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Àíàòîë³é ÔÓÐÌÀÍ

“Ãîëîâíèé âîðîã ëþäèíè – íåâ³äîì³ñòü ”
(Éî´àíí ¥åòå)
“Ìåòîä ïîòð³áåí äëÿ òîãî,
ùîá âèð³øóâàòè çàâäàííÿ íîâîãî êëàñó”
(Ãåîðã³é Ùåäðîâèöüêèé)

Ìåòîäîëîã³ÿ – öå íàóêà ³ ìèñòåöòâî óìîæëèâëåííÿ äîñêîíàëîãî ìèñëåííÿ òà åôåêòèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.
¯¿ ïðàêòèêà àáî çîñåðåäæóºòüñÿ äîâêîëà òàêèõ
áàçîâèõ ôîðì, ÿê ìåòîäîëîã³÷íèé àíàë³ç, ìåòîäîëîã³÷íà ðåôëåêñ³ÿ, ìåòîäîëîã³÷íå ðîçóì³ííÿ,
ìåòîäîëîã³÷íå ìèñëåííÿ, àáî æ àêóìóëþºòüñÿ
ó ñêëàäíî³íòåãðîâàíèõ ôîðìàõ, ñåðåä ÿêèõ
íàéá³ëüø îñâîºíèìè º ìåòîäîëîã³÷íà ðîáîòà
[23; 46], ìèñëåä³ÿëüí³ñòü [24; 25; 30; 46] òà
ïðîôåñ³éíå ìåòîäîëîãóâàííÿ [15; 20]. Îñòàíí³
ñâî¿ì â³òàêóëüòóðíèì óòâåðäæåííÿì íå ñò³ëüêè
ðàö³îíàë³çóþòü ä³ÿëüí³ñòü, ùîíàéïåðøå – ï³çíàâàëüíó, äîñë³äíèöüêó, óïðàâë³íñüêó, â³äïîâ³äíî äî íàÿâíèõ íîðì ³ ïðèïèñ³â, ñê³ëüêè ñïðÿìîâàí³ íà âèðîáëåííÿ íîâèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ
çàñîá³â ïîñòàíîâêè ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíèõ
ïðîáëåì öèâ³ë³çàö³éíîãî ïîâñÿêäåííÿ. Îñü ÷îìó
“â ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ìåòîäîëîã³¿ ³ òåîð³¿ ï³çíàííÿ âñå á³ëüøå ì³ñöÿ çàéìàþòü ïèòàííÿ,
ïîâ’ÿçàí³ ³ç âèÿâëåííÿì äèíàì³êè ï³çíàâàëüíèõ
ïðîáëåì, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íî¿ ïðèðîäè ï³çíàâàëüíèõ çàñîá³â, ì³íëèâîñò³ êàòåãîð³é ³ ïîíÿòü,
³ç ôîðìóâàííÿì íîâèõ ï³çíàâàëüíèõ íàñòàíîâëåíü òà ³í.” [33, ñ. 230]. Á³ëüøå òîãî, òóò òðåáà
âêàçàòè íà òåíäåíö³þ çì³íè êóëüòóðíîãî ñòàòóñó ñàìî¿ ìåòîäîëîã³¿: â³ä çàãàëüíèõ íîðì,
ïðàâèë ³ ñõåì ä³ÿëüíîñò³ âîíà ïåðåõîäèòü äî
ôîðìóëþâàííÿ ³ ïîÿñíåííÿ ëþäñüêèõ ïðîáëåì

ó íàéøèðøîìó ôîðìàò³ ¿õ ãëèáèííîãî îñìèñëåííÿ òà êðèòè÷íî¿ ðåôëåêñ³¿.
Ìåòà ñòàòò³ – ó êîíòåêñò³ ëîã³êî-çì³ñòîâîãî
òà ôîðìî-çàñîáîâîãî çáàãà÷åííÿ â³òàêóëüòóðíî¿
ìåòîäîëîã³¿ ÿê ïîñòíåêëàñè÷íî¿ âåðñ³¿ ô³ëîñîôóâàííÿ îá´ðóíòóâàòè âèíÿòêîâî êîíñòðóêòèâíå çíà÷åííÿ òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó ÿê òî÷íîãî, äîñêîíàëîãî ³ âîäíî÷àñ ñêëàäíîãî ³íñòðóìåíòó ïðîôåñ³éíîãî ìåòîäîëîãóâàííÿ ó ãàðìîí³éíîìó âçàºìîäîïîâíåíí³ éîãî êàòåãîð³é,
ïðèíöèï³â, ïàðàìåòð³â, çàñîá³â, ïðîöåäóð.
Ñóòí³ñíèé çì³ñò: óïåðøå òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíèé òèïîëîã³÷íèé ï³äõ³ä ÿê ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íà ñèñòåìà çì³ñòîâèõ òà ôîðìàëüíèõ âèì³ð³â ïðîôåñ³éíîãî ìåòîäîëîãóâàííÿ, ó ôîðìàò³
ÿêî¿: à) ïðîàíàë³çîâàí³ óìîâè çðåàë³çóâàííÿ
ïðîöåäóðè òèïîëîã³çàö³¿ ÿê ìèñëåä³ÿëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³; á) âèÿâëåí³ íàéâàæëèâ³ø³ õàðàêòåðèñòèêè òèïîëîã³÷íîãî ìåòîäó; â) â³äêðèò³ øèðîê³
ìîæëèâîñò³ ÿê áàçîâèõ ìèñëåñõåì, ñòâîðåíèõ
çà ïðèíöèïîì êâàòåðíîñò³ (ôîðìóëè “3+1” ³
“3+1=1”), òàê ³ óí³âåðñàëüíèõ ³äåàë³çîâàíèõ
ìîäåëåé ³ êàòåãîð³éíèõ ìàòðèöü; ã) çàïðîïîíîâàíà ÷îòèðèñêëàäîâà òèïîëîã³ÿ îñíîâíèõ
³ñòîðè÷íèõ òèï³â ô³ëîñîôóâàííÿ; ä) ç’ÿñîâàíî
ì³ñöå ìåòîäîëîãóâàííÿ ó ñôåð³ ìåòîäîëîã³¿ ÿê
óí³êàëüíî¿ ñêëàäîâî¿ êóëüòóðè; å) âèñâ³òëåíà
ìåòîäîëîã³÷íà êàðòèíà òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó
ÿê òî÷íîãî é åôåêòèâíîãî àðñåíàëó çàñîá³â
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À. Ôóðìàí

(êàòåãîð³¿, òàêñîíè, ìèñëåñõåìè òîùî) îðãàí³çàö³¿ ìèñëåííÿ, ä³ÿëüíîñò³ ³ ïðîôåñ³éíîãî
ìåòîäîëîãóâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìåòîäîëîã³ÿ, ìèñëåííÿ,
ìåòîäîëîã³÷íà ðîáîòà, ìèñëåä³ÿëüí³ñòü
(ÌÄ), ñèñòåìíî-ìèñëåä³ÿëüí³ñíà ìåòîäîëîã³ÿ
(ÑÌÄ-ìåòîäîëîã³ÿ), ïðîôåñ³éíå ìåòîäîëîãóâàííÿ (ÏÌ), ìåòîäîëîã³÷íèé ìîäóëü (ÌÌ),
â³òàêóëüòóðíà ìåòîäîëîã³ÿ (ÂÊ-ìåòîäîëîã³ÿ), òèïîëîã³÷íèé ï³äõ³ä, òèï, òèïîëîã³çàö³ÿ, òèïîëîã³ÿ, òèï³çàö³ÿ, êëàñèô³êàö³ÿ,
³äåàëüíà ìîäåëü, òèïîëîã³÷íèé ìåòîä, ïðèíöèï êâàòåðíîñò³, òèïîëîã³÷íå çíàííÿ, ìåòîäîëîã³÷íèé çàñ³á-âç³ðåöü, êàòåãîð³éíà
ìàòðèöÿ, òèïîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ, òàêñîí,
òèïè êàòåãîð³àëüíî¿ êâàòåðíîñò³, ìèñëåñõåìà, àïð³îðíå ï³çíàííÿ, “ìåòîäîëîã³÷íèé
êâàäðàò”, êóëüòóðà, ñâ³òîãëÿäí³ óí³âåðñàë³¿,
ß-êîíöåïö³ÿ, ìåòîäîëîã³÷íà ïëàí-êàðòà äîñë³äæåííÿ, òèïè ô³ëîñîôóâàííÿ, òèïè íàóêîâî¿ ðàö³îíàëüíîñò³, ñîö³åìà, ìåòîäîëîãåìà,
ìåòîä, ìåòîäèêà, “êðóãîâèíà êâàäðàòà”,
òèïîëîã³ÿ ÌÌ, ïðîáëåìíî-ìîäóëüíà ÌÄ, ³äåÿ
ïðîåêòóâàííÿ, ìåòîäîëîã³÷íà êàðòèíà, êîíêðåòíî-ñèòóàòèâíå ìåòîäîëîãóâàííÿ.
²ç íåùîäàâíî îá´ðóíòîâàíî¿ íàìè òèïîëîã³¿
ÌÌ, êð³ì ôóíäàìåíòàëüíî¿ ïðàö³ ðîñ³éñüêîãî
ô³ëîñîôà Â.Ñ. Ø³ëêàðñüêîãî (1884–1960)
“Òèïîëîã³÷íèé ìåòîä â ³ñòîð³¿ ô³ëîñîô³¿ (äîñâ³ä îá´ðóíòóâàííÿ)”, ùî ïîáà÷èëà ñâ³ò 90 ðîê³â
òîìó [45], ³ ñëóøíèõ çàóâàã Þ.Â. Ëóêîâåíêà
íà àäðåñó âèíÿòêîâî¿ çíà÷óùîñò³ òèïîëîã³÷íîãî
ìåòîäó â ñèòóàö³ÿõ îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ ä³-
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ÿëüíîñò³ [37], î÷åâèäíî, ùî ìàº ì³ñöå âêðàé
âàæëèâà ðîëü òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó â óìîæëèâëåíí³ äîâåðøåíî¿ ñèñòåìè ÏÌ. Ð³÷ ó ò³ì,
ùî ñàìå îñòàíí³é ÿâëÿº ñîáîþ òó ñóêóïí³ñòü
ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðîöåäóð ³ â³äïîâ³äíèõ ¿ì ìèñëåííºâèõ ôîðì, çîð³ºíòîâàíèõ íà ðîçóì³ííÿ
ñêëàäíèõ ÿâèù ó ¿õ ñòðóêòóðí³é ñàìîäîñòàòíîñò³, ñòàíîâëåíí³ òà óîñîáëåíí³ ñòîñîâíî ãåòåðîãåííîãî äîâê³ëëÿ” [39, ñ. 464]. Êð³ì òîãî, òèïîëîã³÷íèé ï³äõ³ä º á³ëüø åâðèñòè÷íèì ïîð³âíÿíî
ç êëàñèô³êàö³ºþ ÿê îêðåìèì ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íèì ñïîñîáîì îðãàí³çàö³¿ íàóêîâîãî çíàííÿ.
Òàê, êëàñèô³êàö³ÿ, áàçóþ÷èñü íà ëîã³÷í³é ïðîöåäóð³ æîðñòêîãî àíàë³òè÷íîãî ðîçïîä³ëó ïåâíîãî
óïðåäìåòíåíîãî ð³çíîìàí³òòÿ ò³ëüêè çà îäí³ºþ
îçíàêîþ, ùî îòðèìàëà ðîäîâèé ñòàòóñ, õàðàêòåðèçóºòüñÿ åêñòåíñèâí³ñòþ, ôàêòè÷í³ñòþ
³ ÷³òêî ñïðè÷èíåíà ãîòîâèì çíàííÿì. Íàâïàêè,
òèïîëîã³çàö³ÿ ÿê öåíòðàëüíà ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íà ïðîöåäóðà ïîøóêóâàííÿ-ç’ÿñóâàííÿ ó
ñèñòåì³ óñâ³äîìëåíîãî çä³éñíåííÿ òèïîëîã³÷íîãî
ï³äõîäó ïåðåäáà÷àº: à) â³äêðèòòÿ òîãî ì³í³ìóìó
ñóòí³ñíèõ îçíàê, áåç ÿêîãî àíàë³çîâàíå ñêëàäíå
ÿâèùå íå ñïðîìîæíå ³ñíóâàòè, ðîçâèâàòèñÿ,
ð³çíîàñïåêòíî âäîñêîíàëþâàòèñÿ; á) îðãàí³çàö³þ öèõ îçíàê ó âèãëÿä³ “ö³ë³ñíîãî ï³ä´ðóíòÿ”,
àáî “òî÷êè â³äë³êó” äëÿ óìîæëèâëåííÿ òèïîëîã³çàö³éíî¿ ðîáîòè; â) äàë³ ðîçðîáêó òàêî¿ ³äåàë³çîâàíî¿ ìîäåë³, êîòðà âèêîíóº ðîëü óí³âåðñàëüíîãî çàñîáó-çíàðÿääÿ â óñ³õ òèïîëîã³÷íèõ
ïðîöåäóðàõ ³ ð³çíîìàí³òíèõ íàïðÿìêàõ ï³çíàííÿ; ã) îáîâ’ÿçêîâå çàä³ÿííÿ îñîáèñòîñò³ äîñë³äíèêà ÿê ñóá’ºêòà ï³çíàííÿ ³ â÷èíÿííÿ â ö³ë³ñíó êàðòèíó äîñë³äæóâàíî¿ ä³éñíîñò³ (ðèñ. 1).
4 – обов’язкове задіяння
особистості дослідника як
суб’єкта пізнання і вчиняння у
цілісну картину досліджуваної
сфери-дійсності

1 – відкриття мінімуму
сутнісних ознак,
що адекватно відображають
складне явище за змістом,
структурою, функціонуванням
ÒÈÏÎËÎÃ²ÇÀÖ²ß
2 – мисленнєва організація
виявлених сутнісних ознак як
“цілісного підґрунтя”, “точки
відліку” для подальшої
типологізаційної роботи

3 – розробка ідеалізованої
моделі, котра виконує роль
універсального засобу-знаряддя
в усіх типологічних процедурах і є
передумовою ефективної
типологічної роботи

Ðèñ. 1.
Îñíîâí³ óìîâè çðåàë³çóâàííÿ ïðîöåäóðè òèïîëîã³çàö³¿ ÿê ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ ö³ë³ñíîñò³
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Çâ³äñè î÷åâèäíî, ùî òèïîëîã³÷íèé ìåòîä
àæ í³ÿê íå òîòîæíèé ìåòîäó êëàñèô³êàö³¿ ³ íå
ìîæå áóòè çâåäåíèé äî íüîãî, õî÷à á ÷åðåç òå,
ùî ó ï³äñóìêîâîìó çðåàë³çóâàíí³ çàáåçïå÷óº
ï³çíàííÿ-ðîçóì³ííÿ ñêëàäíèõ ÿâèù ³ ïðîöåñ³â
(à â³äòàê ³ ïðîáëåì!), äî ÿêèõ, áåçïåðå÷íî,
íàëåæàòü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³, â³òàêóëüòóðí³, öèâ³ë³çàö³éíî-ñîö³óìí³. Âî÷åâèäü â³í
óòâåðäæóºòüñÿ òîä³, êîëè îêðåì³ òèïîëîã³çàö³éí³ ïðîöåäóðè ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ
äîñë³äíèêîì ÷è ìåòîäîëîãîì ÿê ³äåàë³çîâàí³
çàñîáè ÌÄ, êîòð³ é çàáåçïå÷óþòü â³äêðèòòÿ
íîâèõ òèï³â ³ òèïîëîã³é. Ó ïåðøîìó âèïàäêó òèï
ïîñòàº ó ðîë³ çðàçêà, òîáòî ÿê ³äåàëüíà êîíñòðóêö³ÿ, ùî ç³ñòàâëÿºòüñÿ ç ëîêàëüíî óïðåäìåòíåíèì “çíàííºâèì ôîíîì”, ó äðóãîìó –
âèíèêàº àáî øëÿõîì äèõîòîì³÷íîãî ìèñëåííºâîãî
ïîä³ëó çà êðèòåð³ÿìè ïîëÿðíîñò³ ÷è ïîð³âíÿííÿ, àáî ç äîïîìîãîþ ââåäåííÿ ö³ë³ñíîãî
³äåàë³çîâàíîãî êîíñòðóêòà, êîòðèé, ïîºäíóþ÷è
ôóíêö³¿ îá´ðóíòóâàííÿ, ç³ñòàâëåííÿ òà çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, îäíî÷àñíî º àðõåòèïîì, åòàëîíîì
³ áàæàíèì âç³ðöåì.
Çàãàëîì Â.Ñ. Ø³ëêàðñüêèé ñâîãî ÷àñó (1916)
ðîçãëÿäàâ òèïîëîã³÷í³ ô³ëîñîôñüê³ êîíöåïö³¿
ÿê ñòóïåí³ ó ñàìîï³çíàíí³ íàøîãî ä³ÿëüíîãî ß
â ðóñë³ ô³ëîñîôñüêî¿ òå÷³¿ ïåðñîíàë³çìó. Â³í
îá´ðóíòóâàâ ÷îòèðè òàêèõ ñòóïåí³: à) íà¿âíèé
ðåàë³çì, ùî ìèñëåííºâî îïåðóº ìàòåð³àëüíèìè
îá’ºêòàìè çîâí³øíüîãî ñâ³òó; á) ñåíñóàë³çì, ùî
çàéìàºòüñÿ â³ä÷óòòÿìè; â) ³íòåëåêòóàë³çì, ùî
öåíòðóºòüñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ äóìêè ³ âåäå äî

àáñòðàêòíîãî ³äåàë³çìó (íàïðèêëàä, ô³ëîñîô³ÿ
Ãåãåëÿ); ã) êîíêðåòíèé ³äåàë³çì, êîòðèé ÿâëÿº
ñîáîþ àäåêâàòíèé éîìó ñï³ðèòóàë³çì [äèâ. 45].
Ó òàêèé ñïîñ³á â³í âèòëóìà÷óº ö³ ñòóïåí³ ÿê
ôîðìîâèÿâè ðóõó-ïîñòóïó ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè
â³ä ïåðèôåð³¿ äî öåíòðó, â³ä îá’ºêò³â çîâí³øíüîãî ñâ³òó äî ñóáñòàíö³îíàëüíîãî ëþäñüêîãî ß, ³äåéíî òà çì³ñòîâíî ðîçâèâàþ÷è ïåðñîíàë³çì ÿê âèçíàííÿ “îñîáèñòîñò³” ïåðâèííîþ
ðåàëüí³ñòþ òà âèùîþ äóõîâíîþ ö³íí³ñòþ, ñóáñòàíö³éíî ñòàâëÿ÷è ß â îñíîâó âèòëóìà÷åííÿ
Âñåñâ³òó.
Îòæå, òèïîëîã³÷íèé ìåòîä – öå ðåçóëüòàò
ãëèáèííîãî îñìèñëåííÿ ³ ñèñòåìíîãî â³äðåôëåêñóâàííÿ ïðîöåäóðè òèïîëîã³çàö³¿ ÿê ëîã³êîìåòîäîëîã³÷íî¿ ö³ë³ñíîñò³. Òîä³ ÿê ¿¿ ïðÿìèì
ïðîäóêòîì º â³äêðèòòÿ îïòèìàëüíèõ òèïîëîã³é,
òîáòî íàéêðàùèõ çà íèçêîþ êðèòåð³¿â (çì³ñòîâíà ö³ë³ñí³ñòü, ñòðóêòóðíà ñàìîäîñòàòí³ñòü,
ìåòîäîëîã³÷íà åâðèñòè÷í³ñòü òîùî). ² öå çðîçóì³ëî, – ïèøå Â.². Ïëîòí³êîâ, – àäæå “ìåòà
òèïîëîã³¿ ïîëÿãàº íå â êîï³þâàíí³ íàÿâíîãî
áóòòÿ ÿê òàêîãî, à â ðîçóì³íí³ òàêî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ëþäñüêîãî áóòòÿ, êîòðà áóëà á ñï³âì³ðíîþ
³ ãàðìîí³çîâàíîþ ÿê ó çîâí³øíüîìó ïëàí³, òàê
³ âíóòð³øíüîìó, ÿê ó ïðîñòîð³, òàê ³ â ÷àñ³”
[39, ñ. 468].
Çàãàëîì òèïîëîã³÷íîìó ìåòîäó ÿê îñîáëèâ³é
ôîðì³ îñìèñëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ òèïîëîã³÷íîãî
ï³äõîäó âëàñòèâ³ ÷îòèðè íàéâàæëèâ³ø³ õàðàêòåðèñòèêè (ðèñ. 2), ùî â ñóêóïíîñò³ çàáåçïå÷óþòü íå ëèøå ïðèð³ñò íàóêîâîãî çíàííÿ, à é

1 – генералізаційний принцип:
здатність зосереджувати знання навколо
певної головної ідеї як такий результат
пізнання, що є початком його чергового
збагачення

4 – ідея проектування:
спосіб упорядкування всього багатоманіття
форм типологічних процедур до теоретично
усвідомленої основи і завдяки цьому перехід
до типізації як початку практичної
реконструкції реального довкілля,
що надають смислу будь-яким
зусиллям людей у цій сфері

2 – алгоритмічність:
стереотипно повторювана
та чітко організована завдяки
предметному синтезу
послідовність “кроків”,
зорієнтованих на
очікуваний результат
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3 – спрямованість:
орієнтація на той чи інший
предметний синтез послідовностей, характерних для трьох
найбільш значимих для типології
рівнів організації – генетичного,
структурного, когнітивного, що
набуває конструктивного характеру
за умов її усвідомлення
у проективному контексті

Ðèñ. 2.
Íàéâàæëèâ³ø³ õàðàêòåðèñòèêè òèïîëîã³÷íîãî ìåòîäó
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éîãî àíàë³òè÷íå ðîç÷ëåíóâàííÿ òà êîíöåïòóàëüíèé ñèíòåç ³ âîäíîðàç ñèñòåìàòèçàö³þ çà
îäíèì ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íèì ñïîñîáîì ìèñëåä³ÿííÿ, íå çâàæàþ÷è íà ð³çíîìàí³òí³ñòü âàð³àòèâíèõ çà ôîðìîþ òèïîëîã³é. Îñü ÷îìó
ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî “ëèøå òåîðåòè÷íî ³ ãåðìåíåâòè÷íî óñâ³äîìëåíèé äîñâ³ä òèïîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü çäàòíèé âèñâ³òëèòè îñîáëèâå ì³ñöå
³ çì³ñòîâíèé ñìèñë êîæíî¿ êàòåãîð³¿, à òàêîæ
ãëèáèííèé çâ’ÿçîê ì³æ íèìè” [39, ñ. 465].
Êëàñè÷íèì âç³ðöåì òâîð÷îãî çðåàë³çóâàííÿ
òàêîãî äîñë³äæåííÿ º â³äêðèòòÿ Ì.Ì. Áàõò³íà,
êîòðèé ó ïðîöåäóð³ òèïîëîã³çàö³¿ ïðèéíÿâ íà
ñåáå ïîäâ³éíó ìåòîäîëîã³÷íó ôóíêö³þ: à) òâîðöÿ,
êîòðèé âèáóäîâóº ôóíäàìåíò (ï³ä´ðóíòÿ)
òèïîëîã³÷íîãî çíàííÿ ³ á) ïðåäñòàâíèêà ïåâíîãî ëþäñüêîãî ãóðòó â îáëàøòóâàíí³ öüîãî
ï³ä´ðóíòÿ. Ó ðåçóëüòàò³ âñå áàãàòîìàí³òòÿ
õóäîæíüî¿ ðåàëüíîñò³ çãîðíóòî íèì ó òåîðåòè÷íî îñìèñëåíå “ö³ë³ñíå ï³ä´ðóíòÿ”, ùî îá³éìàº ÷îòèðè êîíöåïòè – “àâòîð – õóäîæí³é
ñâ³ò – ãåðîé – ÷èòà÷ (ãëÿäà÷)”. Îòîæ é ó öüîìó
ïðåäìåòíîìó êîíòåêñò³ çíàííÿ îðãàí³çîâàí³ çà
ïðèíöèïîì êâàòåðíîñò³ (äèâ. äàë³).
ßñêðàâèì ï³äòâåðäæåííÿì âäàëîãî çðåàë³çóâàííÿ òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó ó éîãî öåíòðàëüí³é ëàíö³ – ïðîöåäóð³ òèïîëîã³çàö³¿, òà â
îñíîâí³é ôîðì³ îñìèñëåíîãî óìîæëèâëåííÿ –
òèïîëîã³÷íîìó ìåòîä³, º ñòâîðåí³ íàìè â
ð³çíèé ÷àñ òèïîëîã³¿ ïåâíèõ ñèñòåìíèõ ôðàãìåíò³â íàóêîâèõ çíàíü òà îá´ðóíòîâàí³ òèïè
ÿê êîíêðåòí³ “îäèíèö³” îêðåìîãî òèïîëîã³÷íîãî çíàííÿ. Çîêðåìà, îäíà ç ïåðøèõ ñïðîá
òèïîëîã³çóâàòè ïðîâ³äí³ ôîðìè ïðîáëåìíîñò³ä³àëîã³÷íîñò³ ï³çíàâàëüíîãî ïðîöåñó (1991 ð³ê)
ïîëÿãàëà ó ââåäåíí³ ïîíÿòòÿ ïðî äâà òèïè
ä³àëåêòè÷íîãî çâ’ÿçêó ÿâèù – çà ãîðèçîíòàëëþ
(çàãàëüíå – îñîáëèâå – îäèíè÷íå – óí³âåðñàëüíå)

³ çà âåðòèêàëëþ (ñóòí³ñòü, àáî âíóòð³øíÿ
çì³ñòîâà ôîðìà – ÿâèùå, àáî çîâí³øíº éîãî
ôîðìîâèÿâëåííÿ) [äèâ. 13; 17; 19]. Ó ï³äñóìêó
òàêîãî ìåòîäîëîãóâàííÿ áóëà íå ò³ëüêè ÷³òêî
³íòåðïðåòîâàíà ä³àëåêòèêà àíàë³çîâàíèõ ôîðì
ï³çíàííÿ òà ïîäàíà ¿õ òèïîëîã³ÿ (“çàäà÷à –
ïðîáëåìà – ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ” ³ “çàïèòàííÿ
– ä³àëîã – êîìóí³êàòèâíà ñèòóàö³ÿ”), à é, ùîíàéâàæëèâ³øå, áóâ â³äøóêàíèé ñâîºð³äíèé
ìåòîäîëîã³÷íèé êëþ÷, à òî÷í³øå – íàäìåòîäîëîã³÷íà ñõåìà äî âèð³øåííÿ ³íøèõ ñêëàäíèõ
ñîö³îêóëüòóðíèõ ïðîáëåì ³, ïðèðîäíî, çîâñ³ì
³íøîãî – ïîñòêëàñè÷íîãî – ðîçóì³ííÿ àäåêâàòíèõ ¿ì ñóñï³ëüíèõ ÿâèù, êîòð³ ³íòåðïðåòóþòüñÿ ÿê ïðîáëåìè (íàïðèêëàä, ìåíòàëüíîñò³,
ñï³ëêóâàííÿ, ï³äðó÷íèêîòâîðåííÿ òà ³í.).
Ìîâèòüñÿ ïðî ââåäåííÿ ÿê çàñîáó ìåòîäîëîã³÷íîãî àíàë³çó ³ ìèñëåííÿ âèíÿòêîâî àáñòðàêòíî¿ êðèòåð³àëüíî¿ ñõåìè: “çàãàëüíå – îñîáëèâå
– îäèíè÷íå – êîíêðåòíå – óí³âåðñàëüíå”.
Çâ³ñíî, ùî âîíà ìîæå áóòè ðåäóêîâàíà äî
÷åòâåðòèííî¿, ³ òîä³ çàäîâîëüíÿòèìå âèìîãè
ïðèíöèïó êâàòåðíîñò³ [äèâ. 6, ñ. 36–38; 4].
Îäíàê ñàìå ï’ÿòèàñïåêòíà îðãàí³çàö³ÿ ëîêàë³çîâàíîãî ìåòîäîëîãóâàííÿ âèäàºòüñÿ âåëüìè
åâðèñòè÷íîþ, çâàæàþ÷è íà äâà ìîìåíòè. Ïîïåðøå, ó öüîìó ðàç³ òèïîëîã³çîâàíà êàðòèíà
óïðåäìåòíåíî¿ ä³éñíîñò³ º á³ëüø ïîâíîþ
(òàáë. 1), àäæå âèíèêàþòü çàìåæîâ³ ïëîùèíè: à) ì³êðîáà÷åííÿ ñèòóàòèâíî çàäàíîãî
ñâ³òó (ìåòà ³ äóìêà-ãîëîñ, êîòð³ ¿¿ ïðåçåíòóþòü
ó êîíêðåòíèé ïðîáëåìîãåííèé ìîìåíò æèòòÿ
ñîö³àëüíîãî ³íäèâ³äà), ç ³íøîãî áîêó, á) éîãî
ìåãàáà÷åííÿ (ïðî ïðîáëåìíå äîâê³ëëÿ ñâ³ä÷àòü
÷èñëåíí³ ³íôîðìàö³éí³ ïîòîêè, ùî ñïðÿìîâàí³
ñüîãîäí³ íà ëþäèíó ç óñ³õ êóòî÷ê³â ¿¿ êîâ³òàëüíîãî ïðîñòîðó-÷àñó). Ïî-äðóãå, ³ öå ãîëîâíå:
ó ôîðì³ ñõåìè “çàãàëüíå – îñîáëèâå – îäèíè÷íå

Òàáëèöÿ 1
Òèïîëîã³çîâàíà ä³àëåêòèêà ïðîâ³äíèõ ôîðì ïðîáëåìíîñò³-ä³àëîã³÷íîñò³ ó ñèñòåì³ ÏÌ
Загальне

Тип
діалектичного
зв’язку за
вертикаллю

Проблемність
як сутність,
зміст
(внутрішні
форми)
Діалогічність
як явище
(зовнішні
форми)

Тип діалектичного зв’язку за горизонталлю
Особливе
Одиничне
Конкретне Універсальне

Проблемна
ситуація

Проблема
(гіпотеза)

Задача

Мета (ціль)

Проблемне
довкілля

Комунікативна
ситуація

Діалог
(бесіда,
дискусія,
спір тощо)

Запитання

Думкаголос

Інформаційний
простір
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– êîíêðåòíå – óí³âåðñàëüíå” ïðîïîíóºòüñÿ
åôåêòèâíèé ìåòîäîëîã³÷íèé çàñ³á-âç³ðåöü äëÿ
ïðîâåäåííÿ ïîâíîö³ííîãî òèïîëîã³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ íà áóäü-ÿêîìó îá’ºêò-ïðåäìåòíîìó ìàòåð³àë³, òîìó ùî ç éîãî äîïîìîãîþ
óìîæëèâëþºòüñÿ ñòâîðåííÿ íàéíåîáõ³äí³øîãî
– ³äåàë³çîâàíî¿ ìîäåë³, ÿêà â³ä³ãðàº âèíÿòêîâî
âàæëèâó ðîëü óí³âåðñàëüíîãî çíàðÿääÿ â óñ³õ
òèïîëîã³÷íèõ ïðîöåäóðàõ ³ ä³ÿõ.
Á³ëüøå òîãî, ìèñëåííºâå îïåðóâàííÿ ïðîïîíîâàíîþ ìåòîäîëîã³÷íîþ ñõåìîþ â³äêðèâàº
íîâ³ îáð³¿ ÏÌ. ² öå ï³äòâåðäæóº íàø äîñâ³ä
³íäèâ³äóàëüíî¿ òà êîëåêòèâíî¿ ÌÄ: çàñòîñóâàííÿ ö³º¿ ñõåìè â ãîðèçîíòàëüíîìó òà âåðòèêàëüíîìó íàïðÿìêàõ ³ ñèòóàòèâíå äîñÿãíåííÿ
ð³âíÿ ÷èñòîãî ìèñëåííÿ (çà Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêèì – ñèìâîë³êî-ñõåìàòè÷íà ðîáîòà íà äîøêàõ
÷è íà ïàïåð³) äàëè çìîãó ïîáóäóâàòè ñïî÷àòêó
êàòåãîð³éíó ìàòðèöþ óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó ó ñôåð³ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè [18, ñ.
35; 21, ñ. 37], à ï³çí³øå ñòâîðèòè àíàëîã³÷í³
ìàòðèö³ ñîö³àëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ ó ö³ë³ñíîìó
îñâ³òíüîìó îðãöèêë³ (ñï³ëüíî ç À. Ò³ìîò³í [11,
ñ. 110]) òà ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî ï³äðó÷íèêà
(ñï³ëüíî ç À.Ã³ðíÿêîì [1, ñ. 222; 22, ñ. 112]).
Ó âèïàäêó ç íîâîñòâîðåíèìè ìàòðèöÿìè ìàºìî
ñèòóàö³þ, êîëè ç ïîâíèì ïðàâîì ìîæíà ñêàçàòè, ùî ò³ëüêè òàêèì ÷èíîì ìåòîäîëîã³÷íî
îðãàí³çîâàíå òèïîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ óïåðøå
âèñâ³òëèëî îñîáëèâå ì³ñöå ³ çì³ñòîâî-ñìèñëîâå
íàïîâíåííÿ êîæíî¿ çàä³ÿíî¿ êàòåãîð³¿, à òàêîæ
âèÿâèëî ãëèáèíí³ çâ’ÿçêè ì³æ íèìè.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî ìàòðèöÿ â ìàòåìàòèö³ – öå
ñèñòåìà åëåìåíò³â àij (÷èñåë, ôóíêö³é ÷è ³íøèõ
âåëè÷èí), íàä êîòðèìè ìîæíà çä³éñíþâàòè
àëãåáðà¿÷í³ îïåðàö³¿ ³ êîòð³ ðîçòàøîâàí³ ó
âèãëÿä³ ïðÿìîêóòíî¿ ñõåìè, à â ñîö³îëîã³¿ – öå
ìàòðè÷í³ ìîäåë³, òîáòî ïðÿìîêóòí³ òàáëèö³,
åëåìåíòè ÿêèõ â³äîáðàæàþòü âçàºìîçâ’ÿçêè
âëàñòèâîñòåé ñîö³àëüíèõ îá’ºêò³â. Ö³êàâå âèòëóìà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ çóñòð³÷àºìî ó ïñèõîëîã³¿. Òàê, çà Å. Ôðîìîì, òà ôîðìà ³ñíóâàííÿ
³ âèðàçó äóìîê, êîòðà â³äîáðàæàº ñïðàâæí³
ïî÷óòòÿ òà ïåðåêîíàííÿ é âèçíà÷àº ä³¿ ëþäèíè,
ñòàíîâèòü ñâîºð³äíó åìîö³éíó ìàòðèöþ, ÿêà
º ñèëüí³øà çà áóäü-ÿêó ³äåþ. Îòîæ ìàòðèöÿ –
öå ïåâíà ãàðìîí³ÿ êàòåãîð³é ó ¿õ âçàºìîðîçòàøóâàíí³ òà çâ’ÿçêàõ, êîòðà äîñÿãàºòüñÿ áàãàòîñïðÿìîâàíèì âçàºìîóçãîäæåííÿì, êîëè îäíà ³
òà æ êàòåãîð³ÿ âõîäèòü äî ð³çíèõ êîìá³íàö³é
(îðãàí³çîâàíîñòåé), ùî ìàþòü òàêñîíîì³÷íó
áóäîâó. Öå îçíà÷àº, ùî âîíà º òàêñîíîì³÷íîþ,
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òîáòî âèÿâëÿº ïîçíà÷åííÿ ³ ëîã³÷í³ óìîâè
âèîêðåìëåííÿ äàíîãî ð³âíÿ ³ºðàðõ³¿ ÷è ðàíãó
îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè, ùî îáóìîâëþº ¿¿ øèðîêå
êîíöåïòóàëüíå âèêîðèñòàííÿ. Òîìó çà ñèñòåìîþ òàêñîíîì³÷íèõ êàòåãîð³é ïåðåáóâàþòü òà
÷è ³íøà ãðóïà ïî³ìåíîâàíèõ îá’ºêò³â – òàêñîí³â, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ òàê³ ãðóïè îñòàíí³õ,
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ïåâíîþ ñï³ëüí³ñòþ
âëàñòèâîñòåé òà îçíàê çà êðèòåð³ÿìè ïîõîäæåííÿ,
áóäîâè, ñêëàäó, ôîðìè, ôóíêö³é òîùî. Ïðè÷îìó êîæåí òàêñîí ïîñ³äàº ºäèíå óí³êàëüíå
ì³ñöå â óñ³é ¿õ îðãàí³çîâàíîñò³, õàðàêòåðèçóþ÷è
êîíêðåòíó ñóêóïí³ñòü îá’ºêò³â (ïðèðîäè,
îïèñó, ìîâè òîùî). Òîä³ ÿê îïòèìàëüíà ñèñòåìà
òàêñîíîì³÷íèõ êàòåãîð³é äàº ïîâíå îïèñàííÿ
ðåàëüíîñò³ ç ïîãëÿäó ¿¿ ³ºðàðõ³÷íî¿ áóäîâè,
ïîÿñíþº íå êîíêðåòí³ îá’ºêòè êëàñèô³êàö³¿, à
ñïîñîáè ¿õ ïîáóäîâè, ëîã³÷í³ ïðèíöèïè âèð³øåííÿ çàâäàíü òèïîëîã³çàö³¿. Çâ³äñè çðîçóì³ëî,
÷îìó ñüîãîäí³ é îñîáëèâî â ìàéáóòíüîìó ðîëü
òèïîëîã³÷íîãî ìåòîäó ç éîãî îäíèì ç ãîëîâíèõ
³íñòðóìåíò³â – òàêñîíîì³÷íèìè êàòåãîð³ÿìè,
ìàº òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ â óñ³õ ñåãìåíòàõ
ñó÷àñíî¿ íàóêè.
Íàéïðèì³òí³øå òå, ùî àíàë³çîâàíà ìîäåëü
ìàòðèö³ (ðèñ. 2à) óòâîðåíà ç îêðåìèõ òèïîëîã³÷íèõ òàêñîí³â, íàðîùóâàííÿ ÿêèõ ó òåìàòè÷íîìó äîñë³äæåíí³ “Ïñèõîêóëüòóðà óêðà¿íñüêî¿
ìåíòàëüíîñò³” [18, ñ. 12–34] é äàëî çìîãó â
ê³íöåâîìó ï³äñóìêó âèéòè íà óí³êàëüíèé
ìåòîäîëîã³÷íèé ³íñòðóìåíò – êàòåãîð³éíó
ìàòðèöþ, ïðî÷èòàííÿ ÿêî¿ âèìàãàº áàãàòîâåêòîðíîñò³ ÌÄ ó ð³çíèõ ¿¿ àðãóìåíòàõ. À öå îçíà÷àº, ùî àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íîìó âèòëóìà÷åííþ
ï³äëÿãàþòü íå ò³ëüêè ãîðèçîíòàëüí³ ³ âåðòèêàëüí³ òàêñîíîì³÷í³ ïëàñòè, ïðè÷îìó â îáîõ
íàïðÿìêàõ ðóõó äóìêè-êîìóí³êàö³¿, à é ä³àãîíàëüí³, âêàçàí³ ñòð³ëêàìè íà ðèñóíêó. Â ðåçóëüòàò³ îòðèìàºìî 12 ìàòðè÷íî ïîâ’ÿçàíèõ
òèï³â êàòåãîð³àëüíî¿ êâàòåðíîñò³, ùî ó
âçàºìîäîïîâíåíí³ êàòåãîð³é âèÿâëÿþòü ãëèáèííèé çì³ñòîâî-çíà÷åííºâèé ñìèñë óêðà¿íñüêî¿
ìåíòàëüíîñò³ ÿê òàêî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ íàðîäíîãî çàãàëó, êîòðà ñï³âì³ðíà
³ ãàðìîí³éíà ó â³òàêóëüòóðíîìó ïðîñòîð³ òà
³ñòîðè÷íîìó ÷àñ³ çîâí³øíüî ³ âíóòð³øíüî.
Êâàòåðí³ñòü, ÿê â³äîìî, Ê.Ã. Þíã ðîçóì³â
ÿê óí³âåðñàëüíèé àðõåòèï, ëîã³÷íó ïåðåäóìîâó
áóäü-ÿêîãî ö³ë³ñíîãî ñóäæåííÿ, ùî ìàº ñòðóêòóðó “3+1”, ó êîòð³é îäèí ç åëåìåíò³â çàéìàº
îñîáëèâå ïîëîæåííÿ, õàðàêòåðèçóºòüñÿ ³íøîþ
ïðèðîäîþ. Â³í, äîïîâíþþ÷è áàçîâ³, ðîáèòü ¿õ
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÷èìîñü ºäèíèì, ñèìâîë³çóþ÷è Óí³âåðñóì. Âèíèêíåííÿ ï’ÿòîãî åëåìåíòà â íàøîìó äîñâ³ä³
ÏÌ íå âèïàäêîâå, ÿêùî âçÿòè äî óâàãè ñï³âïàäàííÿ öåíòð³â äâîõ ïîêëàäåíèõ îäèí íà îäíîãî
ñèìâîë³â – êðóãà ³ êâàäðàòà. Òîä³ ôîðìóëà
äîâåðøåíî¿ äóìêè-êîìóí³êàö³¿ íàáóäå âèãëÿäó
“3+ 1=1”, â ÿê³é äðóãà îäèíèöÿ – öå òîé ï’ÿòèé
åëåìåíò, ùî ³ìåíóº, òîáòî ïðèïèñóº ³ì’ÿ óñâ³äîìëåí³é ìèñëåñõåì³ ó ðîçóì³íí³ Ô.À. Ëîñºâà [36] ³ â
òàêèé ñïîñ³á çí³ìàº ïîïåðåäí³ ñòóïåí³ ðîçâèòêó
ìèñëåííÿ-ìåòîäîëîãóâàííÿ ó âèòëóìà÷åíí³ Ãåãåëÿ
[26; 27], òîáòî çíèùóº ¿õ çà ôîðìîþ ÷è
îðãàí³çàö³ºþ ³ âîäíî÷àñ çáåð³ãàº ó òðàíñôîðìîâàíîìó âèãëÿä³ óâåñü çì³ñò ïîïåðåäíüîãî
ðóõó-ïîñòóïó çð³ëî¿ ä³ÿëüíîñò³ äóìêè. Òàê âèíèêàº ³äåÿ ìèñëåñõåìè ÿê áàçîâîãî ìàòåð³àëóçàñîáó, ñâîºð³äíî¿ îêðåìî¿ öåãëèíêè ó ñèñòåì³
îðãàí³çàö³¿ ÏÌ. Íà â³äì³íó â³ä áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿
ñõåìè, îñòàííÿ í³ ðåàëüíî, àí³ ïîòåíö³àëüíî
íå ìàº àíàëîãà â îá’ºêòèâí³é ðåàëüíîñò³, à
ñòîñóºòüñÿ ñâ³òó ³äåé, ³äåàëüíèõ ñóòíîñòåé,
ä³éñí³ñòü ÿêèõ º íåâèäèìîþ, íåìàòåð³àëüíîþ,
ïðîòå àïð³îð³ íàÿâíîþ. ²íøèìè ñëîâàìè,
ìèñëåñõåìà ³ç ÷îòèðüîõ-ï’ÿòè âíóòð³øíüî çáàëàíñîâàíèõ êàòåãîð³é ÷è ïîíÿòü âïîðÿäêîâóº
õàîòè÷íå çíàííÿ, îòðèìàíå íåçàëåæíî â³ä
äîñâ³äó, øëÿõîì ñàìîñïðè÷èíåííÿ âíóòð³øíüî¿
àêòèâíîñò³ ÿê ëþäñüêî¿ çäàòíîñò³ çä³éñíþâàòè
íå ëèøå äîñâ³äíå, à é ïîçàäîñâ³äíå ï³çíàííÿ,
êîòðå ². Êàíò é íàçèâàº àïð³îðíèì [7; 40].
Âèäàòíèé ô³ëîñîô ââàæàº àïð³îðíèìè ò³
çíàííÿ, ùî, áåçóìîâíî, íå çàëåæàòü â³ä äîñâ³äó
çàãàëîì, à íå â³ä òîãî ÷è ³íøîãî êîíêðåòíîãî
äîñâ³äó. Â íàøîìó ðîçóì³íí³ îáñòîþâàí³ òèïîëîã³÷í³ ìèñëåñõåìè – öå ãîëîâíî, â òåðì³íîëîã³¿
1 – поведінка
(потреби, уміння, навички,
схеми, правила, орієнтації,
форми, механізми)

2 – діяльність
(знання, цілі, проблеми,
матеріал, взірці, засоби,
способи, предмети, результати)

Ïñèõîëîã³ß
³ ñóñï³ëüñòâî

². Êàíòà, “÷èñò³ àïð³îðí³ çíàííÿ”, òîáòî àáî
ò³, äî ÿêèõ çîâñ³ì íå äîì³øóºòüñÿ ùîñü åìï³ðè÷íå, àáî òàê³, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ âñåçàãàëüí³ñòþ òà íåîáõ³äí³ñòþ (ïåðåäóñ³ì öå ³äå¿,
çàêîíè, ïðèíöèïè, ïîñòóëàòè, êàòåãîð³¿, ïîíÿòòÿ). ² ÿêùî ö³ àïð³îðí³, âñåçàãàëüí³ é íåîáõ³äí³ çíàííÿ, – ïèøå ². Êàíò, – íå ìîæíà
îòðèìàòè åìï³ðè÷íèì øëÿõîì, òîìó ùî âîíè
ôîðìóëþþòüñÿ ÿêèìîñü ³íøèì – äîäîñâ³äíèì
÷è ïîçàäîñâ³äíèì ÷èíîì [40, ñ. 55], òî â
íàøîìó äîñâ³ä³ íåâèçíà÷åíà ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íà
ïðîöåäóðà “ÿêèìîñü ÷èíîì” íàáóâàº îçíàê
îêðåìî¿ âåðñ³¿ òèïîëîã³÷íîãî ìåòîäó, ÿêèé,
çðåàë³çîâóþ÷è âèìîãè êëàñè÷íîãî (ôîðìóëà
“3+1”) ÷è íåêëàñè÷íîãî (“3+1=1”) ïðèíöèïó
êâàòåðíîñò³, àêòóàë³çóº ïðîöåñè àïð³îðíîãî
ï³çíàííÿ, à â³äòàê ³ ïðîöåäóðè êîëåêòèâíî¿ òà
³íäèâ³äóàëüíî¿ ÌÄ ó øèðîêîìó êîíòåêñò³ ÏÌ
– â³ä ñòâîðåííÿ ìèñëåñõåì ³äåàëüíèõ îá’ºêò³â
òà ñóòíîñòåé äî ïîáóäîâè ¿õ êàòåãîð³àëüíèõ
ìàòðèöü, ïîë³ïðåäìåòíèõ òåîðåòè÷íèõ ìîäåëåé
òà ìåòîäîëîã³÷íèõ ïëàí-êàðò äîñë³äæåííÿ [äèâ.
2–5; 10; 14–16; 18; 20; 22; 23; 46]. Çàóâàæèìî
òàêîæ â³äîìå: çàçíà÷åí³ àïð³îðí³ çíàííÿ º òàêèìè ëèøå çà ôîðìîþ, à ñâ³é çì³ñò âîíè, õî÷à
é íåÿâíî, çàâæäè ÷åðïàþòü ³ç äîñâ³äó; òîìó,
ñêàæ³ìî, ìèñëåñõåìè – öå, áåçóìîâíî, øòó÷íî³äåàëüí³ êîíñòðóêòè, ïðîòå òàê³, êîòð³ ô³êñóþòü òîòàëüíó çâ’ÿçí³ñòü òà ïåâíó âïîðÿäêîâàí³ñòü õàîòè÷íî ðîçñ³ÿíîãî â³òàêóëüòóðíîãî äîñâ³äó, éîãî ð³çíîìàí³òíó çíàííºâó ïðåçåíòàö³þ.
Äëÿ ïðèêëàäó íàâåäåìî ê³ëüêà ìèñëåñõåì,
ùî ñòâîðåí³ ïåðåâàæíî ó êîíòåêñò³ óòâåðäæåííÿ ÂÊ-ìåòîäîëîã³¿. Òàê, ïåðøà (ðèñ. 3) º
çàñàäíè÷îþ, îñ³ëüêè ðîçãëÿäàº ïðîãðàìè ïîâå4 – вчинок
(ситуація, мотив, дія, рефлексія)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÿê ñèñòåìà
³ñòîðè÷íî
çì³ííèõ
íàäá³îëîã³÷íèõ
ïðîãðàì
ëþäñüêî¿
æèòòºàêòèâíîñò³

3 – спілкування
(ставлення, норми, ідеї,
вірування, ціннісні орієнтації,
засоби впливу, позиції,
статуси, соціальні ролі)

Ðèñ. 3.
“Ìåòîäîëîã³÷íèé êâàäðàò” îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ-íîñ³¿â êóëüòóðè –
ïðîãðàìè ïîâåä³íêè, ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëêóâàííÿ, â÷èíÿííÿ

Ïñèõîëîã³ß
³ ñóñï³ëüñòâî

À. Ôóðìàí

ä³íêè, ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëêóâàííÿ ³ â÷èíÿííÿ ó
ðîë³ ñêëàäîâèõ-íîñ³¿â êóëüòóðè òà ¿õ óí³âåðñàëüíèõ ôîðìîâèÿâ³â ³ ïî³ìåíîâàíà íàìè ÿê
“ìåòîäîëîã³÷íèé êâàäðàò”, ùî ìîæå áóòè
îïèñàíèé ôîðìóëîþ “3+1=1”: “ïîâåä³íêà •
ä³ÿëüí³ñòü • ñï³ëêóâàííÿ + â÷èíîê = êóëüòóðà”.
Ôàêòè÷íî îòðèìóºìî òèïîëîã³þ ³ñòîðè÷íî
çì³ííèõ íàäá³îëîã³÷íèõ ïðîãðàì ëþäñüêî¿
æèòòºàêòèâíîñò³, ùî â ñóêóïíîñò³ º óìîâîþ
çáåðåæåííÿ, â³äòâîðåííÿ, ðîçâèòêó ³ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñîö³àëüíîãî æèòòÿ â óñ³õ éîãî
îñíîâíèõ ïðîÿâàõ, ³ñíóº ÿê ñêëàäíà ñôåðà
³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â òà ñåì³îòè÷íèõ ñèñòåì,
ïîñò³éíî çáàãà÷óº îáñÿãè ãðóïîâîãî, åòíîíàö³îíàëüíîãî òà çàãàëüíîëþäñüêîãî äîñâ³ä³â, íàðåøò³ ³ñòîðè÷íî ôîðìóº ñâ³òîãëÿäí³ óí³âåðñàë³¿, ÿê³ ó ñâîºìó ùåïëåíí³ çàäàþòü ö³ë³ñíèé
óçàãàëüíåíèé îáðàç ëþäñüêîãî ñâ³òó, çàâäÿêè
÷îìó îñîáà ïåâíî¿ êóëüòóðè îö³íþº, îñìèñëþº,
ïåðåæèâàº ³ òâîðèòü ñâîº äîâê³ëëÿ, âîºäèíî
çâîäÿ÷è âñ³ ÿâèùà ä³éñíîñò³ [äèâ. äåòàëüíî 4;
18; 21; 31; 41].
Äðóãà ìèñëåñõåìà, íàâïàêè, ñòîñóºòüñÿ íå
ñîö³óìíî¿ ãëîáàë³ñòèêè, à ïñèõîäóõîâíîãî ñâ³òó
ëþäèíè, òî÷í³øå âïîðÿäêóâàííÿ ñòðóêòóðè
îäíîãî ç íàéá³ëüø óòàºìíè÷åíèõ ÿâèù ¿¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ – ß-êîíöåïö³¿, îðèã³íàëüí³ ìîäåë³
êîòðî¿ ñòâîðåí³ Î.ª. Ãóìåíþê [5]. Ñóòí³ñíî
âîíà ³íòåãðóº ÷îòèðè ñêëàäîâ³, ùî îïèñóþòüñÿ
ò³ºþ æ ôîðìóëîþ-ñõåìîþ: “êîãí³òèâíà • åìîö³éíî-îö³íêîâà • ïîâåä³íêîâà + ñïîíòàííîêðåàòèâíà = ß-êîíöåïö³ÿ” (ðèñ. 4), é òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íî ïîâíî âèêîíóº ôóíêö³¿
³äåàë³çîâàíî¿ ìîäåë³ ÿê óí³âåðñàëüíîãî çàñîáó

òèïîëîã³çàö³¿. Âî÷åâèäü öÿ ìèñëåñõåìà, ç
îäíîãî áîêó, ³ëþñòðóº àíàë³òè÷íå ðîçìåæóâàííÿ ôîðìàëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ñó÷àñíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî çíàííÿ ïðî öþ öåíòðàëüíó ëàíêó
ñàìîñâ³äîìîñò³, ç ³íøîãî – óìîæëèâëþº íàñòóïíèé êîíöåïòóàëüíèé ñèíòåç ¿¿ íàéá³ëüø ñò³éêèõ
ñêëàäîâèõ, îá´ðóíòîâóþ÷è ¿õ âíóòð³øí³ çâ’ÿçêè
³ âçàºìîçàëåæíîñò³ ÿê ö³ë³ñíîñò³ îñîáëèâîãî
ïñèõîäóõîâíîãî çì³ñòó. Âëàñíå ó öüîìó âèïàäêó
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òèïîëîã³çàö³þ ³äåàë³çîâàíîãî êîíöåïòóàëüíîãî ñâ³òó ß ëþäèíè ó ôîðì³
¿¿ çàñàäíè÷èõ åòàëîííèõ óòâîðåíü ñàìîñâ³äîìîñò³
– ß-îáðàçó, ß-ñòàâëåííÿ, ß-â÷èíêó, ß-äóõîâíîãî.
Ñàìå ö³ òåîðåòè÷í³ êîíñòðóêòè öåíòðóþòü íà ñîá³
âñ³ ³íø³ ñêëàäîâ³, êîìïîíåíòè ³ ïàðàìåòðè
ìåòîäîëîã³÷íî¿ ïëàí-êàðòè äîñë³äæåííÿ ³ííîâàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíî¿ îñâ³òè (çà Î.ª. Ãóìåíþê [2; 3]).
Ïðèêëàä íàñòóïíî¿ ìèñëåñõåìè º á³ëüø í³æ
íàâ÷àëüíèì ÿê äëÿ íàóêîâöÿ-ïî÷àòê³âöÿ, òàê ³
âèçíàíîãî ë³äåðà äîñë³äíèöüêîãî îë³ìïó, àäæå
ñòîñóºòüñÿ ñàìî¿ íàóêè ÿê îêðåìî¿ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà îá’ºêòèâíî íîâîãî çíàííÿ,
íàñàìïåðåä ó ôîðì³ çàêîí³â ³ òåîð³é, òà îñîáëèâîãî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â.Ñ. Ñòüîï³í îá´ðóíòîâóº ó ðîçâèòêó
íàóêè, ïî÷èíàþ÷è ³ç 17 ñòîë³òòÿ, òðè îñíîâíèõ
òèïè ðàö³îíàëüíîñò³ – êëàñè÷íó, íåêëàñè÷íó
³ ïîñòíåêëàñè÷íó [42; 43], à Â.Ñ. Êåìåðîâ –
åòàïè ³ òèïè ô³ëîñîôñòâóâàííÿ – êëàñè÷íå,
íåêëàñè÷íå ³ ïîñòêëàñè÷íå [32]. Ì.Ñ. Ãóñåëüöåâà [28; 29] ³ Ï.À. Ì’ÿñî¿ä [8; 38] äîñë³äæóþòü êîíöåïòóàëüí³ ³íâàð³àíòè óòâåðäæåííÿ
òðüîõ òèï³â ðàö³îíàëüíîñò³ ó ïñèõîëîã³¿.

1 – когнітивна складова –
Я-образ: характеризує зміст
уявлень індивіда про себе як
суб’єкта поведінки, діяльності,
спілкування

ß-ÊÎÍÖÅÏÖ²ß
2 – емоційно-оцінкова
складова – Я-ставлення:
відображає ставлення до себе
в цілому чи до окремих сторін
своєї особистості і виявляється
у системі самооцінок
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4 – спонтанно-креативна
складова – Я-духовне:
пізнання самого себе шляхом
внутрішнього осягнення та
універсумного прийняття
сенсу життя
3 – поведінкова складова –
Я-вчинок: психоформа
розкриття, творення і
самореалізації себе у світі

Ðèñ. 4.
Ñòðóêòóðà ß-êîíöåïö³¿ ëþäèíè â îðãä³ÿëüí³ñíîìó êîíòåêòñò³ ¿¿ æèòòºçðåàë³çóâàííÿ
(çà Î.ª. Ãóìåíþê)

86

2006 — ¹ 2

Êðèòè÷íèé àíàë³ç öèõ òà ³íøèõ íàïðàöþâàíü âêàçóº íà òå, ùî íàñïðàâä³ ìîæíà ðîçìåæóâàòè òà êîíöåïòóàëüíî ñèíòåçóâàòè ÷îòèðè òèïè
ô³ëîñîôóâàííÿ é â³äïîâ³äí³ ¿ì òèïè íàóêîâî¿
ðàö³îíàëüíîñò³ (ðèñ. 5). Íàéãîëîâí³øå òå, ùî
³ñòîðè÷íà ç’ÿâà êîæíîãî íîâîãî òèïó ô³ëîñîôóâàííÿ íå óñóâàº ïîïåðåäíüîãî, õî÷à é îáìåæóº
ïîëå éîãî ä³¿ íîðìàòèâíî, çàñîáîâî òà ôóíêö³îíàëüíî, ñåáòî ìåòîäîëîã³÷íî, êîíêðåòèçóþ÷è
êîíñòðóêòèâíèé ôîðìàò éîãî ïðîôåñ³éíîãî
1 – класичне: традиційний тип мислення і
філософування, за якого пізнавальний суб’єкт
дистанційований від об’єкта пізнання, немов з
боку пізнає світ; умовою об’єктивного істинного
знання є елімінація з пояснення та опису всього,
що стосується суб’єкта і засобів діяльності;
обов’язково передбачає наявність системи
взірців, що визначають співмірність і розуміння
основних аспектів і сфер буття – природи,
суспільства, життя людей, їх діяльності, пізнання,
мислення; обстоює відповідний режим реалізації
взірців – їх дефункціонування, розповсюдження,
закріплення в конкретних формах духовної,
теоретичної, практичної діяльності людей;
своєрідною вершиною такого філософування у
контексті наукового пізнання є логіка, що
забезпечує класифікації, узагальнення,
редукції, процедури зіставлення
та вимірювання

Ïñèõîëîã³ß
³ ñóñï³ëüñòâî

âèêîðèñòàííÿ. Ñâîºð³äíèìè â³õàìè, àáî ðóá³êîíàìè ì³æ ïåðøèì ³ äðóãèì àíàë³çîâàíèìè
òèïàìè º ïåðåõ³ä â³ä ïîâíî¿ ñóâåðåííîñò³
ðîçóìó â îñÿãíåíí³ àáñîëþòíî¿ îá’ºêòèâíî¿
³ñòèíè äî óñâ³äîìëåííÿ çàëåæíîñò³ íàóêîâèõ
ôàêò³â â³ä êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é ³ ìåòîä³â ¿õ
îòðèìàííÿ, ì³æ äðóãèì ³ òðåò³ì – â³ä ñèòóàòèâíî-ìåòîäè÷íîãî ñïðè÷èíåííÿ òåîðåòè÷íèõ
çíàíü äî ñóá’ºêò-ïñèõîëîã³÷íî¿ çàëåæíîñò³
ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ îá’ºêò³â ï³çíàííÿ,
4 – постнекласичне: тип мислення, раціо та
філософування, що максимально розширює
поле досліджуваних б’єктів шляхом
співвіднесення знань про складні, історично
розвиткові системи, у т. ч. й людину, не лише із
засобами, а й ціннісно-цільовими структурами
діяльності, передбачаючи експлікацію
внутрішньонаукових вартостей та їх зіставлення
із соціальними цілями і цінностями; ось чому до
таких об’єктів-систем належать сучасні
біотехнології, екосистеми і біосфера в цілому,
складні синергетичні системи, взаємодія з якими
перетворює саме людське діяння в компонент
рекурсивної мультисистеми

2 – некласичне: етап і тип
3 – посткласичне: етап і тип
ÒÈÏÈ
мислення, дії, філософування,
мислення та філософування,
Ô²ËÎÑÎÔÓÂÀÍÍß
пов’заний з критичною реакцією на
коли спосіб буття об’єкта
класичні взірці, з кризою класики
чи об’єктів є важливим фактором
щодо неспівмірності абстрактного
побудови моделей, що задають
суб’єкта пізнання як конкретним
формат взаємодії з ним чи ними;
індивідам, так і еволюції природи;
і саме ідентичність суб’єкта
з пошуком ресурсів інтенсивної діяльності в
підтверджується постійно відновлювальною
усіх сферах практики та розширенням зони
здатністю виробляти і відтворювати моделі такої
формовияву людської суб’єктивності; звідси
взаємодії, у т. ч. і на рівні схем саморозвитку
обгрунтування ідеї відносності об’єкта до засобів
людських індивідів; тому тут конструюється нова
та операцій діяльності; відмова від класичного
форма суб’єктності, що обгрунтовує режим
онтологізму й усвідомлення залежності наукових
функціонування схем-взірців діяльності, техніку
фактів від конкретних ситуацій та методів їх
реконструювання об’єктивних ситуацій і форм їх
отримання; водночас есплікація останніх є
освоєння, що в сукупності забезпечують
умовою отримання істинних знань про об’єкт,
співіснування соціальних систем (політичних,
коли, скажімо, типовим взірцем аналізованої
економічних та ін.) та їх співбуття із системами
раціональності проголошується квантовоприродними; це філософування впирається у
релятивістська фізика
проблему своєрідного синтезу метафізичних
реконструкцій і повсякденного досвіду людей

Ðèñ. 5.
Òèïîëîã³ÿ îñíîâíèõ ³ñòîðè÷íèõ åòàï³â ô³ëîñîôóâàííÿ

Ïñèõîëîã³ß
³ ñóñï³ëüñòâî

íàðåøò³, ì³æ òðåò³ì ³ ÷åòâåðòèì – â³ä ñóá’ºêòèâíî¿ ðåæèìíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ âç³ðö³â
ä³ÿëüíîñò³ ÿê íîðì ç ¿õ ôóíêö³ÿìè ðåãóëÿòîð³â
ñï³â- ³ ñàìîçì³íè ä³ÿëüíèõ ñóá’ºêò³â ï³çíàííÿ
äî äîñë³äæåííÿ ñêëàäíèõ, â³äêðèòèõ, ðåêóðñèâíèõ ñèñòåì-îá’ºêò³â ó êîíòåêñò³ äîì³íóâàííÿ
ö³íí³ñíî-ö³ëüîâèõ êàíîí³â ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Î÷åâèäíî, ùî êîæíèé íàñòóïíèé ïåðåõ³ä â³ä
îäíîãî òèïó ô³ëîñîôóâàííÿ äî ³íøîãî âèçíà÷àºòüñÿ íàðîùóâàííÿì êðèòåð³àëüíèõ óìîâ ³
çì³ñòîâèõ õàðàêòåðèñòèê, ¿õ á³ëüø ïîâíèì, à
â³äòàê ³ âñå á³ëüø âèøóêàíèì íàáîðîì. Öå âðåøò³-ðåøò é â³äïîâ³äàº ñòðóêòóð³ òèïîëîã³÷íîãî
ìåòîäó (äèâ. ðèñ. 2) ÿê îñíîâîïîëîæí³é ôîðì³
îñìèñëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó.
Íàñòóïíà ìèñëåñõåìà, íà íàø ïîãëÿä, âäàëî
òèïîëîã³çóº òåîðåòè÷í³ êîíñòðóêòè, ÿêèìè ïîâèííà ïîñëóãîâóâàòèñÿ ñó÷àñíà ìåòîäîëîã³ÿ ÿê
îêðåìà – íåïåðåñ³÷íà ³ âîäíî÷àñ íàäñêëàäíà –
ñôåðà ðåôëåêñèâíî îðãàí³çîâàíèõ ôîðì ìèñëåííÿ, ä³ÿëüíîñò³ ³ ÏÌ ó ãëîáàëüíî-ñèñòåìíîìó êîíòåêñò³ êóëüòóðè (ðèñ. 6). Ó íàøîìó
êîíöåïòóàëüíîìó ôîðìàò³ âîíà çíîâó æ òàêè
âèçíà÷àºòüñÿ ï’ÿòèêîìïîíåíòíîþ ôîðìóëîþñõåìîþ: “ìåòîä •ìåòîäîëîãåìà • ìåòîäèêà +
ìåòîäîëîãóâàííÿ = ìåòîäîëîã³ÿ”. ² öå âêîòðå
1 – метод: шлях, спосіб чи
мисленнєвий засіб досягнення
поставленої мети (осягнення
сутності предмета пізнання,
локалізоване перетворення
довкілля, саморозвиток
індивідуального Я людини
тощо) як сукупність процедур
і прийомів теоретичного
і практичного освоєння
дійсності

2 – методологема:
найкоротше рефлексивне
визначення методологічної
позиції у системі колективної МД
чи ПМ, а також методологічне
обгрунтування наукового, у т. ч.
парадигмального, підходу, котрий
прийнятий дослідиком до
реалізації під час постановки і
розв’язання актуальних або
потенційних проблем
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ï³äòâåðäæóº òîé íàóêîâèé ôàêò, ùî â ðåàëüíîìó ñîö³àëüíîìó æèòò³ êàòåãîð³¿ êóëüòóðè
ïîñòàþòü ÿê ñõåìàòèçìè, òîáòî çîâí³ çàäàí³
âç³ðö³-çàñîáè ä³¿, ïîâåä³íêè, ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëêóâàííÿ, â÷èíåííÿ. Àëå ÿêùî ïåðøèé, òðåò³é ³
ï’ÿòèé òåðì³íè ìàþòü õî÷à é íå óñòàëåíå, àëå
âñå æ á³ëüø-ìåíø âèçíà÷åíå ïîëå âæèòêó, òî
äðóãèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ âêðàé ð³äêî, à ÷åòâåðòèé ââåäåíèé òà çì³ñòîâíî îá´ðóíòîâàíèé íàìè
çîâñ³ì íåäàâíî [15; 20]. Òàê, ïîä³áíî äî òîãî,
ÿêó ðîëü ó ðîçðîáö³ ãåòåðîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿
ñîö³àëüíî-ô³ëîñîôñüêîãî äèñêóðñó â³ä³ãðàþòü
ñîö³åìè ÿê ðîçð³çíþâàëüí³ ñèíãóëÿðíîñò³ –
ôîðìè âèÿâó òà ³ñíóâàííÿ ïîä³é [34], òàê ó
ñèñòåì³ ÏÌ ìåòîäîëîãåìà º ñâîºð³äíèì ìàðêåðîì ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ ïîçèö³¿.
Âîíà, áóäó÷è âèãîëîøåíà â íàóêîâîìó ñïîð³
÷è êîëåêòèâí³é ÌÄ, äàº çìîãó ðîçìåæîâóâàòè
ïåð³îäè, åòàïè ³ íàâ³òü àêòè ìåòîäîëîã³÷íî¿
ðîáîòè ó êîíêðåòíîìó ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³, òîáòî
óìîæëèâëþº ðåôëåêñèâíå ìàðêóâàííÿ ðóõóïîñòóïó ïîë³ïðîáëåìàòèçîâàíîãî ìåòîäîëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ. Çâ³äñè î÷åâèäíî, ùî ìåòîäîëîãåìè ïîâèíí³ äîñë³äæóâàòèñÿ ÿê ìíîæèíè,
ñïðè÷èíåí³ áàãàòîìàí³òòÿì ñïîñîá³â (ìåòîä³â)
ïîñòàíîâêè, îñìèñëåííÿ, ðîçâ’ÿçàííÿ ³ çë³êâ³-

4 – методологування:
надскладна та багатопредметна МД як
метасистема її індивідуальних і
колективних форм та інваріантів, котра
процесно спрямована на постановку і
розв’язання системних проблем,
рефлексивно охоплює всі типи
мислення та діяльності, здійснює
розвиткову проблематизацію
ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß
ситуацій і забезпечує їх освоєння
ÿê ñôåðà
шляхом удосконалення засобів
îðãàí³çîâàíèõ
спільної діяльності, а тому
ôîðì ìèñëåííÿ,
пов’язана із розширенням
ä³ÿëüíîñò³ òà ÏÌ
функціональних меж свідомості,
ó ãëîáàëüí³é
для чого виробляє спеціальні
ñèñòåì³ êóëüòóðè
засоби
3 – методика:
система послідовно організованих
та ситуативно узгоджених дій, що
забезпечує вирішення конкретних
завдань певної діяльності, або
досягнення запланованого результату
в тій чи іншій роботі

Ðèñ. 6.
Ì³ñöå ìåòîäîëîãóâàííÿ ó ñôåð³ ìåòîäîëîã³¿ ÿê óí³êàëüíî¿ ñêëàäîâî¿ êóëüòóðè
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äóâàííÿ ñèñòåìíèõ ïðîáëåì ³ ïðîáëåìíèõ
ñèòóàö³é. ßê áàãàòîâèì³ðí³ îäèíèö³ ÏÌ âîíè
³íôîðìàö³éíî êîíêóðóþòü ì³æ ñîáîþ, ïî÷àñòè
ì³íÿþòüñÿ ì³ñöÿìè ³ ðàçîì ç òèì óòâîðþþòü
îêðåì³ ëîã³êî-ãåíåòè÷í³ ëàíöþæêè ÷è ö³ë³ ë³í³¿
çâ’ÿçêó òà âçàºìîïåðåòâîðåíü.
Îòæå, òèïîëîã³çàö³éíèé ïîòåíö³àë ÷îòèðèòà ï’ÿòèêîìïîíåíòíèõ ìèñëåñõåì ÿê íåîáõ³äíîãî áàçîâîãî ³íñòðóìåíòó ìåòîäîëîã³÷íî¿ ðîáîòè âàæêî ïåðåîö³íèòè: ó ñèñòåì³ ÏÌ âîíè
â³ä³ãðàþòü ðîëü êëþ÷îâîãî ìèñëåííºâîãî
çàñîáó, ÿêèé çàáåçïå÷óº ðîçóì³ííÿ ñêëàäíèõ
ÿâèù ó ¿õ ñòðóêòóðí³é ñàìîäîñòàòíîñò³, ó
ñòàíîâëåíí³, ôóíêö³îíóâàíí³, ñàìîîðãàí³çàö³¿.
Äî òîãî æ âîíè ó ñâî¿é ïîáóäîâ³ ïîºäíóþòü äâ³
ôóíäàìåíòàëüí³ ïðîöåäóðè òèïîëîã³çàö³¿ –
àíàë³òè÷íå ðîç÷ëåíóâàííÿ ôîðìàëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ çíàííÿ ³ êîíöåïòóàëüíèé ñèíòåç éîãî
âèçíà÷àëüíèõ ñêëàäîâèõ, çâ’ÿçê³â, óòâîðþþ÷è
ó òàêèé ñïîñ³á ¿õ ëîã³êî-çì³ñòîâó ö³ë³ñí³ñòü. À
òîìó çäåá³ëüøîãî âîíè âèêîíóþòü ôóíêö³¿
³äåàë³çîâàíî¿ ìîäåë³ ÿê óí³âåðñàëüíîãî çíàðÿääÿ òèïîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Ó íèõ, êð³ì
òîãî, çîñåðåäæåíèé ïîñòìîäåðíîâèé àñïåêò
ì³íëèâîñò³, íà ùî âêàçóº Þ.ß. Ìåäèíñüêà [9].
Éäåòüñÿ, âëàñíå, ïðî íåçàâåðøåíó öèêë³÷í³ñòü,
ïðèñóòíþ â ìèñëåñõåìàõ, ùî âèìàãàº àäåêâàòíîãî – íåë³í³éíîãî òà ðèòìîöèêë³÷íîãî – îïåðóâàííÿ íèìè ï³ä ÷àñ íàóêîâèõ ïîøóê³â.
“Çàìêíóòà íà ñîá³ ñòðóêòóðà ìèñëåñõåìè, –
àðãóìåíòóº ñâîþ ïîçèö³þ äîñë³äíèöÿ, – ïåðåäáà÷àº ðîçìèò³ñòü ³ºðàðõ³÷íèõ ñï³ââ³äíîøåíü
ì³æ êîíöåïòàìè, äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ïîñò³éíèé òåîðåòè÷íèé ðóõ ì³æ ïîíÿòòÿìè, äîñë³äæóâàòè ð³çíîìàí³òí³ âàð³àö³¿ ¿õíüîãî âçàºìíîãî
ïåðåïëåòåííÿ, ïåðåõîä³â òà äåòåðì³íàö³é. Îïåðóþ÷è ìèñëåñõåìîþ, äîñë³äíèê ìîæå ÷³òêî íå
âèçíà÷àòè í³ ¿¿ ïî÷àòîê, í³ ê³íåöü: êîæíå
ïîïåðåäíº ïîíÿòòÿ ïîðîäæóº íàñòóïíå, ïîëîæåííÿ, âèáðàíå ó ðîë³ ïåðâèííîãî, ó ïåâíèé
ìîìåíò öèêëó ïåðåòâîðþºòüñÿ íà âòîðèííå,
êîòðå, ñâîºþ ÷åðãîþ, çàïî÷àòêîâóº íàñòóïíèé
åòàï äîñë³äæåííÿ. Òàê, ðóõàþ÷èñü ì³æ ïîíÿòòÿìè, ïîâåðòàþ÷èñü äî âèõ³äíîãî êîíöåïòó ÿê
äî ðåçóëüòóþ÷îãî, àëå óæå íà ÿê³ñíî íîâîìó
ð³âí³, äîñë³äíèê ðåàë³çóº áåçêîíå÷íèé öèêë
íàóêîâîãî ïîøóêó, äàëåêîãî â³ä ïðîãîëîøåííÿ
îñòàòî÷íèõ ³ñòèí” [9, ñ. 50].
Ìîâîþ ñèìâîë³â [äèâ. 35] ìèñëåñõåìà çîáðàæóº çåìëþ (êâàäðàò), ùî îãîðíóòà íåáîì
(êðóã) ó ¿õ âèùîìó, ãàðìîí³éíîìó ñèíòåç³.
Òóò êâàäðàò ñèìâîë³çóº ÷îòèðè Åëåìåíòè àáî
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ñòèõ³¿, ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ Âñåñâ³ò (çåìëÿ,
âîãîíü, ïîâ³òðÿ, âîäà), ñòèõ³þ ÿâèù ³ ìàòåð³àëüíó áóòòÿ, à éîãî ïîâíèé êîëîâèé ïîâîðîò
â³äíîâëþº âèõ³äíó ïðîñòîòó ³ ÿñí³ñòü âñüîãî
íàÿâíîãî. Òàê óòâîðþºòüñÿ “êðóãîâèíà êâàäðàòà”, çà ÿêîþ ïðèõîâàíå ïðàãíåííÿ äîñÿãíóòè çáàëàíñîâàíî¿ ºäíîñò³ â ìàòåð³àëüíîìó
ñâ³ò³ ³ äóõîâíîìó æèòò³, à â³äòàê íàìàãàííÿ
ï³äíÿòèñÿ âèùå â³äì³ííîñòåé, ïåðåïîí, ìàðíóâàíü. Ó öüîìó çâ’ÿçêó Ïëàòîí çàóâàæóº, ùî
“òðè º ÷èñëîì, ÿêå ñòîñóºòüñÿ ³äå¿, à ÷îòèðè –
öå ÷èñëî, ÿêå ïîâ’ÿçàíå ç ¿¿ óò³ëåííÿì”. Âîäíî÷àñ êðóã ó ñèìâîë³ ìèñëåñõåìè, ìàþ÷è ïåâíèé
çâ’ÿçîê ³ç ÷èñëîì äåñÿòü ³ ñèìâîë³çóþ÷è ïîâåðíåííÿ â³ä ìíîæèííîñò³ äî ºäíîñò³, ñëóãóº ïîçíà÷åííÿì íåáà ³ äîñêîíàëîñò³, à â îêðåìèõ
âèïàäêàõ ³ â³÷íîñò³ [35, ñ. 240–241, 275–277,
571–574]. Íà äóìêó Ê.Ã. Þíãà, êâàäðàò,
â³äïîâ³äàþ÷è íàéìåíøîìó ³ç ñêëàäîâèõ ÷èñåë
³ ìíîæíèê³â, ñèìâîë³çóº ðîçóçãîäæåíèé ñòàí
ëþäèíè, êîòðà íå äîñÿãíóëà âíóòð³øíüî¿
äîñêîíàëîñò³, òîä³ ÿê êðóã ñï³âì³ðíèé öüîìó
ï³äñóìêîâîìó ñòàíó ªäíîñò³, Ãàðìîí³¿. Îòîæ
óÿâëåííÿ ïðî çâ’ÿçîê ì³æ êðóãîì ³ êâàäðàòîì
äîñèòü ïîøèðåí³ ó ñâ³ò³ óí³âåðñàëüíèõ ³ äóõîâíèõ ôîðì, ùî äàëî ï³äñòàâè òîìó æ Ê.Ã. Þíãó
ñôîðìóëþâàòè ñâîºð³äíèé, àðõåòèïíî çóìîâëåíèé, ïðèíöèï – êâàòåðíîñò³, àáî ÷åòâåðòèííîñò³. Çîêðåìà, âèäàòíèé ìèñëèòåëü
ïîáóäóâàâ äâ³ áàçîâèõ ìîäåë³ – ëþäñüêî¿
ïñèõ³êè (ðèñ. 7à) òà îñíîâîïîëîæíèõ àðõåòèï³â ÿê íàéâàæëèâ³øèõ ïñèõîëîã³÷íèõ åëåìåíò³â ëþäñüêîãî áóòòÿ (ðèñ. 7á). Ïåðøà
âèçíà÷àº ÷îòèðè çàñàäíè÷èõ ôóíêö³¿ ïñèõ³êè,
òðè ç ÿêèõ º ñâ³äîìèìè, à ÷åòâåðòà – íåñâ³äîìîþ ÷è ïðèãí³÷åíîþ. Äî òîãî æ ¿õ ðîçòàøóâàííÿ òà ñï³ââ³äíîøåííÿ ó êîæíî¿ îñîáèñòîñò³
ð³çíå ³, íàéö³êàâ³øå, ùî âñ³ âîíè îðãàí³çîâàí³
íàâêîëî ñóòí³ñíîãî, ñåáòî ï’ÿòîãî, êîìïîíåíòà
– âîëåâèÿâëåííÿ, àáî ñóäæåííÿ. Äðóãà ô³êñóº
íàéâàæëèâ³ø³ àðõåòèïè ÿê âñåçàãàëüí³, àïð³îðí³, ïñèõ³÷í³ ³ ïîâåä³íêîâ³ ïðîãðàìè, êîòð³
â³äîáðàæàþòü ñóòü, ôîðìó ³ ñïîñ³á çâ’ÿçêó
ñïàäêîâèõ íåñâ³äîìèõ ïåðøîîáðàç³â ³ ñòðóêòóð ïñèõ³êè, ùî ïåðåõîäÿòü â³ä ïîêîë³ííÿ äî
ïîêîë³ííÿ, ôîðìóþòüñÿ äîâêîëà Ñàìîñò³ ÷è
“Áîãà âñåðåäèí³”, çàáåçïå÷óþòü ï³ä´ðóíòÿ
ïîâåä³íêè, ñòðóêòóðóâàííÿ îñîáèñòîñò³, ñâ³òîáà÷åííÿ, âíóòð³øíþ ºäí³ñòü êóëüòóðè ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ [47; 48]. Çàóâàæèìî ëèøåíü, ùî çà
ñèìâîë³êîþ ÷èñëà ï’ÿòü ïåðåáóâàº ëþäèíà,
çäîðîâ’ÿ ³ ëþáîâ, à òàêîæ êâ³íòåñåíö³ÿ, êîòðà
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4 – мислення

1 – відчуття

1 – тварина

5 – волевиявлення
2 – інтуїція

4 – особистість
5 – самість

3 – почуття

2 – тінь

3 – Его

à) ìîäåëü ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè
ÿê ºäí³ñòü ¿¿ çàñàäíè÷èõ ôóíêö³é

à) ìîäåëü îñíîâîïîëîæíèõ àðõåòèï³â

ä³º íà ìàòåð³þ. Êð³ì çàçíà÷åíèõ ³íâàð³àíò³â,
öå ÷èñëî ì³ñòèòü ó ñîá³ ÷îòèðè ê³íö³âêè ò³ëà
ïëþñ ãîëîâó, êîòðà ¿õ êîíòðîëþº, ÷îòèðè
ïàëüö³ ïëþñ âåëèêèé ïàëåöü, ÷îòèðè ñòîðîíè
ñâ³òó ðàçîì ³ç öåíòðîì òà ³í. [35, ñ. 577].
Åâðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³ òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó ó ñôåð³ ìåòîäîëîã³¿ ïðèðîäíî íå îáìåæóþòüñÿ ìèñëåñõåìàìè ÿê íàéíåîáõ³äí³øèì ³íñòðóìåíòîì òèïîëîã³çàö³¿. ² öå òî÷íî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàí³ íàìè ÿê òèïîëîã³ÿ ìåòîäîëîã³÷íèõ ìîäóë³â, ùî ìàº áàãàòîïàðàìåòðè÷íå
ï³ä´ðóíòÿ, òàê ³ ðîáî÷à ñõåìà ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíîãî îðãïðîñòîðó ÏÌ, ùî ³íòåãðóº ïîÿñè
(çà Ã.Ï. Ùåäðîâèöüêèì) òà ïðîöåñè ÌÄ ³
â³äêðèò³ íàìè ïåð³îäè ïîâíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî öèêëó ëîêàë³çîâàíî-ðåôëåêñèâíîãî êóëüòóðîòâîðåííÿ – íàóêîâèõ çàñîá³â ³ ñîö³àëüíèõ
íîðì, ö³íí³ñíèõ òà äóõîâíèõ ôîðì ëþäñüêî¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³ [15, ñ. 52–63]. Â³äòåïåð
ìåòîäîëîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, îáðàçíî êàæó÷è,
âèõîäèòü çà ìåæ³ “ìåòîäîëîã³÷íîãî ³íêóáàòîðà”, ùî âèñèäæóº ó ôîðìàò³ ÑÌÄ-ï³äõîäó
é çà äîïîìîãîþ ñõåì ÌÄ [24; 46] òà îðãàí³çàö³¿
ÌÄ [30] íîâ³ ìèñëåííºâ³ îá’ºêòè ³ ïðîöåäóðè
ïðàêòè÷íî¿ ïðîáëåìàòèçàö³¿ òà íîâ³ ðîçâ’ÿçêè
ñèñòåìíèõ ïðîáëåì ó ð³çíèõ ñåãìåíòàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ. Àäæå ó âçàºìîäîïîâíåíí³ ÷îòèðè

òèïè ÌÌ ñïðàâä³ çàñîáîâî – ìèñëåííºâî ³ ä³ÿëüí³ñíî – îõîïëþþòü óâåñü óí³âåðñóì ëþäñüêîãî æèòòºçðåàë³çóâàííÿ – â³ä ï³çíàâàëüíîãî,
ñîö³àëüíîãî òà âèðîáíè÷îãî äî ñâ³òîãëÿäíîãî,
õóäîæíüîãî ³ ñóòî äóõîâíîãî, ðîçøèðþþ÷è ó
òàêèé ñïîñ³á ãîðèçîíòè ëåã³òèìàö³¿ ³ ðîçâèòêó
ôîðì, óí³âåðñàë³é, êîä³â, çàñîá³â òà ïðîöåäóð
êóëüòóðè ÿê ìåãàñôåðè òà â³äêðèâàþ÷è íîâ³
âåêòîðè ïåðåõîäó ëþäèíè ó âçàºìèíàõ ç³ ñâ³òîì
çà ìåæ³ â³äîìîãî, çðîçóì³ëîãî, îñâîºíîãî, âèòâîðåíîãî.
Âèêëàäåíèé íàìè àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íèé
ìàòåð³àë ó ðåôëåêñèâí³é ïðîåêö³¿ íà çàñîáè
ïðîáëåìíî-ìîäóëüíî¿ ÌÄ (ðîçìåæóâàííÿ êîíöåïò³â âèäèìîãî òà íåâèäèìîãî îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â,
â³äøóêàííÿ ìåòîäó â³òàêóëüòóðíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ïîáóäîâà äâî¿ñòî¿ ìèñëåñõåìè, ùî ô³êñóº ïëîùèíè òèïîëîã³çîâàíîãî ôîðìàëüíîãî òà
çì³ñòîâîãî çíàííÿ ³ ò. ³í.) [10; 16] äîçâîëèëè â
ñóêóïíîñò³ ñòâîðèòè ñòðóêòóðíó ìèñëåñõåìó
òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó ÿê ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ ñèñòåìè çì³ñòîâèõ òà ôîðìàëüíèõ âèì³ð³â
ÏÌ (ðèñ. 8). Âîíà âïåðøå ó äâîïëîùèíí³é
ïîñôåðí³é îðãàí³çàö³éíîñò³ çíàíü ïðåçåíòóº
âçàºìîçàëåæíó ñèñòåìó êàòåãîð³é ³ ïîíÿòü,
çâ’ÿçêè ì³æ ÿêèìè ìîæóòü áóòè ïðîàíàë³çîâàí³
ùîíàéìåíøå ó øåñòè ÷åòâåðòèííèõ êîìá³íàö³ÿõ:

Ðèñ. 7.
Ðåàë³çàö³ÿ âèìîã ïðèíöèïó êâàòåðíîñò³
ó ñèñòåì³ íàóêîâî-ïñèõîëîã³÷íîãî ï³çíàííÿ Ê.Ã. Þíãà

nтип • типологізація • типологія + типологічний метод
n“одиниця” типологічного • типізація • ідеалізована модель + типологічне
знання

nтип • “одиниця” типологічного
знання

дослідження

• типологічне дослідження + типологічний
метод

nтипологізація • типізація • ідеалізована модель + типологія
nтип • “одиниця” типологічного знання • типізація + типологізації
nтипологічний • типологічне дослідження • ідеалізована модель + типологія
метод

= типологічний
підхід
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Ñôåðà
çì³ñòîâîãî
çíàííÿ
1 – тип

4 – типологічний метод

1’ – “одиниця”
типологічного знання

1 – типологізація

4’ – типологічне дослідження
Òèïîëîã³÷íèé
ï³äõ³ä ÿê
ñêëàäîâà
ÏÌ
3 – типологія

2’ – типізація

3’ – ідеалізована модель
Ñôåðà
ôîðìàëüíîãî
çíàííÿ

Ðèñ. 8.
Òèïîëîã³÷íèé ï³äõ³ä ÿê ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íà ñèñòåìà çì³ñòîâèõ ³ ôîðìàëüíèõ âèì³ð³â ÏÌ
Åñê³çíî ìåòîäîëîã³÷íà êàðòèíà òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó º òàêîþ. Òèï ÿê áàçîâèé
ìèñëåííºâèõ êîíñòðóêò – öå ñóêóïí³ñòü îçíàê
àáî ïàðàìåòð³â, ùî óòâîðþº âíóòð³øíüî ñò³éêå
ÿäðî âçàºìîçàëåæíîñòåé é ó öüîìó âèãëÿä³
óòâåðäæóºòüñÿ ó ðîë³ êîíêðåòíî¿ “îäèíèö³”
òèïîëîã³÷íîãî çíàííÿ, òîáòî íàéåëåìåíòàðí³øî¿ çàñàäíè÷î¿ ôîðìîïîáóäîâè, êîòðà â³äîáðàæàº ãëèáèííèé çì³ñò âçàºìîóçãîäæåíèõ
êðèòåð³àëüíèõ îçíàê ïåâíîãî êëàñó îäíîðîäíèõ
îá’ºêò³â. Òèï, êð³ì òîãî, – îñîáëèâà òàêñîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ, ùî îïîñåðåäêîâóº â³äíîøåííÿ ì³æ äâîìà ³íøèìè – “ð³ä” ³ “âèä”: ç
äîïîìîãîþ ïåðøîãî îõîïëþº ãåíåòè÷íó ºäí³ñòü
çíàíü, âèÿâëÿþ÷è âñåðåäèí³ ðîäó éîãî óí³êàëüíó ñòðóêòóðó, à ç äîïîìîãîþ äðóãîãî ðóáðèêóº
òà îêðåì³øíüî îïèñóº ñê³ëüêè çàâãîäíî âåëèêó,
ð³çíîïîðÿäêîâó ìíîæèíí³ñòü åëåìåíò³â öüîãî
çíàííÿ, ñêîðî÷óþ÷è äî ì³í³ìóìó âèäîâå ð³çíîìàí³òò³ ³ ïåðåòâîðþþ÷è íåâèçíà÷åíó ìíîæèíí³ñòü ó ö³ëêîì âèçíà÷åíó, çðîçóì³ëó [39, ñ.
466]. Â³äòàê ºäí³ñòü çíàíü ó çì³ñòîâî-ôîðìàëüíèõ ìåæàõ òèïó âíóòð³øíüî ðîçìåæîâàíà,
à ¿õ ìíîæèíí³ñòü – ì³í³ìàëüíà, ùî â³äêðèâàº
íîâ³ ïåðñïåêòèâè ïîë³ïðåäìåòíîãî òà ïîë³êîíöåïòóàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ çíàíü. Îäíàê
îñòàíí³ ðåàë³çóþòüñÿ ëèøå ó ïðîöåñ³ çàáåçïå÷åííÿ óìîâ öåíòðàëüíî¿ ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íî¿
ïðîöåäóðè ïîøóêó ³ âèÿâëåííÿ òîãî ì³í³ìóìà

ñóòí³ñíèõ îçíàê, õàðàêòåðèñòèê ÷è ïàðàìåòð³â,
áåç ÿêèõ äîñë³äæóâàíå ñêëàäíå ÿâèùå íå ìîæå
í³ ôóíêö³îíóâàòè, àí³ ðîçâèâàòèñÿ, – ïðîöåäóðè
òèïîëîã³çàö³¿. ¯¿ ïðîöåñíî-ï³äñóìêîâèé óñï³õ
çàëåæèòü â³ä ïîâíîòè âèêîíàííÿ ÷îòèðüîõ
îñíîâíèõ óìîâ. Ùîíàéïåðøå öå ñòîñóºòüñÿ
îñîáèñòîãî çàä³ÿííÿ äî íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³
ï³çíàâàëüíîãî ñóá’ºêòà, êîòðèé, çä³éñíþþ÷è
ìåòîäîëîã³÷íó ðîáîòó “ôóíäàòîðà” ³ “ïðåäñòàâíèêà”, ìàº çìîãó ìèñëåä³ÿëüíî óâ³éòè âñåðåäèíó äîñë³äæóâàíî¿ ñôåðè òà äîáóäóâàòè ÷è
âäîñêîíàëèòè ¿¿ äî ð³âíÿ ö³ë³ñíîñò³. Çàäëÿ
öüîãî, âëàñíå, é âèðîáëÿºòüñÿ ³äåàë³çîâàíà
ìîäåëü ÿê óí³âåðñàëüíå çíàðÿääÿ óìîæëèâëåííÿ âñ³õ òèïîëîã³÷íèõ ïðîöåäóð. Òîä³ ïðîáëåìàòèçîâàíå äîñë³äíèöüêå ïîëå òðàíñôîðìóºòüñÿ ï³ä ð³çíîìàí³òíèìè êóòàìè çîðó ³ â óñ³õ
ìîæëèâèõ íàïðÿìêàõ, ç³ñòàâëÿþ÷è êîæåí ðàç
ö³ ïðîöåäóðè ç åìï³ðè÷íèì ìàòåð³àëîì ³ ñàìîþ
ä³éñí³ñòþ. Òàê ó íàïðóæåí³é ÌÄ, ñóìí³âàõ ³
ïåðåêîíàííÿõ, çàïåðå÷åííÿõ ³ ñõâàëåííÿõ, ä³ÿõ
ïîìèëêîâèõ òà ³ñòèííèõ, ñèòóàòèâíèõ ïðîðàõóíêàõ ³ â³äêðèòòÿõ é íàðîäæóºòüñÿ òèïîëîã³ÿ.
Âîíà – ðåçóëüòàò òèïîëîã³çàö³¿, ùî âçÿòèé ðàçîì
³ç ïðîöåñîì òà çàñîáàìè, ÿê³ ñïðè÷èíèëè éîãî,
à òîìó ³ñòîòíî çì³íþº çàãàëüíó êàðòèíó äîñë³äæóâàíî¿ ñôåðè – âíóòð³øíüî äèôåðåíö³þº
¿¿, âèñâ³òëþþ÷è çàãàëüíå çíàííºâå òëî ³ òèïè
ÿê âóçëîâ³ óòâîðåííÿ çì³ñòó. Ïðîòå ìåòîäî-
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ëîã³÷íî çð³ëà òèïîëîã³ÿ íå ëèøå îðãàí³çóº
íàóêîâå çíàííÿ, à é óïîðÿäêîâóº ëþäñüêå
áóòòÿ, ãàðìîí³çóº éîãî çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³,
ìàòåð³àëüí³ òà ³äåàëüí³, ðàö³îíàëüí³ òà äóõîâí³
ôîðìîâèÿâè. Âîäíî÷àñ ñòâîðåííÿ òèïîëîã³é
ïîòðåáóº îñîáëèâèõ çàñîá³â òèïîëîãóâàííÿ,
ñåðåä íàáîðó êîòðèõ âèíÿòêîâå ì³ñöå íàëåæèòü
ìèñëåñõåìàì ÿê âç³ðöÿì ÷è ³äåàë³çîâàíèì
çíàðÿääÿì äëÿ ç³ñòàâëåííÿ çíàííºâîãî ôîíó ç
ïðîáëåìàòèçîâàíèì çàñàäíè÷èì çì³ñòîì, àíàë³òè÷íèì ðîçìåæóâàííÿì ôîðìàëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ çíàíü ³ íàñòóïíèì êîíöåïòóàëüíèì ñèíòåçîì
¿õ íàéá³ëüø ñò³éêèõ ñêëàäîâèõ òà âíóòð³øí³õ
çâ’ÿçê³â ó çì³ñòîâíó ºäí³ñòü íîâîãî ñèñòåìíîãî
ïîðÿäêó. Ç ³íøîãî áîêó, òâîð÷å ïðîäóêóâàííÿ
ð³çíîìàí³òíî-âàð³àòèâíèõ çà ôîðìîþ, àëå
ñóòí³ñíî îäíàêîâèõ çà ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèì íàïîâíåííÿì òèïîëîã³é íåìîæëèâå áåç
îðãàí³çàö³¿ òèïîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ³ ïîçà
òèïîëîã³÷íèì ìåòîäîì ÿê öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî îñìèñëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿
ñàìîãî àðòèêóëüîâàíîãî òóò ï³äõîäó. Íàéâàæëèâ³ø³ ðèñè öüîãî ìåòîäó (ãåíåðàë³çàö³éíèé
ïðèíöèï, àëãîðèòì³÷í³ñòü, ñïðÿìîâàí³ñòü)
ñüîãîäí³ òåíäåíö³éíî öåíòðóþòüñÿ äîâêîëà ³äå¿
ïðîåêòóâàííÿ, êîòðà íàäàº âñåçàãàëüíîãî ³äåéíîãî çì³ñòó êîíñòðóêòèâíèì çóñèëëÿì ëþäåé
óäîñêîíàëèòè ñâ³ò, ñóñï³ëüñòâî ³ ñàìèõ ñåáå,
ïîïóòíî ñòèìóëþþ÷è ïîøóê îïòèìàëüíèõ
ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåäóð, ãàðìîí³éíîãî ïîºäíàííÿ òèï³â ³ ð³çíîïðåäìåòíèõ çíàíü çàãàëîì.
Ïåðåõ³ä íà ïðîåêòèâíèé ð³âåíü ìåòîäîëîã³÷íî
çáàãà÷åíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñâ³ä÷èòü ïðî
óòâåðäæåííÿ òèï³çàö³¿, êîòðà º êîíöåïòóàëüíèì çàâåðøåííÿì òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó ³
âîäíî÷àñ ïî÷àòêîì ïðàêòè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿
ðåàëüíîãî ñâ³òó. Â ìèñëåä³ÿëüí³ñíîìó ä³àïàçîí³
ì³æ íèìè é â³äáóâàºòüñÿ îðãàí³çîâàíå ïîøóêóâàííÿ çíà÷óùîñò³ áóäü-ÿêèõ ëþäñüêèõ ä³é ³
â³äíîøåíü, óñâ³äîìëåííÿ äîëåíîñíèõ íàñë³äê³â
âñ³ëÿêèõ ñîö³àëüíèõ çì³í, íåçäîëàííîñò³ ðåòðîñïåêòèâ ìèíóëîãî, íåâèçíà÷åíîñò³ ïåðñïåêòèâ
ìàéáóòíüîãî ³ òðàã³÷íîñò³ íåáóòòÿ â êîíòåêñò³
â³÷íîñò³. Ó ï³äñóìêó ö³ àêñ³îëîã³÷í³ îð³ºíòèðè
(äîáðî, âàãîì³ñòü, êîðèñí³ñòü, ö³íí³ñòü, îö³íêà,
ñìèñë ³ ñåíñ) äîâåðøóþòü îôîðìëåííÿ íîâîñòâîðåíèõ îáðàç³â “òèïîâîãî”, çàêð³ïëþþ÷è
òà îá’ºêòèâóþ÷è ó ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîìó äîñâ³ä³ ëþäñòâà ð³çí³ ôîðìè-òèï³çàö³¿ (òèðàæóâàííÿ, ñòàíäàðòèçàö³ÿ, êîíñòðóþâàííÿ), ùî
ïîñò³éíî çì³íþþòü ñàìó êîâ³òàëüíó ä³éñí³ñòü.
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Ó ô³ëîñîôñüêîìó ñëîâíèêó, âèäàíîìó â 1986
ðîö³ çà ðåäàêö³ºþ Â.². Øèíêàðóêà, òèï³çàö³ÿ
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê “ïðîöåñ â³äáîðó ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ íàé³ñòîòí³øîãî, çàêîíîì³ðíîãî, ñîö³àëüíî
çíà÷óùîãî ÿê ó ëþäñüêèõ õàðàêòåðàõ, òàê ³ â
ñîö³àëüíèõ îáñòàâèíàõ, ùî ¿õ çóìîâèëè”, à
òèïîëîã³ÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ ÿê “çàñ³á íàóêîâî¿
êëàñèô³êàö³¿ çà äîïîìîãîþ àáñòðàêòíèõ òåîðåòè÷íèõ ìîäåëåé (òèï³â), ó ÿêèõ ô³êñóþòüñÿ
íàéâàæëèâ³ø³ ñòðóêòóðí³ àáî ôóíêö³îíàëüí³
îñîáëèâîñò³ äîñë³äæóâàíèõ îá’ºêò³â” [12, ñ.
693]. Ç îãëÿäó íà âèùåïîäàí³ ìîäåë³ çàçíà÷åí³
âèçíà÷åííÿ, ïî-ïåðøå, íåâèïðàâäàíî îòîòîæíþþòü òèï³çàö³þ ç òèïîëîã³çàö³ºþ (îñòàííÿ º
á³ëüø ñêëàäíîþ ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íîþ ïðîöåäóðîþ, òîìó ùî íå çâîäèòüñÿ äî óìîæëèâëåííÿ
òèõ ÷è ³íøèõ ôîðì ïðàêòè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿
ðåàëüíîãî ñâ³òó – òèðàæóâàííÿ, ñòàíäàðòèçàö³¿,
ñõåìàòèçàö³¿); ïî-äðóãå, ìåòîäîëîã³÷íî ïîìèëêîâî ³íòåðïðåòóþòü òèïîëîã³þ ëèøå ó ëîã³êîçì³ñòîâîìó ôîðìàò³ êëàñèô³êàö³¿ ÿê íàóêîâîãî
ìåòîäó, òîìó ùî íàñïðàâä³ êëàñèô³êóâàííÿ ÿê
ñàìîáóòíÿ äîñë³äíèöüêà ïðîöåäóðà º îêðåìèì
âèïàäêîì, òîáòî ï³äâèäîì, òèïîëîãóâàííÿ,
êîòðå çä³éñíþºòüñÿ íå çà îäí³ºþ, à çà ñóêóïí³ñòþ
îçíàê ³ ïåðåäáà÷àº ïîáóäîâó ³äåàëüíî¿ ìîäåë³,
âèêîðèñòàííÿ ñïåöèô³÷íèõ çàñîá³â ï³çíàâàëüíî¿ òâîð÷îñò³ òà ñóá’ºêòíå çàä³ÿííÿ ñàìîãî
äîñë³äíèêà ó öåé áàãàòîêàíàëüíèé ïðîöåñ ÌÄ;
ïî-òðåòº, íå âèÿâëÿþòü åâðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó, êîòðèé, õî÷ ³ ìàº,
ÿê ³ áóäü-ÿêèé ³íøèé ï³äõ³ä, äàëåêî íå óí³âåðñàëüíó ãíîñåîëîã³÷íó âàãîì³ñòü, âñå æ äàº
çìîãó ïîÿñíþâàòè îêðåì³ ïðåäìåòè ³ ÿâèùà, é
ïåðåäóñ³ì ñêëàäí³, ðåêóðñèâí³, ç ïîãëÿäó ¿õ
³ñòîòíèõ ñòîð³í, âëàñòèâîñòåé, îçíàê, à òîìó
ñïðèÿº ¿õ ðîçóì³ííþ òà àäåêâàòíîìó âèòëóìà÷åííþ. Ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, ñêàæ³ìî,
â³äîìî, ùî òàëàíîâèòèì ìàéñòðîì òèïîëîã³÷íîãî ñïîñîáó ìèñëåííÿ áóâ âåëèêèé í³ìåöüêèé
ïîåò ³ ìèñëèòåëü É.Â. Ãåòå (1749–1832), à ñàì
òèïîëîã³÷íèé ìåòîä íàáóâ íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ ó ïñèõîëîã³¿ (Å.Ð. Éºíø, Å. Êðå÷ìåð,
Å. Øòðàíãåð, Ê.Ã. Þíã òà ³í.).
Îòæå, òèïîëîã³÷íèé ï³äõ³ä ÿê ëîã³êî-ìåòîäîëîã³÷íà ñèñòåìà çì³ñòîâèõ ³ ôîðìàëüíèõ âèì³ð³â
ÏÌ ïîñòàº íàñàìïåðåä ÿê ñèñòåìà âçàºìîóçãîäæåíèõ êàòåãîð³é, êîòðèì âëàñòèâà ñâîÿ
ñïåöèô³êà, àëå ó ºäèíîìó ôîðìàò³ ö³ë³ñíîñò³
¿õ óñòàëåíèõ ð³çíîð³äíèõ çâ’ÿçê³â, òàêñîíîì³÷íèõ îðãàí³çîâàíîñòåé, ïåðåõ³äíèõ êîíöåïòíèõ
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ñóòíîñòåé ³ ôîðì, íåÿâíèõ âçàºìîçàëåæíîñòåé
òà çíà÷åííºâèõ ³íòåðïðåòàö³é. Îá´ðóíòîâàíèé
íàìè êîíöåïòóàëüíèé ñìèñë êîæíî¿ ç âèîêðåìëåíèõ êàòåãîð³é ó ¿õ ëîã³êî-çì³ñòîâ³é ãàðìîí³éíîñò³ ïðåçåíòóº äîâåðøåíó êàðòèíó òèïîëîã³÷íîãî ï³äõîäó, êîòðèé íå òîòîæíèé ìåòîäó
êëàñèô³êàö³¿, îñê³ëüêè ïîêëèêàíèé ðîçâ’ÿçóâàòè ñêëàäí³ø³ ïðèðîäí³ òà ñóñï³ëüí³ ïðîáëåìè. Âîäíîðàç éîãî ï³çíàâàëüíî-³íòåðïðåòàö³éíèé ïîòåíö³àë òàêîæ íå ìîæíà ³äåàë³çóâàòè. Çîêðåìà, ñëóøíî ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî
“÷èñòèõ (³äåàëüíèõ) òèï³â ì³æ ðåàëüíî ³ñíóþ÷èìè ðå÷àìè íåìàº, à º ëèøå çì³øàí³ òèïè...,
ùî çíèæóº ãíîñåîëîã³÷íó ö³íí³ñòü òèïîëîã³÷íîãî ñïîñîáó ðîçóì³ííÿ” [44, ñ. 453]. Êð³ì
òîãî, Ã. Áåêêåð ÿê àâòîð íàéá³ëüø åâðèñòè÷íèõ
ñîö³îëîã³÷íèõ òèïîëîã³é çàÿâëÿº, ùî ç äîïîìîãîþ òåðì³íà “êîíñòðóþâàëüíèé òèï” åìï³ðè÷íà
ðåàëüí³ñòü í³êîëè òî÷íî íå îïèñóºòüñÿ. ² âñå
öå ñïðàâä³ òàê, çà âèíÿòêîì îäíîãî “àëå”:
íåçàïåðå÷íèìè º âèíÿòêîâî øèðîê³ ìåòîäîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ öüîãî ï³äõîäó ÿê òî÷íîãî é
åôåêòèâíîãî àðñåíàëó çàñîá³â îðãàí³çàö³¿
ìèñëåííÿ, ä³ÿëüíîñò³, ÌÄ ³ ÏÌ. À öå îçíà÷àº,
ùî â³í àêòèâ³çóº íå ò³ëüêè ð³çí³ ð³âí³ êîíêðåòíî-ñèòóàòèâíîãî ìåòîäîëîãóâàííÿ – â³ä
àíàë³çó, ðåôëåêñ³¿ ³ ðîçóì³ííÿ äî ïîâíîö³ííî¿
ìåòîäîëîã³÷íî¿ ðîáîòè-ä³ÿëüíîñò³ [15; 20], à
é â³äâåðòàº ëþäñüêå æèòòÿ â³ä õàîñó, ìàðíîòè
òà íåîðãàí³çîâàíîñò³, âïîðÿäêîâóþ÷è é óð³âíîâàæóþ÷è éîãî çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ ìîäóñè,
êîëåêòèâí³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ ôîðìîâèÿâè,
àêòóàëüí³ ³ ïîòåíö³éí³ ³íòåíö³¿-ä³¿, âðåøò³-ðåøò
ðåàëüíèé ïðîñò³ð ³ ÷àñ ñîö³àëüíîãî òà îñîáèñòîãî ñàìîçðåàë³çóâàííÿ êîæíîãî ³ ÿê ñóá’ºêòà,
³ ÿê îñîáèñòîñò³, ³ ÿê ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ³ ÿê
óí³âåðñóìà.
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