
Шифр «TXTRNK» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА РОБОТА 

НА ТЕМУ: 

«Автоматичне реферування українськомовних текстів 

з урахуванням кореферентності» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  



2 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП...........................................................................................................3 

Р ОЗ Д І Л 1 .  ТЕО Р ЕТИЧ НІ  З АС АД И ТА ЕТ АП И Р ОЗ В ИТК У 

АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ........................................................6 

1.1. Термінологічна база в галузі реферування.................................6 

1.2. Методи автоматичного реферування...........................................8 

1 . 2 . 1 .  П е р ш і  д о с л і д ж е н н я  у  с ф е р і  а в т о м а т и ч н о г о 

реферування...................................................................................8 

1 .2 .2 .  По д а л ьш и й  р о зви т о к  м е т о д і в  а вт о м а т и ч н о г о 

реферування.................................................................................10 

Висновки..............................................................................................13 

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА КОРЕФЕРЕНТНОСТІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ.....................................................14 

2 . 1 .  К о р е ф е р е н т н і с т ь  я к  ф о р м а л ь н и й  за с і б  ви р а ж е н н я 

когезії...................................................................................................14 

2.2. Вплив кореферентності на процес автоматичного реферування..15 

Р О З Д І Л  3 .  С Т В О Р Е Н Н Я  С И С Т Е М И  А В Т О М А Т И Ч Н О Г О 

РЕФЕРУВАННЯ..........................................................................................16 

3 .1 .  Алгоритм Tex tRank :  теоретичн і  засади  т а  способи 

використання........................................................................................16 

3.2. Дослідження кореферентності в українськомовних  текстах 

наукового стилю на базі корпусу української мови порталу 

mova.infо..............................................................................................19 

3.3. Створення програми автоматичного реферування...................21 

3.4. Апробація ефективності роботи системи.................................23 

Висновки..............................................................................................28 

Список використаних джерел...................................................................31 

Додатки........................................................................................................35 

 

  



3 

 

ВСТУП 

Відносно нещодавно в історії людства почався період перенасичення 

інформацією. З існуванням Інтернету сьогодні як ніколи легко поділитися 

різноманітними знаннями з людьми в будь-якій частині світу. Очевидно, 

що в таких умовах надзвичайно легко знайти щось варте нашої уваги, але 

разом із тим надзвичайно важко віддати перевагу чомусь одному. 

Лише в науковій сфері щодня публікується величезна кількість 

наукових і науково-технічних текстів. Будь-якому спеціалістові для того, 

щоб повноцінно слідкувати за прогресом у його сфері, щодня необхідно 

читати       сторінок тексту різними мовами [5, с. 56]. Таку кількість 

інформації ввібрати неможливо, і так само важко в ній зорієнтуватися. До 

того ж, зберігати все на електронних носіях просто не вигідно, а технічні 

описи з часом втрачають свою актуальність: достатньо знати лише автора, 

тему, час написання і що було досягнуто. 

З’являється потреба в реферуванні, яке дозволить читачеві краще 

фільтрувати інформацію, оскільки головна функція реферату — коротко 

ознайомити зі змістом документа. Таким чином, прочитавши реферат, 

користувач зможе визначити, чи варто звертатися до оригінального тексту. 

Окрім того, реферат акцентує увагу на тих фактах, для яких характерна 

новизна, що дає змогу за короткий проміжок часу отримати багато нової 

інформації [5, с. 55; 18, с. 38-39]. 

Щодо сфери медіа, то й тут проблема не втрачає своєї актуальності. 

З’являється все більше новинних інтернет-ресурсів, і кожен із них по-

своєму інтерпретує події. У такому випадку можна звернутися до 

мультиреферування: із різних джерел проводитиметься збір інформації за 

визначеною темою, і на вихід користувач отримає реферат, зібраний із 

певної кількості статей [16, с. 7]. 

Оскільки ручне реферування потребує багато часу й людських 

ресурсів, наше суспільство все більші сподівання покладає на автоматичне 

реферування, що є досить складним завданням, складність якого 
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спричинена недосяжністю мрії комп’ютерних лінгвістів змусити машину 

розуміти смисл. Серед проблем автоматичного розпізнавання змісту постає 

проблема кореферентності, без вирішення якої існує ризик створення 

незв’язних рефератів. 

Актуальність теми дослідження зумовлена запитом інформаційного 

суспільства, що потребує опрацювання великих інформаційних масивів, 

зокрема компресії текстів української мовою. Окрім цього, актуальність 

дослідження визначається завданням теоретичного спрямування — 

вивчення моделей кореферентності українськомовного тексту, що 

супроводжує автоматичне реферування, адже є одним із ключових завдань, 

яке постає перед розробниками подібних систем, якщо вони мають на меті 

забезпечення високої якості рефератів. 

Метою дослідження є створення системи автоматичного реферування 

українськомовного тексту за алгоритмом TextRank з урахуванням 

кореферентності. 

У науковій роботі ставляться такі завдання: визначення 

термінологічної бази в галузі реферування та огляд методів автоматичного 

реферування; визначення поняття «кореферентності», його місця в 

мовленні, особливостей його розуміння в комп’ютерній лінгвістиці; 

з’ясування впливу кореферентності на процес автоматичного реферування; 

дослідження теоретичних засад та способів практичного застосування 

алгоритму TextRank; опис явища кореферентності в наукових текстах 

українською мовою на базі корпусу української мови порталу mova.info 

[8]; створення програмного забезпечення для автоматичного реферування 

на основі алгоритму TextRank, яке міститиме також примітивний алгоритм 

пошуку антецедентів займенників; апробація ефективності програмного 

забезпечення на вибірці текстів медійного та наукового стилів; визначення 

переваг і недоліків створеного програмного забезпечення; визначення 

впливу алгоритму вирішення кореферентності на якість рефератів, 

створених програмою. 
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Об’єктом дослідження є українськомовний текст. Предметом 

дослідження є процес автоматичного реферування текстів української 

мовою за допомогою алгоритму TextRank з урахуванням способів та 

засобів кореферентності тексту. У науковій роботі використовуються 

методи комп’ютерного моделювання, статистичний метод векторної 

моделі тексту, а також емпіричні методи (вимірювання, порівняння, 

узагальнення, експеримент). Практичне значення наукової роботи 

полягає в можливості використання створеного програмного забезпечення 

для отримання рефератів наукових і медійних текстів. Новизна полягає в 

тому, що система автоматичного реферування українськомовних текстів, 

яка використовує метод TextRank і має алгоритм вирішення проблеми 

кореферентності, створена в українській комп’ютерній лінгвістиці вперше. 

Матеріал дослідження: науковий стиль: наукова робота «Словник 

інвективної лексики української мови» [13] (обсяг: 2 800 слововживань, 

174 речення); медійний стиль: « «Кіт у мішку» на один президентський 

термін» [12]  (обсяг: 752 слововживання, 43 речення), «Смешко. Ігор 

Смешко. Від Медведчука, кума Путіна» [4] (обсяг: 979 слововживань, 51 

речення); медійний стиль з елементами художнього: рецензія на роман 

Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля» [17] (обсяг: 711 слововживань, 44 

речення). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ 

АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ 

1.1. Термінологічна база в галузі реферування 

Оскільки реферування здійснюється, головним чином, для наукових і 

науково-технічних документів, поняття «реферат» можна визначити так: 

реферат — це текст, який коротко виражає тему, головні думки оригіналу, 

якщо актуально, то й предмет, мету, методи, результати дослідження і є 

обсягом менший за оригінал [5, с. 55; 16, с. 6; 18, с. 39]. Реферування — це 

процес створення реферату [5, с. 55]. 

Деякі науковці ототожнюють поняття «реферат» із поняттям 

«анотація» [17, с. 40]. Хоча процес реферування та процес анотування є 

майже ідентичними, на наш погляд, їх варто розмежовувати, адже між 

ними існують деякі відмінності, що полягають у функціях, які вони 

виконують. Анотація подає лише узагальнене уявлення про тему оригіналу, 

тобто вона вказує на характер інформації, яку несе в собі документ, 

виконуючи, таким чином, лише сигнальну функцію. Натомість реферат, 

окрім сигнальної, виконує ще й інформативну функцію. Він із різними 

ступенями детальності ознайомлює читача з суттю оригінального тексту, 

описує його зміст [5, с. 55; 14, с. 389; 18, с. 40]. 

Реферати будуються за допомогою двох методів: екстракція та 

абстракція. Екстракція — здобуття з оригінального тексту елементів, які 

здатні адекватно передати його головний зміст. Абстракція — 

формування загальних висновків про інформацію в оригінальному тексті 

та створення нових текстових елементів на основі цих висновків, що здатні 

адекватно передати головний зміст оригіналу [16, с. 7]. 

Також виділяють три види рефератів [7, с. 178; 18, с. 39-40]: 

● зв’язний текст — нове текстове утворення, результат логічної та 

аналітичної обробки оригінального тексту (метод абстракції); 

● реферат-кліше — шаблон, до якого входять кілька незавершених 

універсальних фраз, що стосуються головної інформації, яку слід 
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зазначити в рефераті, і заповнюється інформацією з оригінального 

тексту (поєднання екстракції й абстракції); 

● квазіреферат — сукупність речень оригінального тексту, які найбільш 

повно  відображають головні думки в ньому (метод екстракції). 

За типами реферати поділяють на інформативні, критичні та оповідні. 

Інформативні реферати є зв’язними текстами, вони висвітлюють 

бібліографічні відомості про документ і повідомляють головні думки 

оригіналу, віддаючи перевагу тим, які можна вважати новою інформацією. 

Критичні реферати містять не лише короткий переказ змісту, а й оцінку 

інформації, отриманої з оригіналу; звичайно, вони є зв’язними текстами. 

Такі реферати вирізняються особливою цінністю, адже містять висновки, 

яких немає в оригіналі. Оповідні реферати не є обов’язково зв’язними 

текстами, їх завдання — адекватно передати головну інформацію з тексту, 

щоб створити в читача правильне враження про зміст, на основі якого 

читач буде здатний вирішити, чи звертатись йому до оригіналу [16, с. 7]. 

Для реферування не вигідно використовувати лише людські ресурси. 

У цьому аспекті розглядаємо протиставлення «інтелектуальне реферування 

— автоматичне реферування». Інтелектуальне реферування здійснюється 

вручну людиною, автоматичне реферування — за допомогою програми. 

Останнє створює умови для обробки великої кількості текстів за 

мінімальний відрізок часу [5, с. 56; 14, с. 390]. 

Розглянемо докладніше процес саме автоматичного реферування. До 

речі, оскільки, як вже зазначалося, алгоритми реферування та анотування, 

виконувані машиною, є майже ідентичними і складаються з переважно тих 

самих кроків, дуже часто в літературі за темою вживають термін 

«автоматичне реферування та анотування», тобто об’єднують ці два 

завдання в одне [17, с. 40]. Не зважаючи на це, кінцева мета цієї наукової 

роботи — шляхом використання програми отримати реферат. Тому надалі 

будемо говорити саме про автоматичне реферування. 
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Велика проблема в машинній обробці тексту — те, що для 

комп’ютера доступний лише план вираження мовних знаків [6, с. 33]. У 

такому разі залишається покладатися лише на формальні й обов’язково 

експліцитні засоби вираження смислу (що не дозволяє, наприклад, звести 

синоніми до одного узагальненого значення-інваріанта). Альтернативою є 

створення складних масштабних баз даних із тлумаченням значеннєвих 

одиниць мови та ієрархічними й синонімічними відношеннями між ними 

[7, с. 174]. Очевидно, що таке завдання під силу лише великим 

фінансованим командам спеціалістів. 

Також важливим є те, що автоматичне реферування, зрештою, здатне 

на вихід дати лише або квазіреферат, або реферат-кліше. Найчастіше це 

все-таки квазіреферат [1, с. 165; 6, с. 49]. Причина цього знову ж таки 

полягає у відсутності в машини доступу до плану значення мовних знаків. 

Та сама причина також знищує можливість автоматичного створення 

критичних [1, с. 165] та інформативних рефератів, тому результатом 

автоматичного реферування завжди буде оповідний реферат. 

1.2. Методи автоматичного реферування 

1.2.1. Перші дослідження у сфері автоматичного реферування 

Уперше над проблемою автоматизації процесу реферування стали 

замислюватися ще в п’ятдесяті роки минулого століття. Німецький вчений 

Ганс Лун, починаючи з 1957 року, випустив ряд публікацій на цю тему. 

Найвідоміша з них — опублікована у квітні 1958 року в IBM Journal of 

Research Development стаття «The automatic creation of literature abstracts» 

[25]. У роботах Г. Лун пропонував методи квазіреферування, описував 

експерименти з автоматичного реферування, які проводив сам, і головне — 

опублікував перший в історії автоматично отриманий реферат (у вигляді 

квазіреферату) [6, с. 34]. 

У статті [25] Г. Лун визначив практичні потреби в автоматичному 

реферуванні, які є актуальними й сьогодні. Перше з завдань: вирішити 

проблему нестачі людських ресурсів для створення рефератів. Іншим не 
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менш важливим завданням є досягнення об’єктивності реферату. У процесі 

інтелектуального реферування на результат завжди впливає рівень 

обізнаності виконавця і його ставлення до тексту, а особиста думка може 

спотворити інтерпретацію ідей. Враховуючи той факт, що думки мають 

властивість із часом змінюватися, можливо, що одна людина в різний час, 

аналізуючи той самий текст, створить різні реферати. Автоматизація 

дозволяє об’єктивізувати процес та уникнути упередженості стосовно теми 

тексту. 

Щодо самої програми, то в її основі лежить, як учений сам зазначає, 

імовірнісний алгоритм, що базується на фізичних властивостях писемних 

текстів. Тобто не приділяється увага значенню слів у тексті, а лише частоті 

їх вживання й дистрибуції одне відносно іншого. В алгоритмі також 

ігноруються загальновживані слова, а форми слів і їхні похідні зводяться 

до єдиного інваріанта. Найбільш інформативними вважаються речення, які 

містять у собі кілька найчастотніших слів, що знаходяться на відстані не 

більше 4-5 «неважливих» слів. 

Представивши цей алгоритм у статті [25], Г. Лун вперше описав 

використання статистико-дистрибутивного методу для автоматичного 

реферування. 

Іншим ученим, що запропонував свій метод автоматизації 

реферування, був Філліс Бексендейль. Так само 1958 року в журналі 

«IBM Journal of Research Development» він опублікував свою статтю 

«Machine-Made Index for Technical Literature — An Experiment», де висунув 

ідею про вплив позиції речення в тексті на його тематичну важливість. Ф. 

Бексендейль дослідив 200 абзаців і в результаті отримав таку статистику: 

перше речення виражатиме головну ідею абзацу з імовірністю 85%, 

останнє речення — з імовірністю 7%. Ці відкриття згодом переросли в 

окремий метод, який отримав назву позиційного методу [6, с. 35-36]. 

Комбінацією позиційного та статистико-дистрибутивного методів 

став алгоритм запропонований Гарольдом Едмундсоном [6, с. 36]. 
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Розробляти цей принцип автореферування він почав ще в 1961 році разом 

зі своїм колегою Рональдом Віллісом [9, с. 33]. Г. Едмундсон із часом його 

вдосконалював і остаточно описав у статті «New methods in automatic 

extracting» [22], що була опублікована в журналі «Journal of the ACM» у 

квітні 1969 року. Серед чотирьох методів, які Г. Едмундсон поклав в 

основу принципу визначення важливих слів і речень, був метод сигналів 

(cue method): речення, які у своєму складі мають прагматичні слова, 

наприклад, «significant», «impossible», «hardly», несуть важливу 

інформацію. Це стало першим застосуванням того, що пізніше назвали 

логіко-семантичним методом. Іншими методами були метод ключових 

елементів, заголовків, та позиції в тексті. 

Щоб оцінити роботу програми Г. Едмундсона, було проведено 

експеримент на базі 40 наукових текстів: автоматично створені реферати 

порівнювалися із квазірефератами, створеними людьми, до тих самих 

текстів. Експеримент показав, що серед речень, відібраних людьми, і 

речень, відібраних програмою, 44% співпадали. 

Алгоритми автоматичного реферування, запропоновані Г. Луном [25], 

Ф. Бексендейлем [6, с. 35-36] та Г. Едмундсоном [22], можна вже вважати 

високим досягненням; вчені дослідили проблему не лише теоретично, 

заклавши основи методів, а й показали результат в експериментах. 

1.2.2. Подальший розвиток методів автоматичного реферування 

На основі алгоритмів, які були розглянуті в попередньому параграфі, 

сформувалися три методи автоматичного реферування: статистико-

дистрибутивний (частотно-дистрибутивний), позиційний, логіко-

семантичний. 

Статистико-дистрибутивний метод поєднує в собі дослідження 

дистрибуції слів як сукупності всіх знайдених у тексті оточень певної 

мовної одиниці та їхніх статистичних ознак, що включають кількісні 

показники як для самих аналізованих одиниць, так і для їхніх оточень [14, 

с. 393]. Мета цього методу — виділити в тексті ключові слова або 
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словосполучення. Ключове слово — це слово, яке стосується домінувальної 

теми тексту й виражає той чи інший аспект його суті; зустрічається в 

тексті набагато частіше ніж більшість інших слів (за винятком 

загальновживаних слів). Ключове словосполучення — таке 

словосполучення, яке містить одне або кілька ключових слів. За 

входженням до складу речень ключових слів і словосполучень виділяються 

ключові речення — такі речення, які потенційно більшою чи меншою 

мірою виражають зміст тексту [5, с. 57; 18, с. 41]. 

Достатня частота для виділення слова як ключового обчислюється за 

певними статистичними коефіцієнтами. Дистрибуція грає важливу роль у 

виділенні ключових речень, адже речення вважаються такими лише тоді, 

коли ключові слова в їх межах розташовані відносно недалеко одне від 

одного. Відстань, зазвичай, вимірюється у слововживаннях і також 

залежить від статистичних коефіцієнтів [5, с. 59-60; 14, с. 394; 18, с. 41]. 

У позиційному методі при визначенні ключових речень враховується 

їх позиція в тексті. Цей метод орієнтується на «опорні точки» — заголовки 

(як усього тексту, так і його частин), підзаголовки, назви розділів, 

підрозділів. Окрім цього, важливими вважаються частини самого тексту, 

які знаходяться на початку і в кінці, наприклад, вступна частина і висновки, 

у яких скорочено й узагальнено передається основний зміст. 

Інформативність тих чи інших частин тексту визначається експертами для 

різних типів текстів окремо шляхом аналізу їх семантичної структури [5, с. 

60; 14, с. 393; 18, с. 41]. 

У межах логіко-семантичного методу досліджується семантична та 

синтаксична структура тексту. У результаті цього дослідження 

виділяються «речення з найбільшою функціональною вагою». На 

визначення функціональної ваги впливають деякі семантичні та 

синтаксичні ознаки речення, наприклад, наявність у ньому спеціальних 

слів із певною семантикою, його зв’язок з іншими реченнями в тексті, його 

синтаксичний тип, конструкція тощо [5, с. 60; 18, с. 41]. 
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Існують також методи з опорою на знання (або семантико-

синтаксичні методи). Вони спрямовані на реалізацію процесу створення 

реферату методом абстракції. Тобто результатом застосування таких 

методів повинен бути саме інформативний реферат, нове текстове 

утворення. Ці методи передбачають використання баз знань, зведення 

текстової інформації до сукупності одиниць значення, пошук регулярних 

зв’язків між одиницями значення, формування висновків та узагальнень. 

Методи з опорою на знання поділяють на дві групи. Методи першої 

групи передбачають синтаксичний розбір речень із метою створення 

дерев розбору. Дерева розбору — це те, з чим безпосередньо працює 

програма, виконуючи процеси перегрупування чи скорочення гілок 

відповідно до певних структурних критеріїв (наприклад, конструкції в 

дужках або вбудовані умовні і підрядні речення [9, с. 36]). Таким чином, 

процес створення реферату полягатиме в максимальному структурному 

згортанні, що значно спрощує дерева розбору. 

Методи другої групи вже передбачають роботу безпосередньо з 

семантикою тексту. Такі методи використовують представлення тексту 

у вигляді семантичних структур, що мають вигляд концептуальних 

підграфів у базі знань. Та інформація, що не має прямого стосунку до теми 

тексту, вилучається з нього шляхом видалення відповідних підграфів. 

Після цього відбувається процес узагальнення інформації, що залишилася, 

шляхом об’єднання кількох підграфів в один. На виході отримуємо 

реферат, створений в результаті концептуального згортання тексту [6, с. 

36-37]. Методи другої групи стосуються систем штучного інтелекту й 

спираються на розуміння природних мов. Зазвичай, така обробка тексту 

здійснюється за допомогою семантичних мереж або наборів фреймів [9, с. 

37]. 

Отож, такими є основні методи, якими прийнято користуватися в 

автоматичному реферуванні. Після перших досліджень Г. Луна, Ф. 

Бексендейля та Г. Едмундсона почався період активних досліджень, 
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унаслідок яких з’являлися модифіковані версії стандартних методів. 

Найвідоміші з таких методів розробили В. Освальд [9, с. 32], Л. Дойль та 

М. Квілліан [9, с. 32-33], Л. Ерл [21], Е. Скороходько [3, с. 281-287], Дж. 

Раш разом із Р. Сальвадором та А. Замора [23, с. 43-45], В. Берзон [15, с. 

147-157], Г. Бєлоногов [1], навіть цілі команди дослідників (зокрема з 

компанії IBM) [9, с. 31-32]. 

Висновки 

Отже, на сьогодні нам відомі такі методи здійснення автоматичного 

реферування: статистико-дистрибутивний, позиційний, логіко-

семантичний, семантико-синтаксичні та їхні комбінації й модифікації. 

Перша система автореферування була розроблена й описана 1958 року Г. 

Луном [25], який, таким чином, заклав основи статистико-дистрибутивного 

методу. Того самого року Ф. Бексендейль [6, с. 35-36] здійснив 

дослідження щодо впливу позиції речень у тексті на їхню інформативність, 

яке стало підґрунтям для позиційного методу. Значно пізніше, у 1969 році, 

Г. Едмундсон [22] скомбінував методи Г. Луна [25] та Ф. Бексендейля [6, с. 

35-36] у своєму дослідженні, додавши також власний принцип «сигналів» 

(cue method), який став основою логіко-семантичного методу. 

З огляду на вже існуючі досягнення у сфері автоматичного 

реферування, підходи до вирішення проблеми можна поділити на два 

напрямки: квазіреферування і власне реферування. Перший напрямок уже 

описаний у великій кількості наукових праць, і квазіреферування 

розвивається й досі, а ось другий напрямок знаходиться лише на стадії 

експериментальних досліджень і широкої реалізації ще не досягнув, 

оскільки такі методи потребують звернення до глибинно-семантичних 

процесів, які ще не є достатньо вивченими, щоб людина мала можливість 

їх уміло автоматизовувати [9, с. 29].  
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РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА КОРЕФЕРЕНТНОСТІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ 

2.1. Кореферентність як формальний засіб вираження когезії 

Когезія, або зв’язність, — поняття, яке вивчається в лінгвістиці тексту. 

Когезія — це форми зв’язку між окремими частинами тексту, які 

визначають його перехід від одного контекстно-варіативного поділу до 

іншого. Існують такі типи когезії: стилістична, лексична і граматична [2, с. 

251]. 

Кожен тип когезії має власні формальні засоби вираження в тексті. 

Кореферентність є одним із формальних засобів вираження граматичної 

когезії [2, с. 251-252]. У лінгвістиці тексту це поняття трактується як 

відношення між елементом дійсності та різними способами представлення 

його в мові або мовленні [11, с. 184]. 

Найпоширенішим прикладом кореферентних відношень є 

прономіналізація, яка є різновидом граматичної когезії й полягає у 

вживанні особового займенника, значення якого може бути встановлено 

лише в мінімальному контекстному ланцюгу в межах анафоро-

катафоричного зв’язку [10, с. 207]. 

Анафора та катафора — два типи структурних зв’язків у межах когезії 

(насамперед граматичної). Анафора, або лівобічний зв’язок, — вказівка в 

тексті на сказане раніше. Катафора, або правобічний зв’язок, — вказівка в 

тексті на сказане пізніше [2, с. 26]. У межах явища кореферентності ці 

поняття визначають більш детально: анафора або катафора — 

семантико-синтаксичне явище встановлення референційної тотожності 

займенників, прислівників, часток та інших мовних одиниць із їх 

вербальними відповідниками (антецедентами), які містяться в 

попередньому або наступному контексті [10, с. 207]. У межах поняття 

«прономіналізація» терміни «анафора» та «катафора» використовуються 

на позначення випадків, коли антецедент займенника знаходиться перед 

ним у тексті та після нього відповідно. 
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2.2. Вплив кореферентності на процес автоматичного реферування 

У сфері автоматичного опрацювання тексту кореферентність є 

складною проблемою, яку активно намагаються вирішити, адже вона 

створює досить серйозні перешкоди, зокрема також і для автоматичного 

реферування. Щоправда, у таких випадках мова йде лише про один тип 

кореферентності, а саме — прономіналізацію. Прономіналізація є, 

зрештою, єдиним типом кореферентності, який створює значущі 

перешкоди для автоматичного опрацювання тексту, що, головним чином, 

пов’язано зі складністю вирішення цієї проблеми. Це призвело до того, що 

в цій сфері під «кореферентністю» почали розуміти лише 

прономіналізацію. Надалі ми також будемо користуватися цим терміном 

на позначення лише прономіналізації. 

Кореферентність є серйозною проблемою в автоматичному 

реферуванні, адже відбувається заміна значущих ключових слів на 

загальновживані займенники, які є характерними для будь-якого тексту 

будь-якої тематики. У результаті, система автоматичного реферування не 

може ідентифікувати значну кількість ключових слів, що впливає на те, які 

речення ввійдуть до кінцевого реферату, або навіть на те, які лексеми 

будуть визначені як ключові. 

Більше того, займенники є джерелом іще однієї важливої проблеми: 

зв’язності самого реферату. У реферат може потрапити речення, яке 

починається особовим займенником, але речення, яке в оригінальному 

тексті йшло перед ним і містило в собі антецедент цього займенника, в 

реферат не потрапляє. Таким чином, читач не матиме змоги зрозуміти, на 

що саме посилається займенник, а отже, частина смислу речення втрачена. 

Отож, займенникові номінації створюють проблеми як для процесу 

автоматичного реферування, так і для сприйняття читачем кінцевого 

продукту. Вирішення цієї проблеми є нагальною потребою в 

автоматичному реферуванні й здатне значно підвищити якість кінцевого 

продукту. 
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РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ 

3.1. Алгоритм TextRank: теоретичні засади та способи використання 

TextRank — це алгоритм для автоматичного реферування текстів 

природною мовою методом екстракції, який використовує теорію графів. 

Його описали Рада Міхальча і Пол Тарау в статті «TextRank: Bringing 

Order into Texts» [25], яка була опублікована 2004 року. 

PageRank. Для визначення важливості речень у тексті TextRank 

використовує алгоритм PageRank, за яким працює найвідоміша у світі 

пошукова система Google. Розробили PageRank Сергій Брін і Лоренс 

Пейдж та описали його в статті «The anatomy of a large-scale hypertextual 

Web search engine» 1998 року [20]. PageRank для оцінки якості й 

важливості веб-сторінок використовує гіпертекстові елементи, зокрема 

кількість сторінок, які містять посилання на ту, яку потрібно оцінити: чим 

частіше на веб-сторінку посилаються інші веб-сторінки, тим ця веб-

сторінка є важливішою та якіснішою. Таким чином, PageRank кожної 

сторінки обчислюється за такою формулою [20, с. 110]: 

, де 

A — веб-сторінка, 

T1, ..., Tn — сторінки, які містять посилання на A, 

C(T) — усі посилання, які містить веб-сторінка T, 

d — damping factor. 

Цей алгоритм моделює поведінку людини, яка здійснює пошук в 

інтернеті. У цьому аспекті розглядають параметр d (damping factor). У 

ситуації, коли користувач навмання обирає веб-сторінку і з неї та кожної 

наступної через посилання переходить на іншу сторінку, ніколи не 

повертаючись на попередню, існує ймовірність того, що на будь-якій 

сторінці користувач зупиниться, втратить інтерес і ще раз навмання обере 

нову веб-сторінку, ігноруючи структуру посилань. Таким чином, d — 

імовірність того, що користувач потрапить на певну веб-сторінку через 
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посилання з іншої, а (1−d) — ймовірність того, що користувач потрапить 

на певну веб-сторінку випадково, незалежно від посилань на неї [20, с. 

110]. Зазвичай, d = 0,85 [20, с. 109]. 

Від PageRank до TextRank. Отож, яким чином можна застосувати 

PageRank в опрацюванні текстів природною мовою? Рада Міхальча і Пол 

Тарау пропонують розглядати текст як граф, де вершинами є елементи 

тексту, а орієнтовані ребра (дуги) визначаються відношеннями між цими 

елементами. Оцінка важливості кожної вершини відбувається з 

урахуванням глобальної інформації, яку отримують з усього графа, тобто 

не обмежуючи увагу лише до локальної інформації про вершину. 

В основі цієї графної моделі оцінки — ідея «голосування» або 

«рекомендації». Коли від першої вершини виходить дуга в другу вершину, 

перша вершина «рекомендує» або віддає голос за другу вершину. Чим 

більше голосів вершина отримує від інших, тим більша її важливість. 

Таким чином, за формулою PageRank Л. Пейджа і С. Бріна [20], Р. 

Міхальча і П. Тарау виводять таку формулу для графів [26, с. 1]: 

, де 

In(Vj) — кількість вхідних дуг вершини Vj, 

Out(Vj) — кількість вихідних дуг вершини Vj. 

Важливим параметром при оцінці вершин графа є збіжність 

(convergence). Алгоритм оцінки — це цикл; він продовжується до тих пір, 

поки не буде досягнута збіжність. Збіжність вважається досягнутою, коли 

коефіцієнт помилки для будь-якої вершини в графі дорівнює певній 

визначеній величині або стає меншим за неї (зазвичай, ця величина 

дорівнює 0,0001). Коефіцієнт помилки — це різниця між справжньою 

оцінкою вершини і тією, що вирахував алгоритм після ітерації k, S
k
(Vi). 

Оскільки справжня оцінка ніколи не відома, припускається, що коефіцієнт 

помилки приблизно дорівнює різниці оцінок двох послідовних ітерацій [26, 

с. 2]: 
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S
k+1

(Vi) − S
k
(Vi). 

TextRank для автоматичного реферування. У статті «TextRank: 

Bringing Order into Texts» [26] також зокрема розглядається використання 

TextRank’у як методу відбору речень для автоматичного реферування. У 

цьому випадку вершинами в графі стають самі речення. Якщо в інших 

випадках можна використати відношення співзустріваності (co-occurrence), 

то для таких складних одиниць, як речення, використовувати ці 

відношення непрактично: шанс того, що в тексті зустрінеться кілька 

ідентичних речень, є дуже малим. Тому пропонують розглядати 

«подібність» речень як функцію перетину їх умісту. Відношення 

подібності можна розглядати як процес «рекомендації»/«посилання»: 

«Речення, яке виражає певні ідеї в тексті, дає читачеві ‘рекомендацію’ 

звернутися до інших речень у тексті, що виражають ті самі ідеї, тому 

можна зафіксувати зв'язок між двома такими реченнями, які містять 

спільний контент» (переклад автора роботи) [26, с. 6]. 

Способи визначення подібності речень. Для обчислення значення 

подібності речень у тексті потрібно визначити одиниці, які ми 

вважатимемо «посиланнями», і спосіб обчислення. 

Щодо елементів речень, то це можуть бути слова, словосполучення, n-

грами, слова лише певної граматичної категорії тощо. Щодо способів 

обчислення, то в цьому спостерігаємо більшу різноманітність. 

Найпростіший варіант — знайти кількість однакових елементів у двох 

реченнях, які порівнюються, і розділити результат на суму слів в обох 

реченнях, для того щоб уникнути ситуації, коли довгі речення мають 

перевагу над коротшими; це число буде значенням подібності [26, с. 6-7]. 

Таку формулу запропонували Р. Міхальча і П. Тарау [26, с. 7]: 

, де 

Si , Sj — речення, 

wk — k-те слово речення. 
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Серед інших способів обчислення подібності існують такі: косинус 

подібності (cosine similarity), стрічкові ядра (string kernels), найдовша 

спільна підпослідовність (longest common subsequence), найдовший 

спільний підрядок (longest common substring), BM25 тощо [19, с. 3-4; 26, с. 

7]. В Університеті Buenos Aires та Національному університеті Tres de 

Febrero в Аргентині 2016 року здійснили дослідження різних способів 

обчислення подібності [19]. Їхню ефективність порівнювали з 

оригінальним алгоритмом, запропонованим Р. Міхальчею і П. Тарау [26]. 

Серед способів обчислення подібності речень, які показали кращі 

результати, ніж оригінальний, був косинус подібності (кращий результат 

на 2,54% [19, с. 5]), тому доречно у системі автоматичного реферування 

використовувати цей спосіб. 

3.2. Дослідження кореферентності в українськомовних текстах 

наукового стилю на базі корпусу української мови порталу mova.info 

Із метою вивчення явища кореферентності в наукових текстах 

українською мовою, ми здійснили дослідження на базі корпусу української 

мови, який зберігається на порталі mova.info [8]. Для цього випадковим 

способом було зібрано 100 речень, у яких був би присутній хоча б один 

випадок кореферентності. Вирішили вибирати такі речення, у яких 

кореферентні зв’язки між займенником та антецедентом не виходили б за 

межі одного речення. До того ж, як стало зрозуміло в ході роботи з 

корпусом, випадки, коли займенник та антецедент знаходяться в різних 

реченнях, для наукового стилю досить рідкісні, тому зібрати достатньо 

велику репрезентативну базу було б складно. 

У зібраних реченнях кореферентних займенників усього 138 (він і 

його словоформи, який і словоформи, котрий, котрі, хто, що, себе). 

Антецедентів нарахували 128. Те, що антецедентів менше, ніж 

кореферентних займенників, означає, що є випадки, коли кілька 

займенників мають один і той самий антецедент у межах речення, 

наприклад, ... з’ясувати поняття присудової медіації (антецедент), 
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окреслити сферу її застосування та встановити її відповідність 

міжнародним стандартам права на справедливий суд. В усіх випадках 

кореферентні займенники є анафоричними. Також займенник та 

антецедент займенника завжди мають спільні число та рід, але не відмінок 

(... відбувається трансформація самого типу українського соціуму, яку 

[…] можна позначити як зміну традиційного суспільства на модерне). 

Якщо створювати алгоритм вирішення проблеми кореферентності 

таким чином, що з тих іменників у реченні, які знаходяться перед 

займенником, його антецедентом буде вважатися найближчий до 

займенника іменник із тих, що мають спільні з ним рід та число, то такий 

алгоритм буде правильно ідентифікувати антецедент із точністю  
   

   
  

          . Такий результат отримали з дослідження зібраного 

корпусу речень, яке показало, що: у 108 випадках між займенником та його 

антецедентом не було інших іменників, що претендували б на роль 

антецедента (Наявність кримінальної відповідальності для осіб, які 

втягують неповнолітнього у бродяжництво, ...); у 30 випадках між 

займенником та його антецедентом було 1-4 інших іменників, що могли би 

претендувати на роль антецедента (Схилення неповнолітнього до вчинення 

навіть одного злочину негативно позначається на його моральному 

розвиткові, на формуванні його особи.). 

Це допомагає частково вирішити першу проблему, яку 

кореферентність створює для процесу автоматичного реферування (заміна 

ключових слів на загальновживані займенники). Друга проблема — 

зв’язність реферату — ймовірно так само може бути частково вирішена 

таким алгоритмом, але оскільки дослідження не включає в себе випадків, 

де займенник має в якості антецедента іменник у попередньому реченні, 

ми не маємо точних даних, аби стверджувати дієвість такого рішення. У 

зв’язку з цим плануємо в майбутньому здійснити окреме дослідження 

кореферентності, де займенник та його антецедент знаходитимуться в 

різних реченнях. 
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3.3. Створення програми автоматичного реферування 

Програма автоматичного реферування, представлена в цьому розділі, 

складається з таких етапів: 

1. Токенізація: поділ тексту на речення та поділ речень на «машинні 

слова» — відрізки графем від пробілу до пробілу (див. Додаток 7). 

2. Вирішення проблеми кореферентності — заміна іменникових 

кореферентних займенників їхніми антецедентами (див. Додаток 8). 

3. Лематизація на базі ВЕСУМ [24] (див Додаток 9). 

4. Автоматичне реферування — застосування алгоритму TextRank (див. 

Додатки 10-12). 

Препроцесинг. Для процесів токенізації та лематизації були створені 

власні алгоритми. Процес лематизації не включає зняття омонімії, а отже, 

цей етап працюватиме з помилками, що може мати негативний вплив на 

кінцевий продукт автоматичного реферування. У результаті дослідження, 

здійсненого на базі випадково обраного тексту розміром 711 слововживань 

із метою визначення якості алгоритму лематизації виявили, що 

неправильні леми були приписані 26 словам (з повтореннями). Отже, 

відсоток помилки 
  

   
          . Такий результат можна вважати 

позитивним, особливо враховуючи, що велика частина цих 26 слів — це 

стоп-слова, які при реферуванні не впливають на визначення важливості 

речень (леми, приписані програмою: його, її, маючи, передчуваючи, ввесь, 

останнє, він, це, все, як). 

Кореферентність. Цей алгоритм має на меті вирішити першу 

проблему, яку створює кореферентність для автоматичного реферування, 

— заміна займенниками значущих для тематики тексту слів, що може 

вплинути на оцінку важливості речень для реферату. Плануємо дослідити, 

як включення до програми цього алгоритму вплине на формування 

реферату. У цій роботі розглядатимемо лише іменникові займенники. 

Важливо зазначити, що текст, де кореферентні займенники замінені на 

свої антецеденти, використовується лише в межах роботи програми; тексти 
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рефератів складаються з речень з оригінального тексту, де таких замін 

немає. Це пов’язано зі структурою програмного представлення словника 

ВЕСУМ, який використовується для граматичної розмітки, та обмеженими 

технічними ресурсами, що на момент написання цієї наукової роботи 

унеможливлюють заміну займенника на його антецедент з урахуванням 

відмінка та числа займенника. 

Алгоритм пошуку антецедента займенника в програмі такий 

(алгоритм мотивований результатами дослідження, описаного у параграфі 

3.2., і припускає, що всі випадки кореферентності анафоричні): 

1. Пошук антецедента в тому самому реченні, що й займенник: 1) 

знайти найближчий іменник того самого роду й числа, що й займенник; 2) 

якщо такого немає, знайти найближчий іменник будь-якого роду й числа. 

2. Якщо на попередньому кроці іменник не знайдено, пошук іменника 

в попередньому реченні (алгоритм той самий, що й для кроку 1). 

TextRank. Алгоритм реферування складається з таких етапів: 

1. Створення матриці подібності n×n (де n — кількість речень у 

тексті), яка містить числові показники подібності речень, що 

обчислюються на основі спільних для них слів (див. Додаток 10). 

Алгоритм не враховує загальновживані слова, адже вони не 

характеризують індивідуальну тематику текстів. У якості списку таких 

загальновживаних слів викорисали список стоп-слів, який доступний в 

одному з репозиторіїв на сайті github.com (доданий користувачем kissarat) 

[27]. Серед стоп-слів (усього їх 385) маємо особові, присвійні, вказівні 

займенники, прийменники, сполучники, частки, кількісні й порядкові 

числівники, деякі прислівники (де, як, вже, там, внизу, давно, довго, 

добре), загальновживані іменники (рік, день, час, ім’я), дієслова (бути, 

бувати, мати, могти, сказати, говорити), прикметники (інший, 

важливий) [27]. 

Для обчислення подібності речень обрали функцію косинуса 

подібності. Ця функція приймає два вектори як аргументи й обчислює 
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косинус кута між цими векторами. Векторами в цьому випадку будуть 

векторні представлення слів речень. Векторні представлення формуються 

таким чином: порівнюючи два речення, для кожного створюємо n-

вимірний вектор (усі координати на початку дорівнюють нулю), де n — 

загальна кількість унікальних слів в обох реченнях (також список цих 

унікальних слів зберігаємо в окрему змінну). Окремо для обох речень 

повторюємо такий алгоритм: для кожного слова, якщо його немає в списку 

стоп-слів, у векторі, що відповідає реченню, додаємо до відповідної 

координати (координата = порядковий номер слова в списку унікальних 

слів) одиницю. 

Останнім кроком побудови матриці є нормалізація числових значень, 

аби алгоритм не віддавав перевагу довшим реченням: кожне значення в 

рядку матриці i поділити на суму всіх значень цього рядка (якщо вона не 

дорівнює нулю). 

2. Оцінка важливості речень методом PageRank (див. Додаток 11). 

Важливо зазначити, що стандартний алгоритм TextRank передбачає 

перетворення матриці подібності на граф, але ми прийняли рішення 

застосовувати алгоритм безпосередньо до матриці. Отже, функція 

pagerank матиме три аргументи: матриця подібності, збіжність, параметр 

d (damping factor). Для збіжності й параметра d беремо стандартні значення 

[26, с. 1-2]: conv = 0,0001; d = 0,85. 

3. Сортування значень, які отримуємо з функції pagerank, у 

напрямку спадання. Таким чином, найважливіші речення займатимуть 

позиції на початку списку. Кількість речень (m) у рефераті визначає 

користувач, тому з відсортованого списку відбираємо перші m речень: 

вони, власне, складають кінцевий продукт — реферат (див. Додаток 12). 

3.4. Апробація ефективності роботи системи 

Тестова вибірка. Для тестування програми автоматичного 

реферування ми обрали такі тексти: 1) науковий стиль: «Словник 

інвективної лексики української мови» [13] (174 речення); 2) медійний 
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стиль: « «Кіт у мішку» на один президентський термін» [12] (43 речення); 

«Смешко. Ігор Смешко. Від Медведчука, кума Путіна» [4] (51 речення); 3) 

медійний стиль з елементами художнього: рецензія на роман Галини 

Пагутяк «Слуга з Добромиля» [17] (44 речення). 

Результати. Обрані програмою речення для реферату подані на 

прикладі одного тексту медійного стилю у Додатку 1. Реферати, створені 

програмою для інших текстів (одного наукового та двох медійних), подані 

у Додатках 2-4. Проаналізуємо результати. 

Критерії відбору речень. Враховуючи принцип роботи алгоритму, 

індикаторами важливих речень для нього є слова, які повторюються в 

різних реченнях і не є стоп-словами (див. Додаток 5). У цьому тексті маємо 

такий список: війна, Добромиль, свій, те, капітан, слуга, наказ, твір, сенс, 

солдат, час, НКВД, думка, ставати, нелюд та решта слів, які 

повторювалися лише два рази, але все одно вплинули на оцінку важливості 

речень. Як бачимо, алгоритм не розпізнав слова те та свій як стоп-слова: у 

списку стоп-слів помилково ці слова не були вказані [27]. 

Важливо зазначити, що, як і планувалося, довжина речень не є 

фактором у їх оцінці: серед довгих речень маємо речення 7, 9, 14 і 19 

приблизно однакової довжини, серед коротких — 1, 10, 13, 18. Щоправда, 

довжина речень все-таки вирішує їх важливість тоді, коли речення 

збігаються за словами-індикаторами та їх кількістю. Наприклад, речення 

10 і 16: обидва містять слова слуга й Добромиль, але функція pagerank 

приписала їм досить різні значення, ймовірно, тому що в них різна 

кількість слововживань. Вочевидь, в оцінці важливості речень грає роль 

відношення слів-індикаторів до загальної кількості слів у реченні. Імовірно, 

це є результатом використання функції косинуса подібності. Таке 

спостереження вказує на те, що в майбутньому варто обдумати, чи 

доцільно враховувати довжину речень при їх оцінці, й можливо, вибрати 

кращий спосіб обчислення подібності речень. 
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На перший погляд, не є фактором кількість слів-індикаторів у складі 

речень: серед таких, що мають 2 слова-індикатори, — речення 10 і 20, 3 — 

1 і 18, 4 — 6 і 17, 5 — 2 і 11, 6 — 9, 7 — 7. Хоча і тут можна помітити 

певну закономірність: серед речень, що містять п’ять і більше слів-

індикаторів, є лише речення з перших 11-ти найважливіших, а серед 

речень, що містять два слова-індикатори, більшість знаходяться в списку 

після 10-ого; така закономірність узгоджується з припущенням, що лежить 

в основі алгоритму: більше слів-індикаторів у складі речення означає, що 

на нього «посилаються» більше інших речень, отже, воно є більш 

важливим. 

Дослідивши лексичний склад обраних речень з огляду на те, які саме 

слова-індикатори входили до їх складу, можемо зробити висновок, що 

деякі слова-індикатори мають більшу вагу, ніж інші. Щоб це 

проілюструвати, порівняємо речення 1 (На війні солдати не знають нічого 

іншого, крім наказів) і 18 (Навпаки, він має заповітне бажання: «щоб 

війна тривала до кінця його життя»). Вони не надто відрізняються за 

довжиною (9 і 12 слововживань) і містять однакову кількість слів-

індикаторів (3), тому можемо бути певні, що на важливість цих речень не 

вплинуло ніщо інше, крім слів-індикаторів. 

До складу речення 1 входять слова війна, солдат, наказ, до складу 

речення 18 — слова війна, кінець, бажання. У таблиці абсолютних частот 

лем (див. Додаток 5) бачимо, що слова кінець і бажання вживаються лише 

двічі, коли солдат і наказ вживаються 4 і 5 разів відповідно. Робимо 

висновок, що слово, яке частіше вживається в тексті, має більшу вагу у 

визначенні важливості речень. Таким чином, у цьому тексті словами з 

найбільшою вагою є війна, Добромиль, свій, те, капітан, слуга, наказ, із 

найменшою — ті, що вживаються по 2 рази. Реферат це також 

підтверджує: у реченнях 1-10 обов’язково зустрічаються ці слова і не один 

раз. 
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Оптимальний обсяг реферату. Щоб перевірити, який обсяг реферату 

є оптимальним для різних текстів, для текстів медійного стилю за 

допомогою програми було створено по три реферати — обсягом 10, 15 і 20 

речень, для наукового тексту — обсягом 10, 25 і 50 речень. Оцінювання 

повноти й адекватності рефератів здійснюватиметься суб’єктивно. У 

майбутньому плануємо провести опитування. 

Медійний стиль з елементами художнього. Реферат обсягом 10 

речень (23% всіх речень тексту) адекватно й достатньо повно передає 

головний зміст рецензії. Реферат обсягом 15 речень (34%) трохи поширює 

думки важливою інформацією, але в ньому немає нічого, що було б новим 

для читача після ознайомлення з рефератом обсягом 10 речень. Реферат 

обсягом 20 речень (45%) містить багато надлишкової інформації; він 

створює враження повноцінного тексту, а не переліку найважливіших 

думок тексту. Тому найоптимальнішим обсягом реферату в цьому випадку 

є 10 речень. 

Науковий стиль. Реферат із 10 речень (6%) містив лише кінцеві 

висновки наукової роботи, але в ньому не було іншої важливої інформації, 

на яку звертала увагу наукова робота. Реферат із 25 речень (14%) містив 

важливі висновки та іншу інформацію (зокрема, класифікації інвективів), 

але реферат із 50 речень (29%) відобразив цю інформацію найбільш повно. 

За межами цих 50 речень, за словами автора курсової, у науковій роботі не 

було інших важливих ідей, які не були б згадані в рефераті. 

Медійний стиль. Для обох текстів медійного стилю отримали подібні 

результати: реферати обсягом 15 (29%) і 20 речень (39%) не містили нової 

важливої інформації, яка не входила б до складу реферату обсягом 10 

речень (20%). Хоча можна сказати, що для другого тексту реферат із 15 

речень краще виразив суть тексту, але ці нюанси все-таки не мали б 

великого впливу на загальне враження читача про оригінальний текст. 

Кореферентність. Аби дослідити, як саме вирішення проблеми 

кореферентності впливає на оцінку важливості речень, створили 3 варіанти 
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реферату для наукового тексту з тестової вибірки: 1) без заміни 

займенників на їх антецеденти; 2) зі заміною займенників на їх 

антецеденти, якщо вони знаходяться в межах одного речення; 3) зі заміною 

займенників на їх антецеденти як у межах одного речення, так і з 

антецедентом у попередньому реченні. 

При створенні цих варіантів реферату, виводили на екран числові 

значення важливості речень, які приписала їм функція pagerank. Вони 

подані в Додатку 6. 

Порівнюючи оцінки речень і їх порядок для 1-го та 2-го варіанта 

реферату, бачимо, що більшість оцінок змінилися, як і порядок 

розташування речень. Здебільшого речення не змінюють свою позицію 

більше ніж на 5 позицій (за винятком речень 83 і 173). Це означає, що 

вміст реферату не змінюється докорінно, але все-таки в другому варіанті 

будуть присутні кілька інших речень. Наприклад, якщо реферати 

складатимуться з 20 речень, то 18 речень у цих рефератах будуть 

однаковими, й відповідно, відрізнятимуться лише 2 (1 варіант — 115, 173, 

2 варіант — 15, 127). Хоча на рівні реферату такі зміни здаються 

незначними, на рівні речень вони є досить вагомими, адже таких речень, 

які змінили свою позицію в порядку розташування, абсолютна більшість. 

Між 2 і 3 варіантами реферату змін у порядку речень не так багато, як 

між 1 і 2 варіантами. Усі вони зводяться до двох-чотирьох сусідніх речень, 

які міняються місцями. Всього таких груп 6. Імовірно, це пов’язано з тим, 

що випадки, коли займенник та антецедент знаходяться в різних реченнях, 

є рідкісними для наукового стилю. Ця теза підтвердилася й під час 

укладання корпусу речень для дослідження, описаного в параграфі 3.2., і 

після аналізу тексту наукового стилю з тестової вибірки (у 174 реченнях 

таких випадків було знайдено всього 7). 

У найменш важливих реченнях (21 речення в кінці кожного списку: 

порядкові номери 0-167) змін не бачимо ні в оцінках, ні в порядку їх 
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розташування. Ймовірно, ці речення не містили ні іменникових 

займенників, ні важливих для тематики тексту слів-індикаторів. 

Після аналізу вмісту отриманих трьох варіантів реферату розміром 50 

речень (найоптимальніший розмір для цього тексту) виявилося, що 1 і 2 

варіант відрізнялися між собою двома реченнями, а 2 і 3 варіант — одним 

реченням. При цьому 2 і 3 варіанти рефератів не виявилися кращими за 1 

варіант; усі три реферати однаково добре передають головні думки 

оригінального тексту. 

Висновки 

Перший — і головний — висновок для програми автоматичного 

реферування: реферати, створені програмою, адекватно й повно передають 

основний зміст і ключові думки текстів медійного й наукового стилів. За 

результатами реферування тестової вибірки було визначено, що 

оптимальний обсяг реферату — 23-29% від кількості речень в 

оригінальному тексті. 

Переваги. Алгоритм TextRank — модель автоматичного реферування, 

яка найбільш точно імітує процес створення реферату людиною: 

ідентифікація важливих речень відбувається лише на основі інформації, 

що міститься в самому тексті. Окрім цього, цей метод працює повністю без 

нагляду, на відміну від інших систем автоматичного реферування, які 

мають етап машинного навчання під наглядом [26, с. 7]. Також 

застосування TextRank’у не потребує глибоких лінгвістичних знань чи 

розмічених лінгвістичних і тематичних корпусів текстів. Ці переваги 

розширюють сферу використання алгоритму TextRank: він не тільки 

успішно справляється зі створенням рефератів для публікацій у сфері 

новин, але й якісно здійснює реферування транскрипцій нарад та оцінку 

надійності веб-ресурсів [19, с. 1]. 

Визначимо переваги алгоритму TextRank над деякими іншими 

відомими методами. Недоречно порівнювати цей метод із такими, що 

беруть до уваги зовсім інші критерії (не повторюваність слів у тексті), 
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тому порівняти можна лише з найближчим — статистико-дистрибутивним 

[25]. На перший погляд здається, що вони майже не відрізняються, адже і в 

першому, і в другому береться до уваги частота вживання слів у тексті. 

Але TextRank має інший критерій оцінки важливості речень: у ньому не 

настільки звертається увага на кількість частотних слів у реченні, як на 

кількість речень, до складу яких входять ці слова. Наприклад, до складу 

реферату (навіть обсягом 10 речень) наукового тексту входило кілька 

речень, які складалися з одного-двох слів. За статистико-дистрибутивним 

методом ці речення не бралися б до уваги, але TextRank виділив їх як одні 

з найважливіших, що є ґрунтовним, адже довжина речень не впливає на їх 

інформативність. 

Іншою важливою перевагою є універсальність алгоритму TextRank: 

він може працювати з текстом будь-якої мови, яка використовує 

латинський або кириличний алфавіт. Для адаптації програми під іншу мову 

достатньо мати електронний словник цієї мови, за допомогою якого можна 

здійснити лематизацію та граматичний аналіз словоформ, і список стоп-

слів; змінювати решту коду немає потреби. 

Недоліки. На етапі токенізації існує проблема інколи неправильного 

поділу тексту на речення. Проблеми виникають зі скороченнями, у кінці 

яких ставиться крапка, якщо слово після них починається з великої букви. 

Під цю умову підпадають також ініціали, що є досить вагомою проблемою 

зокрема для наукових текстів, адже людських імен у них доволі багато. Це 

вплинуло й на якість рефератів, адже до реферату наукового тексту з 

тестової вибірки ввійшло кілька таких речень, які були неповні тому, що 

алгоритм сприйняв скорочення ініціалів як кінець речення. 

Іншою важливою проблемою є неправильна лематизація та 

граматичний аналіз. Цю проблему можливо вирішити лише за допомогою 

додаткової програми зняття омонімії, яких не існує у вільному доступі для 

української мови. 
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Запозичений список стоп-слів [27] є недосконалим: під час 

дослідження було виявлено, що в ньому немає таких слів, як свій і те, 

щодо яких немає сумнівів, що вони є загальновживаними. Також існує 

багато загальновживаних дієслів, які варто було б включити до списку (див. 

Додаток 5, слова з частотою 2). У майбутньому плануємо власноруч 

поповнити список стоп-слів. 

Також, була виявлена потенційна необхідність у комбінуванні методу 

TextRank з іншими відомими, зокрема позиційним [6, с. 35] або логіко-

семантичним [22]. Дослідження реферату тексту наукового стилю з 

тестової вибірки показало, що метод TextRank не гарантує присутність у 

рефераті інформації про актуальність, об’єкт, предмет, методи 

дослідження, а для медійних текстів нема гарантії присутності заголовка. 

Додаткове застосування позиційного або логіко-семантичного методу 

дозволило б закріпити цю інформацію як таку, що обов’язково повинна 

бути частиною реферату. 

Вплив кореферентності. Щодо алгоритму заміни кореферентних 

займенників їхніми антецедентами, то результати показали, що, хоча 

присутність такого алгоритму впливає на оцінки важливості речень, вміст 

реферату докорінно не змінюється, збільшення в якості не спостерігаємо. 

У цій науковій роботі ми зробили огляд найбільш відомих методів 

автоматичного реферування; визначили відмінності в тому, який зміст 

вкладає в поняття «кореферентність» комп’ютерна лінгвістика, порівняно з 

теоретичним мовознавством; проаналізували деякі відомі способи 

вирішення проблеми кореферентності та з’ясували, який вплив вона має на 

процес автоматичного реферування; дослідили теоретичні засади та 

способи застосування алгоритму TextRank; створили власну систему 

автоматичного реферування за алгоритмом TextRank та оцінили якість 

рефератів, створених цією системою. Загалом, мета курсової роботи 

досягнута, як і виконані всі завдання, що ми поставили на початку.  
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Анотація 

Актуальність теми дослідження зумовлена запитом інформаційного 

суспільства, що потребує опрацювання великих інформаційних масивів, 

зокрема компресії текстів української мовою. Окрім цього, актуальність 

дослідження визначається завданням теоретичного спрямування — 

вивчення моделей кореферентності українськомовного тексту, що 

супроводжує автоматичне реферування. 

Метою дослідження є створення системи автоматичного реферування 

українськомовного тексту за алгоритмом TextRank з урахуванням 

кореферентності. 

У науковій роботі ставляться такі завдання: опис явища 

кореферентності в наукових текстах українською мовою на базі корпусу 

української мови порталу mova.info [8]; створення програмного 

забезпечення для автоматичного реферування на основі алгоритму 

TextRank, яке містить також алгоритм пошуку антецедентів займенників; 

апробація ефективності програмного забезпечення на вибірці текстів 

медійного та наукового стилів; визначення впливу алгоритму вирішення 

кореферентності на якість рефератів, створених програмою. 

Об’єктом дослідження є українськомовний текст. Предметом 

дослідження є процес автоматичного реферування текстів української 

мовою за допомогою алгоритму TextRank з урахуванням способів та 

засобів кореферентності тексту. У науковій роботі використовуються 

методи комп’ютерного моделювання, статистичний метод векторної 

моделі тексту, а також емпіричні методи (вимірювання, порівняння, 

узагальнення, експеримент). Новизна полягає в тому, що система 

автоматичного реферування українськомовних текстів, яка використовує 

метод TextRank і має алгоритм вирішення проблеми кореферентності, 

створена в українській комп’ютерній лінгвістиці вперше. 

У розділі 1 розглядається термінологічна база у сфері автоматичного 

реферування й здійснюється огляд основних його методів. 
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У розділі 2 здійснюється огляд основної термінології в межах явища 

кореферентності й аналізується значення цього явища для автоматичного 

реферування. 

Розділ 3 містить опис створеної в результаті цієї наукової роботи 

системи автоматичного реферування і дослідження її ефективності, а 

також дослідження моделей кореферентних зв’язків у наукових текстах 

українською мовою. 

У результаті наукової роботи було з’ясовано, що створена система 

автоматичного реферування дає на вихід якісні реферати для 

українськомовних текстів наукового та медійного стилю. Оптимальний 

обсяг рефератів 23-29% відсотків від кількості речень в оригінальному 

тексті. У методі TextRank критеріями важливості речень вважається 

наявність у них слів-індикаторів, вага яких визначається кількістю речень, 

що містять ці слова. Також була виявлена потенційна необхідність у 

комбінуванні методу TextRank з іншими відомими, зокрема позиційним 

або логіко-семантичним. Щодо алгоритму заміни кореферентних 

займенників їхніми антецедентами, то результати показали, що, хоча 

присутність такого алгоритму впливає на оцінки важливості речень, вміст 

реферату докорінно не змінюється, збільшення в якості не спостерігається. 
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Додаток 1 

Речення, обрані програмою для реферату, 

на прикладі тексту медійного стилю з елементами художнього 
 

(речення, які входили до складу рефератів обсягом 10, 15 та 20 речень, позначені жирним курсивом; також 

перед кожним із них стоїть номер, який відповідає їх порядковому номеру у відсортованому списку значень функції 

pagerank. Отже, до реферату обсягом 10 речень входили усі речення від 1-ого до 10-ого, обсягом 15 речень — від 1-

ого до 15-ого, обсягом 20 речень - від 1-ого до 20-ого. Підкресленими є слова, за якими алгоритм визначив речення 

як важливі) 

 

(8)Роман «Слуга з Добромиля», маючи елементи фентезі, дуже добре передає атмосферу війни. В 

ньому присутні описи радянського терору на території України, наприклад, спалення книжок, невигідних для 

ідеології комунізму, звільнення людей з посад за відвідування церкви, арешти членів родини «неблагонадійних» 

громадян. Причиною якоїсь незрозумілої смерті ставала серцева недостатність, аби у людей не виникали підозри. 

Але Галина Пагутяк також звертає увагу на бездіяльність жертв СРСР. (19)Наприклад, коли ченці в 

монастирі, що в Лаврові, розуміють, що горе наближається, але до останнього сподіваються, що від нього їх 

врятує якесь чудо: «Історія зашпорталась об повалений хрест, й лежить на дорозі між Старим Самбором і 

Лавровом, а люди сподіваються, що вона до них не прийде. Але ні, вже прийшла...». 

(17)У творі можна помітити одну цікаву думку, на якій авторка, на жаль, не акцентує стільки уваги. 

Або навмисно робить її дещо прихованою, тому звичайний читач може її і не помітити (особливо, якщо до цього 

часу ніколи не ставив самому собі таке питання). (6)У творі постає проблема солдата на війні. (7)Цю проблему за 

все своє життя не зміг перебороти Слуга з Добромиля, хоча насправді набагато виразніше вона виявляється в 

образі капітана НКВД (напевно, тому що ситуація, в якій він опинився, набагато ближча до реальності). 

Події у Добромилі 1949 року відбуваються у період відносного миру; стрілянина, яку вночі чують у лікарні 

для психічно хворих, — це спроби нейтралізації залишків повстань проти влади. А отже, незабаром боротьба 

припиниться. Але капітанові НКВД, очевидно, це не зовсім подобається. (18)Навпаки, він має заповітне бажання: 

«щоб війна тривала до кінця його життя». (20)Чи справді вбивства і кровопролиття приносять капітанові 

стільки задоволення, що він не уявляє без них своє життя? Не зовсім. 

(1)На війні солдати не знають нічого іншого, крім наказів. Вони існують для того, щоб виконувати 

накази, без заперечень, без вагань. Під час військового тренування, воїнів виховують так, щоб убити в них прояви 

індивідуальності, щоб відібрати в них право голосу чи особистої думки. Відбувається процес створення 

холоднокровних убивць, які не ставлять під сумнів накази від вищих рангом. (14)За цей час свідомість людей 

змінюється, і виконання наказів стає сенсом існування, а ідеальним його завершенням стає смерть на полі бою; 

таким чином, відібрати життя іншої людини здається несуттєвим. 

(4)Тому коли війна закінчується і ті, що вижили, повертаються додому, вони не уявляють своє 

майбутнє, їхнє життя втрачає сенс, бо вони більше не отримують наказів. (9)А коли до кожного приходить 

усвідомлення того, скільки життів він забрав без найменших вагань, просинається ненависть до війни, до 

держави, до капітанів, до несправедливості, і в першу чергу — до себе та свого життя. Солдати не тільки 

втрачають сенс, але й усвідомлюють, що вони вбивці. (15)Тому найважча частина війни для солдатів — це 

адаптація до нормального життя після її закінчення. 

(11)Саме так мислить антагоніст твору: «передчуваючи, що війні рано чи пізно настане кінець, 

капітан побоювався, що життя його тоді втратить сенс». Набагато кращою альтернативою здається «здохнути 

від вражої кулі в цих клятих горах». (2)Також, він вважає свою роль у війні благородною, тобто вірить у те, що 

існує вища мета його служби: «... капітан хотів, щоб у ньому бачили захисника соціалістичної Вітчизни, героя, 

а не ката чи вбивцю». 

(16)Протагоніст — Слуга з Добромиля — мало відрізняється від попереднього персонажа. (3)Після 

того, як помер Купець з Добромиля, а потім і Купець з Перемишля, Слуга з Добромиля все шукав собі господаря. 

Усе йому не хотілося покинути свою службу. Бо це те, чим він займався з дитинства; тож така була його доля, таким 

було його призначення — служити. (13)Він не мав ніякого іншого уявлення про те, як проживати своє життя. 

«... Як бути слузі, котрий не має бажання стати паном самому собі? Найважливіше для нього — лишатись вірним 

своєму призначенню аж до останнього віддиху». 

(5)Цікаво, що це майже ототожнює образи капітана НКВД та Слуги з Добромиля. Також, вони обоє 

«монстри»: один — звичайний опир, інший — дхампір. Під буквальним зображенням енкаведиста як монстра, 

звичайно, розуміємо, що так авторка показує, що він є нелюдом, або жорстокою людиною. (10)Але як щодо Слуги з 

Добромиля? (12)На мою думку, це спроба донести гірку правду про війну: щоб боротися з нелюдами, необхідно 

самим стати нелюдом. 

Що ж тоді їх розмежовує? Невже лише різні сторони конфлікту між добрим і поганим? Виходить, так і є; 

просто випадково сталося так, що вони народилися в різних народах. Отож, таким чином твір висловлює ідею про те, 

що навіть найжорстокіші командири військ на війні є всього лише пасивною зброєю в руках правителів держав, що 

використовують їх задля досягнення власних інтересів. 
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Додаток 2 

Реферати, створені програмою, 

для наукового тексту із тестової вибірки 

(обсягом 174 речення) 

 

20 речень 

У сучасному трактуванні термін «інвектива» вживається як синонім слова 

«образа». Демидов констатує існування наступних видів інвектив: інвективних ярликів, 

лайливих інвектив, вердиктів, засобів дифамації, іронічних інвектив, стійких виразів, 

метафоричних інвектив. Кулаков на матеріалі французької мови виділяє 3 типи 

інвектив: інвективні імперативи, вигукові інвективи й інвективні найменування особи. 

Отже, залежно від точки зору, з якої розглядається поняття «інвектива», - чи то як 

тільки лайливі слова (обсценна лексика, мати), чи як будь-яке слово, яке має намір 

образити адресата, - до інвективної лексики можуть належати не тільки лайливі слова, а 

й дисфемізми (вживання замість емоційно і стилістично нейтрального слова чи виразу 

більш грубого, вульгарного), пейоративи (виражають негативну оцінку чогось або 

когось, несхвалення, осуд, іронію чи презирство), еративи (спеціально неправильно 

написані слова), оказіоналізми, метафори тощо. Інвектива має маркований характер, 

оскільки під час мовлення вона таврує опонента обрaзливими словами, які містять 

негативну емоційно-експресивну оцінку. Шкала інвективності є умовним варіантом 

індексації інвективної семантики, що має вигляд схеми розподілу інвективного 

потенціалу за такими індексованими групами: 0 – потенційно образливі слова, 1 – слова 

з низьким ступенем образливості, 2 – слова з середнім ступенем образливості, 3 – слова 

з високим ступенем образливості. Додаток 1): Слово; Його тлумачення; Оцінка за 

шкалою інвективності; Відсоток респондентів, які визначили саме таку оцінку за 

шкалою (в подальшому будемо називати це «відсотком згоди»); Теги. Слова. 

Найбільшу кількість склали слова з оцінкою 0 (269 слів – 57,7 % усіх слів), тобто 

більшість слів мають лише потенційну образливість. Серед слів з такою оцінкою 

найбільше всього слів з тегами «негативна поведінка» (125 слів – 46,47 % від слів з 

оцінкою 0), «зоометафора і негативна поведінка» (24 слова – 9,29 %), 

«загальнообразливе» (17 слів – 6,32 %), «гендер і негативна поведінка» (15 слів – 

5,58 %) та з іншими тегами і їхніми комбінаціями. Слова з оцінкою 1 складають 

21,68 % від загальної кількості слів (101 слово). Серед них найбільш розповсюдженими 

тегами були «негативна поведінка» (37 слів – 36,63 % від слів з оцінкою 1), 

«загальнообразливе» (14 слів – 13,86 %), «негативна поведінка і гендер» (8 слів – 

7,92 %), «інтелектуальні недоліки» (6 слів – 5,94 %) та ін. Слова з найвищою оцінкою 

образливості - 3 - складають 10,72 % від загальної кількості слів (50 слів). Серед них 

найбільш розповсюдженими тегами були «загальнообразливе» (16 слів – 32 % від слів з 

оцінкою 3), «негативна поведінка» (10 слів – 29 %) «гендер; негативна поведінка і 

професія» (7 слів – 14 %), «загальнообразливе і негативна поведінка» (4 слова – 8 %) та 

ін. Слова з оцінкою 3 складають 9,66 % від загальної кількості слів (45 слів). Серед них 

найбільш розповсюдженими тегами були «загальнообразливе» (16 слів – 35,56 % від 

слів з оцінкою 2), «негативна поведінка» (5 слів – 11,11 %) та ін. Оцінка за шкалою 

інвективності виставлялась на основі найчастотнішої відповіді респондентів, тож 

відсоток згоди – це відсоток людей, які обрали найчастотнішу оцінку. але нечасто 

більше половини респондентів голосували за один варіант, частіше відповіді 

«розпорошувались», середній рівень «одностайності у відповіді» складає: для слів з 
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оцінкою 3 – 48,48 %; для слів з оцінкою 2 – 38,29 %; для слів з оцінкою 1 – 42,22 %; для 

слів з оцінкою 0 – 56,49 %; для всього діапазону слів – 53,86 %. Для кожного слова в 

словнику були приписані теги, розроблені на основі класифікацій інвектив за лексико-

семантичними групами (класифікація Позолотіна) і за тематичними групами (див. 

теоретичну частину с. 6-7). За комбінаціями тегів найбільш поширеними є «негативна 

поведінка» (177 слів – 38,06 % від усіх слів), «загальнообраливе» (63 слова – 13,55 %), 

«зоометафора і негативна поведінка» (29 слів – 6,24 %), «гендер і негативна поведінка» 

(27 слів – 5,81 %) тощо. За результатами анкетування було створено словник 

інвективної лексики, який складався, окрім слова з його тлумаченням та оцінки за 

шкалою, з тегів (які класифікують слово за певною ознакою), а також відсоток 

респондентів, які проголосували за найчастотніший варіант інвективності слова.  

 

50 речень 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що інвективна лексика української мови не 

є достатньо вивченою, а зроблений у процесі роботи словник інвективної лексики стане 

в нагоді як морфологічному, семантичному та сентімент-аналізу, так і лінгвістичній 

експертизі. Інвективна лексика. Інвективна лексика (лайливі слова) і фраземіка (лайливі 

висловлення) наявні в усіх мовах, оскільки мова і мовлення мають потенціал природної 

конфліктності. У сучасному трактуванні термін «інвектива» вживається як синонім 

слова «образа». Жельвіс усі види мовленнєвої агресії об'єднує терміном “інвектива”. У 

вузькому значенні, інвектива – вербальне порушення етичного табу, яке здійснюється 

табуйованими мовними засобами. У визначенні А. Кулаков виділяє дві групи: 

експлетивні (імпресивні) і агресивні (експресивні) інвективи. До експлетивних інвектив 

відносяться ті інвективні лексичні одиниці, які використовуються мовцем для 

вираження власного ставлення не до людини, а власне до самої ситуації. Також 

дослідженням інвектив займаються Ю. Переважають у ненормативній лексиці 

інвективи сексуальної семантичної природи. Відповідно до об'єкту інвектування можна 

виділити: Інвективи “особистісного” характеру (приниження моральних достоїнств та 

якостей, рис характеру, фізичних чи розумових здібностей); Інвективи “соціального” 

характеру (дискримінація за расовою ознакою, сексуально-гендерні, “професійні” 

інвективи, інвективи, які передають агресивний або аморальний характер 

взаємостосунків комунікантів); Богохульство; Інвектива як засіб номінації предметів і 

об'єктів знеціненого матеріального світу. За тематичними групами можна виділити: 

Інвективи, що називають людину за національною ознакою (жид, хохол, москаль); 

Інвективи, що називають співрозмовника за гендерною ознакою (чувак, чувиха, 

бабище); Інвективи, що називають людину за професійною ознакою (м'ясник, чиновник, 

депутат); Інвективи, що називають адресата за віковою ознакою (молокосос, стариган, 

старпер); Інвективи, що характеризують соціальний стан адресата (селюк, простолюдин, 

мажор); Інвективи, що характеризують фінансовий стан людини (голяк, товстосум); 

Інвективи, що характеризують політичні погляди співрозмовника (комуняка, ренегат); 

Інвективи, що характеризують людину з точки зору приналежності до певної соціальної 

групи (колгоспник, бидло, бомж); Інвективи, що характеризують людину, порівнюючи 

її з твариною (зоометафори) (свинота, коза, осел, вівця, черепаха). Демидов констатує 

існування наступних видів інвектив: інвективних ярликів, лайливих інвектив, вердиктів, 

засобів дифамації, іронічних інвектив, стійких виразів, метафоричних інвектив. 

Жельвіс розділяє інвективи на 3 групи з точки зору характеру порушення табу. Кулаков 



40 

 

на матеріалі французької мови виділяє 3 типи інвектив: інвективні імперативи, вигукові 

інвективи й інвективні найменування особи. Отже, залежно від точки зору, з якої 

розглядається поняття «інвектива», - чи то як тільки лайливі слова (обсценна лексика, 

мати), чи як будь-яке слово, яке має намір образити адресата, - до інвективної лексики 

можуть належати не тільки лайливі слова, а й дисфемізми (вживання замість емоційно і 

стилістично нейтрального слова чи виразу більш грубого, вульгарного), пейоративи 

(виражають негативну оцінку чогось або когось, несхвалення, осуд, іронію чи 

презирство), еративи (спеціально неправильно написані слова), оказіоналізми, 

метафори тощо. Інвектива має маркований характер, оскільки під час мовлення вона 

таврує опонента обрaзливими словами, які містять негативну емоційно-експресивну 

оцінку. Якщо основна мета жаргонів – відособлення певної соціальної групи від решти, 

то для інвективи – це всього лише функція. Тож, можна зробити припущення, що в 

свідомості носіїв мови існує певне градуюванння слів за певною «шкалою 

інвективності» (термін Н.Д. Шкала інвективності є умовним варіантом індексації 

інвективної семантики, що має вигляд схеми розподілу інвективного потенціалу за 

такими індексованими групами: 0 – потенційно образливі слова, 1 – слова з низьким 

ступенем образливості, 2 – слова з середнім ступенем образливості, 3 – слова з високим 

ступенем образливості. В процесі роботи було створено словник, що містить 466 слів, 

який в подальшому буде використано для тонального аналізу текстів, що містять 

інвективну лексику. Хоча, як було показано в теоретичній частині, інвективи можуть 

виражатися різними частинами мови – іменниками, прикметниками, рідше дієсловами 

– до нашого словника, через великий об'єм роботи, увійшли тільки іменники на 

позначення особи, і навіть цей словник не може вмістити всі інвективи-назви особи в 

українській мові. Додаток 1): Слово; Його тлумачення; Оцінка за шкалою 

інвективності; Відсоток респондентів, які визначили саме таку оцінку за шкалою (в 

подальшому будемо називати це «відсотком згоди»); Теги. Слова. Матеріал було 

відібрано з російських словників «За пределами русских словарей» Флегона та 

«Словарь обидных слов: наименования лиц с негативным значением» Дуліченко, слова 

також відбиралися за допомогою Академічного тлумачного словника (оскільки дуже 

часто в ньому значення слова подається за допомогою синонімів), опитування, а також 

невеликої вибірки з творів Жадана («Месопотамія», «Ворошиловград») і з коментарів 

під політичними відео на відеохостингу Youtube і деяких політичних блогах. При 

роботі зі словами, що були отримані за допомогою опитування, з коментарів в інтернеті 

і з творів С. Слова «засранець» нема в Академічному тлумачному словнику, тому 

взагалі не зрозуміло, чи правомірно вважати його українською інвективою. Зокрема, 

при анкетуванні одногрупників, до нас звернулося декілька людей з питанням, чи 

правильно записано слово «підар» (яке в такому вигляді було зафіксовано в Жадана). 

Спочатку до словника вносились як чоловічі, так і жіночі форми (наприклад, «бандит» і 

«бандитка»), однак через великий об'єм роботи з певного часу почали вноситися тільки 

чоловічі форми, хоча необхідність внесення жіночих форм обґрунтовується тим, що 

жіночі форми можуть мати іншу оцінку інвективності (зазвичай вищу), наприклад, 

слово «блудник» має оцінку за шкалою інвективності 1, в той же час слово «блудниця» 

має оцінку. Тлумачення слів. Тлумачення слів бралися з Академічного тлумачного 

словника, якщо ж цього слова не було в словнику, тлумачення або подавалося за 

допомогою синонімів (наприклад, УПИ?Р, я, чол. Найбільшу кількість склали слова з 

оцінкою 0 (269 слів – 57,7 % усіх слів), тобто більшість слів мають лише потенційну 



41 

 

образливість. Серед слів з такою оцінкою найбільше всього слів з тегами «негативна 

поведінка» (125 слів – 46,47 % від слів з оцінкою 0), «зоометафора і негативна 

поведінка» (24 слова – 9,29 %), «загальнообразливе» (17 слів – 6,32 %), «гендер і 

негативна поведінка» (15 слів – 5,58 %) та з іншими тегами і їхніми комбінаціями. 

Найнижчий відсоток згоди мають слова «маріонетка», «насильник», «скотина» - по 

29,7 %. Слова з оцінкою 1 складають 21,68 % від загальної кількості слів (101 слово). 

Серед них найбільш розповсюдженими тегами були «негативна поведінка» (37 слів – 

36,63 % від слів з оцінкою 1), «загальнообразливе» (14 слів – 13,86 %), «негативна 

поведінка і гендер» (8 слів – 7,92 %), «інтелектуальні недоліки» (6 слів – 5,94 %) та ін. 

Слова з найвищою оцінкою образливості - 3 - складають 10,72 % від загальної кількості 

слів (50 слів). Серед них найбільш розповсюдженими тегами були «загальнообразливе» 

(16 слів – 32 % від слів з оцінкою 3), «негативна поведінка» (10 слів – 29 %) «гендер; 

негативна поведінка і професія» (7 слів – 14 %), «загальнообразливе і негативна 

поведінка» (4 слова – 8 %) та ін. Слова з оцінкою 3 складають 9,66 % від загальної 

кількості слів (45 слів). Серед них найбільш розповсюдженими тегами були 

«загальнообразливе» (16 слів – 35,56 % від слів з оцінкою 2), «негативна поведінка» (5 

слів – 11,11 %) та ін. Оцінка за шкалою інвективності виставлялась на основі 

найчастотнішої відповіді респондентів, тож відсоток згоди – це відсоток людей, які 

обрали найчастотнішу оцінку. але нечасто більше половини респондентів голосували за 

один варіант, частіше відповіді «розпорошувались», середній рівень «одностайності у 

відповіді» складає: для слів з оцінкою 3 – 48,48 %; для слів з оцінкою 2 – 38,29 %; для 

слів з оцінкою 1 – 42,22 %; для слів з оцінкою 0 – 56,49 %; для всього діапазону слів – 

53,86 %. Максимальний рівень згоди – 100 % - мають слова «актор», «акторка», 

«анахорет», «дракон» (оцінка 0), найнижчий – «безбатченко» - 26,42 % (оцінка 2). Для 

кожного слова в словнику були приписані теги, розроблені на основі класифікацій 

інвектив за лексико-семантичними групами (класифікація Позолотіна) і за 

тематичними групами (див. теоретичну частину с. 6-7). Що до аналізу тегів, які були 

приписані словам, їх можна розглядати двома способами: за «чистими» тегами (у 

такому вигляді, як вони були описані на с. 15) чи за комбінаціями тегів (тобто вважати 

теги «зоометафора», «негативна поведінка» і «зоометафора і негативна поведінка» 

трьома різними тегами; саме таким способом були виведені найрозповсюдженіші теги 

у п. 2 практичної частини). Отже, в середньому кожному слову було приписано 1,37 

тегів. За комбінаціями тегів найбільш поширеними є «негативна поведінка» (177 слів – 

38,06 % від усіх слів), «загальнообраливе» (63 слова – 13,55 %), «зоометафора і 

негативна поведінка» (29 слів – 6,24 %), «гендер і негативна поведінка» (27 слів – 

5,81 %) тощо. Багато слів мають унікальні комбінації тегів або такі, що повторюються 

лише 1-2 рази. За результатами анкетування було створено словник інвективної 

лексики, який складався, окрім слова з його тлумаченням та оцінки за шкалою, з тегів 

(які класифікують слово за певною ознакою), а також відсоток респондентів, які 

проголосували за найчастотніший варіант інвективності слова. Опитування показало, 

що більше половини слів, які у словниках класифікуються як образливі, на думку 

респондентів, мають лише потенційну образливість. Досліди не виявили залежності 

між тегами та ступенем образливості слова, оскільки, хоча й можна сказати, що деякі 

теги більш частотні при певній оцінці, але загалом закономірностей між образливістю і 

семантичною категорією слова не знайдено. 
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Додаток 3 

Реферати, створені програмою,для медійного тексту 

«Смешко. Ігор Смешко. Від Медведчука, кума Путіна» 

(обсягом 51 речення) 

 

10 речень 

Ігор Смешко. Про що забули виборці: «позитивний» кандидат у президенти Ігор 

Смешко був замішаний у торгівлі зброєю, отруєнні Ющенка та бізнесі на СБУ під 

прикриттям Медведчука. Кажуть, Медведчуку довелося тричі телефонувати 

генпрокурору Піскуну, щоб ГПУ закрила справу. Разом зі своїм майбутнім 

наступником на посаді керівника ГУР і партнером по бізнесу Галакою, Смешко у 1998 

році продав в Еквадор зняті з бойового чергування зенітно-ракетні комплекси. За 

успіхи у справі зниження обороноздатності України всесильний глава адміністрації 

Кучми Медведчук домагається призначення Ігоря Смешка керівником Комітету з 

політики військово-технічного співробітництва і експортного контролю при президенті 

та за сумісництвом – заступником секретаря РНБО. За «відмінні» результати на цьому 

терені Медведчук у 2003 році забезпечив призначення Смешка на посаду голови СБУ. 

Якщо пригадати, чим запам’ятався Смешко на посту очільника СБУ, то це насамперед 

незаконне стеження і прослуховування опозиції, а також призначення на високі посади 

відвертого бандита Сацюка і шахрая, що не мав жодного стосунку до розвідки — 

Синянського. А ще, звісно, горезвісна вечеря на дачі у Володимира Сацюка, свого 

першого заступника. 5 вересня 2004 року провідний кандидат у президенти, 

опозиціонер Віктор Ющенко гостював у Сацюка і Смешка, які запросили його на 

переговори й годували суші та кавуном. Ставши президентом, Ющенко позбавив 

Смешка посади, а Сацюкові довелося тікати з країни. Дружини й діти близьких до 

Смешка ділків і вихідців із ГРУ (Сарнацького, Галаки, Сацюка та ін.), а також його 

власна дружина Юлія Смешко були зафіксовані як співзасновники ТОВ «Бізнес 

консалтинг центр», що поєднувало дослідницьку діяльність із постачанням зброї 

авіакомпанією Volare. Після скандалу з отруєнням Ющенка у фірми змінилися 

засновники, але контроль над нею зберігся в сім’ї Смешка. 

 

15 речень 

Ігор Смешко. Про що забули виборці: «позитивний» кандидат у президенти Ігор 

Смешко був замішаний у торгівлі зброєю, отруєнні Ющенка та бізнесі на СБУ під 

прикриттям Медведчука. Насправді фігура 63-річного Ігоря Смешка – зловісна й 

комічна водночас: він виглядає грізним і обізнаним, аж поки не починає виявляти своє 

багатослів’я. Безмежно закоханий у гроші, Смешко не цурався торгівлі зброєю, що 

навряд чи була законною. Кажуть, Медведчуку довелося тричі телефонувати 

генпрокурору Піскуну, щоб ГПУ закрила справу. Разом зі своїм майбутнім 

наступником на посаді керівника ГУР і партнером по бізнесу Галакою, Смешко у 1998 

році продав в Еквадор зняті з бойового чергування зенітно-ракетні комплекси. За 

успіхи у справі зниження обороноздатності України всесильний глава адміністрації 

Кучми Медведчук домагається призначення Ігоря Смешка керівником Комітету з 

політики військово-технічного співробітництва і експортного контролю при президенті 

та за сумісництвом – заступником секретаря РНБО. За «відмінні» результати на цьому 

терені Медведчук у 2003 році забезпечив призначення Смешка на посаду голови СБУ. 

Якщо пригадати, чим запам’ятався Смешко на посту очільника СБУ, то це насамперед 

незаконне стеження і прослуховування опозиції, а також призначення на високі посади 

відвертого бандита Сацюка і шахрая, що не мав жодного стосунку до розвідки — 

Синянського. А ще, звісно, горезвісна вечеря на дачі у Володимира Сацюка, свого 

першого заступника. 5 вересня 2004 року провідний кандидат у президенти, 

опозиціонер Віктор Ющенко гостював у Сацюка і Смешка, які запросили його на 

переговори й годували суші та кавуном. Після Помаранчевої революції Смешко 
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намагався довести свою непричетність до діоксинової історії. Але Ющенко був 

упевнений у протилежному, оскільки за спиною голови СБУ маячила фігура 

Медведчука, його головного недруга. Ставши президентом, Ющенко позбавив Смешка 

посади, а Сацюкові довелося тікати з країни. Свого часу він був звільнений із ГПУ, 

незважаючи на заслуги в справі Лазаренка і пресування Тимошенко, та знайшов 

прихисток в СБУ заступником Смешка. У часи Януковича «нерозлучникам» вдалося 

монетизувати те, чим переважно займався Обіход: вони наймаються до Партії регіонів 

для дискредитації Юлії Тимошенко. Дружини й діти близьких до Смешка ділків і 

вихідців із ГРУ (Сарнацького, Галаки, Сацюка та ін.), а також його власна дружина 

Юлія Смешко були зафіксовані як співзасновники ТОВ «Бізнес консалтинг центр», що 

поєднувало дослідницьку діяльність із постачанням зброї авіакомпанією Volare. Після 

скандалу з отруєнням Ющенка у фірми змінилися засновники, але контроль над нею 

зберігся в сім’ї Смешка. 

 

20 речень 

Ігор Смешко. Про що забули виборці: «позитивний» кандидат у президенти Ігор 

Смешко був замішаний у торгівлі зброєю, отруєнні Ющенка та бізнесі на СБУ під 

прикриттям Медведчука. Насправді фігура 63-річного Ігоря Смешка – зловісна й 

комічна водночас: він виглядає грізним і обізнаним, аж поки не починає виявляти своє 

багатослів’я. Безмежно закоханий у гроші, Смешко не цурався торгівлі зброєю, що 

навряд чи була законною. Кажуть, Медведчуку довелося тричі телефонувати 

генпрокурору Піскуну, щоб ГПУ закрила справу. Разом зі своїм майбутнім 

наступником на посаді керівника ГУР і партнером по бізнесу Галакою, Смешко у 1998 

році продав в Еквадор зняті з бойового чергування зенітно-ракетні комплекси. За 

успіхи у справі зниження обороноздатності України всесильний глава адміністрації 

Кучми Медведчук домагається призначення Ігоря Смешка керівником Комітету з 

політики військово-технічного співробітництва і експортного контролю при президенті 

та за сумісництвом – заступником секретаря РНБО. За «відмінні» результати на цьому 

терені Медведчук у 2003 році забезпечив призначення Смешка на посаду голови СБУ. 

Якщо пригадати, чим запам’ятався Смешко на посту очільника СБУ, то це насамперед 

незаконне стеження і прослуховування опозиції, а також призначення на високі посади 

відвертого бандита Сацюка і шахрая, що не мав жодного стосунку до розвідки — 

Синянського. А ще, звісно, горезвісна вечеря на дачі у Володимира Сацюка, свого 

першого заступника. 5 вересня 2004 року провідний кандидат у президенти, 

опозиціонер Віктор Ющенко гостював у Сацюка і Смешка, які запросили його на 

переговори й годували суші та кавуном. Після Помаранчевої революції Смешко 

намагався довести свою непричетність до діоксинової історії. Але Ющенко був 

упевнений у протилежному, оскільки за спиною голови СБУ маячила фігура 

Медведчука, його головного недруга. Ставши президентом, Ющенко позбавив Смешка 

посади, а Сацюкові довелося тікати з країни. У 2009 році, відкараскавшись від 

кримінального переслідування, нікому не потрібний Смешко намагається зайнятись 

політикою, очоливши партію з претензійною назвою "Сила і честь". Свого часу він був 

звільнений із ГПУ, незважаючи на заслуги в справі Лазаренка і пресування Тимошенко, 

та знайшов прихисток в СБУ заступником Смешка. У часи Януковича 

«нерозлучникам» вдалося монетизувати те, чим переважно займався Обіход: вони 

наймаються до Партії регіонів для дискредитації Юлії Тимошенко. Коротка 

ретроспектива «подвигів» Смешка і його оточення не залишає сумнівів у тому, чим 

саме займалася його команда. Дружини й діти близьких до Смешка ділків і вихідців із 

ГРУ (Сарнацького, Галаки, Сацюка та ін.), а також його власна дружина Юлія Смешко 

були зафіксовані як співзасновники ТОВ «Бізнес консалтинг центр», що поєднувало 

дослідницьку діяльність із постачанням зброї авіакомпанією Volare. Після скандалу з 

отруєнням Ющенка у фірми змінилися засновники, але контроль над нею зберігся в 

сім’ї Смешка. Члени сім’ї Смешка – дружина, сини Ігор і Михайло – після Революції 
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Гідності стали ФОПами і, за даними Мін’юсту, займаються здаванням в оренду «чесно 

заробленої» нерухомості в Києві, передмістях та регіонах. Згідно з декларацією, 

Смешко є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Лагуна» в селі Мала Бийгань Берегівського 

району на Закарпатті. І це ще не все – його дружина має квартиру на 127,8 кв. м в 

окупованому Криму, нежитлові приміщення в Києві, дві земельні ділянки в Київській 

області та одну – в Одеській. Швидше за все, на дітях, яких Смешко в декларацію не 

вписав, майна теж вистачає. 
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Додаток 4 

Реферати, створені програмою, для медійного тексту 

« «Кіт у мішку» на один президентський термін» 

(обсягом 43 речення) 
 

10 речень 

"Одразу хочу запевнити – іду на один термін, щоб змінити систему заради 

майбутнього. Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління 

політиків", – написано в передвиборчій програмі кандидата в президенти Володимира 

Зеленського. 31 березня він зібрав найбільше голосів і вийшов у "другий тур", що 

відбудеться 21 квітня. Отже, у будь-якому разі на повторному голосуванні обираємо 

главу держави на один термін. Залишається відкритим запитання про те, чи буде до 

останку чесним і відданим Україні 41-річний комедійний актор Зеленський настільки, 

що після гіпотетичного успіху змінить "систему" протягом п'ятирічки і передасть 

країну уявному "новому поколінню політиків". Тому не випадково провідні діячі 

прихильних до України західних демокра-тій вимагають від Зеленського публічного 

представлення його затіненої команди, зокрема ймовірних висуванців на чільні 

державні посади. Мабуть, не прочитали програмне положення Зеленського: "Українець 

повинен стати основним акціонером України!". Відкритим залишається запитання і про 

те, чи Володимир Зеленський зуміє остаточно здолати Петра Порошенка, перемогти 

доти результативною політтехнологічною тактикою "кіт у мішку". У своїй програмі 

Зеленський пафосно переконує, що Україна потребує не просто нових облич, а 

"НОВИХ ІДЕЙ" (видрукувано великими літерами). До речі, щодо президента України 

це конституційна вимога (стаття 103). Передвиборча програма Володимира 

Зеленського – вісім сторінок тексту "про Україну своєї мрії" – прозахідна, не 

прокремлівська, з акцентом на рух до ЄС і НАТО, хоч і плутана. 

 

15 речень 

"Кіт у мішку" на один президентський термін. "Одразу хочу запевнити – іду на 

один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Буду чесним та відданим 

Україні та передам її в руки нового покоління політиків", – написано в передвиборчій 

програмі кандидата в президенти Володимира Зеленського. 31 березня він зібрав 

найбільше голосів і вийшов у "другий тур", що відбудеться 21 квітня. Отже, у будь-

якому разі на повторному голосуванні обираємо главу держави на один термін. 

Залишається відкритим запитання про те, чи буде до останку чесним і відданим Україні 

41-річний комедійний актор Зеленський настільки, що після гіпотетичного успіху 

змінить "систему" протягом п'ятирічки і передасть країну уявному "новому поколінню 

політиків". Тому не випадково провідні діячі прихильних до України західних демокра-

тій вимагають від Зеленського публічного представлення його затіненої команди, 

зокрема ймовірних висуванців на чільні державні посади. Парадоксально, що "другому 

місцю" Порошенка, не зовсім привабливому через відрив у понад два з половиною 

мільйони голосів, невтримно радіють тимчасово "безвладні" регіональні князьки, плоть 

від плоті прогнилої олігархічної системи державного управління, котру, власне, і 

намірився рішуче змінити Зеленський"заради майбутнього". Клянуть чинного 

президента, хоч їхні клієнти не випускали керівних віжок у "самоврядних" й 

"автономних" низах: місцевих радах, закладах освіти тощо. Мабуть, не прочитали 

програмне положення Зеленського: "Українець повинен стати основним акціонером 

України!". Відкритим залишається запитання і про те, чи Володимир Зеленський зуміє 

остаточно здолати Петра Порошенка, перемогти доти результативною 

політтехнологічною тактикою "кіт у мішку". Не тільки їм особисто, але і їхнім не ликом 

шитим сподвижникам. У своїй програмі Зеленський пафосно переконує, що Україна 

потребує не просто нових облич, а "НОВИХ ІДЕЙ" (видрукувано великими літерами). 

До речі, щодо президента України це конституційна вимога (стаття 103). Передвиборча 
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програма Володимира Зеленського – вісім сторінок тексту "про Україну своєї мрії" – 

прозахідна, не прокремлівська, з акцентом на рух до ЄС і НАТО, хоч і плутана. 

"Українці – нація, яка навчається!" – крилатий вислів із програми Зеленського. 

 

20 речень 

"Кіт у мішку" на один президентський термін. "Одразу хочу запевнити – іду на 

один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Буду чесним та відданим 

Україні та передам її в руки нового покоління політиків", – написано в передвиборчій 

програмі кандидата в президенти Володимира Зеленського. 31 березня він зібрав 

найбільше голосів і вийшов у "другий тур", що відбудеться 21 квітня. Візаві – чинний 

президент Петро Порошенко – перетнув проміжний фі-ніш другим. Отже, у будь-якому 

разі на повторному голосуванні обираємо главу держави на один термін. Залишається 

відкритим запитання про те, чи буде до останку чесним і відданим Україні 41-річний 

комедійний актор Зеленський настільки, що після гіпотетичного успіху змінить 

"систему" протягом п'ятирічки і передасть країну уявному "новому поколінню 

політиків". Тому не випадково провідні діячі прихильних до України західних демокра-

тій вимагають від Зеленського публічного представлення його затіненої команди, 

зокрема ймовірних висуванців на чільні державні посади. Парадоксально, що "другому 

місцю" Порошенка, не зовсім привабливому через відрив у понад два з половиною 

мільйони голосів, невтримно радіють тимчасово "безвладні" регіональні князьки, плоть 

від плоті прогнилої олігархічної системи державного управління, котру, власне, і 

намірився рішуче змінити Зеленський"заради майбутнього". Клянуть чинного 

президента, хоч їхні клієнти не випускали керівних віжок у "самоврядних" й 

"автономних" низах: місцевих радах, закладах освіти тощо. Перед повторним 

голосуванням засівають медіапростір улесливими фразами про те, що дають дорогу 

молодому поколінню. Мабуть, не прочитали програмне положення Зеленського: 

"Українець повинен стати основним акціонером України!". Відкритим залишається 

запитання і про те, чи Володимир Зеленський зуміє остаточно здолати Петра 

Порошенка, перемогти доти результативною політтехнологічною тактикою "кіт у 

мішку". "Кіт у мішку" – еклектична суміш художнього персонажа і реальної людини, 

приперчена спекулятивним ажіотажем на електоральному ринку, де порівняно легко 

дістаються владного Олімпу на дріжджах протестного голосування не стільки за самого 

себе, скільки за остогидлу багатолітню говорильню конкурентів. Сісти в бажане крісло 

неважко, але чи вдасться на посту глави держави принаймні добути один 

конституційний термін? Двом президентам – Леонідові Кравчуку і Вікторові 

Януковичу – цього не вдалося. Не тільки їм особисто, але і їхнім не ликом шитим 

сподвижникам. У своїй програмі Зеленський пафосно переконує, що Україна потребує 

не просто нових облич, а "НОВИХ ІДЕЙ" (видрукувано великими літерами). До речі, 

щодо президента України це конституційна вимога (стаття 103). Передвиборча 

програма Володимира Зеленського – вісім сторінок тексту "про Україну своєї мрії" – 

прозахідна, не прокремлівська, з акцентом на рух до ЄС і НАТО, хоч і плутана. 

"Українці – нація, яка навчається!" – крилатий вислів із програми Зеленського. 
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Додаток 5 

Леми, що зустрічаються в тексті 2 і більше разів, 

і тому збільшують значення важливості речень 

в обчисленнях, які виконує функція pagerank 

(для тексту медійного стилю з елементами художнього) 

 

Абсолютна 

частота 

Леми з такою частотою 

11 війна 

8 Добромиль, свій 

7 те, капітан 

6 слуга 

5 наказ 

4 твір, сенс, солдат 

3 час, НКВД, думка, ставати, нелюд 

2 наприклад, смерть, увага, розуміти, останнє, 

помітити, авторка, звичайний, проблема, образ, 

відбуватися, спроба, бажання, кінець, чин, 

відібрати, здаватися, уявляти, втрачати, вагання, 

існувати, ставити, вищий, держава, вбивець, 

служба, призначення, монстр, різний 

 

  



48 

 

Додаток 6 

Числові значення важливості речень, 

які приписала їм функція pagerank, 

для трьох варіантів реферату наукового тексту, 

формат: (порядковий номер речення у тексті, оцінка) 

 

Варіант 1 

[(172, 0.013731347231880518), (80, 0.013038224647936792), (139, 0.012793857432063276), (144, 

0.012459636854687199), (150, 0.012445112614652745), (117, 0.01221086655856275), (143, 

0.01194098578385644), (149, 0.01194098578385644), (146, 0.011726202349669698), (147, 

0.011607999200083418), (164, 0.011501905249913584), (138, 0.011499059701785828), (153, 

0.010344068314810318), (103, 0.010307523076056962), (156, 0.010259767385077742), (78, 

0.00992932078311583), (83, 0.009809475448442727), (72, 0.009774761310390599), (15, 

0.009574344615507194), (127, 0.009537431105369913), (174, 0.009169497151190363), (115, 

0.009018212575501453), (123, 0.009002951947727033), (69, 0.00877602515385399), (128, 

0.008394507480750588), (111, 0.008326546492914056), (65, 0.008063533548569372), (10, 

0.007941791361760042), (2, 0.007905256860167967), (118, 0.007719475523933891), (165, 

0.007683992617085618), (163, 0.007607864196090445), (54, 0.007524687225532336), (22, 

0.00740545659400145), (113, 0.007204944182999991), ..., (0, 0.0008571428571428573), (17, 

0.0008571428571428573), ..., (167, 0.0008571428571428573)] 

 

Варіант 2 

[(172, 0.014106705693202992), (80, 0.013334752841867645), (83, 0.013249580994776283), (139, 

0.01272512975453272), (117, 0.012270333960516796), (144, 0.012145144789707572), (143, 

0.011966627009055899), (149, 0.011966627009055899), (146, 0.011721334485934263), (150, 

0.011642965231857797), (138, 0.01149481773104379), (164, 0.011424326137061657), (147, 

0.01136259741655272), (115, 0.010483919487358025), (103, 0.010263334466845265), (156, 

0.010218917076609369), (153, 0.01021210381564572), (78, 0.00981798204039312), (72, 

0.0096566959828416), (173, 0.009564646549400951), (15, 0.00955129389776393), (127, 

0.009535672350463527), (174, 0.009082692240227676), (123, 0.009015340807895308), (28, 

0.008878426973932051), (69, 0.008736361143777334), (128, 0.008498194048602569), (111, 

0.008444504296466497), (10, 0.007869820261237441), (65, 0.007863589886670857), (2, 

0.007818231343410247), (118, 0.007726071776560166), (165, 0.007683263613359298), (162, 

0.007641641975321909), (163, 0.007598797697129341), ..., (0, 0.0008571428571428573), (17, 

0.0008571428571428573), ..., (167, 0.0008571428571428573)] 

 

Варіант 3 

[(172, 0.014102676906890835), (80, 0.013322247483613867), (83, 0.013241058254330145), (139, 

0.012720064167793902), (117, 0.012264825521135713), (144, 0.012140302113305945), (143, 

0.011961603566521005), (149, 0.011961603566521005), (146, 0.011716385615787257), (150, 

0.011638407558051858), (138, 0.011490020042516905), (164, 0.01141250454050042), (147, 

0.011358174268695872), (115, 0.010480169047955908), (103, 0.010260334829656022), (156, 

0.010215227515977357), (153, 0.010208122158933783), (78, 0.00980898086213155), (72, 

0.009639476217884097), (15, 0.00962174385398271), (173, 0.009561467601168059), (127, 

0.009531613783098447), (174, 0.00907731618134646), (123, 0.00901039074651794), (28, 

0.008872501587567999), (69, 0.008728179765216195), (128, 0.008495414487401662), (111, 

0.008443200075003775), (10, 0.007868134174359855), (65, 0.007856612730105251), (2, 

0.007818300622402925), (118, 0.007724256599153678), (165, 0.007680273985119934), (162, 

0.007638138305639092), (163, 0.00759607116572402), ..., (0, 0.0008571428571428573), (17, 

0.0008571428571428573), ..., (167, 0.0008571428571428573)]  
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Додаток 7 

Функція токенізації 
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Додаток 8 

Функція вирішення кореферентності 
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Додаток 9 

Функція лематизації 
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Додаток 10 

Функції для створення матриці подібності 

(ідея коду взята з сайту NLP for Hackers [28] 

 але були зроблені деякі виправлення й доповнення до коду) 
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Додаток 11 

Функція pagerank 

(ідея коду взята з сайту NLP for Hackers [28] 

 але були зроблені деякі виправлення й доповнення до коду) 
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Додаток 12 

Функція створення реферату 

 

 


