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Absract 

The article is devoted to highlighting the features of changes in the scientific paradigm, dictated by the im-

plementation of a transdisciplinary approach. The concept of transdisciplinarity is correlated with the formation 

of a matrix of scientific knowledge, which leads to significant modifications of methods of understanding scientific 

information through the definition and perception of previously unknown fragments of reality. The analysis deter-

mines the multidimensionality and multilevel nature of transdisciplinary research, which is determined by a set of 

interactions defined and distributed according to certain parameters. It is substantiated that the multilevel and 

multidimensionality of the objects of transdisciplinary research correlates with the multidimensionality of the 

worldview of the subject who selects the parameters, forms, methods of research. 

Анотація 

Стаття присвячена висвітленню особливостей змін наукової парадигми, продиктованих реалізацією 

трансдисциплінарного підходу. Поняття трансдисциплінарності співвідноситься із формуванням матриці 

наукового пізнання, яка призводить до істотних модифікацій методів осмислення наукової інформації за 

допомогою визначення та сприйняття невідомих раніше фрагментів реальності. Шляхом аналізу визначено 

багатовимірність та багаторівневість трансдисциплінарних досліджень, що визначаються сукупністю вза-

ємодій, визначених і розподілених за певними параметрами. Обґрунтовано, що багаторівневість і багато-

вимірність об’єктів трансдисциплінарних досліджень вивчення корелює із багатовимірністю світосприй-

няття суб’єкта, який здійснює відбір параметрів, форм, методів дослідження. 
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На сучасному етапі розвитку трансформація 

наукового мислення здійснюється шляхом форму-

вання системного підходу у вивченні будь-яких на-

укових проблем. Трансдисциплінарний підхід до 

вивчення наукових проблем забезпечує охоплення 

різноманітних аспектів і формування цілісного 

сприйняття досліджуваних явищ. Сучасні наукові 

студії, у яких реалізується трансдисциплінарний 
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підхід, присвячені осмисленню проблем філософії 

науки та освіти [5], STEM-освіти [1], інформаційно-

освітніх ресурсів [2], різноманітних сфер наукової 

діяльності тощо. Теоретичні засади сучасних тран-

сдисциплінарних досліджень сформульовані у нау-

кових працях Ж. Піаже [4], Б. Ніколеску [3] та ін. 

Вагомий внесок у сучасні дослідження трансдис-

циплінарності здійснюють дослідники, які інтерп-

ретують вчення В. Вернадського про ноосферу. 

Трансдисциплінарні площини досліджень фо-

рмують взаємопов’язані контексти дослідницької 

активності, сприймання й використання наукових 

знань як таких, що детермінують багатовимірні ко-

реляції між різнопредметними фрагментами емпі-

ричних та теоретичних осягнень. Поняття транс-

дисциплінарності у сучасному науковому розу-

мінні зводиться до окреслення загальних 

методологічних параметрів, що охоплюють взаємо-

дію конкретних методологій, інструментів для фо-

рмування цілісної наукової картини світу, яка де-

монструє різні грані наукового пізнання, співвідно-

сні із осмисленням певних, суміжних або 

несуміжних, предметних галузей у їхніх конкрет-

них та ймовірних взаємозв’язках, взаємообумовле-

ностях і взаємовпливах. 

У науковому світосприйнятті кристалізувалася 

універсалізована концепція про трансдисциплінар-

ність як про єдиний простір пізнання, який вміщує 

різні галузі наукових знань, що створює переду-

мови для їхніх багатоманітних співвідношень, які 

стають причиною формування нових смислових 

площин. Трансдисциплінарні співвідношення охо-

плюють різні напрями розвитку наукового пізнання 

– лінійного та нелінійного, що дозволяє вводити у 

сферу трансдисциплінарних досліджень наукові 

проблеми, які характеризуються невизначеністю, 

неоднозначністю, неодновимірністю їхніх зістав-

лень, що у процесі їхнього осмислення можуть на-

бувати вигляду певної впорядкованості. 

Трансдисциплінарна ідеологія поєднується із 

розумінням людини і світу як безкінечних та бага-

товимірних у плані (само)пізнання. Різнорівневість 

складних процесів та складних систем, що функці-

онують у різних площинах (все)світу, які є об’єктом 

пізнання, а також багатовимірність суб’єкта пі-

знання, становлять підґрунтя для застосування тра-

нсдисциплінарного підходу. Водночас трансдисци-

плінарний підхід базується на пошукові тих гли-

бинних структур, які у найзагальніших рисах та 

найбільш уніфікованих варіаціях поєднують досяг-

нення різноманітних предметних галузях у єдине 

ціле; при цьому трансдисциплінарне світобачення, 

спираючись на досягнення окремих предметних га-

лузей, визначається виходом за межі конкретних 

дисциплін, зосереджуючи наукові пошуки у царині 

їхніх взаємодій. 

Важливим аспектом трансдисциплінарності 

виявляється репрезентація суб’єктних та об’єктних 

характеристик дослідження. Внаслідок появи но-

вих сфер дослідження, зумовлених поєднанням різ-

них дисциплін, виникає потреба переосмислення 

поняття вірогідності дослідження. Суб’єктність до-

слідження стає вагомим атрибутом трансдисциплі-

нарності. Це, в свою чергу, стає фактором, який 

сприяє трансцендуванню різних галузей наук та уз-

годженій взаємодії тих галузей, які належать до рі-

зних напрямів наукових класифікацій, а також тво-

ренню кореляцій між науковими, мистецькими, 

трансцендентними осягненнями. Трансдисципліна-

рність характеризується формуванням якісно нових 

аспектів знань з позицій багаторівневого сприй-

няття, що виникають у результаті взаємодії та інте-

грації предметних галузей, і дозволяють ефективно 

поєднувати різноманітні наукові підходи й наукові 

концепції. 

Реалізація потенціалу трансдисциплінарного 

підходу не обмежується ефективним і раціональ-

ним застосуванням його у сферах наукових пошу-

ків й освітньої діяльності, а, завдяки таким характе-

ристикам трансдисциплінарності, як універсаль-

ність, багатовимірність, смислова багатозначність 

та багатошаровість, розповсюджується на різнома-

нітні виміри людського буття. Основу трансдисци-

плінарного підходу, спроектованого на осягнення 

онтологічної парадигми, становить знаходження 

тих буттєвих домінант, які визначають глибинні пі-

двалини сутності, що має найрізноманітніші форми 

і прояви. 

Формування трансдисциплінарного світовід-

чуття зобов’язує дослідника здійснювати науковий 

пошук у напрямі узгодження параметрів великої кі-

лькості ієрархічних структур, що неминуче призво-

дить до утворення своєрідних суміжних зон, які ви-

ступають у ролі простору (а також форм, інструме-

нтів тощо) координації тих різноманітних аспектів 

реальності, які осягаються у межах конкретного 

трансдисциплінарного дослідження. Водночас від-

мінності між предметними галузями, які включа-

ються у сферу трансдисциплінарних наукових по-

шуків, слугують засобами конструювання різнови-

мірного сприйняття.  
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Abstract  
The article discusses a project approach to the formation of groups of professional competencies. The struc-

ture of the stages of building a holistic process of creative learning in the formation of individual groups of com-

petencies is presented. A model of the author's technology of dynamic information retrieval projects and practical 

aspects of its application are presented. 

Аннотация 
В статье рассматривается проектный подход формирования групп профессиональных компетенций. 

Представлена структура этапов построения целостного процесса творческого обучения при формировании 

отдельных групп компетенций. Приведена модель авторской технологии динамических информационно-

поисковых проектов и практические аспекты ее применения. 
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В качестве универсального инструмента фор-

мирования компетенций можно рассматривать ор-

ганизацию и управление самостоятельной творче-

ской работой студентов. Эффективность такой ра-

боты неразрывно связана с улучшением качества 

подготовки выпускников. «Личностно-ориентиро-

ванное» образование принимает более «личност-

ный» характер, превращаясь в «личностно-порож-

дающее». Специфика компетентностного обучения 

состоит в том, что усваивается не «готовое знание», 

кем-то предложенное, а прослеживаются условия 

происхождения данного знания. Интеграция в со-

держании образования понятий, способов деятель-

ности, творческого потенциала, проявления лич-

ностной позиции, осуществляется обучающимися в 

созидательном процессе на основе своего собствен-

ного опыта, рефлексии. [1,5]  

К способам формирования групп профессио-

нальных компетенций, в первую очередь, отнесем 

включение студента в разные виды квазипрофес-

сиональной деятельности через проекты, рассмот-

ренные на примере дисциплины «Высшая матема-

тика» в техническом вузе. Системность в форми-

ровании отдельных групп компетенций с 

использованием технологий творческого обучения 

структурно определяется выполнением следую-

щих шагов: 

1. Формулирование дидактических целей на 

базе перечня компетенций. В целевой установке 

указываются, какие формируются (развиваются) 

компетенции и за счет каких знаний, умений. 

2. Выбор варианта творческой технологии, 

определение ее параметров в соответствии с дидак-

тической целью, готовностью преподавателей, сту-

дентов и возможностями образовательной среды 

вуза. 

3. Подготовка регламента выполнения про-

екта и разработка критерия оценки результатов. Ре-

гламент может быть разработан в зависимости от 

степени формализации процедуры: «жесткий», 

«свободный»; с наличием или отсутствием кон-

фликта. Этот шаг требует высокого педагогиче-

ского мастерства, инновационной компетентности 

педагогических кадров [3]. 

4. Оценка результатов деятельности могут 

быть количественной и качественной. При количе-

ственной оценке необходимо каждому из показате-

лей придать «вес», определяющий его значимость. 

Затем проводится свертка в единую интегральную 

оценку. Можно предусмотреть внешние эксперт-

ные оценки, а также перекрестное оценивание 

участников проектной работы. Необходимо разра-

ботать методическое обеспечение процедур оцени-

вания, которое содержит инструкции по контролю 
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