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У статті розглядаються питання методики пошуку художнього образу 

дизайн-об’єкта на етапі передпроектного дослідження. Аналізуються 

переваги та недоліки відомих евристичних методів. Обгрунтовується 

авторська методика формування квалітативних комплексів, призначена для 

активізації та адекватного цілеспрямування свідомої художньої творчості в 

процесі дизайн-проектування.  
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Протягом 20 сторіччя хід розвитку архітектури та дизайну привів до 

розуміння, що традиційні графічні методи проектування не здатні повною 

мірою задовольнити потреби формування сучасного предметно-просторового 

середовища. Зміна способу життя людства потребувала та потребує нових 

підходів у створенні предметного оточення людини [8]. Виходячи з цього 

проектні процеси було доповнено цілою низкою пошукових методик, 

спрямованих на формування найбільш раціональних, адекватних ситуації, 

новаторських рішень [4, 8, 16]. Ці методи грунтуються на досягненні нових 

наук та міждисциплінарних підходах, що формувались протягом останнього 

століття – зокрема, математичного моделювання, системного аналізу, 

соціології, психології, семантики тощо. За основним методологічним 

принципом ці методи поділяються на дві великі групи – формалізовані та 

евристичні. Перша група, що грунтується на досягненнях математики та 

формальної логіки, характеризується  раціонально-логічною методологією, 

пошук рішення у цьому напрямку відбувається за принципами, близькими до 

комбінаторних. Друга група, що спирається на досягнення психології та нових 

дисциплін, що виникли на її основі (семантика, психолінгвістика, 



психосемантика тощо), орієнтується на пошук «нестандартних» рішень шляхом 

активізації творчої діяльності проектувальника. Назва «евристичні» походить 

від вигуку «Еврика!» («Знайшов!»), яким, за античним анекдотом, Архімед 

відзначив раптове відкриття основного гідростатичного закону – цим 

вказується на те, що метою евристичного методу є створення ситуації 

раптового «осяяння». 

Створення дизайн-об’єкта вимагає від проектувальника врахування 

значної кількості чинників, що традиційно поділяються на три великі групи – 

функціональні, конструктивні та естетичні. Очевидно, що за внутрішньою 

сутністю чинники перших двох груп мають скоріше раціонально-логічний 

характер, тим часом як питання естетики потребують скоріше інтуїтивного 

підходу. Виходячи з цієї логіки можна стверджувати, що для вирішення 

функціональних та конструктивних питань в проектному процесі є більш 

придатними формалізовані методи (хоча використання також і евристичних не 

виключено й може дати цікаві результати), але для художньо-естетичного кола 

питать доцільніше спиратись в першу чергу саме на евристику. Втім, на нашу 

думку, така логіка є дещо спрощеною. В цій статті ми наводимо приклад 

розробленої нами методики, що спрямовано на дослідження саме художнього 

аспекту проектної проблеми. Ця методика поєднує в собі якості формалізованої 

та евристичної.  

В нашій роботі ми виходимо з того, що функціональні, конструктивні та 

естетичні чинники формування дизайн-об’єкту некоректно розглядати як 

однотипні чи рівноправні. На нашу думку, з погляду загальноестетичної 

дихотомії форми та змісту, особливості функції та конструкції об’єкта 

становлять його змістовну складову, тим часом як художньо-естетичне рішення 

існує на формальному плані. Свого часу ми доводили це твердження, 

аналізуючи зміст «Тріади Вітрувія» в контексті сучасної теорії архітектури [10], 

але для дизайн-проектування в цілому ситуація є дуже подібною. Виходячи з 

цього, ми розглядаємо питання художнього проектування перш за все з погляду 

пошуку художніх засобів виразності для вираження змісту об’єкта, тим часом 



як цей зміст має фукціонально-конструктивне наповнення. В попередніх 

публікаціях ми обгрунтовували необхідність та можливість в цій галузі 

цілеспрямованої формалізованої діяльності проектувальника та розглядали 

можливість використання з цією метою підходів, що поєднують методи 

психології, семантики та формально-логічних дисциплін [11, 12, 14]. В цій 

статті ми даємо обгрунтування одному з таких методів з погляду загальної 

психології. 

Якщо розглядати питання пошуку художньої виразності дизайн-об’єкта з 

погляду формально-змістових відношень, природним є звернення до 

семантичних методик. Існує певна група евристичних методів, що вочевидь 

працюють з питаннями смислової складової проектованого об’єкта та засобами 

художнього вираження цієї складової. Ці методи умовно можна назвати 

асоціативно-семантичними – наприклад, методи фокальних об’єктів, гірлянд, 

асоціацій, аналогій тощо [4, 16]. Застосування цих методів у професійній 

підготовці чи підвищенні кваліфікації дизайнерів викликає велику 

зацікавленість слухачів, дійсно дозволяє розширити поле творчого пошуку та 

інколи виробити справді цікаві рішення. Проте цим методам притаманні деякі 

особливості, що, на нашу думку, ставлять під сумнів їхню придатність для 

адекватного вирішення реальних завдань дизайн-практики. Коротко розглянемо 

методологічні підстави цієї групи методів для виявлення тих їх особливостей, 

що можуть вважатись перспективними, та таких, що викликають 

обгрунтований сумнів щодо їх продуктивності для практики дизайну. 

Перша і найголовніша особливість цієї групи методів – це апеляція до 

змістовної складової дизайн-об’єкта. Це виходить хоча б з їх принципової 

вербальності – усі методи цієї групи грунтуються на певних маніпуляціях з 

вербальним, словесним матеріалом (у дужках можна відзначити, що в цьому 

полягає важлива відмінність евристичних методів як від традиційних (клаузура, 

ескізування тощо), що мають графічно-зображувальний характер, так і від 

сучасних формалізованих, що працюють з математичною або логічною 

символікою). Саме ця особливість дозволяє охарактеризувати ці методи як 



семантичні. Цю особливість безумовно слід вважати перспективною, такою, що 

дійсно може сприяти свідомому вирішенню проектних завдань.  

Проте більш глибокий аналіз з погляду семантики показує, що змістовий 

компонент у цих методах обмежується рефернцією, предметною віднесеністю 

задіяного вербального матеріалу. Це стосується перш за все «фокального 

об’єкта» як відправної точки пошуку, проте стандартні асоціативні процедури 

цих методів приводять до того, що більшість понять, що виникають в ході 

асоціювання, також розглядаються з погляду саме предметної віднесеності. Але 

відомо, що предметна віднесеність – це лише найбільш очевидний, 

поверхневий план змісту, тим часом як повноцінна робота з вербальним 

матеріалом передбачає звернення до значення, смислу, семантичного ядра 

слова [2, 5]. Асоціативні методи не дають для цього надійної підстави, що в 

результаті частіше призводить до неглибоких, поверхневих рішень, що можна 

вважати скоріше дотепними, ніж сутнісно новими та творчими. Ще одна 

особливість асоціативних методів полягає у самій процедурі асоціації. За 

класичним визначенням, асоціація є відображенням у свідомості об’єктивних 

взаємозв’язків між предметами та явищами [18]. Проте основу асоціативних 

методик активізації творчості становить психоаналітичний метод «вільних 

асоціацій», що принципово звужує це поняття. Для цілей психоаналізу 

«асоціація» трактується як суб’єктивно значимий зв’язок, що нерідко виникає у 

свідомості людини випадковии чином. Саме у такій якості асоціації становлять 

інтерес для психоаналітика, саме на виявлення таких суб’єктивно-випадкових 

асоціацій спрямовано «вільне» асоціювання з усіма його модифікаціями, 

включаючи «зв’язані», «спрямовані» та «ланцюгові» процедури [2, 13].  

Застосування такого підходу до дизайн-проектування навряд чи можна вважати 

виправданим, оскільки дизайн-об’єкт як соціально значуще змістовне явище не 

може грунтуватись на випадкових суб’єктивно-значимих зв’язках, але на 

об’єктивних закономірностях. Таким чином, дві названі властивості сематично-

асоціативних методів, а саме референтна орієнтованість та процедура вільного 

асоціювання, примушують ставити доречність цих методів під сумнів, а у 



деяких випадках примушують вважати такі методи навіть шкідливим як з 

позиції формально-змістовної єдності об’єкта, так і з погляду соціальної 

відповідальності проектувальника. 

На підставі наведених вище міркувань нами було розроблено власну 

методику активізації художньої творчості дизайнерів. Ця методика 

розроблялась нами з 2005 року в процесі викладання дисципліни «Основи 

художнього конструювання та композиційного формотворення» на кафедрі 

дизайну інтер’єру та меблів КНУТД. Однією із складових цієї методики є група 

методів, спрямованих на формування квалітативних комплексів. Метою цієї 

статті є обгрунтування самого поняття «квалітативний комплекс» в контексті 

дизайн-проектування, опис методів формування таких комплексів  та виявлення 

місця та ролі квалітативних комплексів в процесі художнього проектування. 

За основу нашого підходу до творчого пошуку в дизайні ми беремо 

наведене вище твердження про те, що художня форма дизайн-об’єкта є 

вираженням перш за все його призначеності для виконання певної функції (яка 

може розглядатись з погляду утилітарного, експлуатаційного, психологічного, 

соціально-економічного тощо), а також конструктивно-технологічних 

особливостей створення цього об’єкта. В ідеалі кожен з таких раціонально -

утилітарних чинників, що впливає на формування дизайн-об’єкта, має знайти 

своє художнє вираження в його формі. Раціональний характер вимог, що 

висуваються до дизайн-об’єкта, викликає природне бажання вирішувати 

проектні завдання формально-логічним шляхом, проте очевидно, що у галузі 

художньої творчості таке мислення в чистому вигляді не є продуктивним. 

Особливо виразно це виявляється у випадку проектування складних 

просторових  структур (зокрема у дизайні інтер’єру), де змістова основа, 

предмет вираження представлено великою кількістю різноманітних категорій. 

Таким чином, ми приходимо до очевидного протиріччя між потребою 

формально-логічного пошуку засобів виразності та непродуктивністю 

застосування у цій галузі формалізованої методології. З іншого боку, як було 

зазначено вище, відомі евристичні методи, зокрема семантично-асоціативні, 



виявляються також непридатними для комплексного вирішення проектних 

завдань, оскільки іх референтна орієнтованість не дозволяє глибоко 

досліджувати сутність проблеми, а вільне асоціювання не сприяє виявленню 

об’єктивних закономірностей, що лежать в основі проектного завдання та 

проектної ситуації. 

Гіпотеза, яку нами було покладено в основу низки досліджень, полягає в 

тому, що для вирішення питань активізації художньої творчості (зокрема, 

питань свідомого пошуку засобів виразності) формально-логічні методи 

мислення потребують трансформації на основі синтезу з асоціативно-

семантичними.  

Для початку окреслимо дві основні форми мислення, що розглядаються у 

нашій роботі як вихідні. Формально-логічним, раціональним або понятійним ми 

називаємо мислення, що оперує системою понять та категорій, ієрархічно 

пов’язаних за родо-видовим принципом на основі логічної абстракції та 

узагальнення. Важливим є те, що раціональне мислення оперує словами як 

поняттями, тобто апелює не до предметної віднесеності, а до значення слова. 

Такий тип мислення є домінуючим у свідомості сучасної людини; на 

формування базових навичок формально-логічного мислення спрямовано усю 

систему загальної середньої освіти, наявність таких навичок є необхідною 

передумовою для, скажімо, отримання вищої освіти, і розвиток цих навичок є 

невід’ємною складовою академічних програм. Основи наукової теорії розвитку 

цього типу мислення у вітчизняній традиції закладено класичною працею 

Л.С.Виготського «Мислення та мовлення» («Мышление и речь») [5]. Важливим 

надбанням цієї роботи є розгляд раціонального, понятійного мислення саме в 

процесі розвитку, зокрема дослідження онтогенетично попередніх форм 

мислення, виявлення того, яким саме чином мислить дитина перед тим, як у 

підлітковому віці починає формуватись здатність до узагальнення на основі 

ієрархічного абстрагування. 

Формою мислення, що в розвитку свідомості людини безпосередньо 

передує понятійному, за Виготським є «комплексне мислення». «Комплексом» 



автор називає об’єднання в свідомості уявлень про окремі предмети на основі 

не абстрактно-логічного, а конкретного, фактичного, наочного зв’язку між 

ними. Таким чином, слово в комплексному мисленні використовується не для 

вираження абстрактного поняття, а як предметно-віднесений знак. В 

експериментальному дослідженні Виготським було виділено кілька різновидів 

комплексів – «ядерний», «колекція», «ланцюговий», «дифузний» тощо. 

Особливості типології комплексів ми розглянемо далі в тій частині, в якій вона 

становить інтерес для нашої роботи. До речі, як можна побачити, розглянуті 

нами вище семантично-асоціативні методи за своєю формою є методами 

формування саме таких комплексів, тобто по суті пропонують дизайнерові 

певним чином регресивний шлях розвитку, «повернення до дитинства» – і в 

цьому ми вбачаємо ще одну підставу вважати ці методи малоперспективними 

та врешті некорисними. Як буде видно з наступного викладу, наша методика 

дозволяє задіяти позитивні та перспективні якості «дитячого мислення» на 

якісно новому рівні.  

Таким чином, на основі роботи Виготського ми можемо виділити дві 

форми мислення, притаманні сучасній людині (зокрема, дизайнеру): 

формально-логічне, понятійне – що є актуальним та домінуючим, та 

комплексне, що можна вважати рудиментарним. Зазначимо особливості цих 

форм мислення, що враховуються в нашій методиці.  

Понятійне мислення:  

- об’єкт мислення: значення слова (семантичне ядро). 

- зв’язки між об’єктами: формально-логічні. 

Комплексне мислення:  

- об’єкт мислення: предметна віднесеність слова (референт).  

- зв’язки між об’єктами: фактично-наочні. 

Виходячи з цього можна сформулювати припущення щодо того, яким 

чином ці дві форми мислення можуть бути синтезовані на якісно новому рівні. 

Очевидно, що головним надбанням понятійного мислення є апеляція до 

значення слів та подолання предметної віднесеності; тим часом як формально -



логічна структура є лише передумовою для такого подолання та у свою чергу 

може бути подолана на наступному витку спіралі розвитку. Тобто форма 

мислення, що може бути створена як синтез двох названих, буде 

характеризуватись такими властивостями: 

- об’єкт мислення: значення слова. 

- зв’язки між об’єктами: фактично-наочні. 

Розглянемо конкретніше елементи цієї структури для визначення того, 

який вигляд матиме застосування цієї синтетичної форми мислення  в галузі 

дизайнерського пошуку. 

Теоретично нами визначено, що об’єктом мислення дизайнера на етапі 

проектного пошуку мають бути значення слів. В конкретній ситуації це 

означає, що будь-яке явище, що з ним стикається дизайнер у цьому процесі, 

переосмислюється від предметної віднесеності до загального значення. 

Фактично це потребує відділення (абстрагування) якостей від предметів та 

процесів, яким ці якості притаманні. Наприклад, якщо меблі, що проектуються, 

призначено для відпочинку, здійснюється перехід від поняття «меблі для 

відпочинку» (предметно-віднесене поняття) до категорії «відпочинок»; якщо 

приміщення має бути добре освітленим – від поняття «світле приміщення» до 

категорії «світлота». Причому ця процедура може виконуватись у декілька 

етапів: скажімо, наведена вище категорія «відпочинок» певним чином також є 

предметно-віднесеною як характеристика певного функціонального процесу. 

Подальше абстрагування передбачає виявлення якостей самого процесу 

відпочинка: наприклад, «спокій», «комфорт», «розслабленість» тощо. Таке 

абстрагування якостей ми визначаємо як «квалітативний аналіз».  

Як результат квалітативного аналізу дизайнер отримує перелік якостей, які 

важливо втілити в дизайн-розробці, але які сприймаються не як предметно-

віднесені, а як загальні поняття. Наступний етап, який ми визначаємо як 

«квалітативний синтез», спрямовано на формування на основі цих якостей 

цілісної картини, цілісного образу. Оскільки, як видно з попереднього, ми 



проводимо цю роботу на основі фактично-наочних зв’язків між абстрактними 

якостями, результат ми можемо визначити як «квалітативний комплекс». 

Як зазначено вище, формування квалітативного комплексу відбувається на 

основі фактично-наочних зв’язків між абстрактними якостями, що виявлено на 

етапі квалітативного аналізу. З першого погляду це формулювання здається 

парадоксальним, якщо не внутрішньо суперечливим. Оскільки абстрактні 

якості є поняттями, тобто суто мисленнєвими категоріями, наявність наочних 

зв’язків між ними видається неможливою. Формально-логічне, понятійне, 

дискурсивне мислення не включає такої процедури, як «споглядання поняття» – 

поняття не споглядаються, а мисляться. Проте, як ми вказували, нашою метою є 

подолання обмеженості понятійного мислення. Одним із шляхів такого 

подолання є концепція «споглядальної здатності судження», сформульована 

німецьким поетом та філософом І. В. Гете [6] (див. також [3, 15, 17]; в одній з 

наших попередніх публікацій [9] ми детальніше розглядали цю концепцію в 

іншому контексті; там же наведено ширшу бібліографію з цього питання). На 

основі власного досвіду спостереження природи Гете виявив можливість 

розвитку нової якості мислення, що полягає саме у здатності споглядати 

узагальнені поняття. Найбільш виразно він висловив це у розмові з Шиллером, 

вигукнувши: «Мені приємно, що я маю ідеї, які можу бачити на власні очі»  [7]. 

До речі, Карен Свасьян з цього приводу зазначає, що вислів «бачити ідеї» є аж 

ніяк не парадоксальний, а радше тавтологічний, оскільки грецькою мовою 

«ідея» означає «те, що видиме» [15]. Парадокс скоріше полягає у тому, що ця, 

теоретично начебто неможлива процедура насправді є абсолютно доступною та 

інтуїтивно зрозумілою для будь-якої людини. Наприклад, зв’язок між 

поняттями «активність», «тепло», «радість» є скоріше очевидним, ніж 

логічним, хоча логічне обгрунтування цього зв’язку є також можливим. Проте в 

концепції «споглядального судження» важливішим є не логічне обгрунтування, 

а феноменологічна рефлексія, тобто самоспостереження для виявлення 

критеріїв, на основі яких певні поняття об’єднуються у квалітативні комплекси. 

Аналіз цих критеріїв дозволяє детальніше розглядати генетичну типологію 



квалітативних комплексів, тобто класифікувати їх на основі принципів їх 

формування. При цьому з’ясовується, що виявлені Виготським на матеріалі 

дитячого мислення генетичні різновиди предметно-віднесених комплексів 

також можливі у квалітативно-споглядальному мисленні дорослої людини. 

Розглянемо ці різновиди детальніше, оскільки розуміння того, як саме 

формуються квалітативні комплекси, має не лише теоретичне, але й 

інструментальне значення. 

Перший тип комплексів Виготський називає «асоціативним» [5], проте цей 

термін є занадто широким (врешті, будь-який комплекс можна вважати 

асоціативним); у сучасній психології частіше вживається термін «ядерний». 

Формується такий комплекс на основі об’єкта-ядра, до якого усі наступні 

об’єкти приєднуються на основі спорідненості саме з ядром, хоча можуть не 

мати подібності один до одного. Якщо позначити об’єкти (у випадку 

квалітативних комплексів ними є поняття-якості) символами A, B, C, D тощо, а 

зв’язки між ними – символами x, y, z, то схематично ядерний комплекс можна 

представити у вигляді  «A x B; A y C; A z D». Практично формування такого 

комплексу у нашій методиці відбувається наступним чином. Серед переліку 

понять, отриманих шляхом квалітативного аналізу, обирається одне, що, на 

думку дизайнера, має відносно велике значення для майбутнього об’єкта, та 

навколо цього поняття утворюється «гроно» пов’язаних якостей. Інший прийом 

– формування ланцюгів якостей («ланцюговий комплекс» – другий у 

класифікації Виготського [5]). У цьому процесі об’єкти пов’язують послідовно, 

тобто виникає комплекс виду «A x B y E z F». Проте очевидно, що ядерні та 

ланцюгові комплекси в чистому вигляді не несуть значного смислового 

навантаження, оскільки в їх основі лежать декілька різнопланових критеріїв. 

Але на практиці такі теоретично-чисті ситуації, як правило, не зустрічаються, а 

частіше відбувається те, що за Виготським [5] можна назвати формуванням 

дифузного комплексу. В цьому випадку під час утворення понятійних ланцюгів 

відбувається поступова трансформація критерія, тобто комплекс набуває 

вигляду «A x1 B x2 E x3 F». Це, до речі, не заперечує можливості одночасного 



розвитку «ядерного грона» шляхом формування кількох паралельних ланцюгів, 

скажімо, на додаток до наведеного вище може виникнути ланцюг виду «A y1 C 

y2 G» тощо. Крім того, ланцюги можуть утворювати відгалуження. Очевидно 

також, що можливим є одночасне формування квалітативних комплексів на 

основі кількох «ядерних об’єктів». Як правило, квалітативний аналіз дає певну 

кількість понять, зв’язок між якими не є очевидним – у такому випадку кожне з 

цих понять розглядається як незалежне ядро окремого комплексу, що не 

заперечує можливості того, що окремі ланцюги та відгалуження цих комплексів 

можуть додатково «переплітатись». При цьому важливо ще раз зазначити, що 

критерії зв’язку мають бути фактично-наочними, а не формально-логічними. 

Наприклад, поняття «тепло» та «холод» з погляду формальної логіки 

поєднуються поняттям «відчуття температури», але з погляду наочності є 

очевидними антонімами, тобто не можуть входити до одного комплексу. 

Результатом квалітативного синтезу є утворення кількох ядерно-

ланцюгових структур квалітативних комплексів. В основі кожної з цих 

структур лежить певний критерій пов’язування понять-якостей, який в процесі 

формування комплексу сприймався як фактично-наочний, очевидний. Але 

задля можливості подальшого використання матеріалів квалітативного синтезу 

у творчому пошуку необхідною є процедура феноменологічної рефлексії цих 

критеріїв. Метою цієї процедури є виявлення такого поняття, яке у кожному 

конкретному випадку найбільш глибоко та повно характеризувало б принцип 

утворення кожного з отриманих комплексів. Результатом цієї процедури є 

перелік з кількох якісних категорій, кожна з яких є загальною характеристикою 

одного із отриманих комплексів, а усі разом вони являють собою стисле 

вираження основної ідеї, концепції, «мотив» або «девіз» проектованого об’єкта. 

З погляду семантичної психології ці декілька понять можна також вважати 

«семантичним кодом» [1]; якщо ж трактувати цей результат з погляду естетики, 

то йдеться про найбільш концентроване вираження змісту майбутнього твору 

мистецтва. Крім того, можна зазначити, що усі разом узяті якості та 

характеристики проектованого об’єкта також становлять цілісний комплекс 



(точніше, мета-комплекс), утворений за принципом «колекції» (взаємного 

доповнення [5]); цілісність цього комплексу є запорукою внутрішньої 

художньої єдності проектованого об’єкта. 

В якості прикладу формування квалітативних комплексів наведено роботу 

за темою «Дизайн-концепція інтер’єру квартири» (рис. 1). Ми наводимо саме 

навчальну роботу початкового рівня, тому що вона є нескладною та (попри 

окремі змістові недоліки) водночас досить виразною, а отже, дозволяє наочно 

проілюструвати описану вище методику. На рисунку підкресленими є слова-

«ядра», від яких починалось формування комплексів, стрілками позначено 

напрямки формування ланцюгів, а «хмарками» – сформовані комплекси. 

Результатом цієї роботи е семантичний код «турбота, привітність, спокій, 

радість, цікавість, здоров’я» (поняття виділено рамками), що в подальшому 

було використано як основу для розробки власне дизайн-концепції. 

 

Рис.1. Приклад формування квалітативних комплексів (навчальна робота) 

На цьому етапі семантичне дослідження проектного завдання можна 

вважати завершеним. Наступним кроком є пошук засобів виразності для 

вираження того змісту, що виявлено в процесі формування квалітативних 

комплексів. Розгляд цього питання виходить за межі цієї статті; деякі 



методологічні підходи до цієї проблеми та відповідні приклади з нашої 

практики розглядались нами у попередніх публікаціях [10, 11, 14]. Як свідчить 

наш особистий досвід, як у галузі проектної практики, так і у сфері викладання 

дизайну інтер’єру, свідомий пошук засобів виразності на основі «мотиву» чи 

«семантичного коду» є досить дієвим інструментом активізації творчого 

процесу, особливо з урахуванням того, що за кожним поняттям цього «коду» 

стоїть відомий проектувальникові перелік бажаних семантичних якостей 

проектованого об’єкта. 

Узагальнити наш виклад можна наступним чином. 

1. Вирішення питань художньої виразності дизайн-об’єкта є ключовим 

питанням дизайн-проектування. Творче вирішення цього питання з 

урахуванням функціонально-конструктивних чинників вимагає цілісної 

методики на основі синтезу формалізованих та евристичних методів. 

Прикладом такого синтезу є пропонована методика формування квалітативних 

комплексів. 

2. Квалітативний комплекс – мисленнєве утворення, поєднання бажаних 

якостей проектованого об’єкта на основі їх фактично-наочної подібності. 

Узагальнена характеристика кількох квалітативних комплексів, сформованих 

по відношенню до певного об’єкта, є концентрованим вираженням його 

художнього змісту та може бути визначеною як «ідея», «мотив», «девіз» чи 

«семантичний код». 

3. Квалітативний комплекс формується шляхом послідовного виконання 

процедур квалітативного аналізу, квалітативного синтезу та феноменологічної 

рефлексії.  

4. Процедура квалітативного аналізу спрямована на подолання предметної 

віднесеності виявлених бажаних якостей проектованого об’єкта, тобто 

фактично є подібною до процедури феноменологічної редукції. 

5. Процедура квалітативного синтезу спрямована на виявлення якісної 

подібності виявлених бажаних якостей проектованого об’єкта. Ця процедура 

відбувається на основі поєднання ядерних, ланцюгових та дифузних принципів.  



6. Процедура феноменологічної рефлексії вирішує два завдання. По-перше, 

саме через цю процедуру формується концентроване вираження змісту 

проектованого об’єкта; по-друге, цю процедуру спрямовано на переосмислення 

набору виявлених комплексів як цілісного мета-комплексу задля забезпечення 

художньої цілісності проектованого об’єкта.  

7. Сформований та виражений у стислій вербальній формі «мотиву» чи 

«семантичного коду» комплекс бажаних якостей проектованого об’єкта 

становить надійну основу для творчого пошуку засобів виразності, активізує 

процес такого пошуку, спрямовує цей процес у напрямку художньої цілісності, 

а також сприяє адекватності рішення проектному завданню та проектній 

ситуації. 
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