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прикметники, які за чисельністю займають друге місце піс
ля іменників. Основний їх масив —  це одиниці, утворені 
суфіксальним способом.

Велику групу нових слів становлять відносні прикмет
ники. У СУМ-20 виявлено значну продуктивність лексич
них одиниць із суфіксами -ичн-, -ічн-. Відносні прикмет
ники цієї групи творяться від основ іменників жіночого ро
ду на -ія (агіографічний, алергічний, ішемічний). Характер
ною особливістю цього словотвірного типу є значна 
кількість інноваційних прикметників, похідних переваж
но від назв наукових дисциплін та методів дослідження 
(аксіологія — аксіологічний, сфігмографія — сфігмогра- 
фічний, тахографія — тахографічний, фармакологія — 
фармакологічний), а також прикметників із цими суфікса
ми, похідних від назв релігійних понять, зокрема церков
них рухів (екуменічний, євангеяістичний).

Значна частина неологізмів —  відносні прикметники, 
утворені за допомогою суфіксів -арн-, -ярн-, мотивовані 
іменниковими основами чоловічого роду з кінцевим при
голосним та жіночого роду на -а (-я): атомарний (фіз.), 
вакуолярний (біол.), капсулярний (біол.), лейкоцитарний, ре- 
гіонарний (мед.). У межах відносних відіменникових прик
метників з ’явився ряд слів, утворених за допомогою су
фікса -ивн- від іменників жіночого роду на -ія: адгезивний 
(біол., мед.), адоптивний (юр.), аплікативний (мат.), імплі- 
кативний (лог.), а також похідні, співвідносні з іменника
ми чоловічого роду, що мають нульову флексію, напри
клад: абсолютивний, ад ’єктивний. Інновації такого слово
твірного типу представлені переважно термінологічною 
лексикою з лінгвістики (африкативний, дескриптивний, 
ергативний, імплозивний) та біології (адаптивний, адвен
тивний, гермінативний).

Серед відносних прикметників, утворених від іменнико
вих основ, що виражають значення загальної відносності, 
постала група слів із продуктивними суфіксами -альн-, 
-іальн-, -уальн-. Це лексичні одиниці на позначення лінгвіс
тичних (адвербіальний, аспектуальний, імперсональний), ме
дичних (анестезувальний, аортальний, вакцинальний) та ін
ших термінів. Досить продуктивним є суфікс -ob-, за до
помогою якого утворилися слова на позначення одиниць 
фінансової (акцептовий, бізнесовий, готівковий) та біологіч
ної (білковий, голоценовий, джгутиковий) сфер.

Ряд матеріально-речовинних прикметників із суфіксом 
-н- виник від іменників чоловічого роду з нульовим закін
ченням та жіночого роду на -ія. Значна кількість цих ново
творів стосується хімічної галузі (альдегідний, гідридний, 
йодидний), порівняно менша —  техніки (абзетцерний, аб- 
ляційний, анероїдний), медицини (абсцесний, абузусний), 
фінансів (овальний, аудиторний).

У новому Словнику зафіксовано також відносні прикмет
ники, що мають віддієслівне походження. Це слова із суфік
сом -альн-, що належать переважно до загальнонаукової 
лексики. Наприклад: анестезувальний, балансувальний, 
брикетувальний, буксирувальний.

Поповнення словникового складу української літературної 
мови відбувається також за рахунок якісних прикметників, 
котрі за кількістю значно поступаються відносним. В основно
му це одиниці із суфіксами -еньк- (голосненький, тяжкенький, 
щедренький), -есеньк- (свіжесенький, темнесенький, холод
несенький), -ісіньк- (вірнісінький, даеністький, жюднісінький).

Менше утворень із суфіксами -угїньк-, -юсіньк- (маніпусінь- 
кий, худюсінький), що використовуються для вираження 
посиленого або зменшеного вияву ознаки, якості.

Вагоме місце у процесах неологізації посідає також пре
фіксально-суфіксальний словотвір, на основі якого за до
помогою префікса без- та суфіксів -н-, -ов-, -льн- утворю
ються насамперед прикметникові неологізми загальновжи
ваної сфери (безавансовий, безвізовий, бездотаційний, без
кабельний, безлімітний). Серед групи лексем цього типу 
виявлено також інноваційні одиниці, що стосуються пере
важно медичної (безвітамінний, безмікробний, безопера- 
ційний), економічної та фінансової (безвалютний, бездо
таційний) галузей. З-поміж найвагоміших інноваційних 
утворень є також прикметники із префіксом проти- та 
суфіксами -π-, -ичн-, -ічн-, -ськ- (протианемічний, проти
вірусний, протигромадський, протипухлинний, проти
радіаційний). Найбільше таких слів функціонує в меди
цині. Активно утворюються прикметники від іменників за 
допомогою префікса поза- і суфіксів -n-, -ов-, -ськ-. Такі 
слова використовуються на позначення економічних та по
літичних понять і явищ (позаблоковий, позаєвропейський, 
позазаконний, позаринковий).

У словотворенні нових прикметників велику роль віді
грає префіксальний спосіб. СУМ-20 збільшився за раху
нок активізації у процесах словотворення низки запозиче
них префіксів. Наприклад, дієвими елементами сучасної 
словотвірної системи є префікси: анти-, який використо
вується для творення переважно медичних (антивірусний, 
антивітамінний, антимікробний, антиоксидантний) і фі
нансово-економічних (антидемпінговий, антиінфляцій- 
ний, антикомерційний) термінів; супер-, що вживається у 
лінгвістичній (суперлативний, суперсегментной) і техніч
ній (супервізорний, суперелітний) термінологіях тощо.

Серед прикметникових інновацій у новому Словнику 
значну частину становлять складні форми прикметників. 
Високою активністю відзначаються при їх утворенні такі 
компоненти: науково- (науково-допоміжний, науково-експе
риментальний), теоретике- (теоретико-ймовірнісний, 
теоретико-концептуальний), селекційно- (селекційно-гене
тичний, селекційно-дослідний), семантико- (семантико-гра- 
матичний, семантико-морфологічний), санітарно- (са
нітарно-бактеріологічний, санітарно-гігієнічний, санітар
но-епідеміологічний), електронно- (електронно-вакуумний, 
електронно-променевий), радіаційно- (радіаційно-екологіч
ний, радіаційно-хімічний). При формуванні термінологічної 
лексики варто відзначити продуктивність числівника як пер
шої частини складного прикметника (багатобітовий, дво- 
зарядний, однофазний, п ’ятиелектродний, п ’ятилопатевий, 
чотириатомний, шестициліндровий). З-поміж постпозитив
них формантів активним виявився елемент -творчий (дер
жавотворчий, законотворчий, нормотворчий).

Порівняно з іменниками та прикметниками дієслівні ново
твори у СУМ-20 демонструють меншу кількість одиниць.

Досить багато нових дієслів утворено за допомогою су
фіксального способу. Найчисленнішу групу таких іннова
ційних одиниць становлять дієслова іменникового похо
дження. При цьому простежуємо активність словотвірного 
типу з суфіксом -ува-. Новоутворена лексика представляє 
переважно наукову термінологію, наприклад: анестезува
ти (вет., мед.), алітувати (мет., хім.), вакуумувати (спец.),



31

індукувати (ел., ф із). Помітна також продуктивність суфік
сів -изува-, -ізува- (амонізувати, бактеризувати, візуалізу- 
вати, макеимізувати). Найбільшу і найрізноманітнішу гру
пу відіменникових дієслівних утворень репрезентує загаль- 
нонаукова (догматизувати, параметризувати, сконкрети
зувати), економічна (комерціалізувати, приватизувати, 
тендеризувати), правова та політична (легітимізувати, 
майоризувати, політизувати) лексика. Ця група новотво
рів використовується також для нових найменувань у за
гальновживаній лексиці (актуалізувати, американізувати, 
корпоратизувати, урбанізувати).

Значну кількість дієслів становлять також одиниці, утво
рені за допомогою префіксів. У межах дієслівних неоло
гізмів продуктивним є словотвірний тип із запозиченим 
компонентом ре-. Новоутворені лексеми переважно стосу
ються технічної сфери (реверсувати, рекуперувати, ре
структурувати), а також фінансової та юридичної (реін- 
вестувати, рефінансувати). Кількісно виділяється також 
словотвірний тип із префіксом де- (дез-): дезактивувати, 
демонополізувати, дестабілізувати, десенсибілізувати.

Серед дієслівних неологізмів, утворених на основі су- 
фіксально-постфіксального способу, продуктивною ви
явилася модель із суфіксом -ува- і постфіксом -ся (абсолю
тизуватися, бруталізуватися, політизуватися, структу- 
руватися). Утворені дієслова-інновації представляють пе
реважно наукову та загальновживану лексику.

У СУМ-20 певну кількість нових слів становлять 
дієприкметники, похідні від дієслів недоконаного і доко
наного виду. Вихідними компонентами для утворення 
дієприкметників цієї групи є дієслівні основи та суфікси 
-h-, -єн- (-єн-), -т- (вбавляти — вбавлений, вберегти — 
вбережений, вдавлювати — вдавлюваний, збільшити — 
збільшений, збризкувати — збризнутий).

Кількість нових прислівників у СУМ-20, порівняно з 
іншими частинами мови, невелика. Це одиниці, що виник
ли переважно внаслідок префіксально-суфіксального спо
собу творення. Такі прислівники —  передовсім слова, які 
існували у мові, але з різних причин не ввійшли до реєстру 
СУМ-11.

Більшість прислівників утворена від відносних та якіс
них прикметників з елементами по-, -и та -ому, де продук
тивними є словотвірні типи із префіксом по- та суфіксом 
-и (по-багацьки, по-крутійськи, по-хамськи, по-шкурниць- 
ки) та з префіксом по- і суфіксом -ому (які мають також 
паралельні форми із суфіксом -и): (по-діляцькому, по-екс- 
тремістському, по-ковбойському).

У прислівниковій термінології переважає суфіксальний 
спосіб. Такі терміни здебільшого утворені від прикмет
ників за допомогою суфікса -о: алгоритмічно, апогамно, 
аспектологічно, білатерально, осмотично.

Важливу складову частину СУМ-20 становлять реєст
рові одиниці на позначення нових явищ, обумовлених змі
ною семантичної структури слів —  семантичні неологіз
ми. Можна виділити такі основні процеси семантичної 
неологізації: метафоризація, термінологізація та детермі
нологізація.

У межах семантичних явищ простежується перш за все 
активність метафоризації. Явище метафоризації суттєво 
торкнулося дієслівних (випиратися, відлипати, відтягати
ся, навалюватися, обезкрилювати, позаплутувати) та

іменникових (амеба, архітектор, бритоголовий, відлига, 
гігант, індикатор, умілець) номінацій, порівняно невели
кою кількістю представлені семантичні неологізми в групі 
прикметників (ажурний, безпрограшний, борзий, класний, 
косметичний, тіньовий).

Метафоричного переосмислення зазнав великий масив 
лексики, серед якої значне місце займають слова на позна
чення дій та процесів. Так, наприклад, увійшла в активне 
слововживання лексема обламуватися. СУМ-11 фіксує в 
ній таке значення: “утратити можливість продовжувати 
пересування, роботу через несправність машини, механіз
му і т. ін.” У процесі вживання цього слова в розмовній 
практиці розвивається нове значення “зазнавати невдач, 
розчарування у своїх планах, надіях і т. ін.” (жарг.). Слов
ник демонструє також інші нові метафоричні утворення: 
злиняти “втративши попереднє забарвлення, набути неви
разного, нерівного кольору; вицвісти” —> “непомітно для 
всіх залишити місце роботи, ухилитися ВІД ЯКОЇСЬ спільної 
діяльності” (жарт., прост.); випиратися “із силою про
биваючись, виходити назовні” —> “ставати попереду ін
ших” (фам.) та ін.

Велика кількість переносних значень з ’явилася також в 
іменних найменуваннях, зокрема у словах на позначення 
осіб, де відображається ставлення до цих осіб суспільства 
і відповідна емоційна характеристика. Нові переносні 
значення слів —  переважно з ремарками “розмовне” та 
“жаргонне”, рідше “зневажливе” —  постали в результаті 
їх уживання з відповідною оцінною характеристикою. На
приклад, слово авторитет “загальновизнане значення, 
вплив, поважність (особи, організації, колективу, теорії 
і т. ін.)” та “особа, яка має вплив, повагу, заслуговує на 
повну довіру” набуло нового трактування: “лідер, ватажок 
кримінального угруповання” (жарг.); умілець “той, хто 
добре знає свою справу, володіє умінням; вправний майс
тер” —» “спритна людина, що уміє вдало використовувати 
обставини” (перен., розм.) та ін.

Серед процесів семантичних змін актуальними виявилися 
також термінологізація, детермінологізація та ретерміноло- 
гізація, які сприяли розширенню значення слів. При терміно
логізації відбувається перехід лексики із загальновживаного 
словникового складу до термінологічної сфери, при детер
мінологізації —  із групи термінів до загальновживаних слів, 
а при ретермінологізації —  перенесення терміна з однієї 
галузі в іншу з повним або частковим переосмисленням.

Завдяки розвитку комп’ютерної галузі виникло й за
кріпилося в мові нове значення слова адмініструвати “ке
рувати установою, організацією, підприємством і т. ін.; 
управляти” —» “здійснювати контроль та управління функ
ціонуванням інформаційно-комп’ютерної системи, мере
жі” (інформ.). Значно оновилася також лексика технічної 
галузі, що свідчить про розвиток цієї наукової сфери на 
сучасному етапі. Процеси формування термінологічних 
значень найпродуктивніші при творенні лексичних оди
ниць на позначення дій та процесів технічної галузі. На
приклад, у семантичній структурі слова увивати з ’яви
лося нове значення “намотувати на котушку, барабан 
і т. ін.” (техн.). СУМ-20 репрезентує велику кількість се
мантичних неологізмів, які відображають розвиток лінг
вістичної науки. Зокрема, значення слова адресант “той, 
хто адресує, надсилає кому-небудь листа, телеграму і т. ін.;
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відправник” послужило основою для формування терміно
логічного значення “автор, учасник акту усної чи писемної 
комунікації” (лінгв.). Процес термінологізації слів відіграв 
помітну роль і у сфері медицини. Семантична структура 
слова аплікація “виготовлення орнаментів чи яких-небудь 
художніх зображень нашиванням або наклеюванням на 
що-небудь різнокольорових клаптиків тканини, паперу” 
розширилася на основі появи нового значення “накладання 
на хворий орган або місце певних речовин з лікувальною 
метою” (мед.).

Менш частотними виявилися семантичні неологізми, 
утворені шляхом детермінологізації і ретермінологізації. 
Приміром, слово алерген мало значення “речовина, що 
викликає алергію”. Причиною його переосмислення стало 
широке використання зазначеної лексеми в мовленні, че
рез що цей термін набув статусу загальновживаного слова 
і, відповідно, нового значення —  “те, що викликає драж
ливість; подразник” (перен.). Слово абсорбція розширило 
сферу функціонування шляхом використання в інших тер- 
міносистемах: абсорбція “поглинання, вбирання якої-не- 
будь речовини із розчину або з газу всією масою іншої 
речовини” (фіз., хім.) —> “вбирання тканинами молекул, які 
їх живлять” (фізл.), “включення осіб, які прибули на постій
не проживання в країну, в її економічне життя” (екон.).

Ще одна група інновацій у СУМ-20 —  запозичення. Час
тина з них належить до загальновживаної лексики: брифінг,

2.8. Стилістична харакі
Стилістичні ремарки у Словнику служать для характе

ристики тієї частини складу сучасної літературної мови, 
яка обмежена у своєму вживанні: використовується окре
мими групами людей, об’єднаними певною спільністю, її 
функціонування може бути обмежене певною ситуацією, 
сферою, часом і т. ін.

Ремарки подаються ггіспя граматичної характеристики слова:
1) перед значенням слова, якщо воно одне: ГАЛУШ

Н И К ... жарт. Любитель галушок...; ІГ Ш Т Р 0Н ... фіз. 
Іонний прилад, який має односторонню провідність і засто
совується як потужний випрямляч змінного струму...;

2) перед першим значенням багатозначного слова, якщо 
ремарка стосується слова в цілому: БАЛАМКАТИ... діал.
1. Бити в дзвін; дзвонити... 2. Недбало махати... ; ЗЛАТИИ... 
заст., поет. 1. Прикм. до злато... 2. перен. Щасливий...;

3) перед значенням слова (після цифри), якщо ремарка 
стосується цього значення слова і всіх його відтінків: БАЙДА... 
1 .ч . і ж. Безтурботна, гуляща людина; гульвіса... 2. тільки 
ж., іст. Довбаний човен... 3. тільки ж., діал. Шматок, грудка 
чого-небудь ламкого або крихкого (хліба, цукру, дерева)...; 
K AI ІÁ РИТИ... 1. зневажл. Робити нашвидку, абияк; парта
чити... // Погано куховарити. 2. Те саме, що бідувати...

Ремарки при фразеологічних зворотах подаються після 
реєстрового фразеологізму перед тлумаченням, наприклад: 
0  В м ети  у лежу,рідко —  злягти, захворіти...; 0  Я к  (мов, 
ніби і т. ін.) зййцеві бубон, зі сл. п о т р і б н и й ,  ірон. —  зжи
вається для повного заперечення змісту сказаного слова...

Набір стилістичних ремарок дає можливість характери
зувати реєстрові мовні одиниці за функціонально-стильо
вими, часовими, емоційно-оцінними, частотними та інши
ми ознаками.

ваучер, грант, дилер, кілер, менеджер, ноу-хау, паркінг, 
плеєр, провайдер, текіла, фритюр. Термінологічних іншо
мовних слів найбільше припадає на медичну, технічну сфе
ри, біологію, хімію, фізику. Наприклад, у медичній галузі 
запозиченнями представлені переважно назви захворю
вань, розладів і т. ін. людського організму (абазія, варикоз, 
гематома, гепатит, гінгівіт, глікемія, глікозурія (глюко
зурія), гранулема (гранульома), дисфазія, діарея, ектима, 
емпієма, енантема, енурез, ілеус, імпетиго, ірит, орхіт, 
табес тощо); у техніці —  назви пристроїв, приладів, дета
лей та ін. (віндроза, габіон, дефібратор, дефібрер, думпер, 
екструдер, капсель, сельсин, сканер, фітинг тощо); у біоло
гії —  речовин (вісцин, вітелін, гіалін, глобін, еластин, міо
зин, пролан, пролін тощо), процесів, явищ (гістоліз, гліколіз, 
мейоз), клітин або складників їх будови (диплоїд, оперон, 
стеригма тощо) та багато інших.

Зазначимо, що активність неологізаційних процесів най
менше позначилася на ядрі літературної мови —  загально
вживаній лексиці, яка виявила тенденцію до стабільності та 
стійкості складу. Свідченням цього є факт, що реєстр 
СУМ-20 поповнився тими загальновживаними лексемами 
(як правило, дериваційними утвореннями), які здебільшого 
існували в мові, але з тих чи інших причин не були зафіксо
вані в СУМ-11.

іистика реєстрових слів

За допомогою функціонально-стильової характеристики від
значається закріпленісгь мовної одиниці за певним функціо
нальним стилем, сферою вживання, соціальним середовищем.

Ремарка розм. характеризує одиниці, що належать до 
складу літературної мови, не виходять за рамки літератур
ного слововживання, але використовуються переважно в 
усній мові та в мові персонажів художньої літератури у 
побутовому, повсякденному спілкуванні. Такі слова, порів
няно зі стилістично нейтральними одиницями, відзнача
ються певною невимушеністю, безпосередністю, “неофі
ційністю”, наприклад: БАГАТОТИРАЖКА... розм. Дру
кована газета, яку регулярно випускає великим тиражем 
яке-небудь підприємство, установа...; ВГАЧУВАТИ1 
(УГАЧУВАТИ)..., ВГАТИТИ (УГАТИТИ).. .розм. Витрача
ти на щось у великій кількості (гроші, матеріал)...; BÁP- 
К О ... розм. Спекотно, душно...

Ремарка книжн. характеризує одиниці, що не властиві 
живій усній мові та використовуються звичайно у непобу- 
тових сферах спілкування (переважно в писемній мові), 
маючи стилістичні відтінки “вченості”, піднесеності або 
архаїчності тощо. Наприклад: А БРИ С... книжн. 1. Обри
си, контур... 2. перен. Загальна характеристика явищ, осіб, 
огляд подій і т. ін. ... ; БЛАГОЛІПНИЙ··. книжн. Гар
ний...; КОНТРОВЕРЗА... книжн. Суперечка, розбіжність 
думок, спірне питання; контроверсія...

Ремарка поет, вживається для позначення реєстрових 
одиниць, які використовуються у мові художньої літерату
ри, переважно у поезії, замість загальновживаних ней
тральних, наприклад: ВИНОГРОНО... поет. Гроно, кетяг 
винограду...; ЗАВЕСНІТИ... поет. Почати весніти...; 
С ІИ Н О... поет. Густо, часто...
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Ремарка нар.-поет. вживається для позначення реєстро
вих одиниць, які зберігають своє фольклорне усно-поетич
не забарвлення у складі літературної (звичайно поетичної) 
лексики, але не зливаються з нею, використовуючись як 
засіб стилізації, наприклад: ДРІМ ЛИВИЦІ... нар.-поет. 
Те саме, що дрімбта...; КРАСНО, нар.-поет. 1. Присл. до 
крбсний... 2. Щиро, сердечно, люб’язно...; КРУШ ИТИ
С Я ... нар.-поет. Журитися, тужити, страждати...

Позначки біол., екон., лінгв., мед., спец., фіз. та інші галу
зеві ремарки характеризують наукову термінологію та но
менклатуру. Якщо термін уживається в двох або в трьох 
галузях, подається відповідна кількість ремарок в алфавіт
ному порядку, наприклад: АНТИСЕПТИЧНИЙ... мед., 
фарм., хім. Стос, до антисептиків...; ДЕПОЛЯРИЗА
Ц ІЯ ... астр., фіз. Усунення або послаблення гальванічної 
поляризації чи поляризації світла у світловому потоці; 
ЕЛ Ш С 0ЇД .. . астр., мат., фіз. Замкнута овальна поверхня, 
утворена обертанням еліпса навколо однієї з його осей...

Якщо слово вживається більш ніж у трьох галузях, вико
ристовується ремарка спец., наприклад: БАРБОТУВА
ТИ ... спец. Пропускати газ або пару крізь шар рідини для 
прогрівання або перемішування рідин... ; ГІГРОСКОПІЧ
Н И Й ... спец. Здатний легко вбирати вологу...

Якщо характеристика галузевої належності слова міс
титься в його тлумаченні, відповідні стилістичні позначки 
зазвичай не подаються, наприклад: а б д о м і н о п л Ас - 
ТИКА... Хірургічна операція видалення надлишку шкіри 
та жиру живота (здебільшого у жінок)...; БАКЛАН... Водо
плавний птах середньої величини родини бакланових 
звичайно чорного кольору з металічним відблиском...

Ремарка діал. характеризує одиниці, які, зберігаючи свою 
територіально обмежену належність, уживаються в мові ху
дожньої літератури або в усно-розмовній мові осіб, що спіл
куються літературною мовою (головним чином для відтво
рення локального колориту, з певною зображально-виражаль
ною метою або для позначення понять місцевого народного 
побуту, які не мають у літературній мові відповідника), на
приклад: б о к о р Аш ... діал. Плотогон... ; Б 0РШ Е... діал. 
Швидше... ; БЎ ТННЙ... діал. Пихатий, чванькуватий...; 
ВДВІЙЦІ (УДВІИЦІ),ВДВШЗІ(УДВІЙЗІ)... діал. Вдвох...

Ремарка зах. характеризує одиниці, що вживалися в за
хідноукраїнській літературно-мовній практиці протягом 
2-ї пол. XIX —  1 -ї пол. XX ст. і які, не будучи вузькодіалект
ними, не ввійшли, однак, до загальноукраїнської літера
турної мови, наприклад: а м б а с Ад а ... зах. Посольство, 
представництво... ; Д У Х О В И Й ... зах. Духовний (у 
1 знач.)...; УЗГЩНЮВАТИ..., УЗГІДНИТИ... зах. По
годжувати, узгоджувати...

Ремарка прост, вживається для позначення реєстрових 
одиниць, які, хоч і поширені на всій або значній території 
функціонування української мови, не входять, проте, до 
складу літературної мови (носіям літературної мови такі 
одиниці відомі, але звичайно відчуваються ними як ненор
мативні, субстандартні, знижені в своїй стилістичній харак
теристиці), наприклад: НЕВАЖ НЕЦЬКИИ... прост. До
сить неважний...; ПОПУТКА... прост. Будь-який автомо
біль, який їде в одному напрямку з ким-небудь; попутна 
машина...; р о з б у в Ат и с я ..., РОЗБЎТЙСЯ... прост. 
Скидати із себе взуття...

Ремарка жарг. характеризує одиниці, які, вживаючись у 
середовищі певних соціальних, професійних або вікових

груп мовців для номінації специфічних понять із криптоло- 
гічною метою чи експресивним навантаженням, потрапля
ють до загальнонаціональної мови (до просторіччя, пере
важно міського, перебуваючи на межі з ним, до мови 
художньої літератури та публіцистики), зберігаючи, проте, 
в ній відповідний чужорідний статус. Наприклад: ГЕНДЕ- 
Л И К ... жарг. Невелике кафе, де продають спиртні на
пої...; ЛАБУШ НИЙ... жарг. Пов’язаний із музикуван- 
ням як заробітчанством...; Ш М ОНАТИ... жарг. Обшуку
вати кого-небудь, порпатися в чиїх-небудь речах...

Часовою характеристикою супроводжуються мовні оди
ниці, що вже вийшли або виходять із живої сучасної мови. 
Ця характеристика виражається як стилістичними познач
ками, так і коментарями в тлумачній частині статті.

Ремарка заст. характеризує назви предметів та явищ, що 
вийшли з ужитку носіїв мови або витіснені новими, сучас
ними назвами і сприймаються вже як архаїзми, наприклад: 
ATPÁ M ÉH T... заст. Чорнило...; БУРЛАКУВАТИ...
1. заст. Не мати постійної роботи і постійного місця про
живання; бути бурлакою (у 1 знач.)...; ВАКАЦІЇ... заст. 
Канікули, перерва в роботі навчальних закладів, установ... ; 
ВЕСЬ2... заст., уроч. Село...

Емоційно-оцінні ремарки застосовуються для вираження 
емоційної оцінки —  негативної чи позитивної.

Ремарка зневажл. використовується при мовних одини
цях, що виражають відсутність поваги, нешанобливу, 
зверхню, образливу оцінку кого-, чого-небудь, наприклад: 
БЛЮ ДОЛИЗ... зневажл. Той, хто догоджає кому-небудь, 
підлабузнюється заради власної вигоди; підлабузник...; 
Л  АКЕЙСТВУВАТИ... зневажл. Бути лакеєм (у 2 знач.)...; 
ПАРТАЦЬКИЙ... зневажл. Невміло або неохайно, недба
ло зроблений, виконаний...

Ремарка лайл. уживається для позначення реєстрових 
одиниць, які виражають різко негативне ставлення до 
об’єкта позначення або адресата в грубій і образливій фор
мі, наприклад: АРХАРІВЕЦЬ, АРХАРОВЕЦЬ... лайл. 
Бешкетник, босяк, волоцюга...; KAPTÁ... лайл. Сварлива 
стара й потворна жінка...; відьма (у 2 знач.)...; ПАСКЎД- 
Н И Й ... 5. перен., лайл. Який викликає огиду...

Ремарка ірон. використовується для маркування реєстро
вих одиниць, що виражають тонку, приховану насмішку, 
зовні замасковану серйозною і позитивно-стверджуваль
ною формою, прямо протилежною змісту, наприклад: АВ
ГУ Р... 2. перен., ірон. Людина, яка перетворює на таємни
цю свої спеціальні знання; той, хто вдає, що він посвячений 
у надзвичайні таємниці...; ГАБАРЙТ... 2. перев. мн., 
перен., ірон. Про комплекцію людини...; КЎ КАТЙ...
2. перен., ірон. Не знаходячи іншого виходу, перебувати, 
сидіти де-небудь, очікуючи кращих обставин, умов...

Ремарка фам. уживається при мовних одиницях, що вира
жають досить вільну, не зв’язану певними умовностями мов
ну поведінку, характерну для спілкування осіб, поєднаних 
близькими взаємостосунками, або зумовлену бажанням ство
рити таку обстановку при спілкуванні осіб, недостатньо 
близьких між собою, наприклад: ВЕРЗТЙ... фам. Говорити 
щось нерозумне, безглузде; вести пусті балачки... ; ГЕВАЛ... 
фам. Висока на зріст, неповоротка, незграбна людина...; 
СИМПАТЯГА... фам. Симпатична, приємна людина...

Ремарка жарт, супроводжує мовні одиниці, що вживають
ся не всерйоз, а задля гумору, веселощів, розваг, не в образ
ливій для кого-небудь формі, наприклад: ГОЛОПЎЗ...
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жарт. Про дитину... ; КАНДИБ0БЕРОМ .. . жарт. Химер
но, з викрутасами...; МОКРОСТУПИ... жарт. Калоші...

Мовні одиниці з невеликою частотою вживання, з тих чи 
інших причин обмежені у своєму функціонуванні в рамках 
загальнонаціональної мови або певних її функціональних 
різновидів, характеризуються ремарками рідко і рідше, на

приклад: АУТОДАФЕ, рідше АВТОДАФЕ... У середні ві
ки —  оголошення та виконання вироку інквізиції: звичайно 
публічне спалення єретиків і єретичних творів на вогни
щ і...; ГОНОРУВАТИ... рідко. Триматися гордовито; зне
важливо ставитися до інших... ; ГОРДЛЙВИИ.. .рідко. Те 
саме, що гордівливий...

2.9. Текстово-ілюстративний матеріал
Для підтвердження функціонування слова в мові, наоч- 

нішого і повнішого розкриття його значення, синтаксичних 
зв’язків, уживання в певному словесному оточенні та з 
певним стилістичним забарвленням до реєстрових слів на
водяться ілюстрації —  приклади їх використання у літера
турній мові. При цьому ілюстративний матеріал не повто
рює зміст тлумачення реєстрової одиниці, а містить додат
кову інформацію про неї.

У Словнику подано ілюстративні приклади двох типів: 
1) цитати з художніх, наукових, публіцистичних та інших 
творів; 2) речёння —  словосполучення, які є типовими для 
вживання слова в літературній мові.

До багатозначних реєстрових слів ілюстрації наводяться, 
як правило, на кожне значення, виділене окремою цифрою. 
Проілюстровано також відтінки значень слів. Так само вмі
щено ілюстрації до словосполучень усіх типів.

Ілюстрації паспортизуються короткою вказівкою на дже
рело (автор або тип публікації): На полі вже дозрів бавовник 
білосніжний (Н. Забіла); Парламент Ісландії— альтинг — 
вважається одним із найдавніших у  світі (з наук.-попул. 
літ.); Архалуки шилися приталеними, з глибоким вирізом на 
грудях, у  чоловіків вони були довгополими, у  жінок — ко- 
роткополими (із журн.).

У новому Словнику витримано такий порядок розташу
вання джерел: з Біблії, з народної творчості (у тому числі з 
казки, з переказу), із збірок Номиса, зі словника Б. Грінчен- 
ка, з художньої літератури (у хронологічному порядку за 
періодами творчості письменників), з Конституції України, 
з перекладної літератури, з мемуарної, публіцистичної, нау
кової, науково-технічної, науково-популярної, навчальної, 
релігійно-церковної літератури, з мови документів, із жур
налів, газет, з Інтернету, з мови реклами. Після цього мо
жуть подаватися речёння —  вільні словосполучення, які 
використовуються у лексикографічній практиці для ілюст
рування значень слів.

До загальновживаних слів та словосполучень цитати на
водяться переважно з художньої літератури різних історич
них періодів, починаючи з І. Котляревського й закінчуючи 
сучасними авторами (кінець XVIII —  початок XXI ст.), які 
подано у хронологічній послідовності відповідно до періо
ду творчості автора.

Для термінів і термінологічних сполучень ілюстрації роз
міщено спочатку з наукової, науково-технічної, науково- 
популярної, навчальної літератури, а після них —  із худож
ньої літератури, періодики і т. ін.: АСТМА... мед. Задишка, 
спричинювана деякими захворюваннями серця або 
бронхів; ядуха. Приступи серцевої астми часто настають 
уночі (з навч. літ.); Я  здоров, хоч серце в мене в останній 
місяць таки .. погіршало, часті і болючі припадки астми 
(М. Коцюбинський)...; А  (1) Верблюжа колючка —  па
совищна рослина роду напівчагарникових та багаторічних 
трав родини бобових, поширена у пустелях і напівпустелях 
С ередньої А зії. Коріння верблю ж ої колючки сягає  
ґрунтових вод на глибині до 16м {з наук.-попул. літ.); Немає

на землі пустелі, в якій би не подавало ознак життя. У 
вигляді верблюжої колючки, павучка, вітру, що рухає 
бархани (А. Михайленко).

Реєстрове слово може ілюструватися у складі прикладки:
ÁTA... Жаба-ага, на відміну від інших земноводних, по

стійно зустрічається в солонуватих водах гирл рік, за що й 
отримала назву "морська жаба" (із журн.).

В ілюстраціях до реєстрового прикметника можуть пода
ватися відповідні прикметники вищого і найвищого ступе
нів нормативного творення, наприклад:

КОРОТКИЙ... Найкоротші дні бувають у  червні (із 
журн.)...

КРАСИВИЙ... Хороші зірочки на небі, та вечірня зіроч
ка красивіша над усім (Г. Квітка-Основ’яненко)...

У словникових статтях, які поєднують дієслівні видові 
пари, ілюстрації наводяться в межах кожного виду за прий
нятою у СУМ-20 послідовністю слів у реєстровому ряду —  
спочатку на дієслово недоконаного виду як заголовне, а 
потім на дієслово доконаного виду: ВИБИВАТИСЯ, іїюся, 
аєшся, недок., ВИБИТИСЯ, б’юся, б’єшся; мн. виб’ються; 
док. 1. Із труднощами, докладаючи зусиль, вириватися, ви
биратися звідки-небудь, уникати чогось. — Пусти, Анто- 
сю! Годі-бо! Що ти? Побачать!— вибивається вона з обій
мів (М. Старицький); Д е сон староденний, мов крига, за
стиг, Творці вибиваються з темних кормиг (М. Рильський); 
Кидався [літак] вгору, обходив низом, намагаючись вибити
ся з-під прицілів зенітної артилерії (Ю. Яновський)...

Те саме стосується і двовидових дієслів, де приклади 
вживання дієслова у недоконаному виді передують фор
мам, що відповідають доконаному виду, наприклад:

АКУМУЛЮВАТИ, юю, юєш, недок. і док., що, спец. 
Збирати, нагромаджувати, зосереджувати що-небудь. Хло
рофіл акумулює сонячну енергію (з наук.-попул. літ.); Завдя
ки споруджанню греблі Каховської ГЕС створено водой
мище місткістю до 19 мільярдів кубометрів води, що дає 
змогу акумулювати паводкові води Дніпра і зберігати їх для 
корисної роботи (з наук.-попул. літ.); Сумні замріяні степи 
й похмуре місто, що акумулювало в собі гайдамаччину, не 
могли розрадити легковажної авантурниці — грекині 
(Б. Антоненко-Давидович).

Крім прикладів-цитат, іноді як ілюстрації до слів реєстру 
подаються речёння —  короткі словосполучення, зафіксова
ні в літературних джерелах. Переважна їх більшість є прик
метниково-іменниковою: АРХАЇЗАЦІЯ... Дія за знач, ар- 
хаїзувйти. Архаїзація мови; БЕЗВИПАЛЮВАЛЬНИИ... 
Який виробляється без випалювання. Безвипалювальний 
жаростійкий теплоізоляційний матеріал...

Деякі слова, зокрема на позначення назв професій та 
вузькопрофесійні терміни, можуть не ілюструватися: АБ- 
л а к т у в Ат и ... сад. Щепити дерева, кущі і т. ін. зрощу
ванням гілок без відокремлення їх від стовбура; АЕРО
НАВТИКА... книжн. Те саме, що повітрошшвання.
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Якщо в ілюстрації потрібні уточнення, то використову
ються квадратні дужки, в яких подано слова, що розкрива
ють значення:

-  відсутніх у цитаті підмета й додатка, якщо це породжує 
неясність, двозначність: У кого є голос могутній, дзвінкий, 
Нехай на весь світ про Вітчизну співає І  співом вабливим до
купи єднає [народ] (Дніпрова Чайка); Один чи два рази про
казала [Настя] за Чумакам абетку і вже на другий день, ди
вуючись сама з себе, назвала всі літери (В. Речмедін); Через 
два літа стояв [Святополк] під Києвом з печенігами, які 
йшли до нього, мов собака на посвист, ваблені обіцяними 
грабунками багатого стольного города (П. Загребельний);

-  займенників (він, вона, воно, вони, сам, сама та ін.), 
займенникових прислівників (там, туди, тоді та ін.): І, 
взявши його [апостола Павла], повели в ареопаг та й казали: 
Чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш 
ти? (Біблія. Пер. І. Огієнка); Лев бовтавсь там [у колодя
зі], поки й захлинувсь (з казки).

Коли в реченні використано лексеми, які не відповідають 
нормам сучасної літературної мови і чинному правописові, 
то в дужках зазначено їх нормативний відповідник: До того 
люд домуштровали [домуштрували]... (Т. Шевченко); І  
усміхнувшися якимсь безвиразним усміхом, дивилась я  на неї 
широко отвертими [відкритими] очима (О. Кобилянська).

Для зменшення обсягу словникової статті цитати з ху
дожньої літератури можуть скорочуватися. Пропуски по-

2.10. Поліграфічне
Поліграфічне оформлення будь-якого словника розв’язує 

два основних завдання. З одного боку, воно спрямоване на 
втілення принципів видавничої естетики, що робить спілку
вання зі словником для користувача комфортним. Другим і 
основним завданням поліграфічного оформлення є однотип
не позначення однорідних елементів структури словника, 
яке полегшує користувачеві роботу з ним, орієнтацію в слов
никовій інформації, її знаходження. Академічні словники, як 
правило, характеризуються науково опрацьованою, розгалу
женою словниковою структурою, у тому числі структурою 
словникових статей, у якій втілено принципи певної лексико
графічної теорії. Засоби поліграфічного оформлення тут ви
ступають ідентифікаторами окремих елементів такої струк
тури, формуючи так звану метамову словника, тобто фор
мальну мову опису структури його лексикографічної системи.

У такий спосіб елементи словникових статей набувають 
свого формального визначення, що дозволяє за наявності 
електронного тексту словника скомпонувати в автоматич
ному режимі відповідну лексикографічну базу даних.

Ось чому при укладанні СУМ-20, прототипом якого був 
СУМ-11, приділено таку велику увагу описові основних 
правил поліграфічного оформлення та інтерпретації його 
елементів як елементів метамови СУМа.

Ш рифтові виділення
І. Напівжирним прямим шрифтом набрані:
1. Великими літерами:
а) реєстрові слова (БАРАБАН, ЗМІ, АВТО...);
б) фонетичні варіанти реєстрового слова,_ розроблені в 

одній словниковій статті: АКАНТ, А КА Н Ф ; ВНИЗ 
(УНЙЗ). Такі фонетичні варіанти реєстрових слів пода
ються в одній статті через кому, утворюючи реєстровий ряд, 
а позиційні фонетичні варіанти оформляються у круглих 
дужках;

значаються двома горизонтальними крапками (..), які наво
дяться лише всередині ілюстрації: Антон .. стояв у  полот
няній сорочці, старанно вилатаній на плечах (С. Чорнобри
вець); Брати у  батьківській жили старій оселі,.. Алез-між  
них один Усе, було, пісні вигадує веселі (М. Рильський). У 
випадках скорочення початку чи кінця ілюстрації такі про
пуски не відзначаються.

Якщо в джерелі, з якого взято ілюстрацію, речення закін
чується трьома крапками, то вони залишаються і в ілюстра
ції, наприклад: Заснув Чабан, а лишенько не спало: Гадюка 
вилізла з трави, сичить... (Л. Глібов); — Вони шпигають, 
що в мене голуба кров та руки аристократа і я  не люблю 
простого народу... (В. Дрозд).

Порівняно із СУМ-11 кількість джерел значно збільши
лася. Зокрема, додано ілюстрації з творів майже 150 пись
менників новітньої доби, а також тих, чий доробок не вне
сено до 11-томника з ідеологічних міркувань. У повному 
списку джерел нового Словника, вміщеному в Додатку, 
прізвища цих письменників виділено курсивом.

Новим інструментом для добору ілюстрацій словникових 
статей СУМ-20, який не існував під час укладання СУМ-11, 
є Український національний лінгвістичний корпус. Його 
будову, функціональні особливості та застосування описа
но в підрозділі 3.4 розділу 3.

¡юрмлення СУМ-20
в) видові пари реєстрових дієслів або ті дієслова, що різ

няться суфіксами чи наголосом, розроблені в одній словни
ковій статті: ВИ Х 0Д И ТИ ..., ВИЙТИ; ПІДКУП0ВУВА- 
Т И ..., ПІДКУПАТИ..., ПІДКУПЛЯТИ..., ІЦДКУПЙ- 
ТИ; ВИСМ ИКАТИ..., ВИСМЙКУВАТИ..., ВЙСМИ- 
КАТИ..., ВИСМИКНУТИ.

2. З великої літери:
перші букви стійких словосполучень (СС) (Віденський 

вальс); словосполучень —  еквівалентів слова (О До без
межжя); термінологізованих (А  Авторський йркуш) та 
фразеологічних словосполучень (ф Втопити в ложці води).

3. Малими літерами:
а) усталені словосполучення (крім першої літери) з мож

ливими варіантами: 0  Водити /  поводити за ніс (за носа, 
рідко за кирпу)...;

б) форми однини в іменникових статтях із реєстровим 
словом у формі множини: БЕЛЬГІЙЦІ, ів, мн. (одн. бель
гієць, йця, ч.; бельгійка, и, ж.)...; або, навпаки, в однині (у 
деяких випадках): ÓKO1, а, с. (мн. очі, рідко в іч і...)...;

в) форми вищого і найвищого ступенів порівняння прик
метників та прислівників, якщо вони уведені в статтю: ГАР
Н И Й... вищ. cm. кращий і ліпший,рідко гарніший...;

г) реєстрові слова, на які даються відсилання у відсиль
них тлумаченнях різного типу:

Те саме, що... : АВТОСТРАДА, и, ж. Те саме, що авто
магістраль...;

Прикм. до...: ГУЦУЛЬСЬКИМ, а, е. Прикм. до гуцули...;
Дія за знач.... : КАЛІБРУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, 

калібрувйти...;
Зменш.-пестл. до...: БИЛЙНОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. 

до билпнка... тощо;
г) слова у відсильних статтях після див. : УКРАЇНЕЦЬ 

див. українці;
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д) слова, які входять до синтаксичних конструкцій на 
зразок у  знач. ім. (у знач. ім. порйнений), у  знач, вставн. сл. 
(у знач, вставн. сл. головнё), у  знач, присл. (у знач, присл. 
амфітейтром) тощо;

е) безособові предикати, розроблені як відтінки до відпо
відних дієприкметників (// вибито, безос. пред.).

4. Маркери омонімії— надрядковими арабськими цифра
ми: КОСА1, БАБКА10.

II. Світлим прямим шрифтом набрані:
1. Граматичні форми, подані при реєстрових словах: 

ПІСТ, посту...; БІЛИЙ, а, е ...; ВЙТИ1, вию, впєш...
2. Тлумачення: ФІЗИК... Фахівець із фізики...
3. Номери значень полісемічного слова, на яке є відсилан

ня у відсильних тлумаченнях: ГУРТКОВИЙ... Прикм. до 
гурток 2...

4. Буквене позначення у полісемічних словосполучен
нях: (? Був та загув (поплпв): а) зовсім зник, пропав, не 
стало кого-, чого-небудь...; б) перестав жити, існувати...; 
в) не мав можливості здійснитися (про задум, мрію і т. ін.)...

5. У квадратних дужках —  уточнення в цитатах: Закліпав 
[Демид]; нормативні вживання при позанормативних сло
вах: у  його [нього]; а також пояснення при словах, яких 
немає в реєстрі: кливаком [іклом].

6. У круглих дужках —  джерела ілюстрацій: (Т. Шевчен
ко), (з наук, літ.), (з газ.).

7. Сполучник “і”, якщо він виступає між двома напів
жирними твірними словами, вжитими у тлумаченні: 
ОРІЄНТУВАННЯ·.· Дія за знач, орієнтувйти і орієнту
ватися...; КОНОПЛЯРСЬКИЙ... Прикм. до конопляр і 
коноплярство...

8. Функціональні позначки до ілюстрацій (* Образно, 
* У порівн.): * Образно. Бідою знов небо дихало; * У порівн. 
Парубки ж у  нас, як орлята: жваві, молоді.

III. Світлим курсивом набрані:
1. Позначки граматичних форм і сполучуваності слів, 

наприклад: ч., ж., мн., док, недок, невідм., безос., у  знач, 
вставн. сл., кого, з  інфін., зі сл., з ким— чим, на що, по чому.

2. Ремарки, наприклад: розм., книжн., спец., рідко, вет., 
мед., жарг.

3. Відсилання див.
4. Сполучник ‘Т ’ між деякими позначками граматичних 

форм і сполучуваності слів: ПОАГІТУВАТИ, ўю, уєш, 
док, кого, що і без прям. дод. ...; СІМ, семи і сімох...; 
ВЙХОР1, хору і хру...

5. Скорочення і т. ін. в усталених словосполученнях: 
0  Брйти (забирати, перехоплювати і т. ін.) /  взяти (забрй- 
ти, перехопити і т. ін.) ініціативу...; при переліку парадиг
матичних форм: ВОНИ, їх (з прийм. до них, від них і т. ін.)...

6. Ілюстрації, в тому числі речёння: Перші українські 
словники кінця XVI — початку XVII cm. мали значення 
своєрідних енциклопедичних довідників (із журн.); Абдук- 
тивний метод.

7. Авторські ремарки у драматичних творах, які є ілюст
раціями до реєстрових слів і фразеологізмів: [Г р у ї ч е в а 
(складає карти):].

IV. Урозбивку набрано:
1. Пояснення до деяких тлумачень на зразок “за знач, 

близький до ал е ”.
2. Приклади до реєстрових слів, що становлять першу 

або останню частину складних слів із продуктивними сло

вотвірними компонентами: СВІТЛО... Перша частина 
складних слів... с в і т л о в і д б и в а ч ,  с в і т 
л о в і д ч у т т я ,  с в і т л о д á й н и й...

3. Слова, які вказують на синтаксичну сполучуваність
реєстрових лексем або фразеологізмів: ЗАХОПЛЮВА
ТИ ... 2. також зі сл. з с о б о ю . .. ; 0  Я к  (мов, ніби і т. ін.) 
бідйнагблову, зі сл. з ’я в и т и с я ,  з в а л и т и с я  і т. ін__

4. Назви функціонально-семантичних відношень у де
яких прийменникових статтях: ЗА1, прийм., з  род., знах. і 
оруд. в. Сполучення з прийм. за виражають: П р о с т о 
р о в і  в і д н о ш е н н я . . .

5. Антоніми у тлумаченнях, які наведено після слова 
“протилежне”: С К О РБ0ТА ... печаль, сум; протилежне 
радість. . .

6. Назви дійових осіб в ілюстраціях із драматичних тво
рів : [3 і н ь к а: ] Ти, може, не захочеш і похристосуватися зо 
мною? [Р о м а н:] Чому? Це ж закон... Давай похристо
суємось (М. Кропивницький).

Використання дужок
І. У круглих дужках подано:
1. Фонетичні варіанти реєстрових слів: ІТЙ  (ЙТИ), 

ВСТРЯГАТИ (УСТРЯГАТИ).
2. Форми однини з відповідним граматичним оформлен

ням у статтях із реєстровим словом у формі множини, на
приклад: БІЛОРЎСЙ, ів, мн. (одн. білорус, а, ч.; білорус
ка, и, ж.)...; або множини, де реєстрове слово розроблене в 
однині, наприклад: ÓKO1, а, с. (мн. очі, рідко вічі, очёй —  
перев. з  прийм. у )...

3. Вказівка на номер значення полісемічного слова, вжи
того у тлумаченні, якщо це слово набрано світлим шриф
том: ГУРТЮ ВЕЦЬ... Член гуртка (у 2 знач.)...; на омо
німічне слово, через яке тлумачиться відповідне реєстрове 
слово: АВЕРСНИЙ1... Стос, до аверсу (див. ánepc1)...; в 
усталених словосполученнях із тлумаченнями на зразок 
“Те саме, що...” —  для зазначення слова, де вони розроб
лені: Позабувйти язики десь —  те саме, що Забути
язикй в p ò li (про всіх або багатьох) (див. забувйти)...

4. Парадигматичні форми при вживанні реєстрового сло
ва у певній синтаксичній функції, наприклад: ЗДАВАТИ
СЯ2... 3. тільки здається (здавалося), у  знач, вставн. сл. ...

5. Уточнення на зразок (з великої літери): БО Г... 1. род. 
Бога, бібл. (з великої літери)...

6. У всіх типах стійких словосполучень —  компоненти, 
крім факультативних: 0  Здіймйти / здійняти (зняти) [важ
кий] кймінь (тягар) із сёрця (з душі).

7. Вказівки на синтаксичну сполучуваність при багато
значних усталених словосполученнях: Брйти /  взяти на 
замітку: а) (кого і без дод.) брати кого-небудь під особли
вий нагляд... ; б) (що і без дод.) враховувати що-небудь...

8. Порядкові номери СС у межах статті: ф (3) Багато 
(забагато) чёсті...

9. Джерела ілюстрацій: (Леся Українка), (із журн.), (з 
Інтернету).

II. У квадратних дужках подано:
1. Вставки в цитати для уточнення: він [Іван], тоді [торік] 

або в разі ненормативного слововживання: ходе [ходить], з 
радіщ  [радощів].

2. Імена або назви дійових осіб в ілюстраціях із драматич
них творів: [М авка:] Я — Мавка лісова. [ Л у к а  ш:] А, от ти 
хто! Я  від старих людей про мавок чув не раз (Леся Українка).
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3. Факультативні компоненти сталих словосполучень: 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) [та] 6á6a Палйжка [і 6á6a Ilapác- 
ка]...

III. У кутових дужках подано варіанти переважно фра
зеологічних словосполучень, у яких варіант одного з ком
понентів приводить до граматичної зміни іншого: Як [во
д і] з прорваної грёблі <Як [воді] крізь прорвану гріб- 
лю>...; Сумнів бере / узяв <Сумніви беруть / взяли>...; а 
також усталені слово сполучення з інверсійним порядком 
компонентів: ф І нішим і вішим <1 вішим і ніш им>...

Знаки пунктуації як  поліграфічні маркери
І. Крапка (.) ставиться:
1. У кінці лівої частини статті перед тлумаченням: 

ВІСК, воску, V. 1. Органічна речовина...
2. Після цифри рубрики: П ІС Н Я ... 1. Словесно-музич

ний твір, признач, для співу...
3. Після тлумачення: ВІШАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до 

вішати. Постійно битий, різаний, вішаний, голодом море
ний народ...; крім випадку відсутності ілюстрації перед 
наступним відтінком: АКТУАЛІЗОВАНИЙ... Дієпр. пас. 
до актуалізувати; IIу  знач, прикм. ...

4. Після позначок * Образно, і * У порівн.
5. У кінці абзацу.
6. Після скорочень: напр., прикм., спец., екон. і т. ін.
7. У кінці словникової статті.
II. Кома (,) ставиться:
1. Перед граматичними формами реєстрових слів: Б ІС 

КВІТ, а, ч. ...
2. Між кількома граматичними формами: ВЕРСТАТИ, 

аю, аєш, недок., що...
3. Між заголовним словом та його варіантами: АНАЛГЁ- 

ТИКИ, АНАЛЬГЕТИКИ, ів, мн. (одн. аналгётик, аналь
гетик, у, ч.), фарм. ...; НАЙМАТИ, аю, аєш, недок., НА
ЙНЯТИ, найму, наймеш, док. ...

4. Перед стилістичними ремарками і граматичними по
значками: БАЙТ, а, ч., інформ. ..., крім вказівки на синтак
сичну сполучуваність в усталених словосполученнях:
0  Завершальний (останній) акорд чого і без дод....

5. Між кількома ремарками: ВАКЦИНУВАТИ, ўю, уєш, 
недок. і док., кого, вет., мед. ...

III. Крапка з комою (;) ставиться:
1. У дієслівній статті перед позначками на зразок мн., 

мин. ч., наказ. сп. \ БРАТИ, беру, берёш; недок. ...
2. Між наведеними у дужках формами однини чоловічого

1 жіночого роду іменників, розроблених при множинному 
іменникові, з відповідними відмінковими закінченнями та 
позначеннями роду: АБІССИНЦІ,ів,л<н. (оди. абіссинець, 
нця, ч.; абіссинка, и, ж.)...; між поданими як відтінки суб- 
стантивованими прикметниками у різних родах, а також у 
множині, розробленими при реєстровому прикметникові 
або дієприкметнику: ...Ну знач. ім. хворий, рога, ч.; хвбра, 
рої, ж.; хвбре, рога, с.; мн. хвбрі, рих...

3. У тлумаченнях:
а) перед частиною, яка доповнює описове тлумачення: 

АБЕТКА... 2. Книжка для початкового навчання грамоти; 
буквар...; ATÁT... Мінерал із шаровим розподіленням за
барвлення...; різновид халцедону...

б) перед словом “протилежне”, яке передує антонімам: 
АБСТРАКТНИЙ... 1. Який виник у результаті абстрагу
вання; протилежне к о н к р е т н и й . . .

4. Між ілюстраціями.
5. Між усталеними словосполученнями всіх типів.
6. Перед відтінками значень.
7. Перед * Образно, * У порівн., якщо перед ними є 

ілюстрація.
8. Між підрубриками а), б) і т. ін. в усталених полісемічних 

словосполученнях усіх типів та у прийменникових статтях.
9. Між підрубриками 1), 2) і т. ін. у статтях із продуктив

ним словотвірним компонентом: АВТО...1 Перша частина 
складних слів, що відповідає: 1) слову автомобільний, 
напр.: а в т о б а з а ,  а в т о в о к з а л . . . ;  2) слову автомобіль, 
напр.: а в т о б е н з о в б з ,  а в т о ц и с т б р н а .

IV. Двокрапка (:) ставиться:
1. Після реєстрового слова (з можливими граматичними 

формами і позначками), яке вживається лише у складі фра
зеологізму: ВАРФОЛОМІЇВСЬКИЙ, а, е: 0  Варфоломі
ївська ніч див. ніч.

2. Перед підрубриками а), б) і т. ін. у всіх полісемічних 
усталених словосполученнях: 0  Впадйти (рідше пйдати) / 
впйсти в око (в очі, у вічі): а) (кому) хто-небудь помічає, 
бачить, звертає увагу на когось, на щось...; б) (кому) при
вертати чию-небудь увагу...

3. Перед підрубриками 1), 2) і т. ін., а також перед при
кладами у статтях із продуктивним словотвірним компо
нентом: АВІА... Перша частина складних слів, що відпо
відає: 1) слову авіаційний, напр.: а в і а б е н з и н . . .

4. У ремарках в драматичному творі: [ 2 - ий  парубок : ] ,  
[ Ма р і я  (встає):].

V. Тире (—) ставиться:
1. При вказівці на синтаксичну сполучуваність, коли про

пущений прийменник за кого — що, перед ким — чим.
2. Перед тлумачною частиною однозначних усталених 

словосполучень усіх типів : А1... 0  Від а до я  (до зет) —  від 
початку до кінця; все повністю...

3. Замість лапок перед прямою мовою: АЗБУКА... — 
Дисципліни без авторитету нема — невже цієї азбуки вас 
не вчили? (О. Гончар)...

VI. Дві крапки (..), які відокремлюються від сусідніх слів 
пробілами, ставляться всередині ілюстрацій на позначення 
їх скорочення із зазначенням прізвища автора. Якщо ілюст
рація переривається після розділового знака, то пробіл ста
виться після нього, якщо перед розділовим знаком —  про
біл перед ним не ставиться: Єремія, вихований ще в єзуїтсь
ких школах.., прийнявши латинство, ст ав.. гонителем пра
вославного люду (О. Стороженко).

Шрифт знака, який пишеться без пробілу після слова, 
збігається зі шрифтом попереднього символа.

VII. Скісна лінія (/) ставиться у дієслівних словосполу
ченнях для відокремлення видових пар: ...Давйти / дйти 
від віт...

VIII. Дві скісні лінії (//) ставляться для позначення відтін
ку значення: ВЕЖА, і, ж. 1. Висока вузька споруда...; 
І І Вишка для спостереження або передавання сигналів...

З абзацу починається:
1. Словникова стаття в цілому.
2. Кожна рубрика статті, крім першої.
3. Кожен тип усталених словосполучень.
Особливості поліграфічного оформлення покажчика сло

восполучень подано в наступному підрозділі.
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2.11. Індекс Словника української мови
На відміну від традиційних видань багатотомних тлумач

них словників кожний друкований том СУМ-20 супровод
жується блоком інформаційно-пошукових матеріалів, до 
яких належать список реєстрових слів (СРС) і покажчик 
словосполучень (ПС). Ці певним чином структуровані 
тексти виконують роль індексу словникової системи —  во
ни організують додатковий доступ до структурних елемен
тів словникових статей.

СРС конкретного тому містить усі слова, наявні в його 
реєстрових рядах. Нижче подані приклади реєстрових (лі
вих) частин словникових статей, які мають більш ніж одне 
слово в реєстровому ряді:

ÀÏP, діал . ÁCP, у, ч.
... АКТНИЙ,рідко  . ..Актовий.
БАБАХАТИ, БАБАХКАТИ, аю, аєш, недок., розм.
Ж О Д ЕН , дна, дне, Ж О Д Н И Й , а, е, заст . Ж АДЕН, 

дна, дне, ЖАДНИЙ, а, е, займ. запереч.
УРОЖАЙ (ВРОЖАЙ), аю, ч.
Окрему групу становлять словникові статті з реєстровим 

іменником у множині на позначення назви народу, народ
ності, етнічної групи і т. ін., а суб’єкти такої єдності, пред
ставлені іменниками в чоловічому та жіночому роді однини 
або лише в чоловічому, подаються в дужках з відповідними 
ремарками:

АВАРЦІ, і в , мн. (одн. авйрець, р ц я ,  ч.; авбрка, и ,  ж.).
АГУЛИ, ів, мн. (одн. агул, а і  агулець, льця, ч.; агулка, 

и, ж.).
ВАРЯГИ, ів, мн. (одн. варяг, а, ч.).
Одиниці реєстрових рядів супроводжуються відсилання

ми на заголовне слово, тобто перше слово реєстрового ряду. 
Заголовне ж слово до одиниць реєстрового ряду не відсила
ється. Реєстрові слова у списку подаються великими літе
рами з наголошенням та маркером омонімії, заголовне сло
во у відсиланні наводиться малими літерами. ПС надає ко
ристувачеві можливість знайти словосполучення за будь- 
яким його повнозначним компонентом. Нижче подано 
фрагмент СРС, що відповідає прикладам реєстрових рядів:

АВАРЕЦЬ див. авйрці.
АВАРКА див. авйрці.
АВАРЦІ...
АГУЛ див. агули.
АГУЛЕЦЬ див. агули.
АГУЛИ...
АГУЛКА див. агули.
АДАМГГ див. адаміти.
АДАМГГИ...
АЄР див. àïp.
АЇР...
АКАНТОВИЙ...
АКАНФОВИЙ див. акйнтовий....Актний».
...АКТОВИЙ див. ...бктний.
AMBI...
AMBO... див. амбі.
а н Аф е м а ...
АНАХТЕМА див. анбфема.
АПРОБ0ВУВАТИ...
АПРОБУВАТИ див. апроббвувати.

АРЕШТОВУВАТИ...
АРЕШТУВАТИ див. арештовувати.
Місце розташування реєстрового словосполучення у 

тексті друкованого словника визначається двома парамет
рами: заголовним словом словникової статті та порядковим 
номером словосполучення. Сукупність цих параметрів є 
адресою реєстрового словосполучення (АРС).

Заголовне слово в АРС подано в його повній реєстровій 
формі —  із наголошенням та позначкою омонімії. Номер 
словосполучення наведено в тій самій формі, що у фразеоло
гічному блоці —  в круглих дужках після заголовного слова.

Для кожного реєстрового словосполучення будується еле
мент покажчика із такою структурою: ідентифікація типу 
словосполучення, подання словосполучення у його повній 
словниковій формі, службове слово див. та АРС. Наприклад: 

Брбти / взяти акорд див. брбти (1)
А  Адрёса електронної пошти «Електронна адрёса> 

див. адрёса (2)
О До безмёжжя див. безмёжжя (1)
0  Від á3á до іжиці див. аз1 (1)
ПС кожного тому формується зі словосполучень, повно

значні компоненти яких належать до реєстрового ряду 
словникових статей цього тому. У відсильних словосполу
ченнях порядковий номер не ставиться, наприклад: В абёт- 
кёвому (алфбвітному) порядку див. порядок.

Словосполучення, до складу яких уходить заголовне сло
во в будь-якій словозмінній формі, утворюють гніздо. Заго
ловне слово гнізда —  це повнозначний компонент слово
сполучення у вихідній граматичній формі: іменники пода
но в називному відмінку однини (крім множинних іменни
ків); для прикметників, дієприкметників та займенників 
вихідна форма —  називний відмінок однини чоловічого 
роду; для дієслів —  інфінітив. Кожне словосполучення по
дається у покажчику стільки разів, скільки має повнознач
них компонентів. Усередині гнізда словосполучення розпо
діляються за відмінковими формами. Наприклад, терміно
логічне словосполучення А  Адрёса електронної пошти 
«Електронна адрёса> входить до гнізд із заголовними сло
вами АДРЁСА, ЕЛЕКТР0ННИЙ та П0ШТА: 

АДРЕСА... 
адрёса
А  Адрёса електронної пошти «Електронна адрёса> 

див. адрёса.
ЕЛЕКТРОННИЙ...
електронна
А  Адрёса електрбнної пбшти «Електрбнна адрёса> 

див. адрёса. 
електронної
А  Адрёса електрённоі' пбшти «Електрбнна адрёса> 

див. адрёса.
HÓIHTA
пбшта
А  Адрёса електронної пбшти «Електрбнна адрёса> 

див. адрёса.
Усі структурні компоненти покажчика —  заголовні слова 

гнізд, відмінкові форми заголовних слів та самі словоспо
лучення упорядковуються на відповідному ієрархічному 
рівні за алфавітом. При побудові ПС автоматизуються такі 
процеси: нумерація розроблених словосполучень, форму-
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вання елементів покажчика та групування їх у гнізда, роз
поділ словосполучень за словозмінними формами заголов
ного слова, упорядкування за алфавітом. Розподіл за слово
змінними формами здійснюється за допомогою електрон
ного словника словозміни української мови. Наприклад:

А в т о р с ь к и й ...
іївторська
Δ  Авторська школа див. школа.
іївторське
А  Авторське npáeo див. npáeo.
А  Авторське свідоцтво див. свідоцтво.

йвторський
А  Авторський іїркуш див. йркуш.
А  Авторський примірник див. примірник.
А  Авторський (творчий) концёрт (вёчір) див. концёрт.
Покажчик дає можливість працювати зі словосполучення

ми як із незалежною словниковою підсистемою. Він виконує 
такі функції: 1) полегшує користувачеві пошук словосполу
чення у тексті словника; 2) забезпечує зв’язок між фразеоло
гічними підсистемами окремих томів; 3) як окремий струкгу- 
рований текст покажчик дає змогу простежити закономірнос
ті представлення лексики в реєстрових словосполученнях.

Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ “СУМ -20”

3.1. Парсинг14 СУМ-11
Як зазначено вище, для укладання нового 20-томного тлу

мачного Словника української мови в Українському мовно-ін
формаційному фонді HAH України розроблено нову — ком
п’ютерну — технологію укладання тлумачних словників. Її 
реалізовано у вигляді так званої фундаментальної академічної 
лексикографічної системи “Словник української мови” (“СУМ”), 
яка містить інструментальний комплекс, орієнтований на 
комп’ютерне розв’язання завдань тлумачної лексикографії. У 
складі зазначеного комплексу міститься добре струкгурована 
лексикографічна база даних (ЛБД) тлумачного словника і реа
лізовано низку лексикографічних і технологічних функцій.

Робота зі створення інструментального комплексу 
“СУМ” проводилася в кілька етапів. Перший етап передба
чав переведення тексту СУМ-11 до цифрової форми і вико

нувався засобами сканування та розпізнавання тексту, в 
результаті чого одержано електронний варіант 11-томного 
словника. Ланцюг підготовки СУМ-11 до конвертації в ЛБД 
представлено на рис. 3.1.

Після сканування і розпізнавання тексту СУМ-11 
(9856 сторінок) його збережено в RTF-форматі та роздруко- 
вано з метою виправлення помилок, які виникли під час ро
боти програми оптичного розпізнавання.

Потім здійснено подвійну коректуру і внесено виправ
лення до електронного тексту СУМ-11, внаслідок чого от
римано його еталонний варіант.

Останній етап підготовки до створення ЛБД — конверсія 
з RTF- до HTML-формату із системою кодування Unicode 
засобами текстового редактора MS Word.

" â -
Лексикограф Лексикограф

А

Сканер

Сервер
Рис. 3.1. Ланцюг підготовки тексту СУМ-11 до конвертації в ЛБД

14 Парсингом словника називають автоматичний (автоматизований) процес переведення його тексту до комп’ютерної лексикографічної 
бази даних із певною структурою.
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Слід відзначити, що робота з ЛБД у форматі електронно
го тексту такого значного обсягу (понад 135 мегабайтів дис
кового простору) є абсолютно неефективною. Окрім дуже 
повільного темпу, з яким система працює на великих текс
тових масивах, принципову незручність становить немож
ливість прямого доступу до окремих елементів структури 
Словника. Такі вади можуть звести нанівець усі переваги, 
які надає використання комп’ютерів у лексикографії. Отже, 
постала необхідність розробки спеціалізованої ЛБД Слов
ника української мови, причому її формування треба було 
здійснити автоматично, оскільки в ручному або напівруч- 
ному режимі створення такої бази даних, виходячи з елек
тронного тексту, як переконує досвід, є неможливим.

Для забезпечення процесу автоматичної конверсії тексту 
СУМа до ЛБД —  а саме в цьому й полягає зміст парсингу 
Словника —  в Українському мовно-інформаційному фонді 
HAH України розроблено програмне забезпечення для виді
лення елементів його структури відповідно до будови лек
сикографічної системи СУМа з використанням поліграфіч
них ознак її текстової ідентифікації, наведених у табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Поліграфічні ознаки ідентифікації 
елементів структури СУМа

№ Структурний
елемент Формальна ознака структурного елемента

1

Реєстрове 
слово N Початок: абзац, літера (українська, напів

жирний шрифт, верхній регістр).

Закінчен
ня:

кома;
крапка;
пробіл, індекс, цифра, кома; 
пробіл “дме.”;
пробіл, індекс, цифра, пробіл “дме.”; 
двокрапка.

2
Ліва частина 
статті N, по

чаток
Реєстрове слово N

3 Частина мови Ознака частини мови у  лівій частині

Іменник: с.;

ч.;
мн.
При аналізі с. перевірка на наступні пробіл та ч.

Прикметник: прикм.; 
вищ. cm.; 
збільш.; 
зменш.; 
зменш.-пестл.

Числівник: числ.
Займенник: займ.;

вказ.;
пит.;
особ.;
означ.

Дієслово: недок;
док.;
акт.;
безос.

Дієприкмет
ник: дієпр.

Прислівник: присл.
Прийменник: прийм.

Сполучник: спол.
Частка: част.
Вигук: виг.

Ознака частини мови у правій частині

Іменник: Абстр. ім.;
Дія за знач.;
Дія і стан за знач.; 
Властивість за знач.

Прикметник: Прикм. до; 
Який;
Стос, до; 
Одержаний.

Дієприк
метник: Дієпр.

Прийменник: у знач, прийм.
Прислівник: Присл. до.

4

Права части
на, початок

Крапка, пробіл, цифра “1”, крапка (прямий шрифт); 
крапка, пробіл, літера (українська, прямий 
шрифт, верхній регістр); 
двокрапка;
відсильне слово “див. ” (курсив).

5 Стильові та Початок: текст після цифри (курсив).

позначки Закінчен
ня: текст (прямий шрифт).

6 Тлумачення,
початок

Крапка, пробіл, літера (українська, прямий 
шрифт, верхній регістр).

7 Тлумачення,
закінчення

Текст (курсив), крапка, пробіл;
квадратна відкривапьна дужка (прямий шрифт).

8 Літературні
джерела

В ідкривальна дужка, текст, закривальна 
дужка (прямий шрифт).

9 Перелік атри
бутів джерел

Через кому. Попередній атрибут закінчується крап
кою або українською літерою (прямий шрифт).

10 Відтінок Подвійна скісна риска // (прямий шрифт).

11 Фразеоло
гізм

Один із спеціальних символів (@, $, л, &); 
абзац, одна літера (українська, напівжирний 
шрифт, верхній регістр), пробіл, літера (укра
їнська, нижній регістр); 
абзац, одна літера (українська, напівжирний 
шрифт, верхній регістр), літера (українська, 
нижній регістр).

12 Відношення Абзац, одна літера (українська, світлий шрифт, 
верхній регістр), пробіл, літера (українська, ниж
ній регістр), абзац включає слово “відношення”.

13 Об’єднані
тлумачення

Початок: двокрапка (прямий шрифт), літера 
“а”, дужка (прямий шрифт).
Наступна частина: крапка з комою (прямий 
шрифт), літера (українська) та дужка (прямий 
шрифт).

14 Усталені
словосполу

чення

Двокрапка, один із спеціальних символів (@, 
$, Л, &), одна літера (українська, напівжирний 
шрифт, верхній регістр), літера (українська, 
нижній регістр);
двокрапка, один із спеціальних символів (@, 
$, Л, &), одна літера (українська, напівжирний 
ш рифт, верхній регістр), пробіл, літера 
(українська, нижній регістр).

У результаті конверсії весь текст СУМа з HTML-файлів 
автоматично перенесено до ЛБД, тобто здійснено парсинг 
Словника. Детальніше структуру ЛБД “СУМ” розглянуто у 
пункті 3.2. цього розділу.
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3.2. Структура і функції лексикографічної бази даних (ЛБД) 
та інструментального комплексу “СУМ”

Структура ЛБД “СУМ” є мінімальною —  вона дозволяє 
правильно відображати всі структурні елементи Словника, 
але водночас має можливості для розширення. Наприклад, 
ліва частина словникової статті у цій ЛБД не є структурова- 
ною, а записується єдиним блоком.

Структура ЛБД “СУМ” разом із клієнтською програмою 
дозволяє не тільки представити, але й візуалізувати пред
ставлення будь-якої словникової статті СУМа у вигляді де
рева. При цьому значно спрощується доступ до її струк
турних елементів, а зв’язки між ними унаочнюються.

Чимало допоміжних елементів статті (термінальні сим
воли, номери тлумачень, певні розділові знаки, спеціальні 
символи та шрифтові виділення) не потребують збережен
ня у ЛБД, а можуть додаватися динамічно під час форму
вання статті програмою виводу. Такі автоматичні операції 
допомагають уникнути багатьох помилок при редагуванні 
статей, а ймовірність помилкового введення елементів, які 
порушують структуру Словника, взагалі виключається. 
Процес редагування стає більш простим, контрольованим 
та уніфікованим, легко здійснюються операції додавання, 
вилучення та виправлення елементів словникових статей.

Гнучкість структури ЛБД “СУМ” дозволяє у перспективі 
реалізувати те, що було принципово неможливим під час 
представлення його у формі послідовного тексту. Примі
ром, якщо фрагмент повторюється у різних статтях, то його 
можна зберігати в базі тільки один раз, але при цьому 
створити покажчики, які пов’язували б цей фрагмент з усі
ма відповідними статтями. Такий механізм разом з уже 
реалізованими функціями динамічного формування приво
дить до економії дискового простору.

У структурі ЛБД “СУМ” виділено сукупність таблиць та 
зв’язків між ними, зміст яких розкривається на рис. 3.2.

Далі наведено функціональне призначення та зміст полів 
окремих таблиць.

Таблиця мов і типу ЛБД (lang)
Таблиця передбачає можливість зберігання в одній фізич

ній базі даних ряду ЛБД (як тлумачного, так і інших типів) 
для різних світових мов:

-  lang [nvarchar (255)]— довільний опис мови або ЛБД;
-  p ref [nvarchar (255)] —  префікс для позначення таб

лиць у ЛБД;
-  id_lang [int] —  ідентифікатор мови.
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Рис. 3.2. Схема зв’язків між таблицями ЛБД “СУМ’
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Таблиця абетки та цифрових кодів (alphadigit)
Цифровий код використовується для сортування реєстру 

Словника. При цьому символи, які не мають такого коду, на 
послідовність сортування не впливають:

-  lang [int] —  код мови;
-  alpha [nvarchar (10)] —  літера або інший символ відпо

відної мови;
-  digit [nvarchar (10)] —  цифровий код символа;
-  is [tinyint] —  порядок сортування літер з однаковим ко

дом (наприклад, великих і малих).
Таблиця діапазонів редагування (ukexpl_ranges)

Таблиця призначена для збереження організаційних да
них із редагування ЛБД “СУМ” (організаційна структура 
проекту СУМ-20 описана в розділі 4):

-  p a r t  [nvarchar (5)] —  номер T-тому або частини 
Т-тому;

-  lower [nvarchar (255)] —  слово, яке є нижньою межею 
частини;

-  upper [nvarchar (255)] —  слово, яке є верхньою межею 
частини;

-  lexed [nvarchar (255)] —  прізвище та ініціали лексико
графа або наукового редактора T-тому чи частини;

-  hide [bit]— ознака, чи використовується даний діапазон.
Таблиця реєстрових слів СУМа (ukexpl_nom)

У цій таблиці зберігаються реєстрові слова СУМа, ліві 
частини словникових статей і ряд ознак, які стосуються 
словникових статей у цілому:

-  id [int] —  унікальний ідентифікатор статті;
-  reestr [nvarchar (255)] —  реєстрове слово СУМа;
-  omon [int] —  номер слова серед омонімів (0, якщо 

омонімії немає);
-  p a rt [int] —  код частини мови реєстрового слова;
-  dtime [datetime] —  дата і час останньої правки статті;
-  digit [nvarchar (255)] —  цифровий код реєстрового сло

ва, отриманий із використанням таблиці alphadigit;
-  isiink [int] —  ознака, чи є стаття відсильною (1; при 

виводі позначається “див.”);
-  linktext [nvarchar (255)] —  текст відсилання;
-  isoldsum [hit] —  ознака, чи стаття отримана з 11-том

ного СУМа (1), чи є новою (0);
-  isdel [bit] —  ознака, чи статтю вилучено з ЛБД (1 або 0);
-  qtyed [int] —  кількість правок статті;
-  fináléd [bit] —  ознака, чи була стаття погоджена з го

ловним науковим редактором (1 або 0);
-  nred [bit] —  ознака, чи була стаття погоджена з науко

вим редактором (1 або 0);
-  printed [bit] —  ознака, чи була стаття відправлена на 

роздрукування (1 або 0);
-  odious [bit] —  ознака, чи належить стаття до проблем

них (таких, які мають недоліки і підлягають подальшому 
перегляду й редагуванню; 1 або 0);

-  isready [bit] —  ознака, чи стаття пройшла видавниче 
редагування (1 або 0);

-  etymol [nvarchar (4000)] —  етимологія слова (зарезер
вовано, у СУМІ не використовується);

-  qtysymb [int] —  кількість символів у статті;
-  grstatus [nvarchar (255)] —  ознака, чи звірене реєстро

ве слово з граматичним словником (1 або 0);
-  ipart [nvarchar (4000)] —  ліва частина словникової статті;

-  linkto [nvarchar (255)] —  зарезервовано;
-  linkfrom [nvarchar (255)] —  зарезервовано;
-  istranscr [bit] —  ознака, чи відредаговано транскрипцію 

(транскрипція є елементом інструментальної комп’ютерної 
системи, яка у паперовому варіанті не відтворюється);

-  changed [tinyint] —  ознака, чи статтю було змінено;
-  nom old [int] —  ідентифікатор реєстрового слова у 

граматичному словнику;
-  fixed [bit] —  ознака, чи запис зафіксовано, тобто його 

не можна змінювати;
-  login [int] —  ідентифікатор користувача, який уносив 

останні зміни до статті;
-  changetype [tinyint] — тип змін: якщо 0, то це системні 

зміни, історію яких не потрібно зберігати;
Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), reestr, 

omon, part, digit.
Коди класів слів, що співвідносяться з певними частина

ми мови, наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Коди класів слів

1 Іменник
3 Прикметник
4 Займенник
7 Дієприкметник
9 Числівник
13 Дієслово
31 Прислівник
32 Вигук
33 Сполучник
34 Частка
35 Прийменник
21 Множинний іменник
22 Умовно-множинний іменник

Таблиця тлумачних структурних елементів 
(ukexpl_formula)

Тут зберігаються елементи правих частин словникових 
статей, їх параметри та ознаки:

-  id [int] —  унікальний ідентифікатор тлумачного еле
мента;

-  id_up [int] —  ідентифікатор запису вищого рівня, з 
яким пов’язаний тлумачний елемент;

-  Ív [int] —  рівень тлумачного елемента;
-  lv_up [bit] —  ознака того, чи тлумачний елемент пов’я

заний безпосередньо з реєстровою одиницею або іншим 
тлумачним елементом;

-  id nom [int] —  ідентифікатор статті, до якої належить 
тлумачний елемент;

-  number [int] —  порядковий номер тлумачного елемен
та в межах одного рівня;

-  name [nvarchar (4000)] —  назва тлумачного елемента;
-  interpr [nvarchar (4000)]— текст формули тлумачення;
-  param [nvarchar (1000)] —  граматичні та стилістичні 

ремарки;
-  kind [int] —  тип тлумачного елемента;
-  synset [int] —  ідентифікатор синонімічного ряду, з 

яким пов’язаний тлумачний елемент;
-  sign [int] —  код типової формули тлумачення;
-  changed [tinyint] —  ознака, чи тлумачний елемент було 

змінено;
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-  fixed [bit] —  ознака, чи запис зафіксовано, тобто його 
не можна змінювати;

-  login [int] —  ідентифікатор користувача, який уносив 
останні зміни до тлумачного елемента;

-  changetype [tinyint] — тип змін: якщо 0, то це системні 
зміни, історію яких не потрібно зберігати.

Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), id_up, Ív, 
lv_up, id_nom, number.

Таблиця 3.3. Рівні структурних елементів 
словникових статей

0 Реєстрове слово
1 Блок тлумачень
2 Тлумачення слова
3 СС
4 Значення словосполучення
5 Відтінок тлумачення
6 Дериват СС

Таблиця 3.4. Типи СС

Тип СС Позначаються
Т ермінологічні Δ
Еквіваленти слова О
Фразеологізми 0
Інші СС Без позначки

Таблиця ілюстрацій (ukexpl_illustr)
У цій таблиці зберігаються приклади вживання реєстро

вих слів і СС з літературних та інших джерел:
-  id [int] —  унікальний ідентифікатор ілюстрації;
-  id_lv [int] —  ідентифікатор тлумачного елемента, з 

яким пов’язана ілюстрація;
-  number [int] —  номер ілюстрації в межах тлумачного 

елемента;
-  illustr [nvarchar (4000)] —  текст ілюстрації;
-  author [nvarchar (255)] —  автор джерела ілюстрації;
-  title [nvarchar (255)] —  назва джерела ілюстрації (заре

зервовано для російського тлумачного словника);
-  figur [bit] —  ознака вживання реєстрового слова в ілю

страції в образному значенні;
-  cm [bit] —  ознака вживання реєстрового слова в ілюст

рації у порівнянні;
-  kind [int]— вид ілюстрації (зарезервовано для російсь

кого тлумачного словника);
-  changed [tinyiïit] —  ознака, чи ілюстрацію було змінено;
-  login [int] —  ідентифікатор користувача, який уносив 

останні зміни до ілюстрації;
-  changetype [tinyint] — тип змін: якщо 0, то це системні 

зміни, історію яких не потрібно зберігати.
Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), id_lv, 

number.
Таблиця фразеологічного індексу (ukexpl_frindex)

Таблиця зберігає дані для побудови індексу СС СУМа:
-  id [int]— унікальний ідентифікатор індексного запису;
-  id nom [int]— ідентифікатор статті, з якою пов’язаний 

запис;
-  id_fras [int] —  ідентифікатор фразеологізму;

-  login [int] —  ідентифікатор користувача, який уносив 
останні зміни до індексного запису;

-  changed [tinyint] —  ознака, чи запис було змінено.
Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), id_nom,

id_fras.
Інші допоміжні таблиці:

-  ukexplfiillart— таблиця для збереження словникових 
статей у вигляді неструктурованого HTML-тексту;

-  ukexplstop —  таблиця стоп-слів, які не потрібно ін
дексувати під час суцільної повнотекстової індексації слов
никових статей СУМа;

-  ukexpl frasstop —  таблиця слів, які не включаються 
до індексу СС.

Таблиці історії' змін:
-  ukexpl nom log —  історія редагування статей;
-  ukexpl_formula_log —  історія редагування тлумачних 

елементів;
-  ukexpl_illustr_log —  історія редагування ілюстрацій;
-  ukexpl_frindex_log —  історія редагування фразеоло

гічного індексу.
Ці таблиці мають такі додаткові поля:
-  id_log [int] —  унікальний ідентифікатор запису;
-  action [tinyint] —  тип зміни: 1 —  update, 2 —  insert, 3 —  

delete;
-  time_log [datetime] —  час, коли запис було змінено.
Інші поля мають такі самі імена й типи, як і відповідні

поля таблиць ukexpl_nom та ін.
Запис до таблиць історії відбувається за відповідними 

тригерами. Для таблиці ukexpl_nom це тригери 
ukexpl_nom_update, ukexpl_nom_insert, ukexpl_nom_de- 
lete, для інших —  за аналогією. Під час відповідної зміни 
даних тригер перевіряє значення поля changetype, і якщо 
воно не дорівнює 0 (тобто зміна виникла у ході редагування 
елемента статті, а не під час системних операцій), то попе
реднє значення запису зберігається в таблиці історії, у полі 
action установлюється тип зміни, а в полі time_log —  по
точний час.

Схема зв’язків таблиць ЛБД “СУМ” представлена на 
рис. 3.2.

Головною таблицею ЛБД є таблиця ukexpl_nom. Кожний 
її запис відповідає окремій словниковій статті СУМа і має у 
своєму складі атрибути, які характеризують статтю в ціло
му (реєстрове слово, омонім, ліва частина статті, відсилан
ня, частина мови, кількість символів у статті, ознаки для 
контролю процесу редагування та ін.).

Таблиця ukexpl_formula має поля id, id_up, lv_up, 
id nom та lv. Вони використовуються для встановлення 
зв’язків між записами таблиці різних рівнів; їх призначення 
наведено в описі таблиці. Наприклад, якщо в певному запи
сі поле Ív має значення 2, a lv_up —  0, то цей запис є 
тлумаченням, пов’язаним із реєстровим словом, id якого 
дорівнює значенню id_up для цього тлумачення. Якщо 
lv up має значення 1, то запис пов’язаний з іншим тлумач
ним елементом (для тлумачення це має бути блок тлума
чень) —  тобто тлумачення є частиною цього елемента, на 
що вказує його значення id_up, яке дорівнює id відповідно
го запису блоку тлумачень. При цьому id_nom як для тлу
мачення, так і для блоку тлумачень буде дорівнювати id ре
єстрового слова статті, до якої вони належать.
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Можливі зв’язки між рівнями тлумачних елементів (від 
верхнього рівня до нижчих) такі:

0: 1 (блоки тлумачень), 2 (тлумачення), З (СС);
1: 2 (тлумачення);
2: 4 (частини тлумачення), 5 (відтінки);
3: 4 (значення словосполучення), 6 (деривати);
4: 5 (відтінки);
5: 4 (частини відтінків).
Елементи рівнів 2, 4, 5, 6 також можуть мати ілюстрації, 

що реалізовано через зв’язок із таблицею ukexpl_illustr, а 
саме через поле id_lv у цій таблиці, що набуває значення id 
елемента, з яким пов’язана ілюстрація.

Таблиця ukexpl_frindex пов’язує таблиці реєстру та тлу
мачних елементів у такий спосіб, що кожному значенню 
id_fras (яке дорівнює певному id СС, тобто тлумачного 
елемента рівня 3) відповідає ряд значень id_nom —  іденти
фікаторів id відсильних слів, пов’язаних із даним СС.

Зв’язки між таблицями ЛБД “СУМ” відповідно до струк
тури СУМа інтерпретуються таким чином:

1. Стаття може складатися з одного або кількох блоків, 
тлумачень або СС. Вона може бути й відсильною, і не мати 
у своєму складі жодного з перерахованих елементів.

2. Блок може складатися з кількох тлумачень.
3. Тлумачення може мати від тінки та частини тлумачення.
4. СС може мати кілька значень.
5. Значення СС може мати відтінки.
6. Тлумачення, відтінок, частина тлумачення, СС, зна

чення СС можуть мати ілюстрації.
7. СС може мати відсилання на статті для слів, що вхо

дять до його складу.
Призначення окремих полів таблиці ukexpl formula залеж

но від рівня тлумачного елемента мають певні відмінності:
1. Блок не має формули тлумачення, але може мати ре

марки, які записуються в поле param ;
2. Тлумачення може характеризуватися відношенням, 

код якого записується у поле kind. Для групи тлумачень з 
однаковим типом відношення, що мають послідовні номе
ри, при формуванні статті тип відношення виводиться тіль
ки для першого тлумачення з групи;

3. СС завжди має заголовок (тобто текст СС, до якого 
обов’язково входить реєстрове слово), що записується у 
поле name. Також поле kind визначає тип СС, який познача
ється числом (див. табл. 3.4). Кожен тип характеризується 
відповідною поліграфічною позначкою при виведенні стат
ті. СС однакового типу, що належать до спільного вищого 
рівня та мають послідовні номери, поєднуються у блок, по
значка до якого виводиться тільки один раз.

Таблиці ukexpl_formula та ukexpl_illustr передбачають 
поле num ber для внутрішньої послідовної нумерації запи
сів у межах рівня.

Визначено кілька правил зберігання окремих елементів 
словникових статей у таблицях ЛБД “СУМ”, пов’язаних з

3.3. Віртуальна лексикографічі
Інструментальний комплекс “СУМ” спроектовано за си

стемотехнікою віртуальної лексикографічної системи. Це 
поняття, уперше введене у монографії1 , визначено в такий 
спосіб. У процесі функціонування агрегованих лексикогра
фічних систем у реальних соціотехнічних середовищах мо-

15 Широков В. Л. Інформаційна теорія лексикографічних систем. —

особливостями формування статті для виводу на зовнішній 
пристрій:

-  ліва частина зберігається у вигляді “як є” з усіма 
HTML-тегами, але без реєстрового слова на її початку. Ре
єстрове слово будується з полів reestr та omon таблиці 
ukexpl_nom, до нього автоматично додаються потрібні те
ги, а отриманий результат включається до лівої частини;

-  якщо формула тлумачення закінчується крапкою, ця 
крапка не зберігається в базі даних, а додається автоматич
но програмою формування статті;

-  ремарки формули тлумачення зберігаються без почат
кового та завершального тегів курсиву <1>...</1>, які при 
виводі додаються автоматично;

-  ілюстрації зберігаються без початкового та завершаль
ного тегів курсиву <І>...<Я>; якщо вони завершуються 
крапкою або крапкою з комою, цей знак також не збе
рігається у базі даних;

-  заголовки СС зберігаються без початкового та завер
шального тегів напівжирного шрифту <В>...</В>; якщо во
ни завершуються крапкою або крапкою з комою, цей знак 
також не зберігається у ЛБД.

Додавання нових записів до таблиць відбувається в такий 
спосіб. Значення поля id для нового запису формується 
автоматично засобами системи управління базами даних як 
автоінкремент, тобто на 1 більше поточного максимального 
значення. Далі викладемо інші умови для окремих таблиць:

-  таблиця ukexpl_nom. Значення digit визначається від
повідно до реєстрового слова (див. опис табл.). Поле p art 
заповнюється згідно з табл. 3.2. У полі dtime фіксується 
поточний час. Для більшості числових полів за замовчуван
ням визначено початкове значення, що дорівнює 0;

-  таблиця ukexpl_formula. Поле id_up має дорівнювати id 
запису вищого рівня, з яким пов’язаний запис, що додається. 
Поле Ív заповнюється так, як описано вище. Щоб визначити 
значення поля внутрішньої нумерації number, вибираються 
всі поля з цієї таблиці, які мають ті самі значення id_up та 
lv_up, тобто пов’язані з тим самим записом вищого рівня. З 
них обирається найбільше значення number та до нього дода
ється одиниця. Якщо запис потрібно не додати в кінець, а 
вставити між двома іншими, то здійснюється перенумеруван- 
ня всіх записів, які повинні йти після того, що додається.

При видаленні цілої статті запис із таблиці ukexpl_nom 
насправді не видаляється з ЛБД, а значення ознаки isdel для 
нього встановлюється таким, що дорівнює 1.

При видаленні будь-якого фрагмента статті мають бути 
вилучені також усі пов’язані з ним елементи нижчих рівнів. 
Наприклад, при видаленні тлумачення відбувається також 
пошук і видалення усіх пов’язаних із ним відтінків та ілю
страцій.

а лабораторія (ВЛЛ) “СУМ-20”
же відбуватися і їхня віртуалізація. У тому випадку, коли 
предметна галузь X —  носій суперсистеми лексикографіч
них систем— набуває розподілених системних характерис
тик і параметризується певного структурованою множиною 
системних мережевих адрес (наприклад, таких, що при

:.: Довіра, 1998, — 331 с.
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йняті в Інтернеті), кожен елемент х є Х постає функцією від 
певного кортежу адрес:

X = f(axa2... a j .
Тобто лексикографічна система LSx\L\ перетворюється 

на віртуальний об’єкт, розподілений у фізичному просторі, 
що зображається точкою (а\, а2 , .... a j  у просторі мере
жевих адрес. При цьому узгодження відповідних моделей 
даних на концептуальному та внутрішньому рівнях навіть 
не вимагається (хоча для зручності таке узгодження було б, 
звичайно, корисним). Необхідне лише узгодження на рівні 
зовнішніх моделей, зокрема на рівні мережевих протоколів, 
що забезпечує мінімальну цілісність віртуальної лексико
графічної системи та можливість її ідентифікації як єдино
го об’єкта. Така віртуальна лексикографічна система може 
бути використана як ВЛЛ, що надає засоби для виконання 
спільних лексикографічних проектів фахівцями різних тери
торіально розподілених інституцій і навіть різних країн.

Однак об’єднання віртуальних лексикографічних систем у 
корпоративну мережу пов’язане зі значними матеріальними 
витратами, а саме створенням комунікаційної інфраструкту
ри з високою пропускною здатністю, вартість якої у наш час 
досить велика. Адже корпоративна мережа —  це складна 
система, яка містить тисячі різноманітних компонентів: ком
п’ютери різних типів, починаючи з персональних та закін
чуючи дата-центрами і великими кластерами, системне та 
прикладне програмне забезпечення, мережеві адаптери, кон
центратори, комутатори та маршрутизатори, фізичну мере
жу транспорту даних. Останнім часом простежується зміна 
технології автоматизованої обробки корпоративної інформа
ції, пов’язана зі зростанням популярності Інтернету, який 
усе більше використовується як засіб забезпечення профе
сійної взаємодії фахівців, що працюють над розв’язанням 
спільних проблем.

Таким чином, існуюча комунікаційна інфраструктура Ін
тернету цілком спроможна забезпечити необхідну пропуск
ну здатність і нормальну роботу ВЛЛ у межах її заплано
ваних функцій. Це може досягатися за допомогою різних 
програмно-технологічних інструментів, зокрема шляхом 
застосування системотехніки так званої сервіс-орієнтова- 
ної архітектури (Service-Oriented Architecture —  SOA).

Основні аспекти створення розподілених систем типу 
ВЛЛ такі:

-  гетерогенність сучасних інформаційних систем;
-  обмін метаданими між системами різних виробників;
-  обмін даними між системами, які суттєво різняться 

використанням різних форматів представлення даних;
-  великі об’єми даних, які циркулюють між системами;
-  гарантування доставки повідомлень;
-  маршрутизація повідомлень й адресація “кінцевих точок”;
-  координація процесів;
-  безпека сервісної взаємодії.
Принципи, на яких будується ВЛЛ “СУМ”, полягають у 

тому, що вона розробляється на базі Web-сервісів (WS) — 
одній із реалізацій SOA-застосувань, що позиціонуються як 
універсальна технологія зв’язування суттєво різнорідних 
систем. В основі технології лежить декілька стандартів:

XML для опису даних, SOAP для передачі інформації з 
одних систем на інші, WSDL для опису сервісів (у тому 
числі, задания типів вхідних і вихідних даних) і UDDI для 
зберігання й надання WSDL-описів за запитами.

Цих стандартів достатньо для створення відносно несклад
них систем. Однак мінімально нетривіальні рішення (котрі 
зазвичай і потрібні в корпоративному середовищі) вимагають 
забезпечення таких аспектів, як гарантована асинхронна до
ставка повідомлень, керування трансакціями, шифрування 
даних, які циркулюють між системами, забезпечення їхньої 
недоторканності. Усі ці аспекти так чи інакше споріднені з 
WS, і зараз активно розробляються інструменти надбудови 
різних специфікацій, що дає можливість уписати їх у світ WS.

Визначення та огляд засобів і технологій проектування 
мережевих застосувань подано у працях16.

ВЛЛ “СУМ”, побудовану на основі викладених принци
пів, створено у середовищі розробки Microsoft Visual 
C# 2005 Professional Edition. Вона працює під операційною 
системою Microsoft Windows ХР/2003, Vista або 7 під уп
равлінням Microsoft.NET Framework версії 3.5.

Комплекс має багаторівневу архітектуру: сервер бази да
них відповідає за зв’язок із ЛБД і за функції отримання та 
збереження даних; сесійний сервер установлює сеанси ро
боти для окремих користувачів, керує привілеями та вста
новлює рівні доступу; клієнтська програма надає інтерфейс 
користувача, що створює можливість виконувати лексико
графічну і редакційну роботу, а також ряд інших функцій.

Програмний комплекс орієнтовано на роботу в мережі 
(як локальній, так і глобальній, оскільки використання тех
нології створення розподілених сервіс-орієнтованих си
стем Windows Communication Foundation (WCF) для вза
ємодії між окремими рівнями комплексу дає можливість 
його ефективного функціонування у середовищі Інтерне
ту), де багато користувачів одночасно мають доступ до ЛБД 
“СУМ”. При цьому залежно від привілеїв користувачі мо
жуть отримувати доступ до всієї бази або її частини, мож
ливість редагування статей або тільки їх перегляду тощо.

Програмний комплекс ВЛЛ “СУМ” у локальному та від
даленому режимах забезпечує виконання таких функцій:

-  автентифікація та авторизація користувачів;
-  внесення нової словникової статті до ЛБД “СУМ”;
-  вилучення словникової статті з ЛБД “СУМ”;
-  редагування словникової статті у ЛБД “СУМ”;
-  забезпечення модифікації структури словникової стат

ті певної лексикографічної системи ВЛЛ і створення нових 
лексикографічних систем;

-  динамічне формування словникових статей ЛБД 
“СУМ” у друкарському форматі;

-  виконання різного роду вибірок і створення підсистем;
-  аналіз даних ЛБД “СУМ”;
-  додання нового користувача до ВЛЛ “СУМ”;
-  вилучення користувача з ВЛЛ “СУМ”;
-  керування правами доступу користувачів ВЛЛ “СУМ”.
Вхід користувача ВЛЛ “СУМ” до системи здійснюється

через підсистему доступу, вікна якої зображено на рис. 3.3.

16 Extensible Markup Language (XML) 1.0 [Електронний ресурс]: W3C Recommendation 04 February 2004. —  Third Edition. —  Режим доступу: 
http://www.w3.org/TR/2004/REC-xinl-20040204/; Распределённые системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. ван Стеен. —  СПб.: 
Питер, 2003. —  880 с.; W3C WSDL 2.0 0 [Електронний ресурс]: Core Specifications (“Мова опису Web-сервісів (мова WSDL), версія 2.0”). — 
Режим доступу: www.w3.org/TR/wsdl20/.

http://www.w3.org/TR/2004/REC-xinl-20040204/
http://www.w3.org/TR/wsdl20/
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База даних:

Лексикограф ічна система: 

Мова:

Діапазони:

□  Вивести все

□  Нова панель

explanatory

OK Скасувати

Рис. 3.3. Вікна входу до ВЛЛ

Функціональні можливості програмного комплексу ВЛЛ 
“СУМ” показано на рис. 3.4.

У головному вікні редагування лексикографічної інфор
мації ВЛЛ “СУМ” ліворуч по вертикалі відображається 
реєстр Словника з такими стовпчиками:

-  Реєстр —  заголовне слово словникової статті;
-  О —  номер омоніма;
-  В —  ознака, чи опрацьована стаття видавничим редак

тором;
-  Л —  ознака, чи була стаття додана або змінена;
-  Т —  ознака, чи стаття опрацьована технологом.
Праворуч відображається текст словникової статті.
Кнопки в панелі інструментів мають таке призначення:
-  : ј  “Додати” —  ввести нову словникову статтю;
-  J? “Редагувати” —  редагувати словникову статтю;
-  Ш “Редагувати копію” —  створити або редагувати 

альтернативну редакцію словникової статті;
-  X  “Вилучити” —  вилучити словникову статтю;
-  “Скопіювати” —  створити копію вибраної статті;
-  “Історія редагування” —  переглянути історію 

змін у словниковій статті;
-  Й  “Інші редакції статті” —  відобразити вікно ви

бору альтернативних редакцій;
-  А  “Записати статті” —  зберегти вибрані статті або 

діапазон статей у HTML-форматі;

-  [Ξ “Записати фразеологічний індекс” —  зберегти у 
HTML-форматі файл фразеологічного індексу для вибрано
го діапазону;

-  Ά  “Роздрукувати статтю”;
-  Д  “ЛЯП!” —  позначити вибрану статтю як про

блемну (або зняти позначку, якщо в неї внесено правки);
-  0  “Перейти до слова” —  звернення до статті через 

слово, яке вибране у тексті поточної словникової статті;
-  О  “Повернутися”— повернення до попередньої етапі;
-  Д “Форум” —  перейти до веб-форуму укладачів і 

технологів СУМа;
-  “SQL:” —  фільтрація реєстру Словника за довільною 

умовою у форматі SQL, яка вводиться в сусідньому рядку.
Також через меню програми доступні такі функції:
-  установлення параметрів перегляду словникової статті 

(шрифт, позначки наголосу, необхідність виведення ілюст
рації, виділення кольором нових та змінених фрагментів 
статті і т. ін.);

-  вибір діапазонів реєстру за виконавцями —  лексико
графами, науковими редакторами і т. ін.;

-  фільтрація реєстру за різними критеріями (статті, наяв
ні або відсутні в 11-томному СУМІ, додані та змінені етапі, 
за частиною мови, за відсутністю тлумачень та ілюстрацій, 
за стилістичними ремарками, типовими формулами тлума
чення і т. ін.);

-  отримання статистичних показників (кількість усіх до
даних та змінених статей, значень або ілюстрацій у будь- 
якому діапазоні реєстру, кількість знаків у стапях, діагра
ми за кількістю стилістичних ремарок і типових формул 
тлумачення);

-  індексування словникових статей у погрібному діапазоні.
Вікно редагування словникової етап і має вигляд, показа

ний на рис. 3.5.
Структура словникової статті має вигляд дерева, в якому 

представлені:
-  “Блок” —  блок тлумачень;
-  “Тлум.” —  тлумачення;
-  “Відт.” —  відтінок тлумачення;
-  “Слеп.” — СС;
-  “Знач.” —  значення словосполучення;
-  “*)тл.” —  частина тлумачення або відтінку;
-  “Дер.” —  дериват фразеологізму;
-  “Іл.” —  текстова ілюстрація.
Після вибору структурного елемента доступні такі функції:
“Додати” —  додати структурний елемент. Можна додати 

елемент того ж рівня (наприклад, на рис. 3.5 додано тлума
чення після “Тлум. 2”, при цьому номери наступних тлума
чень збільшаться на 1). Також можна додати елемент ниж
чого рівня (наприклад, до вибраного “Тлум. 2” —  відтінок, 
ілюстрацію і т. ін., які будуть додані до вже існуючих —  
“Відт. 1” або “Іл. З” відповідно);

“Вилучити” —  вилучити вибраний структурний елемент 
та всі пов’язані з ним;

“Позиція” —  переставити елемент статті на позицію то
го ж рівня, який вибирається зі списку (наприклад, “Тлум. 1” 
на рис. 3.5 можна переставити на 2-ге або 3-тє місце);

“-> відтінок” або “-> тлумачення” — перетворити тлума
чення на відтінок або навпаки;

“В: введено” —  ознака, чи опрацьована стапя видавни
чим редактором;
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ψ Тлумачний словник - mainulifserver:Initial Catalog=ExplDicDBNet;:ukexpl_ J ÉJ24
J *
ukexpL

Вигляд Вибір Статистика Індексування SQL:

Знайти

184016 слів

г я  СЗ
Реєстр О В Л ф

А 1
А 2 1
А 3
А 4 У
А...
АБАЖУ#Р 1 7
АБАЖУ#РНИЙ
АБАЖУ#РЧИК
АБА#3 7
АБАЗА#
АБАЗИ #Н
АБАЗИ #Н И 7
АБАЗИ#НКА
АБАЗИ#НСЬКИЙ
АБА#31Я
АБА# К у
АБА#КА
АБАКА# у
АБАНДО#Н У
АБА#Т
АБАТИ#СА
АБА#ТСТВО 7
АБА#ТСЬКИЙ у
А#БВЕР 1 у

2
А , спол. І. протиставний. 1. Поєднує речення, 
протиставні одне одному за змістом; але, проте,
навпаки, та. Згода дім  будує, а незгода руйнує 
(прислів'я); Є  багато на світі учених лю дей а поетів 
м ало (М. Коцюбинський); II із част. н е  (спол. н е ..,  
а або а не ) .  Поєднує речення або члени речення, з 
яких одне виключає інше. Н е питай старого, а 
бувалого (Номис); Щ об ви [слова] л у н у  гірську будили , 
а не стогін, щ об краяли, та не труїли серце, щ об  
піснею були, а не квилінням  (Леся Українка); Іноді 
траплялись чималі баюри, але Максим їх  не обминав, 
а йшов навпростець (І. Багряний).

2. Поєднує речення або члени речення, не відповідні 
одне одному змістом, причому зміст другого 
суперечить сподіваному змістові, що випливає з 
першого; але, проте, однак, та. Бачить під лісом, а не

\rrra. п^-тгг. . . ј п  гјтж . Э/ЛТ». . . . Λ Λ ί  Л Л Л І Л П Л І  .ш
Рис. 3.4. Головне вікно редагування лексикографічної інформації ВЛЛ “СУМ”

І Ë jf  Редагування  статт і _ | п | х |

л Α 2
л Б л о к  1: пр о ти ста вн и й .

Тлум. 1: П о єдн ує  речен н я ,
* п р о ти ставн і о дн е  о д н о м у  за зм істом ; 

але , проте , н а вп а ки , та
Іл. 1: З го да  д ім  б уд ує , а незгода  
р уйнує
Іл. 2: Є  ба га то  на св іт і у ч ен и х  
лю дей , а п о ет ів  мало  
В ід т .  1 : П о єдн ує  речення  або  

і  чл ен и  речен н я , з я ки х  одн е  
ви кл ю ч а є  інш е

_

О Без те к сту

Д одати

Т л ум а ч е н н я  ▼

Вилучити

П о зи ц ія  2 ▼

->  В ІД Т ІН О К
Поєднує речення або 1 J

члени речення, не відповідні одне _ п _
А

одному змістом, причому зміст У
другого суперечить сподіваному О В: в вед енозмістові, що випливає з першого;
але, проте, однак, та “

Іл. 1: Б ачи ть  п ід  л ісо м , а не
б а ч и ть  п ід  носом
Іл. 2: М авка , за ч аро ван а , ти хо
ко ли ш еться , усм іха ється , а в [ З  Ф : в вед ено
о ча х  я к а сь  ту га  аж  д о  сл із i L  :---------------

Тлум. 3 : П о єдн ує  п р о ти леж н і за З а к ін ч и ти
...:--- ---------------- -------

Рис. 3.5. Вікно редагування словникової стагіі

“Т: введено” —  ознака, чи опрацьована стаття техно
логом;

“Закінчити” —  завершити редагування статті.
Також можна встановити режим відображення дерева 

статті у спрощеному вигляді (“Без тексту’*) та обрати бажа
ніш розмір шрифту у вікні.

Вікно редагування слова (рис. З.б) дає можливість увести 
реєстрове слово, номер його омоніма та частину мови.

Якщо стаття відсильна, то встановлюється відповідна 
ознака і вводиться реєстрове слово, на яке потрібне відси
лання. Тут є і поле для редагування лівої частини словнико
вої статті та поле етимології слова (зарезервовано для на
ступних редакцій СУМа).

Вікно редагування словникової дефініції (рис. 3.7) набуває 
подібного вигляду для всіх елементів статей, які мають фор
мулу тлумачення. У ньому представлено такі поля і функції:

-  “№” —  порядковий номер тлумачення (або іншого еле
мента статті) у межах одного рівня;

-  “Вид:” — залежно від елемента статті може характери
зувати його тип або не використовуватися;

-  “Назва:” —  для словосполучень та їх дериватів подає 
текст, для інших елементів не використовується;

-  “Тлумачення:” — текст тлумачення;
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Редагування слова -  □  X

Реєстрове слово: А

Частина мови: 

див.

Етимологія:

Ліва частина статті:

Сполучник

№ омоніма 2 

□  ПОСИЛАННЯ

Зберегти

В /  S 2 N

<В>,</В> <І>спол,</І>

Рис. 3.6. Вікно редагування слова

Fff Редагування значення Ј п х

№ значення: 11 Вид: ▼ Фраз, індекс Зберегти

В /  S 2 N посилання

Тлумачення:
Поєднує речення або члени речення, з яких одне виключає інше

Параметри:

із част.</1> <SPAN style="letter-spacing:5">He</SPAN> <1>(спол.</1> <SPAN style="letter- 
spacing:5">He</SPAN>.., <SPAN style="letter-spacing:5,r>a</SPAN> <1>або</1> <SPAN 
style=r,letter-spacing:5’'>a He</SPAN>),<!>

Рис. 3.1 Вікно редагування словникової дефініції
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-  “Параметри:” —  граматичні позначки, стилістичні ре
марки;

-  “Зберегти” —  зберегти зміни в базі даних;
-  В J S 2 К — панель редагування птриф-

тоних тегів у тексті. Теги вста
новлюються для виділеного фрагмента тексту.

Перед збереженням у ЛБД виконується перевірка корект
ності введеного тексту на правильність розставлення 
HTML-тегів. Якщо знайдено помилки, то збереження не до
зволяється, доки вони не будуть виправлені. Перевірку мож
на відключити натисненням відповідної комбінації клавіш.

Для редагування ілюстрацій у програмі є вікно, яке має 
подібний вигляд та набір функцій.

Серед інших допоміжних функцій програми редагування 
зазначимо:

-  редагування фразеологічного індексу (додавання або 
вилучення реєстрових слів, пов’язаних із вибраним фразео
логізмом);

-  редагування стоп-слів, які не підлягають індексації або 
повинні бути проіндексовані автоматично;

-  автоматизоване введення похідних слів для доданого 
слова залежно від його частини мови;

-  блокування окремих діапазонів реєстру від редагуван
ня та зняття цього блокування.

Застосування інструментального комплексу “СУМ” у фор
мі ВЛЛ продемонструвало високу ефективність у процесі 
укладання СУМ-20, дозволивши сформувати корпус 
Словника за відносно короткий час і надавши можливість 
безперервного його розвитку та вдосконалення шляхом 
моніторингу динаміки української мови.

3.4. Лінгвістичний корпус
Необхідним елементом комп’ютерної технології нового 

СУМа став лінгвістичний корпус, який прийшов на зміну 
традиційній лексичній картотеці й відіграв роль одного з 
основних джерел текстово-ілюстративного матеріалу до 
СУМ-20. Оскільки корпусна лінгвістика є досить новим 
напрямом лінгвістичного дослідження й досі у вітчизняній 
лексикографічній практиці не застосовувалася, розглянемо 
основні її аспекти і будову та функції Українського націо
нального лінгвістичного корпусу (УНЛК), створеного в Ук
раїнському мовно-інформаційному фонді, а також його ви
користання при укладанні СУМ-20.

У загальному розумінні лінгвістичний корпус —  це пред
ставлений в електронному вигляді, великий за обсягом, 
уніфікований, структурований, розмічений і філологічно 
компетентний масив мовних даних, доповнений системою 
керування —  універсальними програмними засобами для 
пошуку різноманітної лінгвістичної інформації17. Обсяги 
мовного матеріалу, який залучається до мовознавчого до
слідження, комплексність, оперативність опрацювання за
значеного матеріалу та можливість прямого доступу до 
великої кількості лінгвістичних фактів —  це ті переваги, які 
надає лінгвістичний корпус досліднику.

Сервіс УНЛК акумулює функціональні можливості сер
вісів інших інформаційно-лексикографічних систем, а са
ме —  електронної бібліотеки, граматичного словника, інте
грованої лексикографічної системи “Словники України”, а 
також функцій повнотекстового пошуку. До всіх перерахо
ваних систем розроблено окремі клієнтські програми, що 
забезпечують інтерфейси роботи з ними. УНЛК надає єди
ний інтерфейс до всіх цих сервісів, створюючи ефект робо
ти з єдиною системою.

Кожен зазначений сервіс відповідає за функціональність 
певної лексикографічної системи окремо, а взаємодія цих 
сервісів разом у програмному комплексі УНЛК створює 
необхідне середовище обробки та збереження інформацій
них ресурсів.

У системі УНЛК виділяються дві основні підсистеми: біб
ліографічна та повнотекстова. Бібліографічна частина являє 
собою електронну бібліотеку —  колекцію електронних ре
сурсів, яка є основою для розробки будь-якого корпусу. Тому 
бібліографічна підсистема служить інструментом для зби

рання, збереження, моделювання й використання природно- 
мовної інформації в цифровому вигляді і становить 
невід’ємну частину УНЛК. Вона виконує роль багатофунк
ціональної інформаційної системи, яка акумулює інформа
цію різних видів. Ефективність електронної бібліотеки мож
лива лише за умови використання чіткої та прозорої схеми 
представлення метаданих об’єктів збереження. Питання 
стандартизації опису даних розглядається як у межах кожної 
установи, так і на державному та міжнародному рівнях. Це 
питання є складним, адже сучасні розвинені стандарти 
бібліографічного опису налічують тисячі полів. їх семантика 
не завжди однозначна, що стає причиною колізій при 
інтеграції ресурсів. Проте ми не виключаємо необхідності 
дотримання встановлених стандартів. Однак, як переконує 
практика, при створенні колекцій об’єктів різнорідної 
природи для різних масивів об’єктів використовуються різні 
підмножини відповідного стандарту— формат опису даних.

Це питання розглядається з позиції системотехніки орга
нізації електронної бібліотеки. Якщо внутрішню структуру 
збереження метаданих тісно пов’язують зі встановленим 
форматом опису даних, виникає проблема масштабованості 
системи. Будь-яка зміна формату (навіть незначна) викли
кає лавиноподібну зміну всього програмного комплексу, 
що, у свою чергу, призводить до необхідності розробки ок
ремих програмних систем для різних колекцій або спричи
няє неперервний процес розробки та супроводження про
грамної системи. Розв’язанням цієї проблеми може стати 
відмова від прив’язування структури бази даних збережен
ня метаданих об’єктів електронної бібліотеки до конкрет
них даних. Оперування поняттями архітектури системи пе
реносить відповідність даних до сутностей з рівня логіки 
роботи з даними на рівень логіки застосувань. Подібний 
підхід дозволив спроектувати базу даних у такий спосіб, 
щоб вона служила універсальним сховищем збереження 
метаданих різної природи, а її структура не залежала від 
формату опису об’єктів збереження.

Формат опису об’єктів, що зберігаються в базі даних, 
визначає адміністратор системи. Для цього створено спеці
альну підсистему (її вхідне вікно показане на рис. 3.8), в 
якій адміністратор може визначити всі можливі характерис
тики, за якими будуть описуватися об’єкти. Вони викорис
товуються при внесенні метаінформації про об’єкт.

17 . . .Широков В. А., Бугаков О. В., Грязнухіна T. О. та ін. Корпусна лінгвістика. —  К.: Довіра, 2005. —  С. 11— 17.
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Адміністрування властивостей

Ф  X  Ö
Додати нову властивість Вилучити властивість Зберегти

Назва властивості Опис властивості Тип даних Група властивостей Словник

Назва видання 200-А Основна назва символьний Назва видання -

Тип назви видання 2Q0-B Загальна назва матеріалу числовий Назва видання Тип назви

Відомості, що відносяться до назви 2Q0-E символьний ...

Тип автора 700-С числовий Автор Тип автора

Прізвище та ініціали числовий Автор Автори

710-А Назва організації -
Відомості про відповідальність Первинна інтелектуальна символьний 1 L-

відповідальність

Мова видання 100-А числовий Мова видання Мова

Тип мови видання 1Q1-A Мова тексту; 1Q1-C Мова числовий Мова видання Мова видання

Шлях до файлу 332 Шлях до файлу і ...

Рис. 3.8. Підсистема редагування формату опису об’єктів збереження

У режимі редагування адміністратор може визначити назву 
характеристики, що виводиться на екран, зазначити інфор
мацію про додаткові домовленості, відповідність стандарту, 
додати коментарі, які допоможуть користувачеві точніше з ’я
сувати зміст тій’ чи іншої назви. Адміністратор визначає також 
типи значень, яких може набувати конкретна характеристика. 
Відповідно до зазначеного вище автоматично генеруються 
форми дня введення значень, будуються пошукові запити, 
внесена інформація перевіряється на коректність уведення та 
при обробці даних викликаються потрібні функції.

У системі для метаданих визначено п’ять можливих ти
пів: символьний, числовий, дата, шлях до файлу та блоб- 
об’єкт. Як видно з назв типів, метаданими можуть висту
пати не лише текстові та числові дані, але й посилання на 
документи, що зберігаються у файловій системі сервера 
або ж будь-які двійкові дані, занесені в базу (наприклад, 
фото, аудіо, відео).

Певні характеристики можуть набувати значення з обме
женої множини значень. Для полегшення роботи з такими 
характеристиками в системі передбачена можливість під
ключення певних словників значень. В адміністратора си
стеми є можливість створити новий або ж відредагувати 
існуючий словник. Він може бути двох видів: закритий або 
відкритий. Словники відкритого типу можуть бути відреда
говані бібліографом системи, а закриті словники доступні 
для редагування лише адміністратору. Приміром, до харак

теристики “мова видання” під’єднано словник, де визначе
но назви мов за відповідним стандартом.

Наступний параметр характеристики, який адміністра
тор може змінювати, —  це група. Деякі підмножини харак
теристик можуть бути пов’язані в логічні групи —  наяв
ність однієї з характеристик в описі об’єкта вимагає обо
в ’язкової наявності всіх інших характеристик з цієї труїш. 
Форми для заповнення значень елементів групи генеруються 
окремо для кожної з груп. Останній із параметрів характе
ристики — можливість повторення, що визначає унікальність 
наявності характеристики в межах опису одного об’єкта.

Наступним етапом налаштування системи є створення 
профілів характеристик, під якими розуміється певна під- 
множина характеристик із загальної множини. Кожний ко
ристувач має можливість вибору (визначення) певного про
філю (профілів) для пошуку та заповнення даних.

До функцій адміністрування системи входить редагуван
ня інформації про користувачів і визначення рівня доступу 
до системи. Таких рівнів у системі передбачено чотири: 
читач, бібліограф, адміністратор і адміністратор системи.

Функції бібліографа системи полягають у наповненні бази 
об’єктів збереження. Наприклад, для УНЛК —  це внесення 
літературного джерела до бази, заповнення необхідної мета- 
ін формації джерела, процес підготовки тексту до повнотекс- 
тової індексації. Якщо в системі працює одночасно кілька 
бібліографів, є можливість переглянути статистику попов
нення бази даних одним із бібліографів за певний період.
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Пошук за бібліографічними реквізитами (рис. 3.9) є 
функцією, доступною широкому колу користувачів. По
шукове поле користувач обирає самостійно з полів, що 
увійшли до пошукового профілю. Якщо це текстове поле, 
то користувач уводить інформацію, якщо ж поле має обме
жену множину значень, то користувач обирає пошукове 
значення з відповідного словника. Для розширеного по
шуку використовується об’єднання результатів за логікою 
“і” чи “або”. Додатковими параметрами пошуку є ознака

наявності у джерела його повного тексту для повнотексто- 
вого індексу, а також ознаки індексації.

Результати пошуку представляються у вигляді спишу біб
ліографічних описів (рис. 3.10). Користувач має можливість 
переглянути пітний список бібліографічних реквізитів для 
кожного об’єкта, переглянути ресурс (повний текст за його на
явності), а також записати в окремий файл результати пошуку.

Друга можливість доступу до об’єктів— це повнотексто- 
вий пошук (рис. 3.11).

Український національний лінгвістичний корпусЕ
Адміністрування
< #4пошук з а  б/о ¿Цповнотекстовий пош ук 1 і І Ф

У Д ПЯ ІГГРП МСТИ U д Відкрити текст Додати

- Назва видання №
- Прізвище та ініціали

Серія
Жанр
Ключе
Видав
Місце
Мова
Рік ви

Нова пошукова умоваЕ
Прізвище та ініціали
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Бабич Б.В.

— Бабенко В.Ф. 
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Бабаскин Ю.З. □  і

Бабич Б. В.
Бабкин А.М.
Бабкін В.Д.
Бабко І.А.
Бабкова В.С.
Бабушкина-Лорентцен Е.В. 
Баган М.П.
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Без текстів
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Рис. 3.9. Пошук за елементами бібліографічного опису
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Φ  Ψ ί \ й
Відкрити текст Додати поточний документ Додати всі відібрані документи Записати бібліографічні описи

№ Результат пошуку - 4774

742 Алексієв В.О. Розробка інформаційної технології моніторингу транспортних
комунікацій: Автореф. дис, ...канд. техн. наук / Харківський інститут пожежної
безпеки МВС України -  http://www.nbuv.gov.ua-K., 1999. Й

1096 Алексієвець М.О. Екологічний рух в Україні (історичний аспект) : Автореф. дис, ...канд. 
іст. наук / Тернопільський державний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка-http;// 
www.nbuv.gov.ua-Чернівці, 1999. |+}.Ј

Θ
5986 Алекторова Л.П. та ін. Словарь синонимов русского языка / Л.А. Введенская: В.И.Зимин;

О.М. Ким; Н.П.Колесников.-М., 2008.

Θ
518 Аленіна С.Б. Вплив He-Ne лазера на прояв адаптивних кількісних ознак і біоелектричні 

властивості клітинних ядер у інбредних ліній і гібридів Drosophila melanogaster:
Автореф. дис, ...канд. біол. наук / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна -  
http://www.nbuv.gov.ua-X., 2000.

Θ
986 Алексеев А.А., Алексеев Д,А. Практичні моделі макроекономіки: Монографія.-К. :

Наук, думка, 2006 -  ISBN 966-00-0620-9.

Характеристика Значення
Назва видання Практичні моделі макроекономіки
Тип назви видання Основна назва книги
Тип автора другий автор
Прізвище та ініціали Алексеев Д.А.
Тип автора Автор
Прізвище та ініціали Алексеев А.А,
Мова видання Ukrainian

Рис. 3.10, Результати пошуку за елементами бібліографічного опису
Користувач уводить пошукову фразу, задає максимально 

бажану кількість слів між пошуковими та обирає додаткові 
параметри повнотекстового пошуку, а саме:

-  урахування порядку слів;
-  пошук у певній шдмножині об’єктів;
-  використання процедури лематизаіщ (зведення тексто

вого слова до початкової форми);
-  використання синонімічної ЛБД;
-  використання певних синонімічних рядів;
-  вибір граматичних параметрів для кожного слова, що 

входить у  пошуковий фрагмент.

Результатам повнотекстового пошуку є список бібліогра
фічних описів. Але, на відміну від пошуку за бібліогра
фією, користувач отримує прямий доступ до кожної локалі
зації пошукового фрагмента в тексті, тобто до всіх кон
текстів, які містять пошуковий фрагмент. Обравши джере
ло, користувач може переглядати контексти, де пошуковий 
фрагмент виділено червоним кольором. Розмір (довжину) 
контексту можна змінювати. Кожне слово з контексту (не 
лише пошукове) з’єднане зі словниками: граматичним, тлу
мачним і словником синонімів. Для подальшої обробки всі 
контексти або контексти певного джерела можуть бути за
писані в HTML-файл із зазначенням джерела контексту, 
часу створення та пошукової фрази (рис. 3.12).

http://www.nbuv.gov.ua-K
http://www.nbuv.gov.ua-X
http://www.nbuv.gov.ua-X
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Український національний лінгвістичний корпусЕ
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Θ
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#4пошук за б/о ЙЦповнотекстовий пошук ■  Вибір синонімічних рядів 1

Пошуковий текст: Обрати все Зняти виділення

золота осінь

Параметри повнотекстового пошуку:

Обрано

т злотий; золотий; злот; 

золотий; золотистий; золотавий;
Ш  пошук за текстами з поточного кошика 
Ш  з урахуванням порядку слів 
Ш  з лематизацією

ш золотастий (рідко); блискучо- 
жовтий;

Ш  з урахуванням синонімії 
Ш  за синонімічними рядами 
Ш  без урахування відстані між словами 
Максимальна кількість слів між пошуковими:

ш червінець; золотий; червоний 
(розм.); червінчик (пестл.);

щасливий; радісний; прекрасний; 
солодкий; безхмарний; 
незатьмарений; сонячний; золотий;

0

р— --------------

№
красний (фольк.); красен (фольк.); 
променистий (поет.); 
благословенний (книжн.); 
благословен (книжн.); щасний 
(розм.); погожий (рідко.);

Знайти в реєстрі) ' 1 ТІЇ 1 ► Так Скасувати

¿¿Пошук

“Колодязний журавель”, де були такі рядки:
Мій журавель! У нього очі сині.
Хай кличе в мандри осінь золота...
Та знає він, що лиш на Україні 
Солодкою стає проста вода.

_________________ Редактори, -  продовжує Ю.Рибчинський,- замінили с
Кількість локалізацій пошукової фрази в джерелі: 1

Рис. 3.11. Вікно повнотекстового пошуку

пиши, дочко. Місяць підіймається вище. Все меншає тіней. Червоні жоржини сильніше мерехтять 
росами. Чіткішають далі і співи. Осінь. Золота осінь. Кінець першої книги. ВЕЛИКА РІДНЯ КНИГА 
ДРУГА ВЕЛИКІ ПЕРЕЛОГИ Частина перша. Під іскристим півднем зелено шумить Великий шлях, 
упираючись широким, туго натягнутим луком у високі жита, що вже заквітували на все поле.

Джерело контексту: Стельмах М. Велика рідня : Повість / Бібліотека з української літератури для 
школярів - CD-ROM 4х - К. : Студія "Негоціант", 2000. - (Золота скарбниця України). - ISBN 966-7423- 
50-6
Час створення контексту: 20 вересня 2010 р. (14:53:31)

брате. -  І все одно ми її маємо любити... Тримаючись один одного, вони вже мовчки, навмання брели по 
зів'ялому листі і прибитих травах. На них обвалювались і обвалювались лісові шуми і стогін дерев, 
обвалювалось золото сонця і осені. Та не золото осені світило братам, а виходила з темені ота 
тремтлива, прикрита жіночою рукою, зернинка вогню, з якою босоніж ішла -  не йшла до них Ольга. Де 
ти взялася на безталання наше? І все одно ми будемо любити тебе... Та чи потрібна їй наша любов?

Джерело контексту: Стельмах М. Чотири броди : Роман / Бібліотека з української літератури для 
школярів - CD-ROM 4х - К. : Студія "Негоціант", 2000. - (Золота скарбниця України). - ISBN 966-7423- 
50-6
Час створення контексту: 20 вересня 2010 р. (14:53:31)

Рис. 3.12. Результати повнотекстового пошуку
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Ще одним засобом для створення користувацьких на
борів даних у системі є так званий кошик, тобто тимчасове 
сховище. Користувач може відібрати об’єкти збереження, 
які його цікавлять, з різних пошукових запитів і зберегти 
образ даних для подальшої роботи в інших сеансах. Корис
туючись таким інструментом, дослідник може відібрати 
джерела певного автора, стилю чи жанру і працювати лише 
з цією частиною корпусу; фактично ця процедура дає мож
ливість виділити із загального корпусу свій власний під- 
корпус, орієнтований на розв’язання особистих завдань. 
Такий підхід дозволив відмовитися від ідеї створення “ета
лонного корпусу”, оскільки ідея еталонності, з нашого по
гляду, є занадто суб’єктивною і до того ж відсікає можли
вість дослідження засобами корпусу “нееталонних”, ано
мальних мовних явищ. Не зовсім вдалою, на нашу думку, є 
ідея виваженого, або збалансованого, корпусу, що передба
чає реалізацію попередньо заданих співвідношень об’ємів

літературних джерел, які належать до різних стилів, жанрів, 
епох і т. ін. Адже універсальних критеріїв виваженості, або 
збалансованості, немає, і всі спроби у цьому напрямі відби
вають лише особисті погляди їх авторів.

Таким чином, реалізовані в УНЛК функції “кошика” до
зволяють породжувати в режимі реального часу та в рамках 
єдиного лінгвістичного корпусу віртуальні “підкорпуси”, які 
моделюють ті або інші лінгвістичні ефекти, із забезпеченням 
кожному дослідникові можливостей реалізації його власних 
уявлень про еталонність, виваженість і збалансованість.

Для об’єктів, занесених до “кошика”, дозволено стан
дартні функції доступу до тексту, перегляду бібліографіч
ного опису, а також додаткові функції перегляду статистич
них параметрів і запису вихідних текстів на клієнтську 
машину.

На сьогодні УНЛК містить 4259 літературних джерел 
обсягом 1,09 Гб, що налічують понад 64 млн слововживань.

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ  
ПРИ УКЛАДАННІ СУМ-20

Лексикографічну роботу зі створення СУМ-20 організо
вано за принципом лексикографічного конвеєра18. Згідно з 
цим принципом вона зосереджується в описаному вище 
технологічному середовищі “СУМ”, де весь лексикографіч
ний процес розподіляється за послідовностями взаємопо
в’язаних і взаємозалежних кроків із одночасним виконан
ням певних операцій над лексикографічними об’єктами. 
Основним лексикографічно-технологічним “кластером” — 
науково та організаційно визначеним “квантом” лексико
графічної інформації — тут виступає так званий техноло
гічний том (T-том). Він являє собою певний (загалом не
зв’язний) фрагмент Словника, закріплений за певним колек
тивом лексикографів, який при укладанні першої редакції 
складався з п’яти осіб: науковий редактор технологічного 
тому — керівник лексикографічної групи, три лексикогра
фи і комп’ютерний технолог. У такий спосіб сформовано 
дев’ять T-томів і відповідно — дев’ять лексикографічних 
груп, за кожною з яких закріплено певні діапазони опрацю
вання Словника (їх наведено у табл. 4.1). Складено поточні 
перспективні плани опрацювання лексикографічної інфор
мації (розширення реєстру, дослідження семантики, фор
мування словникових дефініцій, добір текстово-ілюстра
тивного матеріалу тощо), хід виконання яких контролю
вався менеджментом проекту “СУМ”. Кожний фрагмент 
Словника, опрацьований лексикографічною групою, пода
вався головному науковому редакторові, а після врахування 
його зауважень — до науково-видавничого редагування. 
Схему, яка діяла при укладанні першої редакції СУМ-20, у 
другій редакції було дещо модифіковано. На рис. 4.1 наве
дено фрагмент загальної організаційно-технологічної схе

ми створення лексикографічної системи (ЛС) СУМ у тако
му середовищі.

АГР -  адміністрація голов- Л
ного редактора ЛК

АГТ -  адміністрація голов
ного технолога МП

ЕЦБ -  електронно-цифрова HP
бібліотека СЛ

ЕЦЛК -  електронно-цифрова ТКі 
лексична картотека 

ЗТ -  зведення комп’ютер- Т 
ної інформації

-  лексикограф
-  лінгвістичний корпус 

української мови
-  менеджер проекту
-  науковий редактор

-  спеціальна лексикографія
-  технологічні комплекси 

ЛС СУМ
-  комп’ютерний технолог

Рис. 4.1

Див.: Широков В. А., Монако В. В. Технологічний комплекс зі створення фундаментальної академічної лексикографічної системи 
“Словник української мови” І І VII Міжнар. наук.-практ. конф. “Інформаційні ресурси наук.-техн. інформації: проблеми створення і 
використання”. — К.: УкрШТЕІ. — 2000. — С. 121— 124; Широков В. А., Макако В. В. Організація ресурсів Національної словникової 
бази І І Мовознавство. — 2001. — № 5. — С. З— 13; Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем. —  К.: Наук, думка, 2004. — 
С. 301—303; Монако В. В., Якименко К. М. Автоматизоване тестування тексту фундаментальної академічної лексикографічної системи 
“Словник української мови” I I MegaLing-2006. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичні технології: Доп. Міжнар. конф., 
Партеніт, 20—27 вер. 2006 р. / Ред. В. А. Широков, С. С. Дикарєва. — Сімферополь: “ДиАйПи”. — 2006. — С. 150; Якименко К. Μ. 
Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу: Дис. ...канд. техн. наук. — К., 2006. — 18 с.; Манако В. В., 
Якименко К. М. Технологические аспекты создания текста первого тома фундаментальной академической лексикографической системы 
“Словарь украинского языка” // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2007: 36. наук. пр. / Редкол.: Ю. Д. Апре
сян та ін. — К.: Довіра. — 2008. — С. 233—242.
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Наведений фрагмент ілюструє організацію взаємодії ме
неджменту проекту ЛС СУМ (В. В. Манако та Ю. В. Ле
онтьев), адміністрації головного наукового редактора (го
ловний науковий редактор —  В. М. Русанівський, його 
заступники, наукові редактори і лексикографи) та адмініст
рації головного технолога (керівник О. Г. Рабулець, голов
ний програміст К. М. Якименко, комп’ютерні технологи 
С. І. Волошина, І. М. Кондрачук, Μ. П. Слабковська).

Основними кроками лексикографічної роботи зі створен
ня СУМ-20 стали такі:

-  парсинг СУМ-11 та формування ЛБД “СУМ”;
-  укладання на основі цієї ЛБД протягом 2001—2006 ро

ків першої редакції СУМ-20 (далі СУМ-20-1) у вигляді 
дев’яти технологічних томів ЛС СУМ загальним обсягом 
близько 174 тис. словникових статей;

-  створення на основі дев’яти видавничо-технологічних 
томів першої редакції нового Словника вісімнадцяти видав
ничо-технологічних томів другої його редакції (далі 
СУМ-20-2) та формування першого тому СУМ-20-2 (А— Б).

У СУМ-20-1, як показано в табп. 4.1, специфіковано 63 час
тини, які, відповідно до затвердженої організаційно-тех
нологічної схеми, обробляли 34 лексикографи, 9 наукових 
редакторів, головний науковий редактор і 4 технологи тех
нологічних томів.

Таблиця 4.1

№
Т-тому

Науковий 
редактор Т-тому Специфікація Т-тому (ТТ)

1 О. О. Тараненко А, Д, Е, Є, Ж, И, І, ї, Й, М, Р —  розви
ватися

2 С. Я. Єрмоленко Б, Л, П — переступник, розвиднити
ся —  ряхтливий

3 Н. Г. Озерова В, перестьобувати —  підслизовий, У
4 В. Б. Фридрак Г, Ґ, К, 0
5 Л. Л. Шевченко 3, підсліджувати —  пов’ючити
6 В. В. Чумак Н, пов’язаний —  покалічитися, Т
7 В. М. Брицин по-калмицьки — промовницький
8 Г. М. Ярун промовчаний —  пропурхнути, С
9 М. М. Пещак, 

В. О. Винник
пропуск —  п’ять, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, 
Ю ,Я

Лексикографи технологічних томів: Г. Н. Горюшина,
H. Є. Лозова, І. А. Самойлова (перший T-том); С. П. Бибик, 
С. Я. Єрмоленко, Н. М. Неровня, Г. М. Сюта (другий Т-том);
I. С. Гнатюк, Г. І. Лиса, Л. М. Стоян (третій Т-том); 
Л. В. Мовчун, О. М. Тищенко, Т. О. Федоренко, В. Б. Фрид- 
рак (четвертий Т-том); Μ. П. Годована, Т. Я. Марченко, 
О. А. Стишов, Л. Л. Шевченко (п’ятий Т-том); В. М. Білоно- 
женко, І. О. Борисюк, І. А. Казімірова, В. В. Чумак (шостий 
Т-том); В. М. Брицин, І. Ю. Гальчук, В. В. Дятчук, 
О. І. Скопненко (сьомий Т-том); А. К. Мойсієнко, Л. О. Ста- 
вицька, Г. М. Ярун, Н. Ю. Ясакова (восьмий Т-том); 
С. О. Вербич, Л. Е. Пшенична, Н. М. Сухарина (Заїка) 
(дев’ятий Т-том).

На базі дев’яти технологічних томів сформовано дев’ять 
видавничо-технологічних томів, упорядкованих за абет
кою. Протягом 2004— 2005 років виконано науково-видав
ниче редагування першого видавничо-технологічного тому 
СУМ-20-1 (А — горішок; перша редакція). Науковий редак

тор —  Н. Г. Озерова, лексикографи: Г. Н. Горюшина (А, 
422 стор.), Г. М. Сюта (Б, 806 crop.), І. С. Гнатюк (В —  
від’єднувати, 1315 crop.), Г. І. Лиса (від’ємний —  віяльце, 
586 crop.), І. В. Кришан (віяний —  в ’ятір, 504 crop.), 
Л. В. Мовчун (Г —  говорильня, 437 crop.), В. Б. Фридрак 
(говорити —  горішок, 126 crop.). Відповідальний видавни
чий редактор —  А. Я. Бельдій, керівник групи видавничих 
редакторів —  Л. В. Туник, видавничі редактори першої 
редакції першого видавничо-технологічного тому —  
Г. С. Балабан, О. А. Дітель, Л. М. Кудрявкіна, Є. І. Мазні- 
ченко, Н. М. Максименко, О. В. Осадча, Л. С. Шорубалка, 
М. А. Щипська, Л. К. Ярошевська.

На початку 2007 року на базі дев’яти видавничо-техноло
гічних томів першої редакції СУМ-20 специфіковано 18 ви
давничо-технологічних томів і поставлено завдання —  
створити другу редакцію СУМ-20. Друга редакція лексико
графічно опрацьовується переважно співробітниками Ук
раїнського мовно-інформаційного фонду Національної ака
демії наук України. Відзначимо, що вихідний текст пер
шого тому другої редакції сформовано лексикографами 
Фонду в режимі прямого доступу до ЛБД (а не в режимі 
опосередкованого доступу через комп’ютерних техноло
гів), що дозволило різко підвищити продуктивність та 
якість їхньої роботи. Саме тоді розпочалася промислова 
експлуатація Віртуальної лексикографічної лабораторії 
“СУМ”.

В укладанні першого тому СУМ-20-2 (А —  Б; друга 
редакція) взяли участь: Л. Л. Шевченко (А —  аннамці), 
В. В. Чумак (аннібалів —  аятола, Б —  балухи), Г. М. Ярун 
(балцанка— бенетити), І. В. Шевченко (бенефіс —  божево
літи), О. В. Бугаков (Боженька —  бусольний), В. М. Білоно- 
женко (бустер —  бязь). Лексикографічну працю з укладан
ня усталених словосполучень у СУМ-20-2 здійснювала 
В. М. Білоноженко. Обов’язки наукового редактора першо
го тому виконувала Н. Г. Озерова. Науковими консультан
тами СУМ-20-2 були: з граматичних питань —  О. О. Тара
ненко, з питань стилістики та культури мови —  С. Я. Єрмо
ленко, із редакційної роботи —  Л. В.Туник. Редакторську 
роботу виконувала Н. В. Щ ербакова. Технологічну 
підтримку лексикографічної роботи здійснювали: О. Г. Ра
булець (керівник технологічної групи до 2010 року), 
К. М. Якименко (головний технолог-програміст), Н. М. Си- 
дорчук (програміст і системний адміністратор лінгвістич
ного корпусу) та комп’ютерні технологи С. І. Волошина, 
І. М. Кондрачук, Μ. П. Слабковська. Індекс першого тому 
СУМ-20-2 формували М. Ю. Кригін та І. В. Остапова. 
Менеджерами другої редакції були В. В. Манако та Ю. В. Лео
нтьев (планування і контроль робіт, розроблення техноло
гічних схем, організація робіт із розроблення та проведення 
автоматизованого тестування ЛБД ЛС СУМ, взаємодія з 
видавництвом). Видавничі редактори першого тому 
СУМ-20-2 —  працівники Державного науково-виробничо
го підприємства «Видавництво “Наукова думка” HAH 
України» —  Г. С. Балабан, Н. М. Максименко і К. С. Чайка. 
Загальне наукове керівництво здійснював В. А. Широков.

Рецензенти першого тому: доктор філологічних наук, 
професор Μ. П. Кочерган, доктор філологічних наук, про
фесор Л. І. Мацько, доктор філологічних наук, професор 
А. К. Мойсієнко, академік HAH України Г. П. Півторак, док
тор філологічних наук, професор М. Я. Плющ.
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У процесі оновлення фундаментальних лексиконів завж
ди виникають питання: наскільки нова лексикографічна 
праця є насправді новою? Чи достатньо мовних інновацій 
уведено до словника, щоб уважати результат виконаної ро
боти справді новим словником? Ще глибші та складніші 
проблеми виникають при бажанні встановити кількісні ха
рактеристики новизни та оригінальності лексикографічної 
праці. Слід зауважити, що досі чітких критеріїв новизни 
словників у світовій лексикографічній теорії не вироблено. 
За лексикографічною традицією (яка передається лише в 
усній формі —  від одного покоління лексикографів до на
ступного) прийнято, що словник є новим, якщо його зміст 
відрізняється від прототипу не менше як на 15 %. Але як ви
раховувати відсотки —  це питання вже не уточнюється і, у 
свою чергу, породжує багато нових питань. Зрозуміло, що 
автори СУМ-20 також неодноразово про це дискутували.

Застосування комп’ютерних технологій лексикографу- 
вання при укладанні СУМ-20 дозволило вперше в українсь
кому мовознавстві розпочати роботу з фундаментальної 
лексикографічної статистики. Наведемо деякі статистичні 
параметри СУМ-11 та СУМ-20, аналіз яких дає можливість 
здійснити своєрідну кваліметрію словникових текстів, на 
основі чого читач може зробити аргументований висновок 
про те, що СУМ-20 є цілком новою лексикографічною пра
цею, оскільки він радикально відрізняється від СУМ-11. 
Статистичні дані стосуватимуться діапазону першого тому 
(А —  Б) СУМ-20, оскільки він повністю завершений, у той 
час як до наступних діапазонів ще будуть внесені зміни, і 
цей процес триватиме аж до виходу в світ останнього тому.

Наприклад, у табл. 4.2 наведено статистичні дані про від
носні обсяги діапазону першого тому (А— Б) для першої та 
другої редакцій:

Таблиця 4.2і9

Назва показника СУМ-20-1 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 порівняно 
із СУМ-20-1, %

Словникові статті 9665 11531 19,31
Знаки у словникових 
статтях 2841457 3921919 38,02

Ілюстрації 18250 26406 44,69

З таблиці видно, що друга редакція першого тому 
СУМ-20 значно відрізняється від першої: реєстр збільшив
ся майже на 20 %, практично вдвічі виросла кількість ілю
страцій, на 38 % збільшився загальний обсяг лексикогра
фічного матеріалу. Отже, і з традиційного лексикографічно
го погляду другу редакцію СУМ-20 можна вважати новим 
словником навіть порівняно з його першою редакцією. При 
цьому кількісні показники, звичайно, зовсім не відбивають 
тих фактичних змін, які були зроблені лексикографами у 
процесі дослідження розвитку семантичної структури лек
сики та системи словосполучень.

У табл. 4.3 наведено докладні статистичні дані щодо від
носних пропорцій лексикографічних параметрів діапазону 
першого тому СУМ-11 і СУМ-20 (друга редакція).

Таблиця 4.3

Назва показника СУМ-11 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 порів
няно із СУМ-11,%

Словникові статті 6303 11531 82,94

Знаки у словникових 
статтях 1786334 3921919 119,55

Тлумачення реєстрових 
слів, у  т. ч.: 9577 14346 49,80

—  значень; 8495 13079 53,96

—  відтінків значень 1082 1267 17,10

Ілюстрації 11604 26406 127,56

Усталені словосполучення, 
у т. ч.: 643 2252 250,23

—  СС; 439 522 18,91

—  еквіваленти слів; 0 6 —
—  термінологічні 

словосполучення; 51 479 839,22

—  фразеологізми 153 1245 713,73

З таблиці помітно, що обсяг діапазону А —  Б у СУМ-20, 
порівняно із СУМ-11, зріс більш ніж удвічі. Обсяг реєстру 
майже подвоївся. На 127 % виросла кількість ілюстрацій, 
що є свідченням великої роботи з добору тексто
во-ілюстративного матеріалу, оскільки в 11-томнику значна 
кількість реєстрових слів та їх значень не проілюстрована. 
У новому ж Словнику такі випадки поодинокі й умотивова
ні: ілюстрації не подаються лише тоді, коли вони справді не 
потрібні. Особливо помітне зростання спостерігається у 
системі усталених словосполучень. По-перше, тут з ’явився 
якісно новий елемент —  еквіваленти слова, що є свідчен
ням розвитку мовознавчої теорії за період, який пройшов 
від часу видання 11-томника. Велике —  понад 700 % —  
зростання числа фразеологізмів пояснюється значною ро
ботою, яку виконала українська лексикографія упродовж 
останніх ЗО років. Зокрема, до нового тлумачного Словника 
практично повністю включено матеріали фундаментальних 
словників: “Фразеологічного словника української мови” у 
двох книгах, виданого у 1993 році, та “Словника фразео
логізмів української мови”, що вийшов друком у серії 
“Словники України” у 2003 році. Особливо новий Словник 
поповнився термінологічними словосполученнями— їх за
гальна кількість у першому томі виросла більше як у вісім 
разів, що є свідченням мовної динаміки, спричиненої нау
ково-технічними революціями, які відбулися і відбувають
ся починаючи з кінця 70-х років минулого століття, а також 
змінами у суспільно-політичній системі.

Саме цими факторами пояснюється динаміка вживання 
галузевих ремарок у СУМ-20 порівняно із СУМ-11, яку 
відображено в таблиці 4.4 (наведено лише ті ремарки, збіль
шення яких перевищує 100 %). При цьому слід зауважити, 
що ряд ремарок був відсутній у діапазоні А — Б 11 -томника 
(біблійне слово (вислів), ветеринарія, друкарська справа, 
екологія, жаргонне слово, інформатика, палеонтологія, ре
лігія та ін.).

Б.19 Тут і далі всі зіставлення статистичних показників (СУМ-11, СУМ-20-1, СУМ-20-2) стосуються тільки діапазону А —
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Таблиця 4.4

Ремарка Повна назва СУМ-11 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 
порівняно із 
СУМ-11, %

ав. авіація 7 15 114,29
анат. анатомія 8 31 287,50
антр. антропологія 2 4 100,00
архт. архітектура 11 26 136,36
астр. астрономія 5 11 120,00
бібл. біблійне слово 

(вислів) 0 29 -

біол. біологія 28 217 675,00
біохім. біохімія 6 21 250,00
бот. ботаніка 11 34 209,09
буд. будівельна справа 6 20 233,33
вет. ветеринарія 0 83 -
військ. військова справа 7 14 100,00
геогр. географія 1 2 100,00
геод. геодезія 2 7 250,00
геол. геологія 13 47 261,54
гірн. гірництво 3 6 100,00
екол. екологія 0 29 -
екон. економіка 9 43 377,78
ел. електрика 1 6 500,00
етн. етнографія 6 12 100,00
жарг. жаргонне слово 

(вислів) 0 21 -

зоол. зоологія 1 17 1600,00
інформ. інформатика 0 53 -
іст. історія; історизм 39 144 269,23
кул. кулінарія 2 4 100,00
лінгв. лінгвістика 38 134 252,63
літ. літературознав

ство; література 20 52 160,00

мат. математика 8 55 587,50
мед. медицина 47 302 542,55
мет. металургія 7 16 128,57
метеор. метеорологія 3 8 166,67
мист. мистецтво 2 8 300,00
мор. морська справа 6 45 650,00
муз. музика 14 47 235,71
палеонт. палеонтологія 0 17 -
поет. поетичне слово 

(вислів) 17 42 147,06

полігр. поліграфія 0 17 -
політ. політика 6 14 133,33
псих. психологія 9 20 122,22
радіо радіотехніка 1 2 100,00
рел. релігія 0 37 -
рел-церк. релігійно-церков

ний 0 32 -

Продовження таблиці 4.4

Ремарка Повна назва СУМ-11 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 
порівняно із 
СУМ-11, %

спец. спеціальне слово 64 247 285,94
спорт. спортивний

термін 10 20 100,00

театр. театральний
термін 1 2 100,00

текст. термін текстиль
ної промисловості 0 6 -

фарм. фармацевтика 6 71 1083,33
фіз. фізика 25 95 280,00
фізл. фізіологія 6 16 166,67
філос. філософія 14 40 185,71
фін. фінансова справа 10 79 690,00
фольк. фольклор 3 6 100,00
фот. фотографія 0 1 -
X гм. ХІМІЯ 26 206 692,31
юр. юридичний

термін 9 31 244,44

У табл. 4.5 показано пропорції лексики за частинами 
мови у реєстрах СУМ-11 і СУМ-20-2 цього ж діапазону.

Таблиця 4.5

Частини мови СУМ-11 СУМ-20-2 СУМ-11, % СУМ-20-2,
%

Іменник 3558 6981 56,45 60,54
Прикметник 1595 2997 25,31 25,99
Дієслово 510 665 8,09 5,77
Прислівник 389 559 6,17 4,85
Дієприкметник 64 109 1,02 0,95
Займенник 12 20 0,19 0,17
Числівник 0 1 0,00 0,01
Інші 175 199 2,78 1,73

З цієї таблиці простежуємо, що пропорції за окремими 
лексико-граматичними класами суттєво не помінялися. 
Звертає на себе увагу деяке збільшення (близько 4,5 %) у 
СУМ-20-2 порівняно із СУМ-11 відносної кількості іменни
ків на тлі приблизно такого ж (3,89 %) зменшення відносної 
кількості дієслів. Це можна пояснити деяким зростанням 
(а саме на 3 %) термінологічної лексики у СУМ-20 порівняно 
із СУМ-11, яка представлена переважно іменниками.

Проте порівняння цих самих пропорцій, вирахуваних на 
всьому масиві СУМ-11, дає іншу картину: іменник —  41,44%; 
дієслово —  30,93 %; прикметник — 16,52 %; дієприкмет
ник —  5,45 %; прислівник —  4,99 %; займенник —  0,08 %; 
числівник —  0,06 %; інші —  0,53 %. Це пояснюється особ
ливостями діапазону слів, що починаються на літери А та Б, 
зокрема відносною бідністю дієслів на фоні явного доміну
вання іменника. У наступних таблицях (4.6 та 4.7) наведено 
аналогічну статистику за частинами мови в межах окремих 
літер А та Б.
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Таблиця 4.6 (літера А)

Частини мови СУМ-11 СУМ-20-2 СУМ-11, % СУМ-20-2,
%

Іменник 1172 2805 60,73 63,92
Прикметник 450 1065 23,32 24,27
Дієслово 103 192 5,34 4,38
Прислівник 71 124 3,68 2,83
Дієприкметник 40 76 2,07 1,73
Займенник 8 10 0,41 0,23
Числівник 0 0 0,00 0,00
Інші 86 116 4,46 2,64

Таблиця 4.7 (літера Б)

Частини мови СУМ-11 СУМ-20-2 СУМ-11, % СУМ-20-2,
%

Іменник 2386 4176 54,57 58,46
Прикметник 1145 1932 26,19 27,05
Дієслово 407 473 9,31 6,62
Прислівник 318 435 7,27 6,09
Дієприкметник 24 33 0,55 0,46
Займенник 4 10 0,09 0,14
Числівник 0 1 0,00 0,01
Інші 88 83 2,01 1,16

У табл. 4.8 та 4.9 представлено відносні пропорції лекси
кографічних параметрів за літерами А та Б.

Таблиця 4.8 (літера А)

Назва показника СУМ-11 СУМ-202 Збільшення у СУМ-20-2 
порівняно з СУМ-11, %

Словникові статті 1931 4388 127,24
Знаки у словникових 511791 1379297 169,50
статтях
Тлумачення реєстрових 
слів, у т . ч.:

2460 5212 111,87

-  значень; 2189 4865 122,25
-  відтінків значень 271 347 28,04

Ілюстрації 2679 8201 206,12
Усталені словосполу
чення, у т. ч.:

130 406 212,31

-  СС; 79 90 13,92
-  еквіваленти слів; 0 1 -
-  термінологічні 28 243 767,86

словосполучення; 
-  фразеологізми 23 72 213,04

Таблиця 4.9 (літера Б)

Назва показника СУМ-11 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 порівняно 
із СУМ-11, %

Словникові статті 4372 7142 63,38

Знаки у словникових 
статтях

1277118 2542622 99,09

Тлумачення реєстрових 
слів, у  т. ч.:

6035 9134 51,35

-  значень; 5224 8214 57,24

-  відтінків значень 811 920 13,44

Ілюстрації 8925 18205 103,98

Усталені словосполу
чення, у т. ч.:

513 1846 259,84

-  СС; 360 432 20,00

-  еквіваленти слів; 0 5 -
-  термінологічні 

словосполучення;
23 236 926,09

-  фразеологізми 130 1173 802,31

У табл. 4.10 наведено дані про обсяги ілюстрацій у 
СУМ-11 і СУМ-20-2.

Таблиця 4.10

Діапазон
Обсяг ілюстрацій 

у СУМ-11 у 
знаках та % до 

всього діапазону

Обсяг ілюстрацій 
у  СУМ-20-2 у 
знаках та % до 

всього діапазону

Збільшення об
сягу ілюстрацій 
СУМ-20-2 порів

няно із СУМ-11, %

А—Б 899 855 (50,3%) 2 361 712 (60,2 %) 162,46

Літера А 239 941 (46,9%) 841 111 (60,98 %) 250,5

Літера Б 659 914 (51,7%) 1 520 601 (59,8 %) 130,4

Лексикографічну статистику плануємо наводити в кож
ному томі —  як для даного тому, так і для суми попередніх 
томів включно. У такий спосіб читач матиме змогу відсте- 
жувати статистичні параметри процесу лексикографічного 
розвитку Словника української мови.

Кожний новий том Словника після його видання плану
ється виставити в українському сегменті Wiktionary з ме
тою надання вільного доступу користувачам української 
мови для Wiki-лексикографування. Увесь словниковий ма
сив СУМ-20 досяжний уже зараз у режимі спеціального 
доступу за адресою: http://lcorp.ulif.org.ua/xclientmfo/, де 
вказано й умови доступу до нього.

http://lcorp.ulif.org.ua/xclientmfo/



