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ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɨɦɿ «Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ» ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɦɨɜɭ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ
ɹɜɢɳ ɬɚ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɿɡɦ, ɹɤɢɣ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɦɨɜɧɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ ɧɟ ɜ ʀɯ ɨɤɪɟɦɿɲɧɨɫɬɿ, ɚ ɹɤ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ȼɫɟɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɩɿɞɤɨɪɹɸɱɢɫɶ ɩɟɜɧɢɦ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦ.
ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɫɿɦ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɡɭɦɩɰɿɣ – ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɦɨɜɢ,
ɹɤɢɦɢ ɚɜɬɨɪɢ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ, ɛɭɞɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ
ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ, ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ – ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɐɟɣ ɟɮɟɤɬ
ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɭ ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɢɯ
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɪɿ, ɤɨɦɛɿɧɭɸɱɢɫɶ, ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ
ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɚ
ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɹɜɿɜ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɞɨ ɦɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ
ɚɜɬɨɪɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɬɟɨɪɿʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɹɤɿ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɬɭɠɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
Ⱦɥɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɲɿɜ. Ʉɧɢɝɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɰɿɤɚɜɨɸ ɞɥɹ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɤɨɝɧɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ.
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ВСТУП

1.
Публікація

багатотомного

наукового

видання

завжди

потребує

певного

роз’яснення намірів автора або авторського колективу: з якою метою була
виконана велика за обсягом робота, які принципи покладено в її основу, яку
аудиторію мали на меті автори і, зрештою, якої реакції вони чекають на свою
публікацію.
Автори свідомі того, що зараз, на початку викладу, їм навряд чи вдасться
сформулювати вичерпні концептуально-логічні відповіді на ці питання. Тим паче,
що поява нашої праці мала й певне зовнішнє стимулювання (про це ще йтиметься
далі), аж ніяк не пов’язане із логікою розгортання наукової парадигми, що
становить зміст роботи. Внаслідок сказаного ми обираємо історико-логічний
спосіб викладу і почнемо з історії заснування і становлення Українського мовноінформаційного фонду Національної академії наук України, маючи сподівання,
що в ході цього викладу тією чи іншою мірою будуть прояснені питання, які ми
поставили вище.
Український мовно-інформаційний фонд НАН України було засновано в
березні 1991 року на останній хвилі наукової програми Державного комітету
СРСР з науки і техніки «Створення машинного фонду російської мови та
машинних фондів мов народів Радянського Союзу». Зараз, коли пройшло понад
30 років (а згадана програма була заснована ще у 1986 році), ця проблематика, як
це не дивно, зовсім не здається несучасною або застарілою. Проблема створення
«машинних фондів мов» – а нині їх заступили лінгвістичні корпуси та відповідні
системи аналізу природномовної інформації – досі залишається актуальною. Вона
потребує для свого розв’язання значних обчислювальних ресурсів, а головне –
адекватних і ефективних формалізованих моделей природної мови.
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Питання про масштаби обчислювальних ресурсів є більш-менш зрозумілим,
адже зазначені масштаби визначаються, насамперед, обсягами репрезентативних
текстів, які підлягатимуть опрацюванню, а вони є надзвичайно великими.
Стосовно

другого

питання,

а

саме

–

адекватних

і

ефективних

формалізованих моделей природної мови, то воно виявляється набагато
складнішим і потребує певних додаткових міркувань для розуміння і раціональної
постановки відповідних дослідницьких завдань. На наше переконання ці аспекти
зосереджені в комплексі системно-концептуальних відношень тріади «Мова –
Інформація – Знання». Саме в цьому комплексі

містяться і парадигмальні

інваріанти наукової діяльності Фонду. Розглянемо це питання докладніше.
Науково-дослідний підхід Українського мовно-інформаційного фонду
Національної академії наук України за своїм фундаментальним спрямуванням
відрізняється від більшості традиційних мовознавчих установ. В основу його
наукової парадигми покладено три базових принципи:
Послідовне втілення підходу до мови як до інформаційної системи певного
типу, що диктує необхідність оперування фундаментальними визначеннями
наукових понять інформації, знання, системи та їхніми деталізаціями, які
визначаються специфікою об’єкта «природна мова».
Феноменологічний підхід до вивчення мовних явищ, який забезпечує
епістемологічний баланс між емпіризмом та метафізикою і, в такий спосіб,
вводить методологію лінгвістики до кола, близького методологічним засадам
природничих наук.
Еволюціонізм, який спонукає розглядати мовні феномени не в їх
окремішності, а як елементи Всесвіту, що постійно змінюється, підкоряючись
певним всезагальним закономірностям.
Викладові перших двох принципів (інформаційному і феноменологічному)
будуть присвячені окремі розділи нашої праці. Останній – еволюційний принцип,
унаслідок великого обсягу матеріалу та з метою забезпечення цілісності й
неперервності викладу, ми окреслимо в основному тексті лише контурно, а
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