
AZ OKTATÁSI FOLYAMAT TUDOMÁNYOS 
TERVEZÉSE A KIJEVI ÁLLAMI EGYETEM 
ELŐKÉSZÍTŐ FAKULTÁSÁN 

TATJANA VLAGYIMIROVNA TABENSZKAJA, 
az Előkészítő Fakultás Természettudományi Tanszékének vezetője 

A szovjet felsőoktatás a párt és a kormány vezetésével rövid törté-
nelmi időszak alatt nagy eredményeket ért el, A marxizmus-leninizmus 
tanításának következetes megvalósítása és a múlt tudósai és pedagógusai 
örökségének kritikai átvétele egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy kidolgozhas-
suk a szocialista népgazdaság, tudomány és kultúra szakemberképzésének 
legfontosabb alapelveit, hogy értékes tapasztalatokat gyűjthessünk az i f jú-
ság oktatása és nevelése területén. 

A korszerűség követelménye a felsőoktatás rendszere elé egyre ösz-
szetettebb feladatokat állít. A Párt XXV. kongresszusa, valamint az SzKP 
KB 1976. októberi plénuma történelmi határozatának megfelelően a szakem-
berképzés minőségének további javítása a felsőoktatás fontos feladata. 
Ez a határozat a fejlődő országok szakembereinek szovjetunióbeli képzésé-
ben fontos szerepet játszó előkészítő fakultások munkájára is vonatkozik. 

Az oktatás minőségének javításában nélkülözhetetlen feltétel az okta-
tó-nevelő munka szerves összekapcsolása az oktatási folyamat tudományos 
szervezésének intenzív kutatásával. 

Az oktatási folyamat tudományos szervezése két alapkérdés megol-
dását feltételezi: 

1. az előkészítő tanfolyam irányítását és szervezését; 
2. a hallgatók tudatos tevékenységének irányítását. 

Az első kérdés megoldása a képzés tartalmi részét jelentő ismeret-
közlő információ kiválasztásával, az oktató-nevelő munka tervezésével 
kapcsolatos. A második kérdés megoldása az oktatás formái, módszerei 
és eszközei megteremtésével és tökéletesítésével kapcsolódik össze. 

Az oktatás tartalmát és módszereit elsősorban az oktatás célja ha-
tározza meg. A célra pedig az oktatási folyamat dialektikus jellege miatt 
halnak az oktatás tartalma és módszerei. 

A természettudományos tárgyak /matematika, fizika, kémia, bioló-
gia, műszaki r a j z / célja az előkészítő fakultáson az, hogy a korszerű tu-
dományos elméletekalapján rendszerezzük azokat az ismereteket, amelye-
ket hallgatóink hazájukban szereztek, pótoljuk hazai képzésük fogyatékossá-
gait, tudományos világképet alakítsunkki, megértessük a világ anyagiságá-
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nak főbb törvényszerűségeit. Mindezt a természettudományos lexika olyan 
s z i n t ű megtanításának kell kísérnie, amely lehetővé teszi normális beszéd-
tempójú előadások megértését. 

Az oktatás tartalmának és módszereinek a kialakítására az előkészí-
tő fakultás speciális sajátosságai is hatást gyakorolnak. Ezek a következők: 

— a külföldi hallgatók előképzettségének eltérő szintje; 
— az úgynevezett "módszertani gát", amelyet a Szovjetunió és a f e j -

lődő országok középfokú oktatása közötti különbség eredményez; 
— gyakran teljesen új információt kell átadni a hallgatónak idegen 

nyelven rövid 8—10 hónapos időszak alatt. 

Mindezek a sajátosságok különleges követelményeket támasztanak a 
természettudományos tárgyak oktatásával szemben. Célunk olyan módsze-
rek és formák kutatása, amelyek segítségével kiküszöbölhetjük a tartalmi 
és nyelvi információ nagy mennyisége és az oktatás rövid időtartama közöt-
ti ellentmondást. Ez nagy és összetett probléma, amely a tananyag, az ok-
tatás formációinak és módszereinek optimalizálását követeli meg. 

A matematikai, fizikai, kémiai és biológiai anyag interdiszciplináris 
kapcsolatait tartalmi, nyelvi és világnézeti szempontból tanulmányoztuk. 
A tudományosság szempontja a tartalmi /szaktárgyi/ és nyelvi /lexikai és 
grammatikai/ információk tudományosan megalapozott kiválasztását je1-
lenti az egyes tantárgyak belső logikája szerint, az oktatás folyamatosságá-
nak figyelembevételével. Mindez a természettudományos tárgyak és az 
orosz nyelv oktatásának koordinálása útján történik. Ennek alapján határoz-
zuk meg minden tantárgy szerkezetét és tartalmát. Elkészítettük a tantár-
gyak bevezetésének tudományosan megalapozott ütemtervét, kidolgoztuk a 
szaktárgyak és az orosz nyelv oktatásának összehangolt programját. Kiad-
tunk egy speciális anyagot: "Fizika, kémia és matematika segédkönyv"-et, 
amely a hallgatók önálló munkáját segíti a szaktárgyak belépésének idősza-
kában. Az ilyen típusú segédanyagok összehangolják a különböző szaktár-
gyakat oktató tanárok munkáját a tananyag és a szaklexika oktatásában. 
Másikcélunk a segédkönyvvel az, hogy a hallgató eligazodhasson a különbö-
ző szaktárgyak anyagának és nyelvezetének megegyező és eltérő vonásai 
között. A segédkönyv elősegíti a tudományos stílus minden szaktárgy s z á -
mára közös elemeinek az eddigieknél tartósabb elsajátítását. 

Mivel az egyik legfontosabb tényező, amely az oktatás tartalmára, 
formáira és módszereire hat, a hallgató előképzettsége, elvégeztük a külön-
bözőkülföldi oktatási rendszerek sajátosságainak elemzését. Az elemzés > 
valamint a hallgatók teljesítményének korszerű mérése alapján ellenőrző 
teszteket állítottunk össze, amelyek segítségével meg tudjuk állapítani a 
hallgatók szaktárgyi előképzettségének a szintjét az előkészítő fakultásra 
való érkezéskor. Három tantárgy /matematika, fizika, kémia/ tesztelésé-
nekegységes elveit dolgoztuk ki azzal a céllal, hogy tudásszint szempontjá-
ból egynemű csoportokat hozzunk létre. E három tantárgy anyagából 5 nyelven 
/angol, francia, spanyol, arab, vietnami/ állítottuk össze az ellenőrző 
teszteket. 
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Az előkészítő fakultás természettudományi tanszékén folyó oktató-
munka szervezettsége a tanév folyamán a következő munkaszakaszokban 
valósul meg: 

1. a hallgat ók szaktárgyi előképzettségének megállapítása az érkezés 
után; 

2. tanulmányi csoportok kialakítása /tehát nem az orosz nyelvi tan-
s zéken történik! / ; 

3. az éves munkaterv és tanmenetek elkészítése; 
4 . a tanárok megterhelésének elosztása; 
5. az oktatási folyamat; 
6. adiákok szétosztása a Szovjetunió közép- és felsőfokú oktatási in-

tézményeibe. 

Néhány munkaszakasz jellemzése 
1. A külföldi hallgatók szaktárgyi előképzettségének a szintjét augusz-

tusban és szeptemberben közvetlenül a megérkezésük után mér jük. A f e l -
vételi-ellenőrző vizsgák eredményeinek elemzése alapján alakítjuk ki az 
egyes csoportokat. A felvételi-ellenőrző vizsgák eredményeinek elemzése 
lehetővé teszi a tananyag hallgatóra szabott kiigazítását i s . 

A fakultásra érkező hallgatók teszteredményei, valamint a külföldi 
tankönyvek anyagának elemzése az elmúlt öt éves időszakban érdekes t ö r -
vényszerűségeket mutat 5 általunk vizsgált oktatási rendszer / az angol, 
francia, spanyol, arab és vietnami/ sajátosságait illetően. Az angol i sko-
larendszeriből érkező hallgatók például jól ismerik a mechanikát, kevésbé 
jól, sőt rosszul az optikát és elektromosságtant. A francia iskolarendszer-
ből érkezők jól ismerik az atom szerkezetét, de nem ismerik kapcsolatát 
az elemek periódusos rendszerével. 

2. A csoportformálás alapelvei a következők: 
a) a hallgató szaktárgyi előképzettségének a szintje / t e sz tek! / ; 
b) a hallgató választott szakja; 
c) középfokú végzettség megléte vagy hiánya; 
d) egységes közvetítő nyelv. 

3. Az oktatás folyamatában a következő oktatási formákat és módsze-
reket használjuk a tanszéken: 

a) előadások, kísérletek bemutatásával és a lehetséges oktatás-
technikai eszközök bevonásával; 

b) gyakorlati foglalkozások; 
c) laboratóriumi munka; 
d) ellenőrző dolgozatok; 
e) vizsgáztató gép használata; 
f) beszámolók, vizsgák; 
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g) konzultációk; 
h) kiegészítő foglalkozások; 
i) fakultatív előadások, tanfolyamok. 

A tanszéken olyan komplex módszertani anyagot, tanári segédköny-
vet készítettünk el, amely minden egyes szaktárgy valamennyi fő t émájá -
val kapcsolatos, és a következőket tartalmazza: 

1. minden óra céljának pontos leírását tar talmi, nevelési és nyelvi 
szempontból; 

2 . didaktikai segédanyagokat, amelyek más szaktárgyak korábban t a -
nult nyelvi anyagát tartalmazó szövegekből, gyakorlatokból állnak: 
ezt a tanár az új anyag tanításakor használhatja fel; 

3. az új anyag oktatásának módszeres fogásait, e l járásai t ; 
4 . a felhasználható oktatástechnikai eszközöket /egyes tanórák mag-

netofonfelvételei, d ia- és mozgófilmek s t b . / ; 
5. a tanórán vagy laboratóriumban bemutatható, az új anyaghoz kap-

csolódó kísérlet leírását; 
6* a diákok tanórán folyó és tanórán kívüli önálló munkájának meg-

szervezésével kapcsolatos módszerek és formák leírását / t an -
könyvhasználat, vizsgáztató gép működése s t b . / . 

Az ilyen és ehhez hasonló komplex módszertani anyagok segítik a t a -
nári munkát a hallgatók tudatos tevékenységének irányításában, az oktatási 
folyamat intenzitásának növelésében. 

НАУЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН КИЕВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Татьяна Владимировна Табенская, заведующий кафедрой 
естественных дисциплин подготовительного факультета 

(резюме) 
Научная организация учебного процесса предполагает решение 

двух основных вопросов: 
1. организацию и управление содержанием подготовки студентов 
2. управление познавательной деятельностью студентов. 
Межпредметная координация в преподавании дисциплин естествен-

ного цикла и русского языка играет большую роль в этом процессе. 
Сотрудники кафедры •составили "Учебное пособие для самостоя-

тельной работы по физике, химии, математике на этапе ввода пред-
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метов." Это пособие способствует более прочному усвоению элемен-тов научного стиля речи, общего дяя разных предметов. В настоящее время на кафедре созданы методические комплекты для преподавателей, по всем темам всех предметов. 

DIE WISSENSCHAFTLICHE PLANUNG 
DES UNTERRICHTSPROZESSES AN DER 

VORBEREITUNGSPAKULTÄT DER UNIVERSITÄT KIEW 

T.W. Tabenskaja, Leiter des Lehrstuhls 
für Naturwissenschaften an der 

mit Lenin-Orden ausgezeichneten 
Sewtschenko-Universität, Kiew 

Resümee 
Die wissenschaftliche Organisierung des Unterrichts-

prozesses bedingt die Lösung zweier Grundfragen: 
1. Die Leitung und Organisierung der Vorbereitungs-

fakultät, 
2. Die Leitung der bewußten Tätigkeit der Studenten. 

Die Koordinierung der naturwissenschaftlichen Fächer und 
des Russischunterrichts spielt eine bedeutende Rolle in 
diesem Prozeß. Der wissenschaftlich begründete Terminplan 
der Einführung der Fächer ist fertig geworden. Es ist ein 
spezielles Material herausgegeben worden,' mit dem Titel 

"Unterrichtshilfen der Physik, Chemie und Mathematik 
zur Erleichterung der selbständigen Arbeit der Studen-
ten in der Periode des Erlernens der naturwissenschaft-
lichen Fächer". 

Dieses Hilfsbuch fördert die dauerhafte Aneignung der für 
alle Fächer gemeinsamen Elemente des wissenschaftlichen 
Stils besser als vorher. Im Lehrstuhl ist ein komplexer 
methodischer Lehrstoff, ein Hilfsbuch für die Dozenten zu-
sammengestellt worden, das mit allen Hauptthemen aller 
Fächer verbunden ist. 


