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Tóm tắt: 
 

Có một quan niệm phổ biến rằng những môn chuyên ngành ngoại ngữ thường khó và lý thuyết khá 

nặng nề. Điều này thực sự ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của hầu hết các sinh viên, điển hình là 

sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trong quá 

trình tiếp cận môn “Dẫn nhập ngữ âm – Âm vị học”. Vì vậy, bài viết này sẽ tập trung làm rõ những 

khó khăn mà sinh viên thường gặp khi học môn học, đồng thời đề xuất cách khắc phục vấn đề. 

Nhóm tác giả bài viết tiến hành khảo sát trên 100 sinh viên năm 2 Khoa Tiếng Anh về những vấn 

đề liên quan tới quá trình học môn “Dẫn nhập ngữ âm - Âm vị học”, kết quả cho thấy còn khá 

nhiều sinh viên học yếu môn này. Đề xuất rút ra là nên giao cho sinh viên lượng bài tập nhiều hơn. 

Hi vọng những giải pháp được tổng hợp trong quá trình nghiên cứu sẽ giúp sinh viên hứng khởi 

trong học tập và đạt kết quả cao hơn.   

         Từ khóa: Sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Anh; Môn Dẫn nhập ngữ âm - Âm vị học; Khó 
khăn; Thực trạng; Cách khắc phục vấn đề.  
 

Abstract: 
 

There is a common belief that specialized knowledge in learning a foreign language is merely 

theory and hard to acquire. This really has a considerable effect on the psychology of almost every 

student, especially sophomores of English of Danang University of Foreign Language Studies in 

their process of approaching English Phonetics and Phonology. Realizing that this is quite a big 

issue, we conduct this scientific research to investigate into the learning difficulties that these 

students may encounter. Therefore, we would like to propose a number of ways to tackle the 

problems effectively. We have done a small survey on 100 sophomores of English about how they 

study English Phonetics and Phonology. It comes out that many of them are still bad at this 

subject. To improve the situation, we propose giving them more homework. Hopefully, with the 

findings and suggestions, the students will gain better academic result in learning this subject.   
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