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Сажетак

Почетак реформе целокупног образовног система у
Азербејџану,дотичућ́исепитањакаосто јепотра
га за новимметодама интегративног образовања и
питање примене нове методологије. Културолошка
методологијауниверзалнисистемскиприступ,који
омогућава свеобухватно,интердисциплинарноизуча
вањекултурекаоинтегрисаногдруштвеногсистема,
крозскупорганскиузајамноповезанихметода.
Увођење и примена интегративних метода и обли
ка образовања на примеру интеграције уметничких
предметауобразовномпроцесу,јестемногологични
јеиефикасније,уколикосечитавтајпроцесзаснива
на системскокултуролошком приступу. Најважнији
условзаразвојиновативнихвештинаиличнихквали
теталидераједасестворикултуролошкомишљење.
Културолошкиначинмишљењајестевизијановихмо
гућностиитехнологијазањиховоспровођење.Пред
виђањенапреднихбудућихтехнологијаиреализација
научног предвиђања у овој области, подразумевају
развојмаште, путем интеграције уметничких пред
мета.
Кључне речи: Културологија, методологија, курику
лум,интеграција,интерактивност,иновација.

Kул ту ро ло шка ме то до ло ги ја, раз ви је на од стра не чу ве ног азер-
беј џан ског на уч ни ка Фу а да Ма ме до ва, де фи ни шу ћи пу те ве 

ис тра жи ва ња раз ли чи тих ме то да за про у ча ва ње људ ске кул ту ре, 
укљу чу ју ћи исто ри ју, чо ве ка, дру штво и др жа ву, по ма же да се 
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иден ти фи ку ју ка рак те ри сти ке и за ко ни, на осно ву ко јих се она раз-
ви ја. Кул ту ро ло шки при ступ, ко ји фор ми ра вер ну пред ста ву пра-
ве при ро де фе но ме на и ка рак те ра исто риј ског вре ме на, по ма же 
објек тив ном раз у ме ва њу људ ске пси хо ло ги је. Нај ва жни ји услов за 
раз вој ино ва тив них ве шти на и лич них ква ли те та ли де ра је сте фор-
ми ра ње кул ту ро ло шког ми шље ња. Кул ту ро ло шко ми шље ње је сте 
ви зи ја но вих мо гућ но сти и тех но ло ги ја за њи хо во спро во ђе ње. Већ 
од са мог де тињ ства, код љу ди тре ба по ступ но и си сте мат ски фор-
ми ра ти кул ту ро ло шко ми шље ње. Из ове пер спек ти ве, обра зо ва ње 
је од из у зет ног зна ча ја. Тре ба на по ме ну ти да пред ви ђа ње на пред-
них бу дућ́их тех но ло ги ја и ре а ли за ци ја на уч ног пред ви ђа ња у овој 
обла сти, под ра зу ме ва ју раз вој ма ште. За раз вој ма ште пак, не сум-
њи во, кључ ни зна чај има обра зо ва ње у обла сти умет но сти, а на ро-
чи то, пре да ва ње ин те гра тив них пред ме та умет но сти.1) 

Кул ту ра је сте зна ње и раз вој. Про цес са зна ва ња под ра зу ме ва 
сле де ћи ла нац уза јам но по ве за них ком по нен ти: зна ња, ве шти не, 
на ви ке и про це њи ва ње. Раз вој ни про цес се са сто ји од сле де ћих 
ком по нен ти: ана ли за, син те за, по ре ђе ње, ге не ра ли за ци ја, ап страк-
ци ја, ква ли те ти ума, спо зна ја и кре а тив ност. Кул ту ра, са сво је стра-
не, под ра зу ме ва низ са став них обла сти: кул ту ра осе ћа ња, кул ту ра 
оп ште ња, кул ту ра по на ша ња, мо рал на кул ту ра и све оп шта кул ту-
ра. На овај на чин, по ја ва од ре ђе них про бле ма у про це су на ста ве, 
ко ји оне мо гу ћа ва ју ре ше ње свр сис ход них за да та ка обра зо ва ња, 
мо же се ели ми ни са ти уз по моћ ци ља ног раз во ја кре а тив них спо-
соб но сти код уче ни ка, ви со ке кул ту ре об у ча ва ња на став ни ка, што 
би не ми нов но ути ца ло на ни во оп ште кул ту ре у дру штву. Ко ји су 
то кон крет ни про бле ми ко ји не ми нов но на ста ју при ли ком фор ми-
ра ња ства ра лач ке лич но сти? Од го вор на ово пи та ње ле жи у са др-
жа ју на ста ве и од но си се на ре ша ва ње про бле ма ко ји су са др жај ног 
ка рак те ра. Чи ње ни ца је да раз вој кул ту ре уче ња та ко ђе про ис ти че 
у про це су не по сред ног су ко ба са про бле ми ма, ко ји на ста ју у ве зи 
са са др жа јем на ста ве. У овом тре нут ку, у са др жај ном де лу на ста ве, 
у по ре ђе њу са те о риј ско-фун да мен тал ним зна њи ма, пре о вла ђу ју 
зна ња ко ја су прак тич ног и при ме ње ног ка рак те ра. То је до ве де но 
у ве зу са услов ном ска лом оче ки ва них ре зул та та у про це су уче-
ња - на у чи ти ка ко пра вил но: ми сли ти, пла ни ра ти сво је ак тив но сти, 
вр ши ти из бор и син те зу зна ња, обра зла га ти до не се не од лу ке, по ве-
зу ју ћи их са од ре ђе ним обла сти ма зна ња, да би се на кра ју раз ви ла 

1) Ма ме дов Ф. Кул ту ро ло ги ја, као пут ка де ло твор ној жи вот ној ак тив но сти,  Ба ку, «Аби-
лов, Зеј на лов и си но ви», 2006, 576. стр.
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спо соб ност за ре ша ва ње про бле ма. Но во на ста ли про бле ми у жи во-
ту по не кад не ма ју го то ва ре ше ња, а њи хо во ра ци о нал но ре ша ва ње 
не тр пи од ла га ња. С об зи ром на то да се по тра га за из ла зом из свих 
про бле ма тич них си ту а ци ја у жи во ту, не мо же осло ни ти на је дан 
уни вер зал ни прин цип, нео п ход но је по је ди нач но ана ли зи ра ти сва-
ку си ту а ци ју. Ре ше ње би ло ког про бле ма зах те ва ње го ву прет ход ну 
ана ли зу, док је за ар гу мен то ва ње ка рак те ри сти ка и осо бе но сти да-
тог про бле ма, нео п ход но из вр ши ти сле де ће ми са о не опе ра ци је: де-
фи ни са ти сфе ру по ја ве да тог про бле ма; де фи ни са ти мо гу ће на чи не 
са рад ње да се ре ши да ти про блем; де фи ни са ти мо гућ но сти за ин-
тер ак ци ју са дру гим обла сти ма; из вр ши ти про це ну до би је них ре-
зул та та итд. Ана ли зи ра ју ћи ин фор ма ци је о не ком про бле му, ко ји се 
ја вља у јед ној од ре ђе ној обла сти људ ске де лат но сти, при др жа ва ју-
ћи се по ме ну те ше ме и  има ју ћи у ви ду огра ни че ну уни вер зал ност 
исте, ипак је мо гу ће те ин фор ма ци је и свр сис ход но при ме њи ва ти 
на је дин стве ну сфе ру чи та вог обра зо ва ња. Тре ба на по ме ну ти јед но 
- ме ђу про бле ми ма ко ји се ја вља ју у обра зов ном си сте му, основ ни 
су они про бле ми ко ји на ста ју у по гле ду са др жа ја на ста ве, јер зна ње 
је ге не ра ли зо ва но ис ку ство. Ис ку ство се пак, с дру ге стра не, сти-
че на осно ву сва ко днев них зах те ва дру штва, и во ђе но је ње го вим 
ра сту ћим по тре ба ма. О про ме на ма ко је бр зо на ста ју у раз ли чи тим 
обла сти ма, и ко је ће у бли ској бу дућ но сти би ти ре ал но нео п ход не, 
да нас мо же мо са мо прет по ста вља ти. Та ко, усме рен ка бу дућ но сти, 
ја сни обра зов ни са др жај, до да на шњег да на оста је не из ве стан.

У ци љу за до во ље ња чо ве ко вих ду хов них, ма те ри јал них и ин-
те лек ту ал них по тре ба у бли ској бу дућ но сти, ап со лут но је нео п ход-
но де фи ни са ти са др жај ну стра ну ак ту ел них зна ња у ци љу спро-
во ђе ња ефи ка сних жи вот них ак тив но сти. Ако по тре бе ни су ја сно 
де фи ни са не, он да су зна ња, ко ја су про дукт ге не ра ли зо ва ног ис ку-
ства, ли ше на кон крет но сти, па ће сход но то ме, са др жај обра зо ва ња 
би ти усме рен на при пре му «крат ко роч них струч ња ка», што ће са 
вре ме ном не ми нов но до ве сти до не до стат ка ка дро ва, од но сно до 
њи хо ве не на док на ди во сти и дру штве не на пе то сти. Ово зах те ва но-
ви по глед на низ фак то ра ко ји ути чу на ква ли тет обра зо ва ња. Сти-
му ли са ње кре а тив них спо соб но сти код уче ни ка, ни је до вољ но да 
се пре не се истин ски сми сао раз во ја обра зо ва ња. Раз лог то ме ле жи 
у са др жа ју обра зо ва ња и у оним фак то ри ма ко ји омо гу ћу ју ње го ву 
струк ту ру. Са вре ме ни обра зов ни са др жај се «учи та ва» у ме мо ри ју 
сту ден та по прин ци пу ин тер них ло гич ких од но са пред ме та ко ји 
се пре да ју, а у ци љу до би ја ња тип ских ре зул та та у про це су уче-
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ња. Ме ђу тим, за успе шно ре ша ва ње но вих про бле ма, нео п ход но је 
уме ће ком би но ва ња зна ња, узи ма ју ћи у об зир про мен љи ве усло ве 
под ко ји ма да ти про бле ми на ста ју. Да би се већ усво је на ко ли чи на 
зна ња до ве ла у склад са про мен љи вим усло ви ма жи вот не де лат но-
сти, уло га «кре а тив ног» или «тех но ло шког раз ми шља ња» не мо же 
би ти пре це ње на. Кре а тив но раз ми шља ње као мен тал но-пси хо ло-
шки про цес омо гу ћа ва тран сфор ма ци ју услов но «за ста ре лих» зна-
ња, ства ра ју ћи та ко у ма шти но ве сли ке. Кре а тив но раз ми шља ње 
има сле де ће ка рак те ри сти ке: ми сли ти са аспек та ре зул та та, ко ри-
сти ти ал го ри там ске ше ме у ми са о ном про це су,  уме ти на пра ви ти 
из бор зна ња и њи хо ву син те зу, би ти у ста њу ре ша ва ти про бле ме са 
ста но ви шта раз ли чи тих на у ка, уме ти - ре ши ти про блем. У ствар-
но сти, ре ша ва ње мно гих про бле ма мо гу ће је тек уз по моћ ко ри-
шће ња кул ту ро ло шких прин ци па. При ли ком ре ша ва ња од ре ђе ног 
про бле ма, пре све га је нео п ход но: уз раз у ме ва ње тре нут них и бу-
ду ћих по тре ба и зах те ва, пра вил но утвр ди ти ци ље ве; за по сти за ње 
по ста вље ног ци ља иза бра ти од го ва ра ју ћу тех ни ку; ура ди ти  пси-
хо-со ци о ло шку син те зу; ство ри ти усло ве за пси хо ло шки ком форт. 
Сва ка мен тал на и фи зич ка ак тив ност по чи ње са пла ни ра њем. С 
об зи ром на то да се ком плек сно ре ше ње кон крет ног за дат ка не 
укла па у сло же ну пред мет ну струк ту ру са др жа ја, за фор ми ра ње 
ве шти на и њи хо ву син те зу у скла ду са же ље ним ре зул та том - не 
оста ју ни ка кве шан се. За ре ша ва ње про бле ма, ве за них за са др жај 
обра зо ва ња, фор ми ра ње кре а тив не лич но сти тре ба да се ре а ли зу-
је у про це су уче ња по мо де лу «зах те ви - мо гућ но сти». Овај мо дел 
омо гу ћа ва пре ла зак од пред мет но-струк тур ног са др жа ја уче ња до 
та кве струк ту ре,  у окви ру ко је  са др жај обра зо ва ња по ста вља за-
дат ке, ис ти че про бле ме у пр ви план, при мо ра ва ју ћи на тај на чин 
сту ден та да кре а тив но ми сли, ка ко би мо гао ра ци о нал но да их ре-
ши. Про цес ин те гра ци је у са др жа ју на ста ве, тре ба да се од ви ја не 
са мо по вер ти ка ли, већ и по хо ри зон та ли, узи ма ју ћи у об зир про-
мен љи ве мо гућ но сти кон крет ног чо ве ка, као и ускла ђе ност из ме ђу 
ње го вих по тре ба и мо гућ но сти.2) 

Јед на од ка рак те ри сти ка кул ту ро ло шког про у ча ва ња и раз ми-
шља ња је сте тзв. тех но ло шко раз ми шља ње. Су шти на тех но ло шког 
раз ми шља ња се ма ни фе сту је у пер цеп ци ји и раз у ме ва њу чи ње ни-
ца, до га ђа ја, про це са људ ске де лат но сти, узи ма ју ћи у об зир ка рак-
те ри сти ке људ ске пси хе у ци љу по сти за ња ефи ка сних ре зул та та у 
упра вља њу.
2) İnteqrativ Kurrikulum. Azərbaycan Respublikası Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi, 

Arnhem, Niderland, 2006, 22s.
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Кул ту ро ло шка зна ња су ре зул тат ис тра жи ва ња и про у ча ва ња 
ме ђу на род ног дру штве но-кул ту ро ло шког на сле ђа у про це су оп-
ште људ ског раз во ја, ко ја је успе шно син те ти сао и си сте ма ти зо вао 
до кул ту ро ло шких фор ми и кон цеп ци ја, уз при ме ну фа зи ло ги ке 
чу ве ног на уч ни ка Љут фи За деа, по зна ти Азер беј џан ски кул ту ро-
лог, про фе сор Ака де ми је за упра вља ње при ка би не ту пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, док тор исто риј ских на у ка, пред сед ник кул ту ро ло шког 
удру же ња «Си мург» - Фу ад Ма ме дов. Упра во та кав кул ту ро ло шки 
при ступ кре и ра но ви по глед на ци ље ве и ме то де раз во ја,  мо гућ-
ност да се кул ту ра ана ли зи ра на ин ди ви ду ал ном, ло кал ном и гло-
бал ном ни воу, кре и ра зна ња, ко ја су увек би ла нај моћ ни је сред ство 
за раз вој људ ске кул ту ре, кре и ра сна гу ду ха, ко ји под ра зу ме ва ви-
со ки сте пен еру ди ци је, ле по ту осе ћа ња и сна гу во ље. Оп ште је по-
зна то да је за дру штве ни на пре дак од кључ не ва жно сти по сто ја ње 
ин те лек ту ал не и етич ке кул ту ре, јер ма те ри јал но бла го ста ње, ка ко 
по је дин ца, та ко и дру штва у це ли ни, за ви си од ни воа ин те лек ту ал-
не кул ту ре - при о ри тет ног раз во ја на у ке и обра зо ва ња у дру штву. 
По вољ ни со ци јал ни усло ви под сти чу раз вој на у ке, обра зо ва ња, а 
ти ме и ши ре ње на у ке у дру штву, ка ко би чо век по стао ин те лек ту-
ал но и ду хов но бо га ти ји, а жи вот у дру штву хар мо нич ни ји и без-
бед ни ји.3) 

Со ци јал но-еко ном ске тран сфор ма ци је ко је се до га ђа ју у зе-
мљи, ис ти чу у пр ви план но ве за дат ке и зах те ве у про це су обра-
зов но-вас пит ног ра да са мла ди ма. Ре фор ме ко је се де ша ва ју у 
обра зо ва њу, чи не са став ни део укуп них дру штве но-еко ном ских 
про ме на. У про це су ре фор ми ре пу бли кан ског обра зов ног си сте ма, 
пред ме том кон стант не па жње су би ли и оста ли - уче ник и ње гов 
учи тељ. Ни во зна ња сва ког уче ни ка за ви си од од го ва ра ју ћег ути ца-
ја че ти ри фак то ра: ро ди те ља, дру штве ног окру же ња, учи те ља и са-
знај но-кре а тив них ак тив но сти са мог уче ни ка. Усва ја ње Про гра ма 
ре фор ми у обла сти обра зо ва ња (ку ри ку лу ма), од но сно ино ва тив на 
на ста ва пред ме та, као и раз ма тра ње не ких пи та ња њи хо ве ин те-
гра ци је, не дво сми сле но ука зу ју на зна чај го ру ћих про бле ма и де-
фи ни шу прав це и пер спек ти ве за да ље фор ми ра ње це лог си сте ма 
обра зо ва ња у ци љу све о бу хват ног раз во ја мла дих ге не ра ци ја. У ре-
ле вант ним до ку мен ти ма ко ји го во ре о ре фор ми це лог обра зов ног 
си сте ма, зна чај но ме сто за у зи ма ју: до стиг ну ћа пе да го шког ра да и 
уво ђе ње нај бо ље прак се у про грам на ста ве, по ве ћа ње ефи ка сно сти 

3) Ма ме дов Ф. Кул ту ра упра вља ња – ис ку ство стра них зе ма ља, Ба ку: «Апо строф» Цап 
Еви, 2009. 45 п.л., 720 стр.
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ме то до ло ги је, као и под сти ца ње кре а тив ног ис тра жи ва ња и ини ци-
ја ти ве код на став ни ка. Ве о ма је ва жна свест о са вре ме ним про бле-
ми ма, ко ји се ја вља ју у сфе ри ма сов ног, кул тур но-вас пит ног ра да 
са де цом, као и раз у ме ва ње исто ри је ге не зе и тен ден ци је њи хо вог 
мо гу ћег про ду бљи ва ња, ка ко би се исти у што кра ћем ро ку мо гли 
ре ши ти и ели ми ни са ти. Про блем ин те гра ци је срод них ди сци пли-
на, као и њи хов са др жај, ко ји су да нас за сту пље ни у обра зов ном 
пла ну, зах те ва не ве ћу струч ност на став ни ка, већ и по ве ћа ње ефи-
ка сно сти про це са за њи хо ву про фе си о нал ну при пре му. Има ју ћи у 
ви ду да ин те гра ци ја не пред ста вља са мо ин тер ди сци пли нар ну ве-
зу, већ ду бин ску ин тер ак ци ју раз ли чи тих пред ме та, ко ја да је пот-
пу ни ју сли ку о од ре ђе ној ре ал но сти, тре ба ин фор ми са ти на став ни-
ке му зич ке кул ту ре, ли ков не умет но сти и тех ни ке, о но вим ме то до-
ло шким до стиг ну ћи ма у овој обла сти.4)

До да нас се ни су вр ши ла ис тра жи ва ња у по тра зи за но вим иде-
ја ма, фор ма ма и ме то да ма ра да у про це су ин те гра ци је умет нич-
ких пред ме та. По зна то је да се си стем са сто ји се од по је ди нач них 
струк тур них ком по нен ти, чи ји ме ђу соб ни од но си и ин тер ак ци ја 
опре де љу ју но ви ни во ква ли те та ин те гра ци је. Ин те гра ци ја умет-
нич ких пред ме та да нас по ста је ак ту ел на, ка ко из објек тив них раз-
ло га, иза зва них по ја вом оп ште ре фор ме обра зов ног си сте ма, та ко и 
у ве ли кој ме ри због не мар ног од но са пре ма пред ме ти ма из умет но-
сти, ко га има у обра зов ној прак си, ка ко са аспек та ад ми ни стра ци је 
вас пит но-обра зов них уста но ва, та ко и са аспек та са мих уче ни ка, 
и ма ни фе сту је се у чи ње ни ци да се ови пред ме ти пре зен ту ју као 
спо ред ни пред ме ти, да ју се као до дат но оп те ре ће ње на став ни ци ма 
са свим дру гог про фи ла, а по не кад се због не до стат ка на став ни ка 
од го ва ра ју ћег про фи ла, у пот пу но сти из ба цу ју из вас пит ног про-
гра ма обра зов них уста но ва. 

Ре ша ва ње про бле ма ин те гра ци је пред ме та умет но сти, ко је ле-
жи ка ко у обла сти те о риј ске пе да го ги је, та ко и у обла сти прак тич не 
на ста ве, зах те ва те мељ но про у ча ва ње исто риј ског аспек та овог пи-
та ња. Очи глед но, да умет нич ко обра зо ва ње де це, чи ни са став ни и 
нео дво ји ви део кул тур ног жи во та дру штва. Ни во умет нич ког обра-
зо ва ња дру штва, из ме ђу оста лог, за ви си од ма сов ног умет нич ког 
обра зо ва ња де це. Ма сов но умет нич ко обра зо ва ње де це од ре ђу је 
бу ду ћи кул тур ни жи вот дру штва.

4) İnteqrativ Kurrikulum. Azərbaycan Respublikası Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi, Arn-
hem, Niderland, 2006, 22s.
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Има ју ћи у ви ду го ре по ме ну то, рад на став ни ка му зич ке кул-
ту ре, ли ков не умет но сти и тех но ло ги је, у ци љу умет нич ког обра-
зо ва ња пред став ни ка мла ђих ге не ра ци ја, тре ба по сма тра ти као 
дру штве но зна ча јан, и, др же ћи под кон стант ном па жњом ни во њи-
хо ве при пре ме, по бољ ша ти ор га ни за ци ју ра да у сми слу ква ли те-
та њи хо вог обра зо ва ња на уни вер зи те ти ма. Ор га ни за ци ја ра да на 
умет нич ком ма сов ном обра зо ва њу де це, спро во ди се на два на чи-
на: ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни. По сто је спе ци фич не ка рак те ри-
сти ке на осно ву ко јих се  раз ли ку ју по ме ну ти на чи ни ор га ни за ци је 
ра да. Ка да го во ри мо о ин ди ви ду ал ном умет нич ком обра зо ва њу, 
ми сли мо на оне вас пит но-обра зов не уста но ве, умет нич ке кру го ве 
и раз ли чи те обра зов не цен тре естет ског обра зо ва ња, у ко ји ма је 
про цес уче ња за сно ван ис кљу чи во уз ко ри шће ње ин ди ви ду ал ног 
об ли ка уче ња. У оп ште-обра зов ним сред њим шко ла ма у ре пу бли-
ци, на ста ва раз ли чи тих пред ме та умет но сти (му зич ке кул ту ре, ли-
ков не умет но сти и тех но ло ги је), је део ко лек тив ног об ли ка уче ња. 
У по гле ду умет нич ког, ма сов ног вас пи та ња де це, на став ни план и 
про грам за сред ње шко ле, без об зи ра на умет нич ке спо соб но сти 
уче ни ка, омо гу ћа ва из бор јед ног школ ског ча са у на ста ви умет но-
сти (му зи ка, ли ков на умет ност и тех но ло ги ја). Огра ни че но вре ме 
за уче ње, и фо ку си ра ност на са др жи ну ча са, до во де до од ре ђе ног 
не сла га ња из ме ђу те мат ске ду би не и вре мен ских окви ра ча са, сто 
зах те ва од на став ни ка по се бан осе ћај про пор ци о нал но сти и ве-
шти не да би се овај рас ко рак ели ми ни сао. Кул ту ро ло ги ја као на у-
ка, про ши ру ју ћи ар ши не на уч не ви зи је, омо гу ћа ва да се из бо га те 
ра зно вр сно сти кул ту ра раз ли чи тих на ро да, по пут бри љант ног, ра-
зно бој ног ка ме ња мо за и ка, при ку пи и са гле да је дин стве на, пот пу-
на сли ка људ ске кул ту ре.

Зна ња и кул ту ро ло шко ми шље ње, опре де љу ју фор ми ра ње вер-
не пред ста ве о објек тив ним исти на ма и за ко ни ма ствар но сти. Вер-
не пред ста ве у узроч но-по сле дич ној ве зи, ге не ри шу вер не же ље и 
прет по став ке, ко је са сво је стра не, до во де до пра вих, по зи тив них 
ре зул та та. У су прот ном, дру штво и чо ве ка не ми нов но оче ку ју та-
кве не га тив не по сле ди це као сто су: не зна ње, за блу де, не га тив не 
ак тив но сти, стрес, де пре си ја и ду хов на кри за. Раз лог за све ве ћу 
за ин те ре со ва ност за кул ту ро ло ги ју, и при да ва ње ве ћег зна ча ја кул-
ту ро ло ги ји у да на шње вре ме, ле зи у нео спор ном ути ца ју кул ту ре 
на це ло куп ну људ ску ак тив ност, ко ја је на кра ју кра је ва, све де на 
на за до во ља ва ње чо ве ко вих ма те ри јал них и ду хов них по тре ба. 
Исто ри ја и те о ри ја кул ту ре су не ис цр пан из вор ин те лек ту ал них и 
ду хов них вред но сти, аку му ли ра них кроз ве ко ве чо ве чан ства, и у 
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кон так ту са ко ји ма да на шњи чо век за сни ва свој жи вот. Из у ча ва ње 
свет ске кул ту ре у ста ри јим раз ре ди ма сред ње шко ле, отва ра уче-
ни ци ма ши ро ки спек тар мо гућ но сти: упо зна ва ње, оце њи ва ње и 
кон такт са до стиг ну ћи ма људ ске кул ту ре. Ум, ко ји је обо га ћен кул-
ту ро ло шким зна њи ма, и во ља, ко ја те жи ка ми ло ср ђу и до бро ти, 
је су по зи тив ни по ка за те љи људ ског раз во ја. Свест мла дих о тим 
не про ла зним исти на ма, мо гу ћа је са мо кроз по сти за ње кул ту ро ло-
шких зна ња. На уч но про у ча ва ње про це са раз во ја свет ске кул ту ре, 
у скла ду са исто риј ским за ко ни ма, до при но си те мељ ни јем про у-
ча ва њу кул ту ро ло шких зна ња од стра не мла ђих ге не ра ци ја. У са-
вре ме ним усло ви ма све о бу хват не свет ске гло ба ли за ци је, усва ја ње 
кул ту ро ло шких зна ња, до при но си фор ми ра њу и еду ка ци ји кон ку-
рент не лич но сти. Кул ту ро ло шко про у ча ва ње људ ске кул ту ре, от-
кри ва ју ћи пси хо ло ги ју по је дин ца, не пре кид но пре и спи ту је ње го-
ву: свест, по глед на свет, си стем мо рал них вред но сти и иде а ла, ни-
во зна ња и ор га ни за ци је, сте пен емо ци о нал но сти, усло ве и на чин 
жи во та, про фе си о нал не ак тив но сти, по на ша ња, во љу, умет нич ки 
по тен ци јал и сте пен од го вор но сти чо ве ка, де фи ни шу ћи при том 
ње гов кул тур ни раст и раз вој. Про у ча ва ње људ ске кул ту ре, под ра-
зу ме ва ана ли зу оних обла сти људ ског жи во та, као сто су: умет ност, 
по ли ти ка, еко но ми ја, дру штве ни жи вот, на у ка, обра зо ва ње, пра во, 
ин фор ми са ност, ме наџ мент, про из вод ња, лич ни, дру штве ни и ме-
ђу на род ни од но си. Кул ту ро ло ги ја игра во де ћу уло гу у фор ми ра њу 
лич но сти, ко ја тре ба да вла да уни вер зал ним зна њи ма. Не мо гу ће је 
за ми сли ти ефи ка сну при пре му ви со ко ква ли фи ко ва них струч ња ка 
из раз ли чи тих обла сти јав ног и дру штве ног жи во та, без раз у ме ва-
ња фе но ме на кул ту ре, ње них дру штве них функ ци ја, исто риј ских 
за ко на ко ји ути чу на ток ње ног раз во ја, и оних нео гра ни че них мо-
гућ но сти ко је пре о бра зу ју чо ве ка, и ко је се пред њим отва ра ју у 
фа зи ње го вог кул тур ног ра ста. Ко ри шће ње кул ту ро ло шко-на уч них 
до стиг ну ћа у обра зов ном про це су, не сум њи во ће су де ло ва ти фор-
ми ра њу и ус по ста вља њу све стра не лич но сти, ко ја је спо соб на да 
пре у зме ли дер ство, и ко ја вла да зна њи ма о раз во ју људ ске кул ту-
ре, и о оним не про ла зним ма те ри јал ним и ду хов ним вред но сти ма, 
ко је је чо ве чан ство ство ри ло то ком сво је ду ге исто ри је. Ин тер ак-
тив но кул ту ро ло шко обра зо ва ње, ко је уса ђу је спо соб ност за си-
стем ску ана ли зу и ко је раз ви ја про дук тив но раз ми шља ње, пру жа 
чо ве ку мо гућ ност да се упо зна са нај но ви јим до стиг ну ћи ма на у-
ке. Пре ма то ме, не мо гу ће је из во ди ти за кључ ке на на уч ној осно-
ви, без прет ход не кул ту ро ло шке ана ли зе за ко ни то сти дру штве ног 
раз во ја. Кул ту ро ло шка ана ли за по ма же фор ми ра ње кул ту ро ло шког 
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на чи на раз ми шља ња. Кул ту ро ло шко раз ми шља ње пак, омо гу ћа ва 
да се вер но раз у ме истин ски сми сао чи ње ни ца и до га ђа ја, да се 
објек тив но раз у ме пси хо ло ги ја љу ди, као и ка рак те ри сти ке од ре-
ђе не исто риј ске епо хе, раз ви ја ју ћи при том код чо ве ка ли дер ске 
ква ли те те и спо соб ност рас по зна ва ња но вих тех но ло ги ја. За хва-
љу ју ћи овим окол но сти ма, нео п ход ност уво ђе ња кул ту ро ло ги је у 
на став ни план сред њих шко ла је очи глед на. Са мо пу тем обра зо ва-
ња у обла сти кул ту ре, мо гу ће је фор ми ра ти све стра не лич но сти и 
струч ња ке ко ји це вла да ти спе ци фич ним зна њи ма о раз ли чи тим 
тех ни ка ма, ко је по бољ ша ва ју ра ци о нал ну ефи ка сност људ ског 
жи во та. Кул ту ро ло шки при ступ у про це су ин те гра ци је умет нич-
ког обра зо ва ња, омо гу ћа ва уче ни ци ма да се упо зна ју са осо би на ма 
кул тур ног чо ве ка, а то су: зна ња, ве шти не, ди сци пли на, ви со ки мо-
рал и ства ра лач ка де лат ност. 

Та ко зва на “Фор му ла кул тур ног чо ве ка”, ко ја се сма тра свр сис-
ход ном за кул ту ро ло шко про све ћи ва ње мла дих, и ко ју је раз вио 
и лан си рао про фе сор Ака де ми је за др жав ну упра ву, при ка би не-
ту пред сед ни ка Ре пу бли ке Азер беј џан - Фу ад Ма ме дов, има свој 
спе ци фи чан, де та љан са др жај, ко ји се сво ди на сле де ће: зна ње - 
обра зо ва ње и уме ца на на уч ној осно ви, ве шти не; уме ца -  ве шти-
не и тех ни ке као ре зул тат жи вот ног ис ку ства; ор га ни за ци ја – ди-
сци пли на, со ци јал на од го вор ност, во ља и ис трај ност; мо рал ност 
– осо би не ко је се фор ми ра ју под ути ца јем вас пи та ња: ху ма ни зам, 
љу бав, дру же љу би вост, са ве сност, по ште ње, прав до љу би вост, до-
бро ду шност, ми ло ср ђе, ве ра, па три о ти зам; ства ра лач ка де лат ност, 
као све сна по тре ба кул тур ног чо ве ка, за ви си од ко ли чи не зна ња, 
ве шти на, ор га ни за ци је и сте пе на мо рал но сти. Свр сис ход ност очу-
ва ња на ци о нал но-кул тур них осо бе но сти раз во ја Азер беј џа на, као 
и усло ви све о бу хват не гло ба ли за ци је, у ко ји ма се раз ви ја свет, 
чи не да нас чи тав низ про фе си ја и обра зов них ди сци пли на ак ту-
ел ним, дик ти ра ју ћи при том по тре бу за ин тер ак тив ним об ли ци ма 
кул ту ро ло шког обра зо ва ња, што за уз врат из ди же ка ко са му обу ку, 
та ко и обра зо ва ње у це ли ни на ква ли та тив но ви си ни во. Мла ди 
љу ди, ко ји по се ду ју кул ту ро ло шка зна ња, и ко ји ис ти чу у дру штву 
од ре ђе не про бле ме, сти чу мо гућ ност про на ла же ња ефи ка сне тех-
но ло ги је и на чи на за њи хо во ре ша ва ње. Ми сма тра мо, да на ни воу 
сред ње шко ле, реч “кул ту ра” тре ба ту ма чи ти у ужем сми слу, што 
укљу чу је пој мо ве  као што су: умет ност, на род но ства ра ла ство и 
кул тур но на сле ђе.

На ча со ви ма из пред ме та умет но сти, при ли ком све о бу хват ног 
раз у ме ва ња умет нич ких де ла, ко ји су раз ли чи ти по жан ру и фор ми, 
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по треб но је кон стант но обра ћа ти па жњу на уза јам не ве зе уну тар 
са др жа ја ана ли зи ра них де ла, сто прак тич но омо гу ћа ва ин те гра ци-
ју пред ме та умет но сти.

Ана ли за де ла, ко ја се вр ши на ча со ви ма му зич ке кул ту ре, у 
ци љу уна пре ђе ња до жи вља ја све сти и раз у ме ва ња, од но сно све о-
бу хват ног усва ја ња при ло же ног ма те ри ја ла од стра не уче ни ка, О. 
Апрак си на на зи ва “умет нич ко-пе да го шком ана ли зом.” У окви ру 
основ не шко ле, тре ба ис ко ри сти ти естет ски ути цај на уче ни ке, као 
јед но од сред ста ва за от кри ва ње и усва ја ње са др жа ја умет нич ког 
де ла, узи ма ју ћи у об зир ни во раз у ме ва ња, емо ци о нал ног раз во ја 
и уз раст уче ни ка. На чин из ра жа ва ња у ана ли зи умет нич ке сли ке 
мо ра да од го ва ра ни воу зна ња за да ти раз ред, као и ни воу од го-
ва ра ју ће мен тал не и емо ци о нал не пер цеп ци је. Те о риј ско зна ње о 
умет но сти, ко је пре зен ту је на став ник, тре ба хар мо нич но да до пу-
њу је оне прак тич не ве шти не, ко је су уче ни ци сте кли то ком уче ња. 
А прак тич не ве шти не, са сво је стра не, тре ба да бу ду усме ре не на 
утвр ђи ва ње те о риј ских зна ња. Кул ту ро ло шка уме ца, ко ја чи не су-
шти ну прак тич них ве шти на, игра ју кључ ну уло гу ка ко у усва ја њу 
са др жа ја умет нич ких де ла, та ко и у про ду бљи ва њу и про ши ри ва њу 
пред ста ва, ко је уче ни ци има ју о умет но сти. То је због чи ње ни це, да 
је је дан од ци ље ва кул тур не еду ка ци је - фор ми ра ње лич но сти, спо-
соб не за про гре сив не про ме не, и на о ру жа не уни вер зал ним зна њи-
ма, ко ја се ба зи ра ју на бо га том ис ку ству људ ске кул ту ре. Кул ту ро-
ло ги ја, би ра ју ћи за глав ни пред мет ис тра жи ва ња – кул ту ру чо ве ка, 
исто вре ме но се ба ви про у ча ва њем све оп сте људ ске кул ту ре, зи да-
ју ћи ти ме те мељ кул ту ро ло шке те о ри је. Што се ти че прак тич них 
ве шти на, оне, на рав но, зах те ва ју по сто ја ње кул тур ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња, ко ји чи не са став ни део кул ту ре уоп ште. Са став ни део 
кул ту ро ло шких ве шти на је, из ме ђу оста лог, и спо соб ност да се ис-
тра жи “ар хи тек ту ра” кул ту ре, ње не ме ђу соб не ве зе уну тар са др-
жа ја, ње на ге не за, као и ло ги ка, ко ја је за сно ва на на исто риј ским 
прин ци пи ма и ко ја пру жа мо гућ ност ис тра жи ва ња про це са чо ве ко-
ве жи вот не ак тив но сти, укљу чу ју ћи спо соб ност ко ри шће ња на уч-
ног, кул ту ро ло шког при сту па, ко ји у се би об је ди њу је ди ја лек тич ке, 
гно се о ло шке и он то ло шке ме то де ис тра жи ва ња. У сво јим кон крет-
ним об ли ци ма: пе сма, пе ва ње, цр та ње и из во ђе ње би ло ко је вр сте 
при ме ње не умет но сти, са мо су јед но од сред ста ва, ко ја се ко ри сте 
у ана ли зи исто риј ских за ко ни то сти раз во ја кул ту ре, у фор ми ра њу 
спо соб но сти  ге не ра ли зо ва ња чи ње ни ца и из во ђе ња вер них за кљу-
ча ка на осно ву до би је них ге не ра ли за ци ја. Спе ци фич не ве шти не, 
у окви ру основ ног обра зо ва ња, на осно ву ко јих се гра ди естет ска 
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ак тив ност, до при но се да уче ни ци фор ми ра ју објек тив ни ју про це ну 
по зи тив них дру штве них до стиг ну ћа, да про на ла зе из лаз из кри-
зних си ту а ци ја, да фор ми ра ју сво је ми шље ње у сме ру про гре сив-
ног раз во ја чо ве ка и дру штва. То је због чи ње ни це да је за дру штво 
као це ли ну, на мен ски при о ри тет - ства ра ње склад но раз ви је не 
лич но сти, сто за кул ту ро ло ги ју пред ста вља нео д ло жан за да так. На 
осно ву прет ход ног раз ма тра ња, и по сто је ћих усло ва у основ ним 
шко ла ма, под ко ји ма про ис ти че фор ми ра ње спе ци фич них ве шти на 
код уче ни ка, тре ба још јед ном под ву ћи ва жност кул ту ро ло шке ана-
ли зе умет нич ких де ла и у окви ри ма сред њег обра зо ва ња.5)

За кул тур но обра зо ва ње и вас пи та ње, без сум ње, ве ли ки уни-
вер зал ни се ман тич ки са др жај и ко ри сност има ју ак тив но сти као 
што су кре а тив но-хе у ри стич не им про ви за ци је.

Не рет ко, на став ни ци, уме сто “умет нич ко-пе да го шке ана ли зе” 
умет нич ких де ла, при бе га ва ју пре зен та ци ји мо но то них зна ња из 
обла сти му зич ке и ли ков не кул ту ре, док нај ва жни ја ствар - раз у-
ме ва ње су сти не умет нич ких де ла - оста је ван па жње и на став ни ка 
и уче ни ка. Због то га се у но ви је вре ме, на чин пре зен та ци је но вих 
зна ња дра ма тич но про ме нио: ра ни је се ишло ли ни јом од кон крет-
них зна ња до жи вот не прак се, али са да се пред ност да је обр ну том 
ре до сле ду - од жи вот ног ис ку ства ка те о риј ским ге не ра ли за ци ја ма, 
укљу чу ју ћи и кон крет на зна ња. У та квом по рет ку са вре ме ног про-
це са уче ња, глав ни циљ је де фи ни са ње до дир них та ча ка из ме ђу 
жи во та и зна ња, као и об ја сни ти уче ни ци ма да су по ну ђе на зна ња, 
за пра во, ре зул тат жи вот не прак се. По треб но је та ко ђе на по ме ну ти, 
да у про це су ускла ђи ва ња ствар ног жи вот ног ис ку ства са умет нич-
ком фан та сти ком, асо ци ја тив но ми шље ње и емо ци о нал не ре ак ци је 
оп ти ми зу је ак тив ну ства ра лач ку пер цеп ци ју.6)

Струк ту ра но вих тех но ло ги ја, ко је се им пле мен ти ра ју у обра-
зов ни про цес, пред ви ђа сле де ће оба ве зне еле мен те: мо ти ва ци ја, 
про бле ми и хи по те зе. Про ве ра сва ке хи по те зе под ра зу ме ва рад на 
тра же њу чи ње ни ца, ко је, са сво је стра не, по ста ју пред мет раз ма-
тра ња и ди ску си ја - од лу чу ју ћих фак то ра за раз вој и те сти ра ње ве-
шти на у вр ше њу ком па ра тив не ана ли зе, кла си фи ка ци је, спо соб но-
сти из во ђе ња за кљу ча ка и кре а тив не при ме не зна ња у прак тич ном 
жи во ту, у пра вил ном на чи ну раз ми шља ња, огра ђу ју ћи се од до би-
је них ре зул та та, у спо соб но сти ода би ра и син те зе зна ња у про це су 

5) Apraksina O.A., Metodika muzickog vaspitanja u skolama, M., Prosveщenie, 1983, 224 s.
6) Ağayev Ə. Pedaqoji fikrimiz: dünənimiz, bu günümüz, Bakı: Elm, 2000,300 s.
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ње го вог усва ја ња, у ре ша ва њу про бле ма из пер спек ти ве раз ли чи-
тих на уч них ди сци пли на.

На рав но, све ове ве шти не и уме ца ће по бољ ша ти ка ко ква ли-
тет обу ке, та ко и ефи ка сност про це са усва ја ња обра зов ног ма те-
ри ја ла. С об зи ром да је умет нич ко де ло, не са мо ауто ро ва за ми сао 
и ње гов до жи вљај жи во та, већ и сли ко ви ти из раз лич ног од но са 
пре ма ње му, у окви ру основ ног обра зо ва ња, у про це су умет нич-
ке и пе да го шке ана ли зе, до из ра жа ја до ла зе пи та ња ко ја се од но се 
на исто ри ју, вре ме, бит и људ ске од но се. У овој фа зи усва ја ња су-
сти не умет нич ког де ла, мо ра се узе ти у об зир низ фак то ра. Сва ко 
умет нич ко де ло се ма те ри ја ли зу је на осно ву пет, уза јам но-по ве за-
них ком по нен ти:

– Ми сли и ра су ђи ва ње ауто ра (1);
– Ода бра на те ма и аутор ски текст (2);
– По глед на свет и ин те лек ту ал не по тре бе уче ни ка (3);
– Ди на мич ност и ре а ли стич ност де ла (4);
– Умет нич ко-из ра жај на сред ства ко ја се ко ри сте у де лу (5).
Умет нич ко де ло или књи жев ни текст пред ста вља ауто ро ве ми-

сли и ра су ђи ва ња, ко ји се пре да ју пу тем бо ја, зву ко ва, или не ких 
дру гих сред ста ва у од го ва ра ју ћој фор ми за гле да о ца, слу ша о ца или 
чи та о ца (1,2,3); аутор ска ра су ђи ва ња и од нос пре ма при ка за ним 
до га ђа ји ма из ствар ног жи во та се огле да ју у тек сту де ла (1,4,2); 
аутор за до во ља ва кри те ри ју ме есте ти ке (1,5,2); у про це су оце њи-
ва ња књи жев ног тек ста од стра не уче ни ка, раз ја шња ва се ко ји је 
био циљ ауто ра (3,2,1); уче ник упо ре ђу је сво је мо рал не прин ци-
пе и естет ске ста во ве са оним мо рал ним и естет ским про бле ми ма, 
ко ји су од стра не ауто ра ис так ну ти у тек сту у пр ви план (3,2,4,1); 
кроз умет нич ко-из ра жај на сред ства ко ја се ко ри сте у де лу, уче ник 
по ји ма сми сао, ко ји је аутор хтео да по стиг не у књи жев ном тек сту 
(3,2,5,1). Број ча ни си стем ја сно по ка зу је, да ако се у по чет ној фа зи 
усва ја ња умет нич ких де ла, у пр ви план ис ти чу ауто ро ве ми сли и 
ра су ђи ва ња, он да у ка сни јим фа за ма до ла зе до из ра жа ја ин те лек ту-
ал не по тре бе и по глед на свет.7)

Зна ња и кул ту ро ло шко ми шље ње, омо гу ћа ва ју фор ми ра ње 
вер них пред ста ва о објек тив ним исти на ма и за ко ни то сти ма ствар-
но сти ко ја нас окру жу је. Вер не пред ста ве у узроч но-по сле дич ној 
ве зи, ге не ри шу вер не же ље и прет по став ке, ко је са сво је стра не, 
до во де до пра вих, по зи тив них ре зул та та. У су прот ном, дру штво и 
чо ве ка не ми нов но оче ку ју та кве не га тив не по сле ди це као сто су: 

7) Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı. Azərbaycanın təhsil siyasəti 
(1998-2004), I kitab. Bakı, Çaşıoğlu, 2005, 169s.
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не зна ње, за блу де, не га тив не ак тив но сти, стрес, де пре си ја и ду хов-
на кри за. Раз лог за све ве ћу за ин те ре со ва ност за кул ту ро ло ги ју, и 
при да ва ње ве ћег зна ча ја кул ту ро ло ги ји у да на шње вре ме, ле зи у 
нео спор ном ути ца ју кул ту ре на це ло куп ну људ ску ак тив ност, ко ја 
је на кра ју кра је ва, све де на на за до во ља ва ње чо ве ко вих ма те ри-
јал них и ду хов них по тре ба. Исто ри ја и те о ри ја кул ту ре су не ис-
цр пан из вор ин те лек ту ал них и ду хов них вред но сти, аку му ли ра них 
кроз ве ко ве чо ве чан ства, и у кон так ту са ко ји ма да на шњи чо век 
за сни ва свој жи вот. Из у ча ва ње свет ске кул ту ре у ста ри јим раз ре-
ди ма сред ње шко ле, отва ра уче ни ци ма ши ро ки спек тар мо гућ но-
сти: упо зна ва ње, оце њи ва ње и кон такт са до стиг ну ћи ма људ ске 
кул ту ре. Ум, ко ји је обо га ћен кул ту ро ло шким зна њи ма, и во ља, 
ко ја те жи ка ми ло ср ђу и до бро ти, је су по зи тив ни по ка за те љи људ-
ског раз во ја. Свест мла дих о тим не про ла зним исти на ма, мо гу ћа 
је са мо кроз по сти за ње кул ту ро ло шких зна ња. На уч но про у ча ва-
ње про це са раз во ја свет ске кул ту ре, у скла ду са исто риј ским за ко-
ни ма, до при но си те мељ ни јем про у ча ва њу кул ту ро ло шких зна ња 
жи во та, про фе си о нал не ак тив но сти, по на ша ња, во љу, умет нич ки 
по тен ци јал и сте пен од го вор но сти чо ве ка, де фи ни шу ћи при том 
ње гов кул тур ни раст и раз вој. Про у ча ва ње људ ске кул ту ре, под ра-
зу ме ва ана ли зу оних обла сти људ ског жи во та, као сто су: умет ност, 
по ли ти ка, еко но ми ја, дру штве ни жи вот, на у ка, обра зо ва ње, пра во, 
ин фор ми са ност, ме наџ мент, про из вод ња, лич ни, дру штве ни и ме-
ђу на род ни од но си. Кул ту ро ло ги ја игра во де ћу уло гу у фор ми ра њу 
лич но сти, ко ја тре ба да вла да уни вер зал ним зна њи ма. Не мо гу ће је 
за ми сли ти ефи ка сну при пре му ви со ко ква ли фи ко ва них струч ња ка 
из раз ли чи тих обла сти јав ног и дру штве ног жи во та, без раз у ме ва-
ња фе но ме на кул ту ре, ње них дру штве них функ ци ја, исто риј ских 
за ко на ко ји ути чу на ток ње ног раз во ја, и оних нео гра ни че них мо-
гућ но сти ко је пре о бра зу ју чо ве ка, и ко је се пред њим отва ра ју у 
фа зи ње го вог кул тур ног ра ста. Ко ри шће ње кул ту ро ло шко-на уч них 
до стиг ну ћа у обра зов ном про це су, не сум њи во ће су де ло ва ти фор-
ми ра њу и ус по ста вља њу све стра не лич но сти, ко ја је спо соб на да 
пре у зме ли дер ство, и ко ја вла да зна њи ма о раз во ју људ ске кул ту-
ре, и о оним не про ла зним ма те ри јал ним и ду хов ним вред но сти ма, 
ко је је чо ве чан ство ство ри ло то ком сво је ду ге исто ри је. Ин тер ак-
тив но кул ту ро ло шко обра зо ва ње, ко је уса ђу је спо соб ност за си-
стем ску ана ли зу и ко је раз ви ја про дук тив но раз ми шља ње, пру жа 
чо ве ку мо гућ ност да се упо зна са нај но ви јим до стиг ну ћи ма на у ке. 
Пре ма то ме, не мо гу ће је из во ди ти за кључ ке на на уч ној осно ви, без 
прет ход не кул ту ро ло шке ана ли зе за ко ни то сти дру штве ног раз во ја. 
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Кул ту ро ло шка ана ли за по ма же фор ми ра ње кул ту ро ло шког на чи на 
раз ми шља ња.8)

Кул ту ро ло шко раз ми шља ње пак, омо гу ћа ва да се вер но раз у-
ме истин ски сми сао чи ње ни ца и до га ђа ја, да се објек тив но раз у ме 
пси хо ло ги ја љу ди, као и ка рак те ри сти ке од ре ђе не исто риј ске епо хе, 
раз ви ја ју ћи при том код чо ве ка ли дер ске ква ли те те и спо соб ност 
рас по зна ва ња но вих тех но ло ги ја. За хва љу ју ћи овим окол но сти-
ма, нео п ход ност уво ђе ња кул ту ро ло ги је у на став ни план сред њих 
шко ла је очи глед на. Са мо пу тем обра зо ва ња у обла сти кул ту ре, мо-
гу ће је фор ми ра ти све стра не лич но сти и струч ња ке ко ји це вла да ти 
спе ци фич ним зна њи ма о раз ли чи тим тех ни ка ма, ко је по бољ ша ва ју 
ра ци о нал ну ефи ка сност људ ског жи во та. Кул ту ро ло шки при ступ у 
про це су ин те гра ци је умет нич ког обра зо ва ња, омо гу ћа ва уче ни ци-
ма да се упо зна ју са осо би на ма кул тур ног чо ве ка, а то су: зна ња, 
ве шти не, ди сци пли на, ви со ки мо рал и ства ра лач ка де лат ност. 

Та ко зва на “Фор му ла кул тур ног чо ве ка”, ко ја се сма тра свр сис-
ход ном за кул ту ро ло шко про све ћи ва ње мла дих, и ко ју је раз вио 
и лан си рао про фе сор Ака де ми је за др жав ну упра ву, при ка би не-
ту пред сед ни ка Ре пу бли ке Азер беј џан - Фу ад Ма ме дов, има свој 
спе ци фи чан, де та љан са др жај, ко ји се сво ди на сле де ће: зна ње - 
обра зо ва ње и уме ца на на уч ној осно ви, ве шти не; уме ца -  ве шти-
не и тех ни ке као ре зул тат жи вот ног ис ку ства; ор га ни за ци ја – ди-
сци пли на, со ци јал на од го вор ност, во ља и ис трај ност; мо рал ност 
– осо би не ко је се фор ми ра ју под ути ца јем вас пи та ња: ху ма ни зам, 
љу бав, дру же љу би вост, са ве сност, по ште ње, прав до љу би вост, до-
бро ду шност, ми ло ср ђе, ве ра, па три о ти зам; ства ра лач ка де лат ност, 
као све сна по тре ба кул тур ног чо ве ка, за ви си од ко ли чи не зна ња, 
ве шти на, ор га ни за ци је и сте пе на мо рал но сти.

ВафаГусейнгызыМехтиева
СТИМУЛИРОВАНИЕКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО

МЫШЛЕНИЯПРИИНТЕГРАЦИИПРЕДМЕТОВИСКУССТВА
Обзор

Начатое в Азербайджане реформирование всей си
стемыобразования,затрагиваявопроспоискановых
методов интеграционного обучения и вопрос приме
ненияновойметодологии.Культурологическаямето
дология  универсальныйсистемныйподход,дающий
возможностькомплексного,междисциплинарногоиз
учениякультурыкакцелостнойсоциальнойсистемы,

8) Əlizadə Ə. Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri, Bakı: Ozan, 1983, 68s.
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ноосновесовокупностиорганическивзаимосвязанных
методов.
Внедрениеииспользованиеинтеграционныхметодов
и форм обучения на примере интегрирования пред
метовискусствавучебномпроцессестановитсяло
гически более обоснованным и эффективным, если
осуществлениевсейэтойработывыстраиваетсяна
системномкультурологическомподходе.Важнейшим
условиемдляразвитияинновативныхспособностейи
личностных качеств лидера является формирование
культурологического мышления. Культурологическое
мышлениепредставляетсобойвидениеновыхвозмо
жностейитехнологийихпрактическойреализации.
Предвидениепередовыхтехнологийбудущегоивэтом
направлении осуществление научного прогнозирова
нияпредполагаютразвитиявоображения,путёмин
теграциипредметовискусства.
Ключевыеслова:Культурология,методология,курри
кулум,интеграция,интерактив,инновация.

Summary
BeginningofreformsofwholeeducationalsysteminAzer
baijanaddressedsomeissuessuchasthesearchfornew
methodsofintegrativeeducationandtheissuesofimple
mentationofnewmethodology.Culturologicalmethodo
logy–anuniversalsystemapproachprovidesforacom
prehensive,interdisciplinaryresearchofcultureasanin
tegratedsocial system throughacomplexoforganically
mutuallyinterrelatedmethods.
Introduction and implementation of integrative methods
andformsofeducationontheexampleofintegrationsof
thesubjectsinartsintoeducationalprocessisamorelogi
calandefficientifthewholeprocessisbasedonasystem
culturologicalapproach.Mostimportantpreconditionfor
developmentofinnovativeskillsandpersonalqualitiesof
leaders iscreationofculturological thinking.Thecultu
rologicalwayof thinking isavisionofnewpossibilities
and technologies for its implementation.Anticipation of
advancedfuturetechnologiesandrealizationofscientific
anticipation(forecasting)inthisfieldimplydevelopment
ofimaginationthroughintegrationofthesubjectsinarts.
Key Words: culturology, methodology, curriculum, inte
gration,interactivity,innovation
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Resume
Nowadays meaningful preservation of nationalcultural
originalityindevelopmentofAzerbaijanaswellascondi
tionsofcomprehensiveglobalizationindevelopmentofthe
worldhavemadeawholelineofprofessionsandeducatio
naldisciplinestobeactual.Thisdictatesaneedforinter
activeformsofculturologicaleducationandasaconsequ
enceitmakesforahigherqualitativelevelofnotonlysuch
wayoftrainingbutalsooftheeducationingeneral.Young
peoplewith theknowledgeofculturology,whopointout
certainproblemsintheirsociety,aregainingopportunity
offindingefficienttechnologiesandwaysforsolutionsof
theseproblems.Fromthispointofview,thestudentswho
getpreparedformakinganintegrativeanalysisofworks
ofartonthebasisoftheknowledgeinculturologyarega
ining following abilities: to analyze theworks of art as
wellasthenotionsonwhichtheyarebased;toformand
explaintheirthesis;tocorrectlydefinetheroleandsignifi
canceofcertainpersonorevenindevelopmentofculture;
tomakeanalyticalstudiesofdifferentfunctionsofculture
suchas:ideological,educationalandothers.Wethinkthat
onthelevelofhighschooltheword“culture”needstobe
explained inanarrowsense,which includes thenotions
suchas:art,folkloreandculturalheritage.

 Овај рад је примљен 11. јануара 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
фебруара 2012. године.
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