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Giáo trình được thiết kế dành cho sinh viên năm thứ hai đang ở trình độ tiếng Nga B1 theo khung tham chiếu 

Châu Âu và muốn đạt đến trình độ C1. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Địa lý đại 

cương xoay quanh một số chủ đề chính như: Địa lý như một bộ môn khoa học, vũ trụ, Trái đất như một hành 

tinh của hệ mặt trời, đặc điểm cấu tạo của Trái đất, các hiện tượng thiên nhiên, đặc điểm địa lý, dân cư các 

châu lục, đặc điểm địa lý của LB Nga và Việt Nam v.v. Giáo trình góp phần mở rộng kiến thức chung cho sinh 

viên trong lĩnh vực địa lý tự nhiên và xã hội, đồng thời làm phong phú vốn từ vựng, củng cố kiến  thức ngữ 

pháp, nâng cao khả năng thực hành ngoại ngữ của sinh viên, đặc biệt là kỹ năng dịch,  đọc-hiểu (củng cố và 

phát triển sâu hơn khả năng đọc diễn cảm, đọc phân tích, đọc tìm hiểu, đọc lướt, đọc có dùng từ điển...) và  viết 

(lập dàn ý, viết đề cương tóm tắt, viết bài theo dàn ý cho sẵn…). Chương trình chú trọng bồi dưỡng và phát 

triển khả năng tự học, khả năng phân tích thông tin của sinh viên. 

Hệ thống bài tập đa dạng, phong phú, giúp sinh viên củng cố kiến thức địa lý, kiến thức ngôn ngữ.  

Môn học cũng hướng đến mục tiêu rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ 

năng tư duy phê phán và tư duy phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời cũng giúp sinh viên có thái độ 

nghiêm túc hơn trong học tập, tăng hứng thú của họ với tiếng Nga và chuyên ngành đã lựa chọn.  

The curriculum is designed for second-year students at B1 level of Russian according to Common European 

Framework of Reference (CEFR), who want to reach C1 level. The curriculum equips students with general 

knowledge about general geography focusing on some major issues: geography as space science, the earth as a 

member of the solar system, structure of the earth, natural phenomena, geographical and demographic features 

of Russia and Vietnam etc... Also, the curriculum aims to help students widen general knowledge of natural 

geography and sociology as well as enrich vocabulary, consolidate grammar and improve command of 

language, especially reading comprehension skills (consolidate and develop expressive reading, skimming and 

scanning, reading with dictionary etc...) and writing (outlining, writing draft, writing based on given ideas...). 

Moreover, the curriculum focuses on nurturing and developing students’ self-study skills and analytical skills. 

The curriculum includes a system of diverse types of practice exercises designed to help students consolidate 

knowledge of geography and language. 

The curriculum also aims at providing students with independent working skills and teamwork skills, critical 

thinking and analytical skills, problem solving skills, encouraging them to study more seriously, as well as 

increasing interest in learning Russian and their selected majors. 
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