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Анотація. Основна увага в статті приділяється аспектам реалізації 

конституційного права молодих науковців на свободу наукової творчості в 
рамках виконання навчально-дослідницьких проектів шляхом забезпечення 
доступу до сучасних досягнень в галузі науки та техніки. Для вирішення даної 
задачі пропонується створення трансдисциплінарної системи підтримки 
навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді засобами програмної 
платформи «Трансдисциплінарні Освітні Діалоги Аплікаційних Онтологічних 
Систем». Когнітивні програмно-інформаційні засоби ІТ ТОДАОС 
забезпечують формування трансдисциплінарних «призм знань», які являють 
собою мережеві онтологічні представлення результатів навчально-
дослідницької діяльності учнівської молоді, семантично пов’язані з мережевими 
онтологічними представленнями науково-технічної продукції 
фундаментальних та прикладних досліджень установ НАН України та 
індексами контекстної зв'язності з тематично спорідненою науковою 
інформацією, навчальними програмами МОН та навчально-освітніми й 
методичними матеріалами на основі інтероперабельності й інтегративності 
знання-орієнтованих інформаційних ресурсів та систем, створених у різних 
форматах та за різними стандартами й технологіями.  
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in science and technology. To solve this problem, it is proposed to create a 
transdisciplinary system of supporting the educational and research activities of the 
student youth by means of the software platform "Transdisciplinary Educational 
Dialogues of Application Ontological Systems". Cognitive IT software tools TODAOS 
provide the formation of transdisciplinary "prisms of knowledge", which are network 
ontological representations of the results of educational activities of student youth, 
semantically related to the network ontological representations of scientific and 
technical products of fundamental and applied researches of institutions of NAS of 
Ukraine and contextual connectivity indexes with thematically related scientific 
information, Ministry of Education’s curricula, and educational and methodological 
materials based on the interoperability and integrativeness of knowledge-oriented 
information resources and systems created in different formats and standards and 
technologies.. 

Keywords: transdisciplinarity, information-analytical system, research. 
 
Вступ 
Сьогодні наука у відкритому доступі стає надбанням усього світу, а не тільки 

окремої групи вчених, чиї результати кропіткої довготривалої праці залишаються 
похованими під товстим шаром пилу архівів університетів та/або дослідних 
організацій. Еволюція системи наукової комунікації, рух до відкритості, 
наповнення відкритих банків знань і перетворення науково-освітнього контенту 
на суспільне надбання має критичну важливість для всього світової спільноти. 
Важливим аспектом даного процесу є розширення кола осіб, що можуть 
займатися науковою й науково-практичною діяльністю, і перспективним 
напрямом є залучення учнівської молоді. Однак, для ефективної роботи учнів у 
рамках навчально-дослідницької діяльності необхідно забезпечити зручні 
механізми доступу до наявних масивів наукової інформації, такої, як звіти про 
науково-технічну діяльність, відомості про науково-технічну продукцію тощо. 

 
Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична система тематичного за-

безпечення навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді 
Сьогодні результати наукових досліджень, теоретичних та практичних 

розробок, спрямовані на вдосконалення знань у певній тематичній або 
предметній області, поширюються засобами «наукової комунікації» — складної 
системи, середовище якої призначене для полегшення інтелектуального обміну 
інформацією через широкий спектр ІТ-засобів, насамперед, мережевих.  

Інтернет докорінно змінив практичне та економічне середовище розподілу 
наукового знання. Конкретним втіленням цієї загальносвітової тенденції стала 
концепція «відкритого доступу» до наукової та навчальної інформації. 
«Відкритий доступ (англ. Open access (OA)) — безплатний, швидкий, постійний, 
повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових і навчальних 
матеріалів, що реалізується для будь-якого користувача в глобальній 
інформаційній мережі. Для науковців це: вільний доступ до останніх досліджень 
у галузі; більш активне поширення та вплив їх робіт, а отже, більше цитування та 
науковий авторитет. Для науково-освітніх організацій: авторитет, престиж у 
науковому світі та рейтинги, а також нові можливості управління науковою 
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комунікацією організації. Для видавців: ширша присутність та видимість видання, 
зростання цитування та підвищення імпакт-фактору. Для бібліотек: легкий 
доступ до джерел наукової інформації, якісне задоволення інформаційних 
потреб користувачів, нові партнерства із науковцями, викладачами, видавцями. 
Для національної економіки, розвитку науки й суспільства відкритий доступ 
забезпечує прискорення наукового прогресу, продуктивності, передачі знань.  

Репозиторії відкритого доступу забезпечують вільний доступ до наукових 
матеріалів, їх архівування та збереження на довготривалій основі, можливість 
обміну метаданими, гарантують незмінність е-публікації. Вони забезпечують 
постійне зберігання та надійне збереження публікацій, постійні URL, оперативне 
поширення результатів наукових досліджень серед світової наукової спільноти, 
пошук у метаданих та повнотекстовий пошук у цифрових матеріалах, отримання 
гарантовано високих результатів індексування в Google та інших пошукових 
системах, можливість збагачення CV науковців повними текстами, підвищення 
рейтингу та індексу цитування, можливість для пошуку міжнародних партнерів 
тощо. 

І хоча сьогодні існує безліч мережевих ресурсів, що надають вільний (або 
відносно вільний) доступ до наукових та освітніх матеріалів (Web of Science, 
Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, Open Ukrainian Citation Index (OUCI) 
тощо), єдиного уніфікованого інформаційного простору відкритого доступу до 
сучасних досягнень у галузі науки та техніки немає.  

Незважаючи на високий попит із боку користувачів та наявний практичний 
закордонний і вітчизняний досвід, розроблення і впровадження мережевих 
інформаційних систем забезпечення агрегованого доступу до такого роду 
ресурсів пов’язані з низкою проблем, зокрема гетерогенністю та 
інтероперабельністю стандартів метаданих для забезпечення їх доступності під 
час пошуку у всесвітній мережі. 

Аналіз наявних світових та вітчизняних інформаційних інтернет-ресурсів 
засвідчує зосередженість розробників програмного забезпечення для введення 
даних у відкритому форматі на проблемі неузгодженості в питаннях вибору 
стандартів обліку та створення метаданих на інформаційні ресурси. Вітчизняні 
бібліотеки, архіви, електронні журнали та файлові сховища, надаючи доступ до 
власних ресурсів, усе ще не використовують усі можливості та досягнення 
сучасних інформаційних технологій, а надалі залишаються кожен у своїй сфері. 
Такі особливості роблять впровадження уніфікованих стандартів дуже складним 
і трудомістким завданням, яка вимагає значних ресурсів. У той самий час для 
сучасного користувача не має значення походження інформації, її формат або 
стандарт чи технологія створення, адже він хоче отримувати її негайно та в 
повному обсязі, а не шукати по розпорошених сайтах різних установ. Особливо 
важливо це для учнівської молоді, що може використовувати таку інформацію в 
навчально-дослідницькій діяльності, але водночас може не мати можливості й 
навичок пошуку інформації в розподілених джерелах. Тому нагальним 
завданням є не розроблення та впровадження єдиних уніфікованих вимог до 
опису інформаційних ресурсів, що відображають сучасний стан науки та техніки, 
та їх якості (незалежно від походження), а розробка програмно-інформаційних 
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засобів забезпечення інтероперабельності даних на основі трансдисциплінарної 
моделі процесів агрегації та інтеграції розподілених мережевих інформаційних 
ресурсів, як гетерогенного упорядкованого інформаційного середовища.  

Інтегрований доступ до інформаційних масивів, що відображають 
результати фундаментальних та прикладних досліджень, здатні забезпечити 
програмно-інформаційні засоби інформаційно-аналітичної системи використання 
науково-технічної продукції для забезпечення навчально-дослідницької 
діяльності учнівської молоді, технологічним базисом якої є вбудовані мовно-
інваріантні інструменти семантичного аналізу та автоматичної й динамічної 
структуризації мережевих інформаційних ресурсів, що, до того ж, дозволять 
вирішити низку важливих питань у сучасних ІКТ: ліквідація інформаційної 
нерівності (доступ до інформації надається незалежно від часу, місця в просторі, 
соціальної належності, сприяння організації освітньо-наукових та навчально-
дослідницьких процесів; активізація інформаційно-знаннєвих процесів у 
наукових комунікаціях суспільства, сприяння популяризації науки серед молоді, 
створення умов для формування високоякісних наукових кадрів, сприяння 
процесам розвитку технічних, економічних та соціально-політичних інновацій. 

Для створення таких засобів може бути використана програмна платформа 
«Трансдисциплінарні Освітні Діалоги Аплікаційних Онтологічних Систем» (ІТ 
ТОДАОС). У якості програмно-інформаційних засобів роботи зі знаннями в ІТ 
ТОДАОС використовуються комп’ютерні онтології (Рис. 1), які дозволяють 
виділяти основні поняття з певної області знань та встановлювати зв’язки між 
ними [1]. 

 

 
Рис. 1. Приклад онтології, реалізованої засобами ІТ ТОДАОС 
 
Онтологія дозволяє на загальноприйнятих і загальнодоступних принципах 

концептуально викласти та відобразити міждисциплінарні зв’язки певних 
областей знань. Онтологія, як аналог поняття «модель», слугує засобом 
комунікації між трансдисциплінарними розподіленими інформаційними 
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ресурсами та системами завдяки поєднанню описів ресурсного контенту на 
основі об’єктно-орієнтованої процедури формалізації з описами 
інтерпретаційних функцій, які керують процесом постачання та наповнення 
інформаційного ресурсу, а її формальна структура спрощує комп’ютерне 
опрацювання, що дозволяє відобразити специфічні завдання інформаційного 
середовища. 

Робота ІТ ТОДАОС полягає у формуванні інтерактивних документів на 
основі онтологій [2]. Вхідна інформація представляється у вигляді онтологічного 
документу, який у подальшому представляється з допомогою засобів ІТ, що 
надають доступ до вмісту документу в інтерактивному режимі. Водночас 
інформація може бути, як наперед заданою (статичною) так і формуватися 
динамічно на основі повнотекстового індексу, побудованого над множиною 
інформаційних ресурсів (документів, елементів баз даних і знань, веб-сайтів чи 
окремих веб-сторінок та ін.). Динамічне формування онтологічного документу 
дозволяє надавати інтегрований доступ до фізично та тематично розподілених 
інформаційних ресурсів. Використання ж інтерактивного документу забезпечує 
інтерактивну інтероперабельну семантичну зв’язність множин контекстів 
інформаційних ресурсів у рамках поставленого завдання. У такий спосіб, ІТ 
ТОДАОС формує трансдисциплінарну систему знань для підтримки навчально-
дослідницької діяльності учнівської молоді. 

 
                                               Рис. 2. «Призма знань» 
 
Важливим аспектом забезпечення інтерактивної семантичної зв’язності є 

можливість агрегованого представлення великих масивів інформації, що може 
бути представлена у вигляді трансдисциплінарних «призм знань» (Рис. 2), які 
являють собою спеціалізований вид інтерактивного документу [3]. «Призма 
знань» служить мережевим онтологічним представленням результатів 
навчально-дослідницької діяльності (зокрема, учнів-членів Малої академії наук 
України), семантично пов’язаних із мережевими онтологічними представленнями 
іншої інформації, такої, як: 
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— науково-технічна продукція фундаментальних та прикладних досліджень 
установ НАН України; 

— навчальні програми МОН; 
— навчально-освітні та методичні матеріали. 
Процедура формування системи підтримки навчально-дослідницької 

діяльності учнівської молоді така: 
Першим етапом є розгортання платформи ІТ ТОДОАС, що включає в себе: 
— Сховище онтологій і їх метаданих; 
— Інтерфейсні модулі для відображення онтологій (включно з модулем 

«призми знань»); 
— Індексні зони для формування повнотекстового індексу інформаційних 

ресурсів [4]; 
— Спеціалізовані модулі для обробки і відображення спеціалізованих типів 

інформації, таких, як геопросторова [5]; 
— Адміністративні модулі для керування сховищами онтологій, індексними 

зонами й системою загалом. 
Розгортання системи може бути здійснене на наявних апаратних засобах НЦ 

«МАН» і Українського мовно-інформаційного фонду в короткі строки, водночас 
можуть бути використані вже наявні інсталяції інформаційно-аналітичних систем, 
створених на основі ІТ ТОДАОС. 

Другим етапом формування системи є створення тематичних онтологій, що 
розміщуються в рамках системи й застосовуються, як для зберігання інформації 
(інформаційні онтології), так і для керування роботою програмних модулів ІТ 
ТОДАОС (керівна онтології, такі, як онтологія «призми знань»). 

Основні типи онтологій у рамках системи підтримки навчально-дослідної 
діяльності учнів плануються наступні:  

— Пошукові онтології (онтології, що використовуються в процесі пошуку) — 
тезауруси предметних галузей, що можуть використовуватися для формування 
пошукових запитів в індексних зонах, а також онтології «призм знань», що 
містять уже сформовані дослідником пошукові запити; 

— Довідкові онтології — онтологічні представлення довідників, переліків, 
каталогів та ін. довідкової інформації, що може бути корисною учням у процесі 
навчань і дослідження; 

— Нормативно-правові онтологічні документи — онтологічні представлення 
навчальних програм (занеобхідності — також інших документів, таких, як закони 
чи стандарти); 

— Методичні онтології — онтологічні представлення різноманітних 
методичних матеріалів та інших навчальних документів. 

Водночас перелік документів, що будуть структуровані і представлені у 
вигляді онтологій, необхідно визначити в процесі створення системи. 

На третьому етапі формування системи підтримки навчально-дослідницької 
діяльності необхідно наповнювати індексні зони інформаційними ресурсами — 
як структурованими (створеними на другому етапі онтологіями), так і 
неструктурованими (статті, монографії, дисертації, веб-сайти та інші документи, 
що не ввійшли в перелік призначених для структуризації). 
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Сформована в такий спосіб трансдисциплінарна інформаційно-аналітична 
система підтримки навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді 
репрезентуватиме найбільш повний інформаційний знання-орієнтований 
мережевий ресурс, що міститиме онтологічний опис результатів 
фундаментальних та прикладних досліджень установ НАН України, та 
забезпечить семантичну зв’язність із навчально-дослідницькими проектами 
Малої академії наук України, навчальними програмами МОН та навчально-
освітніми й методичними матеріалами. 

 
Висновки 
Трансдисциплінарна інформаційно-аналітична система забезпечення 

навчально-дослідницької діяльності учнівської молоді засобами інноваційного 
комплексу мережевих програмно-інформаційних інструментів інтеграції фізично 
та тематично розподілених інформаційних масивів, створених за різними 
стандартами й технологіями в різних форматах, у вигляді «призм знань» 
ТОДАОС дозволить поширити наукове знання серед учнівської молоді, 
популяризувати та підвищити інтерес до науки, заохотити до приєднання до 
наукової спільноти шляхом надання інтегрованого доступу до 
вузькоспеціалізованих трансдисциплінарних інформаційних ресурсів установ 
НАН України незалежно від часу та територіального розміщення споживача. 
Завдяки цьому значно підвищиться рівень інтелектуальної та фахової підготовки 
абітурієнтів, що сприятиме підвищенню якості освіти загалом. Також 
популяризації науки та підвищенню інтересу до технічної інноватики сприятиме 
поширення досвіду, як провідних науковців, фахівців та експертів, так і аспірантів 
та студентів. Крім того, залучення більш кваліфікованих кадрів до науки надасть 
поштовху до розвитку не лише технічних, а й економічних та соціально-
політичних інновацій. У довгостроковий період результати роботи 
трансформуються в інформаційний канал для представників державних органів 
науки, освіти та бізнесу в галузі науково-інноваційних досліджень. 
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