 Ngô Thị Nam HÁT 1 2005 ĐHSP 
Thư viện 

ĐHĐT 
 x 

3 
Trần Văn 

Thành 

Giáo trình 

Phương pháp 

đệm các bài 

hát THCS trên 

đàn phím điện 

tử 

Electronickeyb

oard 

2009 
ĐH 

Huế 

Thư viện 

ĐHĐT 
 x 

4 
Nguyễn 

Trung Kiên 

Phương pháp 

sư phạm 

Thanh nhạc 

2001 
Âm 

nhạc 

Thư viện 

ĐHĐT 
 x 

5 Nhiều tác giả 

108 ca khúc 

truyền thống 

Hội – Đoàn – 

Đội 

2006 
Âm 

nhạc 

Thư viện 

ĐHĐT 
 x 

6 
Trương Quang 

Lục 

Dòng thời 

gian 
1996 

Báo 

SGGP, 

Thư viện 

ĐHĐT 
 x 
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 Sở 

VHTT 

TP 

HCM 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập và tham khảo theo đề cương hướng dẫn; 

- Tham gia đủ số tiết lên lớp theo quy định. Vắng quá 20% số tiết: Cấm thi 

- Tập trước ở nhà và tập đúng cao độ, tiết tấu các ca khúc quy định trong đề cương; 

- Hát nhiều cùng với nhạc đệm các ca khúc học tập theo đề cương quy định. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

 

Hình thức đánh 

giá  

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 
Kiểm tra thực hành 

 cá nhân 

Thể hiện kỹ thuật thanh nhạc qua 

bài kỹ thuật concone 2 (hoặc 3); 
5.1.3 20% 

9.2 Kiểm tra thực hành  

cá nhân 

Biểu diễn một ca khúc ở trường 

phổ thông 

5.1.4 

5.2 

30% 

9.3 Thi thực hành biểu 

diễn trên sân khấu 

theo cá nhân 

Biểu diễn ca khúc ở hình thức 

một đoạn đơn. 

5.1.4 

5.2 

50% 

      Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

(Ký và ghi họ tên) 
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10. ORGAN 1 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Organ 1 

Mã lớp học phần: MU4137 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 03LT/54ThH/60TH 

Học phần điều kiện: MU4128 

Học kỳ: Mùa Xuân Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên   

2.1. Giảng viên 1: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0378810210 Email:Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

2.2. Giảng viên 2: 

 Họ và tên: Võ Xuân Hùng Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0918993517     E-mail: xuanhungmusic@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách sử dụng đàn phím 

điện tử, hướng dẫn cách học và cung cấp một số phương pháp để sinh viên tự rèn luyện; 

bước đầu làm quen với cây đàn. Từ đó rèn luyện tai nghe và nâng cao khả năng cảm thụ 

âm nhạc cũng như khả năng diễn tấu một tác phẩm âm nhạc.  

4. Mục tiêu học phần 

 Sinh viên biết và hiểu được kiến thức cơ bản về cánh sử dụng các phím chức năng 

trên đàn Organ; biết cách bấm hợp âm; thực hiện được chạy ngón các gam của bộ khóa 

từ 0-1 dấu hóa, các bài Hanon, Etude. Hình thành cho SV kỹ năng chạy ngón linh hoạt, 

biết vận dụng các kiến thức đã học để độc tấu một tác phầm âm nhạc từ đơn giản đến 

phức tạp. Học phần Organ 1 tạo tiền đề hỗ trợ SV có thể học tốt hơn các học phần có liên 

quan cũng như công việc của sinh viên trong tương lai. 
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5. Chuẩn đầu ra   

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực  

5.1. Kiến thức 

5.1.1 
Vận dụng được kiến thức vể cấu tạo và cách 

sử dụng, bảo quản đàn phím điện tử. 
1.3 3 

5.1.2 

Thực hiện được kỹ thuật tay trái- tay phải, 

các thế bấm hợp âm cơ bản, cách chạy gam 

của bộ khoá không dấu hoá (giọng C & 

giọng Am). Bộ khoá 1 dấu hoá gồm bộ khoá 

1 dấu thăng (giọng G & giọng Em); bộ khoá 

1 dấu giáng (Giọng F & Dm), các bài tập 

Hanon 1-2-3 và một số bài  Etude. 

1.3 3 

5.1.3 

Vận dụng được những kiến thức căn bản, 

bước đầu làm quen với đàn phím điện tử để 

có thể diễn tấu được một số tác phẩm Việt 

Nam và Quốc tế đơn giản. 

1.3 3 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Thực hiện được tư duy để sắp xếp số ngón 

tay trong chạy gam, rải ngắn, rải dài, gãy 

khúc với bộ khóa không dấu hóa, 1 dấu hóa; 

thế bấm hợp âm đơn và hợp âm kép tự động. 

2.1.1 3 

5.2.2 

Kết hợp được lựa chọn style, voice, tempo 

và các kỹ thuật đã học vào các bài thực hành 

có các dạng tiết tấu từ đơn giản đến phức tạp. 

2.1.2 4 

5.2.3 

Sử dụng kiến thức đã học về đàn Organ làm 

kiến thức bổ trợ để dạy học môn Âm nhạc 

hoặc trong các chương trình văn nghệ ở 

trường phổ thông. 

2.1.2 3 
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5.2.4 

Sử dụng khả năng tự học, tìm kiếm thêm các 

tài liệu, giáo trình, nguồn video trên Internet 

để có thêm những kiến thức bổ trợ. 

2.1.5 3 

5.2.5 

Vận dụng các kỹ năng phát hiện và giải 

quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 

giáo dục âm nhạc có liên quan đến đàn 

Organ. 

2.2.1 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Hình thành khả năng định hướng, tự lập kế 

hoạch học tập, có trách nhiệm trong thực 

hiện các kế hoạch cá nhân và tập thể. 

3.3 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. TÌM HIỂU VỀ 

ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

1.1. Sơ lược về đàn phím 

điện tử 

1.1.1. Vị trí và tác dụng của 

cây đàn trong đời sống 

âm nhạc hiện nay. 

1.1.2. Đặc điểm về cấu trúc 

và bảo quản sử dụng. 

1.2. Làm quen với kỹ 

thuật cơ bản của hai 

tay. 

1 5.1.1; 

5.2; 

5.3 

- GV Thuyết 

trình, vấn đáp. 

- Thực hành thị 

phạm trên đàn 

organ. 

 

- SV đọc tài 

liệu [1]. 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 2. PHƯƠNG 

PHÁP KỸ THUẬT CƠ 

BẢN – PHẦN ĐỆM TỰ 

ĐỘNG – BÀI TẬP BỔ TRỢ 

2.1. Bộ khóa không dấu 

hóa  

2.1.1. Hướng dẫn chạy gam 

C Dur & a moll hòa 

thanh. 

2.1.2. Hướng dẫn hợp âm rải 

ngắn, hợp âm rải dài. 

2.1.3. Ba hợp âm chính của 

giọng C Dur & a moll. 

2.1.4. Các thể đảo của hợp 

âm chính. Bài tập thực 

hành. 

2.2. Bộ khóa 1 dấu thăng 

2.2.1. Hướng dẫn chạy gam 

G Dur & e moll hòa 

thanh. 

2.2.2. Hướng dẫn hợp âm rải 

ngắn, hợp âm rải dài. 

2.2.3. Ba hợp âm chính của 

giọng G Dur & e moll. 

2 5.1.2; 

5.3 

- Thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm; vấn đáp 

- Hướng dẫn 

thực hành 

 

- SV đọc tài 

liệu [1] 

- Nghiên 

cứu trước vị 

trí và số 

ngón tay 

trong các bài 

tập chạy 

ngón 

- Nắm chắc 

bộ khóa từ 

không dấu 

hóa đến 1 

dấu hóa. 

- Ôn lại hợp 

âm ba chính 

và các thể 

đảo. 

- Vỡ bài và 

thực hành 

luyện tập cá 

nhân. 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

2.2.4. Các thể đảo của hợp 

âm chính. Bài tập thực 

hành. 

2.3. Bộ khóa 1 dấu giáng 

2.3.1. Hướng dẫn chạy gam 

F Dur & d moll hòa 

thanh. 

2.3.2. Hướng dẫn hợp âm rải 

ngắn, hợp âm rải dài. 

2.3.3. Ba hợp âm chính của 

giọng F Dur & d moll. 

2.3.4. Các thể đảo của hợp 

âm chính. Bài tập thực 

hành. 

2.4. Bài tập luyện ngón 

Hanon kỹ thuật bổ 

trợ 

2.5. Bài Etudes piano 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. TÌM HIỂU VỀ ĐÀN 

PHÍM ĐIỆN TỬ 

8 5.1.1; 

5.1.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình kết 

hợp thị 

- Nắm cách 

sử dụng, các 

phím chức 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

1.1. Sơ lược về đàn phím điện 

tử 

1.1.1. Vị trí và tác dụng của cây 

đàn trong đời sống âm nhạc 

hiện nay. 

1.1.2. Đặc điểm về cấu trúc và bảo 

quản sử dụng. 

1.2. Làm quen với kỹ thuật cơ 

bản của hai tay 

phạm, vấn 

đáp 

- Hướng 

dẫn thực 

hành bài tập 

cá nhân 

- Thực hành 

luyện tập, 

kiểm tra 

đánh giá, 

phát triển 

tai nghe. 

năng trên 

cây đàn 

phím điện tử. 

- Luyện tập 

kỹ thuật tay 

trái, tay phải. 

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP KỸ 

THUẬT CƠ BẢN – PHẦN ĐỆM 

TỰ ĐỘNG – BÀI TẬP BỔ TRỢ 

2.1. Bộ khóa không dấu hóa 

2.1.1. Hướng dẫn chạy gam C 

Dur & a moll hòa thanh. 

2.1.2. Hướng dẫn hợp âm rải 

ngắn, hợp âm rải dài. 

2.1.3. Ba hợp âm chính của giọng 

C Dur & a moll. 

2.1.4. Các thể đảo của hợp âm 

chính. Bài tập thực hành. 

36 5.1.2; 

5.2; 

5.3 

- Thuyết 

trình, vấn 

đáp 

- Thị phạm 

- Hướng 

dẫn thực 

hành bài tập 

cá nhân. 

- Thực hành 

luyện tập, 

kiểm tra 

đánh giá, 

phát triển 

tai nghe. 

- Nghiên cứu 

trước vị trí 

và số ngón 

tay trong các 

bài tập chạy 

ngón, chạy 

gam, hợp âm 

rải ngắn, hợp 

âm rải dài. 

(Tài liệu [1]; 

[2]) 

- Nắm chắc 

bộ khóa từ 

không dấu 

9.1 

9.2 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

2.2. Bộ khóa 1 dấu thăng Bộ 

khóa không dấu hóa 

2.2.1. Hướng dẫn chạy gam C 

Dur & a moll hòa thanh. 

2.2.2. Hướng dẫn hợp âm rải 

ngắn, hợp âm rải dài. 

2.2.3. Ba hợp âm chính của giọng 

G Dur & e moll. 

2.2.4. Các thể đảo của hợp âm 

chính. Bài tập thực hành. 

2.3. Bộ khóa 1 dấu giáng 

2.3.1. Hướng dẫn chạy gam C 

Dur & a moll hòa thanh. 

2.3.2. Hướng dẫn hợp âm rải 

ngắn, hợp âm rải dài. 

2.3.3. Ba hợp âm chính của 

giọng F Dur & d moll. 

2.3.4. Các thể đảo của hợp âm 

chính. Bài tập thực hành. 

2.4. Bài tập luyện ngón Hanon 

kỹ thuật bổ trợ 

2.5. Bài Etudes piano 

 hóa đến 1 

dấu hóa. 

- Ôn lại hợp 

âm ba chính 

và các thể 

đảo. 

- Vỡ bài và 

thực hành 

luyện tập cá 

nhân. 

 (GV giao cụ 

thể cho từng 

đối tượng 

SV). 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 3. ĐỘC TẤU CÁC TÁC 

PHẨM NƯỚC NGOÀI & VIỆT 

NAM 

Độc tấu các tác phẩm âm nhạc Việt 

Nam & nước ngoài. 

10 5.1.3 

5.2; 

5.3 

- Hướng 

dẫn thực 

hành bài tập 

cá nhân. 

- Thực hành 

luyện tập, 

phát triển 

tai nghe. 

- Kiểm tra 

đánh giá, 

sửa sai. 

- Vỡ bài, 

nghiên cứu 

kỹ các ký 

hiệu âm 

nhạc, tiết tấu 

trong tác 

phẩm được 

GV chỉ định 

trong tài liệu 

[2]; [3]. 

- Thực hành 

luyện tập. 

9.3 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

PGS.NSƯT 

Nguyễn 

Xuân Tứ 

Phương pháp 

dạy & học 

đàn phím 

điện tử 

(Electronic 

keyboard) 

2005 

-Nxb 

ĐH Sư 

Phạm 

- Thư viện 

Trường 

ĐH Đồng 

Tháp 

- Nhà sách 

x  

2 

Lê Vũ 

 

- Phương 

pháp học đàn 

Organ 

keyboard 1, 2 

2001 
- Nxb 

Trẻ 

- Thư viện 

Trường 
 x 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

ĐH Đồng 

Tháp 

- Nhà sách 

3 

Lê Vũ 

 

- Độc tấu 

trên đàn 

Organ 1,2 

2001 
- Nxb 

Trẻ 

- Thư viện 

Trường 

ĐH Đồng 

Tháp 

- Nhà sách 

 x 

4 

Czerny 

 

- Bậc thầy 

đầu tiên về 

Piano(op 636 

2005 

- Nxb 

Văn 

Nghệ 

TP.HCM 

- Thư viện 

Trường 

ĐH Đồng 

Tháp 

- Nhà sách 

 x 

5 
Ngô Ngọc 

Thắng 

Organ thực 

hành 1, 2, 3, 

4, 5 

1995 

- Nxb 

Âm 

Nhạc 

- Nhà sách  x 

6 

C.L 

HANON 

(Lê Thị 

Hiền dịch) 

Le pianistev 

en 60 

exercise 

1997 

- Nxb 

Văn 

Nghệ 

TP.HCM 

- Nhà sách  x 

7 

PGS.NSUT 

Xuân Tứ 

Hướng dẫn 

dạy và học 

đàn Organ 1 

& 2 

2002 
- Nxb 

Âm nhạc 

- Thư viện 

Trường 

ĐH Đồng 

Tháp 

 x 
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8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Hoàn thành tốt bài tập được giao, thái độ học tập tốt, có ý thức chủ động trong việc 

tự học, tự nghiên cứu trước tài liệu. 

- Điều kiện được thi kết thúc học phần: SV phải hoàn thành bài kiểm tra thường kỳ 

và các bài tập GV quy định. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 
Kiểm tra: 

Thực hành 

Chương 2 

Nội dung : Chạy gam bộ khóa từ 0-1 

dấu hóa 

5.1.2 25% 

9.2 
 Kiểm tra: 

Thực hành 

Chương 2 

Nội dung: Hanon 1-2-3, Etude 
5.1.2 25% 

9.3 
Thi kết thúc 

học phần 

Chương 3 

Độc tấu tác phầm Việt Nam hoặc nước 

ngoài 

5.1.3; 

5.2; 5.3 
50% 

                   Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 
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11. KÍ - XƯỚNG ÂM 3 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Kí - Xướng âm 3 

- Mã lớp học phần: MU 4123 

- Số tín chỉ: 2 - Số tiết tín chỉ: 56 tiết (04/52/60) 

- Học phần điều kiện: MU4122 

- Học kỳ:  Thu                                   - Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

2.1. Giảng viên 1 

- Họ và tên: Lại Thị Thanh Thủy                - Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

- Điện thoại: 0904793525                            - E-mail: thuy.lai1710@gmail.com  

- Đơn vị: Khoa SP Nghệ Thuật                     

2.2. Giảng viên 2 

- Họ và tên: Nguyễn Huy Bình - Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

       - Điện thoại: 0919938894 - E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

       - Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật       

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

    Học phần gồm có 2 chương, trang bị cho sinh viên những các kiến thức về Kí - Xướng 

âm, giúp sinh viên thực hiện tốt những kĩ năng đọc, ghi nhạc, sử dụng thành thạo một số 

phương pháp luyện đọc và ghi. Từ đó, SV có kiến thức để giảng dạy tốt phân môn Tập - 

Đọc nhạc ở phổ thông hay các lĩnh vực hoạt động âm nhạc khác. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đọc gam, quãng, tập đọc nhạc từ 5 đến 7 

dấu hóa, đọc 2 bè trên một khóa nhạc và 2 khóa nhạc. Luyện tập tiết tấu có dấu nối 

trong ô nhịp và qua ô nhịp. Bước đầu đọc nhạc tách biệt. Ghi giai điệu, ghi 2 bè quãng 

hẹp. 
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- Vận dụng kiến thức đọc - ghi nhạc đó để tiếp thu các học phần chuyên ngành âm 

nhạc, dạy học và tham gia các hoạt động âm nhạc ở phổ thông. 

4.2. Kỹ năng 

- Thực hành đọc và ghi nhạc các ca khúc nghệ thuật (của Việt Nam và nước ngoài), 

đọc các bài TĐN khoá pha tương đối dễ, các bài TĐN viết ở 2 và 3 bè, các tác phẩm 

kinh điển để dạy học âm nhạc ở phổ thông. 

- Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 

- Phát triển kiến thức, kỹ năng và sáng tạo trong nghề nghiệp. 

4.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

- Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện hiệu quả các hoạt 

động trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định và chịu 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và nghiên 

cứu. 

-Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được 

quan điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

5. Chuẩn đầu ra   

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực  

5.1 Kiến thức 

5.1.1 

     Vận dụng kiến thức kí-xướng âm để 

tiếp thu các học phần chuyên ngành, dạy 

học và tham gia các hoạt động âm nhạc. 

1.3 3 

5.2 Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

     Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi 

dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2.1.5 3 

5.2.2      Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 2.2.3 4 



97 
 

5.2.3 

     Tiếp nhận các phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp tốt, có lối sống lành mạnh, văn 

minh; có tác phong mẫu mực, ứng xử tốt 

với học sinh và đồng nghiệp. 

2.3.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

     Tổ chức hướng dẫn, giám sát những 

người khác thực hiện nhiệm vụ xác định 

và chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm 

đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và 

nghiên cứu. 

3.2 4 

6.Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1: Đọc – Ghi nhạc 

(Tiếp theo) 

- Bài số 1: Ôn tập các gam C-

dur, a-moll tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu 

- Bài số 2: Ôn tập gam  D-dur, 

A-dur, h-moll  

- Bài số 3: Ôn tập các gam A-

dur, f-moll, E-dur 

- Bài số 4: Đọc gam gis-moll 

- Bài số 5: Đọc gam Des-dur  

- Bài số 6: Đọc gam Des-dur  

- Bài số 7: Đọc gam b-moll 

- Bài số 8: Đọc gam b-moll  

2 

LT 

và 

26 

TH 

5.1;5.2; 

5.3 
- Giới thiệu 

đề cương, 

chương 

trình môn 

học kí – 

xướng âm 3 

- Giảng viên 

phân tích và 

đọc mẫu 

cho sv tiếp 

thu. 

- Gv luyện 

cho sinh 

- Sinh 

viên 

chuẩn bị 

đầu đủ tài 

lại học tập 

theo đề 

cương 

quy định; 

- Đọc kỹ 

bài trước 

khi đến 

lớp. 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐThH 

9.2; 

#HĐT 

9.3 
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- Bài số 9: Đọc gam Fis-dur  

- Bài số 10: Đọc gam Fis-dur 

- Bài số 11: Đọc gam Ges-dur  

- Bài số 12: Đọc gam Ges-dur 

- Bài số 13: Đọc gam es-moll  

- Bài số 14: Luyện đọc các gam 

có 7 dấu hóa 

- Bài số 15: Ôn tập các gam có 

3 hay 4 dấu hóa (tự học) 

viên đọc cao 

đọ, tiết tầu, 

kí âm theo 

các nội 

dụng bài 

học. 

- GV kiêm 

tra, chỉnh 

sửa các nội 

dung theo 

từng bài học 

cho sinh 

viên 

Chương 2: Đọc – Ghi nhạc 

- Bài số 16: Tập đọc các giọng 

trưởng hòa thanh 

- Bài số 17: Ôn tập gam E-dur, G-

dur, F-dur 

- Bài số 18: Đọc gam Fis-dur 

- Bài số 19: Đọc gam Des-dur 

- Bài số 20: Đọc gam Cis-dur  

- Bài số 21: Đọc gam Cis-dur  

- Bài số 22: Đọc gam es-moll 

- Bài số 23: Đọc gam D-dur, ais 

–moll, F-dur 

- Bài số 24: Đọc gam C-dur, Ces-

dur, Ges-dur, es-moll  

- Bài số 25: Đọc gam G-dur, es- 

moll , E- dur 

- Bài số 26: Đọc gam a-moll, B-

dur, fis- moll hòa thanh 

2 

LT 

và 

26 

TH 

5.1;5.2; 

5.3 
- Giảng viên 

phân tích và 

đọc mẫu 

cho sv tiếp 

thu. 

- Gv luyện 

cho sinh 

viên đọc cao 

đọ, tiết tầu, 

kí âm theo 

các nội 

dụng bài 

học. 

- GV kiểm 

tra, chỉnh 

sửa các nội 

dung theo 

từng bài học 

- Đọc kĩ 

bài ở nhà; 

đọc đúng 

cao độ và 

tiết tấu 

các bài 

học trước 

khi tới 

lớp.  

#HĐTH 

9.1; 

#HĐT 

9.3 
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- Bài số 27: Đọc gam a-moll, C-

dur, Des-dur 

- Bài số 28: Đọc gam e-moll ht, 

D-dur  

- Bài số 29: Đọc gam e-moll, g-

moll, A-dur 

 - Bài số 30: Ôn tập các gam g- 

moll, c-moll 

cho sinh 

viên. 

7.Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Thanh 

Vân, Nguyễn 

Hoành Thông 

Đọc – Ghi 

nhạc tập II 

2005 Đại học 

Sư 

phạm, 

Thư viện 

ĐH ĐT 

X  

2 Nguyễn Minh 

Khôi 

Tài liệu giảng 

dạy đọc âm 

nhạc lớp 1-2-3 

  Nhạc viện 

TP Hồ Chí 

Minh 

 X 

3 Nguyễn Ngọc 

Lâm 

Giáo trình Kí – 

Xướng âm 

 NXB 

Tổng 

hợp TP 

Hồ Chí 

Minh. 

Thư viện 

ĐH ĐT 

 X 

8. Quy định đối với sinh viên 

-Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Sinh viên trả lời câu hỏi và làm bài tập sau mỗi chương. 

- Sinh viên thực hiện ít nhất 2 bài kiểm tra mới đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập 
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Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 Phần tự học 
-SV tự vỡ các bài tập đọc nhạc được 

GV giao. 

5.1;5.2; 

5.3 
20% 

9.2 
Kiểm tra:Thực 

hành 

- Nội dung: Kiến thức của chương 1 

+Đọc tập đọc nhạc 

+ Đọc tiết tấu 

+ Đọc thị xướng   

- Hình thức: Bốc thăm. 

5.1;5.2; 

5.3 
30% 

9.3 Thi: Thực hành 

- Nội dung: Kiến thức của chương 1 và 

chương 2 

- Ghi âm:  

+ Nội dung: ghi giai điệu, + Hình 

thức ghi: cả lớp 

- Xướng âm 

+ Nội dung: đọc tập đọc nhạc, 

đọc tiết tấu, đọc thị xướng   

          + Hình thức: bốc thăm. 

5.1;5.2; 

5.3 
50% 

                   Đồng Tháp, ngày   tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

 

Giảng viên 

 

Lại Thị Thanh Thủy 
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12. THANH NHẠC 2 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thanh nhạc 2 

Mã lớp học phần: MU4151 

Số tín chỉ: 2 Số tiết tín chỉ:  02LT/56ThH/60TH 

Học phần điều kiện: MU4150 

Học kỳ: Mùa Thu                           Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên   

 Họ và tên: Mời giảng   Chức danh, học vị:  

 Điện thoại:     Email:  

 Đơn vị:  

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần Thanh nhạc 2 cung cấp cho người học kỹ năng ca hát như: Luyện kỹ 

năng nhả chữ theo ngôn ngữ phổ thông; luyện thanh kỹ thuật Staccato và legato; học kỹ 

thuật thanh nhạc qua bài kỹ thuật Concone số 4, số 5, số 6; học hát các ca khúc quần 

chúng ở hình thức hai đoạn đơn tái hiện và phát triển. Rèn luyện kỹ năng hát cùng nhạc 

đệm Piano và hát cùng dàn nhạc; đồng thời rèn luyện kỹ năng biểu diễn trên sân khấu với 

những ca khúc trong chương trình học tập.    

4. Mục tiêu học phần 

 Thông qua học phần, SV thực hiện được những kỹ thuật Satccato, Legato trong 

quãng 3 trưởng với các mẫu âm mi, mê, ma, mô, mu; thực hiện được bài kỹ thuật Concone 

4-5-6. Hình thành kỹ năng phát âm nhả chữ chuẩn xác; ứng dụng kỹ thuật thanh nhạc vào 

thể hiện ca khúc quần chúng ở hình thức hai đoạn đơn tái hiện và phát triển với nhạc beat 

hoặc phần đệm Piano. 

5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT  

Đánh giá mức 

độ năng lực  

5.1. Kiến thức 
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5.1.1 

Thực hiện được cách xử lý, phát âm, nhả 

chữ chính xác, lấy hơi đúng kỹ thuật, kỹ 

thuật hát Satccato, Legato trong quãng 3 

trưởng với các mẫu âm mi, mê, ma, mô, mu. 

1.3 3 

5.1.2 
Thực hiện được các kỹ thuật thanh nhạc qua 

tác phẩm concone số 4, 5, 6; 
1.3 3 

5.1.3 

Phân tích được nội dung ý nghĩa, yêu cầu 

xử lý kỹ thuật của các khúc truyền thống ở 

hình thức hai đoạn đơn để thể hiện tác 

phẩm. 

1.3 4 

5.1.4 
Biểu diễn được các ca khúc trên sân khấu 

với nhạc beat hoặc phần đệm piano. 
1.3 3 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Sử dụng được kỹ năng lập luận, tư duy để 

vỡ bài đúng cao độ và tiết tấu, sắc thái yêu 

cầu. 

2.1.1 3 

5.2.2 

Sử dụng kiến thức chuyên ngành Thanh 

nhạc và các kiến thức bổ trợ vào việc thể 

hiện tác phẩm, tổ chức hoạt động dạy học 

Âm nhạc và hoạt động văn hoá, hoạt động 

âm nhạc. 

2.1.1 3 

5.2.3 

Sử dụng được kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu các nguồn tài liệu tham khảo về thanh 

nhạc từ nhiều nguồn khác. 

2.1.5 3 

5.2.4 

Vận dụng các kỹ năng phát hiện và giải 

quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 

giáo dục âm nhạc có liên quan đến thanh 

nhạc. 

2.2.1 3 

5.2.5 

 Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, 

thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công 

dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường 

2.3.1 3 
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lối chính sách của Đảng và Nhà nước. 

5.2.6 

Tiếp nhận các phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp tốt, có lối sống lành mạnh, văn 

minh. 

2.3.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

 Đánh giá được tầm quan trọng của học 

phần với công tác nghề nghiệp sau này 

để có kế hoạch cải thiện hiệu quả các 

hoạt động học tập và nghiên cứu. 

3.1 3 

5.3.2 
Hình thành bước đầu phong cách cá nhân 

trong cách thể hiện tác phẩm. 
3.3 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phương pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ  

đánh 

giá 

Chương 1. LUYỆN 

KỸ THUẬT CA HÁT 

TRONG THANH 

NHẠC 2 

1.1. Giới thiệu kỹ thuật 

thể hiện các loại sắc thái 

cường độ, nhịp độ. 

2 5.1.1 - Thuyết trình, 

phân tích cách 

thể hiện các loại 

sắc thái, cường 

độ, nhịp độ 

Đọc tài liệu 

[1] 

 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1.  LUYỆN KỸ 

THUẬT CA HÁT 

TRONG THANH 

NHẠC 2 (Tiếp theo) 

26 5.1.1; 

5.1.2; 

5.2; 

5.3 

- GV thuyết 

trình kế hợp 

thực hành thị 

- Chuẩn bị tài 

liệu học tập 

theo đề cương 

giới thiệu; 

9.1 
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1.2. Luyện thanh các mẫu 

âm quãng 3, quãng 5 với 

kỹ thuật legato và staccato 

1.3. Giới thiệu tác phẩm 

Concone số 4, số 5, số 6 

1.4. Học kỹ thuật thanh 

nhạc qua bài Concone số 

4, số 5, số 6 

phạm các kỹ 

thuật  

- GV đánh đàn, 

luyện tập cho 

sinh các mẫu 

luyện thanh 

ngắn 

- GV  thực hành 

tập luyện kỹ 

thuật xử lý sắc 

thái quan bài 

concone số 4, 5, 

6 cho sinh viên. 

- Tìm hiểu 

các kỹ thuật 

thanh nhạc  

- Thực hành 

luyện tập theo 

hướng dẫn 

của GV 

 

Chương 2. ỨNG DỤNG 

KỸ THUẬT VÀO THỂ 

HIỆN CA KHÚC QUẦN 

CHÚNG 

2.1. Giới thiệu các thể 

loại ca khúc quần chúng 

hình thức hai đoạn đơn 

phát triển và tương phản 

2.2. Ứng dụng kỹ thuật 

vào thể hiện ca khúc 

quần chúng hình thức hai 

đoạn đơn phát triển và 

tương phản 

30 5.1.3; 

5.1.4; 

5.2; 

5.3 

- GV tập luyện 

cao độ, tiết tấu 

các hát quy 

định trong 

chương trình 

học tập cho 

sinh viên;  

- Tập luyện cho 

sinh viên hát 

đúng cao độ và 

tiết tấu các bài 

hát hình thức ba 

đoạn đơn theo 

quy định đề 

cương học tập; 

- Tập xử lý sắc 

thái trong từng 

bài hát cho sinh 

viên đúng theo 

- Chuẩn bị 

đầy đủ các bài 

hát truyền 

thống ở hình 

thức ba đoạn 

đơn được gv 

giới thiệu; 

- Tập trước ở 

nhà đúng cao 

độ, tiết tấu 

các ca khúc 

theo đề cương 

học tập quy 

định 

- Tập xử lý 

sắc thái quy 

định trong bài 

hát ở nhà 

trước để tới 

9.2 

9.3 
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yêu cầu sắc thái 

trong ca khúc 

quy định. 

lớp gv nghe 

và điều chỉnh 

lại cho phù 

hợp hơn. 

7.Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Ngô Thị Nam HÁT – Phần 

năm thứ ba 

2005 ĐHSP Thư 

viện 

ĐHĐT 

x  

2 

Nhiều tác giả 

 

108 ca khúc 

truyền thống Hội 

– Đoàn – Đội 

2006 Âm nhạc Nhà 

sách 

Nguyễn 

Văn Cừ, 

ĐT 

 x 

3 

Trần Văn 

Thành 

Bài giảng thanh 

nhạc  

2018 Bài 

giảng 

GV cung 

cấp trực 

tiếp 

 x 

4 

Nguyễn 

Trung Kiên 

Phương pháp sư 

phạm Thanh 

nhạc 

2001 Âm 

nhạc 

Thư 

viện 

ĐHĐT 

 x 

5 

Trương Quang 

Lục 

Dòng thời gian 

 

1996 Báo 

SGGP, 

Sở 

VHTT 

TP 

HCM 

Nhà sách 

Nguyễn 

Văn Cừ, 

ĐT 
 x 
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8. Quy định đối với sinh viên  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập và tham khảo theo đề cương hướng dẫn. 

- Tham gia đủ số tiết lên lớp theo quy định. Vắng quá 20% số tiết: Cấm thi 

- Tập trước ở nhà và tập đúng cao độ, tiết tấu các ca khúc quy định trong đề cương. 

- Hát nhiều cùng với nhạc đệm các ca khúc học tập theo đề cương quy định. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh 

giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

 

Trọng 

số 

 

9.1 Kiểm tra thực hành 

cá nhân 

- Thể hiện kỹ thuật thanh nhạc qua 

bài kỹ thuật concone 5 (hoặc 6). 

5.1.2 20% 

9.2 Kiểm tra thực hành 

 cá nhân 

- Biểu diễn một ca khúc ở hình 

thức hai đoạn đơn tái hiện. 

5.1.4 30% 

9.3 Thi thực hành biểu 

diễn trên sân khấu 

- Biểu diễn một ca khúc ở hình 

thức hai đoạn đơn phát triển. 

5.1.4 

 

 

50% 

         Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

(Ký và ghi họ tên) 
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13. ORGAN 2 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN                          

1. Thông tin về học phần 

 Tên học phần:  ORGAN 2 

 Mã lớp học phần: MU 4139 

 Số tín chỉ: 02           Số tiết tín chỉ: 00/60/60) 

 Học phần điều kiện: MU4137  

 Học kỳ: Thu                                                     Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên 

 2.1. Giảng viên 1 

 Họ và tên: Võ Xuân Hùng   Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0918.993.517                                Email: vxhung@dthu.edu.vn 

 Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật 

 2.2. Giảng viên 2                                             

 Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như                Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ         

 Điện thoại: 0378810210                                  Email:nhunguyen0612@gmail.com 

 Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần Organ 2 gồm 2 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật 

chạy gam 2 & 3 dấu hóa biểu thăng – giáng, kỹ thuật luyện ngón Hanon, các bài tập bổ trợ 

Etude, kỹ thuật diễn tấu các tác phẩm của Việt Nam và nước ngoài được chuyển soạn cho 

đàn phím điện tử.  

4. Mục tiêu học phần 

Sinh viên biết và hiểu cánh sử dụng các phím chức năng trên đàn Organ; biết bấm 

các thế bấm hợp âm; thực hiện nhuần nhuyễn chạy ngón các gam của bộ khóa từ 2-3 dấu 

hóa, các bài Hanon, Etude. Hình thành cho SV kỹ năng về kỹ thuật luyện ngón, biết vận 

dụng các kiến thức đã học để độc tấu một tác phầm âm nhạc từ đơn giản đến phức tạp 

chuyển soạn cho đàn phím điện tử. Học phần này là tiền đề cho sinh viên học tốt các học 



108 
 

phần đệm đàn Organ 1& 2 và các môn học chuyên ngành có liên quan cũng như công 

việc của sinh viên trong tương lai. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT  

Đánh giá 

mức độ 

năng lực  

5.1 Kiến thức 

5.1.1 

Áp dụng được kỹ thuật ngón trong từng trường hợp 

có giọng với 2 dấu hóa (D Dur & h moll; B Dur & g 

moll),3 dấu hóa (A Dur & f is moll; Es Dur & c moll 

1.3 3 

5.1.2 

Vận dụng được cách chạy gam của bộ khoá 2 và 2 

dấu hoá thăng và giáng (giọng D Dur & giọng h moll, 

giọng B Dur và g moll). Bộ khoá 3 dấu hoá gồm bộ 

khoá 1 dấu thăng (giọng A & giọng f is moll); các 

bài tập Hanon 4-5-6 và một số bài  Etude. 

1.3 3 

5.1.3 

Vận dụng được kỹ thuật ngón vào đánh các giọng 

trưởng và thứ khác trong hệ thống các dấu hóa tiếp 

theo, đánh các tác phẩm độc tấu. Áp dụng những kiến 

thức đã học việc thiết kế, tổ chức hoạt động dạy học 

Âm nhạc và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, 

vào thực tế hoạt động văn hoá, hoạt động âm nhạc cơ 

sở. 

1.3 3 

5.2 Kỹ năng - Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Thành thạo trong việc lựa chọn điệu, âm sắc, tempo 

phù hợp với bài độc tấu, phân tích được quy luật sắp 

xếp ngón tay trái, tay phải, tiết tấu, các thuật ngữ âm 

nhạc trong từng tác phẩm cụ thể. Có khả năng tự vỡ 

bài, đánh được các tác phẩm độc tấu từ cơ bản đến 

nâng cao, các bài Etude, bài kỹ thuật Hanon và các 

game liền bậc, rải ngắn, rải dài. 

2.1.2 4 
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5.2.2 

Sử dụng được các kỹ thuật trên đàn Organ vào tổ 

chức các hoạt động biểu diễn, các hoạt động văn 

nghệ trong và ngoài nhà trường. 

2.1.2 4 

5.2.3 
Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
2.1.5 3 

5.2.4 
Vận dụng các kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề 

nảy sinh trong thực tiễn giáo dục âm nhạc. 
2.2.1 3 

5.2.5 
Tiếp nhận các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có lối 

sống lành mạnh, văn minh; có tác phong mẫu mực, ứng 

xử tốt với học sinh và đồng nghiệp. 

2.3.1 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện 

nhiệm vụ xác định và chịu trách nhiệm cá nhân, trách 

nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và nghiên 

cứu. 

3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Thảo luận đề cương  
       chi tiết 
 

Chương 1: Phương pháp 

kỹ thuật luyện ngón với 

bộ khóa 2, 3 dấu hóa 

 1. Bộ khóa 2 dấu thăng 

1.1. Hướng dẫn chạy 

gam D Dur & h moll hòa 

thanh. 

1.1.1. Hợp âm rải 

ngắn, hợp âm rải dài. 

30 5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 

- GV thông 
qua đề cương 
 - Thảo luận 
về các vấn đề 
được đặt ra 
trong đề 
cương 
- Thuyết trình 

về quy luật 

sắp xếp ngón, 

kỹ thuật 

đánh, giải 

+ Đàn phím 
đàn phím điện 
tử. 

+ Giáo trình 
chính và giáo 
trình tham 
khảo [1,2,3]. 
- Luyện tập 

trước ở phần 

luyện gam liền 

bậc, rải ngắn, 

rải dài, tuân 

9.1,9.2 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

1.1.2. Giới thiệu 3 hợp 

âm chính của giọng D Dur 

& h moll. 

1.1.3. Giới thiệu các thể 

đảo của hợp âm chính. Bài 

tập thực hành. 

 2. Bộ khóa 2 dấu giáng 

  2.1. Hướng dẫn chạy gam 

Bes Dur & g moll hòa 

thanh. 

2.1.1. Hợp âm rải ngắn, 

hợp âm rải dài. 

2.1.2. Giới thiệu 3 hợp âm 

chính của giọng Bes Dur & 

g moll 

3. Bộ khóa 3 dấu thăng 

3.1. Gam A Dur & fis moll 

hòa thanh. 

3.1.1. Hướng dẫn hợp âm 

rải ngắn, hợp âm rải dài. 

3.1.2. Giới thiệu 3 hợp âm 

chính của giọng A 

thích các 

thuật ngữ âm 

nhạc liên 

quan. 

 

thủ số ngón 

quy định. 

- Nghiên cứu 

cách sắp xếp 

ngón tay phải, 

tay trái. 

- Tìm hiểu và 

luyện tập các 

kỹ thuật diễn 

tấu có trong 

bài. 

Vở bài trước ở 

nhà (tập từng 

tay một với 

tốc đôi chậm 

sau đó nâng 

dần tốc độ 

lên) 

 Chương 2: Bài tập tiết tấu 

và độc tấu tác phẩm 

 2.1. Bài tập tiết tấu 2.1.1. 

Tiết tấu liên ba đơn, tiết tấu 

liên ba đen 

30 5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 

 

- Thuyết 

trình kết hợp 

thực hành. 

- Phân tích sự 

khác nhau 

của các dạng 

- Tập trước 

bài ở nhà, 

quan sát và 

thực hành 

theo. 

9.2,9.3 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

2.1.3. Bài tập tiết tấu móc 

giật 

2.1.4. Bài tập tiết tấu nghịch 

phách và tiết tấu đảo phách 

2.2. Độc tấu tác phẩm 

2.2.1. Độc tấu tác phẩm 

Việt Nam 

2.2.2. Độc tấu tác phẩm 

nước ngoài. 

tiết tấu thực 

hành thị 

phạm từng ví 

dụ cụ thể 

một. 

- Thuyết 

trình về quy 

luật sắp xếp 

ngón, kỹ 

thuật đánh, 

giải thích 

các thuật 

ngữ âm nhạc 

liên quan. 

- Tìm các tác 

phẩm có tiết 

tấu liên quan 

để thực hành. 

 

- Nghiên cứu 

và vở bài 

trước. 

- Nghiên cứu 

cách sắp xếp 

ngón tay phải, 

tay trái. 

 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

TL 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Lê Vũ 

 

Phương pháp học 
đàn Organ 
Keyboard 1 &2. 

 

2001 

NXB 

Trẻ  

 

Thư viện 
 Lê Vũ 

Hùng 
x 

 

2 Lê Vũ 
Độc tấu trên đàn 
Organ Keyboard 
tập 1 & 2 &3 & 4 

2001 

NXB 
Trẻ - 

 

Thư viện 
 Lê Vũ 
Hùng 

x  

3 
Nguyễn Xuân 

Tứ 

Phương pháp 
dạy và học đàn 
phím điện tử 1 
& 2 . 

2004 
NXB 
ĐHSP  

Thư viện  
Lê Vũ 
Hùng 

 x 
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8. Quy định đối với sinh viên 

 - SV vắng học quá 20% số tiết thì không được dự thi kết thúc học phần 

 - Tham gia đầy đủ các các buổi học, tích cực; có thái độ nghiêm túc trong học tập, 
tự học, tự nghiên cứu. 

 - Trả bài tập trong các buổi lên lớp do giảng viên yêu cầu 

 - Sinh viên thực hành đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ. 
9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 

9.1. Kiểm tra 

Chương 1 

Nội dung: Chạy gam bộ khóa từ 2-3 

dấu hóa 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.3 

5.2.3 

 

50% 

9.2. Kiểm tra 
Chương 2 

Nội dung: Hanon 4-5-6, Etude 

2 

9.3.Thi kết thúc 

học phần (thi 

thực hành). 

Chương 2: 

 - Độc tấu một tác phầm Việt Nam 

hoặc nước ngoài. 

- Đánh một bài Hanon số 4 và luyện 

gam A dur. 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

5.2.3 

5.2.3 

 

50% 

 
Đồng Tháp, ngày   tháng   năm 2021 

 
Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Võ Xuân Hùng 
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14. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

 Tên học phần: Phương pháp dạy học Âm nhạc  

 Mã lớp học phần: MU4287 

 Số tín chỉ: 04     Số tiết tín chỉ: 60LT/0ThH/120TH 

Học phần điều kiện (nếu có): Không 

           Học kỳ: Mùa Thu                   Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên   

2.1. Giảng viên 1: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0378810210 Email: Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

2.2. Giảng viên 2: 

Họ và tên: Nguyễn Huy Bình  Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0919938894   E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

Đơn vị: Khoa SP Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên những vấn đề mang tính lý luận về dạy học âm 

nhạc ở trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng. Giới thiệu những vấn đề 

về giáo dục và giảng dạy âm nhạc đã và đang được thực hiện ở Việt Nam và Thế giới. 

Hiểu biết về chương trình, nội dung, phương pháp dạy học âm nhạc ở trường THCS. 

Trang bị những kiển thức - kỹ năng về soạn kế hoạch bài dạy, tổ chức và thực hành dạy 

học âm nhạc.  

4. Mục tiêu học phần 

 Sau khi học học phần Phương pháp dạy học âm nhạc, SV có thể biết và vận dụng 

được các kiến thức đã học về nội dung chương trình âm nhạc phổ thông, các kiến thức về 

phương pháp dạy học tích cực, xây dựng được kế hoạch dạy học các phân môn âm nhạc; 

tiến trình lên lớp… để tổ chức được hoạt động dạy học môn âm nhạc ở trường phổ thông 

theo định hướng đổi mới trong giáo dục hiện nay. 
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5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Áp dụng được kiến thức về tâm lí học sư phạm, giáo 

dục học, đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi THCS đối 

với việc tiếp thu âm nhạc trong giải quyết các vấn đề 

liên quan đến giảng dạy âm nhạc. 

1.2 3 

5.1.2 

Vận dụng cơ sở lý luận chung về dạy học âm nhạc, 

mục tiêu -yêu cầu, nội dung chương trình âm nhạc 

trường THCS; các phương pháp dạy học tích cực, 

phương pháp soạn kế hoạch bài dạy, tiến trình lên lớp 

và phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh theo định 

hướng phát huy phẩm chất năng lực vào công tác dạy 

học âm nhạc ở trường phổ thông. 

1.3 3 

5.1.3 

Thiết kế được kế hoạch môn  học và kế hoạch bài 

dạy âm nhạc; tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục phù 

hợp với mục tiêu, nội dung bài học và đặc điểm trình 

độ nhận thức của người học để đáp ứng được chương 

trình giáo dục phổ thông mới. 

1.6 6 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Sử dụng được lập luận, tư duy, ứng xử sư phạm để 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong giảng dạy môn âm 

nhạc 

2.1.1 3 

5.2.2 

Sử dụng được kiến thức về công nghệ thông tin, các 

công cụ, phương tiện dạy học âm nhạc trong quá trình 

dạy học. 

2.1.3 3 

5.2.3 

Sử dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các nguồn tài 

liệu tham khảo về các vấn đề liên quan đến các vấn đề 

đổi mới trong chương trình phổ thông mới. 

2.1.5 3 
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5.2.4 

Vận dụng các kỹ năng phát hiện và giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục âm nhạc ở 

trường phổ thông. 

2.2.1 3 

5.2.5 
Xây dựng được môi trường học tập tích cực, tạo 

hứng thú, đam mê cho học sinh. 
2.2.2 5 

5.2.6 

Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, đóng góp ý kiến 

có tính chất xây dựng để hoàn thành công việc; kỹ năng 

sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể trong quá 

trình tổ chức dạy học. 

2.2.3 4 

5.2.7 

Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, thực hiện 

nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt các chủ 

trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, 

những quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo và 

quy định của địa phương. 

2.3.1 3 

5.2.8 

Tiếp nhận các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, 

có lối sống lành mạnh, văn minh; có tác phong mẫu 

mực, ứng xử tốt với học sinh và đồng nghiệp. 

2.3.2 3 

5.2.9 

Tổ chức tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích 

cực đóng góp phát triển giáo dục; biết phối hợp tốt giữa 

nhà trường, gia đình học sinh và xã hội. 

2.3.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Đánh giá được tầm quan trọng của học phần để có 

kế hoạch cải thiện hiệu quả các hoạt động trong học 

tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

3.1 3 

5.3.2 

Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực 

hiện nhiệm vụ xác định và chịu trách nhiệm cá nhân, 

trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy. 

3.2 4 

5.3.3 

Hình thành khả năng định hướng, tự lập kế hoạch, 

đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan 

điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy. 

3.3 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – 

học 

Chuẩn 

bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

CHUNG 

1.1. Âm nhạc trong đời sống xã hội 

1.1.1. Khái niệm – bản chất và đặc 

trưng của âm nhạc 

1.1.2. Vai trò giáo dục âm nhạc trong 

nhà trường phổ thông hiện nay 

1.1.3. Đặc điểm cơ bản của lứa tuổi 

HS THCS đối với việc tiếp thu 

âm nhạc 

1.1.4. Giới thiệu chương trình giới 

thiệu sách giáo khoa âm nhạc 

THCS 

1.2. Quá trình dạy học âm nhạc 

1.2.1. Quan niệm về giáo dục âm nhạc 

ở trường phổ thông hiện nay 

1.2.2.  Các nguyên tắc dạy học âm nhạc 

1.3. Hệ thống các phương pháp 

dạy học âm nhạc 

1.3.1 Khái niệm chung về phương 

pháp 

1.3.2 Các phương pháp dạy học âm 

nhạc 

22 5.1.1; 

5.1.2; 

5.3 

- Phương 

pháp: 

thuyết 

trình, dạy 

học nêu 

vấn đề, 

xemina, 

trực quan, 

kiểm tra 

đánh 

giá… 

 

- Tìm 

hiểu giáo 

trình, tài 

liệu 

[1,Tr13- 

56]  

- Trao 

đổi các 

vấn đề 

trong 

thực tiễn, 

và trả lời 

các câu 

hỏi ở 

cuối 

chương. 

9.1 
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1.4. Kỹ thuật dạy học tích cực 

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP DẠY 

CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC 

2.1.    Phương pháp dạy hát 

2.1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ 

2.1.2. Phương pháp dạy hát  

2.1.3. Các bước lên lớp và soạn KHBD 

học hát 

2.2.   Phương pháp dạy tập nhạc lý, 

tập đọc nhạc 

2.2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ  

2.2.2. Phương pháp dạy nhạc lý, TĐN  

2.2.3. Các bước lên lớp và soạn KHBD 

nhạc lý, TĐN 

2.3.    Phương pháp dạy nghe nhạc 

2.3.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ  

2.3.2. Phương pháp dạy nghe nhạc 

2.3.3. Các bước lên lớp và soạn KHBD 

Nghe nhạc 

2.4.  Phương pháp dạy học Âm nhạc 

thường thức 

2.4.1.  Ý nghĩa, nhiệm vụ 

2.4.2.  Phương pháp dạy học Âm nhạc 

thường thức 

2.4.3.  Các bước lên lớp và soạn bài dạy 

học Âm nhạc thường thức 

2.5.     Phương pháp dạy Nhạc cụ 

2.5.1.  Ý nghĩa, nhiệm vụ 

2.5.2.  Phương pháp dạy nhạc cụ 

2.5.3. Các bước lên lớp và soạn kế      

hoạch bài dạy Nhạc cụ 

24 5.1.2; 

5.2; 

5.3 

Phương 

pháp: 

thuyết 

trình, trực 

quan, vấn 

đáp, dạy 

học nêu 

vấn đề, 

xemina; 

kiểm tra 

đánh 

giá… 

 

- Nghiên 

cứu tài 

liệu [1,Tr 

114] và 

trao đổi 

các vấn 

đề trong 

thực 

tiễn; trả 

lời các 

câu hỏi ở 

cuối 

chương.  

 

9.2 



118 
 

Chương 3. THỰC HÀNH XÂY 

DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

TIẾT HỌC ÂM NHẠC 

3.1. Những điều cần biết của GV 

chuẩn bị lên lớp 

3.1.1. Chuẩn bị lên lớp 

3.1.2. Lên lớp và sau khi lên lớp 

3.2. Những yêu cầu khi soạn KHBD 

3.3. Thực hành soạn KHBD tiết học 

âm nhạc các lớp 6, 7, 8, 9 

3.4. Giảng tập tiết học âm nhạc các 

lớp THCS theo cá nhân/ nhóm. 

14 5.1; 

5.2; 

5.3 

- Phương 

pháp: 

Dạy học 

nêu vấn 

đề, thuyết 

trình, vấn 

đáp, trực 

quan, 

xemina, 

thực 

hành, 

kiểm tra 

đánh 

giá… 

- SV 

nghiên 

cứu tài 

liệu 

[1,T115-

136] 

- Thực 

hành 

soạn kế 

hoạch 

bài dạy 

theo 

hướng 

dẫn.  

9.3; 

9.4; 

9.5 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Hoàng Long, 
Hoàng Lân 

Phương pháp 
dạy học Âm 

nhạc 

2005 

NXB Đại 
học sư 
phạm 

Thư viện 
ĐHĐT 

x  

2 Nhiều tác giả 
Sách Âm nhạc 
& Mỹ thuật 6, 

7, 8, 9 
2011 NXB Giáo 

dục 
Nhà 
sách x  

3 Nhiều tác giả 
Sách giáo viên 
môn Âm nhạc 

6, 7, 8, 9 
2011 NXB Giáo 

dục 
Nhà 
sách  x 

4 Anh Tuấn, 
Minh Châu 

Ca khúc học 
đường 6, 7, 8, 

9 
2003 

NXB Văn 
Nghệ 

TPHCM 

Nhà 
sách  x 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Hoàn thành tốt bài tập được giao, thái độ học tập tốt, có ý thức chủ động trong việc 

tự học, tự nghiên cứu trước tài liệu. 
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- Điều kiện được thi kết thúc học phần: SV phải hoàn thành đầy đủ các bài bài kiểm 

tra thường kỳ. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá  

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 
Thuyết trình 

nhóm 

Chương 1 

Nội dung: Phân phối chương trình SGK, 

Nguyên tắc dạy học, phương pháp dạy học 

5.1.1; 

5.1.2 

 

10% 

9.2 Kiểm tra 

Chương 2 

Nội dung: Phương pháp dạy các phân môn 

trong chương trình môn Âm nhạc THCS  

5.1; 

5.2 10% 

9.3 
Bài tập cá 

nhân 

Chương 3 

Nội dung: Soạn kế hoạch bài dạy trong 

chương trình môn Âm nhạc THCS  

5.1; 

5.2 10% 

9.4 

Bài tập: Thực 

hành tập 

giảng theo 

nhóm 

Chương 3 

Nội dung: Thiết kế bài dạy (trên Powerpoint) 

và tập giảng các phân môn trong chương 

trình âm nhạc THCS  

5.1; 

5.2; 

5.3 
20% 

9.5 

Thi kết thúc 

học phần: Bài 

tập thực hành 

cá nhân 

Thực hành soạn kế hoạch bài dạy một tiết 

học âm nhạc bao gồm các phân môn: Hát, 

TĐN và nhạc lí, ÂNTT. (trên giấy) 

 

5.1; 

5.2; 

5.3 
50% 

      Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 
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15. THANH NHẠC 3 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thanh nhạc 3 

Mã lớp học phần: MU4152 

Số tín chỉ: 2 Số tiết tín chỉ: 02LT/56ThH/60TH 

Học phần điều kiện: MU4151 

Học kỳ: Mùa Xuân                      Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên   

 Họ và tên: Mời giảng Chức danh, học vị:  

Điện thoại: Email:  

 Đơn vị: 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần thanh nhạc 3 cung cấp cho người học kỹ năng ca hát như: Luyện kỹ thuật 

hát Staccato và legato; học kỹ thuật thanh nhạc qua bài kỹ thuật Concone số 7-8-9; học 

hát các ca khúc truyền thống ở hình thức hai đoạn đơn tương phản, ba đoạn đơn tái hiện 

và phát triển. Tiếp tục rèn luyện kỹ năng hát cùng nhạc beat, nhạc  đệm Piano; đồng thời 

rèn luyện kỹ năng biểu diễn trên sân khấu với những ca khúc trong chương trình học tập.    

4. Mục tiêu học phần  

Thông qua học phần, SV thực hiện được những kỹ thuật Satccato, Legato trong 

quãng 5 trưởng với các mẫu âm mi, mê, ma, mô, mu, ha; thực hiện được bài kỹ thuật 

Concone 7-8-9. Rèn luyện kỹ năng biểu diễn trên sân khấu, thể hiện có sắc thái các ca 

khúc truyền thống ở hình thức hai đoạn đơn tương phản, ba đoạn đơn tái hiện và phát 

triển với nhạc beat hoặc phần đệm Piano. Từ đó, SV có thể ứng dụng kiến thức đã học để 

thiết kế được nội dung dạy học âm nhạc, phong trào văn hóa văn nghệ liên quan đến thanh 

nhạc ở trường phổ thông. 

 

 

 

 



121 
 

5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Thực hiện được cách xử lý âm thanh, sử 

dụng hơi thở để thực hiện các bài tập hát 

liền tiếng, hát chậm, hát lướt, hát nhanh. 

1.3 3 

5.1.2 

Biểu diễn được các kỹ thuật thể hiện các loại 

sắc thái cường độ, nhịp độ qua tác phẩm 

concone số 7, 8, 9; 

1.3 3 

5.1.3 

Phân tích được cấu trúc các tác phẩm thanh 

nhạc để lựa chọn các kỹ thuật, các sắc thái 

phù hợp với tính chất của ca khúc. 
1.3 4 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Sử dụng được kỹ năng lập luận, tư duy để 

vỡ bài đúng cao độ và tiết tấu, sắc thái yêu 

cầu. 

2.1.1 3 

5.2.2 

Kết hợp được kỹ thuật thanh nhạc với phần 

nhạc beat, phần đệm piano để thể hiện có 

sắc thái các tác phẩm. 

2.1.2 4 

5.2.3 

Sử dụng được kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu các nguồn tài liệu tham khảo về thanh 

nhạc từ nhiều nguồn khác để nâng cao 

năng lực chuyên môn. 

2.1.5 3 

5.2.4 

Vận dụng các kỹ năng phát hiện và giải 

quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 

tiễn giáo dục âm nhạc có liên quan đến 

thanh nhạc 

2.2.1 3 

5.2.5 
 Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng biểu diễn với piano. 
2.2.3 4 
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5.2.6 

Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, 

thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công 

dân 

2.3.1 3 

5.2.7 

Tiếp nhận các phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp tốt, có lối sống lành mạnh, văn 

minh. 

2.3.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ học tập 

theo nhóm và cá nhân; chịu trách nhiệm 

cá nhân đối với tập thể. 

3.2 4 

5.3.2 
Thể hiện được tính độc lập, sự tự tin biểu 

diễn với nhạc beat, phần đệm piano. 
3.3 5 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. LUYỆN KỸ 

THUẬT CA HÁT  

1.1. Giới thiệu kỹ thuật thể 

hiện các loại sắc thái 

cường độ, nhịp độ. 

2 5.1.1, 

5.3 

- Thảo luận, 

thông qua đề 

cương, chương 

trình học tập; 

 

- Nghiên cứu 

đề cương và 

thảo luận ý 

kiến 

 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. LUYỆN KỸ 

THUẬT CA HÁT  

26 5.1.2 

5.2;  

- GV thuyết 

trình kế hợp 

thực hành thị 

- Chuẩn bị tài 

liệu học tập theo 

9.1 
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1.2. Luyện thanh các mẫu 

âm quãng 4, quãng 5 với 

kỹ thuật legato, staccato, 

âm, nẩy 

1.3. Giới thiệu tác phẩm 

Concone số 7, số 8, số 9 

1.4. Học kỹ thuật thanh 

nhạc qua bài Concone số 

7, số 8, số 9 

5.3 phạm các kỹ 

thuật thanh 

nhạc. 

- GV đánh 

đàn, luyện 

tập cho sinh 

các mẫu 

luyện thanh 

ngắn; luyện 

kỹ thuật xử 

lý sắc thái 

qua bài 

concone số 

7-8-9. 

đề cương giới 

thiệu; 

- Về nhà tập 

luyện kỹ thuật 

thanh nhạc theo 

tác phẩm luyện 

thanh. 

 

Chương 2. ỨNG DỤNG 

KỸ THUẬT VÀO THỂ 

HIỆN CA KHÚC 

QUẦN CHÚNG  

2.1. Giới thiệu nội dung, 

tính chất ca khúc quần 

chúng hình thức ba đoạn 

đơn tái hiện và phát triển 

2.2. Ứng dụng kỹ thuật 

vào thể hiện ca khúc quần 

chúng hình thức ba đoạn 

đơn tái hiện và phát triển. 

30 5.1.3; 

5.2; 

5.3 

- GV tập 

luyện cao 

độ, tiết tấu 

các hát quy 

định trong 

chương trình 

học tập cho 

SV. 

- Tập luyện 

cho SV hát 

đúng cao độ 

và tiết tấu, 

tập xử lý các 

bài hát hình 

thức ba đoạn 

đơn theo quy 

định đề 

- Chuẩn bị đầy 

đủ các bài hát 

truyền thống ở 

hình thức ba 

đoạn đơn được 

GV giới thiệu. 

- Tập trước ở nhà 

đúng cao độ, tiết 

tấu, - tập xử lý 

sắc thái quy định 

trong các ca 

khúc theo đề 

cương học tập 

quy định. 

 

9.2; 

9.3 
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cương học 

tập. 

- Kiểm tra, 

đánh giá, 

sửa sai. 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Trần Văn 

Thành 

Bài giảng 

thanh nhạc 3 
2018 Bài giảng 

GV cung 

cấp 
x  

2 Ngô Thị 

Nam 

HÁT – Phần 

năm thứ ba 

2005 ĐHSP Thư viện 

ĐHĐT 

 x 

3 Trần Văn 

Thành 

Bài giảng 

thanh nhạc 3 
2018 Bài giảng GV cung 

cấp trực 

tiếp 

 x 

4 Nguyễn 

Trung Kiên 

Phương pháp 

sư phạm 

Thanh nhạc 

2001 Âm nhạc Thư viện 

ĐHĐT 
 x 

5 Nhiều tác giả 

 

108 ca khúc 

truyền thống 

Hội – Đoàn – 

Đội 

2006 Âm nhạc Nhà sách   x 

6 Trương 

Quang Lục 

Dòng thời gian 

 

1996 Báo 

SGGP, Sở 

Nhà sách   x 
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VHTT TP 

HCM 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập và tham khảo theo đề cương hướng dẫn. 

- Tham gia đủ số tiết lên lớp theo quy định. Vắng quá 20% số tiết: Cấm thi 

- Tập trước ở nhà và tập đúng cao độ, tiết tấu các ca khúc quy định trong đề cương. 

- Luyện tập cùng với nhạc đệm các ca khúc học tập theo đề cương quy định. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá  

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 

Kiểm tra thực 

hành 

cá nhân. 

Chương 1: Thể hiện kỹ thuật thanh 

nhạc qua bài kỹ thuật concone 8 (hoặc 

9). 

5.1.2 

 

20% 

9.2 

Kiểm tra thực 

hành 

cá nhân. 

Chương 2: Biểu diễn một ca khúc ở 

hình thức ba đoạn đơn tái hiện. 

5.1.3 30% 

9.3 

 

Thi thực hành 

biểu diễn trên 

sân khấu theo 

cá nhân. 

  

Chương 2: Biểu diễn một ca khúc ở 

hình thức ba đoạn đơn phát triển. 

5.1.3 

5.2; 5.3 

50% 

      Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

(Ký và ghi họ tên) 
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16.  KÍ - XƯỚNG ÂM 4 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Kí – xướng âm 4 

- Mã lớp học phần: MU4124 

- Số tín chỉ: 02                                               - Số tiết tín chỉ: 56 tiết (04/52/60)  

- Học phần điều kiện: MU4123 

- Học kỳ: Xuân  - Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

2.1. Giảng viên 1 

- Họ và tên: Lại Thị Thanh Thủy                - Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

- Điện thoại: 0904793525                            - E-mail: thuy.lai1710@gmail.com 

- Đơn vị: Khoa SP Nghệ Thuật                  

2.2. Giảng viên 2 

- Họ và tên: Nguyễn Huy Bình - Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

       - Điện thoại: 0919938894 - E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

       - Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật         

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần gồm có 2 chương, trang bị cho sinh viên những các kiến thức về Kí - Xướng 

âm, giúp sinh viên thực hiện tốt những kĩ năng đọc, ghi nhạc, sử dụng thành thạo một số 

phương pháp luyện đọc và ghi. Ngoài ra, còn giúp SV có kiến thức để giảng dạy tốt phân 

môn Tập - Đọc nhạc ở phổ thông hay các lĩnh vực hoạt động âm nhạc khác. 

4. Mục tiêu học phần  

4.1. Kiến thức 

 - Trình bày được những kiến thức cơ bản về đọc gam - quãng. Đọc các hợp âm ba 

trưởng, ba thứ và bảy át với các thể đảo từ một âm cho trước. Rèn luyện kỹ năng nâng 

cao đọc nhạc tách biệt. Hoàn chỉnh kỹ năng ghi giai điệu, ghi bè. Tập đọc các tác phẩm 

kinh điển, đọc các bài ba và bốn bè.  
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 - Vận dụng kiến thức đọc - ghi nhạc đó để tiếp thu các học phần chuyên ngành, dạy 

học và tham gia các hoạt động âm nhạc 

4.2. Kỹ năng 

- Thực hành đọc và ghi nhạc các ca khúc nghệ thuật (của Việt Nam và nước ngoài), 

đọc các bài TĐN khoá pha tương đối dễ, các bài TĐN viết ở 2 và 3 bè, các tác phẩm kinh 

điển để dạy học âm nhạc ở phổ thông. 

- Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 

- Phát triển kiến thức, kỹ năng và sáng tạo trong nghề nghiệp. 

4.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

- Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện hiệu quả các hoạt 

động trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định và chịu 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được 

quan điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực  

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

     Phân tích được các kiến thức kí - 

xướng âm trong âm nhạc, đáp ứng yêu cầu 

học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

1.4 4 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

     Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi 

dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2.1.5 3 

5.2.2      Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 2.2.3 4 

5.2.3 
     Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, 

thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công 
2.3.1 3 
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dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường 

lối chính sách của Đảng và Nhà nước, 

những quy định về nhiệm vụ, quyền của 

nhà giáo và quy định của địa phương. 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

     Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra 

kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ 

được quan điểm cá nhân trong học tập, 

giảng dạy và nghiên cứu. 

3.3 5 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp  

dạy – học  

Chuẩn bị 

của sinh 

viên  

Hoạt 

động 

đánh giá  

Chương 3: Đọc – Ghi nhạc  

(Giáo trình Tập II) 

- Bài số 31: Ôn tập các gam C-

dur, a-moll tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu 

- Bài số 32: Ôn tập gam D-dur, 

A-dur, h-moll  

- Bài số 33: Ôn tập các gam A-

dur, f-moll, E-dur 

- Bài số 34: Đọc gam gis-moll 

- Bài số 35: Đọc gam Des-dur  

- Bài số 36: Đọc gam Des-dur  

- Bài số 37: Đọc gam b-moll 

- Bài số 38: Đọc gam b-moll  

- Bài số 39: Đọc gam Fis-dur  

- Bài số 40: Đọc gam Fis-dur 

2 LT 

và 

26 

TH 

5.1;5.2; 

5.3 

   Thuyết 

trình kết 

hợp nêu 

vấn đề, 

phân tích 

thảo luận 

nhóm, 

thực hành 

luyện tập. 

 

- Sinh 

viên 

chuẩn bị 

đầu đủ tài 

lại học 

tập theo 

đề cương 

quy định; 

- Đọc kĩ 

bài ở nhà; 

Đọc đúng 

cao độ và 

tiết tấu 

các bài 

học 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐThH 

9.2; 

#HĐT 

9.3 
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- Bài số 41: Đọc gam Ges-dur  

- Bài số 42: Đọc gam Ges-dur 

- Bài số 43: Đọc gam es-moll  

- Bài số 44: Luyện đọc các 

gam có 7 dấu hóa 

   - Bài số 45: Ôn tập các gam có 

3 hay 4 dấu hóa 

Chương 1. Đọc – Ghi nhạc  

(Giáo trình tập III) 

- Bài số 1: Tập đọc các giọng 

trưởng hòa thanh 

- Bài số 2: Ôn tập gam E-dur, 

G-gur, F-dur 

- Bài số 3: Đọc gam Fis-dur 

- Bài số 4: Đọc gam Des-dur 

- Bài số 5: Đọc gam Cis-dur  

- Bài số 6: Đọc gam Cis-dur  

- Bài số 7: Đọc gam es-moll 

- Bài số 8: Đọc gam D-dur, ais 

–moll, F-dur 

- Bài số 9: Đọc gam C-dur, 

Ces-dur, Ges-dur, es-moll  

- Bài số 10: Đọc gam G-dur, 

es- moll , E- dur 

- Bài số 11: Đọc gam a-moll, 

B-dur, fis- moll hòa thanh 

- Bài số 12: Đọc gam a-moll, 

C-dur, Des-dur 

- Bài số 13: Đọc gam e-moll 

ht, D-dur  

2 LT 

và 

26 

TH 

5.1;5.2; 

5.3 

Thuyết 

trình kết 

hợp nêu 

vấn đề, 

phân tích 

thảo luận 

nhóm, 

thực hành 

luyện tập. 

 

  - Đọc kĩ 

bài ở nhà. 

Đọc đúng 

cao độ và 

tiết tấu 

các bài 

học trước 

khi tới 

lớp. 

 

#HĐTH 

9.1; 

#HĐT 

9.3 
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- Bài số 14: Đọc gam e-moll, 

g-moll, A-dur 

  - Bài số 15: Ôn tập các gam g- 

moll, c-moll 

7.Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Phạm Thanh 

Vân- Nguyễn 

Hoành Thông 

Đọc – Ghi 

nhạc tập II,tập 

III 

 NXB Đại 

học Sư 

phạm 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

X  

2 

Nguyễn Minh 

Khôi 

Tài liệu giảng 

dạy đọc âm 

nhạc lớp 1-2-3 

 Nhạc viện 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

Nhà sách 

 X 

3 

Nguyễn Minh 

Khôi 

Tài liệu giảng 

dạy đọc âm 

nhạc lớp 9-10-

11 

 Nhạc viện 

TP Hồ Chí 

Minh 

 

Nhà sách 

 X 

4 

Nguyễn Ngọc 

Lâm 

Giáo trình Kí 

– Xướng âm 

 NXB 

Tổng hợp 

TP Hồ Chí 

Minh. 

 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT  X 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Sinh viên trả lời câu hỏi và làm bài tập sau mỗi chương. 
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- Sinh viên thực hiện ít nhất 2 bài kiểm tra mới đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

9.1 Tự học 
- Các bài đọc nhạc tách biệt và tập 

đọc nhạc ở mỗi buổi học 

5.1; 5.2; 

5.3 
20% 

9.2 
Kiểm tra giữa 

kỳ: Thực hành 

- Chương 3 (Giáo trình tập II). Thực 

hiện bài đọc nhạc tách biệt và bài tập 

đọc nhạc 

5.1; 5.2; 

5.3 
30% 

9.3 
Thi: Thực hành 

 

- Sau khi kết thúc học phần. 

- Chương 3 (Giáo trình tập II) và 

Chương 1(Giáo trình tập III). 

 

5.1; 5.2; 

5.3 

 

50% 

                             Đồng Tháp, ngày    tháng     năm 2021 

 Trưởng khoa 

 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Giảng viên 

 

Lại Thị Thanh Thủy 
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17. MÚA 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần:  Múa  

Mã lớp học phần: MU4201 

Số tín chỉ: 3 Số tiết tín chỉ: 80(10LT/70ThH/90TH) 

Học phần điều kiện: 

Học kỳ: mùa thu                                       Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên 

 Họ và tên: Trần Nguyễn Thanh Thảo Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0913.706.107 E-mail: Elsiethao.vn@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật – Trường ĐH Đồng Tháp. 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần đặt cơ sở kiến thức ban đầu về nghệ thuật múa, nắm được những khái 

niệm cơ bản của nghệ thuật múa, nhận dạng nghệ thuật múa Việt Nam và làm quen 

với hoạt động nhảy múa. 

 Học phần cũng cung cấp sơ lược về phương pháp biên soạn cũng như quy trình 

biên soạn vũ đạo dành cho người hát, từ đó có cơ sở để tổ chức giảng dạy tốt, phong 

phú tiết ôn tập bài hát; khả năng tổ chức, dàn dựng các tiết mục hát diễn (tam ca, tốp 

ca … có vũ đạo). Lý thuyết về phương pháp biên soạn nội dung ý tưởng múa, xây 

dựng kế hoạch dàn dựng múa minh họa, phụ họa cho ca khúc thiếu nhi, rèn luyện kỹ 

năng thực hành dàn dựng múa minh họa-phụ họa cho một ca khúc. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức  

4.1.1. Nhận biết nghệ thuật múa hình thành dựa trên phản ứng có ý thức của con 

người với môi trường sống và là một hoạt động dùng động tác, tư thế để biểu 

hiện cảm xúc- tư tưởng của con người, giao lưu với mọi người.  

4.1.2. Nguyên tắc vận động của một số động tác múa cơ bản dân gian của một số 

vùng miền, dân tộc Việt Nam. 

4.1.3. Thủ pháp xây dựng các thành tố trong tác phẩm múa. 
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4.1.4. Qui trình biên soạn động tác múa cho người hát; phân biệt múa minh họa, phụ 

họa. Phương pháp và qui trình biên soạn và dàn dựng múa minh họa, phụ họa 

cho ca khúc. 

4.2. Kỹ năng  

4.2.1. Thực hiện động tác, tư thế múa theo tính chất, nhịp điệu âm nhạc, có đường 

nét, dáng đẹp và mang phong cách riêng của từng vùng miền.  Ứng dụng các 

động tác cơ bản vào các loại tính chất nhịp điệu khác nhau. 

4.2.2. Rèn luyện kỹ năng sử dụng, sáng tạo những động tác, tư thế múa, đội hình, 

trang phục và đạo cụ để xây dựng tạo hình cho người hát phù hợp hình tượng 

âm nhạc, tính chất, nội dung các bài hát. Cảm nhận âm nhạc không chỉ bằng 

thính giác mà còn xúc động qua những hình ảnh tác động trực tiếp vào mắt. 

4.2.3.  Có khả năng dàn dựng động tác phụ họa khi hát diễn cho bất kì bài hát thiếu 

nhi nào trong hoặc ngoài chương trình Âm nhạc THCS. 

4.2.4. Thực hành biên soạn kế hoạch, xây dựng nội dung và dàn dựng múa minh họa, 

phụ họa cho ca khúc thiếu nhi. 

4.3. Thái độ  

4.3.1. Có ý thức phân biệt tính chất vùng miền của ngôn ngữ múa và biết phân tích, 

kết hợp ngôn ngữ múa phù hợp với chất liệu âm nhạc. 

4.3.2. Yêu thích nghệ thuật múa, từ đó hình thành khả năng xây dựng tiết học ôn tập 

bài hát phong phú, sinh động, ý nghĩa; có ý thức rèn luyện cho học sinh khả 

năng biểu diễn, tính năng động và tự tin trước đám đông. 

4.3.3. Hình thành ý thức tích cực tổ chức, dàn dựng cho học sinh biểu diễn. Cảm nhận 

âm nhạc không chỉ bằng thính giác mà còn xúc động qua những hình ảnh tác 

động trực tiếp vào mắt. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT  

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 
Nhận biết cơ bản kiến thức đại cương, giáo dục 

chuyên nghiệp về nghệ thuật múa. 
1.3 1 
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5.1.2 
Biểu diễn một số động tác múa cơ bản dân gian 

dân tộc của một số vùng miền, dân tộc Việt Nam. 
1.3 3 

5.1.3 
Tạo ra các thành tố biểu hiện trong tác phẩm 

múa. 
1.3 6 

5.1.4 

Biên soạn nội dung ý tưởng, động tác múa cho 

người hát; nội dung ý tưởng và dàn dựng múa minh 

họa, phụ họa cho ca khúc. 

1.3 6 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Thực hiện các động tác múa cơ bản theo phong 

cách riêng của từng vùng miền-dân tộc. Thực hiện 

các động tác cơ bản vào các loại  nhịp điệu khác 

nhau. 

2.1.4 3 

5.2.2 

Có thể xây dựng tư thế, tạo hình, vũ đạo cho 

người hát phù hợp hình tượng nghệ thuật trong các 

ca khúc. 

Thiết kế nội dung ý tưởng múa minh họa/phụ 

họa theo nội dung ca khúc. Dàn dựng múa minh 

họa, phụ họa dựa trên nội dung ý tưởng đã thiết kế. 

2.2.2 5 

5.2.3 
Hình thành kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm 

thực hành. 
2.2.3 4 

5.2.4 

Hình thành kỹ năng xây dựng tiết dạy học sinh 

động, tích cực,ý nghĩa; tổ chức, dàn dựng cho học 

sinh biểu diễn; rèn luyện cho học sinh khả năng biểu 

diễn, tính năng động và tự tin trước đám đông.. 

2.3.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 
Thấu hiểu đúng về nghệ thuật múa và hoạt 

động sáng tạo trong nghệ thuật múa.  
3.2 1 

5.3.2 

Hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu 

sáng tạo; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề 

nghiệp và làm việc độc lập 

3.3 4 
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5.3.3 

Hình thành tinh thần trách nhiệm và tác 

phong làm việc khoa học trong quá trình tổ chức dạy 

học và các hoạt động của người giáo viên âm nhạc; 

biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích 

của cộng đồng xã hội. 

s 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phương 

pháp  

dạy – 

học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1: Khái quát 

chung về nghệ thuật múa 

1.1 Múa là một loại hình 

nghệ thuật 

1.2 Đặc trưng của nghệ 

thuật múa 

1.3 Vai trò xã hội của 

nghệ thuật múa trong đời 

sống 

1.3.1 Nghệ thuật múa phản 

ánh mọi mặt của đời sống 

xã hội 

1.3.2 Nghệ thuật múa 

góp phần cải tạo xã hội, 

giáo dục con người 

1.3.3 Khắc họa bản sắc 

văn hóa dân tộc, giao 

lưu, giải trí. 

1.3.4 Các hướng trong 

không gian sân khấu 

múa 

2 5.1.1; 

5.3.1; 

5.2.4; 

Thuyết 

giảng 

Đọc tài liệu trước khi 

lên lớp. Đọc [1], [2], 

[3, tr. 15-167, tr.170-

231, tr.276-310 ], [4, 

tr.7-40, tr.70-89, 

tr.163-189, tr.189-

192], [5, tr.44, tr.59-

62, tr.69-73, tr.81-

82, tr.86-92, tr.97-

99, tr.105, tr.108-

110, tr.113-116, 

tr.141-142], [6, tr.42-

43, tr.52-53, tr.61-

63, tr.71-73], [7, 

tr.28-34, tr.52-53, 

tr.60-61, tr.64-65], 

trả lời các vấn đề : 

1) Định nghĩa nghệ 

thuật múa; 

2) Phân loại và đặc 

điểm từng hình thức 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.3 

9.3 
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thể loại của nghệ 

thuật múa; 

3) Đặc trưng của 

nghệ thuật múa; 

4) Vai trò xã hội của 

nghệ thuật múa; 

5) Sự phân vùng văn 

hóa trong nghệ thuật 

múa; 

và đối chiếu nội dung 

ghi chép với thực 

tiễn. 

Chương 2: Một số thủ 

pháp sáng tác 

2.1 Phương pháp biên 

soạn động tác 

2.1.1 Các hướng múa 

trong không gian 

2.1.2 Các dạng động tác 

và cách biên soạn động 

tác 

+ Biên soạn động tác (mô 

phỏng, biểu hiện biểu 

cảm) 

+ Biên soạn động tác chủ 

đạo 

2.1.3 Tổ hợp động tác 

từ động tác chủ đạo 

+ Phát triển tổ hợp động 

tác từ động tác chủ đạo 

+ Biên soạn tổ hợp động 

tác có ý nghĩa 

4 5.1.4; 

5.2.3; 

5.3.2; 

5.3.3 

 

- Thuyế

t giảng 

kết hợp 

hướng 

dẫn ứng 

dụng lý 

thuyết 

vào thực 

hành dàn 

dựng. 

 

Đọc [1], [2], [4, 

tr.102-128], [8], trả 

lời các câu hỏi và 

ứng dụng lý thuyết 

vào thực hành các 

nôi dung sau :  

1) Ngôn ngữ múa là 

gì? Động tác là gì? 

Phân loại và đặc 

điểm, Phương pháp 

biên soạn động tác. 

2) Tính biểu hiện 

của hình thế, đội 

hình. Cơ sở để lựa 

chọn, thiết kế hình 

thế, đội hình. 

3)Tuyến múa là gì? 

Phương pháp thành 

lập tuyến múa. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

#HĐ 

9.1.3 

9.2 

9.3 
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2.2 Đội hình và cách xây 

dựng đội hình 

2.3 Tuyến múa và 

phương pháp thành lập 

tuyến múa 

2.4 . Trang phục, đạo cụ 

4)Nguyên tắc lựa 

chọn trang phục, đạo 

cụ. 

Chương 3: Phương 

pháp soạn vũ đạo cho 

người hát và múa minh 

họa, phụ họa cho ca 

khúc thiếu nhi. 

3.1 Phương pháp biên 

soạn động tác phụ họa 

cho người hát 

3.1.1 Phương pháp và 

quy trình biên soạn 

3.1.2 Thực hành ứng 

dụng 

3.2    Múa minh họa, 

phụ họa cho ca khúc 

3.2.1 Vai trò của ngôn 

ngữ múa và chất liệu múa 

3.2.2 Đặc điểm và vai 

trò múa minh họa, múa 

phụ họa 

3.2.3 Biên soạn múa 

minh họa, phụ họa cho ca 

khúc thiếu nhi 

+ Xác định và tìm hiểu ca 

khúc được dàn dựng 

+ Ý tưởng trình bày bài 

hát 

4 5.1.4; 

5.2.3; 

5.3.2; 

5.3.3; 

 

- Thu

yết giảng 

kết hợp 

hướng 

dẫn ứng 

dụng lý 

thuyết 

vào thực 

hành dàn 

dựng. 

 

Đọc [1], [2], [4, 

tr.139-192], trả lời 

các câu hỏi hướng tới 

ứng dụng lý thuyết 

vào thực hành thực 

tiễn các nội dung: 

1) Qui trình biên 

soạn và dàn dựng vũ 

đạo cho người hát. 

2) Ngôn ngữ múa, 

chất liệu múa và vai 

trò của chúng. 

3) Đặc điểm múa 

minh họa, phụ họa. 

Vai trò múa minh 

họa phụ họa. 

4) Vai trò của nghệ 

thuật múa đối với đời 

sống. 

5) Qui trình biên 

soạn và dàn dựng 

múa minh họa, múa 

phụ họa. 

6) Vai trò việc biên 

soạn kế hoạch dàn 

dựng(kịch bản). 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.3 

9.2 

9.3 
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+ Ý tưởng múa phụ họa – 

minh họa 

+ Xây dựng hình tượng 

múa 

+Thiết kế bố cục múa 

trên hình thức âm nhạc  

+ Xây dựng tư thế, tạo 

hình 

+ Biên soạn động tác 

+ Xây dựng đội hình 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy - học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1: Khái quát 

chung về nghệ thuật múa 

1.4 Giới thiệu một số 

động tác múa dân gian đồng 

bằng 

- Các thế tay, chân cơ bản, đi 

lướt thế 2, 

- Nhún mềm, Guộn cổ tay, 

ngón tay, hái đào 2 tay, 

- Xiến Chim bay và Xiến 

Chim kêu, 

- Guộn đèn; Guộn quạt, 

Quay ngang di động a, b, 

- Đu tiên. Vuốt guộn đuổi, 

- Quạt đề thơ  

40 5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.4; 

5.3.1 

- Thuyết 

giảng, kết 

hợp phân tích 

qua video, 

thực hành 

mẩu và huấn 

luyện. 

- Tổ chức 

thực hành 

chất liệu theo 

nhóm. 

 

- Đọc giáo 

trình trước khi 

lên lớp. Đọc [1]. 

- Đối chiếu 

nội dung giáo 

trình với thực 

hành thực tiễn: 

- Yếu lĩnh cơ 

bản động tác 

múa dân tộc 

Kinh vùng đồng 

bằng 

- Yếu lĩnh cơ 

bản động tác 

múa dân tộc 

Thái, Tày, 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

9.3 
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- Nhún dật, Múa trống (Đại 

lộ, quay tơ, Triều khúc), mõ 

(ra, mời, sệt, quay nhảy) 

- Bài tập ứng dụng 

1.5 Giới thiệu một số 

động tác múa dân gian 

miền núi phía Bắc 

- Xúng xính, Vòng khăn, 

Đi ngang tung khăn 

(H’Mông) 

- Vipắn, Viki b (Thái) 

- Bật quạt, vờn quạt; Xòe 

chiêng, đi rung nhạc (Tày) 

- Ném tranh, nện đất 

(Khơmú) 

- Chèo thuyền a (Tày) 

- Đánh chân vờn khăn, 

Quay Mèo hoa (H’Mông) 

- Bài tập ứng dụng 

1.6 Giới thiệu một số 

động tác múa dân gian Tây 

nguyên 

- Đi rung, Nhảy nhích; 

Đánh chiêng, đánh lửa 

- Sát coong A, B, dập coong 

A, B 

- Nhún đưa mông, xoang, 

cắt lúa, uống rượu 

- Sóc coong, 

- Bài tập ứng dụng 

H’mông…vùng 

miền núi phía 

bắc 

- Yếu lĩnh cơ 

bản động tác 

múa dân tộc 

vùng Tây 

Nguyên 

- Yếu lĩnh cơ 

bản động tác 

múa dân tộc 

Chăm, Kh’me 

- Các điệu 

nhảy cổ điển 

Châu Âu 
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1.7 Giới thiệu một số 

động tác cơ bản Chăm và 

Khơme 

- Quạt nữ: bước nhích gót a-

b, ngồi bật quạt, quạt chậm 

(quay lật); Nhích vai nam 

(Chăm) 

- Xốc tay nam nữ, nhích 

vai-nam nữ; (Kh’me) 

- Đi chân vịt –nam; Gạc 

tay-nữ (Kh’me) 

- Bài tập ứng dụng 

1.8 Giới thiệu một số điệu 

nhảy cổ điển Châu Âu 

Một số điệu nhảy cổ điển 

(Boston - Tango - Bepop – 

Rumba -Chachacha) 

Chương 2: Một số thủ 

pháp sáng tác 

2.1. Phương pháp biên soạn 

động tác 

2.1.1. Các hướng múa 

trong không gian 

2.1.2. Các dạng động tác 

và cách biên soạn 

động tác 

+ Biên soạn động tác (mô 

phỏng, biểu hiện biểu cảm) 

+ Biên soạn động tác chủ 

đạo 

8 5.1.3; 

5.2.2; 

5.3.3 

 

- Thuyết 

giảng kết hợp 

hướng dẫn 

ứng dụng lý 

thuyết vào 

thực hành 

dàn dựng. 

- Tổ chức 

thực hành 

dàn dựng 

theo nhóm. 

- Quan sát 

tham dự 

Ứng dụng lý 

thuyết vào thực 

hành các nôi 

dung sau:  

1) Xây dựng 

một tổ hợp 

động tác thể 

hiện một ý 

nghĩa nào đó. 

(Mô phỏng, 

biểu hiện biểu 

cảm, phát triển 

động tác chủ 

đạo). 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.3 

9.2 

9.3 
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2.1.3. Tổ hợp động tác từ 

động tác chủ đạo 

+ Phát triển tổ hợp động tác 

từ động tác chủ đạo 

+ Biên soạn tổ hợp động tác 

có ý nghĩa 

2.2. Đội hình và cách xây 

dựng đội hình 

2.3. Tuyến múa và phương 

pháp thành lập tuyến múa 

2.4. Trang phục, đạo cụ 

- Nhận 

xét, góp ý, rút 

kinh nghiệm. 

 

2) Lập đội hình 

biểu hiện theo ý 

tưởng múa. 

3) Lập một đội 

hình bất kì và 

chuyển đội hình 

khác hợp lí và 

thẫm mỹ. 

4) Thành lập 

một tuyến múa 

cho ý tưởng bất 

kỳ. 

Chương 3: Phương pháp 

soạn vũ đạo cho người hát 

và múa minh họa, phụ 

họa cho ca khúc thiếu nhi. 

3.3 Phương pháp biên soạn 

động tác phụ họa cho người 

hát 

3.3.1 Phương pháp và quy 

trình biên soạn 

3.3.2 Thực hành ứng dụng 

3.4    Múa minh họa, phụ 

họa cho ca khúc 

3.4.1 Vai trò của ngôn ngữ 

múa và chất liệu múa 

3.4.2 Đặc điểm và vai trò 

múa minh họa, múa phụ 

họa 

22 5.1.4; 

5.2.3; 

5.3.2; 

5.3.3; 

 

- Thuyết 

giảng kết hợp 

hướng dẫn 

ứng dụng lý 

thuyết vào 

thực hành 

dàn dựng. 

- Tổ chức 

thực hành 

theo nhóm. 

- Quan sát 

tham dự. 

- Nhận 

xét, góp ý, rút 

kinh nghiệm. 

 

 

Ứng dụng lý 

thuyết vào thực 

hành thực tiễn 

các nội dung: 

1) Biên 

soạn và dựng 

vũ đạo cho 

người hát trong 

một ca khúc 

thiếu nhi. 

2) Xây 

dựng kế hoạch 

dàn dựng (kịch 

bản) múa 

MH/PH cho 

một ca khúc 

thiếu nhi. 

3) Thực 

hành dàn dựng 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.3 

9.2 

9.3 
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3.4.3 Biên soạn múa minh 

họa, phụ họa cho ca khúc 

thiếu nhi 

+ Xác định và tìm hiểu ca 

khúc được dàn dựng 

+ Ý tưởng trình bày bài hát 

+ Ý tưởng múa phụ họa – 

minh họa 

+ Xây dựng hình tượng 

múa 

+ Biên soạn động tác, xây 

dựng tư thế, tạo hình 

+ Xây dựng đội hình  

+Thiết kế bố cục múa trên 

hình thức âm nhạc  

múa MH/PH 

cho một ca khúc 

thiếu nhi. 

 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác 

tài liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

 

Trần Minh Trí MÚA – tập 1 

(Dành cho 

CĐSP Âm 

nhạc) 
2005 

ĐHSP 

Hà nội 

Thư 

viện 

TLC  

Trần Minh Trí MÚA – tập 2 

(Dành cho 

CĐSP Âm 

nhạc) 

Thư 

viện 
TLC  
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2 

Trần Nguyễn 

Thanh Thảo 

Bài giảng 

PowerPiont 

Múa Cơ Bản 

2016  Thư 

viện/ 

Giảng 

viên 

TLC  

3 

Lê Ngọc Canh Đại cương 

múa 

2002 Văn hóa 

Thông tin 

Hà Nội 

Thư 

viện  TK 

4 
Đặng Hùng Phương pháp 

sáng tác múa 

 Văn nghệ 

TP.HCM 

Thư 

viện 
 TK 

5 

Trần Đức Viễn 

và Phùng Hồng 

Quỳ 

Giáo trình 

Múa Dân Tộc 

Kinh 

2013 Văn hóa 

Dân tộc 

Hà Nội 

Thư 

viện  TK 

6 

Trần Đức Viễn 

và Phùng Hồng 

Quỳ 

Giáo trình 

Múa Dân Tộc 

Thái 

2013 Văn hóa 

Dân tộc 

Hà Nội 

Thư 

viện  TK 

7 

Trần Đức Viễn 

và Phùng Hồng 

Quỳ 

Giáo trình 

Múa Dân Tộc 

Tày 

2013 Văn hóa 

Dân tộc 

Hà Nội 

Thư 

viện  TK 

8 
Múa-cho giáo 

viên âm nhạc 

Video  Youtube   TK 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Dự lớp đầy đủ để tự trang bị chất liệu và phương pháp cũng như một số thủ pháp 

sáng tác. Tận dụng việc tự học theo nhóm. 

- Cần trang bị tinh thần làm việc tập thể, nhóm có thể tự đánh giá điểm cho từng 

thành viên trong nhóm theo thái độ và năng lực làm việc thực tiển. 

- Tỉ lệ thời gian dự lớp và kết qua tự học là tiêu chí đánh giá chuyên cần. 
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Tự học: cá nhân, khuyến khích hình thức tự học theo nhóm (tự lập nhóm) khi học 

thực hành và biên soạn kế hoạch. Nội dung tự học trong xuyên suốt từ chương 1 đến 

chương 3. Chú ý tính ứng dụng của lý thuyết vào thực hành. 

Ứng dụng: Sinh viên bốc thăm ngẩu nhiên, những sinh viên trùng thể loại sẽ vào 

cùng nhóm. Nhóm sinh viên ứng dụng phương pháp biên soạn và dàn dựng vào 

phân tích, thảo luận và biên soạn nội dung dàn dựng vũ đạo cho hình thức biểu diễn 

ca khúc theo một trong các thể loại: 

- Nhóm ca khúc thuộc dân tộc vùng miền núi phía bắc 

- Nhóm ca khúc thuộc dân tộc vùng tây nguyên 

- Nhóm ca khúc thuộc dân tộc Kinh vùng đồng bằng. 

- Nhóm ca khúc thuộc dân tộc vùng Chăm – Kh’me (vùng đồng bằng) 

- Nhóm ca khúc truyền thống, nghi thức 

- Nhóm ca khúc về quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, học đường…  

- Nhóm ca khúc về nét đẹp tuổi thơ 

Thảo luận: ứng dụng phương pháp biên soạn và dàn dựng vào phân tích, biên soạn 

kế hoạch dàn dựng múa minh họa hoặc múa phụ họa cho ca khúc đã chọn. 

Thực hành: thực hành các yếu lĩnh động tác, cần chú ý đúng nguyên tắc vận động, 

đặc trưng vùng miền - dân tộc. Thực hành dàn dựng dựa trên kế hoạch được thiết kế, 

biên soạn theo nhóm. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 
Chuẩn đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 

 

Kiểm 

tra 

thường 

kì 

9.1.1. Trắc 

nghiệm 

Lý thuyết đại cương và lý 

thuyết về một số thủ pháp 

sáng tác. 

5.1.1; 5.2.4; 

5.3.1 

0,5 
9.1.2. Thực 

hành động 

tác cơ bản 

Một số động tác cơ bản 

của dân tộc Kinh, Chăm, 

Khơme, vùng miền núi, 

vùng Tây nguyên. 

5.1.2; 5.2.1; 

5.2.4; 5.3.1 
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9.1.3. Thực 

hành thủ 

pháp   sáng 

tác 

Mỗi cá nhân thực hành 

biên soạn một tổ hợp động 

tác có nghĩa. 

5.1.3; 5.2.2; 

5.3.3 

9.2 Kiểm tra giữa kì 

Mỗi nhóm/cá nhân thực 

hành biên soạn vũ đạo 

người hát. 

5.1.4; 5.2.3; 

5.3.2 

9.3 
Thi kết thúc học 

phần 

- Thực hành nhóm biên 

soạn kế hoạch (kịch bản) 

và dàn dựng múa minh 

họa/phụ họa. 

- Bắt buộc dự thi 

5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.1.4; 

5.2.1; 5.2.2; 

5.2.4; 5.3.1; 

5.3.3; 

0,5 

   Đồng Tháp, ngày   tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Trần Nguyễn Thanh Thảo 
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18. GIỚI THIỆU NHẠC CỤ PHỔ BIẾN 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Giới thiệu nhạc cụ phổ biến 

Mã lớp học phần: MU4219 

Số tín chỉ: 02     Số tiết tín chỉ: 03LT/54ThH/60TH 

Học phần điều kiện: MU4128 

Học kỳ: Mùa Thu    Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên   

  Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

  Điện thoại: 0378810210 Email: Nhunguyen0612@gmail.com 

  Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách sử dụng và diễn 

tấu một số nhạc cụ nước ngoài và Việt Nam phổ biến được sử dụng trong chương trình 

âm nhạc ở trường phổ thông. 

4. Mục tiêu học phần 

 Qua học phần, SV có khả năng diễn tấu các nhạc cụ đã học ở mức độ cơ bản với 

một số bài tập đơn giản trong chương trình âm nhạc phổ thông. Giúp SV nâng cao năng 

lực sử dụng nhạc cụ, yêu thích học phần vì đây là học phần có thể hỗ trợ tốt cho SV thiết 

kế các chủ đề- chuyên đề dạy học các nội dung trong môn âm nhạc cũng như tổ chức hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa cho học sinh phổ thông.  

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Sinh viên vận dụng được những kỹ thuật cơ bản và 

các kiến thức đã học để diễn tấu các bài nhạc trong 

chương trình âm nhạc phổ thông hoặc một bài nhạc 

1.3 3 
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bất kì. 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1. 
Sử dụng được kỹ năng phân tích vỡ bài, đánh chuẩn 

xác cao độ, tiết tấu các bài tập. 
2.1.1 3 

5.2.2 

Kết hợp một số nhạc cụ giai điệu và nhạc cụ tiết tấu 

cơ bản để đánh độc tấu hay đệm hát trong dạy học âm 

nhạc ở phổ thông, trong các chương trình văn nghệ. 

2.1.2 4 

5.2.3 

Sử dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thêm các tài 

liệu tham khảo để có kiến thức bổ trợ, nâng cao năng 

lực sử dụng nhạc cụ. 

2.1.5 3 

5.2.4 
Hình thành kỹ năng làm việc nhóm để luyện tập và 

hoàn thành các bài tập GV giao. 
2.2.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Hình thành khả năng định hướng, tự lập kế hoạch học 

tập và trau dồi để nâng cao năng lực chơi nhạc cụ, có 

trách nhiệm trong thực hiện các kế hoạch cá nhân và 

tập thể, đáp ứng hoàn cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 

3.3 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. GIỚI THIỆU 

MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC 

NGOÀI 

1.1. Kèn Melodion 

(Melodica)  

1.1.1. Cách sử dụng kèn 
Melodion 

1.1.2. Bài tập thực hành 

1 5.1; 

5.2; 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

 

- Nghiên 

cứu tài liệu 

[1]. 

- Vỡ tiết tấu 

và cao độ 

các bài tập 

do GV giao. 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

1.2. Sáo Recorder 

1.2.1. Cách sử dụng  

1.2.2. Bài tập thực hành 

1.3. Đàn Ukulele 

1.3.1. Cách sử dụng  

1.3.2. Bài tập thực hành 

1.4. Kèn Harmonica 

1.4.1. Cách sử dụng  

1.4.2. Bài tập thực hành 

Chương 2. GIỚI THIỆU 

MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN 

TỘC  

2.1. Sáo trúc 

2.1.1. Cách sử dụng 

 Cách sử dụng 

2.1.2. Bài tập thực hành  

2.2.  Đàn tranh 

2.2.1. Cách sử dụng

 Cách sử dụng 

2.2.2. Bài tập thực hành  

2.3.  Đàn nguyệt 

2.3.1. Cách sử dụng

 Cách sử dụng 

2.3.2. Bài tập thực hành  

2.4. Đàn bầu 

2.4.1. Cách sử dụng

 Cách sử dụng 

1  - Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

 

- Tìm hiểu 

cách sử 

dụng các 

nhạc cụ 

trong tài 

liệu. 

- Vỡ tiết tấu 

và cao độ 

các bài tập 

do GV giao. 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

2.4.2. Bài tập thực hành 

Chương 3. GIỚI THIỆU 

MỘT SỐ NHẠC CỤ BỘ 

GÕ  

3.1.  Một số nhạc cụ bộ gõ 

3.2.  Bài tập thực hành  

1 5.1; 

5.2;  

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Nghiên 

cứu trước 

các tài liệu. 

- Vỡ tiết tấu 

và cao độ 

các bài tập 

do GV giao. 

 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. GIỚI THIỆU 

MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC 

NGOÀI 

1.1. Kèn Melodion  

1.1.1. Cách sử dụng kèn 
Melodion 

1.1.2. Bài tập thực hành 

1.2. Sáo Recorder 

1.2.1. Cách sử dụng sáo 
Recorder 

1.2.2. Bài tập thực hành 

1.3. Đàn Ukulele 

1.3.1. Cách sử dụng đàn 
Ukulele 

1.3.2. Bài tập thực hành 

20 5.1, 

5.2; 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Kiểm tra 

đánh giá, 

sửa sai. 

 

 

- Nghiên cứu 

tài liệu. 

- Luyện tập 

các bài tập 

được giao 

theo cá nhân/ 

nhóm. 

 

9.1; 

9.4 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

1.4. Kèn Harmonica 

1.4.1. Cách sử dụng kèn 
Harmonica 

1.4.2. Bài tập thực hành 

Chương 2. GIỚI THIỆU 

MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN 

TỘC  

2.1. Sáo trúc 

2.1.1.  Cách sử dụng 

2.1.2.  Bài tập thực hành  

2.2.  Đàn Tranh 

2.2.1.  Cách sử dụng 

2.2.2.  Bài tập thực hành  

2.3.  Đàn nguyệt 

2.3.1.  Cách sử dụng 

2.3.2.  Bài tập thực hành  

2.4. Đàn bầu 

2.4.1.  Cách sử dụng 

2.4.2.  Bài tập thực hành  

 

20 5.1; 

5.2, 

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Kiểm tra 

đánh giá, 

sửa sai. 

 

 

- Tìm hiểu 

cách sử dụng 

các nhạc cụ 

trong tài liệu. 

- Luyện tập 

các bài tập 

được giao 

theo cá nhân/ 

nhóm. 

 

 

9.2; 

9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 3. GIỚI THIỆU 

MỘT SỐ NHẠC CỤ BỘ GÕ  

3.1.  Một số nhạc cụ bộ gõ  

3.2.  Bài tập thực hành 

14 5.1; 

5.2; 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Kiểm tra 

đánh giá, 

sửa sai. 

- Tìm hiểu 

cách sử dụng 

các nhạc cụ 

trong tài liệu. 

- Luyện tập 

các bài tập 

được giao 

9.3; 

9.4 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

 theo cá nhân/ 

nhóm. 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà  

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nhiều tác giả 
Tài liệu  sưu 

tầm 
  

- Do GV 

cung cấp x  

2 Tô Kiều Ngân 

Tự học 

harmonica căn 

bản trong 15 

ngày 

2017 

- Nxb 

Âm 

nhạc 

- Nhà sách 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

x  

3 Minh Luân 
Tự học 

harmonica 
2011 

- Nxb 

Thanh 

Niên 

- Nhà sách 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

 x 

4 Bùi Lẫm 
Đàn bầu căn 

bản 
2003 

- Nxb 

Âm 

nhạc 

- Nhà sách 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

 x 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Hoàn thành tốt bài tập được giao, thái độ học tập tốt, có ý thức chủ động trong việc 

tự học, tự nghiên cứu trước tài liệu. 

- Điều kiện được thi kết thúc học phần: SV phải hoàn thành bài kiểm tra thường kỳ 

và các bài tập GV quy định. 

 



152 
 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 Kiểm tra Chương 1 5.1; 5.2 10% 

9.2 Kiểm tra Chương 2 5.1; 5.2 20% 

9.3 Kiểm tra Chương 3 5.2; 5.2 10% 

9.4 
Thi kết thúc học 

phần 

Thực hành diễn tấu các nhạc cụ 

theo cá nhân hoặc nhóm. 

5.1; 5.2; 

5.3 
50% 

      Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 
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19. THANH NHẠC 4 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thanh nhạc 4 

Mã lớp học phần: MU4153 

Số tín chỉ: 2  Số tiết tín chỉ: 02LT/56ThH/60TH) 

Học phần điều kiện: MU4152 

Học kỳ: Mùa Thu                    Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên   

Họ và tên: Mời giảng   Chức danh, học vị: 

Điện thoại:     Email:  

Đơn vị:  

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần thanh nhạc 4 cung cấp cho người học kỹ năng ca hát như: Luyện thanh 

kỹ thuật Staccato và legato trong quãng 6, quãng 7, quãng 8 với các mẫu âm mi, mê, ma, 

mô, mu, ha; học kỹ thuật thanh nhạc qua bài kỹ thuật Concone số 10, số 11, số 12; học 

hát các ca khúc truyền thống ở hình thức 3 đoạn đơn tương phản, hình thức trường ca, 

hình thức 3 đoạn phức. Tiếp tục rèn luyện kỹ năng hát cùng nhạc beat và nhạc đệm Piano 

và hát cùng dàn nhạc; đồng thời rèn luyện kỹ năng biểu diễn trên sân khấu với những ca 

khúc trong chương trình học.    

4. Mục tiêu học phần 

Thông qua học phần, SV thực hiện được những kỹ thuật Satccato, Legato trong 

quãng quãng 6, quãng 7, quãng 8 với các mẫu âm mi, mê, ma, mô, mu, ha; thực hiện được 

bài kỹ thuật Concone 10-11-12. Biết về nhạc thính phòng và opera; đánh giá được giá trị 

nghệ thuật có trong tác phẩm; Hình thành kỹ năng biểu diễn trên sân khấu với các tác 

phẩm ở hình thức 3 đoạn đơn tương phản, hình thức trường ca, hình thức 3 đoạn phức kết 

hợp tốt với nhạc beat, phần đệm Piano hoặc hát với dàn nhạc. 
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5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1 Kiến thức 

5.1.1 

Thực hiện được kỹ thuật Staccato và 

legato trong quãng 6, quãng 7, quãng 8 với 

các mẫu âm mi, mê, ma, mô, mu, ha. 

1.3 3 

5.1.2 

Biểu diễn được các kỹ thuật thể hiện các loại 

sắc thái cường độ, nhịp độ qua tác phẩm 

concone số 10; 11; 12.; các tác phẩm thanh 

nhạc ở hình thức 3 đoạn đơn tương phản, 

trường ca, 3 đoạn phức. 

1.3 3 

5.1.3 
Đánh giá được nội dung, giá trị nghệ thuật 

các tác phẩm thanh nhạc. 1.3 5 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Sử dụng được kỹ năng lập luận, tư duy 

phân tích tìm hiểu nội dung và cách thể 

hiện tác phẩm. 

2.1.1 3 

5.2.2 

Kết hợp tốt kỹ thuật thanh nhạc với nhạc 

beat, phần đệm Piano hoặc hát với dàn 

nhạc khi dạy học hoặc biểu diễn trong các 

hoạt động văn hóa văn nghệ. 

2.1.2 4 

5.2.3 

Tự nhiên hóa kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu các nguồn tài liệu tham khảo về thanh 

nhạc để nâng cao khả năng ca hát; có  

phong cách biểu diễn khi thể hiện ca khúc 

trên sân khấu. 

2.1.5 5 

5.2.4 
Vận dụng các kỹ năng phát hiện và giải 

quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 
2.2.1 3 



155 
 

tiễn giáo dục âm nhạc có liên quan đến 

thanh nhạc 

5.2.5 

Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, 

thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công 

dân 

2.3.1 3 

5.2.6 

Tiếp nhận các phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp tốt, có lối sống lành mạnh, văn 

minh. 

2.3.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Đánh giá được tầm quan trọng của học 

phần trong kế hoạch trau dồi năng lực cá 

nhân để đáp ứng đổi mới trong giáo dục. 

3.1 3 

5.3.2 

Đưa ra được kết luận chuyên môn và 

có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân 

trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

3.3 5 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. LUYỆN KỸ 

THUẬT CA HÁT 

TRONG THANH 

NHẠC 4 

1.1. Giới thiệu kỹ thuật thể 

hiện thanh nhạc, nhạc 

thính phòng và opera  

1 5.1 - GV thuyết 

trình, thảo luận 

thông qua đề 

cương, chương 

trình học tập. 

- Đọc tài 

liệu, thảo 

luận và trình 

bày ý kiến 

của mình về 

nội dung học 

phần. 

 

6.2. Thực hành 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. LUYỆN 

KỸ THUẬT CA HÁT 

TRONG THANH 

NHẠC BỐN (Tiếp 

theo) 

1.2. Luyện thanh các 

mẫu âm quãng 5, quãng 

6, quãng 8 với kỹ thuật 

legato, staccato, âm, nẩy. 

1.3. Giới thiệu tác phẩm 

Concone số 10, số 11, số 

12 

1.4. Học kỹ thuật thanh 

nhạc qua bài Concone số 

10, số 11, số 12 

28 5.1; 

5.2; 

5.3 

- GV thuyết 

trình kế hợp 

thực hành thị 

phạm các kỹ 

thuật thanh 

nhạc. 

- GV đánh đàn, 

luyện tập cho 

sinh các mẫu 

luyện thanh 

ngắn 

- GV thực 

hành tập luyện 

kỹ thuật xử lý 

sắc thái qua 

bài concone số  

10;11; 12 

- Chuẩn bị tài 

liệu học tập 

theo đề cương 

giới thiệu; 

- Tự tập luyện 

kỹ thuật thanh 

nhạc theo tác 

phẩm luyện 

thanh mẫu do 

GV cung cấp; 

 

9.1; 

9.3.1 

Chương 2. ỨNG DỤNG 

KỸ THUẬT VÀO THỂ 

HIỆN CA KHÚC 

QUẦN CHÚNG  

2.1. Giới thiệu các ca khúc 

quần chúng hình thức ba 

đoạn đơn tương phản, 

trường ca (Li điệu – 

chuyển điệu, thay đổi 

nhịp độ) 

30 5.1; 

5.2;  

5.3 

- GV thực hành 

tập luyện cao 

độ, tiết tấu các 

bài hát hình 

thức ba đoạn 

đơn theo quy 

định đề cương 

học tập; 

- Tập xử lý sắc 

thái trong từng 

- Chuẩn bị 

đầy đủ các bài 

hát truyền 

thống ở hình 

thức ba đoạn 

đơn tương 

phản, trường 

ca (Li điệu – 

chuyển điệu, 

thay đổi nhịp 

9.2 

9.3.2 
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2.2. Ứng dụng kỹ thuật 

vào thể hiện ca khúc 

quần chúng hình thức 

ba đoạn đơn tương 

phản, trường ca (Li điệu 

– chuyển điệu, thay đổi 

nhịp độ) 

bài hát cho sinh 

viên đúng theo 

yêu cầu sắc thái 

trong ca khúc 

quy định. 

- Kiểm tra, 

đánh giá sửa 

sai. 

độ) được gv 

giới thiệu; 

- Tập cao độ, 

tiết tấu, sắc 

thái các bài 

hát trong 

chương trình 

trước khi tới 

lớp. 

7.Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Trần Văn 

Thành 

Bài giảng 

thanh nhạc 4 
2018 Bài giảng 

GV cung 

cấp 
x  

2 Mai Khanh Sách học 

Thanh nhạc

  

1997 Nxb Trẻ Thư viện 

ĐHĐT 

 x 

3 Nhiều tác giả Tuyển tập ca 

khúc lá xanh 
2018 Bài giảng GV cung 

cấp trực 

tiếp 

 x 

4 Nhiều tác giả 

 

108 ca khúc 

truyền thống 

Hội – Đoàn 

– Đội 

2006 Âm nhạc Nhà sách   x 

5  Trương 

Quang Lục 

Dòng thời 

gian 
1996 Báo SGGP, 

Sở VHTT 

Nhà sách   x 
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 TP HCM 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập và tham khảo theo đề cương hướng dẫn; 

- Tham gia đủ số tiết lên lớp theo quy định. Vắng quá 20% số tiết: Cấm thi 

- Tập trước ở nhà và tập đúng cao độ, tiết tấu các ca khúc quy định trong đề cương; 

- Hát nhiều cùng với nhạc đệm các ca khúc học tập theo đề cương quy định. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 
Kiểm tra thực hành  

cá nhân 

Chương 1: Bài concone số 10 5.1.2 20% 

9.2 
Kiểm tra thực hành  

cá nhân 

Chương 2: Biểu diễn một ca 

khúc ở hình thức ba đoạn đơn 

tương phản. 

5.1; 

5.2; 

30% 

9.3 

Thi thực hành 

biểu diễn trên 

sân khấu theo 

cá nhân 

 

9.3.1 

Thể hiện kỹ thuật thanh nhạc 

qua bài kỹ thuật concone số 11 

(hoặc 12) 

5.1; 

5.2; 

 

50% 

 

9.3.2 

Biểu diễn một ca khúc ở hình 

thức trường ca hoặc ba đoạn 

phức... 

      Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

(Ký và ghi họ tên) 

 

 

 

 



159 
 

20. ĐỆM ĐÀN ORGAN 1 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

 Tên học phần: Đệm đàn Organ 1 

Mã lớp học phần: MU4202 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 56 (04/ 52/ 60)  

Học phần điều kiện: MU4139 

Học kỳ: Thu Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

2.1 . Giảng viên 1 

Họ và tên: Võ Xuân Hùng                           Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0918.993.517 Email: xuanhungmusic@gmail.com 

Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật 

2.2. Giảng viên 2: 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Quỳnh Như  Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ  

Điện thoại: 0378810210  Email:Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Đệm đàn Organ 1 gồm 2 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức 

lí thuyết về hòa âm ứng dụng trong việc đặt hòa âm cho ca khúc, cách xác định giọng, 

chọn tiết điệu, âm sắc phù hợp cho ca khúc. Có kiến thức về thủ pháp soạn câu nhạc dạo 

đầu, dạo giữa, câu kết bài, câu lót trong bài, kỹ thuật gam trong ứng dụng đệm các bài hát 

trong chương trình phổ thông và các ca khúc ngoại khóa. 

4. Mục tiêu học phần         

 Sinh viên biết và hiểu được những kiến thức chung về đệm hát ca khúc như: cách chọn tiết 

điệu, cách chọn âm sắc, đặt hợp âm cho ca khúc, cách chuyển các vòng hòa thanh cơ bản. Thực 

hành được các mẫu đệm thông dụng nhịp 2 phách, nhịp 3 phách, 4 phách; chuyển được 

các vòng hòa thanh I – IV –V7 –I và I –VI –II – V7 – I một cách nhuần nhuyễn; sử dụng 

được các nút chức năng trên đàn bổ trợ cho đệm hát. Đệm hát được các ca khúc trong 

chương trình THCS và ca khúc ngoại khóa. Từ đó vận kiến thức lý thuyết và thực hành 
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vào việc học tập, tiếp thu và cảm thụ tốt những môn học chuyên ngành liên quan. Đồng 

thời cũng giúp sinh viên dạy tốt phân môn học âm nhạc ở trường phổ thông cũng như 

trong các lĩnh vực hoạt động âm nhạc khác. 

5. Chuẩn đầu ra. 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ với 

CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1 Kiến thức 

5.1.1 

Vận dụng những kiến thức cơ bản về chọn tiết 

điệu, chọn âm sắc, hợp âm trong đệm hát ca khúc 

phổ thông. 

1.3 3 

5.1.2 

Vận dụng những kiến thức cơ bản về thủ pháp 

soạn câu dạo đầu, dạo giữa, kết bài, câu lót trong 

soạn đệm ca khúc ở trường phổ thông và ca khúc 

ngoại khóa. 

1.3 3 

5.1.3 
Vận dụng kiến thức về hòa âm, kỹ thuật diễn tấu 

nhạc cụ để đệm hát các chương trình . 
1.3 3 

5.2 Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Thành tạo trong việc áp dụng các vòng hòa 

thanh vào việc đặt hợp âm cho ca khúc; chọn và 

cài đặt điệu, tiếng, tempo phù cho ca khúc. Thực 

hiện tốt các thao tác fill, chuyển âm sắc, kỹ thuật 

đệm , xử lí tốt về sắc thái trong đệm hát các ca 

khúc phổ thông và các chương trinh văn nghệ. 

2.1.2 4 

5.2.2 

Phối hợp tốt hai tay trong việc đệm hát cả phần 

đệm tự động(Accomp) và phần đệm 

piano(Normal). 

2.1.2 4 

5.2.3 

Sử dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thêm các 

kỹ thuật đệm hát trên đàn phím điện tử từ các 

nguồn tham khảo khác. 

2.1.5 3 
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5.2.4 
Tạo ra được các phong cách chơi đàn khác nhau 

theo năng lực và sở thích cá nhân. 
2.1.4 5 

5.2.5 
Tổ chức tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích 

cực đóng góp phát triển giáo dục; biết phối hợp tốt 

giữa nhà trường, gia đình học sinh và xã hội. 
2.3.3 4 

5.3 Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 
Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực 

và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong học tập, 

giảng dạy và nghiên cứu. 

3.1 3 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lí thuyết 

Chương/ chủ đề 
Số 

tiết 
CĐR 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của SV 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Thảo luận đề cương chi tiết 

Chương 1: 

    Rèn luyện kỹ năng đệm đàn 

và học tập các thủ pháp đệm 

cho ca khúc.  

1.1. Những vấn đề cơ bản trong 

soạn đệm, đệm ca khúc. 

1.1.1. Các chức năng điều chỉnh 

trên đàn phím điện tử bổ trợ cho 

đệm hát. 

1.1.2. Tiết điệu - khái niệm tiết 

điệu 

1.1.3. Các nốt chức năng điều 

chỉnh tiết điệu 

1.1.4. Các chế độ đệm và cách 

khởi động 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1; 

5.2; 

5.3 

 

- GV thông qua 

đề cương 

- Thảo luận về 

các vấn đề 

được đặt ra 

trong đề 

cương. 

 

- Thuyết trình 

các vấn đề hòa 

âm, cách chọn 

tiết điệu cho 

bài hát, các thủ 

pháp tạo tạo 

câu dạo. 

 

Chuẩn bị: 

- Đàn phím 

điện điện tử 

- Giáo trình 

chính và giáo 

trình tham 

khảo, viết, 

tập ghi chép. 
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1.2. Âm sắc (Tone) 

1.2.1. Khái niệm âm sắc. 

1.2.2. Các nốt chức năng điều 

chỉnh âm sắc 

1.3. Cách cài đặt dữ liệu 

chuẩn bị phần đệm 

1.3.1. Memory: Bộ ghi nhớ 

1.3.2. Regist: nơi đăng kí và lưu 

trữ dữ liệu 

1.3.3. Regist Bank: ngân hàng dữ 

liệu 

1.4. Cách chọn tiết điệu  

1.4.1 Căn cứ vào nhịp 

1.4.2 . Căn cứ vào tốc độ (tempo) 

1.5. Cách nhận biết giọng 

chính và đặt hòa âm cơ bản 

cho ca khúc. 

1.5.1. Căn cứ vào tiết tấu của bài 

nhạc.  

1.5.2. Cách nhận biết giọng chính 

1.5.3. Đặt hòa âm cho ca khúc 

1.5.4. Luyện tập các vòng hòa thanh 

I –IV –V7 –I và I –VI – II – 

V7 –I 

1.6. Các thủ pháp soạn câu dạo 

đầu, dạo giữa, câu kết và 

câu nhạc lót. 

1.6.1.  Câu nhạc dạo đầu  

1.6.2.  Câu nhạc dạo giữa  

1.6.3.  Câu nhạc kết  

1.6.4.  Câu nhạc lót 
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6.2. Thực hành. 

Chương/ chủ đề 
Số 

tiết 
CĐR 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của SV 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 2: 

Các mẫu đệm hát và thực hành 

đệm hát ca khúc. 

2.1. Các mẫu đệm hát tay phải.  

2.1.1. Mẫu đệm tay phải tiết điệu 

Bluse 

2.1.2. Mẫu đệm tay phải tiết điệu 

Ballad 

2.1.3. Mẫu đệm tay phải tiết điệu 

Slow và Slow Rock 

2.1.4. Mẫu đệm tay phải điệu 

Bolero, Rumba.  

2. 2. Các mẫu đệm Piano cơ 

bản. 

2.2.1. Mẫu đệm Piano điệu 

Valse 

2.2.2. Mẫu đệm piano điệu 

Ballad 

2.2.3. Mẫu đệm Piano điệu 

Rumba 

2.2.4. Mẫu đệm Piano điệu 

Macher   

3.1. Thực hành đệm các bài hát 

THCS và Ngoại khóa. 

 

52 

5.1; 

5.2; 

5.3 

- Hướng dẫn 

cách sắp xếp 

ngón, phân 

tích đặc điểm 

của từngloại 

tiết tấu, thị 

phạm. 

-  Hướng dẫn 

cách sắp xếp 

ngón, kỹ thuật 

đánh từng tay. 

- Thuyết 

trình và thị 

phạm một số 

ca khúc ở các 

loại nhịp khác 

nhau. 

- Sinh viên 

luyện tập 

theo hướng 

dẫn của 

giảng viên. 

- Luyện tập 

từng tay 

riêng biệt, 

sau đó kết 

hợp hai tay, 

tập ở tốc độ 

chậm sau đó 

nhanh dần 

đúng với tốc 

độ chuẩn. 

- Luyện tập 

câu dạo đầu, 

tập chuyển 

hợp âm tay 

trái, sau đó tập 

các câu lót, 

chuyển âm 

sắc,báo fill và 

ráp với người 

hát. 

#HĐTH 

9.1,9.2, 

9.3 

 



164 
 

 3.1.1. Đệm hát ca khúc THCS                                     

3.1.2. Đệm hát ca khúc ngoại 

khóa. 

7.Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

XB 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Nguyễn Xuân 

Tứ 

 

  Giáo trình 

đệm đàn 

phím điện tử 

2007 

Nxb 

ĐH 

SP 

- Thư viện 

Trường ĐH 

Đồng Tháp 

x  

2 
Đoàn Phương 

Hải 

  Giáo trình 

cơ sở 

Phương pháp 

soạn đệm 

đàn trên 

Keyboard 

2013 

NXB 

ĐH 

Huế 

Thư viện 

Trường ĐH 

Đồng Tháp 

 

 x 

3 Cù Nhật Minh 

Giáo trình 

Đệm đàn 

Organ tập 1,2 

2015 

NXB 

Âm 

nhạc 

Thư viện 

Trường ĐH 

Đồng Tháp 

 

 x 

4 Trần Thành 

  Giáo trình 

PP đệm các 

bài hát trong 

chương trình 

THCS trên 

đàn phím 

điện tử 

1998 

Nxb 

Giáo 

dục 

Thư viện 

Trường ĐH 

Đồng Tháp 

 

 x 

8. Quy định đối với học viên 

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi 

- Chuẩn bị tốt các tài liệu học tập (tài liệu bắt buộc) và tài liệu tham khảo. 
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- Hoàn thành các bài tập trên lớp và bài tập về nhà. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 
CĐR Trọng số 

1   9.1. Kiểm tra 

Chương 2:  

- Đánh các mẫu đệm tay phải. 

   
 

5.1; 

5.2; 

5.3 

50% 

2 
9.2. Kiểm 

tra 

Chương 2: 

- Thực hành các mẫu đệm hát 

Piano, và đệm hát một ca khúc 

trong chương trình phổ thông. 

3 

 9.3. Thi kết 

thúc học phần 

- Hình thức: 

Thực hành 

Chương 2: 

-  Đệm hát một ca khúc trong chương 

trình phổ thông và một ca khúc 

ngoại khóa. 

 

5.1; 

5.2; 

5.3 
50% 

                                                                    Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

 

Võ Xuân Hùng 
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21. HÒA ÂM 1 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần: 

 Tên học phần: Hòa âm 1 

 Mã lớp học phần: MU4119N 

 Số tín chỉ: 3 Số tiết tín chỉ: 45/00/90 

 Học phần điều kiện: MU4128 

 Học kỳ: Mùa thu Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên: 

• Giảng viên 1: 

 Họ và tên:   Nguyễn Huy Bình Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

 Điện thoại:    0919938894 Email: binhdhdt85@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

• Giảng viên 2: 

 Họ và tên:   Trương Thị Kim Hạnh  Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

 Điện thoại:    0919319972 Email: ttk.hanh1566@gmail.com 

 Đơn vị: Mời giảng 

3. Mô tả tóm tắt tổng quan về học phần: 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hòa âm, từ đó biết phân 

tích tác phẩm và đặt hợp âm đơn giản cho ca khúc thiếu nhi và ca khúc THCS. Đây là 

môn học cần thiết trong chương trình đào tạo, giúp SV có thể học tốt các học phần khác 

như: Phân tích tác phẩm, Nhạc cụ, Hát hợp xướng. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức  

 Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc kết hợp các hợp âm ba chính T-S-D 

và cách phối bè T-S-D. 

  Hiểu hợp âm sáu, hợp âm sáu bốn của hợp âm ba chính; Kết và một số hình thức chủ 

yếu của kết. 

  Hiểu các hợp âm bảy át, hợp âm ba phụ, điệu trưởng hòa âm và hợp âm chín.  

4.2. Kỹ năng  
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 Biết cách phối bè cho các bài tập sau mỗi bài giảng lí thuyết. 

Biết đặt hợp âm, phân tích tác phẩm và phối bè đơn giản cho ca khúc thiếu nhi. 

4.3. Thái độ 

  Qua việc phối hòa âm 4 bè và phối bè đơn giản cho ca khúc, người học có thể tự 

đàn và cảm nhận sự chuyển đổi màu sắc của hòa âm, cũng như sức hút dẫn của công năng 

sử dụng trong bài tập. Những âm thanh thực tế sẽ gây ấn tượng và tạo hứng thú cho sinh 

viên trong quá trình học tập môn Hòa âm. Sinh viên tích cực làm các bài tập phối bè sau 

phần lý thuyết. 

5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẫn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1. Kiến Thức 

5.1.1.  

Nêu được kiến thức cơ bản về nguyên tắc kết 

hợp 1.2các hợp âm ba chính T-S-D và cách 

phối bè T-S-D. 

1.3 3 

5.1.2.  

Ứng dụng phối bè hợp âm sáu, hợp âm sáu 

bốn của hợp âm ba chính; Kết và một số hình 

thức chủ yếu của kết. 

1.4 3 

5.1.3.  
Vận dụng phối bè hợp âm bảy át, hợp âm ba 

phụ, điệu trưởng hòa âm và hợp âm chín.  
1.3 3 

5.1.4.  
Phân tích kiến thức hòa âm phối bè và đăt 

hợp âm cho những hoạt động ngoại khóa. 
1.5 4 

5.2. Kỹ năng/ Phẩm chất đạo đức 

5.2.1.  
Thiết kế viết bè đặt hợp âm cho ca khúc thực 

hiện luyện tập và biểu diễn 
2.1.2 3 

5.2.2.  
Biết cách phối bè cho các bài tập sau mỗi bài 

giảng lí thuyết. 
2.1.1 3 

5.2.3.  
Biết đặt hợp âm, phân tích tác phẩm và phối 

bè đơn giản cho ca khúc thiếu nhi. 
2.1.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1.  
Qua việc phối hòa âm 4 bè và phối bè đơn 

giản cho ca khúc, người học có thể tự đàn và 
3.1 3 
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cảm nhận sự chuyển đổi màu sắc của hòa âm, 

cũng như  sức hút dẫn của công năng sử dụng 

trong bài tập 

5.3.2.  

Có hứng thú cho sinh viên trong quá trình 

học tập môn Hòa âm. Sinh viên tích cực làm 

các bài tập phối bè sau phần lý thuyết 

3.2 3 

6. Nội dung học phần và kế hoạch daỵ học 

6..1. Lý thuyết 

Chương 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy học 

Chuẩn bị 

của SV 

Hoạt 

động 

đánh giá 

Chương 1: Nguyên tắc kết hợp 

các hợp âm ba chính T - S - D và 

cách phối bè 

1.1. Một số điều ôn tập về nhạc lí cơ bản 

1.2. Hòa âm bốn bè 

1.3. Hệ thống chức năng của các 

hợp âm ba chính 

1.4. Cách nối tiếp các hợp âm ba 

chính nguyên vị 

1.5. Phối hòa âm cho giai điệu 

bằng các hợp âm ba chính gốc 

1.6. Sự thay đổi vị trí các âm của 

hợp âm 

1.7. Phối hòa âm cho bè Basse 

bằng các hợp âm ba chính gốc 

1.8. Bước nhảy của âm ba 

1.9. Sự cấu tạo bài tập hòa âm – kết 

18 5.1 

5.2 

5.3 

Thuyết 

trình,  

thảo 

luận 

nhóm 

Đọc Sách 

giáo khoa 

Hòa âm, 

nội dung 

chương 1, 

từ trang 5 

đến trang 2 

- Sinh viên 

làm bài tập 

trước ở 

nhà 

#HĐ 

9.1.1 

Chương 2: Hợp âm sáu, hợp âm 

sáu bốn của hợp âm ba chính. 

Kết và một số hình thức chủ yếu 

của kết. 

6 5.1 

5.2 

5.3 

Thuyết 

trình,  

Đọc Sách 

giáo khoa 

Hòa âm, 

nội dung 

#HĐ 

9.1.2 
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2.1. Hợp âm kết sáu bốn 

2.2. Hợp âm sáu của các hợp âm ba 

chính 

2.3. Các hợp âm sáu bốn lướt và 

thêu  

Thảo 

luận 

nhóm 

chương 2 

từ trang 26 

đến trang 

35 

- SV làm 

bài tập 

trước ở 

nhà 

  Chương 3: Các hợp âm bảy át, 

hợp âm ba phụ, điệu trưởng hòa 

âm và hợp âm chín. 

3.1. Hợp âm bảy át 

3.2. Các thể đảo của hợp âm bảy át 

3.3. Hệ thống chức năng đầy đủ 

của điệu trưởng tự nhiên và điệu 

thứ hòa âm 

3.4. Hợp âm SII6 và SII 

3.5. Điệu trưởng hòa âm 

3.6. Hợp âm ba bậc VI 

3.7. Hợp âm bảy bậc II 

3.8. Hợp âm bảy dẫn 

3.9. Hợp âm chín 

21 5.1 

5.2 

5.3 

Thuyết 

trình,  

thảo 

luận 

nhóm 

- Đọc sách 

giáo khoa 

Hòa âm, 

nội dung 

chương 3 

từ trang 36 

đến trang 

58, làm bài 

tập trước ở 

nhà 

#HĐ 

9.1.3 

 

#HĐ 

9.3.4 

6.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế (nếu có) 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 
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1 Đào Thái Hòa âm 1994 

Nhạc 

viện Tp. 

HCM 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

2 Hoàng Hoa 
Hòa âm ứng 

dụng 
2007 

NXB 

Đại học 

sư phạm 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

3 
Nguyễn Bách 

Tp. Hồ Chí Minh 

Hòa âm 

truyền thống 
2003 

NXB 

Âm 

nhạc Hà 

Nội 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

4 Đặng văn Bông 
Hòa âm thực 

hành 
2010 

NXB 

Âm 

nhạc 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

 

8. Quy định đối với sinh viên  

 - Lên lớp theo đúng số tiết đã được quy định (dự lớp ít nhất là 80% số tiết) mới được dự 

thi.  

 - Sinh viên tham gia các buổi học đầy đủ và tích cực. Có thái độ nghiêm túc trong 

học  tập, tự học, tự nghiên cứu.  

 - Sinh viên làm bài tập phối bè và bài tập ứng dụng sau mỗi bài học lý thuyết. 

 - Đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Kiểm tra 
Chương 1: Phối hòa âm 4 bè thuộc 

kiến thức chương 1 

5.1 

5.2 

5.3 

50% 
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2 Kiểm tra 
Chương 2: Phối hòa âm 4 bè thuộc 

kiến thức chương 2 

5.1 

5.2 

5.3 

3 Kiểm tra 
- Chương 3: Phối hòa âm 4 bè thuộc 

kiến thức chương 3 

5.1 

5.2 

5.3 

4 
Kiểm tra kết 

thúc học phần 

- Ứng dụng thực hành: đặt hợp âm 

và phối bè đơn giản cho ca khúc 

thiếu nhi. 

- Bài tập: Phối hòa âm 4 bè theo 

chương trình đã học 

5.1 

5.2 

5.3 

50% 

 

                                                                              Đồng Tháp, ngày   tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Huy Bình 
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22. ĐỆM ĐÀN ORGAN 2 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Đệm đàn Organ 2 

Mã lớp học phần: MU4203 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 00/60/60 

Học phần điều kiện: MU4202 

Học kỳ: Xuân  Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên 

- Giảng viên 1 

Họ và tên: Võ Xuân Hùng Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0918.993.517                            Email: xuanhungmusic@gmail.com 

Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật 

- Giảng viên 2                                                     

        Nguyễn Thị Quỳnh Như                         Chức danh, học vị: Thạc sĩ 
        Điện thoại: 0378810210                               Email: nhuquynh0612@gmail.com 
        Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật 
3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần Đệm đàn Organ 2 trang bị cho SV những kiến thức lí thuyết và thực hành 

sâu hơn trong soạn đệm ca khúc để ứng dụng vào đệm đàn; có kiến thức về thủ pháp tạo câu 

nhạc dạo đầu, dạo giữa và câu kết trong soạn đệm một ca khúc. Có khả năng phối hòa thanh 

và đệm hát cho các bài hát trong và ngoài nhà trường THCS ở các hình thức đệm hát cho đơn 

ca, tốp ca, đồng ca. 

 4. Mục tiêu học phần 

Sinh viên vận dụng những kiến thức về vòng hòa âm, thủ pháp tạo câu nhạc dạo đầu, 

dạo giữa và câu kết, chọn điệu, âm sắc phù hợp trong soạn đệm, vận dụng các kỹ thuật ngón 

vào các câu lót tay phải, cài đặt và sử dụng các phím bổ trợ một cách hợp lí, có hiệu quả trong 

đệm hát. Từ đó vận kiến thức lý thuyết và thực hành đó vào việc học tập, tiếp thu và cảm 

thụ tốt những môn học chuyên ngành liên quan. Đồng thời cũng giúp sinh viên dạy tốt 
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phân môn học âm nhạc ở trường phổ thông cũng như trong các lĩnh vực hoạt động âm 

nhạc khác. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT  

Đánh giá 

mức độ 

năng lực  

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

- Vận dụng được kiến thức về hòa âm, thủ pháp soạn 

câu nhạc dạo đầu, dạo giữa và câu kết bài, soạn câu 

lót để tạo ra các câu dạo, câu lót mới trong đệm hát 

ca khúc trong chương trình phổ thông và ca khúc 

ngoại khóa.  

1.3 3 

5.1.2 

- Thiết kế các câu đệm lót để tạo ra các câu dạo, câu 

lót mới trong đệm hát ca khúc trong chương trình 

phổ thông và ca khúc ngoại khóa.  

1.6 6 

5.2 Kỹ năng - Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Thành thào về  hòa âm và kỹ thuật đệm hát để tạo 

ra được một bài soạn đệm ca khúc trong chương 

trình phổ thông một cách có hiệu quả. 

2.1.2 4 

5.2.2 

Thành thạo các kỹ thuật đệm piano (Normal) và 

kiểu đệm có phần hòa âm tự động (Accomp) vào 

đệm hát các bài hát phổ thông và các hoạt động 

văn nghệ trong và ngoài nhà trường. 

2.1.2 4 

5.2.3 
Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
2.1.5 3 

5.2.4 
Vận dụng các kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn 

đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục âm nhạc. 
2.2.1 3 

5.2.5 

Tiếp nhận các phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm 

chỉnh nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt các chủ trương, 

đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy 

định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo và quy định của 

địa phương. 

2.3.1 3 
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5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.2 

Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực 

hiện nhiệm vụ xác định và chịu trách nhiệm cá nhân, 

trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và 

nghiên cứu. 

3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Thực hành 

Chương/ chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của 

SV 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1: 

Thực hành soạn câu nhạc dạo 

đầu, dạo giũa và câu kết bài. 

1. Soạn câu nhạc dạo đầu, dạo 

giữa và câu kết cho các ca khúc 

trong chương trình THCS. 

1.1.1.  Tuổi hồng 

1.1.2.  Hò Ba Lí  

1.1.3.  Ngôi nhà của chúng ta 

1.1.4. Tuổi đời mênh mông 

1.1.5. Nổi trống lên các bạn 

ơi! 

1.1.6. Mái trường mến yêu 

1.1.7. Lý cây đa 

1.1.8. Ca- Chiu – Sa 

1.1.9. Khúc ca bốn mùa 

1.2.  Soạn và đệm một ca khúc 

hoàn chỉnh. 

1.2.1.  Ca khúc trong chương 

trình 

1.2.2.  Ca khúc ngoại khóa. 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1; 5.2; 

5.3 

 

 

- Kết hợp 

thuyết trình 

và hướng 

dẫn thực 

hành trên 

đàn phím 

(bao gồm 

hướng dẫn 

chung và 

hướng dẫn 

thực trên 

đàn phím.  

- Hướng 

dẫn sinh 

viên ứng 

dụng lí 

thuyết về 

các vòng 

hòa thanh 

cơ bản để 

áp dụng 

1. Chuẩn bị: 

+ Đàn phím 

điện điện tử. 

+ Giáo trình 

chính và giáo 

trình tham 

khảo. 

2. Nhiệm vụ 

học tập:  

+ SV nghiên cứu 

các nội dung sau 

trong tài liệu bắt 

buộc số [1] Cụ 

thể: Đọc tài liệu 

[1, Chương III 

tr.148-154] để 

làm để nắm được 

các thủ pháp 

soạn câu nhạc 

dạo. [ Chương 

IV tr.155–175]: 

#HĐ 

9.1,9.2 
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1.3.  Luyện tập và ứng dụng 

đệm hát kiểu đệm piano 

(Normal).  

1.3.1. Luyện tập mẫu đệm 

điệu Valse  

1.3.2. Luyện tập mẫu đệm 

điệu Slow 

1.3.3. Luyện tập mẫu đệm 

điệu Rumba 

1.3.4. Luyện tập mẫu đệm 

điệu Passodoble 

1.3.5. Luyện tập mẫu đệm 

điệu March 

1.3.6. Luyện tập mẫu đệm 

điệu 16 Beat 

vào việc 

đặt hợp âm 

cho ca 

khúc trong 

việc soạn 

câu dạo 

đầu. 

  

đọc TL [2 Phần 

II, tr.39 - 87]:  

 

                    Chương 2: 

2. Thực hành đệm hát các ca 

khúc ngoại khóa. 

2.1. Đệm hát ca khúc nhịp độ 

nhanh  

2.1.1. Bài ca sinh viên (Disco) 

2.1.2. Hãy hát lên (Disco) 

2.1.3. Thêm một tuổi hồng 

(điệu Chachacha). 

2.1.4. Búp bê không tình yêu 

(Techno). 

2.2.  Đệm hát ca khúc nhịp 

độ vừa 

2.2.1.  Tuyết rơi (Rumba) 

2.2.2.   

30 

 

 

 

 

 

5.1; 5.2; 

5.3 

 

 

- Kết hợp 

thuyết trình 

và hướng 

dẫn thực 

hành nhóm, 

thực hành 

cá nhân. 

GV tổng 

hợp, đánh 

giá, nhận 

xét. Sửa lỗi 

nếu sinh 

viên thực 

hiện chưa 

chính xác. 

- Thị phạm 

những chỗ 

- Tài liệu học 

tập, (bao gồm 

tài liệu chính và 

tài liệu tham 

khảo. Đàn 

phìm điện tử. 

- Tập trước câu 

nhạc dạo đầu, 

dạo giữa, các 

câu nhạc lót, 

fill, hợp âm tay 

trái ở nhà. 

 

- Tập phần giai 

điệu của ca 

khúc mà mình 

đệm hát cho 

#HĐ 

9.2,9.3 
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2.2.3. Tình cây và đất 

(Rumba)Bóng chiều xưa 

(Tango) 

2.2.4. Một cõi đi về (Slow) 

2.2.5. Khát vọng (Slow) 

3. Kiểm tra thường kỳ các nội 

dung trong chương I, 

chương II và Thi kết thúc 

học phần. 

khó mà 

sinh viên 

chưa thực 

hành được. 

 
 
 
 
 

người sẽ hát 

cho mình. 

- Chọn người 

hát phù hợp để 

luyện tập trong 

suốt quá trình 

học tập trên 

lớp. 

 

7.Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

TL 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Nguyễn Xuân 

Tứ 

Giáo trình đệm 
đàn phím điện tử 

2013 

Nxb 

ĐHSP 

Hà Nội 

- Thư viện 

Lê Vũ Hùng 

- ĐH ĐT 

- Nhà sách 

x 

 

2 
Trương Ngọc 

Chiến 

Đệm nhạc nhẹ 
cơ bản trên 
Piano 

2003 
ĐH 
Huế 

TV Lê Vũ 
Hùng  x 

3 
Cù Minh 

Nhật 
Học đệm organ 
Tập 1.2.3.4. 

2014 
NXB 
AN 

TV Lê Vũ 
Hùng 

 x 

4 
Đoàn Phương 

Hải 

Giáo trình cơ sở 

Phương pháp 

soạn đệm đàn 

trên Keyboard 

2013 

Nxb 

ĐH 

Huế 

- Thư viện 

Lê Vũ Hùng 

- ĐH ĐT 

- Nhà sách 

 x 

8. Quy định đối với sinh viên.          

- SV vắng học quá 20% số tiết thì không được dự thi kết thúc học phần;   

- Tham gia đầy đủ các các buổi học, tích cực; có thái độ nghiêm túc trong học tập, tự học, 

tự nghiên cứu.           

- Trả bài tập trong các buổi lên lớp do giảng viên yêu cầu.     

- Sinh viên thực hành đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ. 
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9. Đánh giá kết quả học tập. 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 9.2. Kiểm tra 
Chương 1: Mục 1.1, 1.2, 1.3. 

chương 1. 5.1; 5.2; 

5.3 
50% 

2 9.3. Kiểm tra Chương 1: Mục 2.1 & 2.2 

3 

9.4. Thi kết thúc học 

phần 

(Hình thực hành) 

 Chương 1 và Chương 2: 

 -  Soạn và đệm hát một ca khúc 

THCS hoặc một ca khúc ngoại 

khóa. 

- Đệm hát một ca khúc ngoại 

khóa (Bài có phần đệm sẵn). 

* Sinh viên được phép  đệm hát 

bằng hình thức đệm 

Piano(Normal) hoặc có phần 

đệm (Accomp). 

5.1; 5.2; 

5.3 

 

50% 

                                                                    Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Võ Xuân Hùng 
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23. PHÂN TÍCH TÁC PHẨM 1 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Phân tích tác phẩm 1 

Mã lớp học phần: MU4145P 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 45LT/ 00ThH/ 90TH 

Học phần điều kiện: MU4128 

Học kỳ: Mùa Xuân Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên   

2.1. Giảng viên 1: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0378810210 Email: Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

2.2. Giảng viên 2: 

Họ và tên: Lại Thị Thanh Thủy Chức danh, học vị: Thạc sĩ   

Điện thoại: 0904793525 Email: thuy.lai1710@gmail.com 

Đơn vị: Khoa SP Nghệ thuật  

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức quan trọng của từng phương pháp 

diễn tả cơ bản khi phân tích tác phẩm âm nhạc, các thủ pháp nghệ thuật, các khái niệm, 

chức năng, các dạng cấu trúc phổ biến và ứng dụng của các hình thức một đoạn đơn, hai 

đoạn đơn, ba đoạn đơn, ba đoạn phức.  

4. Mục tiêu học phần 

 Qua học phần, sinh viên có kiến thức để vận dụng vào việc phân tích tác phẩm vừa 

và nhỏ nhằm tạo tiền đề học tốt học phần Phân tích tác phẩm 2. Đồng thời, những kiến 

thức cơ bản trong học phần cũng nhằm mục đích góp phần giúp SV có thể phát huy tốt 

khả năng nghe nhạc và cảm thụ âm nhạc. Bên cạnh đó, SV có thể vận dụng những kiến 

thức về cách chia ranh giới cấu trúc, phân tích giá trị nghệ thuật của tác phẩm làm kiến 

thức bổ trợ để thiết kế các chủ đề - chuyên đề học tập có liên quan trong chương trình âm 

nhạc ở trường phổ thông. 
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5.  Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1 Kiến thức 

5.1.1 

Vận dụng được các khái niệm về một số hình thức và 

thuật ngữ âm nhạc; các thủ pháp phát triển âm nhạc, 

các bước tiến hành phân tích một tác phẩm. 

1.3 3 

5.1.2 
Phân tích được cấu trúc hình thức, giá trị nghệ thuật 

một số tác phẩm Việt Nam và nước ngoài. 
1.4 4 

5.2 Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Sử dụng được các lập luận, tư duy, phân tích, liên hệ 

so sánh cấu trúc của nhiều tác phẩm nhằm hiểu rõ và 

sâu hơn các tác phẩm âm nhạc của Việt Nam và Thế 

giới. 

2.1.1 3 

5.2.2 
Làm chủ được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các vấn 

đề liên quan đến học phần. 
2.1.5 3 

5.2.3 

Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình 

bày, tranh luận, phân tích, chia sẻ các thông tin liên 

quan đến kiến thức bài học với bạn bè trong nhóm và 

trước tập thể. 

2.2.3 4 

5.3 Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Tổ chức được hoạt động học tập độc lập, có tinh thần 

phối hợp trong làm việc nhóm có trách nhiệm đối với 

cá nhân và tập thể. 

3.2 4 

5.3.2 

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể 

bảo vệ được quan điểm cá nhân trong học tập và 

nghiên cứu. 

3.3 5 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ 

CHUNG 

1.1. Bản chất và đặc trưng 

của nghệ thuật âm nhạc  

1.2. Những nguyên tắc 

chung trong phương 

pháp phân tích tác 

phẩm âm nhạc 

1.3. Hình thức và nội dung 

âm nhạc 

1.4. Những phương tiện 

biểu hiện âm nhạc 

1.5. Những dấu hiệu tạo 

nên sự phân chia ranh 

giới hình thức âm nhạc 

1.6. Cơ cấu của ngôn ngữ 

âm nhạc 

1.7. Các thủ pháp phát 

triển âm nhạc 

1.8. Chức năng từng phần 

trong tác phẩm âm 

nhạc 

1.9. Những yêu cầu khi 

phân tích một tác phẩm 

âm nhạc 

9 5.1 

5.2; 

5.3 

 

- Thuyết 

trình, trực 

quan bằng 

bài giảng 

điện tử và 

nghe tác 

phẩm minh 

họa. 

- Vấn đáp, 

thảo luận và 

làm bài tập 

cá nhân, bài 

tập nhóm. 

-  Đọc tài liệu 

[1, tr 9 – 37] 

trả lời câu hỏi 

và nghiên 

cứu bài tập 

trang 17-18; 

38- 40. 

- Đọc thêm 

tài liệu [3], 

[4]. 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 2. HÌNH THỨC 

MỘT ĐOẠN ĐƠN 

2.1. Khái quát  

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Đoạn nhạc cân phương 

2.1.3. Đoạn nhạc không cân 

phương 

2.1.4. Tính chu kỳ 

2.1.5. Tính tổng hợp 

2.1.6. Tính chia nhỏ 

2.1.7. Ứng dụng 

2.1.8. Sự giống nhau và khác 

nhau giữa hình thức đoạn 

nhạc độc lập và hình thức 

đoạn nhạc là một phần 

của tác phẩm 

2.2. Các dạng cấu trúc phổ 

biến  

2.2.1. Hình thức một đoạn đơn 

có nhắc lạị 

2.2.2. Hình thức một đoạn đơn 

không nhắc lại 

9 5.1 

5.2; 

5.3 

 

- Thuyết 

trình, trực 

quan bằng 

bài giảng 

điện tử và 

nghe tác 

phẩm minh 

họa. 

- Vấn đáp, 

thảo luận và 

làm bài tập 

cá nhân, bài 

tập nhóm. 

- Kiểm tra 

đánh giá, 

sửa sai. 

- Đọc tài liệu 

[1, tr 41- 58] 

trả lời câu hỏi 

và nghiên 

cứu bài tập 

trang 60- 61. 

- Tìm hiểu ý 

nghĩa nội 

dung nghệ 

thuật thông 

qua các yếu 

tố giai điệu, 

tiết tấu, nhịp 

điệu… và 

khẳng định 

tính chất thể 

loại các tác 

phẩm sau: 

+ Đỗ Nhuận: 

Du kích ca, 

Việt Nam quê 

hương tôi, 

Hành quân 

xa 

+ Lưu Hữu 

Phước: Lên 

đàng, Ca 

9.1 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

2.2.3. Hình thức một đoạn đơn 

có ba câu 

2.2.4. Hình thức một đoạn đơn 

phức tạp 

2.2.5. Hình thức một đoạn kép 

2.2.6. Hình thức một đoạn đơn 

không thể chia câu 

2.3.   Các tác phẩm tham 

khảo 

ngợi Hồ Chủ 

Tịch. 

+ Hoàng 

Việt: Lên 

ngàn, Tình 

ca, Mùa lúa 

chín. 

Chương 3. HÌNH THỨC HAI 

ĐOẠN ĐƠN 

3.1. Khái quát 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Đặc điểm từng đoạn 

3.1.3. Ứng dụng 

3.2. Các dạng cấu trúc phổ 

biến 

3.2.1. Hình thức hai đoạn đơn 

có nhắc lại 

3.2.2. Hình thức hai đoạn đơn 

không nhắc lại phát triển 

9 5.1; 

5.2; 

5.3 

 

- Thuyết 

trình, trực 

quan bằng 

bài giảng 

điện tử và 

nghe tác 

phẩm minh 

họa. 

- Vấn đáp, 

thảo luận và 

làm bài tập 

cá nhân, bài 

tập nhóm. 

- Kiểm tra, 

đánh giá, 

sửa sai. 

- Đọc tài liệu 

[1, tr 62 – 

76]; trả lời 

câu hỏi và 

nghiên cứu 

bài tập trang 

77-78. 

- Tìm hiểu và 

phân chia 

thành các câu 

nhạc, tiết 

nhạc, mô típ; 

cách tiến 

hành kết câu 

các bài nhạc: 

+ Hoàng 

Long, Hoàng 

Lân: Bác Hồ 

9.2 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

3.2.3. Hình thức hai đoạn đơn 

không nhắc lại tương 

phản 

3.2.4. Hình thức hai đoạn 

Sonate cổ 

3.2.5. Hình thức hai đoạn kép 

3.3. Sự nhắc lại trong hình 

thức hai đoạn đơn 

3.3.1. Nhắc lại cả hai đoạn 

3.3.2. Nhắc lại đoạn a hoặc 

nhắc lại đoạn b 

3.4.   Các tác phẩm tham 

khảo 

người cho em 

tất cả, Chúng 

em cần hòa 

bình. 

+ Mozart – 

Tô Hải: Khát 

vọng mùa 

xuân 

+ Hàn Ngọc 

Bích: Tháng 

ba học trò, 

Mùa hè chao 

nghiêng. 

Chương 4. HÌNH THỨC BA 

ĐOẠN ĐƠN 

4..1. Khái quát 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Nguồn gốc 

4.1.3. Ứng dụng 

4..2. Các dạng cấu trúc phổ 

biến 

4.2.1. Hình thức ba đoạn đơn 

nhắc lại phát triển 

9 5.1; 

5.2; 

5.3 

 

- Thuyết 

trình, trực 

quan bằng 

bài giảng 

điện tử và 

nghe tác 

phẩm minh 

họa. 

- Vấn đáp, 

thảo luận và 

làm bài tập 

cá nhân, bài 

tập nhóm. 

- Đọc tài liệu 

[1, tr 79-90]; 

trả lời câu hỏi 

và nghiên 

cứu bài tập 

trang 91- 92. 

*Bài tập: 

Tìm hiểu và 

phân chia 

thành các câu 

nhạc, tiết 

nhạc, mô típ; 

cách tiến 

9.3 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

4.2.2. Hình thức ba đoạn đơn 

nhắc lại tương phản 

4.2.3. Hình thức ba đoạn đơn 

nhắc lại với đoạn b là 

đoạn nhạc không hoàn 

chỉnh 

4.2.4. Hình thức ba đoạn đơn 

không nhắc lại 

4..3. Đặc điểm từng đoạn 

4.3.1. Đoạn thứ nhất – đoạn 

trình bày “a” 

4.3.2. Đoạn thứ hai – đoạn 

giữa “b” 

4.3.3. Đoạn thứ ba – đoạn 

nhắc lại “a/á” 

4..4. Sự nhắc lại trong hình 

thức ba đoạn đơn 

4.5. Các tác phẩm tham khảo 

- Kiểm tra 

đánh giá, 

sửa sai. 

hành kết câu, 

thủ pháp phát 

triển âm nhạc 

các tác phẩm 

sau: 

+ Cao Minh 

Khanh: 

Chiều thu 

nhớ trường 

+ Trịnh Công 

Sơn: Tuổi đời 

mênh mông 

+ Huy Du: 

Tình em 

Chương 5. HÌNH THỨC BA 

ĐOẠN PHỨC 

5.1. Khái quát 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Tính triết lý 

9 5.1; 

5.2; 

5.3 

 

- Thuyết 

trình, trực 

quan bằng 

bài giảng 

điện tử và 

nghe tác 

-  Đọc tài liệu 

[1, tr 93- 99]; 

trả lời câu hỏi 

và nghiên 

cứu bài tập 

trang 100- 

101. 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

5.1.3. Ứng dụng 

5.2. Các dạng cấu trúc phổ 

biến 

5.2.1. Hình thức ba đoạn ghép 

5.2.2. Hình thức ba đoạn lưng 

chừng 

5.2.3. Hình thức ba đoạn kép 

5.3. Đặc điểm từng phần 

5.3.1. Phần thứ nhất – Phần 

trình bày “A” 

5.3.2. Phần thứ hai – Phần giữa 

“B” 

5.3.3. Phần thứ ba – Phần nhắc 

lại “A” 

5.4. Các phần bổ sung trong 

hình thức ba đoạn phức 

5.4.1. Phần mở đầu 

5.4.2. Phần nối 

5.4.3. Phần kết 

5.5. Các tác phẩm tham khảo 

phẩm minh 

họa. 

- Vấn đáp, 

thảo luận và 

làm bài tập 

cá nhân, bài 

tập nhóm. 

- Kiểm tra 

đánh giá, 

sửa sai. 

*Bài tập:  

Phân tích cấu 

trúc hình 

thức các tác 

phẩm sau: 

+ Chopin: 

Mazurka 

Op.59 số 1 

+ 

Tchaikovsky: 

Trên xe tam 

mã (tháng11) 

trong Tổ 

khúc bốn 

mùa 

+ Beethoven: 

Chương III- 

sonate số 1 

cho Piano 

7. Tài liệu học tập 
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STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà  

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Nguyễn Thị 

Nhung 

Hình thức, 

thể loại âm 

nhạc 

2005 

- Nxb 

ĐH Sư 

Phạm 

- Nhà sách 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

x  

2 

 

Lan Hương 

 

Các thể loại 

âm nhạc. 

 

2004 
- Nxb 

Văn hóa 

- Nhà sách 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

 x 

3 
Đào Trọng 

Minh 

Phân tích 

tác phẩm 

âm nhạc 

2003 - Nxb Trẻ 

- Thư viện 

Trường 

ĐH Đồng 

Tháp 

 x 

4 
Đào Ngọc 

Dung 

Phân tích 

tác phẩm 

âm nhạc 

1998 
- Nxb 

Giáo dục 

- Thư viện 

Trường 

ĐH Đồng 

Tháp 

- Nhà sách 

 x 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Hoàn thành tốt bài tập được giao, thái độ học tập tốt, có ý thức chủ động trong việc 

tự học, tự nghiên cứu trước tài liệu. 

- Điều kiện được thi kết thúc học phần: SV phải hoàn thành đầy đủ các bài bài kiểm 

tra thường kỳ. 
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9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 Kiểm tra 

Chương 2 

Nội dung: Các dạng cấu trúc phổ biến 

của Hình thức 1 đoạn đơn 

5.1; 5.2 10% 

9.2 Kiểm tra 

Chương 3 

Nội dung: Các dạng cấu trúc phổ biến 

của Hình thức  2 đoạn đơn 

5.1; 5.2 20% 

9.3 Kiểm tra 

Chương 4 

Nội dung: Các dạng cấu trúc phổ biến 

của Hình thức 3 đoạn đơn 

5.1; 5.2; 20% 

9.4 

Thi kết thúc 

học phần: Bài 

tập lớn 

Phân tích một tác phầm âm nhạc Việt 

Nam hoặc nước ngoài 
5.1; 5.2 50% 

      Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 
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24. HÒA ÂM 2 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hòa âm  2 

Mã lớp học phần: MU4120 

Số tín chỉ: 3                                                    Số tiết tín chỉ: 45/00/90 

Học phần điều kiện: MU4119N 

Học kỳ:  Mùa Xuân  Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên (mời giảng) 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Hòa âm 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức nâng cao về hòa âm, 

biết phân tích hòa âm với những tác phẩm tiêu biểu; biết đặt hợp âm và phối bè cho những 

những ca khúc phổ thông và những ca khúc trong chương trình THCS.  

4. Mục tiêu học phần  

Học phần Hòa âm 2 nhằm nâng cao kiến thức về hòa âm cho người học, giúp sinh 

viên biết cách đặt hợp âm và phối bè đơn giản cho ca khúc, bổ sung thêm kiến thức về 

chuyên ngành âm nhạc, hỗ trợ kiến thức cho các học phần có liên quan và có khả năng 

học nâng cao sau khi tốt nghiệp. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Hiểu những kiến thức nâng cao về Hòa âm: Điệu 

thứ  tự  nhiên, âm nền, các hợp âm bảy phụ, mô tiến, 

biến âm điệu thức và chuyển điệu cấp 1. 

1.3 3 

5.1.2 
Vận dụng kiến thức hòa âm đã học vào làm bài tập 

phối hòa âm 4 bè. 
1.3 3 

5.2. Kỹ năng - Phẩm chất đạo đức 
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5.2.1 
Biết cách phối hòa âm bốn bè, cách đặt  hợp âm  và 

ứng dụng viết 2 bè đơn giản cho ca khúc. 
2.1.4 5 

5.2.2 
Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan 

đến chuyên môn. 
2.1.5 3 

5.2.3 
Hiểu phối bè đúng sẽ làm tăng hiệu quả cảm xúc 

cho người nghe. 
2.2.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Có trách nhiệm trong kế hoạch cá nhân, có tinh thần 

phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện 

nhiệm vụ học tập, có trách nhiệm đối với nhóm. 

3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phương 

pháp  

dạy – 

học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên  

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

  Bài 1: Hợp âm III6 

  Bài 2: Hợp âm VII6 

  Bài 3: Hợp âm bảy át có quãng 6 

  Bài 4: Hợp âm ba bậc III 

  Bài 5: Điệu thứ tự nhiên 

  Bài 6: Âm nền 

  Bài 7: Các hợp âm bảy phụ 

  Bài 8: Mô tiến 

  Bài 9: Biến âm điệu thức 

  Bài 10: Lý luận chung về chuyển 

điệu 

  Bài 11: Chuyển điệu vào các điệu 

tính họ hàng cấp I qua hạ át 

  Bài 12: Chuyển điệu cấp I qua át 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

6 

3 

6 

 

6 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

Thuyết 

trình,  

thảo 

luận 

nhóm 

Đọc Sách 

giáo khoa 

Hòa âm 

của Đào 

Thái, nội 

dung 

chương từ 

trang 59 

đến trang 

95 

- Sinh viên 

làm bài tập 

trước ở nhà 

#HĐ 

9.1.1; 

#HĐ 

9.1.2 

#HĐ 

9.1.3; 

9.3.2 

6.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế (nếu có) 
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7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đào Thái Hòa âm 1994 

Nhạc 

viện Tp. 

HCM 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

2 Hoàng Hoa 
Hòa âm ứng 

dụng 
2007 

NXB 

Đại học 

sư 

phạm 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

3 
Nguyễn 

Bách 

Hòa âm truyền 

thống 
2003 

NXB 

Âm 

nhạc Hà 

Nội 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

4 
Đặng văn 

Bông 

Hòa âm thực 

hành 
2010 

NXB 

Âm 

nhạc 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

8. Quy định đối với sinh viên  

 - Lên lớp theo đúng số tiết đã được quy định (dự lớp ít nhất là 80% số tiết) mới 

được dự thi.  

 - Sinh viên tham gia các buổi học đầy đủ và tích cực. Có thái độ nghiêm túc trong 

học tập, tự học, tự nghiên cứu.  

 - Sinh viên làm bài tập phối bè và bài tập ứng dụng sau mỗi bài học lý thuyết. 

 - Sinh viên làm đủ 3 bài kiểm tra đánh giá thường xuyên mới đủ điều kiện dự thi 

kết thúc học phần. 
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9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Kiểm tra Bài tập: Hợp âm bảy át có quãng 6. 5.1.2 20% 

2 Kiểm tra Bài tập về Mô tiến. 5.1.2 10% 

3 Kiểm tra 
Bài tập về chuyển điệu vào các điệu tính 

họ hàng cấp I qua hạ át. 
5.1.2 20% 

4 

Thi kết 

thúc học 

phần 

- Thực hành phối bè 2 bè đơn giản cho 

một ca khúc và biểu diễn theo nhóm. 

- Phối hòa âm 4 bè với kiến thức đã học. 

5.1.2 50% 

        Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

(Ký và ghi họ tên) 
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25. CHỈ HUY DÀN DỰNG HÁT TẬP THỂ 

 

 

ĐỀCƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Chỉ huy dàn dựng hát tập thể 

Mã lớp học phần: MU4101 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 2/56/60 

Học phần điều kiện: Không  

Học kỳ: Mùa xuân                 Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

• Giảng viên 1: 

 Họ và tên:   Nguyễn Huy Bình Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

 Điện thoại:    0919938894 Email: binhdhdt85@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Tổng quan về học phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chỉ huy để có thể 

tổ chức, tập luyện và biểu diễn hợp xướng với những tác phẩm loại nhỏ. Học phần giúp 

sinh viên hiểu biết một số kiến thức về hoạt động văn nghệ ngoại khóa để có thể dạy và 

thực hiện tốt công tác phong trào ở trường THCS. 

4. Mục tiêu học phần/ Chuẩn đầu ra 

4.1. Kiến thức 

 Hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của người chỉ huy. Nắm vững cách đánh một số loại 

nhịp cơ bản: nhịp 2 phách, nhịp 3 phách, nhịp 4 phách, nhịp 6 phách và một số phương 

pháp diễn tả thường dùng. 

4.2. Kỹ năng 

 Ứng dụng thể hiện tác phẩm với các loại nhịp cơ bản thường gặp.  

4.3. Thái độ 

Vận dụng dàn dựng và chỉ huy một số hình thức hát tập thể và hợp xướng. Tích 

cực tham gia luyện tập thực hành chỉ huy và chủ động học tập trên lớp và tự học. Có ý 

thức rèn luyện chuyên môn để phát huy năng lực ca hát. Yêu thích môn chỉ huy, từ đó hình 
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thành khả năng dạy tốt và giúp học sinh của mình cũng yêu thích môn âm nhạc trong chương 

trình âm nhạc THCS. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã 

 
Mô tả chuẫn đầu ra 

Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến Thức 

5.1.1.  
Nêu được vai trò và nhiệm vụ của người 

chỉ huy 
1.4 3 

5.1.2.  

Vận dụng kiến thức chỉ huy và nắm vững 

cách đánh một số loại nhịp cơ bản: nhịp 2 

phách, nhịp 3 phách,  nhịp 4 phách, nhịp 6 

phách và một số phương pháp diễn tả 

thường dùng 

1.3 3 

5.2. Kỹ năng/ Phẩm chất đạo đức 

5.2.1.  
Phân tích và xử lý đúng sắc thái cho từng 

loại nhịp, phù hợp với tác phẩm. 
2.1.4 4 

5.2.2.  
Phân tích động tác chỉ huy cho ca khúc 

nhận xét đánh giá sơ đồ chỉ huy. 
2.1.4 4 

5.2.3.  
Ứng dụng thể hiện tác phẩm với các loại 

nhịp cơ bản thường gặp. 
2.1.4 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1.  

Yêu thích môn chỉ huy, từ đó hình thành khả 

năng dạy tốt và giúp học sinh của mình cũng 

yêu thích môn âm nhạc trong chương trình 

âm nhạc THCS. 

3.1 3 

5.3.2.  
Vận dụng dàn dựng và chỉ huy một số hình 

thức hát tập thể và hợp xướng. 
3.1 4 

5.3.3.  

Tích cực tham gia luyện tập thực hành chỉ 

huy và chủ động học tập trên lớp và tự học. 

Có ý thức rèn luyện chuyên môn để phát 

huy năng lực ca hát 

3.3 3 
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6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp  

dạy – học  

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh giá 

Chương 1: Nhiệm vụ của 

người chỉ huy  

1.1. Vai trò và nhiệm vụ 

của người chỉ huy 

1.2. Lựa chọn bài hát 

1.3. Nghiên cứu và dàn 

dựng tác phẩm  

2 5.1   Phương 

pháp: thuyết 

trình, giảng 

dạy, trực 

quan, kiểm tra 

đánh giá… 

Hình thức tổ 

chức: học theo 

từng nhóm 

lớn, nhỏ của 

từng nội dung, 

thị phạm thực 

hành luyện tập 

Xem trước 

giáo trình 

giải đáp 

một số câu 

hỏi giáo 

viên đưa ra, 

hợp tác thảo 

luận nhóm 

làm rõ vấn 

đề. 

 

#HĐ 

Thảo luận 

8.1.1 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của SV 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 2: Kỹ thuật cơ bản về chỉ 

huy 

2.1. Tư thế, hai tay và các bộ phận 

cánh tay 

   2.1.1. Tư thế 

   2.1.2. Phạm vi hoạt động của hai 

tay 

   2.1.3. Sử dụng động tác ở các bộ 

phận cánh tay  

6 5.1   Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học: chia 

nhóm khi 

thảo luận, 

thực hành 

luyện tập, 

Nghiên cứu 

SGK, rèn 

luyện tự 

học theo 

nội dung 

bài học 

 

#HĐ 

Thảo 

luận 

8.1.1 
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   2.1.4. Một số động tác về giải 

phóng cơ bắp 

2.2. Cách đánh một số nhịp cơ bản 

   2.2.1. Nhịp 2 phách 

   2.2.2. Nhịp 3 phách 

   2.2.3. Nhịp 4 phách 

   2.2.4. Nhịp 6 phách 

   2.2.5. Giới thiệu một số nhịp khác 

2.3. Một số phương pháp diễn tả 

thường dùng 

   2.3.1. Tư thế lúc chuẩn bị 

   2.3.2. Động tác lấy đà 

   2.3.3. Cách đánh legato 

   2.3.4. Cách đánh staccato 

   2.3.5. Cách đánh portato 

   2.3.6. Xử lý cường độ 

   2.3.7. Nốt ngân dài, nốt chấm dôi 

   2.3.8. Đảo phách, nghịch phách 

   2.3.9. Dấu miễn nhịp 

   2.3.10. Động tác kết thúc 

2.4. Phối hợp động tác của hai tay 

và cách sử dụng tay trái 

   2.4.1. Phối hợp động tác của hai 

tay 

   2.4.2. Cách sử dụng tay trái 

2.5. Hướng dẫn cách luyện tập 

   2.5.1. Bài tập về giải phóng cơ bắp 

  2.5.2. bài tập về cách sử dụng tay 

trái 

hình thức 

tự học. 

 

Chương 3: Ứng dụng thể hiện tác 

phẩm 

3.1. Tác phẩm nhịp 2 phách 

50 5.1 

5.2 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học: 

- SGK, 

sheet nhạc, 

động tác 

#HĐ 

#HĐ 

8.3.3 



196 
 

     1. Bài: Hành khúc tới trường - 

Dân ca Pháp 

       Lời Việt: Phan Trần Bảng - Lê 

Minh Châu 

     2. Bài: Hành khúc đội - Nhạc và 

lời: Phong Nhã 

     3. Bài: Bài ca thanh niên sôi nổi 

    Nhạc: A. Pakhmutôva 

     4. Bài: Thanh niên làm theo lời 

Bác  

   Nhạc và lời: Hoàng Hòa 

     5. Bài: Hành khúc thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh 

 Nhạc và lời: Văn Dung 

3.2. Tác phẩm nhịp 3 phách 

     1. Bài: Tiến lên đoàn viên – Nhạc 

và lời: Phạm Tuyên 

     2. Bài: Quê em – Nhạc và lời: 

Nguyễn Đức Toàn 

     3. Bài: Con chim non  – Nhạc 

Pháp 

     4. Bài: Chim cúc cu – Nhạc Ba 

Lan  

3.3. Tác phẩm nhịp 4 phách 

     1. Bài: Tiến quân ca – Nhạc và 

lời: Văn Cao 

     2. Bài: Chào mừng Đảng cộng 

sản Việt Nam - Nhạc và lời: Đỗ 

Minh 

3.4. Tác phẩm nhịp 6 phách 

      1. Bài: Làng tôi – Nhạc và lời: 

Văn Cao 

5.3 chia nhóm 

phân công 

thực hiện, 

thảo luận 

và phân 

tích vấn 

đề, thực 

hành luyện 

tập 

thực hành 

phân tích 

và thao tác 

trước các 

tác phẩm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#HĐ 

8.3.3 

 

 

 

 

 

 

#HĐ 

8.3.3 

 

 

 

 

 

#HĐ 

8.3.3 
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      2. Bài: Bài ca hy vọng – Nhạc 

và lời: Văn Ký 3. Bài: Bồng bềnh 

thuyền trăng - Nhạc và lời: Duy 

Quang 

3.5. Một số tác phẩm hợp xướng 

loại nhỏ 

      1. Bài: Hát trong mưa – Nhạc 

Pháp - Lời Việt: Tạ Phước 

      2. Bài: Mùa thu ngày khai 

trường  

  Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường - 

Phối âm: Đào Ngọc Dung 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đoàn Phi 

Chỉ huy dàn 

dựng hát tập 

thể 

2005 
NXB 

ĐHSP 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

X   

2 Vũ Tự Lân – 

Lê Thế Hào 

Phương pháp 

chỉ huy dàn 

dựng tác phẩm 

âm nhạc 

1999 NXB 

Giáo 

dục và 

đào tạo 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 X 

3 Lê Thế Hào 

– Nguyễn 

Thiết 

 Phương pháp 

chỉ huy và dàn 

dựng tác phẩm 

âm nhạc, ,  

1995 CĐSP 

Nhạc – 

Họa 

TW 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 X 
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4 Đoàn Phi Chỉ huy dàn 

dựng hợp 

xướng 

2007 NXB 

ĐHSP 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 X 

8. Quy định đối với sinh viên  

Sinh viên tham gia đủ số tiết giảng dạy trên lớp, đúng giờ theo thời khóa biểu. Nếu 

vắng học sẽ trừ điểm chuyên cần được tính trong điểm KTTK.Khuyến khích SV phát biểu 

ý kiến giải thích vấn đề và phản biện trong các buổi thảo luận, luyện tập trả bài đầy đủ 

các bài tập được giao. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

2 Kiểm tra 

Thực hành chỉ huy cá nhân 

1 tác phẩm nhịp 2, 3, 4,6 

phách 

5.1, 5.2, 

5.3 
50% 

3 Thi kết thúc học phần 

Bốc thăm loại nhịp chọn tác 

phẩm đã được học tương 

ứng đã được học để thực 

hiện và một tác phẩm tự 

chọn 

5.1, 5.2, 

5.3 
50% 

Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Huy Bình 
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26. HÁT HỢP XƯỚNG 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hát  hợp xướng 

Mã lớp học phần: MU4205 

Số tín chỉ: 3                                                    Số tiết tín chỉ: 5/80/90 

Học phần điều kiện: 

Học kỳ:  Xuân                                                Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên (mời giảng) 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Hát hợp xướng gồm có 2 chương, nhằm cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về hợp xướng, các hình thức hát hợp xướng, các loại giọng hát, thành phần của 

hợp xướng, đội hình của hợp xướng. Sinh viên được thực hành hát những bài hợp xướng 

từ dễ đến khó, từ hai bè đến bốn bè.  

4. Mục tiêu học phần   

Sau khi học xong học phần Hát hợp xướng sinh viên biết cách hát tập thể kết hợp 

với nhiều bè hòa giọng cùng nhau, biết cách luyện tập và biểu diễn các tiết mục hát hợp 

xướng chuyên và không chuyên phục vụ cho hoạt động văn nghệ, đồng thời cũng góp 

phần đáp ứng cho sự đổi mới trong chương trình giáo dục âm nhạc phổ thông hiện nay. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Vận dụng những kiến thức về hợp xướng, các hình 

thức hát hợp xướng, các loại giọng hát, thành phần 

của hợp xướng. đội hình của hợp xướng. 

1.3 3 
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5.1.2 

Biết cách nâng cao chất lượng âm thanh và có kinh 

nghiệm sửa chữa những chỗ hát sai trong dàn dựng 

hợp xướng 

1.3 3 

5.2. Kỹ năng - Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 
Biết thể hiện các kĩ năng hát tập thể và hợp xướng. 

Có tư thế hát chững chạc, tự nhiên, thoải mái. 
2.1.1 3 

5.2.2. 

Sinh viên yêu thích môn học, tích cực tham gia hát 

hợp xướng. Trau dồi tinh thần đoàn kết khi tham gia 

cùng luyện tập, biểu diễn với tập thể. 

2.2.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 
Có trách nhiệm và ý thức  giáo dục âm nhạc cho 

người học. 
3.2 4 

5.3.2 

Có trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch cá nhân, có 

tinh thần phối hợp với các thành viên trong nhóm 

thực hiện nhiệm vụ học tập. 

3.3 5 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra  

Phương 

pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên  

Hoạt 

động 

đánh 

giá  

Chương 1.  Một số vấn đề về hợp 

xướng 

1.1. Khái niệm về hợp xướng 

1.2. Các hình thức hợp xướng 

1.3. Các loại giọng hát 

1.4. Thành phần của hợp xướng 

1.5. Đội hình hợp xướng 

1.6. Nâng cao chất lượng âm thanh 

trong hợp xướng 

5 5.1.1 

5.1.2 

 

Thuyết 

trình  

 

Đọc Bài 

giảng Hát 

hợp xướng, 

nội dung 

chương 1, 

từ trang 9 

đến trang 

19 
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1.7. Kinh nghiệm sửa chữa những 

chỗ hát sai trong dàn dựng hợp 

xướng 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra   

Phương 

pháp  

dạy – 

học  

Chuẩn bị 

của sinh 

viên  

Hoạt 

động 

đánh 

giá  

Chương 2. Thực hành hát hợp 

xướng 

1. Con kênh xanh xanh 

    Nhạc và lời: Ngô Huỳnh 

2. Anh vẫn hành quân 

    Nhạc: Huy Du 

    Lời: Phỏng thơ: Trần Hữu Thung 

3. Nụ cười  - Nhạc: V.Sainski 

    Lời Việt: Phạm Tuyên 

4. Tre ngà bên lăng Bác     

    Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích 

5. Tuổi hồng             

    Nhạc và lời: Trương Quang Lục 

    Phối âm: Đỗ Tuấn 

6. Du kích sông Thao  

    Nhạc và lời: Đỗ Nhuận 

7. Dấu chân phía trước      

    Nhạc: Phạm Minh Tuấn 

80 5.2.1 

5.2.2 

 

 

Thuyết 

trình kết 

hợp thị 

phạm 

Đọc  Bài 

giảng Hát 

hợp 

xướng, nội 

dung 

chương 2, 

từ trang  20 

đến trang 

135 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

#HĐ 

9.1.3 

9.3.2 
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    Thơ: Hồ Thi Ca 

    Soạn bè: Phan Hồng Minh 

8. Tiếng hát thành phố mang tên 

Người  

Nhạc và lời: Cao Việt Bách - Đặng 

Trung 

9. Tổ quốc tươi đẹp             

    Nhạc: Verdi 

    Phỏng lời: Thế Bảo 

10. Khi tóc thầy bạc trắng 

     Nhạc và lời: Trần Đức 

11. Kỷ niệm và ước mơ 

      Nhạc và lời: Trịnh Tuấn 

12. Hoa sen      

      Nhạc và lời: Nguyễn Văn Long 

      Phối âm: Trần Vương Thạch 

13. Trống cơm                           

      Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

14. Hát hội xuân hồng  - Dân ca 

      Soạn nhạc: Viết Chung 

15. Mẹ quê hương            

      Nhạc và lời: Nguyễn Bách 
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7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Trương Thị 

Kim Hạnh 

Bài giảng Hát 

hợp xướng 
2017 

Lưu 

hành nội 

bộ 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

2 
Nhiều tác 

giả 

Tuyển chọn 

những bản hợp 

xướng hay 

2003 

NXB 

Mũi Cà 

Mau 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

3 Đoàn Phi 
Chỉ huy dàn 

dựng hợp xướng 
2007 

NXB 

Đại học 

sư phạm 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

4 Đoàn Phi 

Chỉ huy dàn 

dựng hợp hát tập 

thể 

2010 
NXB 

Âm nhạc 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Cấm thi: nếu vắng học quá 20% số tiết. 

- Sinh viên phải tham gia các buổi học đầy đủ và tích cực. Vì môn học mang tính tập 

thể cao, đòi hỏi tính kỷ luật và nghiêm túc trong tập luyện nên cá nhân cũng như từng 

bè cần thực hiện theo yêu cầu của giảng viên trong quá trình luyện tập. 
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9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá  

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Kiểm tra 

Chương 2: Thực hành hát hợp xướng. Hát 

cá nhân kết hợp với hát bè ( nữ: bài Con 

kênh xanh xanh, nam: bài Anh vẫn hành 

quân) 

5.2.1 20% 

2 Kiểm tra 
Chương 2: Thực hành hát hợp xướng: Hát 

từng bè Soprano, Alto, Tenor và Base 
5.2.1 10% 

3 Kiểm tra 
Chương 2: Thực hành hát hợp xướng : Hát 

ghép 2 bè, 4 bè 
5.2.1 20% 

4 

Thi kết 

thúc học 

phần 

- Thực hành hát từng bè 

- Hát hợp xướng 4 bài trong chương trình 

đã học 

5.2.1 50% 

        Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

(Ký và ghi họ tên) 
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27. PHÂN TÍCH TÁC PHẨM 2 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Phân tích tác phẩm 2 

Mã lớp học phần: MU4156 

Số tín chỉ: 3 Số tiết tín chỉ: 45/00/90 

Học phần điều kiện: MU4145P 

Học kỳ:  Mùa Thu Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: Thạc sĩ  

Điện thoại: 0378.810210                          Email: Nhunguyen0612@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Phân tích tác phẩm 2 gồm có 5 chương, từ chương 1 tới chương 5, mỗi 

chương đều giới thiệu những kiến thức về khái niệm, đặc điểm của từng hình thức, tính 

triết lí, nguồn gốc, tính ứng dụng và các dạng cấu trúc phổ biến của các hình thức. Mỗi 

chương đều giới thiệu và cho nghe các tác phẩm ví dụ và tác phẩm tham khảo. Hướng 

dẫn bài phân tích mẫu cho người học biết cách vận dụng khi làm bài tập. 

4. Mục tiêu học phần 

Phân tích tác phẩm Âm nhạc 2 là học phần nhằm nâng cao trình độ cho người học, 

giúp sinh viên nắm vững nguyên tắc cấu trúc, biết thêm các dạng cấu trúc của năm hình 

thức lớn và phức tạp là: Hình thức Rondo, hình thức Biến tấu, hình thức Sonate, hình thức 

Rondo cao cấp và Rondo Sonate, hình thức Tự do. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 
Hiểu và nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc 

điểm của từng hình thức, tính triết lí, nguồn gốc, 
1.3 3 
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tính ứng dụng và các dạng cấu trúc phổ biến của 

các hình thức 

5.1.2 
Vận dụng được các kiến thức để phân tích tác 

phẩm với từng hình thức đã học 
1.4 4 

5.2. Kỹ năng - Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Có khả năng nghe nhạc, tìm hiểu và phân tích cấu 

trúc các tác phẩm qua các hình thức đã học 

(Rondo, Biến tấu,  Sonate, …). 

2.1.1 3 

5.2.2. 
Hình thành khả năng tư duy âm nhạc, hỗ trợ tích 

cực cho sự phát triển tri thức và trí nhớ âm nhạc. 
2.1.1 3 

5.2.3 

Liên hệ, so sánh và phân tích để hiểu rõ các tác 

phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ thế giới và Việt 

Nam. 

2.1.1 3 

5.2.4 

Sinh viên tích cực tham gia thảo luận nhóm, phân 

tích tác phẩm với các hình thức đã học, chủ động 

trong học tập trên lớp và tự học. 

2.2.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Có trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch cá nhân, 

có tinh thần phối hợp với các thành viên trong 

nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập. 

3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1.  Hình thức Rondo 

1.1. Khái quát 

 - Khái niệm 

10 5.1.1 

5.1.2 

 

Thuyết 

trình,  

thảo luận 

nhóm 

Đọc Bài 

giảng phân 

tích tác 

phẩm 2, 

nội dung 

#HĐ 

9.1.1 
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 - Đặc điểm của chủ đề và episode 

trong hình thức Rondo và   trong 

hình thức ba đoạn phức 

 - Ứng dụng. 

1.2. Các dạng cấu trúc phổ biến 

 - Rondo đơn giản 

 - Rondo cổ 

 - Rondo có Episode tương phản 

 - Rondo theo kiểu tổ khúc. 

1.3. Các tác phẩm tham khảo 

chương 1 

và các tác 

phẩm tham 

khảo của 

chương 1 

từ trang 5 

đến trang 

82 

Chương 2: Hình thức Biến tấu 

2.1. Khái quát 

 - Khái niệm 

 - Tính triết lí 

 - Nguồn gốc 

 - Đặc điểm của chủ đề và các biến 

khúc 

 - Những thủ pháp phát triển chủ đề 

 - Ứng dụng 

2.2. Các dạng cấu trúc phổ biến 

2.2.1. Biến tấu nghiêm khắc 

 - Biến tấu nghiêm khắc đổi đường 

nét giai điệu 

 - Biến tấu trên bè Bass cố định; 

 - Biến tấu trang sức 

2.2.2. Biến tấu tự do 

 - Đặc điểm. 

 - Sự khác nhau giữa biến tấu tự do 

và biến tấu nghiêm khắc. 

 - Các thủ pháp phát triển trong biến 

tấu tự do. 

2.2.3. Biến tấu kép 

10 5.1.1 

5.1.2 

 

Thuyết 

trình,  

thảo luận 

nhóm 

Đọc Bài 

giảng phân 

tích tác 

phẩm 2, 

nội dung 

chương 2 

và các tác 

phẩm tham 

khảo của 

chương 2 

từ trang 83 

đến trang 

171 

#HĐ 

9.1.2 
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2.3. Các tác phẩm tham khảo 

Chương 3: Hình thức Sonate 

3.1. Khái quát 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Tính Triết lí 

3.1.3. Nguồn gốc 

3.1.4. Ứng dụng. 

3.2. Cấu trúc chung của hình thức 

Sonate 

3.2.1. Phần trình bày 

- Trình bày có năm bộ phận 

- Trình bày có bốn bộ phận 

3.2.2. Phần phát triển 

3.2.3. Phần tái hiện 

3.2.4. Phần mở đầu 

3.2.5. Phần Coda 

3.3. Các tác phẩm tham khảo 

12 5.1.1 

5.1.2 

 

Thuyết 

trình,  

Thảo luận 

nhóm 

Đọc Bài 

giảng phân 

tích tác 

phẩm 2, 

nội dung 

chương 3 

và các tác 

phẩm tham 

khảo của  

chương 3 

từ trang 

172 đến 

trang 277 

#HĐ 

9.1.3 

Chương 4: Hình thức Rondo cao 

cấp và Rondo Sonate 

4.1. Khái quát 

4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Đặc điểm 

4.1.3. Nguồn gốc 

4.1.4. Ứng dụng 

4.2. Các dạng cấu trúc phổ biến 

4.2.1. Dạng không thay đổi điệu tính 

ở Episode trong phần tái hiện 

4.2.2. Dạng thay đổi điệu tính ở 

Episode trong phần tái hiện 

4.2.3. Dạng Rondo Sonate 

4.3. Các tác phẩm tham khảo 

8 5.1.1 

5.1.2 

 

Thuyết 

trình,  

Thảo luận 

nhóm 

Đọc Bài 

giảng phân 

tích tác 

phẩm 2, 

nội dung 

chương 4 

từ trang 

278 đến 

trang 315 

#HĐ 

9.1.4 
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Chương 5: Hình thức tự do 

5.1. Khái quát 

5.1.1. Khái niệm; 

5.1.2. Nguồn gốc;  

5.1.3. Ứng dụng. 

5.2. Đặc điểm của hình thức tự do 

5.3. Các tác phẩm tham khảo 

5 5.1.1 

5.1.2 

 

Thuyết 

trình,  

Thảo luận 

nhóm 

Đọc Bài 

giảng phân 

tích tác 

phẩm 2, 

nội dung 

chương 5 

từ trang 

316 đến 

trang 336 

#HĐ 

9.1.5 

6.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế (nếu có) 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đào Trọng 
Minh 

Phân tích tác 
phẩm âm nhạc 

2003 NXB 
Trẻ 

Thư 
viện 
Trường 
ĐHĐT 

x  

2 Võ Tấn 
Hùng -  
Trương Thị 
Kim Hạnh   

Bài giảng Phân 
tích tác phẩm 2 

2015 Lưu 
hành 
nội bộ 

Thư 
viện 
Trường 
ĐHĐT 

x  

3 Nguyễn Thị 
Nhung 

Hình thức, thể 
loại âm nhạc 2 

2005 Dự án 
đào tạo 
giáo 
viên 

Thư 
viện 
Trường 
ĐHĐT 

 x 

4 Phạm Lê 
Hòa 

Giáo trình Phân 
tích tác phẩm âm 
nhạc 

2013 NXB 
Âm 
nhạc 

Thư 
viện 
Trường 
ĐHĐT 

 x 

5 Đào Ngọc 
Dung 

Phân tích tác 
phẩm ẩm âm 
nhạc 

1998 NXB 
Giáo 
dục 

  x 

6 Lan Hương Các thể loại âm 
nhạc 

2004 NXB 
Văn 
hóa 

  x 
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8. Quy định đối với sinh viên  

 - Vắng quá 20% số tiết: cấm thi. 

 - Sinh viên làm bài phân tích tác phẩm sau mỗi chương. 

 - Sinh viên thực hiện ít nhất 3 bài kiểm tra (trong 5 chương) mới đủ điều kiện dự 

thi kết thúc học phần. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Kiểm tra 
Chương 1: Phân tích một tác phẩm có hình 

thức Rondo ( kiểm tra trên lớp) 
5.1.2 10% 

2 Kiểm tra 
Chương 2: Phân tích một tác phẩm có hình 

thức Biến tấu 
5.1.2 10% 

3 Kiểm tra 
Chương 3: Phân tích một tác phẩm có hỉnh 

thức Sonate 
5.1.2 10% 

4 Kiểm tra 

Chương 4: Phân tích một tác phẩm có hình 

thức Rondo cao cấp và Rondo Sonate 

(kiểm tra trên lớp) 

5.1.2 10% 

5 Kiểm tra 
Chương 5: Phân tích một tác phẩm có hình 

thức Tự do (kiểm tra trên lớp) 
5.1.2 10% 

6 

Thi kết 

thúc học 

phần 

- Phân tích một tác phẩm thuộc một trong 

năm hình thức đã học 
5.1.2 50% 

        Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 
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28. GUITAR 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Guitar 

Mã lớp học phần: MU4181 

Số tín chỉ: 03 Số tiết tín chỉ: 03LT/84ThH/90TH  

Học phần điều kiện: MU4128 

Học kỳ: Mùa Thu Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên   

2.1. Giảng viên 1: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0378810210 Email:Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

2.2. Giảng viên 2: 

 Họ và tên: Võ Xuân Hùng Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0918993517     Email: xuanhungmusic@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách sử dụng đàn 

Guitar, cách lên dây đàn, tư thế đàn, nốt trên 6 dây đàn và các thế bấm hợp âm. Ứng dụng 

cách đệm các điệu thông dụng, cách diễn một bài nhạc vào việc thiết kế hoạt động dạy 

học âm nhạc cũng như hoạt động văn hóa văn nghệ, sự kiện. 

4. Mục tiêu học phần 

 Sinh viên có kiến thức cơ bản về cánh sử dụng đàn Guitar, vận dụng các tiết điệu 

cơ bản và cách biểu diễn bài nhạc để thể hiện đệm hát được một ca khúc phổ thông. Từ 

những kiến thức đã học, SV có thể áp dụng kỹ thuật chơi đàn guitar làm kiến thức bổ trợ 

vào công tác tổ chức dạy học âm nhạc cũng như tổ chức được các hoạt động phong trào 

tại cơ sở. Khơi gợi niềm say mê, hứng thú và sự yêu thích học phần Guitar cơ bản cho 

sinh viên vì đây là môn học không những mang lại giá trị tinh thần mà còn có thể hỗ trợ 
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cho nhiều môn học khác trong chương trình đào tạo cũng như hỗ trợ tốt cho công tác nghề 

nghiệp sau khi SV tốt nghiệp ra trường. 

5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1 Kiến thức 

5.1.1 
Thực hiện được cách lên dây đàn, tư thế đàn, 

nốt trên 6 dây đàn ở 12 thế tay. 
1.3 3 

5.1.2 

Đánh được nốt trên các thế bấm và cách 

chuyển hợp âm cơ bản ở bộ khóa 0-1 dấu 

hóa; cách đánh các tiết điệu thông dụng dùng 

để đệm hát ca khúc. 

1.3 3 

5.1.3 

Vận dụng được những kiến thức căn bản, 

bước đầu làm quen với đàn Guitar để có thể 

đệm hát các ca khúc THCS hoặc ca khúc phổ 

thông đơn giản.  

1.3 3 

5.2 Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Sử dụng được kỹ năng tư duy sắp xếp số 

ngón tay và cách chuyển hợp âm hợp lý ở 

nhiều thế tay khác nhau trên cần đàn, thể hiện 

được sắc thái yêu cầu của tác phẩm. 

2.1.1 3 

5.2.2 

Phối hợp được kiến thức về nốt, kỹ thuật tay 

trái-tay phải, cách lựa chọn tiết điệu để đệm 

các ca khúc nhằm hỗ trợ cho dạy học âm 

nhạc hoặc cho các chương trình văn nghệ ở 

trường phổ thông. 

2.1.2 4 

5.2.3 

Sử dụng khả năng tự học, tự nghiên cứu thêm 

các nguồn tham khảo khác để nâng cao các 

kỹ thuật chơi đàn Guitar. 

2.1.5 3 

5.3 Mức tự chủ và trách nhiệm 
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5.3.1 

Hình thành khả năng định hướng, tự lập kế 

hoạch và chủ động trong học tập, có trách 

nhiệm trong thực hiện các kế hoạch cá nhân 

và tập thể. 

 

3.3 

 

4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn 

bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. CÁCH SỬ DỤNG 

ĐÀN GUITAR 

1.1. Giới thiệu các bộ phận 

trên cây đàn Guitar  

1.2. Tư thế đàn Guitar  

1.2.1. Cách đặt tay trên đàn Guitar 

1.2.2. Cách lên dây đàn 

1.3. Các nốt trên đàn Guitar 

1 5.1.1; 

5.2. 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm, làm 

mẫu 

 

- Nghiên 

cứu tài 

liệu [1]; 

[2]. 

 

 

Chương 3. BÀI TẬP CHUYỂN 

HỢP ÂM CƠ BẢN 

3.1. Bài 1: Bộ khóa không dấu 

hóa  

3.1.1.  Giới thiệu thế bấm hợp âm 

C dur và a moll 

3.1.2. Bài tập chuyển hợp âm trong 

cung C dur và a moll. 

3.2.  Bài 2: Bộ khóa 1 dấu 

thăng 

3.2.1. Giới thiệu thế bấm hợp âm 

G dur và e moll  

1 5.1.2;  

5.2;  

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

 

- Tìm 

hiểu thế 

bấm hợp 

âm trong 

tài liệu 

[1]; [2]. 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn 

bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

3.2.2. Bài tập chuyển hợp âm 

trong cung G dur và e moll. 

3.3.  Bài 3: Bộ khóa 1 dấu giáng 

3.3.1. Giới thiệu thế bấm hợp âm 

trong F dur và d moll. 

3.3.2. Bài tập chuyển hợp âm 

trong cung F dur và d moll. 

3.4. Tập chuyển hợp âm trong 

một bài nhạc 

Chương 4. THỰC HÀNH ĐỆM 

HÁT 

4.1.  Các điệu thông dụng 

4.2.  Cách diễn một bài hát  

4.3.  Bài tập thực hành đệm hát 

1 5.1.3; 

5.2; 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

 

- Nghiên 

cứu các 

tiết điệu 

trong tài 

liệu [2]. 

 

6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn 

bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. CÁCH SỬ DỤNG 

ĐÀN GUITAR 

1.1. Giới thiệu các bộ phận 

trên cây đàn Guitar  

1.2. Tư thế đàn Guitar  

2 5.1.1; 

5.2. 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Thực hành 

luyện tập cá 

nhân, nhóm 

- Nghiên 

cứu tài 

liệu [1]. 

- Thực 

hành 

luyện 

tập. 

9.1 



215 
 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn 

bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

1.2.1. Cách đặt tay trên đàn 

Guitar 

1.2.2. Cách lên dây đàn  

1.3. Các nốt trên đàn Guitar 

- Kiểm tra, 

đánh giá, sửa 

sai. 

 

Chương 2. BÀI TẬP ĐÀN NỐT 

TRÊN 6 DÂY 

2.1. Bài tập 1: Domino 

2.2. Bài tập 2: Silent night 

2.3. Bài tập 3: Sway 

2.4. Bài tập 4: Muniet in G 

2.5. Bài tập 5: Triệu đóa hoa 

hồng 

2.6. Bài tập 6: The shadow of 

your smile 

2.7. Bài tập 7: SiJantung hati 

2.8. Bài tập 8: La Paloma 

2.9. Bài tập 9: Yesterday 

2.10. Bài tập 10: Seasons in 

the sun 

16 5.1.2;  

5.2. 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Thực hành 

luyện tập cá 

nhân, nhóm 

- Kiểm tra, 

đánh giá, sửa 

sai. 

- Nghiên 

cứu 

sheet 

nhạc các 

bài tập. 

trong tài 

liệu [2]. 

- Dựa 

vào kiến 

thức đã 

học để tự 

vỡ bài. 

9.2 

Chương 3. BÀI TẬP CHUYỂN 

HỢP ÂM CƠ BẢN 

3.1. Bài 1: Bộ khóa không 

dấu hóa  

20 5.1.2;  

5.2;  

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

-Tìm 

hiểu thế 

bấm hợp 

âm trong 

9.3 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn 

bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

3.1.1. Giới thiệu thế bấm hợp âm 

C dur và a moll 

3.1.2. Bài tập chuyển hợp âm 

trong cung C dur và a 

moll. 

3.2. Bài 2: Bộ khóa 1 dấu 

thăng 

3.2.1. Giới thiệu thế bấm hợp 

âm G dur và e moll  

3.2.2. Bài tập chuyển hợp âm 

trong cung G dur và e 

moll. 

3.3. Bài 3: Bộ khóa 1 dấu 

giáng 

3.3.1. Giới thiệu thế bấm hợp 

âm trong F dur và d moll. 

3.3.2. Bài tập chuyển hợp âm 

trong cung F dur và d 

moll. 

3.4. Tập chuyển hợp âm 

trong một bài nhạc 

kết hợp thị 

phạm. 

- Thực hành 

luyện tập cá 

nhân, nhóm. 

- Kiểm tra, 

đánh giá, sửa 

sai. 

 

tài liệu 

[1]. 

- Thực 

hành 

luyện 

tập. 

 

Chương 4. THỰC HÀNH ĐỆM 

HÁT 

4.1. Các điệu thông dụng 

46 5.1.3; - Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

- Nghiên 

cứu 

trước 

9.3 

9.4 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn 

bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

4.1.1. Điệu Waltz 

4.1.2. Điệu Boston 

4.1.3. Điệu Blue 

4.1.4. Điệu Fox 

4.1.5. Điệu Twist 

4.1.6. Điệu Slowrock 

4.1.7. Điệu Ballad 

4.1.8. Điệu Rhumba 

4.1.9. Điệu Bosanova 

4.1.10. Điệu Tango 

4.1.11. Disco 

4.1.12. Điệu March 

4.1.13. Điệu Chachacha 

4.1.14. Điệu Rap 

4.1.15. Điệu Pasodouble 

4.2. Cách diễn một bài hát  

4.3. Bài tập thực hành đệm 

hát 

5.2; 

5.3 

kết hợp thị 

phạm. 

- Thực hành 

luyện tập cá 

nhân, nhóm 

- Kiểm tra, 

đánh giá, sửa 

sai. 

các tiết 

điệu 

trong tài 

liệu [2]. 

- Đọc 

thêm tài 

liệu [3]. 

- Thực 

hành 

luyện 

tập. 
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7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà  

xuất bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Will Schmid 

(Hoàng Phúc 

dịch) 

 

Tự học đàn 

Guitar 1,2,3 

2014 - Nxb 

Văn hóa 

thông tin 

- Nhà 

sách 

- Thư 

viện ĐH 

Đồng 

Tháp 

x  

2 

Nguyễn 

Hạnh 

 

 

 

Tự học đàn 

guitar tập 1 

2018 - Nxb 

Hồng 

Đức 

- Nhà 

sách 

- Thư 

viện ĐH 

Đồng 

Tháp 

x  

3 

Minh Tiên Thực hành 

đệm guitar 

với các ca 

khúc hay 

2000 

- Nxb 

Văn Nghệ 

TP. Hồ 

Chí Minh 

- Nhà 

sách 

- Thư 

viện ĐH 

Đồng 

Tháp 

 x 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Hoàn thành tốt bài tập được giao, thái độ học tập tốt, có ý thức chủ động trong việc 

tự học, tự nghiên cứu trước tài liệu. 

- Điều kiện được thi kết thúc học phần: SV phải hoàn thành bài kiểm tra thường kỳ 

và các bài tập GV quy định. 
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9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh 

giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 Kiểm tra 
Chương 1 

Nội dung: Vị trí nốt trên cần đàn Guitar 

5.1.1 

5.3 
10% 

9.2 Kiểm tra 
Chương 2 

Nội dung:10 bài tập đàn nốt trên 6 dây 

5.1.2; 

5.3 
20% 

9.3 Kiểm tra 

Chương 3 – chương 4 

Nội dung: Hợp âm và các điệu thông 

dụng 

5.1.2; 

5.2; 

5.3 

20% 

9.4 
Thi kết thúc học 

phần 

Thực hành đệm hát ca khúc 

(Tự chọn tiết tiệu và ca khúc ) 

5.1.3; 

5.2; 

5.3 

50% 

      Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 
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29. CHỈ HUY DÀN DỰNG HỢP XƯỚNG 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Chỉ huy dàn dựng hợp xướng 

Mã lớp học phần: MU4102N 

Số tín chỉ: 3                                                    Số tiết tín chỉ: 5/80/90 

Học phần điều kiện: MU4101; MU4205 

Học kỳ:  Thu                                                  Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

Họ và tên: Nguyễn Huy Bình Chức danh, học vị: Thạc sĩ  

Điện thoại: 0919038892 E-mail: binhdhdt85@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Chỉ huy dàn dựng hợp xướng gồm 2 chương, nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức nâng cao về chỉ huy: giới thiệu cách đánh một số nhịp 9 phách, 12 

phách; nhịp 3 phách, 4 phách tốc độ chậm; nhịp 2 phách, 3 phách tốc độ nhanh; nhịp 5 

phách, 7 phách. Thực hành dàn dựng và chỉ huy một số tác phẩm với các loại nhịp đã học.  

4. Mục tiêu học phần  

Học xong học phần này sinh viên có thể ứng dụng vào việc tổ chức, tập luyện, biểu 

diễn và chỉ huy các tác phẩm hợp xướng loại nhỏ và vừa, nhằm phục vụ tốt hơn cho việc 

dạy và hoạt động phong trào ở trường phổ thông và phong trào văn nghệ quần chúng. 
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5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Hiểu và vận dụng được cách đánh sơ đồ 

những loại nhịp cơ bản và những loại nhịp 

nâng cao 

1.3 3 

5.1.2 

Vận dụng được cách đánh các loại nhịp đã 

học vào dàn dựng, chỉ huy những tác phẩm 

âm nhạc ở thể loại  hợp ca, hợp xướng nhỏ 

và vừa trong trường phổ thông và văn nghệ 

quần chúng 

1.3 3 

5.2. Kỹ năng - Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 
Có khả năng tự vỡ bài, đàn, hát và phân tích 

được nội dung tác phẩm sắp dàn dựng. 
2.1.1 3 

5.2.2 

Có khả năng tổ chức, dàn dựng, chỉ huy các 

đội hợp xướng không chuyên trong phong 

trào văn nghệ quần chúng. 

2.1.4 5 

5.2.3 

Hiểu rõ vai trò của người chỉ huy; nghiên 

cứu, nắm vững về nội dung và nghệ thuật 

các tác phẩm hợp xướng để dẫn dắt, truyền 

đạt cảm xúc cho người hát và người nghe. 

2.2.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Có trách nhiệm thực hiện kế hoạch cá nhân 

và có tinh thần phối hợp với các thành viên 

trong nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập. 

3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 
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Chương 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – 

học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1. Một số vấn đề về chỉ 

huy và dàn dựng hợp xướng 

1.1. Giới thiệu cách đánh một số 

nhịp  

1.1.1. Nhịp 9 phách 

1.1.2. Nhịp 12 phách 

1.1.3. Nhịp 3 phách tốc độ chậm 

1.1.4. Nhịp 4 phách tốc độ chậm 

1.1.5. Nhịp 2 phách và 3 phách 

tốc độ nhanh 

1.1.6. Nhịp 5 phách  

1.1.7. Nhịp 7 phách 

1.2. Nâng cao chất lượng âm 

thanh trong hợp xướng 

1.2.1. Tính hòa quyện 

1.2.1.  1.2.2. Âm chuẩn 

1.2.3.  1.2.3. Sắc thái 

1.3. Một số kinh nghiệm trong 

việc dàn dựng tác phẩm 

1.4. Kinh nghiệm sửa chữa những 

chỗ hát sai trong dàn dựng hợp 

xướng 

5 5.1.1 Thuyết 

trình kết 

 hợp với 

thị phạm 

Đọc Bài 

 giảng Chỉ 

huy 

 và dàn 

 dựng hát hợp 

xướng, nội 

dung 

 chương 1, từ 

trang 7 

 đến trang 14 
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6.2. Thực hành 

Chương 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp  

dạy – 

học  

Chuẩn bị 

của sinh 

viên  

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 2. Ứng dụng thể hiện tác 

phẩm 

1. Nụ cười - Nhạc: V.Sainski                                    

Lời Việt: Phạm Tuyên 

2. Anh vẫn hành quân 

     Nhạc: Huy Du  

     Lời: Phỏng thơ Trần Hữu Thung 

3. Hoa sen –  

     Nhạc và lời: Nguyễn Văn Long 

     Phối âm: Trần Vương Thạch 

4.Hát về Người 

     Nhạc: Đoàn Bổng - Đoàn Chàn 

     Lời: Phỏng thơ Phạm Hổ 

5. Tre ngà bên lăng Bác 

    Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích 

6. Màu xanh mùa xuân     

    Nhạc và lời: Hoàng Vân  

7. Tuổi hồng     

    Nhạc và lời: Trương Quang Lục 

    Phối âm: Đỗ Tuấn 

8.Tiếng hát thành phố mang tên Người  

80 5.1.2 

5.2.1 

Thuyết 

trình kết 

hợp thị 

phạm 

Đọc Bài 

giảng Chỉ 

huy dàn 

dựng hát 

hợp xướng, 

nội dung 

chương 2, 

từ trang 15 

đến 

 trang 115 

#HĐ 

8.1.1 

 

#HĐ 

9.1.2 

 

 

#HĐ 

9.1.3 

 

#HĐ 

9.1.4 

 

 

9.3.2 
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     Nhạc và lời: Cao Việt Bách –    

Đăng Trung 

Soạn bè cho hợp xướng: Nguyễn Bách 

9. Tiếng hát thanh niên  

      Nhạc và lời: Đoàn Phi 

10. Trống cơm  

      Dân ca Quan họ BắcNinh 

11. Du kích sông Thao  

      Nhạc và lời: Đỗ Nhuận 

      Phối âm: Đoàn Phi  

12. Dấu chân phía trước 

      Nhạc: Phạm Minh Tuấn 

      Thơ: Hồ Thi Ca 

      Soạn bè: Phan Hồng Minh 

13. Hà Nội mùa thu  

      Nhạc và lời: Đoàn Phi    

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đoàn Phi Chỉ huy dàn 
dựng hợp xướng 

2007 NXB 
Đại học 

sư 
phạm 

Thư viện 
Trường 
ĐHĐT 

x  

2 Trương Thị 
Kim Hạnh 

Bài giảng Chỉ 
huy dàn dựng 

hợp xướng 

2018 Lưu 
hành 

nội bộ 

Thư viện 
Trường 
ĐHĐT 

x  
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3 Nhiều tác 
giả 

Tuyển chọn 
những bản hợp 

xướng hay 

2003 NXBM
ũi Cà 
Mau 

Thư viện 
Trường 
ĐHĐT 

 x 

4 Đoàn Phi Chỉ huy dàn 
dựng hợp hát tập 

thể 

2010 NXB 
Âm 
nhạc 

Thư viện 
Trường 
ĐHĐT 

 x 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Sinh viên dự lớp ít nhất  80% số tiết. Cấm thi: nếu vắng học quá 20% số tiết. 

- Sinh viên tham gia các buổi học đầy đủ và tích cực. Có thái độ nghiêm túc trong 

học  tập, tự học, tự nghiên cứu.  

- Sinh viên tập hát và thực hành  động tác chỉ huy trước ở nhà loại nhịp sắp học. Khi 

lên lớp sinh viên  thực hiện theo yêu cầu của giảng viên. 

- Sinh viên thực hành đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá  

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 Kiểm tra 
Chương 2: Thực hành chỉ huy cá nhân nhịp 

2 phách: 2 bài 
5.1.2 20% 

2 Kiểm tra Chương 2: Thực hành chỉ huy nhịp 3 phách 5.1.2 10% 

3 Kiểm tra Chương 2: Thực hành chỉ huy nhip 4 phách 5.1.2 10% 

4 Kiểm tra Chương 2: Thực hành chỉ huy nhip 6 phách 5.1.2 10% 

5 

Thi kết 

thúc học 

phần 

Thực hành chỉ huy 1 bài bốc thăm và 1 bài 

tự chọn trong chương trình đã học 
5.1.2 50% 

                                                                    Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Huy Bình 
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30. HÁT DÂN CA 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần:  Hát Dân ca 

 Mã lớp học phần: MU 4115 

 Số tín chỉ: 02                                            Số tiết tín chỉ: 04/52ThH/ 60T  

 Học phần điều kiện: 

2. Thông tin về giảng viên 

          Giảng viên 1 

Họ và tên: Võ Xuân Hùng                      Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0918.993.517  Email: xuanhungmusic@gmail.com 

Đơn vị công tác: Khoa SP Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

  Học phần Hát dân ca cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về đặc trưng của các 

vùng dân ca, kỹ thuật hát dân ca, kiến thức về thang âm, điệu thức của các vùng dân ca 

Bắc - Trung - Nam và các dân tộc thiểu số phía Bắc, vùng Trường sơn Tây Nguyên.  

4. Mục tiêu học phần 

 Hiểu và vận dụng những kiến thức lí thuyết, thang âm điệu thức, cách phát âm, 

nhã chữ, các kỹ thuật trong hát dân ca, hiểu cơ bản phong tục tập quán, văn hóa các vùng 

miền Bắc – Trung – Nam và các dân tộc thiểu số phía Bắc, vùng Trường sơn Tây Nguyên 

để hát đúng các bài dân ca. Nhận diện được dân ca các vùng, miền thông qua thang âm, 

điệu thức, luyến láy, tiếng đệm. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 
Vận dụng những kiến thức về thang âm điệu thức, kỹ 

thuật hát, cách phát âm nhã chữ, những đặc điểm văn 
1.3 3 



227 
 

hóa của vùng, trong xử lí trong việc thực hành hát 

các bài hát dân ca. 

5.1.2 

Phân tích những kiến thức trong hát dân ca để giảng 

dạy các bài hát dân ca trong chương trình âm nhạc 

phổ thông. 

1.4 4 

5.2 Kỹ năng /Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 
Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá 

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 2.1.5 3 

5.2.2 Biên soạn được lời mới cho các bài hát dân ca. 2.1.4 5 

5.2.3 
Xây dựng được môi trường học tập tích cực, tạo hứng thú, 

đam mê cho học sinh. 2.2.2 3 

5.2.4 

Tổ chức tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích cực 

đóng góp phát triển giáo dục; biết phối hợp tốt giữa nhà 

trường, gia đình học sinh và xã hội. 
2.3.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện 

nhiệm vụ xác định và chịu trách nhiệm cá nhân, trách 

nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và nghiên 

cứu. 

3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lí thuyết 

Chương/ chủ đề 
Số 

tiết 
CĐR 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của 

SV 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1: Tìm hiểu về 

hát dân ca 

1.1. Giới thiệu sơ lược về 

Dân ca Bắc bộ 

2 5.1; 

5.2; 

5.3 

- Thuyết trình về 

đặc trưng của 

các vùng dân ca, 

minh họa Video 

Clip và thị phạm 

- Nghiên cứu 

giáo trình, tài 

liệu tham khảo, 

băng đĩa tiếng, 

hình. 
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1.2. Giới thiệu sơ lược về 

Dân ca Bắc bộ 

1.3. Giới thiệu sơ lược về 

Dân ca Trung bộ 

1.4. Giới thiệu sơ lược về 

Dân ca Tây Nguyên 

1.5. Giới thiệu  sơ lược về 

các làn điệu Dân ca của 

các dân tộc anh em trong 

làn điệu Dân ca Việt 

Nam. 

- Nêu vấn đề. 

Chương 2: Thực hành hát 

dân ca 

2.1. Học hát Dân ca Bắc 

bộ 

2.2 Học hát Dân ca Trung 

bộ 

2.3 Học hát Dân ca Nam bộ 

2.4 Học hát Dân ca Tây 

Nguyên và dân Ca các 

Dân tộc  thiểu số. 

2 5.1; 

5.2; 

5.3 

- Thuyết trình về 

kỹ thuật 

hát,(phát âm, 

nhã chữ, kỹ 

thuật luyến láy, 

lấy hơi… 

- Nghiên cứu 

trước tài liệu 

- Sưu tầm bài 

dân ca (có 

văn bản, và 

bang đĩa có 

liên quan). 

-  

 

6.2. Thực hành. 

Chương/ chủ đề 
Số 

tiết 
CĐR 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của 

SV 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 2: Thực hành hát 

dân ca 

2.1. Học hát Dân ca Bắc bộ 

48 

 

5.1; 

5.2; 

- Hướng dẫn 

thực hành nhóm 

- Sinh viên vở 

bài trước ở nhà 

các bài dân ca 

9.1; 

9.2, 
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2.2. Học hát Dân ca Trung 

bộ 

2.3. Học hát Dân ca Nam bộ 

2.4. Học hát Dân ca Tây 

Nguyên và dân Ca các Dân 

tộc  thiểu số. 

5.3 và thực hành cá 

nhân. 

- Kết hợp các 

phương tiện 

nghe nhìn. 

- Hướng dẫn 

sinh viên cách 

đặt lời mới cho 

các bài dân ca. 

giảng viên 

giao. 

- Nghe băng 

đĩa các nghệ 

nhân hát để tìm 

hiểu thêm 

những kỹ thuật 

nhấn nhá 

9.3 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả 
Tên tài 

liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Ng. Thị Mỹ 

Liêm 
Dân Ca  

Nhạc Viện 

TP.HCM. 

Thư viện 

ĐHĐT 
X  

2 Mai khanh 

Sách học 

thanh 

nhạc. 

1982 
Vụ đào tạo - 

Bộ VHTT.HN 

- Thư 

viện ĐH 

ĐT 

-Nhà 

sách 

 X 

3 Lê Giang 

Tìm hiểu 

dân ca 

Nam bộ 

1983 Nxb.TPHCM 

- Thư 

viên 

 - ĐH ĐT 

 X 

4. Lư Nhất Vũ 
100 điệu Lý 

quê hương 
1995 

NXB VN 

TPHCM 

Thư viện 

ĐHĐT 
 X 
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8. Quy định đối với sinh viên.          

- SV vắng học quá 20% số tiết thì không được dự thi kết thúc học phần;   

- Tham gia đầy đủ các các buổi học, tích cực; có thái độ nghiêm túc trong học tập, tự học, 

tự nghiên cứu.          

- Trả bài tập trong các buổi lên lớp do giảng viên yêu cầu.    

- Sinh viên thực hành đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ 

9. Đánh giá kết quả học tập. 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh 

giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 
Trọng số 

1 
9.1. Kiểm tra 

(Thực hành) 

Chương 2: 

- Kiểm tra tất những bài dân ca 

trong chương trình học (kiểm tra 

trên lớp, trong các buổi học hang 

tuần). 

5.1; 5.2; 

5.3 

 

50% 

2 
9.2. Kiểm tra 

(Thực hành) 

   Chương 2:  

- Bốc thăm và thể hiện một bài dân 

ca miền Trung, một bài dân ca Tây 

Nguyên hoặc dân tộc thiểu số. 

3 

9.3. Thi kết thúc 

học phần 

(Thực hành) 

Chương 2:  

Bốc thăm và trình bày1 bài dân ca 

trong chương trình học; hát 01 bài 

dân ca tự đặt lời mới. 

5.1; 5.2; 

5.3 

 

50% 

Đồng Tháp, ngày   tháng năm 2021 

 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Võ Xuân Hùng 
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31. PHƯƠNG PHÁP BIÊN ĐẠO MÚA 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Phương pháp biên đạo múa 

Mã lớp học phần: MU4232N 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 30 

Học phần điều kiện (nếu có):  

Học kỳ: mùa thu                                       Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên  

 Họ và tên giảng viên : Trần Nguyễn Thanh Thảo.  

Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0193.706.107 E-mail: Elsiethao.vn@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật –ĐH Đồng Tháp 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Thông qua học phần nhằm đặt cơ sở ban đầu cho sinh viên hiểu về kiến thức và kỹ 

năng sáng tác tác phẩm múa, làm quen với hoạt động múa và nắm được những nguyên 

tắc quá trình biên soạn và dàn dựng tác phẩm múa. Đồng thời, học phần cũng góp phần 

trang bị kiến thức kỹ năng trong tổ chức và quản lí hoạt động chương trình biểu diễn nghệ 

thuật. 

Giúp sinh viên có kiến thức cần thiết để thực hiện vai trò chuyên môn sâu về múa 

trong các chương trình nghệ thuật tại trường học-địa phương, quản lý và tổ chức hoạt 

động dạy học hoặc biểu diễn nói chung và hoạt động nghệ thuật múa nói riêng. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Phân tích được quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hệ thống ngôn ngữ 

hình tượng. 

4.1.2. Chọn lọc đề tài dành cho múa, xây dựng ý tưởng múa và viết các dạng kịch bản 

múa. 

4.1.3. Thủ pháp sáng tạo các thành tố ngôn ngữ múa, tuyến múa, đội hình, kết cấu, bố 

cục, trang phục, đạo cụ trong biên đạo múa. 
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4.1.4. Đánh giá quá trình từ kịch bản đến tác phẩm. 

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Thực hiện được kỹ năng khai thác vấn đề thực tiển vào thiết kế ý tưởng múa và 

xây dựng các dạng kịch bản múa. 

4.2.2. Tạo ra các thành tố ngôn ngữ múa, tuyến múa, đội hình, kết cấu tác phẩm nhằm 

xây dựng hình tượng múa, sáng tác một tác phẩm múa. 

4.2.3. Thực hiện dược kỹ năng dàn dựng múa từ kịch bản. 

4.2.4. Thành thạo các kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả 

năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập. 

4.3. Thái độ 

4.3.1. Có năng lực đánh giá và thái độ đúng đắn về hoạt động sáng tác múa, vai trò 

của múa đối với hoạt động âm nhạc. 

4.3.2. Phong phú đa dạng trong hoạt động ngoại khóa, hoạt biểu diễn âm nhạc tại 

trường học. Lan tỏa các giá trị nghệ thuật múa, phát huy các điệu múa truyền thống trong 

các hoạt động tại cộng đồng. 

4.3.3. Có tinh thần tổ chức, trách nhiệm và tác phong làm việc khoa học trong quá 

trình thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên âm nhạc. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ với 

CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Phân tích kiến thức cơ bản về múa đáp ứng 

việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

về nghệ thuật biên đạo múa. 

1.3 4 

5.1.2 
Tổ chức quá trình biên đạo một tác phẩm 

múa. 
1.3 6 

5.1.3 

Phân tích các kiến thức cơ bản về nghệ thuật 

múa, văn hóa, lịch sử, tâm lý, xã hội học, địa lí… 

vận dụng vào quá trình biên đạo tác phẩm múa. 

1.3 4 
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5.1.4 

Thiết kế ý tưởng múa và sử dụng thủ pháp 

sáng tác để dàn dựng tác phẩm dựa trên ý tưởng 

múa. 

1.3 6 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 
Khởi tạo thực tiển và  các vấn đề thực tiển vào 

ý tưởng múa và xây dựng các dạng kịch bản múa. 
2.1.4 5 

5.2.2 
Tạo ra ngôn ngữ múa theo đặc điểm tính cách 

hình tượng múa và nội dung ý tưởng múa. 
2.1.4 5 

5.2.3 
Sáng tạo các yếu tố cấu thành tác phẩm múa 

nhằm hiện thực hóa kịch bản. 
2.1.4 5 

5.2.4 
Hình thành kỹ năng làm việc nhóm thực 

hành. 
2.2.3 4 

5.2.5 

Hình thành khả năng thích ứng với yêu cầu 

nghề nghiệp, làm việc độc lập đồng thời giúp 

người học đạt mục tiêu hiệu quả. 

2.3.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Hình thành năng lực đánh giá, từ đó có tinh 

thần trách nhiệm và tác phong làm việc khoa học 

trong quá trình tổ chức các hoạt động âm nhạc tại 

trường phổ thông, địa phương Tiếp thu, lan tỏa, 

phát huy các giá trị nghệ thuật múa dân tộc. Thấu 

hiểu đúng về nghệ thuật múa và hoạt động biên 

đạo trong nghệ thuật múa. Có tính cách tự giác, 

năng động, sáng tạo. 

3.1 5 

5.3.2 

Duy trì năng lực tổ chức hoạt động ngoại 

khóa, rèn luyện cho học sinh khả năng biểu diễn, 

tính năng động và tự tin trước đám đông giúp học 

sinh phát triển toàn diện. 

3.1 5 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

I. Nguồn gốc 

nghệ thuật múa 

(góc nhìn hệ 

thống ngôn ngữ 

hình tượng) 

1.1. Nghệ thuật 

thời đồ đá 

1.2. Những tiền đề 

lịch sử 

1.3. Ngôn ngữ tạo 

hình và các điệu 

bộ 

2 5.1, 

5.2, 

5.3  

- Giảng viên giới thiệu 

đề cương chi tiết, kết 

hợp Ban Cán sự phân 

nhóm thực hành. 

- Giảng viên thuyết 

trình các nội dung. 

Sinh viên theo dõi, ghi 

chú và nêu thắc mắc 

(nếu có). 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Làm bài tập cá 

nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

 

II. Định nghĩa và 

đặc thù 

2.1. Một số luận 

điểm 

2.2. Đặc thù nghệ 

thuật múa 

a. Phương tiện 

biểu hiện 

b. Qui tắc tiết tấu 

c. Tình cảm, sự 

say mê và cảm 

xúc 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Giảng viên thuyết 

trình các nội dung. 

Sinh viên theo dõi, ghi 

chú và nêu thắc mắc 

(nếu có). 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Làm bài tập cá 

nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 
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III. Phương 

pháp chọn đề tài 

3.1. Khai thác 

thực tiển  

3.2. Gía trị 

nghệ thuật 

 

 

 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Giảng viên thuyết 

trình các nội dung. 

Sinh viên theo dõi, ghi 

chú và nêu thắc mắc 

(nếu có). 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

IV. Nội dung - 

hình thức - thể 

loại 

A. Nội dung 

B. Hình thức 

1. Solo 

2. Duo 

3. Trio 

4. Quatrio 

5. Ensemble 

C. Thể loại 

1. Dư hứng 

2. Hành động 

3. Thơ 

4. Tổ khúc 

5. Cảnh múa 

5. Drama Ballet 

6. Minh họa/ phụ 

họa 

2 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Giảng viên thuyết 

trình các nội dung. 

Sinh viên theo dõi, ghi 

chú và nêu thắc mắc 

(nếu có). 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 
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V. Phương pháp 

xây dựng kịch 

bản 

1. Kịch bản văn 

học 

2. Kịch bản tóm 

tắt 

3. Kịch bản phân 

cảnh 

4. Kịch bản viết 

theo ý 

2 5.1, 

5.2, 

    5.3 

Giảng viên thuyết trình 

các nội dung. Sinh viên 

theo dõi, ghi chú và 

nêu thắc mắc (nếu có). 

 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

VI. Kịch bản chi 

tiết 

1. Bố cục 

2. Kế hoạch tổng 

hợp 

3. Kế hoạch âm 

nhạc 

4. Kế hoạch hội 

họa 

5. Ký hiệu ghi nhớ 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Giảng viên thuyết 

trình các nội dung. 

Sinh viên theo dõi, ghi 

chú và nêu thắc mắc 

(nếu có). 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

VII.Phương 

pháp dàn dựng 

1. Dựng múa 

trước nhạc 

2. Dựng nhạc 

trước múa 

3. Sáng tác song 

hành 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Giảng viên thuyết 

trình các nội dung. 

Sinh viên theo dõi, ghi 

chú và nêu thắc mắc 

(nếu có). 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 
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tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

VIII. Thủ pháp 

nghệ thuật 

1. Thủ pháp đơn 

tuyến 

2. Thủ pháp 

cannon 

3. Phối hợp tầng 

4. Đối vị 

5. Thủ pháp giả 

định 

6. Nhân cách hóa 

7. Hồi tưởng 

8. Đột ngột 

4 5.1, 

5.2, 

    5.3 

Giảng viên thuyết trình 

các nội dung. Sinh viên 

theo dõi, ghi chú và 

nêu thắc mắc (nếu có). 

 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Giảng viên thuyết 

trình các nội dung. 

Sinh viên theo dõi, ghi 

chú và nêu thắc mắc 

(nếu có). 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Giảng viên thuyết 

trình các nội dung. 

Sinh viên theo dõi, ghi 

chú và nêu thắc mắc 

(nếu có). 

- Đặt mục tiêu, yêu cầu 

đối với nội dung vừa 

học. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

IX. Qui trình vận 

động của động 

tác 

1. Động tác từ 

hiện thực 

2. Nâng cao – cải 

biên và chỉnh lý 

3. Sàng lọc 

4. Động tác định 

hình 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.1 

9.2 
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X. Phương pháp 

thành lập câu 

múa 

1. Câu cơ bản 

2. Câu phát triển 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Thuyết giảng, phân 

tích, chứng minh. 

- Sinh viên cần nắm 

vững lí thuyết gồm 

kiến thức đại cương và 

phương pháp để làm cơ 

sở cho thực hành. 

- Sau khi được hướng 

dẫn phương pháp sáng 

tác, sinh viên cần thực 

hiện bài tập theo nôi 

dung được yêu câu. 

-Biên soạn kịch bản, 

thực hành trình bày 

kịch bản từng phần. 

Theo dõi và điều chỉnh 

kịch bản theo nhận xét, 

phân tích và sửa chữa 

của GV. 

- Chuẩn bị âm nhạc, 

thực hành dàn dựng 

theo kịch bản đã chuẩn 

bị. 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.1 

9.2 

XI. Phương pháp 

thành lập đội 

hình 

A. Hình thế 

B. Đội hình 

 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

XII. Những đặc 

tính đặc trưng 

1. Tính khái quát 

2. Tính không 

gian và thời gian 

3. Tính cách điệu 

và ước lệ 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 
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tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

XIII. Mối quan 

hệ giữa các loại 

hình hỗ trợ cho 

múa 

1. Âm nhạc 

2. Thời trang 

trang phục 

3. Hội họa 

1 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

XIV. Ngôn ngữ 

múa 

1. Thành phần cấu 

thành ngôn ngữ 

2. Phân loại 

3. Ngôn ngữ múa 

từ sinh hoạt 

4. Ngôn ngữ múa 

từ sáng tác 

5. Sức biểu hiện 

của ngôn ngữ 

2 5.1, 

5.2, 

    5.3 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.1 

9.2 

Ứng dụng thực 

hành dàn dựng 

múa 

9 5.2, 

    5.3 

- Sinh viên ứng dụng 

thủ pháp, phương pháp 

biên soạn kịch bản, 

- Đọc giáo trình 

trước khi đến 

#HĐ 

9.1.1 
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thực hành trình bày 

kịch bản từng phần. 

Theo dỏi nhận xét, 

phân tích và sửa chữa 

của GV. 

- Chuẩn bị âm nhạc, 

thực hành dàn dựng 

theo kịch bản đã chuẩn 

bị. 

lớp: [1], [2], 

[3], [4]. 

- Trả lời các 

câu hỏi. 

- Vận dụng các 

thủ pháp sáng 

tác làm bài tập 

cá nhân, bài tập 

nhóm sau mỗi 

nội dung học. 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 

6.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế : Không 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Đặng Hùng 

Phương 

pháp sáng 

tác múa 

2011 

Nhà xuất 

bản văn 

nghệ 

TP.HCM 

Thư viện 

Lê Vũ 

Hùng 

x  

2 
Trần Nguyễn 

Thanh Thảo 

Bài giảng 

Phương 

pháp dàn 

dựng múa 

2016 

Đại học 

Đồng 

Tháp 

Giảng 

viên cung 

cấp 

x  

3 
Hội nghệ sĩ 

múa Việt nam 

Tạp chí 

Nhịp Điệu 
  Internet  x 

4 Website 
Các tác 

phẩm múa 
  

www. 

muavietn

am.com 

 x 

8. Quy định đối với sinh viên 

  Sinh viên tham gia ít nhất 80% tổng số tiết tín chỉ. 
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9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 

9.1.1 
Kiểm tra thường kỳ 

Tự luận 

Thực hiện báo cáo phân tích 

tác phẩm múa. 

5.1; 5.2; 

5.3 
20% 

9.1.2 Kiểm tra giữa kỳ 
- Xây dựng kịch bản văn 

học tác phẩm múa 

5.1; 5.2; 

5.3 
30% 

9.2 Thi kết thúc học phần 

- Kịch bản tác phẩm múa 

(theo nhóm) 

- Tác phẩm múa dàn dựng 

dựa trên kịch bản.hoặc tác 

phẩm mẩu. 

5.1; 5.2; 

5.3 
50% 

          Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

 

Trần Nguyễn Thanh Thảo 
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32. NHẬP MÔN SÁNG TÁC 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Nhập môn sáng tác 

Mã lớp học phần: MU4136 

Số tín chỉ: 2                                                    Số tiết tín chỉ: 30/00/60 

Học phần điều kiện: 

Học kỳ:  Xuân                                                Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên (mời giảng) 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần Nhập môn sáng tác gồm có 5 chương, giới thiêu cho người học nắm các 

thể loại chính trong sáng tác ca khúc, cách xây dựng chủ đề, phát triển chủ đề, vai trò của 

quãng, tiết tấu, nhịp điệu trong sáng tác. Cách xây dựng môtip, tiết nhạc, câu nhạc, đoạn 

nhạc. Nắm được phương pháp phổ thơ, đặt lời. Cấu trúc tác phẩm theo hình thức 1 đoạn, 

2 đoạn, 3 đoạn đơn. 

4. Mục tiêu học phần 

Học xong học phần Nhập môn sáng tác sinh viên có thể sáng tác được ca khúc viết 

ở dạng 1, 2 hoặc 3 đoạn đơn. Sinh viên biết cách phổ thơ, đặt lời và sáng tác nhạc để phục 

vụ cho giảng dạy âm nhạc ở trường phổ thông và phong trào văn nghệ trong và ngoài 

trường. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT  

Đánh giá 

mức độ 

năng lực  

5.1. Kiến thức 

5.1.1 
Hiểu được những khái niệm cơ bản bước đầu về sáng 

tác.  
1.3 3 

5.1.2 
Sáng tác được những ca khúc có hình thức từ 1 đến 

2, 3 đoạn đơn 
1.3 3 
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5.2. Kỹ năng - Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Biết phổ thơ, viết lời cho ca khúc. Viết được ca khúc 

từ hình thức 1 đoạn đến 2, 3 đoạn đơn. Đặt lời mới 

cho ca khúc trong chương trình THCS 

2.1.1 3 

5.2.2 Phát triển kiến thức, sáng tạo trong nghề nghiệp. 2.1.4 5 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 
Có trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch cá nhân và 

tập thể. 
3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên  

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1. Những vấn đề cơ bản 

về sáng tác 

1.1. Nghệ thuật là gì? 

1. 2. Hai nguyên tắc lớn của nghệ 

thuật sáng tác nhạc 

1.3. Sáng tác nhạc là gì? 

1.4. Cảm xúc: vấn đề tiên quyết 

trong sáng tác nhạc 

1.5. Ca khúc là gì? Cơ cấu của ca 

khúc 

1.6. Ba nền tảng của âm nhạc trong 

một ca khúc 

1.7. Nhạc hứng là gì? 

1.8. Nhạc đề là gì? 

1.9. Chuẩn bị văn bản cho ca khúc 

2 5.1.1 

 

 

- Thuyết 

trình 
- Đọc tài 

liệu trước 

khi lên lớp. 
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Chương 2. Sáng tác nhạc đề 

2.1. Sáng tác nhạc đề 

2.2. Triển khai nhạc đề bằng kỹ 

thuật phỏng diễn 

2. 3. Triển khai nhạc đề bằng kỹ 

thuật chuyển tiến 

2.4. Triển khai nhạc đề bằng kỹ 

thuật đảo lộn 

2.5. Triển khai nhạc đề bằng kỹ 

thuật đổi thang âm 

2.6. Triển khai nhạc đề bằng kỹ 

thuật biến cải 

4 5.1.1 

 

 

- Thuyết 

trình 

 

- Đọc tài 

liệu trước 

khi lên lớp. 

 

 

Chương 3. Sáng tác đoạn 

3. 1. Mô hình đoạn loại 1: Lặp lại 

nguyên vẹn một nhạc đề 

3. 2. Mô hình đoạn loại 1: Lặp lại một 

nhạc đề nhưng có sửa đổi 

3.3. Mô hình đoạn loại 1: Chỉ lặp lại 

nét đặc trưng trong nhạc đề 

3. 4. Mô hình đoạn loại 2 

3.5. Mô hình đoạn loại 3 

4 5.1.1 

 

 

Thuyết 

trình 

 

- Đọc tài 

liệu trước 

khi lên lớp. 

- Tự học và 

ứng dụng 

sáng tạo. 

 

Chương 4. Sáng tác ca khúc 

4.1. Hình thể ca khúc 

4. 2. Ca khúc các loại 

15 5.1.1 

5.1.2 

 

GV thuyết 

trình và 

hướng dẫn 

sv viết ca 

khúc  

- SV đọc 

trước tài 

liệu 

- Tự học và 

ứng dụng 

sáng tạo 

9.3.2 

Chương 5. Tô điểm cho ca khúc 

5.1. Nhịp điệu trong ca khúc 

5.2. Thang âm dùng trong ca khúc 

5.3. Dấu lặng trong ca khúc  

5 5.1.1 

5.1.2 

 

GV thuyết 

trình   

- SV đọc 

trước tài 

liệu 
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5.4. Chuyển động và tốc độ của ca 

khúc  

5.5. Tô điểm ca khúc và vấn đề 

ngôn ngữ tô điểm  

5.6. Thích ứng ca từ (lời ca)  

5.7. Tầm cữ cho ca khúc  

5.8. Cao trào của ca khúc 

5.9.  Tính độc đáo 

5.10. Tính dân tộc Việt Nam 

5.11. Cách ghi chép một ca khúc  

5.12. Có nên ghi tiết điệu và hợp 

âm  

5.13. Cách đặt tên cho ca khúc 

5.14. Tên tác giả 

- Tự học và 

ứng dụng 

sáng tạo 

6.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế (nếu có) 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Ngọc Kôn 

Bạn muốn 

sáng tác ca 

khúc 

2002 NXB Trẻ 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

2 Hoàng Hoa 
Hòa âm ứng 

dụng 
2007 

NXB 

ĐHSP 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 



246 
 

3 
Nguyễn Thị 

Nhung 

Hình thức, 

thể loại âm 

nhạc 

2007 
NXB 

ĐHSP 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

4 

Tuyển tập 

ca khúc của 

nhiều tác giả 

     x 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Lên lớp đầy đủ, đúng giờ, tham dự đủ 80% tổng số tiết, học tập nghiêm túc. 

- Bắt buộc dự thi sáng tác 1 ca khúc. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá  

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 
Thi kết thúc 

học phần 

Viết 1 ca khúc ở hình thức 2 đoạn đơn 

hoặc 3 đoạn đơn 
5.1.2 100% 

        Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

(Ký và ghi họ tên) 
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33. GUITAR ĐỆM HÁT 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Guitar đệm hát 

Mã lớp học phần: MU4218 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 02LT/56ThH/60TH 

Học phần điều kiện: MU4181 

Học kỳ: Mùa Xuân Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên   

2.1. Giảng viên 1: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0378810210 Email:Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

2.2. Giảng viên 2: 

 Họ và tên: Võ Xuân Hùng Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0918993517     E-mail: xuanhungmusic@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về kỹ thuật tay phải, 

tay trái trên đàn Guitar. Giảng viên hướng dẫn phương pháp luyện tập và thực hành các 

bài tập chạy ngón theo âm giai ở bộ khóa: 0-1 dấu hóa, các thế bấm hợp âm nâng cao ở 

tnhiều thế tay trên cần đàn ở bộ khóa 0-2 dấu hóa. Cách ứng dụng âm giai để tạo câu 

intro, gian tấu, ending, các câu lướt ngón để ứng dụng đệm hát ca khúc.   

4. Mục tiêu học phần 

 Sinh viên có thể vận dụng kỹ thuật tay phải – tay trái; biết vận dụng âm giai của 

các giọng cơ bản để tạo intro, gian tấu và ending trong thực hành đệm một ca khúc phổ 

thông. Từ đó ứng dụng kiến thức về đàn Guitar để bổ trợ cho việc thiết kế các hoạt động 

dạy học âm nhạc cũng như hoạt động phong trào ở trường phổ thông. Học phần khơi gợi 

được niềm say mê, hứng thú và sự yêu thích đàn Guitar cho sinh viên vì đây là môn học 

không những mang lại giá trị tinh thần mà còn có thể hỗ trợ cho nhiều môn học khác 
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trong chương trình đào tạo cũng như hỗ trợ tốt cho công tác nghề nghiệp sau khi SV tốt 

nghiệp. 

5.  Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ 

với CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1 Kiến thức 

5.1.1 
Sinh viên thực hiện được các kỹ thuật nâng cao về 

tay trái và tay phải khi sử dụng đàn Guitar. 
1.3 3 

5.1.2 
Thực hiện được chạy ngón âm giai trên cần đàn với 

các bài tập thực hành ở bộ khóa từ 0 đến 1 dấu hóa. 
1.3 3 

5.1.3 

Thực hiện được thế bấm hợp âm nâng cao và cách 

chuyển hợp âm ở những thế tay khác nhau trên cần 

đàn Guitar với bộ khóa từ 0 đến 2 dấu hóa. 

1.3 3 

5.1.4 

Sáng tạo được câu intro, gian tấu, ending trong đệm 

hát các ca khúc THCS hoặc ca khúc phổ thông đơn 

giản. 

1.3 6 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 

Hình thành kỹ năng tư duy âm nhạc trong việc phân 

tích, lựa chọn tiết điệu phù hợp, cách chuyển hòa 

âm, cách đệm các câu chạy ngón bổ trợ trong đệm 

hát ca khúc. 

2.1.1 4 

5.2.2 

Kết hợp đàn Guitar với các nhạc cụ khác để hòa tấu 

hay đệm hát các ca khúc trong chương trình Âm 

nhạc phổ thông hoặc ca khúc bất kì. 

2.1.2 4 

5.2.3 
Tạo ra các mẫu tiết điệu và phong cách chơi đàn 

khác nhau theo năng lực và sở thích cá nhân. 
2.1.4 5 

5.2.4 

Sử dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu thêm các kỹ 

thuật chơi đàn Guitar theo các nguồn tham khảo 

khác. 

2.1.5 3 
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5.2.5 
Hình thành kỹ năng làm việc nhóm để hoàn thành 

các bài tập được giao. 
2.2.3 4 

5.3 Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Đánh giá được tầm quan trọng của học phần trong 

xu thế đổi mới giáo dục để có kế hoạch cải thiện 

chất lượng học tập nhằm nâng cao năng lực chuyên 

môn.  

3.1 3 

5.3.2 

Tổ chức được nhiệm vụ học tập theo cá nhân – 

nhóm; có tinh thần phối hợp trong làm việc nhóm; 

có trách nhiệm đối với cá nhân và tập thể. 

3.2 4 

5.3.3 

Hình thành khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận 

chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá 

nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

3.3 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. CÁC KỸ THUẬT 

NÂNG CAO TRÊN ĐÀN 

GUITAR 

1.1. Kỹ thuật tay trái 

1.1.1. Kỹ thuật Vibrato  

1.1.2. Kỹ thuật Harmonics 

1.1.3. Kỹ thuật staccato  

1.1.4. Kỹ thuật slide  

1.1.5. Kỹ thuật Halmer – on, pull –

off. 

1 5.1.1; 

5.2.3; 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

 

- Nghiên 

cứu trước 

tài liệu [1]. 

- Tìm hiểu 

các kỹ 

thuật tay 

trái và tay 

phải 

- Chuẩn bị 

phím đàn 

(pick) 
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Chương/Chủ đề 

Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

HĐ 

đánh 

giá 

1.2. Kỹ thuật tay phải 

1.2.1. Kỹ thuật Palm  

1.2.2. Kỹ thuật Palm muting 

1.2.3. Kỹ thuật Tremolo 

1.2.4. Kỹ thuật Nail attack 

1.2.5. Kỹ thuật Slap 

Chương 2. KỸ THUẬT CHẠY 

NGÓN THEO ÂM GIAI 

2.1. Bài tập chạy ngón theo âm 

giai C dur 

2.2. Bài tập chạy ngón theo âm 

giai a moll 

2.3. Bài tập chạy ngón theo âm 

giai F dur 

2.4. Bài tập chạy ngón theo âm 

giai d moll 

2.5. Bài tập chạy ngón theo âm 

giai G dur 

2.6. Bài tập chạy ngón theo âm 

giai e moll 

1 5.1.2;  

5.2.3 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

 

- Nghiên 

cứu trước 

tài liệu [1]. 

- Phân tích 

kỹ thuật sẽ 

áp dụng 

khi thưc 

hiện chạy 

ngón. 
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6.2. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1. CÁC KỸ THUẬT 

NÂNG CAO TRÊN ĐÀN 

GUITAR 

1.1. Kỹ thuật tay trái 

1.1.1. Kỹ thuật Vibrato 

1.1.2. Kỹ thuật Harmonics 

1.1.3. Kỹ thuật staccato  

1.1.4. Kỹ thuật Slide  

1.1.5. Kỹ thuật Halmer 

– on, Pull –off. 

1.2. Kỹ thuật tay phải 

1.2.1. Kỹ thuật Palm 

1.2.2. Kỹ thuật Palm muting 

1.2.3. Kỹ thuật Tremolo 

1.2.4. Kỹ thuật Nail attack 

1.2.5. Kỹ thuật Slap 

7 5.1.1 - Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Thực hành 

luyện tập cá 

nhân, nhóm. 

- Kiểm tra, 

đánh giá, 

sửa sai. 

- Nghiên cứu nội 

dung trong tài 

liệu [1]. 

- Tham khảo 

thêm từ các 

nguồn từ internet 

về các kỹ thuật 

nâng cao trên 

đàn Guitar. 

9.1 

Chương 2. KỸ THUẬT 

CHẠY NGÓN THEO ÂM 

GIAI 

2.1. Bài tập chạy ngón 

theo âm giai C dur 

2.2. Bài tập chạy ngón 

theo âm giai a moll 

2.3. Bài tập chạy ngón 

theo âm giai F dur 

2.4. Bài tập chạy ngón 

theo âm giai d moll 

5 5.1.2;  

5.2.3 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Thực hành 

luyện tập cá 

nhân, nhóm. 

- Kiểm tra, 

đánh giá, 

sửa sai. 

- Nghiên cứu nội 

dung trong tài 

liệu [1]. 

- Học thuộc vị trí 

nốt trên đàn theo 

âm giai và thế 

tay 

9.2 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

2.5. Bài tập chạy ngón 

theo âm giai G dur 

2.6. Bài tập chạy ngón 

theo âm giai e moll 

Chương 3. BÀI TẬP 

CHUYỂN HỢP ÂM NÂNG 

CAO 

3.1. Bài tập 1: Tập chuyển 

hợp âm trong giọng C 

dur 

3.2. Bài tập 2: Tập chuyển 

hợp âm trong giọng a 

moll 

3.3. Bài tập 3: Tập chuyển 

hợp âm trong giọng G 

dur 

3.4. Bài tập 4: Tập chuyển 

hợp âm trong giọng e 

moll 

3.5. Bài tập 5: Tập chuyển 

hợp âm trong giọng F 

dur 

3.6. Bài tập 6: Tập chuyển 

hợp âm trong cung 

giọng moll 

3.7. Bài tập 7: Tập chuyển 

hợp âm trong giọng D 

dur 

6 5.1.3; 

5.2.1; 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Thực hành 

luyện tập cá 

nhân, nhóm. 

- Kiểm tra, 

đánh giá, 

sửa sai. 

- Tìm hiểu các 

thế bấm hợp âm 

nâng cao ở 

những thế tay 

khác nhau trên 

cần đàn. 

- Nắm chắc các 

hợp âm 3 chính 

và hợp âm 3 phụ 

của giọng trưởng 

và giọng thứ. 

- Áp dụng 

chuyển hợp âm 

nâng cao với các 

điệu đã được học 

ở học phần 

Guitar. 

9.3 
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Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên 

HĐ 

đánh 

giá 

3.8. Bài tập 8: Tập chuyển 

hợp âm trong giọng h 

moll 

3.9. Bài tập 9: Tập chuyển 

hợp âm trong giọng B 

dur 

3.10. Bài tập 10: Tập 

chuyển hợp âm trong 

giọng g moll 

Chương 4. ỨNG DỤNG 

THỰC HÀNH ĐỆM HÁT 

NÂNG CAO 

4.4. Điệu Suft 

4.5. Điệu Bosanova 

4.6. Điệu Rap 

4.7. Điệu Twist  

4.8. Điệu Marche  

4.9. Điệu Disco  

4.10. Điệu Slow rock  

4.11. Điệu Pasodoble  

4.12. Điệu Tango  

4.13. Điệu Cha cha cha  

4.14. Điệu Rumba  

4.15. Điệu Ballad  

38 5.1.4 

5.2; 

5.3 

- Dạy học 

trực quan, 

thuyết trình 

kết hợp thị 

phạm. 

- Thực hành 

luyện tập cá 

nhân, nhóm. 

- Kiểm tra, 

đánh giá, 

sửa sai. 

- Nghiên cứu 

các bài tập trong 

tài liệu [2]. Tự 

chọn các ca 

khúc khác để 

luyện tập thêm. 

- Áp dụng các 

kỹ thuật nâng 

cao và hợp hâm 

nâng cao vào 

thực hành đệm 

hát. 

9.4; 

9.5 

 

 

 

 

 



254 
 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà  

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Nhạc sĩ 

Hoài An 

Kỹ thuật thực 

hành và tự học 

Guitar 

2017 - Nxb 

Tổng 

hợp 

TP.HCM 

- Nhà sách 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

x  

2 

Nguyễn 

Hạnh. 

 

Guitar thực 

hành –tập 2 

2015 

(Tái 

bản) 

- Nxb 

Thời Đại 

-  Nhà sách 

- Thư viện 

ĐH Đồng 

Tháp 

x  

3 Tạ Tấn 

Phương pháp 

học Ghi ta 

(phần nâng 

cao) 

2001 - Nxb 

Thanh 

Niên 

- 

Nhà sách 
 x 

4 
Trần Thế 

Kỷ 

Tự học đệm hát 

với đàn Guitar 

2015 - Nxb 

Thanh 

Niên 

- 

Nhà sách  x 

5 
Cù Minh 

Nhật 

Học đệm Ghita 

qua những bản 

tình ca nổi 

tiếng 

2011 - Nxb 

Âm nhạc 

- 

Nhà sách 
 x 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Hoàn thành tốt bài tập được giao, thái độ học tập tốt, có ý thức chủ động trong việc 

tự học, tự nghiên cứu trước tài liệu. 

- Điều kiện được thi kết thúc học phần: SV phải hoàn thành bài kiểm tra thường kỳ 

và các bài tập GV quy định. 

 



255 
 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

9.1 

 

Kiểm tra 

 

Chương 1 

Nội dung: Kỹ thuật tay trái, tay phải. 
5.1.1 10% 

9.2 
Kiểm tra 

 

Chương 2 

Nội dung: 2 âm giai bộ khóa 0 dấu hóa, 4 

âm giai bộ khóa 1 dấu # và 1 dấu b. 

5.1.2 10% 

9.3 
Kiểm tra 

 

Chương 3 

Nội dung: Bốc thăm chuyển vòng hợp âm 

cơ bản trong các giọng đã học. 

5.1.3 10% 

9.4 
Kiểm tra 

 

Chương 4 

Nội dung: Ứng dụng âm giai tạo intro, gian 

tấu, Ending của giọng Cdur- amoll. Gdur-e 

moll, Fdur-d moll. 

5.1.4 20% 

9.5 
Thi kết thúc 

học phần 

Thực hành đệm hát một ca khúc tự chọn, áp 

dụng được các kỹ thuật và yêu cầu nâng 

cao đã được học. 

5.1; 

5.2; 

5.3 

50% 

              Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 
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34. RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN 1 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Rèn luyện NVSPTX 1 

Mã lớp học phần: MU4401 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 10/40/60 

Học phần điều kiện: Không  

Học kỳ: Mùa xuân                          Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

• Giảng viên 1: 

 Họ và tên: Nguyễn Huy Bình Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0919938894 E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

• Giảng viên 2: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0378810210 Email: Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Giúp SV bước đầu hình thành những kỹ năng dạy học cơ bản và cần thiết, đó là 

những kỹ năng đòi hỏi SV cần chuyên tâm rèn luyện để học nghề dạy học. Ngoài ra, 

người học áp đụng và rèn luyện kỹ năng phân tích bài hát và thực hành đệm hát các bài 

hát chính khóa và ngoại khóa trong chương trình giáo dục Âm nhạc ở trường THCS. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức 

 SV nghiên cứu tìm hiểu các bài tập hình thành kỹ năng sư phạm cơ bản trong 

chương trình giáo dục THCS. Biết áp dụng phương pháp thực hành vào việc tự luyện tập 

và thực hành các bài tập rèn luyện kỹ năng. Thực hiện Hát & đàn đúng các bài hát trong 

chương trình giáo dục Âm nhạc THCS. Biết nghiên cứu tìm hiểu các bài hát trong chương 

trình giáo dục Âm nhạc THCS và có thể phân loại các bài hát theo nội dung, giọng điệu, 

thang âm, nhịp… 
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4.2. Kỹ năng 

 Thực hành các bài tập như luyện đọc, luyện viết…trong các bài đọc thêm hay Âm 

nhạc thường thức trong chương trình giáo dục Âm nhạc THCS. Phát âm đúng chuẩn, đọc 

ngắt nhịp, đọc diễn cảm… Viết đúng chính tả, trình bày bảng hợp lý và sử dụng bảng đem 

lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học. Vận dung phương pháp thực hành vào việc tự 

luyện tập và thực hành các bài hát THCS. Thực hành dựng các bài hát và đệm cho các bài 

hát trong chương trình giáo dục Âm nhạc THCS ở các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca… 

 4.3. Thái độ 

Giáo dục cho SV chủ động tiếp nhận và sáng tạo tư duy rèn luyện các kỹ năng cơ 

bản hình thành trong người giáo viên sư phạm tương lai cần phải có. Giáo dục cho SV 

chủ động tiếp nhận và sáng tạo khi thể hiện những giá trị nghệ thuật của các bài hát trong 

chương trình giáo dục Âm nhạc THCS. Trân trọng giá trị nghệ thuật của các bài hát, đặc 

biệt là giá trị nghệ thuật truyền thống của các bài hát dân ca Việt Nam. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẫn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1. Kiến Thức 

5.1.1.  
Vận dụng được khái quát giáo dục 

đạo đức nghề nghiệp 
1.5 3 

5.1.2.  

Nêu được cấu trúc chương trình 

GDPT năm 2018 và chương trình 

hiện hành 

1.6 4 

5.1.3.  
Hát đúng trường độ cao độ những 

bài hát trong chương trình THCS 
1.3 3 

5.2. Kỹ năng/ Phẩm chất đạo đức 

5.2.1.  

Nêu được khái quát về đạo đức nghề 

nghiệp, hình thành phát triển nhân 

cách 

2.1.1 3 

5.2.2.  

Thực hành các bài tập như luyện 

đọc, luyện viết…, Phát âm đúng 

chuẩn, đọc ngắt nhịp, đọc diễn cảm 

2.1.5 4 
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5.2.3.  

Thực hiện viết đúng chính tả, trình 

bày bảng hợp lý và sử dụng bảng 

đem lại hiệu quả cao trong quá trình 

dạy học 

2.1.5 4 

5.2.4.  

Thực hiện hát và đàn đúng giai điệu 

sắc thái những bài học hát trong 

chương trình giáo dục Âm nhạc 

THCS 

2.1.2 3 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1.  

Chủ động sáng tạo khi thể hiện 

những giá trị nghệ thuật của các bài 

hát trong chương trình giáo dục Âm 

nhạc THCS 

3.1 3 

5.3.2.  

Thể hiện trách nhiệm và đạo đức 

nghề nghiệp trong việc giáo dục âm 

nhạc cho thế hệ trẻ. 

3.1 3 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên  

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chủ đề 1: GIÁO DỤC 

ĐẠO ĐỨC NGHỀ 

NGHIỆP 

I. Khái quát về đạo 

đức nghề nghệp 

II. Phân tíchyếu tố 

hình thành phát 

triển nhân cách 

III. Tính chất của giáo 

dục 

10 5.1.1 

5.2.1 

5.3 

  Phương pháp: 

thuyết trình, 

giảng dạy, trực 

quan, kiểm tra 

đánh giá… 

Hình thức tổ 

chức: học theo 

từng nhóm lớn, 

nhỏ của từng nội 

dung 

Xem trước giáo 

trình giải đáp 

một số câu hỏi 

giáo viên đưa 

ra, hợp tác thảo 

luận nhóm làm 

rõ vấn đề, tìm 

hiểu liên hệ thục 

tế. 

#HĐ 

Thảo 

luận 

9.1.1 
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IV. Mục tiêu và 

nguyên lý, nguyên 

tắc, đặc điểm quá 

trìnhgiáo dục 

V. Phương pháp giáo 

dục 

  

6.1. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp  

dạy – học  

Chuẩn bị 

của sinh 

viên  

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chủ đề 2: Rèn luyện kỹ năng 

“ĐỌC”, “VIẾT”. 

- Rèn luyện kỹ năng đọc 

đúng. 

- Rèn luyện kỹ thuật đọc.  

- Rèn luyện kỹ năng viết 

chữ trên giấy. 

- Thực hành kỹ năng viết 

bảng và trình bày bảng.. 

8 5.2.3 

5.3 

  Hình thức tổ 

chức dạy học: 

chia nhóm khi 

thảo luận, bóc 

thăm thực 

hành luyện 

tập, hình thức 

tự học. 

 

Bốc thăm 

chọn bài 

đọc, bài 

viết, thực 

hanh theo 

cá nhân 

 

#HĐ 

8.3.2 

Chủ đề 3: Tìm hiểu cấu trúc 

chương trình giáo dục Âm 

nhạc THCS. 

- Nội dung cơ bản của 

phân môn Hát. 

- Nội dung cơ bản của 

phân môn Nhạc lý – 

Đọc nhạc. 

- Nội dung cơ bản của 

phân môn Thường thức 

âm nhạc. 

2 5.1.2 Hình thức tổ 

chức dạy học: 

chia nhóm 

phân công 

thực hiện, thảo 

luận và phân 

tích vấn đề. 

Sách giáo 

khoa ca 

khúc hoc 

đường 6, 7, 

8, 9 sưu  

#HĐ 

Thảo 

luận 

8.1.3 
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Chủ đề 4: Rèn luyện kỹ năng 

thực hành Hát trong chương 

trình giáo dục Âm nhạc ở 

trường THCS. 

- Thực hành Lớp 6  

- Thực hành Lớp 7  

- Thực hành Lớp 8 

- Thực hành Lớp 9  

10 5.1.3 

5.2.4 

5.3 

Hình thức tổ 

chức dạy học: 

thực hành 

luyện tập, hình 

thức tự học. 

Rèn luyện 

các kỷ 

năng sử 

dụng đàn 

thành thạo 

#HĐ 

8.3.4 

Chủ đề 5: Thực hành đàn & 

đọc một số bài Đọc nhạc lớp 

6, 7, 8, 9 trong chương trình 

giáo dục Âm nhạc ở trường 

THCS. 

20 5.1.3 

5.2.4 

5.3 

Hình thức tổ 

chức dạy học: 

thực hành 

luyện tập, hình 

thức tự học. 

Rèn luyện 

các kỷ 

năng sử 

dụng đàn 

thành thạo, 

thực hiện 

bốc thăm 

bài đàn 

THCS. 

#HĐ 

8.3.5 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa 

chỉ 

khai 

thác 

tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 
Nguyễn Huy 

Bình 

Bài giảng giáo 

dục đạo đức 

nghề nghiệp 

   x  

2 Anh Tuấn – 

Minh Châu 

Ca khúc học 

đường 6, 7, 8. 

2005 NXB 

Văn 

Nghệ 

TP.HCM 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  
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3 Cù Minh 

Nhật 

 Organ thực 

hành cho học 

sinh THCS, ,  

2007 NXB 

Âm nhạc 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

4  Sách giáo khoa 

môn Âm nhạc 

6, 7, 8, 9 

 NXB 

Giáo dục 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

5  Sách giáo viên 

môn Âm nhạc 

6, 7, 8, 9 

 NXB 

Giáo dục 

Nhà 

sách 
  

6 Trần Thành Hát và đệm các 

bài hát THCS 

trên đàn phím 

điện tử. 

  Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

7 Anh Tuấn, 

Minh Châu 

Ca khúc học 

đường 6, 7, 8, 9 

2003 NXB 

Văn 

Nghệ 

TPHCM 

Nhà 

sách 

 x 

8  Hướng dẫn 

thực hiện 

chuẩn kiến 

thức, kỹ năng 

môn Âm nhạc 

trung học cơ sở 

 NXB 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

  x 

8. Quy định đối với sinh viên  

Sinh viên tham gia đủ số tiết giảng dạy trên lớp, đúng giờ theo thời khóa biểu. Nếu 

vắng học sẽ trừ điểm chuyên cần được tính trong điểm KTTK.Khuyến khích SV phát biểu 

ý kiến giải thích vấn đề và phản biện trong các buổi thảo luận, luyện tập trả bài đầy đủ 

các bài tập được giao. 
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9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn 

đầu ra 

Trọng 

số 

1 
Thực hành cá 

nhân 

Chủ đề 2: Đọc và thuyết trình nội 

dung trong SGK âm nhạc THCS. 

Viết bảng 

5.2.3 

5.3 
30% 

2 
Thực hành cá 

nhân 

Chủ đề 4: Bóc thăm bài hát trong 

chương trình âm nhạc THCS 

5.1.3 

5.2.4 

5.3 

30% 

3 
Thực hành cá 

nhân 

Chử đề 5: Đàn giai điệu Bài hát 

hoạc TĐN trong chưong trình âm 

nhạc THCS 

5.1.3 

5.2.4 

5.3 

40% 

                Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Giảng viên 

 

 

Nguyễn Huy Bình 
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35. RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN 2 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Rèn luyện NVSPTX 2 

Mã lớp học phần: MU4402 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 00/60/60 

Học phần điều kiện: MU4401 

Học kỳ: Mùa thu                           Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

•  Giảng viên 1: 

 Họ và tên: Nguyễn Huy Bình Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0919938894 E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

• Giảng viên 2: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0378810210 Email: Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần giúp SV hình thành những kỹ năng mềm vận dụng trong nghề dạy học 

Âm nhạc như: rèn luyện kỹ năng phân tích bài hát và thực hành đệm hát các bài hát chính 

khóa và ngoại khóa. Ngoài ra, môn học còn rèn luyện và thực hành kỹ năng đứng lớp, sử 

đụng đồ dùng dạy học để đáp ứng cho môn học Âm nhạc ở cấp bậc THCS. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức 

 Nghiên cứu tìm hiểu các bài hát thay thế trong ngoại khóa chương trình giáo dục 

âm nhạc THCS. Thực hành áp dụng các phương pháp các bài tập rèn luyện kỹ năng. Sử 

dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm nhạc. Khả năng Hát & Đàn đúng các bài hát 

phù hợp lứa tuổi học trò và khả năng dạy hát cho HS THCS. 

 Đàn hát tốt những bài hát thay thế ngoại khóa trong chương trình giáo dục Âm 

nhạc THCS. Biết thiết kế đổ dụng dụng cụ dạy học, làm bài giảng trên Powerpoin sử dụng 
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một số phần mềm âm nhạc vào trong giảng dạy. Tổ chức hát và biểu diễn một số bài hát 

tuổi hồng. Soạn được giáo án các phân môn và giáo án kết hợp và đứng lớp tập giảng 

thành thạo.  

4.2. Kỹ năng 

 Thực hành đàn, hát các bài hát thay thế, ngoại khóa chương trình giáo dục âm nhạc 

THCS. Thực hiện các phương pháp thực hành vào việc tự luyện tập các bài hát THCS. 

Thực hành giảng dạy tiết học âm nhạc ở trường THCS. 

4.3. Thái độ 

 Giáo dục cho SV chủ động tiếp nhận và sáng tạo tư duy rèn luyện các kỹ năng cơ 

bản hình thành trong người giáo viên sư phạm tương lai cần phải có. Giáo dục cho SV 

chủ động tiếp nhận và sáng tạo khi thể hiện những giá trị nghệ thuật của các bài hát trong 

chương trình giáo dục Âm nhạc THCS và giúp SV vận dụng khả năng âm nhạc tổ chức 

các chương trình âm nhạc tại trường THCS.  

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến Thức 

5.1.1.  

Thể hiện được giai điệu bài hát thể 

hiện phong cách biểu diển một số bài hát 

ngoại khóa tuổi hồng. 

1.3 3 

5.1.2.  

Áp dụng phương pháp thực hành 

vào việc tự luyện tập và thực hành các 

bài tập rèn luyện kỹ năng. 

1.3 4 

5.1.3.  

Áp dụng kiến thức cơ bản về nghiệp 

vụ sư phạm vào hoạt động giáo dục, dạy 

học âm nhạc. 

1.5 4 

5.2. Kỹ năng/ Phẩm chất đạo đức 

5.2.1.  

Tự đàn và hát các bài hát thay thế, 

ngoại khóa chương trình giáo dục âm 

nhạc THCS. 

2.1.2 4 
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5.2.2.  

Vận dụng phù hợp Hand sign và 

những động tác của bộ gõ cơ thể Body 

Percussion. 

2.1.4 3 

5.2.3.  

Vận dụng phương pháp tập đọc 

nhac bằng kí hiệu bàn tay ứng dụng vào 

một số bài cụ thể. 

2.1.4 3 

5.2.4.  
Vận dụng tổ chức thiết các trò chơi 

Âm nhạc cho ứa tuổi học sinh THCS. 
2.1.5 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1.  

Giáo dục cho SV chủ động tiếp 

nhận và sáng tạo khi thể hiện những giá 

trị nghệ thuật của các bài hát trong 

chương trình giáo dục Âm nhạc THCS. 

3.2 3 

5.3.2.  

Giúp SV vận dụng khả năng âm 

nhạc tổ chức các chương trình âm nhạc 

tại trường THCS. 

3.2 4 

 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy - học  

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chủ đề 1: Giới thiệu 

các bài hát tuổi hồng. 

Giới thiệu các bài hát 

phù hợp với lứa tuổi 

THCS. 

10 [5.1.1] 

[5.1.2]  

[5.2.1] 

 Hình thức 

tổ chức dạy học: 

chia nhóm khi 

thảo luận, bóc 

thăm thực hành 

luyện tập, hình 

thức tự học. 

Sách giáo khoa 

ca khúc hoc 

đường 6, 7, 8, 9 

chuẩn bị sheet 

nhac  một số 

bài hát tuổi 

hồng 

#HĐ 

9.3.1 

Chủ đề 2: Rèn luyện 

kỹ năng sử dung bộ gõ 

10 [5.1.2] 

[5.2.2] 

 Phương pháp: 

Thuyết trình kết 

Học thuộc một 

số bài hát trong 

#HĐ 

9.3.2 
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cơ thể (Body 

percussion) cho ca 

khúc. 

- Thực hiện luyện tập 

động tác và vị trí gõ. 

- Thực hành trên ca 

khúc. 

  

hợp nêu vấn đề, 

thảo luận nhóm, 

thực hành luyện 

tập. 

 Hình thức tổ 

chức dạy học: 

chia nhóm khi 

thảo luận, bóc 

thăm thực hành 

luyện tập, hình 

thức tự học. 

chương trình 

âm nhạc THCS 

Chủ đề 3: Rèn luyện 

kỹ năng sử dụng 

(hand sign) ký hiệu 

nốt nhạc bằng bàn tay 

và ứng dụng vào tác 

phẩm âm nhạc 

- Mục đích và yêu 

cầu. 

- Thực hành trên 

bài đọc đơn gian trong 

phạm  vi 1 quãng 8. 

10 [5.1.2] 

[5.2.2] 

 Phương pháp: 

Thuyết trình kết 

hợp nêu vấn đề, 

thảo luận nhóm, 

thực hành luyện 

tập. 

 Hình thức tổ 

chức dạy học: 

chia nhóm khi 

thảo luận, bóc 

thăm thực hành 

luyện tập, hình 

thức tự học. 

Học thuộc một 

số bài TĐN 

trong chương 

trình âm nhạc 

THCS động tác 

#HĐ 

9.3.3 

Chủ đề 4: Tổ chức trò 

chơi Âm nhạc 

10 [5.1.1] 

[5.1.2]  

[5.2.4] 

Chia nhóm khi 

thảo luận, bóc 

thăm thực hành 

luyện tập, hình 

thức tự học. 

Tham khảo 

SGK PP Dạy 

học Âm nhạc, 

dụng cụ Âm 

nhạc và đồ 

dùng phục vụ 

cho trò chơi 

#HĐ 

9.3.4 
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Chủ đề 5: Rèn luyện 

đệm đàn cho các phận 

môn Âm nhạc trong 

chương trình THCS. 

Các bài hát chương 

trình âm nhạc lớp 6, 7, 

8, 9 

20 [5.1.1] 

[5.1.2]  

[5.2.1] 

Hình thức tổ chức 

dạy học:  bốc 

thăm thực hành 

luyện tập, hình 

thức tự học. 

Đàn organ, 

Sách đệm ca 

khúc học 

đường. 

#HĐ 

9.3.5 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 

Anh Tuấn – 
Minh Châu 

Ca khúc học 
đường 6, 7, 8. 2005 

NXB 
Văn 

Nghệ 
TP.HCM 

Thư viện 
Trường 
ĐHĐT 

x  

2 
Cù Minh 

Nhật 

Organ thực 
hành cho học 
sinh THCS, , 

2007 
NXB 

Âm nhạc 

Thư viện 
Trường 
ĐHĐT 

X  

3 

 Sách giáo khoa 
môn Âm nhạc 

6, 7, 8, 9 
 

NXB 
Giáo dục 

Thư viện 
Trường 
ĐHĐT 

 x 

4 

Trần Thành Hát và đệm các 
bài hát THCS 
trên đàn phím 

điện tử. 

 

 Thư viện 
Trường 
ĐHĐT  x 

4 

Anh Tuấn, 
Minh Châu 

Ca khúc học 
đường 6, 7, 8, 9 2003 

NXB 
Văn 

Nghệ 
TPHCM 

Nhà sách 

 X 

5 

 Hướng dẫn 
thực hiện 

chuẩn kiến 
thức, kỹ năng 

 

NXB 
Giáo dục 

Việt 
Nam 

 

 X 
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môn Âm nhạc 
trung học cơ sở 

 

8. Quy định đối với sinh viên  

 Sinh viên tham gia đủ số tiết giảng dạy trên lớp, đúng giờ theo thời khóa biểu. Nếu 

vắng học sẽ trừ điểm chuyên cần được tính trong điểm KTTK.Khuyến khích SV phát biểu 

ý kiến giải thích vấn đề và phản biện trong các buổi thảo luận, luyện tập trả bài đầy đủ 

các bài tập được giao. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 
Chuẩn đầu ra 

Trọng 

số 

1 Thực hành theo 

cá nhân và 

nhóm 

Chủ đề 1: Bài hát tuổi hồng [5.1.1] [5.1.2] 

[5.2.1] 

20% 

2 Thực hành theo 

cá nhân và 

nhóm 

Chủ đề 2: Bộ gõ cơ thể Body 

Percussion. 

[5.1.2] [5.2.2] 20% 

3 Thực hành theo 

cá nhân  

Chủ đề 2: Đọc nhạc theo kí hiệu 

Hand Sign. 

[5.1.2] [5.2.2] 20% 

4 Thực hành 

nhóm 

Chủ đề 4: Thiết kế trò chơi âm 

nhạc. 

[5.1.1] [5.1.2] 

[5.2.4] 

20% 

5 Thực hành cá 

nhân 

Chủ đề 5: Đệm đàn trong 

phương pháp dạy học của cá 

phân môn Âm nhạc THCS. 

[5.1.1] [5.1.2] 

[5.2.1] 

20% 

       Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Giảng viên 

 

 

Nguyễn Huy Bình 
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36. RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN 3 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Rèn luyện NVSPTX 3 

Mã lớp học phần: MU4403N 

Số tín chỉ: 02 Số tiết tín chỉ: 00/60/60 

Học phần điều kiện: MU4402 

Học kỳ: Mùa xuân                       Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

•  Giảng viên 1: 

 Họ và tên: Nguyễn Huy Bình Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

 Điện thoại: 0919938894 E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

 Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

• Giảng viên 2: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0378810210 Email:Nhunguyen0612@gmail.com 

Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Đây là học phần rèn luyện cuối cùng của học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên cho SV ngành Âm nhạc. Chương trình được thiết kế tiếp nối kiến thức của 

hai học phần rèn luyện trước đó. Đối với học phần Rèn luyện 3 này, SV được thực tập 

giảng dạy 1 tiết học âm nhạc hoàn chỉnh ở phổ thông với những bài hát, tập đọc nhạc và 

kiến thức nhạc lý của các lớp lớn hơn, các bài học khó hơn, dài hơn và có phần chuyên 

sâu hơn. Song song đó, SV được làm quen với các tình huống sư phạm mà GV nào cũng 

sẽ gặp trong quá trình dạy học. Tập xử lý những tình huống đơn giản đến phức tạp với 

học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên của trường. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức 

  Áp dụng các phương pháp đã học trong học phần phương pháp dạy học âm nhạc 

để thực hành giảng dạy tiết âm nhạc ở trường THCS. Truyền tải được các thông tin quan 
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trọng trong phần nhạc lý đến học sinh, giúp học sinh hiểu và nắm vững được các kiến 

thức âm nhạc phổ thông. Tổ chức tiết học âm nhạc sinh động bằng những phương pháp 

dạy học tích cực phù hợp với tâm lý tuổi học sinh THCS. Xử lý những tình huống thường 

gặp xảy ra trong lớp đối với giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm. 

4.2. Kỹ năng 

  Rèn luyện kỹ năng đứng lớp cho sinh viên với phong cách tự tin, mạnh dạn để đạt 

hiệu quả cao cho việc giảng dạy. SV vận dụng những kiến thức đã học trong môn phương 

pháp dạy học âm nhạc để tự soạn kế hoạch bài học cho 1 tiết học. Giúp SV vận dụng khả 

năng âm nhạc tổ chức các chương trình âm nhạc hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tại 

trường THCS. Biết vận dụng kiến thức chuyên môn âm nhạc và phương pháp dạy học bộ 

môn vào công tác dạy học và giáo dục âm nhạc, giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. 

4.3. Thái độ 

Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng bài học, tham gia đầy đủ các 

buổi học trên lớp suốt quá trình học, học tập với tinh thần chủ động, tương tác với giáo 

viên.  Giáo dục cho sinh viên niềm đam mê, yêu nghề trên con đường đã chọn, giúp SV 

vận dụng khả năng âm nhạc tổ chức các chương trình âm nhạc tại trường THCS. 

5. Mục tiêu học phần/Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẫn đầu ra 

Ánh xạ với 

CĐR 

CTĐT 

Đánh giá 

mức độ 

năng lực 

5.1. Kiến Thức 

5.1.1. 5 

5.1.1 

Vận dụng định hướng các mô hình Âm nhạc 

phục vụ việc giảng dạy phù hợp với chương 

trình GDPT năm 2018 

1.4 4 

5.1.2.  

5.1.2. 

Áp dụng các phương pháp dạy học để thực 

hành giảng dạy tiết âm nhạc ở trường THCS 
1.5 6 

5.1.3.  

5.1.3 

Tổ chức tiết học âm nhạc sinh động 

bằng những phương pháp dạy học tích cực 

phù hợp với tâm lý tuổi học sinh THCS 

1.4 5 

5.2. Kỹ năng/ Phẩm chất đạo đức 
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5.2.1.  

5.2.1 
Vận dụng thiết kế đồ dùng dạy học linh hoạt 

thẫm mỉ có tính ứng dụng cao 
2.1.1 3 

5.2.2.  

5.2.2 

Rèn luyện kỹ năng đứng lớp cho sinh viên 

với phong cách tự tin, mạnh dạn để đạt hiệu 

quả cao cho việc giảng dạy 

2.1.1 4 

5.2.3.  

5.2.3 

Vận dụng những kiến thức đã học trong 

môn phương pháp dạy học âm nhạc sử dụng 

cộng nghệ thông tìn để tự soạn kế hoạch bài 

học cho 1 tiết học 

2.1.3 5 

5.2.4.  

5.2.4 

Vận dụng khả năng âm nhạc tổ chức các 

chương trình âm nhạc hoạt động ngoại 

khóa, các hoạt động tại trường THCS 

2.1.4 5 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1.  

 

5.3.1 

Tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp 

xây dựng bài học, tham gia đầy đủ các buổi 

học trên lớp suốt quá trình học, học tập với 

tinh thần chủ động, tương tác với giáo viên. 

3.1 4 

5.3.2.  

5.3.2 

Khẳng định niềm đam mê, yêu nghề trên 

con đường đã chọn, giúp SV vận dụng khả 

năng âm nhạc tổ chức các chương trình âm 

nhạc tại trường THCS. 

3.2 5 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Thực hành 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp 

dạy - học  

Chuẩn bị 

của sinh viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chủ đề 1: Thiết kế đồ dùng 

dạy học: 

- Thiết kế đồ dùng liên 

quan đến âm nhạc, phục vụ 

10 5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

Hoat động 

thảo luận, 

thuyết trình 

Nghiên cứu 

sách PP dạy 

học Âm nhạc, 

tham khảo 

#HĐ 

9.3.1 
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cho việc giảng dạy cũng như 

bảo tồn di sản văn hóa 

một số nhạc 

cụ trên 

internet 

Chủ đề 2. Rèn luyện kỹ 

năng dạy học âm nhạc lớp 

6,7,8,9.  

- Thực hành tập giảng tiết học 

âm nhạc với nội dung dạy 

học bài hát mới. 

-  Thực hành tập giảng tiết 

học âm nhạc có nội dung dạy 

học nhạc lý và dạy tập đọc 

nhạc. 

- Thực hành tập giảng tiết học 

âm nhạc có nội dung dạy âm 

nhạc thường thức. 

Thực hành tập giảng tiết học 

âm nhạc có nội dung ôn tập 

bằng phương pháp tổ chức 

trò chơi. 

20 [5.1] 

[5.1.1] 

[5.1.2] 

[5.1.3] 

[5.3]   

  Hình thức 

tổ chức dạy 

học: chia 

nhóm khi 

thảo luận, 

bốc thăm 

thực hành 

luyện tập, 

hình thức tự 

học. 

 

Bốc thăm 

chọn tiết dạy, 

soạn giáo án 

trình duyệt 

của GV, 

chuẩn bị tập 

đàn hát tranh 

ảnh băng đĩa 

phục vụ cho 

bài dạy. 

 

#HĐ 

9.3.2 

Chủ đề 3. Rèn luyện kỹ 

năng tổ chức sinh hoạt chủ 

nhiệm ở trường THCS. 

- Thực hành tổ chức tiết sinh 

hoạt chủ nhiệm. 

- Thực hành tổ chức tiết hoạt 

động ngoài giờ lên lớp  

10 5.2 

5.3 

Hình thức tổ 

chức dạy 

học: chia 

nhóm khi 

thảo luận, 

bốc thăm 

thực hành 

luyện tập, 

hình thức tự 

học. 

Chuẩn bị soạn 

kế hoạch. 

Nghiên cứu 

các chủ đề 

theo phân 

phối hoạt 

động ở trường 

THCS. 

#HĐ 

9.1.3 
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Chủ đề 4. Rèn luyện tổ chức 

chương trình hoạt động âm 

nhạc ngoại khóa. 

- Tổ chức chương trình hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa cho 

học sinh lớp 8. 

- Tổ chức chương trình hoạt 

động âm nhạc ngoại khóa cho 

học sinh. 

20 [5.2.4] Hình thức tổ 

chức dạy 

học: chia 

nhóm phân 

công thực 

hiện, bốc 

thăm thực 

hành luyện 

tập, thực 

hành luyện 

tập. 

Sách giáo 

khoa ca khúc 

học đường 6, 

7, 8, 9 sưu tầm 

bài hát sheet 

nhạc trên 

internet. 

#HĐ 

9.3.4 

7. Tài liệu học tập 

STT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Anh Tuấn 

– Minh 

Châu 

Ca khúc học đường 

6, 7, 8. 

2005 NXB 

Văn 

Nghệ 

TP.HCM 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

2 Cù Minh 

Nhật 

 Organ thực hành 

cho học sinh 

THCS, ,  

2007 NXB 

Âm nhạc 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

x  

3  Sách giáo khoa 

môn Âm nhạc 6, 7, 

8, 9 

 NXB 

Giáo dục 

Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 
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4  Sách giáo viên môn 

Âm nhạc 6, 7, 8, 9 

 NXB 

Giáo dục 

Nhà 

sách 
  

5 Trần 

Thành 

Hát và đệm các bài 

hát THCS trên đàn 

phím điện tử. 

  Thư 

viện 

Trường 

ĐHĐT 

 x 

6 Anh Tuấn, 

Minh Châu 

Ca khúc học đường 

6, 7, 8, 9 

2003 NXB 

Văn 

Nghệ 

TPHCM 

Nhà 

sách 

 x 

7  Hướng dẫn thực 

hiện chuẩn kiến 

thức, kỹ năng môn 

Âm nhạc trung học 

cơ sở 

 NXB 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

  x 

8. Quy định đối với sinh viên  

Sinh viên tham gia đủ số tiết giảng dạy trên lớp, đúng giờ theo thời khóa biểu. Nếu 

vắng học sẽ trừ điểm chuyên cần được tính trong điểm KTTK. Khuyến khích SV phát 

biểu ý kiến giải thích vấn đề và phản biện trong các buổi thảo luận, luyện tập trả bài đầy 

đủ các bài tập được giao.  

9. Đánh giá kết quả học tập 
 

Lần đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn đầu 

ra 

Trọng 

số 

1 Thực hành 

nhóm 
Chủ đề 1: Thuyết trình đồ dùng dạy 

học 

5.1.1 

5.1.2 

5.2.1 

20% 
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2 Thực hành 

nhóm 
Chủ đề 2: Cá nhân đại diện nhóm 

thực hiện tiết dạy hoàn chỉnh. 

[5.1] [5.1.1] 

[5.1.2] 

[5.1.3] 

[5.3] 

40% 

3 Kiểm tra cá 

nhân 
Chủ đề 3: Soạn kế hoạch chủ 

nhiệm theo chủ đề. 

5.2 

5.3 

10% 

4 Thực hành 

nhóm 

Chủ đề 4: Thực hiện chương trình 

HĐ NGLL. 
[5.2.4] 30% 

       Đồng Tháp, ngày     tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

 

Giảng viên 

 

 

Nguyễn Huy Bình 
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37. DÀN DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC TỔNG HỢP 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 

Mã lớp học phần: MU4208N 

Số tín chỉ: 3 Số tiết tín chỉ: 86(03LT/84BT/90TH) 

 Học phần điều kiện (nếu có): MU4201_ Múa ; MU4120_ Hòa âm 2;   

        MU4153_Thanh nhạc 4; MU4124_Ký - xướng âm 4. 

Học kỳ:   mùa thu                                   Năm học: 

2. Thông tin về giảng viên 

 Họ và tên: Trần Nguyễn Thanh Thảo  Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ. 

 Điện thoại: 0913.706.107 E-mail: Elsiethao.vn@gmail.com 

 Đơn vị: Tổ Âm nhạc – Khoa Sư phạm Nghệ thuật – Trường ĐH Đồng Tháp 

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng vận dụng kiến thức tổng hợp để xây dựng 

các tiết mục biểu diễn đáp ứng theo đặc trưng, tính chất, yêu cầu các hình thức trình bày 

bài hát. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp kiến thức về phương pháp thiết kế, thủ pháp sắp 

xếp bố cục cho chương trình âm nhạc tổng hợp một cách khoa học, mang tính nghệ thuật.  

Hình thành đầy đủ kỹ năng thiết kế và dàn dựng các chương trình văn nghệ tại nơi 

công tác và địa phương. Học phần cũng giúp sinh viên năng động, linh hoạt hơn trong việc 

chọn lựa các hoạt động âm nhạc hỗ trợ hiệu quả cho giảng dạy âm nhạc tại trường phổ 

thông. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức  

4.1.1. Phương pháp tổ chức các hoạt động âm nhạc, hỗ trợ dạy học âm nhạc trong 

trường phổ thông. 

4.1.2. Các nguyên tắc, thủ pháp xử lý các thành tố trong âm nhạc nhằm xây dựng tiết 

mục theo đặc trưng, tính chất, yêu cầu của các hình thức trình bày bài hát. 

4.1.3.  Phân loại chương trình biểu diễn nghệ thuật; thiết kế và xây dựng bố cục 

chương trình biểu diễn âm nhạc tổng hợp. 
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4.2.  Kỹ năng   

4.2.1. Vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để xây dựng tiết mục biểu 

diễn.  

4.2.2. Thiết kế chương trình biểu diễn một cách khoa học, mang tính nghệ thuật, logic 

chương trình hấp dẫn, hợp lí, đáp ứng yêu cầu từng sự kiện tại trường phổ thông.  

4.2.3. Phân tích và đánh giá được các tiết mục, các chương trình biểu diễn âm nhạc. 

4.3. Thái độ  

4.3.1. Xác định đầy đủ nhiệm vụ, hoạt động của người giáo viên âm nhạc trong tại 

trường phổ thông. Ý thức đầy đủ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người giáo viên 

âm nhạc ở trường phổ thông.  

4.3.2. Có tâm thế theo dõi nắm bắt sự phát triển các hoạt động âm nhạc trong thực tiển 

để luôn làm mới trong các hoạt động âm nhạc tại trường phổ thông, địa phương. 

5. Chuẩn đầu ra 

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 
Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1 

Nhận biết phương pháp tổ chức các 

hoạt động âm nhạc, hỗ trợ dạy học âm nhạc 

trong trường phổ thông. 

1.6 1 

5.1.2 

Thực hiện các thủ pháp xử lý các 

thành tố trong biểu diễn âm nhạc nhằm xây 

dựng tiết mục theo đặc trưng, tính chất, yêu 

cầu của các hình thức trình bày bài hát 

1.6 3 

5.1.3 
Nhận biết các loại chương trình biểu 

diễn âm nhạc. 
1.6 1 

5.14 
Thiết kế bố cục chương trình biểu 

diễn âm nhạc tổng hợp. 
1.6 6 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 

5.2.1 
Xây dựng tiết mục biểu diễn và biên 

tập chương trình. 
2.1.4 5 
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5.2.2 

Thiết kế chương trình biểu diễn một 

cách khoa học, mang tính nghệ thuật, logic 

chương trình hấp dẫn, hợp lí, đáp ứng yêu 

cầu từng sự kiện tại trường phổ thông. 

2.1.4 5 

5.2.3 

Sử dụng kinh nghiệm và kiến thức 

biên tập dàn dựng để đánh giá các tiết mục, 

các chương trình biểu diễn âm nhạc. 

2.2.2 3 

5.2.4 
Hình thành kỹ năng tổ chức và làm 

việc nhóm thực hành. 
2.2.3 4 

5.2.5 

Hình thành kỹ năng xây dựng môi 

trường dạy học âm nhạc sinh động, phong 

phú. Ý thức đầy đủ vai trò, vị trí, nhiệm vụ 

của người giáo viên âm nhạc ở trường phổ 

thông. 

2.3.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1 

Xây dựng khả năng tự học, tự nghiên 

cứu sáng tạo; khả năng thích ứng với yêu 

cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập. 

3.3 4 

5.3.2 

Xây dựng tâm thế theo dõi nắm bắt 

sự phát triển các hoạt động âm nhạc trong 

thực tiển để luôn bổ sung, làm mới trong 

các hoạt động âm nhạc tại trường phổ 

thông, địa phương. Hình thành tinh thần 

trách nhiệm và tác phong làm việc khoa 

học trong quá trình tổ chức dạy học và các 

hoạt động của người giáo viên âm nhạc. 

3.2 4 

6. Nội dung học phần và kế hoạch dạy học 

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương 

pháp  

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh viên  

Hoạt 

động 
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đánh 

giá 

Chương 1: Hình thức 

trình bày bài hát và 

những cách hát tập thể 

  Bài 1: Khái quát về 

dàn dựng chương trình 

âm nhạc tổng hợp      

  Bài 2: Vài nét về giáo 

dục âm nhạc ở trường 

phổ thông            

  Bài 3: Tìm hiểu giọng 

hát học sinh phổ thông      

1 5.1.2; 

5.3.1 

- Thuyết 

giảng 

 

- - Đọc giáo trình 

trước khi lên lớp. 

Đọc [1], [3. tr.07-

46], trả lời các câu 

hỏi cuối chương I. 

- Quan sát tham dự. 

- Trình bày, đề xuất  

vấn đề cần thảo 

luận. 

- Nắm vững kiến 

thức, liên hệ kiến 

thức môn học có 

liên quan để thực 

hành. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.3 

 

Chương 2: Tổ chức các 

hoạt động âm nhạc 

 Bài 1: Các hoạt động 

âm nhạc ở trường phổ 

thông 

 Bài 2: Các hoạt động 

âm nhạc trong lớp học 

 Bài 3: Thi văn nghệ 

trong trường học 

 Bài 4: Xây dựng đội 

văn nghệ của trường 

 Bài 5: Phát triển năng 

khiếu âm nhạc và xây 

dựng ban nhạc học sinh 

 Bài 6: Thiết kế phòng 

học âm nhac 

1 5.1.1; 

5.3.1; 

5.3.2; 

- Thuyết 

giảng 

 

- Đọc giáo trình 

trước khi lên lớp. 

Đọc [1],   [3. tr.47-

68], trả lời các câu 

hỏi cuối chương II.  

- Quan sát tham dự. 

- Trình bày, đề xuất 

vấn đề cần thảo 

luận. 

 

#HĐ 

9.1.1 
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    Bài 7: Câu lạc bộ âm 

nhạc và tổ chức nói 

chuyện chuyên đề âm 

nhạc 

Chương 3 : Thủ pháp 

thiết kế và sắp xếp bố 

cục chương trình âm 

nhạc tổng hợp 

Bài 1: Chương trình 

biểu diễn âm nhạc 

Bài 2: Xây dựng 

chương trình 

1.1 Phân loại chương 

trình 

1.1.1 Chương trình 

không chủ đề 

1.1.2 Chương trình có 

chủ đề 

1.2 Kết cấu chương 

trình  

1.2.1 Bức tranh tổng thể 

1.2.2 Diễn biến 

1 5.1.2; 

5.1.3; 

- Thuyết 

giảng 

- Thảo luận 

nhóm 

 

- Đọc giáo trình 

trước khi lên lớp. 

Đọc [1], [3. tr.86-

89], [3] [5], trả lời 

các câu hỏi và ứng 

dụng lý thuyết vào 

thực hành các nội 

dung theo bài tập 

ứng dụng. 

- Đọc thêm [2, 

tr.13]. 

- Quan sát tham dự. 

- Liên hệ thực tiễn, 

đối chiếu kiến thức 

được học.  

Trình bày, đề xuất 

vấn đề cần thảo 

luận. Hoặc Semina. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

#HĐ 

9.1.3 

9.2 

6.2. Thực hành, thí nghiệm, thực tế 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy - học  

Chuẩn bị 

của sinh viên  

HĐ 

đánh 

giá 

Chương 1: Hình thức 

trình bày bài hát và 

những cách hát tập thể 

  Bài 4: Hình thức đơn 

ca                                                                   

  Bài 5: Song ca  

10 

 

5.2.1; - Tổ chức thực 

hành theo 

nhóm. 

- Hướng dẫn 

ứng dụng lý 

- Đọc [1], [3. 

tr.07-46]. 

Thực hành nhóm:  

Liên hệ kiến thức 

các môn học có 

liên quan đề thực 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.3 

9.2 
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  Bài 6: Tam ca và tốp 

ca                                                                    

  Bài 7: Đồng ca và hợp 

xướng  

  Bài 8: Liên ca khúc 

và hoạt cảnh hát múa                                        

 Bài 9: Những cách hát 

tập thể: hòa giọng và lĩnh 

xướng 

 Bài 10: Hát đối đáp và 

hát nối tiếp                                                    

Bài 11: Hát bè và hát đuổi 

thuyết vào 

thực tiễn. 

- Thực hành 

mẩu. 

Quan sát, điều 

chỉnh, rút kinh 

nghiệm. 

hành ứng dụng 

các thủ pháp xây 

dựng từng hình 

thức phù hợp cho 

từng tiết mục theo 

yêu cầu. 

Chương 3 : Thủ pháp 

thiết kế và sắp xếp bố 

cục chương trình âm 

nhạc tổng hợp 

Bài 1: Chương trình 

biểu diễn âm nhạc 

Bài 2: Xây dựng 

chương trình 

1.3 Bố cục chương 

trình 

1.3.1 Chương trình 

không chủ đề 

1.3.2 Chương trình có 

chủ đề 

1.4 Kết cấu chương 

trình  

1.4.1 Bức tranh tổng 

thể 

1.4.2 Diễn biến 

24 5.1.3 

5.2.2; 

5.3.1; 

5.3.2; 

- Thảo luận 

nhóm. 

- Thực hành 

theo nhóm. 

- Quan sát 

tham dự. 

Hướng dẫn 

vận dụng lý 

thuyết phương 

pháp và kiến 

thức tổng hợp 

vào thực tiễn. 

- Nhận xét, 

điểu chỉnh, rút 

kinh nghiệm. 

- Đọc thêm [2, 

tr.13]. 

- Sưu tầm các tập 

ca khúc, ca khúc 

để xây dựng 

chương trình. 

 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

9.2 
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Chương 4: Kĩ thuật 

dàn dựng tiết mục biểu 

diễn âm nhạc 

 Bài 1 : Xác định và tìm 

hiểu bài hát 

 Bài 2: Lựa chọn người 

hát  

 Bài 3: Dựng bài hát 

 Bài 5: Đệm nhạc cho bài 

hát 

 Bài 6: Tập luyện tiết 

mục 

 Bài 7: Chỉ huy 

 Bài 8: Múa, hoạt động 

phụ họa và trang phục 

biểu diễn 

 Bài 9: Kĩ năng biểu diễn  

50 5.1.2; 

5.2.1; 

5.2.3; 

- Thảo luận 

nhóm. 

-Thực hành 

theo nhóm. 

- Quan sát 

tham dự. 

Hướng dẫn 

ứng dụng lý 

thuyết vào 

thực tiễn. 

Nhận xét, điểu 

chỉnh, rút kinh 

nghiệm. 

-  Đọc giáo trình 

trước khi lên 

lớp. Đọc [1], [3. 

tr.69-85 ; tr.88-

118], [4],  trả lời 

các câu hỏi và 

ứng dụng lý 

thuyết vào thực 

hành các nội 

dung theo bài 

tập ứng dụng. 

- - Trình bày, đề 

xuất vấn đề cần 

thảo luận. 

- Nắm vững kiến 

thức, liên hệ kiến 

thức môn học có 

liên quan để thực 

hành. 

#HĐ 

9.1.1 

#HĐ 

9.1.2 

#HĐ 

9.1.3 

9.2 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Lê Anh 

Tuấn 

        Giáo trình 

Dàn dựng 

chương trình âm 

nhạc tổng hợp 

2007 ĐHSP 

Hà Nội 

Thư viện TLC  

2 Trần 

Nguyễn 

         Bài giảng 

PowerPion PP 

dàn dựng 

2016  Thư 

viện/ 

TLC  
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Thanh 

Thảo 

chương trình âm 

nhạc tổng hợp 

Giảng 

viên 

3 Lê Ngọc 

Canh 

    Phương pháp 

đạo diễn chương 

trình nghệ thuật 

tổng hợp 

2009 Văn hóa 

Thông 

tin 

Thư viện TLC  

4 Đặng Hùng   Phương pháp 

sáng tác múa 

 Văn 

nghệ 

Thư viện  TK 

5 Phạm Duy 

Khuê 

    Tổ chức và 

dàn dựng sự 

kiện 

2010 Tổng hợp 

TP.HCM 

Thư viện  TK 

8. Quy định đối với sinh viên 

 - Phải dự lớp để học tập kinh nghiệm khi nhóm khác thực hành nhóm và trình bày 

kết quả. Sinh viên ngoài nhóm thực hành vẫn có thể được yêu cầu giải quyết tình huống 

học tập. 

 - Phải có tinh thần làm việc tập thể, nhóm được phép tự đánh giá điểm cho từng 

thành viên trong nhóm khi có thành viên yêu cầu. 

 - Tự học: cá nhân, khuyến khích tự học nhóm khi học thực hành và biên soạn kế 

hoạch. Chú ý tính ứng dụng của lý thuyết vào thực hành. 

 - Thảo luận nhóm: sinh viên dựa trên cơ sở lý thuyết về thủ pháp, kĩ thuật sẽ tiến 

hành thảo luận các bài tập ứng dụng tại lớp và bài tập về nhà nhằm xây dựng chương 

trình âm nhạc tổng hợp. 

 - Thực hành: Sinh viên lớp học phần ứng dụng các thủ pháp, kỹ thuật vào dàn dựng 

chương trình âm nhạc tổng hợp có chủ đề dựa trên kế hoạch chương trình được thiết 

kế, biên soạn. Chú ý ứng dụng lý thuyết. 

9. Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

Hình thức đánh giá 
Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn đầu 

ra 

Trọng 

số 

9.1 9.1.1 Trắc nghiệm 

- Trắc nghiệm nội dung lý 

thuyết chung và thủ pháp dàn 

dựng trong 4 chương. 

5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.2.1; 

5.2.2; 5.2.3; 

0,5 
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9.1.2 
Bài tập về 

nhà 

- Mỗi cá nhân biên tập một 

chương trình có chủ đề hoàn 

chỉnh. 

5.1.3; 5.2.2; 

5.3.1; 5.3.2; 

9.1.3 
Thực hành 

dàn dựng 

- Thực hành dàn dựng theo 

nhóm một trong các hình thức 

biểu diễn của chương trình. 

5.1.2; 5.2.1; 

5.2.3; 

 

9.2 

Thi kết thúc 

học phần: 

Thực hành dàn dựng 

và Báo cáo nhóm. 

Lớp thực hành biên tập 

chương trình nghệ thuật có 

chủ đề. 
5.1.2; 5.1.3; 

5.2.1; 5.2.2; 

5.2.3; 5.3.1; 

5.3.2; 

 

0,2 

- Lớp thực hành dàn dựng 

chương trình nghệ thuật có 

chủ đề đã biên tập. 

- Sinh viên tham dự từ 90% số 

tiết thực hành trở lên. 

0,3 

       Đồng Tháp, ngày     tháng     năm 2021 

Trưởng khoa 

 

Trưởng bộ môn 

 

Giảng viên 

 

Trần Nguyễn Thanh Thảo 
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38. THỰC HÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Thực hành sư phạm Âm nhạc. 

- Mã lớp học phần: MU4155 

- Số tín chỉ: 03                     - Số tiết tín chỉ: 45 tiết (45/00/90) 

- Học phần điều kiện (nếu có):  

- Học kỳ: Thu                       - Năm học:  

2. Thông tin về giảng viên  

2.1. Giảng viên 1 

- Họ và tên: Lại Thị Thanh Thủy      - Chức danh, học vị: Giảng viên,Thạc sĩ 

- Điện thoại: 0904793525  - E-mail: thuy.lai1710@gmail.com                       

- Đơn vị: Khoa SP Nghệ Thuật        

2.2. Giảng viên 2 

- Họ và tên: Nguyễn Huy Bình         - Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

- Điện thoại: 0919938894             - E-mail: Binhdhdt85@gmail.com 

- Đơn vị: Khoa Sư phạm Nghệ thuật     

3. Mô tả tóm tắt/Tổng quan về học phần 

 Học phần gồm có 4 chương, trang bị cho sinh viên những các kiến thức cơ bản về   

thực hành sư phạm âm nhạc, tiếp cận nội dung và các hoạt động thực hành sư phạm âm 

nhạc, về nghiên cứu khoa học và thực hành NCKH sư phạm âm nhạc. Giúp sinh viên có 

kiến thức để phát huy tốt khả năng giảng dạy âm nhạc và NCKH âm nhạc ở trường phổ 

thông.  

4.Mục tiêu học phần  

4.1. Kiến thức 

- Trình bày lý luận về thực hành SPÂN ở trường phổ thông  

- Trình bày những vấn đề SPÂN đã, đang đặt ra và vận dụng vào dạy học âm nhạc ở 

phổ thông. 

- Trình bày về công tác nghiên cứu khoa học trong giảng dạy âm nhạc ở trường THCS. 
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- Vận dụng các kiến thức NCKH để viết những tiểu luận về giáo dục âm nhạc 

4.2. Kỹ năng 

- Thể hiện được lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học của chuyên ngành Âm nhạc. 

- Thiết kế được các chủ đề, chuyên đề học tập âm nhạc theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

- Sử dụng các kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm. 

- Thể hiện được lòng yêu nước, yêu dân tộc và yêu nghề. 

- Phát triển kiến thức, kỹ năng và sáng tạo trong nghề nghiệp. 

4.3. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 

- Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và cải thiện hiệu quả các hoạt 

động trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tổ chức hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định và chịu 

trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

-Tính cách hóa, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan 

điểm cá nhân trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 

5. Chuẩn đầu ra  

Mã Mô tả chuẩn đầu ra 

Ánh xạ với 

CĐR CTĐT 

Đánh giá mức 

độ năng lực 

5.1. Kiến thức 

5.1.1. 
- Vận dụng những vấn đề SPÂN vào 

dạy học âm nhạc ở phổ thông. 1.3 3 

5.1.2 

- Thiết kế được tiểu luận nghiên cứu 

khoa học giáo dục âm nhạc, đáp ứng 

chương trình giáo dục phổ thông mới. 
1.6 6 

5.2. Kỹ năng / Phẩm chất đạo đức 
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5.2.1. 

- Sử dụng được các kỹ năng lập luận, 

tư duy để giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong lĩnh vực giảng dạy và 

nghiên cứu chuyên ngành Sư phạm 

Âm nhạc. 

2.1.1 3 

5.2.2. 

- Xây dựng được môi trường học tập 

tích cực, tạo hứng thú, đam mê cho 

học sinh. 
2.2.2 3 

5.2.3. 

- Tổ chức tốt các chức năng xã hội 

của giáo dục, tích cực đóng góp phát 

triển giáo dục; biết phối hợp tốt giữa 

nhà trường, gia đình học sinh và xã 

hội. 

2.3.3 4 

5.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

5.3.1. 

- Đánh giá kế hoạch, điều phối, quản 

lý các nguồn lực và cải thiện hiệu quả 

các hoạt động trong học tập, giảng 

dạy và nghiên cứu. 

3.1 3 

6.Nội dung học phần và kế hoạch dạy học  

6.1. Lý thuyết 

Chương/Chủ đề 
Số 

tiết 

Chuẩn 

đầu ra 

Phương pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị 

của sinh 

viên 

Hoạt 

động 

đánh 

giá 

Chương 1: NHỮNG VẤN 

ĐỀ CHUNG  

VỀ THỰC HÀNH SƯ 

PHẠM 

1. Ý nghĩa và nhiệm vụ 

2. Thực hành sư phạm âm nhạc 

– Những nội dung chủ yếu 

5 5.1;5.2; 

5.3 

Phương pháp: 

thuyết trình, 

giảng dạy, trực 

quan, kiểm tra 

đánh giá… 

Hình thức tổ 

chức: học theo 

 SV cùng 

tìm hiểu 

giáo trình, 

tài liệu.  

 - 

Giải đáp 

các vấn 

#HĐTH 

9.1;  

#HĐTL 

9.2 
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3. Thực tập sư phạm: Kiến tập, 

giảng tập 

từng nhóm 

lớn, nhỏ của 

từng nội dung. 

đề trong 

thực tiễn, 

và trả lời 

các câu 

hỏi ở cuối 

chương. 

Chương 2. TIẾP CẬN NỘI 

DUNG VÀ CÁC HOẠT 

ĐỘNG THỰC HÀNH SƯ 

PHẠM ÂM NHẠC 

1. Tìm hiểu đối tượng học sinh 

2. Tìm hiểu CT, SGK Âm nhạc 

trường phổ thông 

3. Phương tiện và thiết bị dạy 

học âm nhạc 

4. Đổi mới phương pháp dạy 

học 

5. Kiểm tra – Đánh giá kết quả 

học tập môn Âm nhạc 

6. Dạy học theo các chủ đề tự 

chọn 

7. Tài liệu học tập âm nhạc 

biên soạn theo hướng mođun 

hóa 

8. Tổ chức hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa 

10 5.1;5.2; 

5.3 

Phương pháp: 

thuyết trình, 

giảng dạy, trực 

quan, kiểm tra 

đánh giá… 

Hình thức tổ 

chức: học theo 

từng nhóm 

lớn, nhỏ của 

từng nội dung 

Sinh viên 

nghiên 

cứu những 

kế hoạch 

mẫu và 

chia nhóm 

thực hiện 

#HĐTH 

9.1;  

#HĐTL 

9.2 

Chương 3: XUNG QUANH 

VIỆC NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC SƯ PHẠM ÂM 

NHẠC 

1. Giáo dục âm nhạc là môn 

khoa học mới mẻ ở VN. 

5 5.1;5.2; 

5.3 

Phương pháp: 

thuyết trình, 

giảng dạy, trực 

quan, kiểm tra 

đánh giá… 

Sinh viên 

nghiên 

cứu những 

kế hoạch 

mẫu và 

#HĐTH 

9.1;  

#HĐTL 

9.3 
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2. Các định hướng tiếp cận và 

phương pháp NCKH sư phạm. 

3. Một số vấn đề thực tiễn giáo 

dục âm nhạc ngày nay.  

4. Tập dượt NCKH sư phạm 

âm nhạc 

Hình thức tổ 

chức: học theo 

từng nhóm 

lớn, nhỏ của 

từng nội dung 

chia nhóm 

thực hiện 

Chương 4: THỰC HÀNH 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 1. Lí luận về đề tài NCKH. 

 2. Cấu trúc đề cương NCKH. 

 3.Trình tự thực hiện công việc 

nghiên cứu 

15 5.1;5.2; 

5.3 

Phương pháp: 

thuyết trình, 

giảng dạy, trực 

quan, kiểm tra 

đánh giá… 

Hình thức tổ 

chức: học theo 

từng nhóm 

lớn, nhỏ của 

từng nội dung 

Sinh viên 

nghiên 

cứu những 

kế hoạch 

mẫu và 

chia nhóm 

thực hiện 

#HĐTH 

9.1;  

#HĐTL 

9.3 

6.2. Thực hành 

7. Tài liệu học tập 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Hoàng 

Long, 

Hoàng Lân 

Giáo trình Thực 

hành sư phạm 

âm nhạc 

2005 NXB Đại 

học sư 

phạm 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

X  

2 Phạm Viết 

Vượng 

Phương pháp 

luận NCKH 

1997 NXB 

ĐHQG. 

Hà Nội 

Nhà sách  X 

3 Vũ Cao 

Đàm 

Phương pháp 

luận NCKH 

2000 NXB Văn 

Nghệ 

TPHCM 

Nhà sách  X 
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4 Hoàng 

Long – 

Hoàng Lân 

 Phương pháp 

dạy học âm 

nhạc 

2005 NXB Đại 

học Sư 

phạm 

Thư viện 

Trường 

ĐHĐT 

 X 

8. Quy định đối với sinh viên  

- Vắng quá 20% trên tổng số tiết: cấm thi. 

- Sinh viên trả lời câu hỏi và làm bài tập sau mỗi chương. 

- Sinh viên thực hiện ít nhất 2 bài kiểm tra mới đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

9.Đánh giá kết quả học tập 

Lần 

đánh 

giá 

 

Hình thức 

đánh giá 

Nội dung được đánh giá 

(Chương/Chủ đề) 

Chuẩn đầu ra 

 

Trọng 

số 

 

9.1 Tự học 
SV hoàn thành các câu hỏi trên lớp 

và ở nhà 
5.1;5.2; 5.3 20% 

9.2 
Kiểm tra : 

tiểu luận 
Chương II 5.1;5.2; 5.3 30% 

9.3 
Thi: tiểu 

luận 
Viết tiểu luận: Chương III 5.1;5.2; 5.3 50% 

                                                       Đồng Tháp, ngày    tháng    năm 2021 

Trưởng khoa 

 

 

Trưởng bộ môn 

 

 

Giảng viên 

 

             Lại Thị Thanh Thủy 
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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH  

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới tính 
Học 

vị 
Chuyên ngành 

Nơi đào tạo 

(Bằng cao 

nhất) 

Đơn vị 
Học phần 

phụ trách Nam Nữ 

1 Võ Xuân Hùng 1979 X  Th.S 

- Sư phạm Âm 
nhạc 

- Quản lí Văn hóa 

Đại học Văn 

hóa Hà Nội 

Khoa SP 

Nghệ Thuật 

Organ 1; Organ 

2, đệm đàn 1, 2, 

Giáo dục nghệ 

thuật, Hát dân ca 

2 Trương Thị Kim Hạnh 1966  X Th.S 

- Chỉ huy hợp 
xướng 

- Quản lí giáo dục 
Đại học Vinh Mời giảng 

Phân thích tác 

phẩm 2, Hòa âm 

1, Hòa âm 2, Hát 

hợp xướng, Chỉ 

huy dàn dựng 

hợp xướng, 

Nhập môn sáng 

tác 

3 Lại Thị Thanh Thủy 1982  X Th.S PP&LL dạy học 

Âm nhạc 

Học viện Âm 

nhạc Quốc 

gia Việt Nam 

Khoa SP 
Nghệ Thuật 

Lý thuyết 

ANCB, Lịch sử 

âm nhạc 

TG&VN, Âm 
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nhạc cổ truyền 

VN, Kí – Xướng 

âm 2, Kí – 

Xướng âm 4, PP 

dãy học AN 2, 

Thực hành sư 

phạm âm nhạc, 

Phân tích TP1 

4 Nguyễn Thị Quỳnh Như 
 

1989 
 X Th.S PP&LL dạy học 

Âm nhạc 

Học viện Âm 

nhạc Quốc 

gia Việt Nam 

Khoa SP 
Nghệ Thuật 

Organ 1, Guitar, 

Phân tích tác 

phẩm 1, Giới 

thiệu nhạc cụ 

phổ biến, Guitar 

đệm hát, PP dạy 

học Âm nhạc. 

5 Nguyễn Huy Bình 1985 X  Th.S PP&LL dạy học 

Âm nhạc 

Trường 

ĐHSP Nghệ 

Thuật Trung 

Ương 

Khoa SP 
Nghệ Thuật 

Kí – Xướng âm 

1, Kí – Xướng 

âm 3, Chỉ huy 

dàn dựng hát tập 

thề, Hòa âm 1, 

PP dạy học AN, 

Rèn luyện 

NVSPTX 1, 2, 3, 
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Kiến tập SP, 

Thực tập TN 

6 Trần Nguyễn Thanh Thảo 1977  X Th.S Quản lí Văn hóa 

Đại học Văn 

hóa Tp. Hồ 

Chí Minh 

Khoa SP 
Nghệ Thuật 

Múa, Ứng dụng 

CNTT trong dạy 

học âm nhạc, 

Dàn dựng 

chương trình âm 

nhạc tổng hợp, 

Phương pháp 

biên đạo múa 

7 Trần Văn Thành  1976 X  T.S 
Văn hóa dân gian 

(Lí luận văn hóa 

nghệ thuật) 

Viện Văn hóa 

Nghệ thuật 

quốc gia Việt 

Nam 

Mời giảng Thanh nhạc 

1,2,3,4 

8 Lê Thị Vân Kiều 1984  X Th.S Quản lý giáo dục 
Đại học 

Đồng Tháp 

Khoa SP 
Nghệ Thuật 

Nhập môn 

ngành Sư phạm 

Âm nhạc 

 


