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У сучасних реаліях феномен «трансдисциплінарності» проектується на
осягнення різноманітних взаємовпливів у межах різних предметних галузей,
що визначає творення й осмислення нових наукових проблем, цілей і навіть
дисциплін. Наукові дослідження, здійснювані у контексті
трансдисциплінарних підходів, формують можливості для комплексного
вивчення наукових проблем, що передбачає їхній розгляд шляхом
простежування різнорівневих та різновимірних взаємодій і кореляцій, які
потребують залучення систем понять, принципів, закономірностей різних
дисциплін, а також методологічних основ їх вивчення.

Трансдисциплінарний підхід забезпечує можливості для інноваційних
досліджень, які визначаються перспективами творення нових наукових
смислів у результаті вивчення кореляцій між різними предметними вимірами.
Трансдисциплінарні виміри сучасного наукового мислення стають
предметом досліджень, що охоплюють проблеми, інтерактивних систем
знань, інформаційно-освітніх ресурсів, філософії науки й освіти,
різноманітних сфер наукової діяльності тощо. У працях С. Довгого [1],
О. Стрижака [3], О. Палагіна [2] та ін., які репрезентують наукові здобутки у
сфері новітніх концепцій трансдисциплінарності, представлені теоретичні
основи й емпіричні результати втілення трансдисциплінарних досліджень.

У контексті трансдисциплінарних підходів розглядаються онтології, які
дозволяють здійснювати аналіз, систематизацію інформації та формувати
різноманітні класифікаційні схеми, моделі, у відповідності до визначених
умов, параметрів і завдань. Формування трансдисциплінарної онтології на
прикладі програми з української літератури дозволяє забезпечити
візуалізацію інформації на основі попередньо сформованих ієрархічних
зв’язків між елементами навчального матеріалу. До переваг використання
трансдисциплінарної онтології варто зарахувати створення передумов для
різних видів аналізу визначеної інформації, можливості її доповнення та
видозміни у залежності від конкретних навчальних потреб, формування
уявлення про компоненти певного навчального матеріалу у вигляді цілісності.



Рис. 1. Онтологія у вигляді призми
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