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A jubileumi tanácskozásra akkor kerül sor, amikor a Szovjetunió né-
pei a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának méltó meg-
ünneplésére készülnek. 

Az idei jubileumi év sok jelentós eseményt hozott. A legfontosabb , 
történelmi jelentőségű esemény ezek sorában, amely hosszú évekre meg-
határozó jelentőségű lesz országunk kommunista fejlődésében, a Szovjetu-
nió új alkotmányának országos, össznépi vitája, majd a Legfelsőbb Tanács 
által való elfogadása. 

E történelmi dokumentum alkotmányosan is rögzítette népünknek a 
kommunista pártvezetésével elért eredményeit a kommunista építőmunká -
ban; a fejlett szocialista társadalom felépítését, a proletárdiktatúra álla-
mának átalakulás át össznépi állammá, a szocialista demokrácia további ki-
szélesítését és elmélyítését, a valódi és teljes néphatalom biztosítását. 
Népünk okkal nevezi az új alkotmányt a kommunizmus építése manifesztu-
mának. A Szovjetunió új alkotmánya a mi munkánk szempontjából a külföldi 
diákok nevelésének újabb hatalmas lehetőségeit is feltárta. 

Az ideológiai nevelőmunka szervezeti és tartalmai tökéletesítésének 
feladatait az SZKP XXV. kongresszusa határozta meg. 

A kongresszus állást foglalt az ideológiai munka főbb irányai tekinte-
tében, és kimondta, hogy a nevelőmunka hatékonysága további növelésének 
útja — ahogy Leonyid Brezsnyev elvtárs, az SZKP főtitkára megfogalmazta 
a kongresszuson — az egész nevelésügy komplex megközelítése, vagyis az 
ideológiai-politikai nevelőmunka, a munkára nevelés és az erkölcsi neve-
lés egysége, azoknak a sajátosságoknak a figyelembe vételével, amelyek a 
dolgozók egyes csoportjait jellemzik. 
Különös fontosságratesz szert ezzel kapcsolatban a nevelési folyamat komp-
lex, perspektivikus és tudományosan megalapozott tervezése. 

Mindezek a feladatok szorosan kapcsolódnak a Szovjetunióban tanuló 
külföldi diákok neveléséhez. 

A külföldi diákokat képző oktatási intézmények hálózata igen felelős-
ségteljes munkát végez: feladatuk nem egyszerűen jól képzett szakemberek 
képzése, hanem olyan szakembereket kell nevelniük, akik aktív részeseivé 
válnak népük társadalmi-politikai életének, és bátor harcosai lesznek a nem-
zetközifüggetlenség, a társadalmi haladás, a demokrácia, a béke és a szo-
cializmus ügyének. Ezért nevelőmunkánk központi kérdése az internaciona-
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lizmusra való nevelés, a barátság és tisztelet érzésének kialakítása a Szov-
jetunió és a többi szocialista ország népei iránt, a marxista-leninista világ-
nézet alapjainak lerakása, a szocialista életmódhoz való pozitív viszony ki-
alakítása. 

Megfelelő hatékonyságú ideológiai-politikai nevelőmunka véleményünk 
szerint csak úgy végezhető, ha azt a korszerű irányítás-és szervezéselmé-
letnek az oktató-nevelő munkára alkalmazott követelményeire alapozzuk, 
ugyanakkor tekintettel vagyunk munkánk szociológiai és társadalomlélekta-
ni vonatkozásaira is, valamint felhasználjuk a pszichológia és neveléstudo-
mány eredményeit. 

A nevelési folyamat tudományosan megalapozott szervezése olyan f o r -
mák és módszerek alkalmazását tételezi fel, amelyek segítségével a hall-
gatók számunkra fontos személyiségjegyeinek fejlődése irányíthatóvá válik. 

A nevelés tudományosan szervezett rendszere a következő tényezők 
ismeretét követeli meg: 

1. a nevelés céljai és feladatai, a nevelési folyamat egyes szakasza-
i ra konkretizálva és figyelembe véve az egyes diákcsoportok sajátosságait; 

2'. információk a hallgatók gondolatvilágáról, eszmei értékrendsze-
rükről; 

3. különböző hatású nevelési módszerek, amelyek lehetővé teszik az 
adott esetben leghatásosabbak kiválasztását. 

Más megfogalmazásban: a nevelőmunkát rendszeresen, céltudatosan 
és hatékonyan kell végeznünk. 

Mint ismeretes, az ideológiai nevelőmunka összetevői közé tartozik 
a nevelőmunka tartalma, iránya, formája és eszközei, valamint maga a 
nevelő. Ezek a komponensek szerves egységet alkotnak. A külföldi diákok 
eszmei nevelését csak komplex módon megközelítve biztosíthatjuk. 

A Szovjetunió előkészítő fakultásain óriási tapasztalat gyűlt össze a 
nevelőmunkával kapcsolatban. Ezekre támaszkodva állítjuk össze a tanévre 
szóló programjainkat. A tervezéskor a nevelőmunka legkülönbözőbb formá-
ival és eszközeivel számolunk, amelyeket a gyakorlati tapasztalatok alapján 
állandóan tökéletesítünk. Hogy a nevelőmunka formái és eszközei valóban 
hatékonyait legyenek, nem elég a programok sorozatának tematikáját kidol-
gozni, hanem egységes rendszerbe kell szervezni őket, megjelölve a végső 
célt, valamint az egyes periódusok nevelőmunkájának célját. 

Engedjék meg, hogy röviden szóljak a Kijevi Egyetem Előkészítő Fa-
kultásán folyó neve lő munka tervezésének és szervezésének néhány gyakor -
lati kérdéséről. 

Nevelőtestületünk és egy er re a célra létrehozott munkacsoport több 
év óta foglalkozik az eszmei-politikai nevelőmunka tudományos szervezé-
sének módszertani, kérdéseivel. A szovjet előkészítő fakultások össz-szö-
vetségi nevelési konferenciájának ajánlásait figyelembe véve a következő-
képpen határoztuk meg a fakultásunkon folyó nevelőmunka fő feladatait: 
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— a marxista-leninista világnézet alapjainak kialakítása; 
— a szocialista életmódhoz való pozitív viszony kialakítása; 
— a Szovjetunió és a szocialista országok gazdasági-társadalmi rend-

szerének, a szovjet társadalom ideológiájának, külpolitikájának 
megismertetése; 

— az internacionalizmus és a népek közötti barátság érzésének kifej-
lesztése. 

A továbbiakban az egyes időszakokra vonatkozó nevelési feladatokat hatá-
roztuk meg: 

— a fakultás egyes szervezeti egységeinek a speciális feladatait, így 
az egyes tanszékek, a dékánátus, a diákotthonokban működő diákta-
nácsok feladatait és helyét a nevelőmunka általános rendszerében; 

— a különböző szervezeti egységekben folyó munka koordinálásával 
kapcsolatos feladatokat; 

— az órán kívüli nevelőmunka egységes tervét, amely lehetővé teszi 
a különböző szervezeti egységek munkájában mutatkozó átfedések 
kiküszöbölését, a programok felesleges zsúfoltságának megszünte-
tését és azt, hogy figyelmünket a tartalmi, a szervezési és a mód -
szertani előkészítésre összpontosítsuk; 

— a tanítási órán történő és az órán kívüli nevelőmunka egységes 
komplex tervének létrehozását. 

A tanórákon történő és az órán kívüli nevelőmunka komplex tervének 
összeállításában a legtöbb problémát az egyes időszakok feladatainak meg-
határozása okozta. Ennek magyarázata az, hogy maga a nevelés megszakí-
tatlan, egységes folyamat. Ezért nem mondhatjuk, hogy valamennyi felada-
tot valamelyik konkrét időszakban már teljesítettük. Ugyanakkor, figyelem-
be véve az előkészítő fakultás sajátosságait és az oktató-nevelő munka álta-
lános didaktikai elveit, a terv az eszmei nevelőmunka fő feladatait három 
szakaszra osztva rögzíti. 

Az első szakaszt úgy szoktuk jellemezni, hogy ez a szovjet szocialis-
ta életmódról, a természet és a társadalom fejlődésének törvényszerűsé-
geiről alkotott kezdeti kép kialakításának az időszaka. 

A második szakasz a tudományos ismeretek elmélyítésének és kiszé-
lesítésének időszaka. Ekkor már a szocialista életmód konkrét megnyilvá-
nulásaival ismerkednek a hallgatók, világossá válik előttük a szovjet való-
ság különböző oldalainak kapcsolata, s az ebben megnyilvánuló törvénysze-
rűségek. 

A harmadik szakaszban történik az elsajátított tudományos ismeretek 
rendszerezése és gyakorlati alkalmazása, s az országismereti információk 
alkalmazásaként elmélyül a szocialista életmód iránti igény a hallgatókban. 

Gyakorlati szempontból az első szakaszban például igen nagy figyel-
met szentelünk a megfelelő emberi kapcsolatok kialakítására a tolmácsok-
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kai, tanárokkal, adminisztratív dolgozókkal, s ezen keresztül bizalmat éb-
resztünk a külföldi hallgatókban a szovjet emberek iránt általában. A szov-
jetemberek életével való kezdeti ismerkedést szolgálják a fakultás környé-
kén és a városban tett séták, a közvetítő nyelven tartott előadások, például 
a hallgatók viselkedési szabályairól, vagy a Szovjetunió kül-és belpolitiká-
járól, a szocialista országokról, a nemzetközi kapcsolatokról. 

A leginkább bevált, leghatásosabb nevelési formák között említhetjük 
az Orosz Nyelvi Klubot, az Érdekes Találkozások Klubját, a nemzetiségek-
kel való találkozókat, ahol az őket érdeklő speciális kérdésekről van szó, 
az "Utazások a Szovjetunióban" című mozgófilmmel illusztrált előadásokat 
és másokat. 

Az eszmei nevelőmunka rendszerében különleges helyet foglalnak el 
a Lenin életét és munkásságát ismertető különböző, ma már hagyományos -
sá vált programok. Ezek túlnyomó része már a harmadik, ideológiai szem-
pontból leggazdagabb nevelési szakaszra esik. A Lenin életéről és munkás-
ságáról szóló beszélgetésekre szánt szövegeket a Társadalomtudományi 
Tanszék tervezi és állítja össze a foglalkozásokat vezető tanárok számára. 
Április 22-én minden évben Lenin órát tartanak a tanulócsoportok, amelyre 
a tanárok is, a hallgatók is előre felkészülnek. 

Lenin életrajzának és műveinek az oktatási programhoz kapcsolódó 
elmélyültebb tanulmányoz ás ára további lehetőséget nyújtanak a társadalom-
tudományi tanszék által szervezett diákkörök. 

Az októbertől áprilisig terjedő időszakban az órán kívüli programok 
egységes komplexuma valósul meg: például a politikai dalok versenye, a 
Lenin Múzeum megtekintése, a nemzetközi diákkonferencia, Lenin emlék-
művének megkoszorúzása, kommunista szombaton való részvétel és végül 
a záróest. 

Jól beváltak a gyakorlatban Lenin születésének évfordulójára rende-
zett irodalmi /vers , fogalmazás/ és képzőművészeti versenyek. A verseny 
bizonyos értelmében nevelőmunkánk ellenőrzését is szolgálta: megtudhattuk 
belőle, hogy mennyire sikerült felkelteni a hallgatók érdeklődését a lenini 
tematika iránt. A számok azt mutatják, hogy a különböző országok diákjai 
aktívan vesznek részt a versenyben: a múlt évben 37 ország 462 hallgatója 
közül összesen 230 külföldi nyújtott be valamilyen pályázatot. 

Az oktatói és a diákkollektíva számára egyaránt nagy megtiszteltetés-
nek számít, hogy évente 2-3 díjazott pályamű bekerül a Lenin Múzeumban 
őrzött kiállítási anyagba. Az elmúlt évben egy kenyai, egy jordán és egy 
costa-ricai diákunk munkája volt ilyen. 

Fontos helyet foglal el nevelőmunkánkban az SZKP XVV. Konkresz-
szusának, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójáról és az 
új alkotmányról szóló dokumentumoknak a tanulmányozása. Ennek formáit 
igyekeztünk változatossá tenni, kerestük a minél hatékonyabb eszközöket, 
hogy a fakultás minden hallgatóját bevonjuk az említett anyagok feldolgozá-
sába. Előadásokat, beszélgetéseket rendeztünk a témakörből csoportkeret -
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ben, nemzetiségi gyűlésen, vitaklub ülésén, filmvetítéseket, találkozáso-
kat rendeztünk а XXV. kongresszus küldötteivel, a termelésben élenjáró 
dolgozókkal, a tudomány és kultur a kiemelkedő személyiségeivel. A közt á r -
sas ági rádió külön adást szentelt a külföldi hallgatóknak, a diákok "A ba-
rátok szemével11, "A Nagy Október és a mai világ1', "Az ország, amelyben 
tanulok" címmel mondhatták el gondolataikat ezekről a témákról. 

Az orosz nyelvi és a természettudományi tanszékek módszertani s e -
gédleteket, oktatógépes programokat, laboratóriumi anyagokat állítottak 
össze ugyanezeknek a témáknak a feldolgozásához. A társadalomtudományi 
tárgyak szakóráin orosz és idegen nyelvű irodalom segítette a hallgatókat 
a témák feldolgozásában. Annak érdekében, hogy munkánk eredményességét 
lemérhessük, a vizsgatételek között külön kérdések vonatkoztak erre a t é -
makörre, nemcsak a társadalomtudományi tárgyak, hanem az orosz nyelv 
vizsgaanyagában i s . A vizsgákon a hallgatók a Szovjetunió 60 éves fejlődé-
sének, а XXV. kongresszus határozatainak, az új alkotmánynak kiváló 
ismeretéről tettek bizonyságot. 

Az éves nevelési terv teljesítését részletesen elemzi a dékánátus, a 
tanszékek, a nevelési bizottság. Az elemzésből levonhatjuk a következte-
tést, hogy az ily módon megtervezett munka valóban lehetővé teszi a neve-
lőtevékenység koordinálását. Ez a rendszer biztosítja, hogy a nevelőmun-
ka rendszerében minden területnek meglegyen a felelőse, mindenki i smer -
je és teljesítse a feladatait. 

Gyakorlati, szervezési szempontból a nevelési rendszer célszerűsége, 
áttekinthetősége megköveteli azt is, hogy az órán kívüli nevelést egy köz-
ponti koordináló szerv tartsa kézben. Tapasztalataink szerint ilyen koordi-
náló funkciót kiválóan el tud látni a diákokból és tanárokból álló szervezet, 
amelyet Barátság Tanácsa néven hoztunk létre. 
E Tanács különböző szektorai és tanári bizottságai koordinálják fakultásun-
kon az összes programot. A Tanács ugyanakkor teret ad a diákok társadal-
mi aktivitásának is, s ezzel fontos nevelési feladatot is ellát. A Tanácsban 
részt vevő oktatók igyekeznek úgy irányítani és szervezni a munkát, hogy a 
szervezet fokozatosan diákönkormányzati jelleget kapjon. 

A nevelési folyamatot tekintve tehát olyan rendszer jön létre e tanács 
segítségével, hogy sikerrel elkerülhetők a párhuzamos programbeli átfedé-
sek, ugyanakkor az egész órán kívüli nevelőmunka világos, áttekinthető 
rendszert alkot. 

A nevelési bizottság jelenleg az oktatómunkában megvalósuló nevelési 
folyamatok tervezésével foglalkozik. Ez a munka is igen bonyolult, mivel 
az oktatási folyamat eszmei-ideológiai irányultsága nemcsak az oktató 
módszertani-pedagógiai ismereteitől és erkölcsi-politikai arculatától függ, 
hanem az ilyen szempontból átdolgozásra szoruló tananyagok minőségétől 
i s . 

A jelenlegi helyzetben az a megoldás kerül előtérbe, hogy a nyelvi 
órákon a lexikai és a nyelvtani anyaghoz kapcsolódó gyakorlatokat, szöve-
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geket, példákat országismeretei témájú tartalommal töltjük meg. Mindez 
a nevelési folyamat egészét összefogó komplex és egységes nevelési rend-
szer létrehozásához vezetett fakultásunkon. 

A komplex nevelési terv újabb és magasabb követelményeket támaszt 
a nevelőmunkával és a nevelőmunkában részt vevőkkel szemben. Nagy j e -
lentőséget tulajdonítunk az egyes programok színvonalának is . Ezzel a prob-
lémával, akár a többi nevelési kérdéssel is rendszeresen foglalkozik a 
pártbizottság és a kari tanács. 

A nevelési célú programok hatékonyságának mérésére a fakultáson 
speciális mérési módszereket vezettünk be, amelynek célja, hogy felszín-
re hozza a nevelési célokat segítő és akadályozó tényezőket az egyes prog-
ramok alkalmával. így a pozitív tényezők erősítésével és a negatív ténye-
zők megszüntetésével lehetővé válik a hatékonyság növelése. A módszer 
kísérleti alkalmazásával kritikai elemzést végeztünk, amelynek eredménye-
képpen egyes nevelési formákat elvetettünk, másoknak a hatékonyságáról 
viszont újra megbizonyosodtunk. A nevelőmunka leghatékonyabb formáinak 
a különböző klubok bizonyultak, amelyek a hallgatók egyéni érdeklődése 
alapján szerveződtek, állandó aktivista gárdával rendelkeznek, ami előse-
títi a hallgatók társadalmi aktivitásának kifejtését. 

Nevelőmunkánk színvonalának további emelése megköveteli, hogy 
meghatározzuk a hatékonyság értékelésének kritériumait, és feltárjuk a 
munkánk eredménye és a kitűzött célok közötti összefüggéseket. Ennek ki-
munkálása természetesen liosszabb időt, több évet igényel, de úgy gondol-
juk, hogy ezen a téren jó lehetős égek lennének a nemzetközi együttműködés-
re is . 

A nevelőmunka fejlesztésének fontos tényezője a kádermunka is . 
Ezért az előkészítő fakultás dékánátusa és pártbizottsága ebben a témában 
is kidolgozott egy komplex tervet, amely előírja a nevelői testület színvo-
nalának emelését, felhívja a figyelmet az egyetemet most végzett fiatal ne-
velők alkalmazására, közülük is elsősorban a pár t - és komszomol aktivis-
tákra, végül tervbe veszi a pártbizottság szerepének növelését az új neve-
lők kiválasztásában és továbbképzésében. 

A dékánátus és a pártbizottság tanfolyamokat szervez a pedagógus-
kollektíva komplex szakmai és ideológiai-politikai továbbképzése érdekében. 
A továbbképzés három fő irányban folyik: ideológiai-politikai, országisme-
reti és metodikai témakörökben, szemináriumi és előadás formákban egy-
aránt. 

Jól tudjuk, hogy a budapesti Nemzetközi Előkészítő Intézet nagy t a -
pasztalatokkal rendelkezik a külföldi hallgatók előképzésében. Az Intézet és 
a Kijevi Előkészítő Fakultás együttműködés ének fejlesztése, a rendszeres 
tapasztalatcsere kétségtelenül hozzájárul majd az intézményeinkben folyó 
oktató-nevelő munka tökéletesítéséhez, közös feladatunk, a külföldi szak-
emberek képzésének egyre magasabb színvonalon való teljesítéséhez. 
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ОПЫТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАНЦЕВ КИЕВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ.' ШЕВЧЕНКО 

Иван Иванович Николаенко, декан Подготовительного 
факультета для иностранцев Киевского института им. 

Шевченко 
(резюме) 

ХХУ съезд КПСС определил задачи усовершенствования идеологи-
ческой воспитательной работы по организации и по содержанию. 
Комплексное, перспективное и научно обоснованное планирование 
воспитательного процесса играет особенно важную роль. 

Главные практические вопросы воспитательной работы, проводи-
мой на подготовительном факультете киевского университета: 

- выработка методики идейно-политической воспитательной рабо-
ты 

- определение задачи воспитания в разных периодах обучения 
- определение задач организационных единств факультета; коор-
динация их работы 

- организация воспитательной работы вне занятий при помощи 
Совета дружбы 

- координация воспитательной работы на уроке и вне урока 
- измерение эффективности воспитательных программ 
- развитие работы с кадрами 

DIE ERFAHRUNGEN BEI DER PLANUNG UND ORGANISIERUNG 
DES ERZIEHUNGSPROZESSES AN DER FAKULTÄT ZUR 

VORBEREITUNG AUF DAS AUSLANDSSTUDIUM DER 
SEWTSCHENKO-UNIVERSITÄT, KIEW 

Iwan Iwanowitsch Nikolajenko, Dekan an der Fakultät 
zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium der mit 

Lenin-Orden ausgezeichneten Sewstschenko-
-Universität, Kiew 

Resümee 
Die neue Verfassung der Sowjetunion ist auch in päda-

gogischer Hinsicht von großer Bedeutung. Der XXV. Parteitag 
der KPdSU hat die Aufgaben der organisatorischen und in-
haltlichen Vervollkommnung der ideologischen Erziehungs-
arbeit beschlossen. Besonders wichtig ist die komplexe, 
perspektivische und wissenschaftlich begründete Planung 
des Erziehun'gsprozesses. 
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Die wichtigsten, in der Praxis existierenden Probleme 
an der Vorbereitungsfakultät der Sewtschenko-Universität 
sind folgende: 

- die Ausarbeitung der Methodik der politisch-ideolo-
gischen Erziehungsarbeit, 

- die Bestimmung der Erziehungsaufgaben für bestimmte 
Zeiträume, 

- die Bestimmung der Aufgaben der organisatorischen 
Einheiten der einzelnen Fakultäten, die Koordinie-
rung ihrer Arbeit, 

- die Organisierung der Erziehungsarbeit außerhalb des 
Unterrichts mit Hilfe des Freundschaftsrates, 

- die Koordinierung der Erziehungsarbeit im Unterricht 
und außerhalb des Unterrichts, 

- die Messung der Wirksamkeit der Erziehungsprogramme, 
- die Entwicklung der Kaderarbeit. 


