До 100-річчя
Національної академії наук України

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД

ЛІНГВІСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ
СТУДІЇ
ПРАЦІ
УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ
НАН УКРАЇНИ
У П’ЯТИ ТОМАХ
Дослідження 1991–2018 років
За загальною редакцією В. А. Широкова

КИЇВ 2018

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД

ТОМ III

ТЛУМАЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ
КНИГА 1

CЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У ДВАДЦЯТИ ТОМАХ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД

УДК 061.1:81(477)(082)
DOI 10.33190/978-966-02-8683-2/8686-3
Рекомендовано до друку вченою радою
Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
(протокол № 9 від 23 жовтня 2018 р.)
Рецензенти:
академік НАН України О. В. Палагін,
доктор філологічних наук, професор А. А. Лучик
Автори першої книги третього тому:
В. А. Широков, Н. М. Заїка, А. П. Загнітко, Г. В. Карнаух, І. М. Кондрачук, М. Ю. Кригін,
Л. М. Кудрявкіна, Ю. В. Леонтьєв, В. В. Манако, М. В. Надутенко, Л. В. Оліфіренко,
І. В. Остапова, О. Г. Рабулець, Л. М. Томіленко, В. В. Сивокозова, Л. О. Симоненко, В. В. Чумак,
І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Н. В. Щербакова, К. М. Якименко, Г. М. Ярун
Лінгвістично-інформаційні студії : Праці Українського мовно-інформаційного фонду
НАН України : у 5 т. Т. 3 : Тлумачна лексикографія. Кн. 1 : Словник української мови у
двадцяти томах / В. А. Широков та ін. Київ : Український мовно-інформаційний фонд НАН
України, 2018. 276 с.
Першу книгу «Словник української мови у 20 томах» третього тому «Тлумачна
лексикографія» п’ятитомної монографії «Лінгвістично-інформаційні студії» присвячено
викладу лінгвістичних і технологічних засад сучасної тлумачної лексикографії. Його виконано
на прикладі проекту «Словник української мови у 20 томах», який здійснюється Українським
мовно-інформаційним фондом.
Концептуальну основу роботи становлять теорія лексикографічних систем і теорія
семантичних станів, викладені у першому томі монографічного видання. Зокрема, тут
сформульовано загальний вигляд семантичного стану для одиниць лексичного рівня мови,
здійснено декомпозицію цього стану на лексико-граматичну та лексико-семантичну компоненти
й ураховано взаємодію граматичної та лексичної семантики, а також параметри синтактики і
прагматики. Розроблено структуру лексикографічної системи «Словника української мови»,
експліковано елементи метамови цієї структури та їх маркери в тексті Словника.
Сформульовано основні принципи лексикографування «Словника української мови у
20 томах» (СУМ-20) як сучасного фундаментального академічного твору, який має
загальнонаціональне значення. Розроблено критерії добору лексики до Словника. Докладно
відпрацьовано й викладено правила подання граматичної інформації до одиниць реєстру в
розрізі окремих лексико-граматичних класів. Особливу увагу приділено поданню семантичної
інформації і насамперед – розробленню словникових дефініцій. Останні деталізуються як за
частиномовною належністю відповідних реєстрових одиниць, так і за їх належністю до певних
лексико-семантичних груп. Значну увагу приділено принципам і правилам добору текстовоілюстративного матеріалу до семантичних станів лексичних одиниць.
Оскільки принциповою відмінністю від інших словникових проектів стала орієнтація проекту
СУМ-20 на комп’ютерно-комунікаційні технології, то велику увагу в монографії приділено
викладу інноваційної інформаційно-комунікаційної технології створення і розвитку тлумачних
словників у формі віртуальної лексикографічної лабораторії (ВЛЛ СУМ). З цією метою описано
базисні поняття, стандарти та специфікації практичної реалізації ВЛЛ СУМ, пов’язані з
застосуванням системотехніки сервіс-орієнтованої архітектури. Формально визначено поняття
лексикографічного процесу та подано методику його реалізації у ВЛЛ СУМ. Здійснено виклад
процесу парсингу СУМ-11 та автоматичної побудови на цій основі відповідної лексикографічної
бази даних, яка стала основою для формування ВЛЛ СУМ. Розроблено користувацький інтерфейс
ВЛЛ СУМ (зовнішню модель відповідної Л-системи), описано функції його елементів і
технологію роботи з ними; сформульовано принципи адміністрування лексикографічним
процесом. Викладено принципи лексикографічної статистики та результати їх застосування для
порівняння динаміки лексикографічних параметрів від СУМ-11 до СУМ-20
ISBN 978-966-02-8683-2
ISBN 978-966-02-8686-3 (Т. 3. Кн. 1)

© Український мовно-інформаційний фонд
НАН України, 2018
© В. А. Широков та ін., 2018

ЗМІСТ
ВСТУП. ТЛУМАЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ НА ЗАГАЛЬНОЛІНГВІСТИЧНОМУ ТЛІ ........... 7
Загальні положення .................................................................................................................. 7
Означення, функції та загальна структура словника........................................................... 11
Р о з д і л 12. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЛУМАЧНОЇ
ЛЕКСИКОГРАФІЇ. .................................................................................................................... 19
12.1. Тлумачний Словник української мови у 20 томах ............................................................. 19
12.2. Граматична та лексична семантика в тлумачному словнику: традиційний та
формалізований підходи ................................................................................................................ 24
12.2.1. Лексичне значення слова та його лексикографічне представлення ...................... 24
12.2.2. Формалізація значень у тлумачному словнику .......................................................... 35
12.3. Головні принципи будови та укладання СУМ-20 .............................................................. 41
12.3.1. Будова лексикографічної системи Словника української мови ............................. 41
12.3.2. Структура тексту СУМ-20, його метамова та її маркери в тексті Словника ....... 49
12.3.3. Основні принципи лексикографування .................................................................... 53
12.3.4. Лексичний склад Словника. Критерії добору лексики
та формування реєстру ........................................................................................................... 58
12.3.5. Орфографія СУМ-20 ................................................................................................... 61
12.3.6. Граматичні форми і граматична характеристика реєстрових слів ......................... 67
Уваги до подавання окремих частин мови ...................................................................... 70
А. Іменник ...................................................................................................................... 70
Б. Прикметник................................................................................................................ 75
В. Числівник ................................................................................................................... 76
Г. Займенник .................................................................................................................. 76
Ґ. Дієслово ...................................................................................................................... 77
Д. Дієприкметник .......................................................................................................... 85
Е. Прислівник................................................................................................................. 86
Є. Прийменник............................................................................................................... 87
Ж. Сполучник ................................................................................................................ 87
3. Частка.......................................................................................................................... 87
И. Вигук .......................................................................................................................... 87
12.3.7. Ремаркування реєстрових слів і фразеологізмів ...................................................... 88
12.3.8. Подання тлумачень. Загальні положення ................................................................. 97
12.3.9. Тлумачення реєстрових слів за їх належністю до частини мови ......................... 100
А. Іменник .................................................................................................................... 100
Б. Прикметник.............................................................................................................. 101
В. Числівник ................................................................................................................. 102
Г. Займенник ................................................................................................................ 103
Ґ. Дієслово .................................................................................................................... 103
Д. Дієприкметник ........................................................................................................ 104
Е. Прислівник............................................................................................................... 105
Є. Прийменник............................................................................................................. 106
Ж. Сполучник .............................................................................................................. 106
З. Частка ....................................................................................................................... 107
И. Вигук ........................................................................................................................ 108

5

12.3.10. Тлумачення реєстрових слів за їх належністю до певних лексико-семантичних
груп. Енциклопедичний елемент у тлумаченні ................................................................. 108
12.3.10.1. Тлумачення реєстрових одиниць – назв рослин .......................................... 109
12.3.10.2. Тлумачення реєстрових одиниць – назв тварин........................................... 110
12.3.10.3. Іменники – назви викопних тварин і рослин ................................................ 111
12.3.10.4. Іменники – назви наукових дисциплін .......................................................... 111
12.3.10.5. Тлумачення іменників – назв фізичних одиниць виміру ............................ 112
12.3.10.6. Тлумачення іменників – назв хімічних елементів ....................................... 112
12.3.10.7. Тлумачення іменників – назв мінералів ........................................................ 113
12.3.11. Подання словосполучень ....................................................................................... 113
12.3.12. Текстово-ілюстративний матеріал ........................................................................ 122
12.3.13. Індекси СУМ-20 ...................................................................................................... 128
12.3.14. Поліграфічне оформлення СУМ-20 ...................................................................... 131
12.3.15. Особливості редакційної підготовки Словника української мови
у 20 томах............................................................................................................................... 147
Р о з д і л 13. ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОЕКТУ «СЛОВНИК
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» ........................................................................................................... 158
13.1. Віртуальна лексикографічна лабораторія «СУМ» ........................................................... 158
13.2. Лінгвістичний корпус.......................................................................................................... 179
13.3. Функціонал і користувацький інтерфейс віртуальної лексикографічної лабораторії
«Словник української мови» ....................................................................................................... 179
13.3.1. Лексикографічний процес ........................................................................................ 179
13.3.2. Парсинг ...................................................................................................................... 185
13.3.3. Підхід до проектування користувацького інтерфейсу .......................................... 190
13.3.4. Адміністрування доступу ......................................................................................... 192
13.3.5. Редагування лексикографічних об’єктів................................................................. 195
13.3.6. Пошук лексикографічних об’єктів .......................................................................... 214
13.3.7. Комунікації з лексикографічними об’єктами......................................................... 219
13.3.8. Моніторинг лексикографічних об’єктів ................................................................. 223
13.3.9. Синхронізація текстів технологічних томів ........................................................... 226
13.3.10. Успадкування текстів технологічних томів ЛС СУМ ......................................... 232
13.3.11. Маркування та індексування лексикографічних об’єктів................................... 233
13.3.12. Тестування лексикографічних об’єктів ................................................................ 237
13.3.13. Лексикографічна статистика.................................................................................. 248
13.3.14. «Словник української мови» on-line ..................................................................... 253
ВИСНОВКИ .................................................................................................................................. 256
ДОДАТОК. Таблиця ранжування джерел СУМ-20 .................................................................. 257
ЛІТЕРАТУРА ................................................................................................................................ 273

6

ВСТУП
ТЛУМАЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ
НА ЗАГАЛЬНОЛІНГВІСТИЧНОМУ ТЛІ
Загальні положення
На початку ХХІ століття лексикографія постала як напрям людської
діяльності, що, з одного боку, осмислив і втілив у творах словникарства
багатовіковий досвід теоретичних надбань лінгвістики й практичного
лексикографування, а з іншого – отримав досі небачені перспективи розвитку,
пов’язані із застосуванням комп’ютерних технологій. Відбувається неухильне
зростання соціальної значущості лексикографічної продукції. Сучасна наука
прагне втілити у словниковій формі всі аспекти отриманих знань; словники не
лише фіксують сукупність певних знань, але й є надійним інструментом
наукового освоєння дійсності. Словникова форма як тип соціальної комунікації
все більше приваблює спеціалістів найрізноманітніших предметних галузей,
оскільки «за повнотою, змістовністю, точністю й достовірністю інформації
словники, безперечно, займають перше місце серед інших форм, які
представляють дані у стислому вигляді»1. Не випадково підсумки лінгвістичних
робіт нерідко втілюються у словниках. Ю. М. Караулов пише про це так: «пафос
опису будь-якого рівня або фрагмента мови вбачається у створенні словника, його
елементів, процедур, відношень»2.
Відповідно до потреб сьогодення з’являються нові розділи лексикографії,
які подають приклади далекосяжних узагальнень поняття словника, а
інтенсифікація інформаційних процесів спонукає до прискорення розроблення
різноманітних методик, пов’язаних з формалізацією мови, і до створення все
потужніших методів лексикографування явищ предметного світу. Шляхи, якими
прямує новітня лексикографія, багато в чому визначаються зовнішніми щодо
власних завдань лінгвістики чинниками, серед яких найголовнішим є розширення
масштабів науково-технічної революції у галузі інформаційних систем та
комп’ютерних комунікацій, а також глобалізація, становлення індустрії знань і
викликана цим потреба в інтелектуальних засобах екстракції знань (knowledge
mining), здатних у реальному часі опрацьовувати надвеликі масиви
природномовної інформації. Тому закономірно, що словникова справа сьогодні
переживає особливий етап свого розвитку, перебуваючи під великим впливом
1

Герд А. С. К определению понятия «словарь». Проблемы лексикографии: сб. статей.
Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 1977. С. 198.
2
Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка.
Москва : Наука, 1981. С. 42.
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нових суспільних потреб і нових методів оброблення інформації, використовуючи
можливості в застосуванні комп’ютерних технологій при описі та представленні
як власне лінгвістичної, так і екстралінгвістичної інформації. Отже, можна
констатувати, що новітня комп’ютерна лексикографія являє собою: а) прикладну
наукову дисципліну на межі мовознавства та інформатики, яка вивчає способи і
прийоми застосування методів інформаційної науки й технології в теорії та
практиці створення широкого спектра лексикографічних систем; б) галузь
комп’ютерної індустрії, яка швидко розвивається головним чином через те, що
лексикографування знань є одним з ефективних способів їх виявлення і
поширення. Автори, однак, свідомі того, що навіть сам термін «комп’ютерна
лексикографія» несе в собі рефлексію перехідного періоду розвитку мовознавства,
коли нові інформаційні технології ще не стали універсальним інструментом
мовознавства, а лінгвістичні дані (тексти, лексикографічні структури та ін.)
побутують паралельно в обох формах – як традиційній, так і цифровій. Цілком
можливо, що з часом уся лексикографія стане комп’ютерною і потреба в
окремому терміні, який вирізняє її від традиційної, відпаде.
Оскільки комп’ютерна лексикографія (як і будь-яка комп’ютерноорієнтована галузь знання) вимагає максимальної формалізації свого об’єкта,
виникла потреба в поглибленні змісту і формалізації самого поняття словника як
специфічного мовно-інформаційного об’єкта, в який «прагне» втілитися мовна
субстанція у процесі розгортання фундаментальних для мови відношень
«суб’єкт – об’єкт» і «форма – зміст». Відповіддю на цю потребу стало
розроблення одним з авторів цієї книги теорії лексикографічних систем3, яка на
основі досить загальних припущень і положень теорії інформації та ґрунтуючись
на знов-таки найзагальніших властивостях вищезгаданих системотвірних для
мови відношень, дала змогу пояснити внутрішні механізми, що спонукають до
набуття природномовною (і не тільки) інформацією словникової форми.
Обговорюючи лексикографічну проблематику, не можна не згадати
принаймні чотири важливі проблеми, які особливо актуалізувалися в наш час.
Першою з них є проблема оновлення фундаментальних лексиконів. Адже
великі словники, звичайно, є взірцевими лексикографічними об’єктами,
створеними значними колективами висококваліфікованих фахівців. Ці об’єкти є
яскравими зразками лінгвістичної думки певного історичного періоду і несуть
велику кількість явно і неявно виражених рефлексій з тією чи іншою епохою, у
них «вкарбована» історична пам’ять народу та його мовна свідомість у певний
період. Поряд із цим такі лексикографічні твори мають інваріантну цінність,
виражену в їхніх лексикографічних структурах, і подають новим генераціям
лексикографів нетлінні зразки способів лексикографування семантичних явищ,
приклади розв’язання лексикографічними засобами доволі складних лінгвістичнокогнітивних завдань. З огляду на сказане такі лексикографічні твори при
3

Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. Київ : Довіра, 1998. 331 с.
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завершенні певної епохи не варто здавати в архів, але доцільно повною мірою
використати найцінніше, що в них є. Такий погляд веде до розв’язання непростих
завдань щодо оновлення фундаментальних лексикографічних праць,
модифікування їх змісту і структури та приведення їх у відповідність з новими
реаліями. І тут виникає ціла низка конкретних завдань – починаючи від
визначення лінгвістичних і когнітивних принципів укладання нового лексикону
«поверх» старого й закінчуючи технологією та організацією виконання такого
лексикографічного проекту. При цьому технологічні проблеми дедалі виразніше
пересуваються на передній план актуальності, що пов’язано насамперед зі
значним стисненням термінів, які відводяться на модернізацію лексикона й
необхідністю подання кінцевого результату виконаної роботи в різних,
«неізоморфних» формах (традиційній книжковій, у вигляді лазерного диска, сайту
в інтернеті, резидентного словника в комп’ютерних системах опрацювання
текстів, електронного семантичного аналізатора та ін.).
Друга проблема пов’язана з необхідністю переведення лексикографічної
спадщини людства у цифрову форму для нагромадження потужного
загальнокультурного потенціалу, а також для використання в системах
автоматичного опрацювання інформації. Для цього абсолютно недостатньо
просто відсканувати тексти відповідних словників. Хоча й це не таке просте
завдання, як може показатися на перший погляд. Відомо, що метамова багатьох
словників містить низку нестандартних символів, які важко піддаються
ідентифікації. Крім того, існуючі програми оптичного розпізнавання текстів
далеко небездоганні й припускаються багатьох помилок у процесі їхнього
застосування. Нарешті, робота зі словниками, переведеними у комп’ютерні
текстові формати, є дуже неефективною і потребує конвертування їх у формати
лексикографічних баз даних, що є спеціальним завданням, не відомим класичній
лексикографії.
Третя проблема полягає в застосуванні словників для формування
лінгвістичних компонентів концептографічних систем представлення знань (типу
онтології) та використання їх у засобах knowledge mining. Це потребує не лише
великих словникових масивів, але й спонукає до віднаходження у традиційних
словникових текстах прихованих семантичних структур. З іншого боку, онто- і
концептографічна проблематика спонукає до більш активної і змістовної
інтеграції лексикографії до сучасної індустрії знань.
Четверта проблема стосується подолання «вавилонського синдрому»,
тобто вирішення значного кола питань щодо багатомовності, які особливо
загострилися в епоху глобалізації і дедалі наполегливіше вимагають потужних і
гнучких лексикографічних засобів для свого розв’язання. Серед останніх
особливо відзначимо інструментальні засоби лексикографії, налаштовані на
комп’ютерно-технологічну підтримку процесів багатомовного лексикографування
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в різних режимах, зокрема й віддаленому, який забезпечує творчу взаємодію
територіально розподілених інтернаціональних колективів лексикографів.
Зрозуміло, що вказана проблематика вимагає від представників комп’ютерної
лексикографії певної суми знань та умінь, нетипових і незвичних для попереднього
періоду розвитку лексикографічної науки й практики. Серед таких відзначимо
здатність до формалізації мовного матеріалу, доведення його до формалізованих
моделей даних, схильність до системно-структурного мислення, хоча б елементарні
знання про будову комп’ютера, уміння працювати з базами даних, навички
програмування (принаймні на рівні формування SQL-запитів) і т. ін.
Ця книга покликана передусім продемонструвати на прикладі
фундаментальних тлумачних лексиконів, як вони можуть бути використані для
розв’язання вищезазначених проблем. Адже у монографічній літературі майже
немає зразків комп’ютерного укладання словника від початку і до кінця –
починаючи від задуму, побудови теоретичної моделі лексикографічної системи
словника, і закінчуючи описом процесу лексикографування й аналізом одержаних
результатів.
Робота зі Словником української мови дала змогу не тільки глибше
усвідомити лінгвістичні ефекти, «зашифровані» в структурі Словника, але й
створити підґрунтя для побудови в автоматичному режимі вельми розвиненої і
складноструктурованої комп’ютерної бази даних Словника української мови.
Наскільки нам відомо, досі у світовій комп’ютерній лексикографії не вдавалося
здійснити аналогічну роботу для лексиконів такого масштабу і складності.
Особливо зазначимо, що для реалізації проекту «Словник української мови»
була розроблена спеціальна комп’ютерна технологія, яка ґрунтується на методі
віртуальних лексикографічних лабораторій (ВЛЛ). Ця технологія надає засоби для
виконання спільних лексикографічних проектів фахівцями різних територіально
розподілених інституцій і навіть різних країн. ВЛЛ «СУМ» розробляється на базі
Web-сервісів (WS) – однієї з реалізацій SOA-додатка, що позиціонується як
універсальна технологія зв’язування суттєво різнорідних систем. У цій технології
використовуються кілька базисних стандартів: XML для опису даних, SOAP для
передання інформації між системами, WSDL для опису сервісів та UDDІ для
збереження й надання WSDL-описів за запитами. Цих стандартів досить для
створення відносно нескладних систем. Однак мінімально нетривіальні рішення,
що зазвичай і потрібні в корпоративному середовищі, вимагають забезпечення
таких аспектів, як гарантоване асинхронне доставлення повідомлень, керування
транзакціями, шифрування даних, які циркулюють між системами, і забезпечення
їх недоторканності. Ці аспекти так чи інакше пов’язані з WS і тепер активно
розробляються інструменти надбудови різних специфікацій.
Стосовно призначення цієї книги, зауважимо, що вона адресована не лише
практичним словникарям, яким корисно ознайомитися із сучасними
лінгвістичними концепціями та технологічними підходами до реалізації
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фундаментальних лексикографічних проектів. Важливим адресатом монографії,
на нашу думку, є й широке коло мовознавців та інформатиків – як теоретиків, так
і представників прикладної лінгвістики, лінгвістичної технології, когнітивістики
та інших галузей науки, хто зацікавлений у фундаментальних інформаційнологічних підвалинах лексикографії та усвідомлює її зв’язки із різними галузями
лінгвістики, логіки та інформатики. Авторам було важливо показати
інтелектуальний і поняттєвий діапазон сучасної лексикографічної науки,
продемонструвавши її зв’язок з математичною логікою, теорією моделей даних,
інтегрованих інформаційних систем і логіко-лінгвістичних числень. Цій меті
сприяє й виклад у даному томі некласичних підходів до лексикографічної
проблематики, серед яких особливо відзначимо концепцію семантичних станів і
лексикографічних числень. Звертаємо також увагу на вперше висвітлені в
монографічній літературі зв’язки лексикографічних процесів і структур з такими
фундаментальними концептуальними результатами математичної логіки, як
теорема Левенгейма-Сколема та теорема Геделя. Вважаємо, що монографія буде
корисною також студентам і аспірантам спеціальності «Структурна, прикладна та
математична лінгвістика», оскільки у вітчизняній науковій літературі дуже
відчувається брак підручників та посібників, присвячених проблемам
комп’ютерної лексикографії, яка є одним з основних розділів згаданої
спеціальності.

Означення, функції та загальна структура словника
Для ефективного розв’язання поставлених проблем необхідно мати певний
узагальнений погляд на словник як на об’єкт, що є втіленням певних аспектів
лексикографічного опису мовної системи. Тому необхідна загальна формальна
теорія словників – як варіант такої теорії нами було побудовано теорію
лексикографічних систем. Крім цієї загальної формалізованої схеми необхідною
вважаємо побудову певних «містків» – змістових інтерпретацій цієї схеми на
класичних лексикографічних об’єктах, якими насамперед є великі тлумачні
лексикони національних мов.
Узагалі філологічна наука за багатовікову історію свого існування й
розвитку виробила системні підходи до означення поняття словника. У вузькому
розумінні словник (лексикографічний твір) – це сукупність мовних одиниць,
розташованих у певному порядку, де розкрито їхнє значення, подано про них різні
відомості чи переклад іншою мовою або вміщено інформацію про предмети,
явища та факти, які вони позначають.
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Більш широке означення словника, яке належить бельгійському
лексикографу К. К. Бергу4, формулюється так: «Словник – це систематизований
перелік соціалізованих (тобто тих, які стали стабільними в системі мови) мовних
форм, узятих зі звичайного мовлення певної мовної спільноти і описаних
укладачем так, що підготований читач розуміє зміст кожної окремо взятої мовної
форми і отримує інформацію про істотні факти, пов’язані з функціонуванням цієї
форми в даній мовній спільноті».
Якщо ж словник розуміти як підсумок дослідницької роботи над якоюсь
проблемою, як розв’язок певної лінгвістичної проблеми чи як інструмент
розв’язання нових завдань, то поняття «словник» розширюється у напрямі
позначення систематизованої сукупності знань про певну проблему5 і набуває
цілком визначених конотацій до когнітологічних структур типу моделей знань.
Теоретична лексикографія подає означення словника як абстрактного
мовно-інформаційного об’єкта, що має визначальні риси у формі певної низки
системно-структурних ознак.
Передусім це членоване розміщення матеріалу, оскільки основною
композиційною та комунікативною одиницею словника6 є відносно самостійний
відрізок тексту, що називається словниковою статтею; множина словникових
статей і утворює основу словника.
У свою чергу, кожна словникова стаття є щонайменше двокомпонентною –
у ній виокремлюються реєстрова (ліва) та інтерпретаційна (права) частини. Ліва
частина – це, зазвичай, будь-яка одиниця мови, що є об’єктом лексикографування
і вноситься до словника. Її називають ще лексикографічною або реєстровою
одиницею. Множина реєстрових одиниць словника визначає його реєстр.
Структура і зміст правої частини словникової статті залежить від типу словника;
тут подається лінгвістичний опис відповідної реєстрової одиниці (її значення,
переклад іншими мовами, наголос, лексичні, граматичні характеристики та ін.)
або міститься різноманітна інформація про те, що вона позначає. На склад реєстру
та структуру словникової статті, крім того, дуже впливає призначення словника.
Зазначимо, що терміни «ліва» та «права» частини словникової статті є певною
мірою умовними, оскільки в деяких типах словників спостерігається
«чергування» або «перемішування» елементів структур реєстрової та
інтерпретаційної частин.
Реєстрові одиниці у словнику пов’язані між собою численними структурносемантичними зв’язками і в своїй сукупності утворюють певну систему, яка
реалізує задуми та цілі його укладачів. Окрім того, словникові статті будь-якого
4

Zgusta L. Manual of Lexicography. Prahue : Publishing thouse of the Chechoslovak Academy
of Sciences, 1971. 357 p.
5
Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка.
Москва : Наука, 1981. 367 с.
6
Денисов П. Н. Системность и связанность в лексике и система словарей / Проблематика
определений терминов в словарях разных типов. Ленинград : Наука, 1976. C. 63–73.
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словника повинні мати – в його межах – тотожні схеми опису однотипних
елементів лексикографічних структур. Сукупність правил, прийомів та засобів
опису реєстрових одиниць творять метамову словника.
Загалом метамова є одним з основних понять сучасної логіки і теоретичної
лінгвістики, яке використовується в дослідженні мов різних логіко-лінгвістичних
числень та природних мов. Метамова – це мова опису, мова «другого порядку», за
допомогою якої описуються мови-об’єкти. Для того, щоб відрізнити метамову від
мови-об’єкта, її вибудовують як певну «термінологічну систему». З одного боку,
вважається, що більш сувора і чітка ця система, тим більше вивченим і науково
обґрунтованим є сам об’єкт опису. З іншого боку, саме в нечіткості й
розпливчастості метамови вбачають адекватність об’єкта вивчення7. За
визначенням, наведеним в енциклопедії «Українська мова», метамовою є знакова
система, яка використовується для опису природної мови8. У лексикографії
метамовою словника називають сукупність формально визначених елементів
(маркерів), якими позначають компоненти словникової структури й лінгвістичні
факти, суттєві з огляду на їх подання у прийнятій укладачами словника моделі
предметної галузі, що виступає об’єктом лексикографування.
Важливою характеристикою словника є нормативність – вона фактично є
(точніше, повинна бути) імперативною настановою для лексикографів. Зміст цієї
настанови полягає в тому, що при описі кожної лексикографічної одиниці її слід
певним чином співвідносити з конкретною формою існування (функціонування)
мови, регламентуючи правила її мовленнєвого вживання. Доречно підкреслити,
що укладач словника переважно лише описує та досліджує мовні процеси,
визначає мовні закономірності, але не зобов̕язує чи вказує.
Текст словника є строго упорядкованим – реєстрові одиниці в кожному
словнику обов’язково систематизують за якимось критерієм (наприклад, за
абеткою).
Нарешті – наявність допоміжного матеріалу. Будь-який словник окрім
словникових статей містить, хоча б у мінімальній кількості, додаткову
інформацію, що допомагає ним користуватися: передмову, критерії
впорядкування та опис структури словникових статей, список скорочень,
граматичні таблиці, джерела укладання та ін.
У структурному аспекті класична теоретична лексикографія розрізняє три
взаємопов’язаних рівні ієрархії: макро-, медіо- та мікроструктуру словника9.

7

Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века : Ключевые понятия и тексты. Москва : Аграф,
1999. 384 с.
8
Українська мова. Енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського. Київ : Укр. енцикл.
ім. М. П. Бажана, 2000. 750 с.
9
Агрикола Э. Микро-, медио- и макроструктура как содержательная основа словаря.
Вопросы языкознания. 1984. № 2. С. 72–87; Гринев С. В. Введение в терминологическую
лексикографию. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1986. 106 с.
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До макроструктури традиційно належить усе те, що визначає словник, як
самостійну систему з її внутрішніми зв’язками та багатоплановою організацією. І
тут теоретичне словникарство вирішує цілу низку проблем. Важливе місце серед
них посідає створення науково виваженої типології словників; крім того,
макроструктурними завданнями є обґрунтування необхідності розробити
конкретний словник, вивчити та відібрати джерела до його укладання, визначити
загальну структуру словника, опрацювати принципи його побудови та укладання,
способи творення реєстру та визначення характеру лексики, яку належить ввести
в словник, установити можливі перетворення лексичного складу мови (компресії,
мінімізації) для укладання реєстрів словників різних типів, виробити метамову
словника, уніфікувати композиції і апарат посилань однотипних словників для
полегшення користувачам переходу від одного словника до іншого, принципи
відбору ілюстративного матеріалу, визначити критерії впорядкування реєстрових
одиниць, відображення у словнику статистичних даних та ін.
До основних проблем медіоструктурного рівня словника відносяться
побудова та експлікація різноманітних
лінгвістичних відношень між
словниковими одиницями. Вони втілюються в об’єднанні реєстрових одиниць у
поля та групи на основі морфологічних, семантичних, тематичних, асоціативних
та інших ознак.
На мікроструктурному рівні вирішуються проблеми словникової статті: її
структура, форми та способи розкриття семантики реєстрових одиниць, ієрархія
їх значень та ін. Теоретичною лексикографією встановлено такі вимоги до
лексикографічного опису, як стандартність (єдиний протягом цілого словника
опис однотипних явищ), економність (надання переваги – за однакових інших
умов – коротшому описові перед довшим), простота (застосування при
лексикографічному описі максимально простих та зрозумілих синтаксичних
конструкцій і слів, у лексичному значенні яких немає непотрібної двозначності й
зайвої розпливчастості), повнота (прагнення вичерпного опису всіх важливих
значень і способів вживання реєстрових одиниць).
Існують й інші способи визначення структури словника та її рівнів.
Важливим поняттям для визначення структури словникових систем, а також
для побудови їхніх класифікаційних схем є введене Ю. Н. Карауловим10 поняття
лексикографічного параметра. За його визначенням лексикографічний параметр –
це деякий «квант» лінгвістичної інформації, що може мати самостійний інтерес
для користувача, але, зазвичай, виступає в комбінації з іншими параметрами
(квантами) і знаходить своє специфічне вираження у словниках; іншими
словами – це особливе словникове відображення окремих структурних рис мови.
Для усунення неоднозначності у трактуванні лексикографічних параметрів
надалі ті з них, що відносяться до словника в цілому (призначення словника, коло
10

Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка.
Москва : Наука, 1981. 367 с.
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користувачів, спосіб використання, об’єм, кількість мов, входів тощо),
називатимемо словниковими параметрами. Лексикографічними параметрами у
власному значенні вважатимемо ті, що співвідносяться з лексикографічною
одиницею (наприклад, орфографічний (правописний) параметр, графічна довжина
слова, наголос, вимова (орфоепічний параметр), поділ на склади, частиномовна
належність тощо).
Лексикографічним параметрам притаманні певні властивості11, які мають
універсальний характер і не залежать від типу словника, а їхні значення
характеризуються певною специфікою конкретної мови (наприклад, рід
іменників); у деяких мовах певні параметри можуть бути відсутніми. Кількість
лексикографічних параметрів у словниках варіюється від одного до декількох
десятків, причому ці коливання визначаються не лише цільовою спрямованістю
словника, але і його орієнтацією на користувача.
Лексикографічний параметр завжди належить до лексикографічної одиниці
загалом: це не склад, а поділ на склади, не афікс чи суфікс, а морфемне
членування, не окреме словотворче значення, а комплекс словотворчих відношень
або гніздо, не фонема і не звук, а вимова і т. ін.
Як віддзеркалення структури всієї мови лексикографічні параметри
різняться за своїм обсягом, подекуди вони здаються несумірними один з одним
(наприклад, наголос та словотворче гніздо). Деякі параметри можна виділити
досить легко (наприклад, довжина слова), визначення ж змісту інших вимагає
попереднього, інколи значного, дослідження (наприклад, семантичний еквівалент
слова або його етимологія).
Один і той самий параметр можна задавати різними способами. Окрім того,
практично будь-який параметр залежно від кінцевого завдання словника
розкривають з різним ступенем глибини та деталізації. Прагнення до деталізації
параметрів проявляється в укладанні однопараметричних словників. Можна
сказати, що кожен параметр прагне стати окремим словником. Така відцентрова
тенденція, як відзначалося, прямо протилежна доцентровій тенденції до
універсальності, тобто об’єднання всіх лексикографічних параметрів в одному
словнику (те, що ми називаємо «сумою лексикографії»). Ці різноспрямовані
тенденції разом творять характерне прагнення лексикографії закріплювати
результати мовних досліджень на всіх ділянках лінгвістики у формі словників.
Слід зазначити, що збільшення глибини відображення одного параметра
обов’язково веде до розширення опису його зв’язків з іншими параметрами
мовної структури, до втягнення їх у сферу представлення цього параметра, тобто
при досягненні певної глибини в розробленні окремого параметра відцентрова
тенденція перетворюється на свою протилежність. Багато параметрів виступають
11
Городецкий Б. Ю. Проблемы и методы современной лексикографии. Новое в
зарубежной лингвистике. Москва : Прогресс, 1983. Вып. 14. С. 5 – 23.; Караулов Ю. Н.
Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. Москва : Наука, 1981. 367 с.
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у синкретичній формі: акцентологічна інформація подається або в поєднанні з
орфографічною, або прив’язується до орфоепічного параметра; поділ на склади
передбачає наявність даних про вимову слова і т ін.
За своєю природою лексикографічні параметри поділяють на дві групи. До
однієї з них входять власне мовні, тобто структурогенні параметри – наголос,
орфографічний параметр та ін. Їхні значення є дискретними і можливість
варіювання розповсюджується лише на способи задання, фіксації у словнику.
Другу групу становлять параметри, зміст яких за необхідністю включає і
екстралінгвістичний фактор – денотативний, історико-культурний, прагматичний,
тобто моменти, вторинні у відношенні до мови, пов’язані не лише з самою мовою,
але з її вивченням, тобто з мовознавством. Ці параметри вбачаються
недискретними, характеризуються змінною глибиною наукового розкриття і
відображають не власне структурні відношення, а відтворюють процеси –
діахронічні, синтагматичні, прагматичні, взаємодії мов, інтерференції та ін.
Називатимемо їх лінгвістичними параметрами. Розгляд сучасних словників
різних мов не дає підстав для обмеження будь-якої сполучуваності параметрів,
конструюванні своєрідного параметрично-лексикографічного простору. Цей
висновок підтверджується й історичним розвитком лексикографії в напрямку
нарощення числа параметрів у словнику. Характеризуючи параметри цих двох
груп, відзначимо, що можна побудувати словники, які містять лише
структурогенні параметри, але неможливо створити хоча б скільки-небудь
репрезентативні словники з одних лінгвістичних параметрів – останні обов’язково
повинні доповнюватись і деякими структурогенними параметрами. З іншого боку,
хоча самі параметри можуть сполучатись у різних комбінаціях, далеко не всі
способи їх задання та ступінь глибини виявляються сумісними один з одним.
Таким чином, одна зі складностей на шляху побудови універсального словника
полягає в установленні оптимального співвідношення між способами задання
структурогенних та ступенем глибини лінгвістичних параметрів у одному
словнику. «Геометрична» інтуїція у цьому випадку твердить про знаходження
змістових «гіперповерхонь» у параметричному просторі, які експлікують
«правильне» співвідношення між різними лексикографічними параметрами.
Практично в усіх словниках вхід здійснюється за одним (рідше – за
декількома) параметрами, але обов’язковою умовою при цьому є те, що ці
параметри є лише структурогенні й не можуть бути лінгвістичними. Більше того,
число вхідних параметрів виявляється досить обмеженим, тобто далеко не всі
структурогенні параметри можуть реально використовуватись як вхідні. В
універсальному словнику, де теоретично повинні поєднуватися всі
лексикографічні параметри, бажано мати не один, а декілька входів, і не лише від
основних структурогенних параметрів, але й від ряду лінгвістичних. Зрозуміло,
що цю проблему дуже важко, навіть практично неможливо розв’язати методами
традиційної лексикографії.
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Лексикографічні параметри закріплюють формальне вираження своїх
значень, як правило, у системі словникових ремарок, хоча є параметри
(наприклад, дефініція, орфографія), що спеціальних ремарок не мають. Ремарки
однакового порядку можуть бути і значеннями одного параметра, допускаючи
його більшу чи меншу деталізацію, наприклад, ремарки стилістичні, але можуть
бути і різними параметрами, як у випадку системних відношень (синоніми,
антоніми та ін.).
Традиційний словник обмежений щодо обсягу – реальної фізичної
можливості подання лексикографічного матеріалу. А сучасне поліграфічне
виробництво є на порядки дорожчим у підготовці багатотомного видання
порівняно, скажімо, з випуском лазерного диска, на якому може зберігатися понад
300 тисяч сторінок звичайного тексту, не кажучи вже про інші види інформації
(відеофрагменти, звуковий супровід та ін.). Тому очевидно, що прийнятий поділ
традиційних словників за обсягом – великий (повний, інтегральний), малий
(вибірковий, короткий), середній і тезаурус-скарбниця12 – не є релевантним для
комп’ютерних словників та лексикографічних баз даних, хоча й за традицією
вживається у їхніх назвах.
Згадуючи вказані об’єкти у зв’язку з тим, що комп’ютерне лексикографічне
моделювання мовних систем із суто філологічної проблеми перетворилося на
нагальну потребу створення лінгвістичних компонентів програмного
забезпечення, наголосимо на безперечній актуальності відтворення в
лінгвістичному забезпеченні якомога більшого числа ефектів природної мови,
причому максимально гнучким та універсальним способом. Цим пояснюється
справжній бум у створенні комп’ютерних словників, оскільки словник здається
тим компактним і добре впорядкованим середовищем, яке відносно легко
піддається алгоритмізації та може бути ефективно використане у лінгвістичних
комп’ютерних компонентах. У зв’язку з такою активністю в галузі лінгвістичних
технологій актуалізувалася потреба визначення кола словникових систем,
необхідних для комп’ютерних застосувань. Зазначені чинники зумовили також і
необхідність створення формальних теорій словників, спроможних бути основою
відповідних лінгвістичних технологій.
Аналіз результатів наукових досліджень на цю тему дає нам підстави з
упевненістю стверджувати, що збудовані в Українському мовно-інформаційному
фонді (УМІФ) теорія лексикографічних систем і теорія семантичних станів (див.
том 1 та посилання в ньому) складають універсальний теоретичний базис для
словникарства – як традиційного, так і комп’ютерного. Справді, в УМІФ виконано
моделювання і практичне втілення десятків різноманітних словників. Особливий
інтерес і теоретичне та практичне значення має відтворення засобами теорії
12

Роменская В. Ф. О классификационной схеме понятия «тип словаря» в
информационном тезаурусе / Структурная и прикладная лингвистика. Ленинград, 1978. Вып. 1.
С. 181–187.

17

лексикографічних систем та теорії семантичних станів структури, функцій та
лінгвістичного змісту фундаментальних тлумачних словників певних мов, які
найповніше акумулюють представлення відповідних лексичних систем. Саме
питанням тлумачної лексикографії, її інтерпретації засобами вищевказаних
теорій, виявленню прихованих у лексикографічних структурах закономірностей
мови і присвячено третій том багатотомника, в якому автори мали на меті
відтворити не лише лінгвістичні факти, але й технологічну їх реалізацію.
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12

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЛУМАЧНОЇ
ЛЕКСИКОГРАФІЇ
12.1. Тлумачний Словник української мови у 20 томах
Основне завдання цього розділу – донести зміст лексикографічної
концепції, технології та організації праці, які склали підґрунтя для створення
20-томного Словника української мови, і на цій базі й на цьому прикладі подати
нарис лінгвістичних принципів та технологічних засад створення великих
тлумачних лексиконів. Важливими питаннями, які до нашої праці навіть не
ставилися у практичному ключі, є наступні: наскільки новий словник
відрізняється від свого прототипу і чи насправді він є суттєво новим
лексикографічним продуктом? Відповідь на них порушує важливі для
словникарства проблеми лінгвостатистики та лексикографічної компаративістики,
які зі зрозумілих причин не можуть бути розв’язані без застосування
комп’ютерних методів.
Очевидно, що ефективне вирішення відзначених проблем потребує певної
узагальнювальної теоретичної схеми, спроможної надати уніфіковані засоби до їх
розв’язання. Таким теоретичним інструментом автори вважають створену в
Українському мовно-інформаційному фонді в 90-х роках минулого століття
теорію лексикографічних систем13, одним із найяскравіших практичних
застосувань якої стало її використання для побудови формальної структури
11-томного академічного тлумачного Словника української мови14. Ця робота
дала можливість не лише глибше усвідомити лінгвістичні ефекти, «зашифровані»
в структурі цього Словника, але й сформувати підґрунтя для побудови в
автоматичному режимі розвиненої та складної комп’ютерної бази даних Словника
української мови15. Наскільки нам відомо, до цього у світовій комп’ютерній
лексикографії не вдавалося виконати аналогічну роботу для лексиконів такого
масштабу і складності.
Створення лексикографічної бази даних на основі 11-томного Словника
української мови стало реальною передумовою до укладання нової – 20-томної –
версії академічного тлумачного Словника української мови. Оновлення
фундаментального лексикону – 11-томного Словника української мови на межі
13

Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. Київ : Довіра, 1998. 331 с.
Словник української мови : в 11 т. / гол. ред. І. К. Білодід. Київ : Наук. думка, 1970–1980.
15
Широков В. А., Рабулець О. Г., Костишин О. М. та ін. Технологічні основи сучасної
тлумачної лексикографії. Мовознавство. 2002. № 6 С. 49–86.
14
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тисячоліть виявилося не лише актуальним мовознавчим завданням, але й узагалі
нагальною потребою українського суспільства. Власне, 20-томний тлумачний
Словник є одним із центральних проектів програми створення Національної
словникової бази, ініційованої Указом Президента України від 7 серпня 1999 р.
№ 967. Як окреме завдання «Створення фундаментальної академічної
багатотомної лексикографічної системи “Словник української мови”» проект є в
розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2000 р. № 464-р «Про
першочергові завдання із створення національної словникової бази». Відповідно
до цього розпорядження призначено й координатора роботи – Український
мовно-інформаційний фонд НАН України. Постановою Президії НАН України від
16.02.2001 р. № 45 визначено головного наукового редактора проекту «Словник
української мови» – академіка В. М. Русанівського, під керівництвом і у
співробітництві з яким одним з авторів цієї книги (В. А. Широковим) було
розроблено лінгвістичну концепцію Словника16, що протягом 2001–2006 років
була втілена у його першій редакції. Друга редакція СУМ-20 здійснювалася
протягом 2007–2010 років. Наразі друком вийшли перші дев’ять томів
двадцятитомника.
На жаль, В. М. Русанівський не дожив до виходу хоча б першого із томів
нового Словника української мови й навіть не встиг написати вступної статті.
Віталій Макарович написав лише початок Вступу до Словника, з якого ми й
починаємо виклад.
«Нація усвідомлює себе тоді, коли вона створює порівняно повний словник
своєї мови. Українська нація у 1970–1980 рр. дістала таку працю – “Словник
української мови” в 11 томах (далі – СУМ-11; для 20-томника вживаємо
абревіатуру СУМ-20). У ньому зафіксовано, описано й розтлумачено 134 тисячі
слів нашої мови. Це приблизно стільки ж, скільки на той час описувалося і в
лексиконах не тільки слов’янських, а й інших європейських мов. Проте мова не
стоїть на місці, як і сам народ. Україна наприкінці ХХ ст. нарешті здобула
незалежність і разом із нею – суверенітет власної мови. Виявилося, що, по-перше,
її словниковий склад значно поповнився новими словами; по-друге, відійшла на
задній план лексика з так званої радянської “новомови”; по-третє, змінилася
семантика багатьох слів. Тому постала потреба у новому українському лексиконі.
Саме таким і став “Словник української мови” в 20 томах, створений у рамках
програми Національної словникової бази України.
Для систематичного опису лексики потрібне її якомога повніше зібрання.
Досі цьому служили лексичні картотеки, які створювалися упродовж багатьох
десятиліть. Такою є шестимільйонна картотека, зібрана в Інституті мовознавства
ім. О. О. Потебні, а нині підпорядкована Інститутові української мови
Національної академії наук України. Саме на цій базі укладався виданий у другій
16

Русанівський В. М., Широков В. А. Інформаційно-лінгвістичні
тлумачної лексикографії. Мовознавство. 2002. № 6. С. 3–8.
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основи

сучасної

половині ХХ ст. “Словник української мови”. На цьому її можливості не були
вичерпані: вона ще може багато в чому прислужитися дослідникам української
мови. Але для нового словника тлумачного типу цієї картотеки вже замало, тим
більше, що укладений на її основі “Словник української мови” 1970–1980 рр.
повністю входить до складу нового, 20-томного тлумачного словника.
Доповнюють його матеріали нової, електронної картотеки – лінгвістичного
корпусу, створеного в Українському мовно-інформаційному фонді Національної
академії наук України, які на момент укладання Словника нараховують понад 43
мільйони слововживань. Джерелом інформації для Словника став також Інтернет.
Завдання нового Словника, який укладено в паперовому й електронному
варіантах, – з максимальною увагою представити лексичне, а головне –
семантичне багатство сучасної української мови, яке творилося від її зародження
та відображене в письмових джерелах ХІХ, ХХ і ХХІ ст. Кількість цих джерел,
порівняно з лексичною картотекою, зросла більше ніж удвоє.
Для цього в лінгвістичному корпусі зібрано нові, а також не нові, але наново
відкриті джерела: твори заборонених раніше письменників, сучасних творців
художнього слова, зарубіжних українськомовних письменників, сучасна
гуманітарна і науково-технічна література. Беручи до уваги, що в наявних
текстах, особливо в публіцистиці, все ще трапляються слова з колишньої
радянської “нової мови” (на зразок ударник, стахановець та ін.), вони
залишаються в словнику з ремаркою заст. Вилучаються тільки ті, які в новому
суспільстві утратили всякий сенс: автоброньовик, антиленінський (і похідні).
Те саме й зі словосполученнями.
Докорінно переглянуто ілюстрації. Знято ті, що походили з одіозних
джерел. Замінено цитати з творів того самого письменника, якщо попередні мали
заідеологізований характер, залучено десятки тисяч нових ілюстрацій із творів,
наявних у лінгвістичному корпусі та інших джерелах. Значно скорочено кількість
перекладних творів (залишено лише світову класику) і кількість перекладачів. Цю
місію у виданні виконують тільки М. Рильський, Борис Тен і М. Лукаш. (Згодом
ця позиція була переглянута, і тепер у списку джерел СУМа є й твори інших
перекладачів – прим. автора). Звичайно, зовсім знято як джерело ілюстрацій усе,
що стосувалося документів КПРС і КПУ.
В 11-томному Словнику занадто щедро практикувалося уживання
загальномовних і стилістичних ремарок на зразок книжн., вульг., ірон., лайл.,
фам., поет., нар.-поет., спец., розм., жарг., заст., уроч., діал. Вони в новому
варіанті зберігаються, але їхня кількість зменшується, особливо ремарки діал., яка
обмежує уживання відомих слів у звичайних текстах. Що ж до ремарки заст., то
частота її вживання зростає у зв’язку з переходом у пасив активних слів
попереднього партійно-державного, тоталітарного устрою».
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***
Цими рядками завершується частина Вступу, яку встиг написати
В. М. Русанівський. Подальший виклад теоретичних положень і практичних засад
укладання СУМ-20 (теорія лексикографічної структури, будова словникової статті
та Словника в цілому, його відмінності від 11-томника і т. ін.) уже був виконаний
після відходу Віталія Макаровича з цього життя.
Вважаємо, що в цій книзі треба згадати ще одного з натхненників нового
Словника української мови – Марію Михайлівну Пещак. Саме з її легкої руки та
за її впливу започатковано фундаментальне дослідження структури «Словника
української мови», що привело до побудови теорії лексикографічних систем та
значного прогресу в галузі комп’ютерної лексикографії в Україні. Вона й стала
одним з організаторів цього проекту на його початковій стадії: переконувала в
необхідності нової версії Словника, проводила співбесіди з мовознавцями,
домовлялася з окремими лексикографами про їх участь у проекті й сама
виконувала обов’язки наукового редактора та укладача одного з томів. На жаль, і
їй не судилося побачити надрукованим перший том нового Словника.
Принципова відмінність нового Словника від його попередника полягає в
тому, що він паралельно створюється у двох варіантах – паперовому й
електронному (це відзначив і В. М. Русанівський у написаному ним фрагменті
вступної статті до Словника). При цьому не варто думати, що електронна форма
Словника є лише переведеним у цифрову форму текстом того, що вважається
його паперовим оригіналом (якщо такий взагалі існує). Як свідчить досвід
Українського мовно-інформаційного фонду, де створено вже десять версій
електронного українського словника «Інтегрована лексикографічна система
“Словники України”», електронний словник є принципово відмінним від
паперового мовно-інформаційним об’єктом. Оскільки Словник має практично
необмежений у порівнянні із паперовими виданнями обсяг, він дає можливість
зібрати і представити в єдиному, «зв’язному» лексикографічному продукті значну
кількість якісно різнорідних лінгвістичних даних, а також дає змогу експлікувати
такі мовні факти, функції та процеси, які просто фізично неможливо подати в
паперовому словнику. Нарешті, електронна форма вносить значну новизну в
прагматику використання словника, дозволяючи застосовувати його не лише в
довідниковому режимі, але і як резидентну систему в контурах опрацювання
природномовної інформації.
Слід зазначити, що в процесі вивчення СУМ-11 (ще до початку роботи над
новим Словником), а згодом – у процесі укладання СУМ-20 у його авторів
виробився погляд на тлумачний словник як на певну «Summa Lexicographiae»,
тобто на такий лексикографічний об’єкт, який «прагне» відтворити у
максимальній повноті системних зв’язків якомога більше аспектів лексичної та
граматичної семантики, що виявляє словесна матерія. До такого «максималізму»
спонукала й форма, у якій втілилася робота над СУМ-20, особливо – у його другій
22

редакції. Це форма комп’ютерного інструментального комплексу у вигляді
віртуальної лексикографічної лабораторії, що стала принципово новою реалією в
історії української лексикографії.
Зрозуміло, що для комплексного, «інтегрованого» висвітлення і
лінгвістичних, і структурних, і технологічних аспектів нового Словника (та й
лексикографічного опису мови взагалі) необхідна певна загальна концептуальна
схема, якою у цій книзі виступає теорія лексикографічних систем (про неї вже
згадувалося вище). Тому ми подаємо нарис основних засад цієї теорії. Але перш
ніж перейти до її викладу, доцільно розглянути традиційні погляди на тлумачну
лексикографію, адже все нове, як відомо, виростає зі старого. Слід також
зауважити, що у вітчизняній лінгвістиці практично відсутні ґрунтовні праці,
спеціально присвячені комплексному висвітленню лінгвістичних і технологічних
проблем сучасної тлумачної лексикографії. Це є додатковим мотивом для
дослідження проблематики тлумачних лексиконів. При цьому ми виходили з
усвідомлення того факту, що сучасний історичний період розвитку лексикографії
певною мірою є перехідним від традиційної, паперової форми до цифрової,
електронно-комп’ютерної, орієнтованої на застосування в лінгвістичних
технологіях опрацювання інформації та в мережевих комунікаціях. Такий
«проміжний» стан лексикографічної галузі (коли ще не винайдено
інтелектуальних автоматів для продукування словникових систем і постать
лексикографа залишається центральною в цих процесах, а також деякі
інтелектуальні функції лексикографування вже піддаються автоматизації)
спонукає до фіксації здобутків цієї галузі, її традицій, рефлексій, технік
лексикографування, визначаючи водночас і прагнення висвітлити ті нові
тенденції, які диктуються лексикографічними запитами сучасних і прийдешніх
лінгвістичних технологій.
Стосовно призначення цієї книги зауважимо, що вона адресована не лише
практичним словникарям, яким корисно мати виклад досвіду роботи фахового
колективу, який впродовж значного періоду часу працює над фундаментальним
лексикографічним проектом. Важливим адресатом монографії, на нашу думку, є
також широке коло мовознавців та інформатиків – як теоретиків, так і
представників прикладної лінгвістики, лінгвістичної технології, когнітивістики та
ін., хтоо зацікавлений в ознайомленні з фундаментальними інформаційнологічними підвалинами лексикографії та її зв’язками з різними галузями
лінгвістики, логіки та інформатики. Тому значну частину викладу присвячено
некласичним підходам до лексикографічної проблематики, серед яких особливо
відзначимо концепцію семантичних станів і лексикографічних числень, а також
питання комп’ютерних технологій лексикографування.
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12.2. Граматична та лексична семантика в тлумачному словнику:
традиційний та формалізований підходи
12.2.1. Лексичне значення слова та його лексикографічне
представлення
Приклад тлумачного cловника тут обрано невипадково. Незважаючи на
велике розмаїття типів словників та об’єктів лексикографування, якими в
принципі можуть бути будь-які одиниці або відношення мови, центральним
об’єктом лексикографування залишається слово, а отже, найпопулярнішими
словниками – тлумачні. Тлумачний словник є специфічним системним
відображенням реально існуючої мовної дійсності. Мовна система представлена
тут у вигляді вилученого із мовлення лексичного інвентарю із відповідними
типізованими лінгвістичними характеристиками його одиниць. Дослідження
показують, що при певній суб’єктивності в роботі лексикографів відбір слів з їх
семантичною, граматичною та стилістичною характеризацією відбувається не
випадково, а на основі певних заданих, «нав’язаних» об’єктом принципів, що
приводить до системної, закономірної співвіднесеності складу тлумачного
словника із загальним складом лексичної системи мови. Зазначені принципи
детермінуються об’єктивним улаштуванням мовної дійсності, і лексикографи їх
не вигадують, а тією чи іншою мірою враховують, відображають. Таким чином,
можна стверджувати, що словник – не хаотичне нагромадження фактів, у ньому
певним чином віддзеркалено реально існуючі в мові пласти і сфери словникового
складу мови, деякі характерні особливості її системного влаштування. При цьому
тлумачний словник демонструє семантичний стан слова, що є основною
одиницею лексикографування – його комплексне представлення насамперед як
лексичної, граматичної та стилістичної одиниці мовної системи.
Оскільки слово є одиницею лексичної системи, воно в тлумачному
лексиконі постає як таке, що має лексичне значення (або декілька значень) і
пов’язане різноманітними семантичними відношеннями з іншими лексичними
одиницями і з фразеологічним фондом мови, входить у різноманітні лексичні
об’єднання та угруповання. Оскільки слово є одиницею граматичної системи,
воно постає у словнику як морфологічна одиниця, що належить до певної частини
мови, має граматичну форму і граматичні значення, а також є одиницею
синтаксису, а отже, має свій конструктивний потенціал у сфері сполучуваності
слів і побудови речення. Як одиниця стилістичної системи, слово
характеризується стилістичними позначками, що особливим чином відображають
функціональний діапазон та прагматику вживання лексичних одиниць, ступінь їх
універсальності або прикріпленості до певних умов спілкування, ступінь їх
семантичної специфічності, а також пов’язаний із цим експресивний потенціал їх
уживання.
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При цьому основним елементом тлумачного словника, підвалиною всієї
його структурної надбудови постає лексичне значення слова, яке є одним з
найважливіших у мовознавстві та центральним (системотвірним) для тлумачних
лексиконів.
Проблеми, пов’язані з категорією значення, незмінно привертають увагу
представників зарубіжної, радянської і пострадянської, української лінгвістики, а
також представників інших наук: семіотики, логіки і математики (Р. Барт,
П. Бриджмен, Р. Карнап, Ч. Морріс, Ч. Пірс, Ю. С. Степанов, Г. Фреге, А. Черч та
ін.), психології (Л. С. Виготський, О. Р. Лурія, О. М. Леонтьєв, Е. Рош,
С. Л. Рубінштейн та ін.). Такий інтерес пояснюється тим, що висвітлення питань,
пов’язаних зі значенням, дає можливість розкрити онтологічну, соціальну,
психологічну і когнітивну природу мови. Інтерес до категорії зумовлюється
посиленням позиції антропоцентричної парадигми в гуманітарних дисциплінах,
інтеграцією наукового знання, виникненням нових міждисциплінарних наукових
напрямів – когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології, лінгвокультурології,
нейролінгвістики, психолінгвістики, психосемантики, етнолінгвістики та ін.,
бурхливим розвитком інформаційно-лінгвістичних технологій, розробкою теорії
штучного інтелекту та їхніх застосувань в інформаційних системах і
комп’ютерних мережах.
Поняття «лексичне значення» формувалося в класичному мовознавстві під
впливом двох фундаментальних понять – «лексика» і «значення».
Поняття «лексика», беручи свій початок у традиційній науці про мову,
базується на розмежуванні та протиставленні трьох аспектів мови – звукового
складу, лексичних і граматичних засобів. Лексичні засоби – слова та
словосполучення, які здавна систематизуються в словниках й називаються
словниковим складом (lexicon), поряд із звуковим і граматичним становлять
основу будь-якої мови й можуть бути названі в цьому смислі її універсальними
ознаками. У той же час різниця в репертуарі лексичних одиниць, у своєрідності
засобів і типів найменувань, у специфіці семантичного представлення
навколишнього світу цими номінативними одиницями поняттєвих сфер і
семантичних категорій є ознаками, за якими мови різняться одна від одної. У
нашій праці ми виходимо з такого робочого визначення: «слово» є класом мовних
одиниць, елементам якого притаманне граматичне та лексичне значення, певна
просодична єдність та певна синтаксична функція у реченні. Слово є
двосторонньою одиницею, у якій зв’язок значення і звучання (або графічного
зображення в системі письма), суспільно, психічно й історично зумовлений і
визначає не лише існування, але й розвиток мови.
При такому розумінні слова як основної номінативної та когнітивної
одиниці, його значення – це «відоме відображення предмета, явища або
відношення у свідомості, що входить у структуру слова як так звана внутрішня
його сторона, щодо якої звучання слова є матеріальною оболонкою, необхідною
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не тільки для вираження значення і для повідомлення його іншим людям, але й
для самого його виникнення, формування, існування і розвитку» 17.
Значення слова зумовлюється всією лексико-семантичною системою мови і
є результатом відображення суспільно усвідомленої об’єктивної дійсності.
Лексичне значення формується в зв’язках і взаємовідношеннях слів певної мови.
На відміну від понять, які є спільними для різних мов, лексичне значення слова
завжди національно специфічне, як і вся лексика в цілому. Учені-лінгвісти у своїх
працях вказують на найважливіший компонент значення – поняття, за допомогою
якого встановлюється зв’язок між референтом і словом. Крім поняття, у значення
слова можуть входити й інші компоненти: емоційне забарвлення, стилістична
характеристика, співвіднесеність з іншими словами мови. На нього
нашаровуються додаткові уявлення й різні смислові асоціації. Залежно від того,
до якої частини мови належить слово, його лексичне значення пов’язується з
певним колом граматичних значень і може відчувати на собі їхній вплив, оскільки
кожна частина мови має свої семантичні особливості.
Аспекти вивчення лексичного значення слова настільки багатоманітні, а
дослідницькі підходи такі численні, що вичерпати їх в цьому огляді немає
можливості. Загалом слід констатувати, що різні трактування лексичного
значення, у якому вченими виділяються та абсолютизуються різні його
особливості, змушує розглядати його природу як складне явище, що включає
декілька складників, а отже, має специфічну структуру. «Значення слова, – писав
В. В. Виноградов, – визначається не тільки відповідністю його тому поняттю, яке
виражається за допомогою цього слова (наприклад, рух, розвиток, мова, закон і т.
п.); воно залежить від властивостей тієї частини мови, тієї граматичної категорії,
до якої належить слово, від суспільно усвідомлених і усталених контекстів його
вживання, від конкретних лексичних зв’язків з іншими словами, зумовлених
притаманними певній мові законами поєднання значень слова, від семантичного
співвідношення з синонімами і взагалі з близькими за значеннями й відтінками
словами, від експресивного й стилістичного забарвлення слова»18.
Серед одержаної в той чи інший спосіб інформації про слово найбільш
широкою і різноаспектною вважається саме та, що міститься у великих тлумачних
лексиконах, які в словникових дефініціях відображають мовну картину світу,
містять відомості про граматичні характеристики лексичних одиниць, про
особливості їхнього функціонування і вирішують головне завдання – з допомогою
прийнятого укладачами особливого інструменту опису відобразити основні
характеристики семантичної структури слова, системи його значень.
Висловлюючи свій погляд на словники та їхню роль, Л. В. Щерба вважав
особливо важливим словник сучасної літературної мови народу. В укладанні
17
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такого словника він убачав найважливіше завдання лінгвістів і неодноразово на
цьому наголошував19. Зазначена настанова досі залишається актуальною,
трансформується й адаптовується до реальності та відповідно до когнітивних та
технологічних можливостей епохи.
Саме в словниках теоретичні проблеми мовознавчої науки, зокрема
проблема опису значення слова, знаходять своє розв’язання, реалізуються й
перевіряються результати лінгвістичної теорії, і нерідко словники випереджають
теорію практичними вирішеннями ще недостатьньо вивчених проблем.
Лексикографічні описи самі по собі містять результати лінгвістичного аналізу і
завдяки цьому мають велике наукове значення. На важливості словникових праць
для розвитку семантичних досліджень наголошувала Н. З. Котєлова: «Хоча
лексикографічна практика ослаблена тим, що вона не зуміла пов’язати свої
рішення з обговоренням теоретичних проблем семантики, їй належить провідна
роль в описі лексичної семантики. Успіхи її лексикографічних описів,
систематизації й теоретичного осмислення, зумовлюючись прогресом
мовознавства, логіки, семіотики, філософії, завжди будуть залежати і від ступеня
засвоєння даних лексикографії – і тому, що вся лексикографія представляє
результати вивчення великих матеріалів, і тому, що вона відображає всю картину,
охоплюючи словниковий склад в цілому, і тому, що лексикографічний опис
передбачає одночасне врахування різних властивостей слова. Експеримент такого
великого розмаху не може бути повторений поза лексикографією»20. Саме тому
лексикографія перестає бути «мистецтвом укладання словників», як називав її
іспанський лексикограф Хуан Касарес, а все більше виявляє себе як особлива
наукова дисципліна, зі своїм колом завдань, своїм об’єктом вивчення і своїм
призначенням.
Загальновідомо в теорії лексикографії, що внутрішня організація семантики
слів подається в словнику відповідно до типу останнього, залежно від його
призначення, обсягу, спеціалізації. На противагу словникам енциклопедичним, які
досить широко залучають до своїх реєстрів фахові й спеціальні знання та
термінологію, що стосується багатьох галузей науки, техніки, культури, і
пропонують стисле, але по змозі вичерпне наукове визначення кожного терміна,
тлумачні загальномовні словники характеризують слово засобами філологічного
тлумачення, розкриваючи суть його семантичної будови. Адже основне завдання
будь-якого тлумачного словника полягає в тому, щоб подати якомога точнішу
семантичну характеристику лексики даної мови в повному обсязі, який відповідає
його завданням і призначенню. За словами В. Бланара, «центральною задачею
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лексикографічного опису є осягнення смислової структури слова на рівні мовної
системи»21.
Проблема представлення семантики реєстрових слів у тлумачній частині
загальномовних словників завжди перебувала в колі уваги вчених-лексикографів.
Різноманітні теоретичні і практичні проблеми опису лексичного значення в
тлумачній частині словника в європейській, російській та українській лінгвістиці
вирішували ряд учених: В. Бланар, Х. Касарес, П. М. Денисов, Ю. Д. Апресян,
В. Дорошевський, Д. Й. Арбатський, М. Д. Голєв, А. А. Медведєв, Г. А. Уфімцева,
Й. А. Стернін,
О. П. Євгеньєва,
Л. І. Кисельовський,
Ю. С. Степанов,
Н. Ю. Шведова,
А. П. Євгеньєва,
В. М. Русанівський,
Л. С. Паламарчук,
О. О. Тараненко, В. А. Широков та ін.
Розвиток лексикографії, яка постійно вдосконалює і збагачує засоби
наукового аналізу, сприяє щоразу глибшому проникненню в семантичну систему
мови та більш широкому висвітленню процесів взаємодії форми і змісту слова, які
непросто передати вербальними засобами. Про це, зокрема, пише Н. Хомський:
«Кожному, хто хоч раз намагався дати тлумачення якому-небудь слову, прекрасно
відомо, наскільки це важко, – адже кожного разу доводиться мати справу з дуже
складними і химерними властивостями»22.
Обсяг і глибина розкриття лексичного значення реєстрової одиниці
перебувають у прямій залежності від досягнень лексикографічної науки. У
процесі
лексикографічного
опрацювання
мовленнєва
багатоманітність
«переплавляється», і на цій основі утворюється науково абстрагована одиниця,
відмінна від мовленнєвих слововживань. Лексичне значення стає конкретним
фактом об’єктивної дійсності – тлумаченням. Дати слову тлумачення – це дати
перифраз, що був би йому «семантично еквівалентним», який виступає у формі
тексту, складеного відповідно до лексичних і синтаксичних правил мови, із
вказівкою на елементи, які дають змогу відрізнити (пізнати, зрозуміти)
означуване слово. У кожній дефініції є означувана частина (дефінієндум) і
означувальна (дефінієнс). Означувана частина звичайно коротка, вона
безпосередньо вказує на те, що підлягає означенню. Означувальна частина
містить таку інформацію, яка необхідна для визначення слова і стає відомою в
процесі визначення. Специфічною особливістю дефініції, яка відрізняє її від
інших типів висловлювань, є те, що обидві її основні частини перебувають у
певному відношенні еквівалентності. Тому у певних контекстах їх можна
поміняти місцями, не порушуючи істинності висловлювання.
Дефініція повинна узгоджуватися як із улаштуванням системи мови, так і з
нормою вживання, закріпленою в цій мові. Як цілісна одиниця мови, лексичне
значення ділиться на частини, які в тлумачних словниках виступають у вигляді
рубрик і підрубрик (відтінків). Між основними значеннями і відтінками існують
21
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певні відношення. Хоча строгих лінгвістичних розмежувань лексичного значення
та його відтінку досі не вироблено, інтуїтивно ясно, що значення можуть мати
тонку структуру, яка відображає певні аспекти функціонування дефінійованої
одиниці в межах одного семантичного рівня. Відтінки допомагають показати
нюанси у взаємовідношеннях лексичних значень, якими характеризується
семантична система літературної мови.
Тлумачення як репрезентант лексичного значення в тлумачному словнику є
найважливішим компонентом словникової статті, а розробка метамови словника
(мови словникового опису), створення точних і несуперечливих словникових
тлумачень є найважливішими лексикографічними проблемами: «Укладання
дефініцій – вершина лексикографічного мистецтва. У дефініції треба резюмувати
зміст слова, а це передбачає тонкий семантичний аналіз, або описати предмет, що
вимагає знання реалій та вміння їх розглядати з позицій семіотичної
релевантності диференційних та інтегральних ознак»23. Лексикографи різних
країн обговорюють теоретично і вирішують практично питання створення
універсальної метамови, яка дала би змогу, користуючись певним набором
семантичних компонентів, створювати тлумачення слів»24. Словникове
тлумачення і словникова стаття в цілому повинні не тільки в зручній та економній
формі дати строгу й по можливості вичерпну інформацію про значення окремого
слова, але й показати місце слова в лексичній системі, його зв’язки з близькими за
значенням лексичними одиницями є основою семантичної взаємодії цієї лексеми
з іншими у висловлюванні25.
Основною функцією словникових дефініцій є коректне введення кожного
слова реєстру в систему мови з урахуванням його лексичної семантики. Процес
лексикографування слова В. Бланар описує в такий спосіб: «Основний хід
лексикографічного опису в тлумачних словниках можна коротко представити
таким чином: за допомогою аналізу лексичних одиниць у тексті (рівень мовлення)
ми намагаємося осягнути їхню значимість на рівні мови, а результати
комплексного аналізу обробляємо лексикографічно, беручи до уваги тип
розроблюваного словника»26. Означений процес базується на специфіці
внутрішньої структури лексичного значення і зумовлює існування певних норм та
способів побудови тлумачення, що регулюються правилами, виробленими
лексикографічною традицією. Завдання тлумачень у тлумачному словнику
сформульовано так: «Тлумачення мають коротко й чітко розкривати значення
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слова та його основні відтінки і бути по змозі однотипними для слів кожної
граматичної категорії»27. Й. А. Стернін розглядає тлумачну частину з огляду на
відбір компонентів значення для неї, формування її структури: «…тлумачення
використовує, як правило, такі ознаки значення, які найчастіше актуалізуються»28.
Тлумачення лексичного значення слова зумовлене звичайно вимогами
оптимальності: воно включає такі семантичні компоненти, набір яких є необхідним
і достатнім для того, щоб відмежувати одне значення слова від іншого29.
Центральним завданням лексикографічного опису є осмислення
семантичної структури слова на рівні мовної системи: «Загальновідомо, що слово
відносить до дійсності, відображає її і виражає свої значення не ізольовано, не у
відриві від лексико-семантичної системи цієї конкретної мови, а в нерозривному
зв’язку з нею, як її складовий елемент»30. При створенні словникового тлумачення
одним з найпродуктивніших є семасіологічний підхід опису значень слів з
використанням компонентного аналізу, який відіграє провідну роль у лексикосемантичних дослідженнях: «Метод семантичного аналізу слів, який ґрунтується
на виділенні компонентів їх значень (компонентний аналіз), вважається одним із
найбільш загальновизнаних способів лексикологічних досліджень»31. Вважається,
що сфера його застосування обмежена більш чи менш чітко організованими
лексико-семантичними групами слів, у яких можна виділити набір протиставлень
за певними диференційними ознаками. Словникове тлумачення будується на
основі виділення мінімальних семантичних компонентів, які дають можливість
ідентифікувати об’єкт, включити слово в групу споріднених за смислом одиниць і
чітко визначити відмінності між ними. «Вагомим досягненням сучасної
семасіології є розуміння лексичного значення слова як складного утворення, що
містить ієрархічно організовані семантичні компоненти («атоми» смислу,
диференційні семантичні множники, семи і т. ін.). Думка про компонентну
структуру лексичного значення слова випливає із розуміння мови як системноструктурного утворення і є надзвичайно плідною та перспективною» 32.
Розкладення значення слова на найпростіші складники походить від ідей
Л. Єльмслева і Р. Й. Якобсона та структурної лінгвістики загалом. Компонентний
аналіз, або аналіз за семантичними множниками, було розвинуто в роботах таких
27
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європейських та американських лінгвістів, як А. Греймас, Дж. Лайонз, Ю. Найда,
Б. Поттьє, А. Кребер, У. Гуденаф; В. Г. Гак, Й. А. Стернін, Д. М. Шмельов,
Ю. Д. Апресян, О. М. Селіверстова та ін. у Росії; Ж. П. Соколовська,
Л. А. Лисиченко, Л. О. Кудрявцева, В. А. Широков в Україні та ін. Цей
семасіологічний засіб опису значень слів, що дає змогу дослідити їх семантичну
структуру, у сучасному мовознавстві розглядається і як метод дослідження
значень слів у лексикології, і як засіб адекватного формулювання тлумачень слів
у загальномовному словнику тлумачного типу. Крім того, методика
компонентного аналізу передбачає не тільки розкладення значень на складники, а
й подальший їхній синтез33. При цьому синтез сем у тлумаченні відбувається на
якісно новому рівні, в результаті чого виявляються приховані до аналізу сторони
об’єкта, визначається його специфіка.
В основі такого опису лежить набір елементарних, далі нерозкладних
елементів смислу, які називаються семантичними множниками, або семами.
Центральним елементом у семному складі формули тлумачення виступає сема,
що є носієм родового значення. Семи, на основі яких відбувається ототожнення
класу, учені називають по-різному: архісеми (В. Г. Гак), інтегральні семи
(З. Д. Попова, Й. А. Стернін), ідентифікувальні семи (Л. М. Васильєв). Навколо
цього центру в певній послідовності розташовуються необхідні семантичні
компоненти, що є носіями видових ознак витлумачуваного слова. Ці більш
конкретні семи, які відрізняють індивідуальне значення слова від інших
протиставлених йому значень, визначають як диференціювальні семи
(Л. М. Васильєв),
диференційні
семи
(В. Г. Гак),
індивідуалізувальні,
діагностувальні семи (І. В. Арнольд).
У практиці укладання Словника української мови в 20 томах компонентний
аналіз застосовується також для встановлення і розмежування таких поширених у
мові явищ, як полісемія та омонімія, полісемія та моносемія – на основі критерію
наявності / відсутності загальних семантичних ознак – сем – у зіставлюваних
одиниць.
Різні значення слова, а також його відтінки утворюють його семантичну
структуру і є яскравим прикладом вияву системних зв’язків усередині одного
слова. Полісемія, або багатозначність слова, виникає внаслідок того, що мова
являє собою систему, обмежену порівняно з безкінечним багатоманіттям реальної
дійсності. За словами В. В. Виноградова, «мова змушена розносити численну
множину значень за тими чи іншими рубриками основних понять»34.
Багатозначність слова настільки велика і багатопланова проблема, що
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найрізноманітніші проблеми лексикології та тлумачної лексикографії так чи
інакше виявляються пов’язаними з нею.
Опис полісемії одиниць лексикона (в першу чергу слів) є одним із найбільш
складних завдань лексичної семантики. Основні питання наукового опису
багатозначності лексичних одиниць пов’язані з визначенням меж цієї категорії.
Базові теоретичні завдання в цій галузі можуть бути сформульовані так:
1) розрізнення полісемії та омонімії (тобто встановлення меж, у яких можна
говорити про різні значення одного й того самого слова, на відміну від випадків,
коли маємо справу з різними словами, що збігаються за формою). Полісемія і
омонімія є свідченням відомого в лінгвістиці асиметричного дуалізму мовного
знака і відносної свободи означеного й означуваного; 2) розрізнення полісемії та
моносемії (тобто встановлення тієї межі, до якої певне вживання слова слід
подавати як реалізацію другого значення, на відміну від випадків, коли різницю
конкретних уживань слова можна вважати контекстно зумовленим варіюванням у
рамках одного значення).
Визначення меж категорії багатозначності не піддається чіткій
операціоналізації. Пошукам критеріїв, які забезпечують розмежування полісемії
та омонімії, з одного боку, полісемії і моносемії – з іншого, присвячено велику
кількість досліджень. Однак будь-який із запропонованих критеріїв, узятий
окремо, має лише відносний характер. Відносність критеріїв розрізнення полісемії
та омонімії, а також відома суб’єктивність у виборі способу словникового опису
підтверджується тим, що одні й ті ж слова по-різному трактуються різними
словниками – у межах однієї словникової статті як різні значення – в одних
словниках, і як омоніми – в інших. Стосовно полісемії та моносемії можна
констатувати, що у різних словниках нерідко можна виявити неоднакове
представлення семантичної структури слова.
Зрозуміло, що труднощі у визначенні меж між полісемією і омонімією
пояснюються самою організацією мови. Адже реально ми маємо справу не з чітко
розмежованими явищами, а з поступовими переходами, тобто з деякою
градаційною шкалою, на одному кінці якої розташовуються «класичні» омоніми
на зразок коса1 (заплетене волосся), коса2 (сільськогосподарське знаряддя), коса3
(вузька намивна смуга суходолу в морі, річці), коса4 (селезінка, діал.), а на
другому – тісно пов’язані між собою значення, загальна частина семантики яких
має більшу питому вагу, ніж релевантні семантичні відмінності (пор., наприклад,
поле у словосполученнях типу пшеничне поле і футбольне поле).
Що стосується розмежування полісемії та моносемії, то зрозуміло, що в
реальному мовленні ми маємо справу з безкінечною множиною різних уживань
лексичних одиниць, а не з певними готовими значеннями слів. У якомусь смислі
кожне з уживань є унікальним, оскільки слово, яке розглядається як одиниця
мовлення, тобто використане в конкретній ситуації спілкування, обростає
додатковими смислами, привнесеними цією ситуацією. Крім того, потрапляючи в
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певний контекст, слово може підкреслювати, фокусувати деякі ознаки, важливі
для цього контексту, і приглушувати, ніби вводити в тінь інші ознаки, потенційно
наявні в його значенні. Зведення актуальних, мовленнєвих значень у значення
мовні, узуальні і є процесом лексикографічного представлення мовної дійсності.
При цьому застосування семного аналізу в лексикографічній практиці дає
змогу подати об’єктивну картину опису системних відношень у мові й
розмежувати семантичні структури слів без спільних ознак, установити полісемію
скрізь, де це потрібно, для опису лінгвістично значущих властивостей певної
лексичної одиниці, постулювати реальні, а не оказіональні значення в лексикосемантичній системі мови.
Дослідження значень слів традиційно здійснюється у межах окремих
об’єднань лексем зі спільною семантикою, що є системами, які по-різному
інтерпретуються мовознавцями. Згідно з лінгвістичною теорією поля, крім
синтагматичних, функціональних та інших полів, існують парадигматичні поля,
до яких відносять найрізноманітніші семантичні класи слів, у тому числі й
лексико-семантичні групи. У межах цих полів формуються окремі семантичні
моделі формул тлумачення. Проблема вивчення семантики лексичного складу
мови у складі лексичних угруповань отримала ґрунтовну розробку в науковій
літературі. Питання однотипного представлення семантики слів окремих
парадигматичних груп висвітлюється у працях зарубіжних і українських учених,
зокрема Й. Тріра, Л. Вейсгербера, К. Ройнінга, Н. Ю. Шведової, Ю. Д. Апресяна,
Г. С. Щура,
Л. М. Васильєва,
О. П. Євгеньєвої,
Е. В. Кузнєцової,
Ж. П. Соколовської, Л. А. Лисиченко, О. О. Тараненка та ін. До парадигматичних
об’єднань учені відносять різноманітні класи слів: тематичні, лексико-семантичні,
синонімічні, антонімічні та ін.
Важливою проблемою в сучасній лексикографічній науці є розроблення
представлення семантики окремих семантичних об’єднань слів. Доцільність
розроблення однотипних тлумачень слів убачала Н. Ю. Шведова для окремо
взятої частини мови: «Для того щоб уникнути різнобою в словнику, лексикограф
повинен працювати… з певними лексичними групами в межах окремих частин
мови. Тільки на цьому шляху можна досягти єдності в розмежуванні значень,
однотипності тлумачень»35. Автор наголошує на тому, що внаслідок цього
словник стане науковим твором, який спиратиметься на спеціально розроблені
«еталони опису слів, об’єднані формально і семантично»”36. На необхідності
уніфікованої побудови дефініцій наголошувала також О. П. Євгеньєва, яка
визнавала шлях створення моделей дефініцій саме для «тематичних» груп
лексики, з огляду на те, що такі спроби спираються на узагальнювальну та
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Шведова Н. Ю. Лексическая система и ее отражение в толковом словаре / Русистика
сегодня. Язык: система и ее функционирование. Москва : Наука, 1988. С. 171.
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класифікувальну силу людської свідомості37. Дослідниця лексико-семантичної
системи Е. В. Кузнєцова серед інших парадигматичних об’єднань лексики виділяє
саме лексико-семантичні групи: «Найважливішим з погляду лексичної системи
типом класів слів є лексико-семантичні групи. Вони об’єднують в собі слова
однієї частини мови, в яких крім загальних граматичних сем є щонайменше ще
одна загальна сема – категоріально-лексична (архісема, класема). Категоріальна
сема передбачає, «задає» не будь-які, а якісь певні аспекти свого уточнення. У
межах цих аспектів формуються типові диференційні семи. Відтак у кожній
окремій лексико-семантичній групі набір диференційних сем виявляється
специфічним38.
Питання про необхідність вивчення словникової інтерпретації лексичних
значень слів у межах певних угруповань порушувалося також і в українській
лексикографії. У праці В. А. Широкова акцентується увага на тому, що
моделювання лексичної семантики полягає у виявленні мовних засобів – слів і
зв’язків між ними, за допомогою яких можлива декомпресія лексичного значення
реєстрових одиниць словника на основі формул тлумачення, та у встановленні
співвідносних за тими чи іншими виокремленими параметрами угруповань39.
Отже, лексичний склад мови в тлумачному словнику має системний опис, який
полягає у виявленні та репрезентації зв’язків і відношень слова з іншими словами
у межах лексико-семантичних груп.
До складу парадигматичних об’єднань належать лексико-семантичні поля –
групи слів зі спільною гіперсемою, яка задає гіперонімічне відношення, що є
визначальним для слів відповідного поля. Різні лексико-семантичні поля можуть
мати непорожній перетин; багатозначні слова своїми значеннями можуть входити
до різних полів. У свою чергу лексико-семантичні поля поділяються на
семантично дрібніші об’єднання – лексико-семантичні групи, у межах яких
виділяють об’єднання, побудовані на відношеннях синонімії, антонімії, конверсії
та гіпо-гіперонімії. У лексико-семантичну групу (ЛСГ) об’єднуються слова однієї
частини мови на основі єдиної, узагальненої семантичної ознаки, що міститься у
значеннях цих слів. Наявність такої спільної ознаки виражається у семантичній
співвіднесеності всіх елементів ЛСГ, і це виступає її суттєвою прикметою.
Наведений факт має пряме відношення до поняття лексикографічного типу: до
однієї групи лексем, об’єднаних хоча б однією якоюсь спільною властивістю,
застосовуються одні й ті самі правила опису в словнику40. Так простежується
37
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типове представлення елементів значення слова в тлумаченнях слів однієї
лексико-семантичної групи, а сама формула тлумачення виступає
стандартизованою, уніфікованою структурою, в межах якої реалізується
однотипне функціонування семантичних компонентів. У зв’язку з цим
актуальними є поділ складу словника на лексико-семантичні об’єднання й
розроблення в їхніх межах уніфікованих формул тлумачення. Такий напрямок
досліджень є актуальним і конструктивним для формування наукової парадигми
лексико-семантичних відношень мови, їхньої класифікації та комбінації, подання
як цілісної картини: «Що стосується сучасної семантики, то основним предметом
її уваги є семантичне представлення: замість того щоб говорити про значення (і
зміни значення), вона прагне моделювати їх і представити у вигляді експліцитних
формул»41.
Продовжуючи традицію укладання великих словників тлумачного типу,
Словник української мови у 20 томах, суттєво модифікований, уточнений і
доповнений, має на меті представити сучасну українську мову в усій
багатоманітності та повноті лексичного складу, відобразити сучасні уявлення
українців про світ, передати нащадкам духовні надбання нації. Саме така функція
і покладена на тлумачний словник: «Словник розгортає перед своїми читачами
картину світу – так, як вона існує у свідомості носіїв цієї мови»”42.

12.2.2. Формалізація значень у тлумачному словнику
Зміст цього параграфу в основному корелює з викладом підрозділу 5.4.
першого тому й тут наведений лише для зручності читача і в дещо скороченому
вигляді.
Поряд із теоретичними положеннями щодо природи граматичного і
лексичного значення та їх рефлексивними визначеннями не менш важливим для
лексикографії є операціональний аспект цих понять, який потребує формалізації
дій, пов’язаних із процесом абстрагування граматичних і лексичних значень. Тож
постає питання: в який спосіб можна встановити різні значення слова, за
допомогою яких засобів їх можна розрізнити, як встановлюються відношення між
ними, зокрема відношення близькості, або, скажімо, протилежності, як
визначаються їхні семантичні детермінанти, якими, власне, ці детермінанти
можуть бути і т. ін.
Очевидно, що значення слова розгортаються (проявляються) тільки в
контексті. Отже, теоретично для експлікації значень конкретного слова необхідно
зібрати всі – у певному сенсі – його контексти, де воно функціонує, розподілити
41
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їх за однорідними у певному (семантичному) відношенні групами, кожна з яких і
є репрезентантом певного лексичного значення. Далі, вивчаючи ці групи
контекстів, лексикограф виводить із кожної такої групи окреме лексичне значення
аналізованої лексеми і кваліфікує відповідні граматичні значення.
Зрозуміло, що така схема є ідеалізацією, адже в принципі сума контекстів є
нескінченною, а на практиці лексикограф завжди має справу з обмеженим (часто
дуже обмеженим) колом контекстів, з якого він, спираючись на своє знання
системи мови, лінгвістичний досвід та інтуїцію, вибудовує систему лексичних
значень. Зрозуміло також, що при цьому важко позбавитися суб’єктивізму,
притаманного будь-якому, навіть дуже об’єктивно налаштованому дослідникові.
Постає ще декілька питань. Чи будь-якому контексту k(x) слова х відповідає
певне і лише одне лексичне значення? Чи не може виникнути ситуація, коли
одному й тому самому контекстові мусимо приписати два або більше лексичних
значення, чи взагалі приписати значення, які внаслідок десемантизації або інших
семантичних процесів не можна трактувати як лексичні? Відповіді на ці питання,
типові для когнітивних ситуацій, характерних для формалізму семантичних
станів, можна одержати лише шляхом ретельного аналізу досить великих,
репрезентативних колекцій контекстів. У наш час завдання щодо зібрання та
експлікації контекстів покладається на лінгвістичні корпуси – значні за обсягами
електронні бібліотеки текстів, розмічені (марковані) граматичними параметрами
всіх наявних у цих текстах слів, що утворюють спеціальний пошуковий індекс,
використання якого й надає можливість практично миттєвого одержання повного
набору контекстів будь-якого обраного слова за всіма джерелами,
представленими в корпусі. Великі лінгвістичні корпуси сьогодні мають обсяги в
сотні мільйонів і мільярди слововживань. Докладний опис конструкції, принципів
побудови лінгвістичних корпусів та їх застосування буде викладено в томі IV цієї
роботи. На основі вивчення тим чи іншим способом одержаних сукупностей
контекстів здійснюється формування комплексів лексичних значень слів, що є
об’єктами лексикографування.
Підсумуємо викладене у вигляді певної схеми або послідовності етапів.
На першому етапі формується множина К(х) контекстів мовної одиниці
(лексеми43) х, де х пробігає клас слів певної мови. У такий спосіб одержується
«множина множин» контекстів.
На другому етапі множина К(х) для кожної лексеми х розподіляється за
сукупностями неперетинних підмножин:
N(х)

К(х) 



Кі(х); Кі(х)  Кj(х) =  при і z j,

(12.1)

і=1

43
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школою) називається слово зі знятою омонімією разом із сукупністю всіх його словозмінних
форм, яким притаманний певний спільний комплекс лексичних значень.
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де N(х) є ціле число, яке ототожнюється із кратністю полісемії лексеми х.
Здійснення розбиття К(х) на окремі підмножини Кі(х), і=1, 2, …., N(х), є
неформальним інтелектуальним процесом, оскільки саме у ньому відбувається
зіставлення множині Кі(х) певного лексичного значення. Іншими словами, ми
припускаємо, що між лексичним значенням lі(х) та множиною контекстів Кі(х)
існує певна взаємно-однозначна відповідність:
lі(х) l Кі(х),
(12.2)
яку встановлює і фіксує лексикограф. При цьому для спрощення викладу
вважаємо, що множини Кі(х) сформовано в такий спосіб, що в кожному контексті
k і r(х)  Кі(х) лексема х, хоч і може зустрічатися більше одного разу, але в одному
і тільки одному лексичному значенні.
На практиці не всі контексти лексичної одиниці х беруться до розгляду при
визначенні лексичних значень. Розглядаються й аналізуються лише ті контексти,
у яких значення відповідної одиниці є «соціалізованим». Тобто таких контекстів є
достатньо багато й уживання розглядуваної одиниці в них є суспільно усталеним,
яке можна ввести й закріпити в конвенціональному модусі. Занадто
індивідуалізовані, «оказіональні» контексти, зазвичай, кваліфікуються як
виразники «смислів». У такий спосіб екстралінгвістичний зміст лексичної одиниці
набуває двоіпостасного характеру, а саме як «значення» та «смисл»44.
Таким чином, слід констатувати, що у формулі (12.1) підмножини Кі(х),
і=1, 2, …., N(х) не повністю покривають всю множину контекстів К(х). Разом і
поряд із Кі(х) у мовленні можуть існувати та функціонувати певні «виняткові»
контексти, які маніфестують змісти, що не зводяться до «стандартних» лексичних
значень, приписуваних контекстам Кі(х). Строго кажучи, формулу (12.1) варто
було б переписати у такому вигляді:
N(х)

К(х) =  Кі(х) + Q(x) ,

(12.3)

і=1

де Q(x) – множина «нестандартних» контекстів, у яких маніфестовано змісти, що
не зводяться до конвенціональних лексичних значень, приписуваних контекстам
Кі(х). Розбиття К(х) на дві групи, подане у формулі (12.3), а радше існування (хоч
би і потенційне) множини «смислів» Q(x) є свідченням семантичної незамкненості
мовної системи та практично необмежених виражальних можливостей мови. Як
наслідок викладеного констатуємо, що контексти Q(x) є «несловниковими» і
стандартно не лексикографуються.
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Порівняємо, для прикладу, сказане із визначенням значення та смислу, яке дає
І. М. Кобозєва [Лингвистическая семантика. Москва : КомКнига, 2007. С. 13]:
«Значение Х-а – это информация, связываемая с Х-ом конвенционально, т.е. согласно
общепринятым правилам использования Х-а в качестве средства передачи информации.
Смысл Х-а для Y-а в Т – это информация, связываемая с Х-ом в сознании Y-а в период
времени Т, когда Y производит или воспринимает Х в качестве средства передачи
информации».
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Зазначимо, що формулювання лексичного значення lі(х) (або побудова його
словникової дефініції) відбувається вже на наступному – третьому етапі.
А саме, тут на підставі аналізу членів множини Кі(х) здійснюється
категоризація елементів словникової дефініції, їх формалізація й облаштування
дефініції у вигляді, який відповідає концепції конкретного словника і
лексикографічній традиції.
Сукупність зазначених етапів в основному і визначає процес
лексикографування. Розглянемо докладніше зміст етапів цього процесу.
Як було сказано, перший етап полягає у формуванні множини контекстів
К(х) лексеми х, коли х пробігає клас слів певної – у нашому випадку української –
мови. Позначимо цей клас символом W U, тобто хW U. Вважаємо, що клас W U
містить усі (у певному сенсі) українські слова. Їх число вважатимемо скінченним,
але необмеженим. Скінченність W U є цілком природною, адже у протилежному
разі ми мусили б констатувати наявність серед членів W U таких елементів, які
мають нескінченну довжину, що неможливо. У той же час, W U слід уважати
необмеженою сукупністю, адже у будь-який момент її можна розширити шляхом
додавання якогось нового елемента.
Для формування множини К(х) необхідно мати певну множину текстів
(усних та/або писемних), які були б проіндексовані елементами хW U. Така
індексація забезпечує прямий доступ до всіх контекстів обраної лексеми х. Кожен
конкретний контекст k(х), який належить до К(х): k(х)  К(х), є текстом певної
довжини, що містить слово х. Довжина k(х) мусить бути достатньою для того, щоб
визначити значення слова х. Як правило, ця довжина обмежується одним
реченням, проте трапляються випадки, коли одного речення недостатньо. У
сучасних лінгвістичних корпусах довжина контекстів не є сталою величиною і
може змінюватися за бажанням користувача.
З формули (12.2), зокрема, випливає, що всі контексти з множини Кі(х) є
еквівалентними: k і r(х) ~ k і p(х), k і r(х)  Кі(х); k і p(х)  Кі(х), стосовно їхньої
відповідності до lі(х). Однак, в різних контекстах k і r(х), r = 1, 2, …, лексема х
може набувати різних граматичних значень. Тому, використовуючи формалізм
теорії семантичних станів, можна подати диференційний семантичний стан s і r(х)
лексеми х в контексті k і r(х) у такому вигляді:
s і r(х) = g і r(х) lі(х) ,
(12.4)
де символом g і r(х) позначено граматичний стан (формальну репрезентацію
граматичного значення) лексеми х в контексті k і r(х), а через lі(х) – лексичний стан
(формальну репрезентацію лексичного значення) лексеми х у цьому ж контексті.
Очевидно, що зміна індексу r, тобто варіація граматичного значення лексеми х не
впливає на її лексичне значення. Це означає, що можна визначити семантичний
стан лексеми х у вигляді зваженої суми:
s і(х) = [6 D і r(х)g і r(х)] lі(х) ,
(12.5)
r
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де індекс r маркує різні граматичні значення лексеми х, а ваги Dі r(х) вибрано
так, що 6 D і r(х) =1; D і r(х) t 0.
r

6 D і r(х)g і r(х) у формулі (12.5) відповідає за внесок окремих
r
граматичних значень у семантичний стан лексеми х.
Формулу (12.4) можна узагальнити на випадок, що враховує взаємодію
граматичної та лексичної семантики:
s і r(х) = g і r(х) І (g; l; х) lі(х) ,
(12.6)

Співмножник

де член І (g; l; х) відповідає за взаємодію між граматичною та лексичною
семантикою лексеми х у стані s і r(х).
Розглянемо окремо випадок, коли різні лексеми характеризуються єдиним
комплексом лексичних значень. Причому тут йдеться про такі лексеми, які не є
абсолютними синонімами, а варіюють за певною граматичною ознакою, що не
може кваліфікуватися як словозмінна. Приклади такого типу досить поширені,
зокрема, у системі українського дієслова45. Розглянемо для ілюстрації словникову
статтю із СУМ-20 із реєстровою одиницею «Перезрівати»:
ПЕРЕЗРІВА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ПЕРЕЗРІ́ТИ, і́ю, і́єш, док. Ставати надто
зрілим, спілим. Щоб уникнути напруження робіт у період збирання врожаю і
щоб сировина не перезрівала, садити тютюн треба протягом 25–30 днів
залежно від початку теплого періоду весною і холодного – восени (з наук. літ.);
// перен. Ставати старішим, ніж це треба для якогось становища, стану (про
людей). [ М а к а р : ] Ти вже дозрів. Тебе треба раз добре потрусити, і впадеш.
[ П а в л о : ] А ти вже так перезрів, дмухнути на тебе, і розсиплешся
(О. Корнійчук); // перен. Досягати вищого ступеня розвитку, після якого
відбувається розклад або перехід в інший стан. Наші почуття перезріли й
вкрилися пліснявою (із журн.).

Ліва частина цієї словникової статті: ПЕРЕЗРІВА́ТИ, а́ю, а́єш, недок.,
ПЕРЕЗРІ́ТИ, і́ю, і́єш, док. представлена видовою парою «перезрівати» (дієслово
недоконаного виду) і «перезріти» (дієслово доконаного виду). Зазначені дієслова,
очевидно, належать до різних дієслівних словозмінних класів46 і мають різні
словозмінні парадигми47. Отже, граматична семантика вмотивовує належність цих
дієслів до різних «лексем». Незважаючи на це, вони характеризуються спільним
комплексом лексичних значень, що видно з лексикографічної розробки наведеної
словникової статті, яка містить основне значення:
С1(х) =«Ставати надто зрілим, спілим»
45

Рабулець О. Г., Сухарина Н. М., Широков В. А., Якименко К. М. Дієслово в
лексикографічній системі. Київ : Довіра, 2004.
46
Шевченко І. В. Моделі та алгоритмічно–програмне забезпечення лексикографічних
систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.13.06. Київ, 2000. 19 с.;
47
Широков В. А. Інтегрована лексикографічна система «Словники України», в. 4.1.
Електронне видання.
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та два його відтінки:
V11(х) = «перен. Ставати старішим, ніж це треба для якогось становища,
стану (про людей)»
та
V12(х) = «перен. Досягати вищого ступеня розвитку, після якого відбувається розклад або
перехід в інший стан».
Таким чином, ці дієслова характеризуються одним повним семантичним
станом:
(12.7)
s (х) = E1 g1С1(х) + E11 g11V11(х) + E12 g12V12(х) ,
де х = «перезрівати»; s(х) є семантичним станом, визначеним згідно з формулою
(12.5), який є суперпозицією елементарних семантичних станів (лексичних
значень) С1(х), V11(х) та V12(х); gD – компоненти відповідних граматичних значень.
Зауважимо, що у формулі (12.5) слід здійснити певне уточнення поняття
«лексема». Його варто узагальнити як сукупність усіх варіантів форм слова х, які
мають спільний комплекс лексичних значень. Отже, бачимо, що поняття
семантичного стану є більш загальним, ніж поняття граматичного та лексичного
значення.
В українській мові зазначена вище варіативність може здійснюватися за
різними граматичними морфологічними параметрами. Перелічимо деякі з них.
Префіксальна варіація:
а) вбікaубік, вбіленийaубілений, вбогістьaубогість, вболіватиaуболівати,
(фонетична префіксальна варіація);
б) зглянутисяaізглянутисяaзоглянутися; згарячуaізгарячу; ззадуaіззаду,
зобганийaзібганий; відбиватиaодбивати (структурно-фонетична префіксальна
варіація);
Коренева варіація:
кмітитиaкметити; кмітуватиaкметувати;
Суфіксальна варіація:
а) устрінутиaустріти (не веде до зміни словозмінного класу і виду дієслова);
б) БУЛЬКОТА́ТИ (очу́, о́чеш) a БУЛЬКОТІ́ТИ (очу́, оти́ш) – (веде до зміни
словозмінного класу, але не веде до зміни виду дієслова);
в) ВИГОВО́РЮВАТИ (недок.) a ВИ́ГОВОРИТИ (док. ) – (веде до зміни
виду дієслова).
Можливе також комбінування різних типів варіативності. Отже,
варіативність, що має граматичне походження, може бути типізована і формально
врахована у члені Dі r(х)g і r(х) формули (12.5) через уведення спеціального
параметра t, за допомогою якого здійснюється маркування різних типів
варіативності лексеми х, що зберігають комплекс її лексичних значень:
6 6 D і r t (х t)gі r t (х t).
(12.8)
r

t
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У другій книзі цього тому буде побудовано формалізовану теорію типів
варіативності, які можуть зберігати лексичні значення, для українського дієслова
та, частково, для іменника. Причому для дієслова вдасться точно визначити,
перерахувати та специфікувати всі типи варіативності лексичних одиниць, для
яких можливе збереження повного комплексу лексичних значень. Тобто буде
виведено необхідні умови для забезпечення зазначеного збереження.
Загальна формула для представлення семантичного стану лексеми з
урахуванням варіативності, що не веде до зміни повного лексичного значення,
набуває вигляду:
s (х) = 6Ei [6
і

6 D і r t (х t)gі r t (х t) І (g; l; х t)] lі(х) ,

r t

(12.9)

де коефіцієнти Ei можна інтерпретувати як відносні ваги (середні частоти), з
якими різні лексичні значення lі(х), і = 1, 2, …, зустрічаються у множині К(х).

12.3. Головні принципи будови та укладання СУМ-20
12.3.1. Будова лексикографічної системи Словника української мови
Відповідно до загальної теорії лексикографічних систем для визначення
структури Словника української мови необхідно в першу чергу побудувати для
нього основну діаграму за формулою (6.12) з тому І, тобто визначити об’єкти /
(IQ(D)), P(IQ(D)), F, С і H. Це означає, що потрібно визначити будову об’єктів /
(х) і P (х) для всіх хW, де символом W позначений клас слів української мови.
Вирішення цього завдання для Словника української мови вперше було здійснено
в монографії48. Відповідно до цієї монографії в структурі /(х) виділяються
наступні елементи:
Реєстровий ряд. Він складається з заголовного слова х в канонічній формі,
а також ряду інших слів, що мають із заголовним словом загальний комплекс
лексичних значень. Такі послідовності слів називаємо еквісемантичними рядами.
Отже, мінімальний реєстровий ряд складається з одного лише заголовного слова,
яке є реєстровою одиницею словникової статті V(x).
Елементи реєстрового ряду об’єднуються в групи, що відносяться до одного
словозмінного класу (для повнозначних змінюваних частин мови). Після кожної
такої групи в тексті словникової статті подається набір парадигматичних
показників, що ідентифікують словозмінний клас, до якого належить ця група.
Крім того, після кожного елемента реєстрового ряду наводиться його фонетичний
варіант, якщо такий є. За потреби зазначаються показники синтаксичних зв’язків і
функцій, граматичні параметри, стилістичні й інші ремарки (детально про це див.
підрозділи 12.3.2, 12.3.6–12.3.15).
48

Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. Київ : Довіра, 1998. 331 с.
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Для однослівного реєстрового ряду загальна форма /(х) має такий вигляд:
х, Пар(х), Грам(х), Рем(х), Синт(х), де х – реєстрова одиниця; Пар(х) –
парадигматичні показники для змінюваних слів; Грам(х) – граматичні параметри
(рід для іменників, вид для дієслова, показник частини мови, що подається для
займенників, імен числівників, прислівників, службових частин мови і вигуків);
Рем(х) – ремарки різних типів; Синт(х) – показники синтаксичних зв’язків і
функцій.
Досліджуючи будову Р(х), виводимо, що вона складається з декількох
вкладених одна в одну підструктур, ідентифікація яких пов’язана з певними
лінгвістичними феноменами.
У структурі правої частині Р(х) словникової статті СУМ-20 відображаються
багатозначність реєстрової одиниці, а також її колокації (словосполучення, в яких
представлена дана одиниця). Багатозначність має двоступеневий характер і
складається з рубрик, які представляють лексичні значення відповідних лексем та
їх відтінки. Всі структурні ефекти, які ми тут описуємо, формально визначені в
тексті словника за допомогою спеціальних роздільників, позиційно, шрифтовими
виділеннями і т. ін. Тому побудова формального репрезентанта структури може
бути повністю алгоритмізована.
Аналіз структур правих частин P(x) словникових статей СУМу дає змогу
виокремити такі структурні елементи.
Найбільшим із них є той, що відтворює ефект багатозначності реєстрової
одиниці (полісемія). Отже, полісемія: Si – це частина P(x), що містить тлумачення
і-го лексичного значення реєстрової одиниці x. Тож довільну P(x) можна
представити як об’єднання:
n(x)

P(x)   Si, Si Sj =  при i
i=1

(12.10)

У кожній рубриці Si розміщуються ілюстрації і-го лексичного значення,
тобто приклади його вживання в літературному тексті – вони позначаються
символом J(i, q), а також фрагменти словникової статті, що відображають відтінки
значення. У поліграфічному оформленні вони представлені двома скісними
лініями «//»; відтінки значення Si позначаємо через V(i, j). До кожного відтінку
також подається одна або кілька ілюстрацій.
Аналогічну структуру має система словосполучень (колокацій).
У
СУМ-20
представлені
словосполучення
чотирьох
типів:
стійкі
словосполучення, власне фразеологізми, термінологічні словосполучення та
еквіваленти слова. Кожен з цих чотирьох типів в тексті СУМ-20 забезпечений
ідентифікувальним маркером.
Таким чином, формально структура Р(х) представляється у вигляді графа:

42

Р(х)

S(х)
J(х)

K(х)
V(х)

JV(х)

R(х)

JR(х)

(12.11)

F(х)

T(х)

E(х)

VR(х)

JF(х) VF(х)

JT(х) VT(х) JE(х) VE(х)

JVR(х)

JVF(х)

JVT(х)

JVE(х)

де символом P(х) позначена права частина словникової статті з реєстровою
одиницею х; відповідно: S – комплекс рубрик лексичного значення; K – комплекс
колокацій; J – комплекс ілюстрацій всіх категорій; V – комплекс відтінків значень;
R – комплекс стійких словосполучень; F – комплекс фразеологізмів; T – комплекс
термінологічних словосполучень; E – комплекс еквівалентів слова. Стрілками на
графі, як звичайно, позначено відношення належності: А o В  А  В.
Проілюструємо викладений опис структури (12.11) на прикладі словникової
статті досить загального вигляду:
БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ, я́ю, я́єш, недок., БЛАГОСЛОВИ́ТИ, влю́ , ви́ ш;
мн. благословля́ ть; док. і рідко недок., кого, що. 1. бібл. Давати милість,
благодать, допомогу і т. ін. кому-, чому-небудь; обдаровувати благами (про
Бога). Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як
щитом! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Нехай благословляє нас Бог, і всі кінці землі
хай бояться Його! (Біблія. Пер. І. Огієнка); // кого ким, чим, розм. Давати,
дарувати (про Бога). Живе Олеся рік і другий .. і четвертий. Благословив
Господь діточками: три сини як три соколи (Марко Вовчок).
2. рел.-церк. Хрестити кого-небудь, проказуючи при цьому молитву,
побажання. – Що ж ти нас не благословляєш, панотче? – каже Сомко
Череваневі (П. Куліш); Веде Олександра діток, обливаючись сльозами, та все
тільки благословляє їх та хрестить... (Марко Вовчок); Сиділа [Згода] на
балконі нового будинку та все лиш усміхалася та благословила (І. Франко);
Дай вам Боже.. дочечку до року до вінця благословити... (Леся Українка);
Благослови ж, матусю, чумаків На їх непевну і тяжку дорогу (М. Рильський);
Перед початком роботи делегатів та гостей благословили на добро
священики Української автокефальної православної та Української грекокатолицької церков (з газ.); * Образно. Природа .. лагідно благословляла
людські веселощі (Я. Качура).
3. перев. на що. Давати згоду на що-небудь, дозволяти кому-небудь
щось. – Я піду у черниці, – промовляє Катря .. – Я [батько] ніколи тебе на се не
благословлю! (Марко Вовчок); Вмер старий Варлаам.., перед смертю
благословивши свого учня йти в печери (М. Грушевський).
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4. уроч. Прославляти, хвалити кого-, що-небудь. Я благословлятиму
Господа кожного часу, хвала Йому завсіди в устах моїх! (Біблія. Пер.
І. Огієнка); Умийся, серце, щоб пізнала [мати] тебе .. І Господа благословляла
за долю добрю твою (Т. Шевченко); Старий Гурте?.. поселився у капітана і
благословить його ім’я та пильнує його дітей (І. Франко).
5. Бажати кому-, чому-небудь добра, миру, благодаті і т. ін. Любіть
ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто
ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує (Біблія. Пер. І. Огієнка);
Не платіть злом за зло або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте, знавши,
що на це вас покликано, щоб ви успадкували благословення (Біблія. Пер.
І. Огієнка).
( ۍ1) Бо́ же (Го́ споди) благослови́ – уживається як побажання успіху
перед початком якої-небудь справи, схвалення якихось дій. – Благословіть сей
чесний і важкий хліб у піч посадити! – Боже благослови! (Г. КвіткаОснов’яненко); [С о т н и к (підходить до сина, хрестить його і цілує):] Боже
тебе благослови, моя дитино! (Т. Шевченко); (2) [Ле́ две (ще т і́льки)]
благословля́ло / благослови́ ло на світ, безос. – світало, розвиднялося.
Щебетання ластівок над вікном її невеличкої кімнати будило її [Марію], ще
тільки благословляло на світ; а коли з-за обрію витикалося сонце, воно
заставало її вже в полі (Д. Бедзик); Ось і сьогодні схопився [Твердохліб], ледве
на світ благословило. Дні весняні гарячі, сівба тільки-но почалася, тут не до
сну (І. Цюпа).

Ліва частина даної словникової статті /(БЛАГОСЛОВЛЯТИ) набуває
вигляду:
БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ,

я́ю,

я́єш,

недок.,

БЛАГОСЛОВИ́ТИ,

влю́,

ви́ш;

мн.

благословля́ть; док. і рідко недок., кого, що.

БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ і БЛАГОСЛОВИ́ТИ.
При цьому:
Пар (БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ) = я́ю, я́єш;
Пар (БЛАГОСЛОВИ́ТИ) = влю́, ви́ш; мн. благословля́ть;
Грам (БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ)= недок. (показник недоконаного виду);
Грам (БЛАГОСЛОВИ́ТИ) = док. і рідко недок. (показник доконаного виду, а також
вказівка, що рідко це дієслово вживається також і в недоконаному виді);
Синт (БЛАГОСЛОВЛЯТИ; БЛАГОСЛОВИТИ) = кого, що

Позначимо символом Сi, i = 1, 2, частину тексту словникової статті, яка
характеризується певним показником виду, а саме:
С1 = БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ, я́ю, я́єш,
С2 = БЛАГОСЛОВИ́ТИ, влю́, ви́ш; мн. благословля́ть;
символами Вi j – частини реєстрових рядів, які стосуються одного
словозмінного класу. У розглянутій словниковій статті це будуть елементи В11 =
БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ і В21 = БЛАГОСЛОВИ́ТИ;
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символами Ki j r – окремі компоненти реєстрових рядів усередині частини
реєстрового ряду, що відноситься до одного словозмінного класу. У зазначеній
словниковій статті це будуть елементи K111 =В11 и K211 = В21.
Тоді, позначивши символом АoВ вкладення АВ, отримаємо наступне
графічне представлення /(БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ):

Рис. 12.1. Графічна репрезентація /(БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ)

Графічна репрезентація комплексних формальних ознак елементів правої
частини для даної словникової статті має такий вигляд:

Рис. 12.2. Графічна репрезентація Р(БЛАГОСЛОВЛЯ́ТИ)

Випишемо всі структуротвірні елементи правої частини цієї словникової
статті.
S: 1. бібл. Давати милість, благодать, допомогу і т. ін. кому-, чомунебудь; обдаровувати благами (про Бога). Ти, Господи, благословлятимеш
праведного, милістю вкриєш його, як щитом! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Нехай
благословляє нас Бог, і всі кінці землі хай бояться Його! (Біблія. Пер.
І. Огієнка); // кого ким, чим, розм. Давати, дарувати (про Бога). Живе Олеся рік
і другий .. і четвертий. Благословив Господь діточками: три сини як три
соколи (Марко Вовчок).
2. рел.-церк. Хрестити кого-небудь, проказуючи при цьому молитву,
побажання. – Що ж ти нас не благословляєш, панотче? – каже Сомко
Череваневі (П. Куліш); Веде Олександра діток, обливаючись сльозами, та все
тільки благословляє їх та хрестить... (Марко Вовчок); Сиділа [Згода] на
балконі нового будинку та все лиш усміхалася та благословила (І. Франко);
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Дай вам Боже.. дочечку до року до вінця благословити... (Леся Українка);
Благослови ж, матусю, чумаків На їх непевну і тяжку дорогу (М. Рильський);
Перед початком роботи делегатів та гостей благословили на добро
священики Української автокефальної православної та Української грекокатолицької церков (з газ.); * Образно. Природа .. лагідно благословляла
людські веселощі (Я. Качура).
3. перев. на що. Давати згоду на що-небудь, дозволяти кому-небудь
щось. – Я піду у черниці, – промовляє Катря .. – Я [батько] ніколи тебе на се не
благословлю! (Марко Вовчок); Вмер старий Варлаам.., перед смертю
благословивши свого учня йти в печери (М. Грушевський).
4. уроч. Прославляти, хвалити кого-, що-небудь. Я благословлятиму
Господа кожного часу, хвала Йому завсіди в устах моїх! (Біблія. Пер.
І. Огієнка); Умийся, серце, щоб пізнала [мати] тебе .. І Господа благословляла
за долю добрую твою (Т. Шевченко); Старий Гурте?.. поселився у капітана і
благословить його ім’я та пильнує його дітей (І. Франко).
5. Бажати кому-, чому-небудь добра, миру, благодаті і т. ін. Любіть
ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто
ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує (Біблія. Пер. І. Огієнка);
Не платіть злом за зло або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте, знавши,
що на це вас покликано, щоб ви успадкували благословення (Біблія. Пер.
І. Огієнка).
S1: 1. бібл. Давати милість, благодать, допомогу і т. ін. кому-, чомунебудь; обдаровувати благами (про Бога). Ти, Господи, благословлятимеш
праведного, милістю вкриєш його, як щитом! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Нехай
благословляє нас Бог, і всі кінці землі хай бояться Його! (Біблія. Пер.
І. Огієнка); // кого ким, чим, розм. Давати, дарувати (про Бога). Живе Олеся рік
і другий .. і четвертий. Благословив Господь діточками: три сини як три
соколи (Марко Вовчок).
J1 S1: Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його,
як щитом! (Біблія. Пер. І. Огієнка).
J2 S1: Нехай благословляє нас Бог, і всі кінці землі хай бояться Його!
(Біблія. Пер. І. Огієнка).
V1 S1: // кого ким, чим, розм. Давати, дарувати (про Бога). Живе Олеся рік
і другий .. і четвертий. Благословив Господь діточками: три сини як три
соколи (Марко Вовчок).
J1 V1S1: Живе Олеся рік і другий .. і четвертий. Благословив Господь
діточками: три сини як три соколи (Марко Вовчок).
S2: 2. рел.-церк. Хрестити кого-небудь, проказуючи при цьому молитву,
побажання. – Що ж ти нас не благословляєш, панотче? – каже Сомко
Череваневі (П. Куліш); Веде Олександра діток, обливаючись сльозами, та все
тільки благословляє їх та хрестить... (Марко Вовчок); Сиділа [Згода] на
балконі нового будинку та все лиш усміхалася та благословила (І. Франко);
Дай вам Боже.. дочечку до року до вінця благословити... (Леся Українка);
Благослови ж, матусю, чумаків На їх непевну і тяжку дорогу (М. Рильський);
Перед початком роботи делегатів та гостей благословили на добро
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священики Української автокефальної православної та Української грекокатолицької церков (з газ.); * Образно. Природа .. лагідно благословляла
людські веселощі (Я. Качура).
J1 S2: – Що ж ти нас не благословляєш, панотче? – каже Сомко
Череваневі (П. Куліш).
J2 S2: Веде Олександра діток, обливаючись сльозами, та все тільки
благословляє їх та хрестить... (Марко Вовчок).
J3 S2: Сиділа [Згода] на балконі нового будинку та все лиш усміхалася та
благословила (І. Франко).
J4 S2: Дай вам Боже.. дочечку до року до вінця благословити... (Леся
Українка).
J5 S2: Благослови ж, матусю, чумаків На їх непевну і тяжку дорогу
(М. Рильський).
J6 S2: Перед початком роботи делегатів та гостей благословили на
добро священики Української автокефальної православної та Української
греко-католицької церков (з газ.).
J7 S2: * Образно. Природа .. лагідно благословляла людські веселощі
(Я. Качура).
S3: 3. перев. на що. Давати згоду на що-небудь, дозволяти кому-небудь
щось. – Я піду у черниці, – промовляє Катря .. – Я [батько] ніколи тебе на се не
благословлю! (Марко Вовчок); Вмер старий Варлаам.., перед смертю
благословивши свого учня йти в печери (М. Грушевський).
J1 S3: – Я піду у черниці, – промовляє Катря .. – Я [батько] ніколи тебе
на се не благословлю! (Марко Вовчок).
J2 S3: Вмер старий Варлаам.., перед смертю благословивши свого учня
йти в печери (М. Грушевський).
S4: 4. уроч. Прославляти, хвалити кого-, що-небудь. Я благословлятиму
Господа кожного часу, хвала Йому завсіди в устах моїх! (Біблія. Пер.
І. Огієнка); Умийся, серце, щоб пізнала [мати] тебе .. І Господа благословляла
за долю добрую твою (Т. Шевченко); Старий Гурте?.. поселився у капітана і
благословить його ім’я та пильнує його дітей (І. Франко).
J1 S4: Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала Йому завсіди в
устах моїх! (Біблія. Пер. І. Огієнка).
J2 S4: Умийся, серце, щоб пізнала [мати] тебе .. І Господа благословляла
за долю добрую твою (Т. Шевченко).
J3 S4: Старий Гурте?.. поселився у капітана і благословить його ім’я
та пильнує його дітей (І. Франко).
S5: 5. Бажати кому-, чому-небудь добра, миру, благодаті і т. ін. Любіть
ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто
ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує (Біблія. Пер. І. Огієнка);
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Не платіть злом за зло або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте, знавши,
що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення (Біблія. Пер.
І. Огієнка).
J1 S5: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає,
творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує
(Біблія. Пер. І. Огієнка).
J2 S5: Не платіть злом за зло або лайкою за лайку, навпаки,
благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували
благословення (Біблія. Пер. І. Огієнка).
F: ( ۍ1) Бо́ же (Го́споди) благослови́ – уживається як побажання успіху
перед початком якої-небудь справи, схвалення якихось дій. – Благословіть сей
чесний і важкий хліб у піч посадити! – Боже благослови! (Г. КвіткаОснов’яненко); [С о т н и к (підходить до сина, хрестить його і цілує):] Боже
тебе благослови, моя дитино! (Т. Шевченко); (2) [Ле́ две (ще т і́льки)]
благословля́ло / благослови́ ло на світ, безос. – світало, розвиднялося.
Щебетання ластівок над вікном її невеличкої кімнати будило її [Марію], ще
тільки благословляло на світ; а коли з-за обрію витикалося сонце, воно
заставало її вже в полі (Д. Бедзик); Ось і сьогодні схопився [Твердохліб], ледве
на світ благословило. Дні весняні гарячі, сівба тільки-но почалася, тут не до
сну (І. Цюпа).
FS1 : ( ۍ1) Бо́ же (Го́ споди) благослови́ – уживається як побажання
успіху перед початком якої-небудь справи, схвалення якихось дій. –
Благословіть сей чесний і важкий хліб у піч посадити! – Боже благослови!
(Г. Квітка-Основ’яненко); [С о т н и к (підходить до сина, хрестить його і
цілує):] Боже тебе благослови, моя дитино! (Т. Шевченко).
J1FS1: Благословіть сей чесний і важкий хліб у піч посадити! – Боже
благослови! (Г. Квітка-Основ’яненко).
J2FS1: [С о т н и к (підходить до сина, хрестить його і цілує):] Боже тебе
благослови, моя дитино! (Т. Шевченко).
FS2 : (2) [Ле́ две (ще ті́льки)] благословля́ло / благослови́ ло на світ,
безос. – світало, розвиднялося.
J1FS2: Щебетання ластівок над вікном її невеличкої кімнати будило її
[Марію], ще тільки благословляло на світ; а коли з-за обрію витикалося сонце,
воно заставало її вже в полі (Д. Бедзик).
J2FS2: Ось і сьогодні схопився [Твердохліб], ледве на світ благословило.
Дні весняні гарячі, сівба тільки-но почалася, тут не до сну (І. Цюпа).

Структурування словникових статей відповідно до сформульованих вище
правил надає зручний формальний апарат для аналізу тексту словника та його
автоматичного структурування: ідентифікації та виділення відповідних
структурних елементів і, нарешті, автоматичної побудови лексикографічних баз
даних (парсинг словника) з метою проведення різнопланових лінгвістичних
досліджень і створення нових лексикографічних праць.
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12.3.2. Структура тексту СУМ-20, його метамова
та її маркери в тексті Словника
Словник української мови є строго структурованою лексикографічною
системою семантично-граматичного типу. Словник являє собою послідовність
окремих елементів, кожен із яких несе змістове навантаження і має однозначне
формальне відображення через набір маркерів. До них належать: спеціальні
символи, функціональне закріплення розділових знаків, тип шрифту тощо;
окремим видом маркера є позиційне розміщення елементів у словниковій статті.
Основною структурною одиницею Словника є словникова стаття. Кожна
словникова стаття починається з окремого рядка з абзацу.
Словник становить сукупність словникових статей, кожна з яких містить
реєстрову одиницю – заголовне слово, рідше – словосполучення. Реєстрова
одиниця є однозначним ідентифікатором словникової статті: у Словнику не може
бути двох різних словникових статей, котрі мали б однакові реєстрові одиниці,
інакше кажучи, різні реєстрові одиниці входять до різних словникових статей.
Статті з однаковими реєстровими одиницями є омонімічними і подаються з
маркером омонімії. Це верхній індекс безпосередньо (без пробілу) після
заголовного слова – арабська цифра, якою послідовно нумеруються омоніми. У
разі омонімії реєстровою одиницею певної словникової статті є сукупність
заголовного слова і маркера омонімії. Так, реєстрова одиниця СВІТ2 складається
із заголовного слова світ і маркера омонімії – 2.
Крім статей з одним реєстровим словом – а таких у Словнику більшість –
реєстр містить статті, утворені двома і більше лексемами, об’єднаними спільною
лексичною семантикою, що утворюють реєстровий ряд, перше з яких є
заголовним (реєстровим) словом. Так, у статті БУ́СОЛ, БУ́СЕЛ, сла, ч. виступає
реєстровий ряд з цих двох слів; у статті ВОДО́ХРЕЩЕ, а, с., ВОДО́ХРЕЩІ,
ВОДО́ХРЕЩА, ів, мн. реєстровий ряд представлений різними формами одного
вихідного слова; у дієслівній статті ВИТІСНЯ́ТИ, я́ю, я́єш, недок.,
ВИ́ТІСНИТИ, ню, ниш, док. реєстровий ряд утворюють дієслова різного виду; у
прийменниковій статті ПІД2 до заголовного слова приєднуються і складають з
ним реєстровий ряд фонетичні варіанти, що виступають у певних позиціях – ПІ́ДІ
і ПІ́ДО.
Варіанти заголовного слова подаються за алфавітом, якщо вони мають
однаковий стилістичний статус (АНІТРІ́ШКИ, АНІТРО́ШКИ, присл. …), або за
вживаністю (АВТЕНТИ́ЧНІСТЬ, АУТЕНТИ́ЧНІСТЬ; МЕ́НШЕ, рідко
МЕНШ…).
Розроблення варіантів дієслів реєстрового ряду та похідних від них, що
починаються на в та у, зумовлюється їх семантикою. Дієслова, які виражають
спрямування дії в середину, у межі чого-небудь, та відповідні похідні подаються
на в (із зазначенням одночасно в дужках їх варіантів на у): ВГВИ́НЧУВАТИ
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(УГВИ́НЧУВАТИ), ую, уєш, недок., ВГВИНТИ́ТИ (УГВИНТИ́ТИ), нчу́, нти́ш,
док.,
що…;
ВГВИ́НЧУВАННЯ
(УГВИ́НЧУВАННЯ),
я,
с.
...;
ВГВИ́НЧУВАНИЙ (УГВИ́НЧУВАНИЙ), а, е... Дієслова, які виражають
поширення дії на поверхню чого-небудь, наслідок дії та похідні від них,
відсилаються на у, де подаються і відповідно розробляються з варіантом в:
ВКРИВА́ТИ див. укрива́ти; ВКРИВА́ННЯ див. укрива́ння; ВКРИ́ТИЙ див.
укри́тий; ВКРИТТЯ́ див. укриття́.
Ці правила поширюються і на випадки омонімії: ВВ’Я́ЗУВАТИ1
(УВ’Я́ЗУВАТИ), ую, уєш… 1. Уплітати в’язанням… 2. Те саме, що вплу́тувати
2…; але ВВ’Я́ЗУВАТИ2 див. ув’я́зувати2.
Прийменник в і прислівники з префіксальним в теж подаються на в з
варіантом у: В2 (У), ВГОРІ́ (УГОРІ́); ВТРО́Є (УТРО́Є).
Зі слів, утворених за допомогою префікса від- та його варіанта од-, рідко
вживаного в сучасній українській літературній мові, у реєстрі Словника подані
тільки ті, що починаються з від-. Варіанти з од- наводяться в ілюстративному
матеріалі. При цьому в реєстрі наводиться узагальнене посилання, наприклад
ОДБ… див. відб…
У Словнику переважно виступають реєстрові одиниці двох типів:
а) заголовне слово – лексична одиниця (незмінна або у початковій формі),
яка може мати маркер омонімії: АЕРО́Н1, АЖ1, СТРО́ЇТИ2; окремим випадком
такої одиниці є реєстровий ряд;
б) продуктивний у словотворенні компонент (перший або кінцевий)
складних слів, який також може супроводжуватися маркером омонімії: АВТО1…,
АВТО2…, АВТО3… .
Крім того, у так званих відсильних словникових статтях виступає член
реєстрового ряду іншої словникової статті: ЖО́ДЕН див. жо́дний;
КОНГОЛЕ́ЗЕЦЬ див. конголе́зці; ЛОПОТІ́ТИ див. лопота́ти.
Частковим випадком реєстрової одиниці є реконструйована частина
фразеологічного звороту типу: БЕ́ЗРІК:  ۍВ (на) бе́зрік.
У структурі кожної словникової статті виділяється два обов’язкових
елементи, а саме:
– реєстрова (або ліва) частина;
– тлумачна (або права) частина.
Тлумачна (права) частина займає у статті місце після реєстрової (лівої)
частини. Між правою і лівою частинами стоїть крапка (.), наприклад:
А́ЙСТРА, и, ж. Трав’яниста декоративна рослина з великими квітками різного
забарвлення…
ВА́БИТИ, блю, биш; мн. ва́блять; недок., кого, що і без прям. дод. 1. Манити кудись
чимсь принадним, викликати бажання до чого-небудь...

У разі фразеологічного або термінологізованого словосполучення, до складу
якого входить з тих чи інших причин не введене до реєстру слово, межею буде
двокрапка (:), наприклад: БА́ЙДИКИ, ів:  ۍБа́йдики (ба́йди, діал. га́ндри)
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би́ти – нічого не робити, марнувати час, ледарювати; ПЕ́РМСЬКИЙ, а, е: ᇞ
Пе́рмський пері́од, геол. – останній (п’ятий) період палеозойської ери…
У реєстровій (лівій) частині словникової статті подається заголовне слово
або реєстровий ряд з граматичною характеристикою, стилістичною і галузевою
віднесеністю, вказівкою на частотність уживання тощо. До неї належать такі
структурні елементи:
– заголовне слово / реєстровий ряд;
– граматичні позначки;
– вказівка на синтаксичну сполучуваність;
– стилістичні ремарки;
– вказівка на частотність уживання.
Таким чином, у статті із заголовним словом ПЕРЕОДЯГА́ТИ ліва частина:
ПЕРЕОДЯГА́ТИ, рідко ПЕРЕДЯГА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ПЕРЕОДЯГНУ́ТИ,
рідко ПЕРЕДЯГНУ́ТИ, дягну́, дя́гнеш, ПЕРЕОДЯГТИ́, рідко ПЕРЕДЯГТИ́,
дягну́, дя́гнеш, док., кого в що містить реєстровий ряд: ПЕРЕОДЯГА́ТИ,
ПЕРЕДЯГА́ТИ, ПЕРЕОДЯГНУ́ТИ, ПЕРЕДЯГНУ́ТИ, ПЕРЕОДЯГТИ́,
ПЕРЕДЯГТИ́; граматичні позначки: недок., док.; сполучуваність: кого в що;
вказівку на частотність: рідко. Подання та розміщення окремих елементів у лівій
частині словникової статті залежить від частиномовної належності реєстрової
одиниці.
Тлумачна (права) частина словникової статті відображає лексичну
семантику реєстрової одиниці та її сполучуваність. Права частина містить:
– значення;
– відтінки значень;
– словосполучення (сталі номінативні, еквівалентні слову, термінологізовані
та фразеологічні звороти);
– ілюстрації;
– деякі ремарки: розм., заст., перен. та ін.
Основним структурним елементом правої частини є рубрика.
Рубрикою називається елемент правої частини словникової статті, який
містить інформацію про певне лексичне значення реєстрового полісемічного
слова / реєстрового ряду. Рубрики в послідовному порядку позначаються
арабськими цифрами, у прийменникових статтях їх налічується найбільше,
наприклад, у статті із заголовним словом З1 – 36, ПО – 36, В2 (У) – 34 рубрики. У
сполучниковій статті додатково використовується рубрикація римськими
цифрами, наприклад: А2, спол. І. протиставний. 1. Поєднує речення,
протиставлені одне одному за змістом…2… 3… ІІ. зіставний. Поєднує члени
речення або й цілі речення, в яких зіставляються одночасні дії…
Словникова стаття прийменника, який у поєднанні з певними відмінками
здатен виражати різні відношення, додатково поділяється на ширші рубрики,
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назва яких після двокрапки набирається врозрядку, наскрізна ж нумерація рубрик
дається арабськими цифрами, наприклад:
ПОПЕ́РЕДУ2, прийм. Уживається з род. відмінком. Сполучення з попереду
виражають: Пр о с то р о ві в і д н о ш е н н я 1. Уживається при позначенні особи або
предмета, безпосередньо перед якими або на чолі яких міститься хто-, що-небудь
(ілюстрації). 2. Уживається при позначенні особи або предмета, спереду на деякій
віддалі від яких міститься хто-, що-небудь або відбувається що-небудь; перед
(ілюстрації). Ч а с о в і в і д н о ш е н н я 3. Уживається при позначенні особи, раніше
від якої хто-небудь щось здійснив. (ілюстрації). О з н а ч а л ьн о - о б с т а в и н н і
в і д н о ш е н н я 4. Уживається при позначенні кого-, чого-небудь, яких хтось або
щось випереджає в чомусь. (ілюстрації).
Максимально наповнена рубрика має таку структуру:
– тлумачення даного значення, або дефініція;
– текстові паспортизовані ілюстрації до даного значення, включаючи ті, що
відбивають образне використання і вживання у складі порівнянь;
– відтінки значення;
– текстові ілюстрації до кожного відтінку значення, включаючи ті, що
відбивають образне використання і вживання у складі порівнянь;
– номінативні сталі словосполучення з їх тлумаченням;
– ілюстрації до кожного з них;
– словосполучення, еквівалентні слову, з їх граматичною характеристикою
та тлумаченням;
– ілюстрації до кожного з них (ураховуючи можливу полісемічність);
– термінологізовані словосполучення з їх тлумаченням;
– ілюстрації до кожного з них;
– фразеологічні звороти та їх тлумачення (з урахуванням можливої
полісемічності);
– ілюстрації до кожного з них.
Структура рубрики є однаковою для всіх невідсильних статей Словника.
Словникова стаття однозначного слова побудована без поділу на рубрики, але в
аналогічному порядку наведення елементів (за умови їх наявності). Наприклад:
ЛИХИ́Й2, а́, е́, рідко. Нестримно, нерозсудливо сміливий. Я буду співать
про козаків лихих, Що тільки в січах зазнали утіх (В.Чумак); Коня попереду жене
лихий жокей (В. Стус); // Баский (про коней). Він [вітер] мчить на лихих
сивогривих конях, виє і стогне (О.Донченко); // у знач. ім. лихи́й, хо́го, ч. Баский
кінь. – То це до тебе коляса! – каже один Антосьові. – Може, до тебе, то так; а
до мене приїде четверня лихих (А.Свидницький).
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12.3.3. Основні принципи лексикографування
При укладанні основної частини СУМ-20 застосовано такі лексикографічні
принципи:
1. Максимально повне збереження та використання теоретичних і
практичних надбань вітчизняної лексикографії, втілених у структурі та корпусі
СУМ-11. Зокрема, матеріали зі вступної статті до СУМ-11 використано і в цьому
виданні. Крім того, на основі теорії лексикографічних систем проведено велику
роботу з вивчення імпліцитної структури СУМ-11, що дало можливість
установити ряд нових лінгвістичних фактів, викладених у попередньому розділі.
Повністю використано реєстр СУМ-11. Кількість вилучень із реєстру становить
лише близько 800 одиниць із понад 134 тисяч. Це такі лексеми, що вийшли з
сучасного вжитку (до того ж немає підстав сподіватися, що вони активізуються у
певній осяжній перспективі); росіянізми, замінені на питомі українські слова та
слова, написання яких змінилося. Значною мірою збережено і семантичну
інтерпретацію лексем, особливо для службових частин мови. При цьому
виправлені помилки та неточності, неминуче наявні у лексиконах такого великого
обсягу.
2. Звільнення СУМ-11 від рудиментів тоталітарного режиму;
деідеологізація лексикографічного матеріалу; забезпечення лексикографічної
об’єктивності. Для втілення цього принципу необхідно було з вихідного тексту
СУМ-11 видалити цитати з творів марксистсько-ленінського спрямування, зняти
«ідеологічну» лексику, яка в наш час уже втратила сенс (про що йшлося вище),
очистити тлумачення від ідеологічних нашарувань попередньої епохи. Крім того,
лексикографам важливо було при укладанні словникових статей, формулюванні
дефініцій максимально об’єктивно підходити до фактичного матеріалу,
намагатися якомога точніше дотримуватися його контекстної основи, мінімізуючи
при цьому вплив особистих лінгвістичних та когнітивних уподобань.
3. Істотне розширення текстово-ілюстративної бази Словника:
– максимально повне представлення контекстної основи, лексики та
фразеології Святого Письма;
– істотне розширення списку цитованих джерел за рахунок залучення творів
раніше заборонених письменників і письменників нової доби;
– залучення нових текстово-ілюстративних джерел – Інтернету й створеного
в Українському мовно-інформаційному фонді лінгвістичного корпусу.
4. Відтворення питомих рис української мови та українського
менталітету:
– уведення оригінальних мовних конструкцій, притаманних творчості
раніше заборонених письменників, автентичних лінгвістичних джерел й іншого
фактичного матеріалу з української етнографії та фольклору;
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– залучення лексикографічного матеріалу, який відображає національноісторичні реалії та ментальні концепти українського народу;
– забезпечення відповідності лексикографічного матеріалу граматичним,
лексичним і стилістичним нормам сучасної української літературної мови,
зокрема вилучення росіянізмів, невдалих кальок та ін.
5. Відбиття лексико-семантичної динаміки, яка відображає сучасну мовну
практику України:
– становлення України як незалежної держави; зміна суспільного ладу;
демократизація суспільства; зміна політичної ситуації в країні; зростання
політичної та економічної активності всіх верств українського суспільства;
– науково-технічна революція; перехід до інформаційного суспільства та
суспільства знань;
– глобалізація; розширення та інтенсифікація міжнародних зв’язків України.
6. Осучаснення лексикографічного матеріалу:
– уведення до реєстру слів на позначення нових реалій, що з’явилися після
публікації СУМ-11;
– вилучення лексикографічного матеріалу, який утратив актуальність і не
властивий сучасній мовній практиці.
7. Заповнення лексикографічних лакун:
– уведення до реєстру наявної в мові, але пропущеної в СУМ-11
загальновживаної лексики;
– урахування лексичних значень, які з різних причин не були
відображені в СУМ-11;
– значне розширення фразеологічної зони та взагалі зони
словосполучень.
Сформульовані принципи стали основою всієї роботи над укладанням
СУМ-20; їхній зміст детально розкриватиметься у подальшому викладі.
Перейдемо до розгляду того, як сформульовані принципи, практично
реалізовані у корпусі СУМ-20.
По-перше, після формування лексикографічної бази даних «СУМ» (цей
процес детально описано в розділі 13) проведено роботу з виправлення помилок,
недоглядів і похибок у структурі СУМ-11. Завдяки застосуванню створеного в
Українському мовно-інформаційному фонді інструментального комп’ютерного
комплексу її виконання значною мірою вдалося автоматизувати. Зокрема, в
автоматизованому режимі здійснено такі операції:
● аналіз знакової системи Словника;
● перевірка коректності шрифтового виділення структурних елементів
словникових статей;
● перевірка вживання розділових знаків;
● перевірка коректності відсилань у значеннях та відтінках значень;
● перевірка коректності відсилань у фразеологічних частинах;
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● перевірка замкненості лексикографічної системи СУМ-20 (наявність у
реєстрі всіх слів, що містяться у словникових дефініціях);
● перевірка наявності ілюстрацій до значень;
● перевірка відповідності першоджерел затвердженому списку;
● перевірка вживання типових формул тлумачення в межах певних
лексико-семантичних груп;
● перевірка застосування умовних скорочень у стандартних
лексикографічних ситуаціях;
● перевірка узгодженості з базою даних електронного Граматичного
словника української мови, який функціонує в Українському мовноінформаційному фонді НАН України у складі Національної словникової бази.
Наступний крок, де також застосовано комп’ютерні методи, – маркування
ілюстрацій суспільно-політичної літератури радянського періоду та іншого
заідеологізованого ілюстративного матеріалу. Результати цієї роботи значні.
Наведемо лише кілька прикладів словникових статей у тому вигляді, як вони
представлені у СУМ-11, підкресливши частини, вилучені в процесі подальшої
роботи:
АБСОЛЮТИ́ЗМ, у, ч. Форма керування державою, при якій верховна
влада повністю належить одній особі – монархові; самодержавство. До повалення
феодалізму, абсолютизму і чужонаціонального гніту не могло бути й мови про
розвиток пролетарської боротьби за соціалізм (Ленін, 21, 1950, 262).
АГІТА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Дія за знач. агітува́ти. Повість [А. Головка] “Пасинки
степу” пройнята глибокою вірою в перемогу колгоспів, вона була умілою і
переконливою агітацією за них (Іст. укр. літ., II, 1956, 432).
2. Громадська й політична діяльність, робота серед трудящих, спрямована
на роз’яснення політики якої-небудь партії чи організації. В нерозривному зв’язку
з пропагандою стоїть агітація серед робітників.. (Ленін, 2, 1948, 293); Вразила
мене тільки одна справа в тутешній виборчій агітації, се так звані “видатки на
агітацію” (Л. Укр., V, 1956, 41); В. І. Ленін підкреслював необхідність того, щоб
пропаганда і агітація велись рідною мовою населення (Рад. Укр., 28.IX 1956, 1).
АКТИ́ВНІСТЬ, ності, ж. 1. Властивість за знач. акти́вний 1. Він [О. М.
Сибіряков] відзначався ще надзвичайною спостережливістю, активністю та
письменницьким хистом (Видатні вітч. географи.., 1954, 102); В рядах комсомолу
в суворій боротьбі формувалися благородні риси нашого юнацтва, його висока
політична активність, невгамовна громадська ініціатива, почуття обов’язку
перед Батьківщиною (Рад. Укр., 16.VI 1957, 1); // Енергійна діяльність; діяльна
участь у чому-небудь; протилежне п а с и в н і с т ь . В нинішніх умовах партія
вимагає від профспілок ще більшої активності в комуністичному будівництві
(Рад. Укр., 21.VI 1957, 1); Зростання активності народних мас у будівництві
нового життя – закон епохи соціалізму (Програма КПРС, 1961, 13).
А́РМІЯ, ї, ж. 1. Сукупність усіх сухопутних, морських і повітряних
збройних сил держави. У справедливих армій доля завжди прекрасна (Гончар, І,
1954, 3); Марко розповідав про свою службу в армії, про селищні новини, про різні
випадки й зустрічі (Коз., Сальвія, 1956, 41).
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Ді́юча а́рмія – війська, які під час війни перебувають на фронті. Щорс,
навпаки, сам просить командування послати його в діючу армію на фронт (Скл.,
Легенд. начдив, 1957, 19); Радя́нська А́рмія – назва армії Радянського Союзу з
1946 р. Партійні організації Радянської Армії у своїй діяльності керуються
Програмою і Статутом КПРС і працюють на основі інструкцій,
затверджуваних Центральним Комітетом (Статут КПРС, 1961, 27); Черво́на
А́рмія – назва армії Радянського Союзу до 1946 р. Українське населення Галичини
з невимовною радістю зустрічало Червону Армію – армію-визволительку (Іст.
УРСР, II, 1957, 191).
2. Сухопутні збройні сили…
5. кого, чого, перен. Маса людей, об’єднаних спільною ознакою, справою і
т. ін. Лиш ми, робітники, ми, діти Святої армії труда, Землею будем володіти, А
паразитів жде біда (Інтернаціонал); Армія пролетаріату міцніє в усіх країнах
(Ленін, 13, 1949, 73); Армія юних мічурінців прагне опанувати вчення І. В.
Мічуріна та його методи роботи (Юним мічур.., 1955, 3).
БАНК, у, ч. 1. У СРСР – державна фінансова установа, яка здійснює
кредитування народного господарства і є розрахунковим центром країни; у
капіталістичних країнах – фінансова установа, що концентрує капіталовкладення,
які дає в позику капіталістам з метою одержання прибутків і надприбутків.
..капітал переходить весь час з однієї країни до іншої. Банки, ці величезні склади
капіталів, що збирають.. і розподіляють його в позику капіталістам, стають з
національних міжнародними.. (Ленін, 2, 1948, 90)…
БЕЗРОБІ́ТТЯ, я, с. 1. Стан, коли не всі можуть одержати роботу, мати
постійний заробіток. Застій у промисловості [Росії] створював безробіття, яке
тяжко позначалось на становищі робітничого класу (Іст. УРСР, І, 1953, 639);
// Наявність безробітних. В усіх іноземних державах ми бачимо промислові кризи і
величезне безробіття (Ленін, 33, 1951, 91)…

Зрозуміло, що в СУМ-20 подання такого лексикографічного матеріалу є
недоречним. Отже, відповідні фрагменти словникового тексту були вилучені.
Деякі словникові статті доводилося переробляти докорінно, а обсяг виявлених у
такий спосіб і вилучених «ідеологічних» фрагментів сягнув приблизно 20 % від
усього ілюстративного матеріалу СУМ-11.
Про здійснену роботу з деідеологізації лексикографічного матеріалу
свідчать наведені нижче приклади переосмислення семантики певних
словникових статей (здебільшого суспільно-політичної тематики). Ці приклади
подано в табл. 12.1, ліва колонка якої представляє текст із СУМ-11, а права,
відповідно, перероблений текст тієї ж словникової статті з СУМ-20:
Таблиця 12.1
КОМУНІ́ЗМ, у, ч. 1. Вища суспільноекономічна формація, що приходить на
зміну капіталізмові й грунтується на
усуспільненні засобів виробництва; має два
ступені розвитку: соціалізм і власне

КОМУНІ́ЗМ, у, ч. 1. У марксизмі – вчення про
теорію і практику пролетарської революції та
побудову безкласового суспільства; політика й
ідеологія комуністичної партії. Після провалу ідеї
комунізму прийшло загальне розчарування в
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комунізм – безкласове суспільство, у якому
здійснюється принцип: “від кожного – за
його здібностями, кожному – за його
потребами”. Комунізм є найвищий ступінь
розвитку соціалізму, коли люди працюють з
усвідомлення необхідності працювати на
загальну користь (Ленін, 30, 1951, 178);
Революція іде, І скрізь ми Бачимо її
всесвітню путь, – Всі шляхи ведуть до
комунізму, Всі дороги в комунізм ведуть!
(Криж., Під зорями.., 1950, 139).
2. Створена Марксом, Енгельсом і Леніним
унаслідок глибокого вивчення об’єктивних
законів розвитку суспільства наукова теорія
й тактика пролетарської революції та
побудови комуністичного суспіль-ства. Ідеї
комунізму захоплюють серця трудящих і
перетворюють світ (Ком. Укр., 10, 1959, 9).

СОЦІАЛІ́ЗМ, у, ч. 1. Перша фаза
комуністичної формації, суспільний лад, що
приходить
на
зміну
капіталізмові,
заснований на суспільній власності на
знаряддя і засоби виробництва, владі
трудящих, керованих робітничим класом на
чолі з марксистсько-ленінською партією.
Перехід від соціалізму до комунізму є
закономірний, історично неминучий процес
(Наука.., 3, 1959, 1); Соціалізм, планове
соціалістичне госпо-дарство відкривають
найширший простір для всебічного прогресу
науки і техніки (Матер. XXIV з. КПРС,
1971, 45)…

універсальних ідеях, однією з яких є, на жаль, і
концепція відкритого суспільства (з наук. літ.);
Велика кількість селянства, що лишалася
запеклим ворогом комунізму, продовжувала
вперту, хоч і неузгоджену партизанську війну з
більшовиками (з навч. літ.); Таких шкіл і гуртків
у місті ставало все більше. І все більше виходило
з них не стільки вмілих майстрів, як відмінних
пропагандистів нового, початого Марксом і
Енгельсом вчення про комунізм (М. Олійник).
2. Суспільно-політична формація, яка, за
марксистською
теорією,
ґрунтується
на
суспільній власності на засоби виробництва та
співробітництві і взаємодопомозі вільних від
класового й національного гноблення трудящих;
настає слідом за капіталізмом і проходить у
своєму розвитку дві стадії: нижчу (соціалізм) і
вищу (повний комунізм). Згідно з уявленнями
основоположників марксизму комунізм, як
суспільна формація, передбачає наявність
високорозвинених
продуктивних
сил,
відсутність поділу на соціальні класи,
скасування держави, зміну функцій і поступове
відмирання грошей (з наук. літ.); Сухомлин за
човна ж лаятиме .. – За це не турбуйсь, –
заспокоює Віталій .. – У нас із ним уже як при
комунізмі: твоє – моє, моє – твоє... (О. Гончар);
* Образно. Вона щедрою рукою ділилася з
Пшеничкою, а той з нещасними товаришами, бо
скаредою він ніколи не був. Однак цей своєрідний
комунізм тривав недовго (Д. Бузько)…
СОЦІАЛІ́ЗМ, у, ч. 1. Суспільно-політич-ний
лад, основою виробничих відношень якого є
державна власність на засоби виробництва і як
мета та ідеал висуваються принципи соціальної
справедливості, свободи, рівності. Бесіди пекучі,
– немов залізо, небезпечні слова, як: соціалізм,
натуралізм, дарвінізм, питання жіноче,
питання робітницьке бриніли, мов бджоли
(О. Кобилянська); – Я? Хо! Дуже здоров. Але я
питаю, чи вдоволені ви страйком? – Дуже
вдоволений. – Наближає до соціа-лізму? – Так,
наближає (В. Винниченко); Ніколи всміхатись.
Мені треба соціалізм будувати! (О. Довженко);
Я не визнаю пролетарського правосуддя,
здійснюваного закаблуками й палкою! Ось це моє
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кредо. І так само не визнаю соціалізму,
будованого тюрмою й кулею (І. Багряний);
Багато з них і раніш захоплювалися ідеями
соціалізму (Б. Антоненко-Давидович)…

Уже з цих небагатьох прикладів зрозуміло, що робота з подолання
ідеологічних нашарувань, властивих СУМ-11, виявилася значною за обсягом і
важливою з огляду на необхідність послідовного проведення принципу
лексикографічної об’єктивності.

12.3.4. Лексичний склад Словника.
Критерії добору лексики та формування реєстру
Лексикографічна база даних Українського мовно-інформаційного фонду
НАН України на сьогодні становить найповніше зібрання лексики української
мови. Функціонуючи у складі інтегрованої системи Національної словникової
бази49, вона містить – у тій чи іншій стадії розроблення – понад 550 тисяч
реєстрових одиниць. При укладанні варіанта Словника, призначеного для друку,
найперше питання, що виникає, – це визначення того складу реєстру (інвентарю
лексичних одиниць), який доречно представити в академічному Словнику
української мови.
Обсяг лексики, яка залучається до того чи іншого словника, залежить
передовсім від настанов і завдань конкретної лексикографічної праці. Яким має
бути словник і для кого він призначений – це ті визначальні моменти, що
зумовлюють реєстр слів, дібраних до філологічного словника із лексичної
скарбниці мови. Отже, тип словника мотивує вибір слів, які мають увійти до
реєстру лексикографічної праці, визначає принципи і межі в доборі лексичних
одиниць.
Великі тлумачні словники мають своє призначення – максимально повно
представити лексику і фразеологію сучасної української літературної мови, її
докладне опрацювання в семантичному, граматичному і стилістичному аспектах.
Нові, комп’ютерні реалії лексикографії з її практично необмеженим потенціалом
до нарощування обсягів мовного матеріалу та інтеграції лексикографічних
ефектів надають чималі можливості для забезпечення цього призначення. Таким
чином, СУМ-20 та його подальші версії покликані якнайширше фіксувати
словниковий склад української мови, подавати детальну й різноаспектну
характеристику мовних фактів. Саме в СУМ-20 втілюються ідеї інтегральної
лексикографії.
49

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 70-р Національну
словникову базу Українського мовно-інформаційного фонду НАН України внесено до
Державного реєстру наукових об’єктів, які мають статус Національного надбання України.
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Як уже зазначено, формування СУМ-20 здійснювалося на основі переліку
слів, що увійшли в попереднє видання – СУМ-11, адже укладання нового
словника було розпочато «поверх» старого, через парсинг50 його тексту та
створення відповідної комп’ютерної лексикографічної бази даних. Із таких
початкових умов постали і завдання нової лексикографічної праці, які можна
сформулювати так: а) відображення об’єктивних змін у словниковому складі та
семантиці, що відбулися за час між двома виданнями; б) «вирівнювання» нового
словника в прийнятих для сучасного варіанта параметрах, що означає дотримання
природних для української мови лексичних пропорцій (насамперед стильових),
уніфікацію однорідних лексикографічних елементів, уведення до реєстру всіх
слів, наявних у словникових дефініціях – тобто послідовне проведення настанов
системної лексикографії; в) усунення ідеологічних підходів у фіксації
словникового складу та лексикографічному розробленні мовного матеріалу,
характерних для попереднього видання; г) забезпечення дериваційної повноти
реєстру, уведення до реєстру разом із новими словами їх дериватів.
При доборі лексики до Словника було застосовано принцип своєрідної
фільтрації лексичного матеріалу. Він полягає в тому, що серед величезної
кількості слів, які становлять словниковий склад мови, необхідно відібрати її
найуживанішу, а отже, найсуттєвішу частину. Тому в практиці формування
реєстру СУМ-20 застосовано статистичний критерій.
Неабияку роль у доборі лексики до Словника відіграє й авторитетність
джерел, з яких залучаються лексичні одиниці. Тлумачний словник національної
мови будується передусім на основі художніх, публіцистичних, наукових,
науково-популярних творів, мови мас-медіа. Новими, порівняно із СУМ-11,
джерелами стали Український національний лінгвістичний корпус та Інтернет.
Вагоме значення при доборі реєстрових слів має і відчуття мови авторів
Словника. Мовна інтуїція, безперечно, є внутрішнім орієнтиром у формуванні
списку лексичних одиниць.
Критеріями добору лексики до СУМ-20, виходячи із загальних принципів
укладання тлумачних словників, стали такі:
– узгодженість із СУМ-11 і загальносистемними настановами сучасного
лексикографування (критерій системної відповідності);
– уведення слів, не зафіксованих у СУМ-11, заповнення лексикографічних
лакун і внесення до реєстру слів, наявних у словникових дефініціях, а також їх
дериватів (лексикографічний критерій);
– урахування нових реалій, що з’явилися або активізувалися у період між
двома словниками (хронологічний критерій);
– урахування частотності вживання слів (статистичний критерій);

50

Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії /В. А. Широков,
В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков та ін. Київ : Довіра, 2010. С. 236–240.
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– уведення слів, зафіксованих в авторитетних джерелах, зокрема у Святому
Письмі (критерій авторитетності).
Таким чином, до реєстру Словника внесено:
1. Активну лексику української літературної мови, відображену в усіх
різновидах художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших
днів, у Біблії, народній творчості, публіцистиці, науково-популярних і наукових
працях, мови засобів масової інформації та ін.
2. Терміни і номенклатурні слова, які широко вживаються у писемній та
усній мові, використовуються в популярних наукових виданнях, підручниках і
посібниках, пресі і т. ін. (абсорбент, бонус, веб-сайт, вегетативний, електрон,
іонізувати, морфема, неврологія, октан, увертюра).
3. Назви сучасних народів, етнічних груп і т. ін. (албанці, англійці, батаки,
білоруси, караїми, німці, уйгури); найменування зниклих народів і племен, які
відіграли значну роль в історії та культурі (анти, вавилоняни, в’ятичі, галли, гуни,
печеніги, скіфи, франки).
4. Широковживані складноскорочені слова (ВАК, ГЕС, держадміністрація,
ЄС, облвно); складні лексичні одиниці (прем’єр-міністр, секретар-референт).
5. Продуктивні у словотворенні частини (перші та другі) складних слів
(авто…, багато…, важко…, прото…, само…; …водний, …граф, …метр, …філ).
6. Засвідчені текстово-ілюстративним матеріалом зменшені, пестливі,
збільшені, зневажливі іменникові (берізонька, вітрище, малятко, паруб’яга) і
прикметникові (гарнесенький, здоровенний, манюнький) найменування.
7. Біблійну і релігійну лексику (акафіст, ангел, апостол, Бог, Великдень,
висвячувати, кальвінізм, преподобний).
8. Лексичні діалектизми, зафіксовані у творах багатьох письменників
(банувати, бузько, вабкий, вандри, ґазда, лебедіти).
9. Наявні в джерелах: пасивні дієприкметники (адаптований, випробуваний,
набраний, перероблений, розчинений); прикметники вищого ступеня, що
утворюються з відхиленням від форми звичайного ступеня (більший – від великий,
кращий – від гарний, менший – від малий), найвищого ступеня з префіксами
щонай-, якнай- (щонайбільший, якнайкращий); прислівники (занадто, пішки,
тричі), в тому числі й ті, що походять від прикметників (високо, добре, поукраїнському, сміливо, щиро).
До реєстру основної частини Словника не внесено:
1. Вузькоспеціальні терміни, які не набули поширення в мовній практиці.
2. Власні імена та прізвища людей (Іван, Ольга, Хмельницький, Шевченко),
крім тих, які стали загальними (геркулес, донжуан, іуда), власні імена з міфології
різних народів (Аполлон, Велес, Венера, Зевс, Ізіда, Перун).
3. Назви країн, держав (Англія, Венесуела, Словаччина); географічних
об’єктів – міст, морів, річок, гір, островів тощо (для них відведено два останні

60

томи Словника); небесних тіл – планет, комет, супутників планет тощо, крім тих,
які вживаються як загальні назви (вавилон, рубікон, содом).
4. Діалектні (обласні) слова, які не набули поширення в літературній мові,
зокрема варіанти загальнолітературних слів з місцевими фонетичними
відмінностями.
5. Слова індивідуального творення, що трапляються у творах окремих
письменників, але не закріпилися у мовній практиці.
6. Прикметники вищого ступеня, які утворюються за допомогою суфікса -іш
(добрий – добріший, темний – темніший, холодний – холодніший); прислівники на
-е, утворені від цих прикметників (добріше, найдобріше); прикметники
найвищого ступеня з префіксом най- (наймиліший, найміцніший, найновіший).
7. Дієприслівники теперішнього часу на -ачи (-ячи), -учи (-ючи) (бачачи,
везучи, знаючи, манячи) і минулого часу на -ши (набувши, поклавши, принісши).

12.3.5. Орфографія СУМ-20
Текст СУМ-20 відповідає нормам чинного правопису 1993 року51.
Порівняно з текстом СУМ-11, який дотримується норм правопису 1960 року52, у
ньому є низка відмінностей. Це стосується відновлення в українській абетці
літери ґ, зміни порядку розташування літери ь (знак м’якшення) в абетці: ь, ю, я
замість ю, я, ь. Крім того, внесені деякі зміни у правопис складних слів, уживання
великої літери, закінчень відмінюваних слів, слів іншомовного походження і
власних назв. Правописні відмінності між СУМ-11 та СУМ-20 систематизовано у
табл. 12.2, у лівій частині якої подано фрагменти текстів правопису 1960 р., у
правій – чинного.
Таблиця 12.2
СУМ-11
Відсутня

51
52

СУМ-20
Написання літери ґ
Літера ґ передає на письмі задньоязиковий
зімкнений приголосний як в українських
словах, так і в давно запозичених і
зукраїнізованих: аґрус, ґава, ґазда, ґандж,
ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґеґати,
ґедзь, ґелґотати, ґерґотати, ґерґотіти,
ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель(іменник),
моґель,
ґрасувати,
ґрати
ґратчастий, ґречний, ґринджоли, ґрунт,
ґудзик, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик тощо та
похідні від них, а також у прізвищах
Ґалаґан, Ґудзь і под.

Український правопис. 4-те вид., випр. і доп. Київ : Наук. думка, 1993. 235 с.
Український правопис. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Вид. Академії наук УРСР, 1960. 272 с.
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Апостроф
Апостроф пишеться перед йотованими Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї після
після губних приголосних (б, п, в, м, ф), губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю,
наприклад: б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний,
здоров’ї, тім’я, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк.
мереф’янський.
Правопис складних слів
Разом пишуться складні іменники з пів, Разом пишуться складні іменники з першою
друга частина яких починається з частиною пів-, напів-, полу-: піваркуша,
півдюжини,
півкарбованця,
приголосного,
наприклад:
півколо, півгодини,
півмісяць, північ, півгодини, півдюжини, півколо, півмісяць, півогірка, пів’яблука;
напівсон;
полукіпок,
півкарбованця,
піввідра,
піврічний, напівавтомат,
півмісячний,
півгодинний; полумисок.
півдванадцятої, півтретьої.
Примітка. Перед іменниками – власними
Примітка. Якщо другий елемент назвами пів- пишеться через дефіс: півскладного слова починається з простого Європи, пів-Києва.
чи йотованого голосного, то тоді пів
пишеться через дефіс, наприклад: півогірка, пів-аркуша, пів-ящика, півяблука, але: півострів, піваркуш і под.
Уживання великої літери
Назви релігійних свят, постів, а також З великої літери, але без лапок пишуться
місяців, тижнів пишуться з малої букви, назви культових книг: Апостол, Біблія,
наприклад: різдво, покрова, великий Євангеліє, Коран, Псалтир, а також назви
піст, курбан-байрам; серпень, брюмер таких релігійних понять, як Бог (але бог
(але: Брюмер у значенні “переворот 18 Перун і т. ін.), Божа Матір, Син Божий,
брюмера 1799 р. ”), неділя; але Петра і Святий Дух і т. ін.
Павла, Маковія, Теплого Олекси, Івана З великої літери пишуться й назви
релігійних свят і постів: Благовіщення,
Купала.
Великдень, Івана Купала, Петра й Павла,
Покрова, Різдво, Теплого Олекси, Успіння;
Великий
піст,
Масниця,
Петрівка,
Пилипівка, Спасівка тощо.
Правопис закінчень відмінюваних слів. Іменник. Родовий відмінок.
Закінчення -а, -я мають назви Закінчення -у (у твердій і мішаній групах), приміщень, будівель, споруд та ін.: ю (у м’якій групі) мають іменники
хліва,
коридора,
погреба,
сарая, чоловічого роду на приголосний, коли вони
назви
будівель,
споруд,
бруствера, бліндажа, куреня, млина, означають
приміщень та їх частин: вокзалу, ґанку, даху,
карниза, мезоніна, тамбура, паркана.
Примітка. Тільки з -у вживаються: заводу, залу, замку, каналу, коридору,
вокзалу, гробу, даху, залу, каналу, магазину, мезоніну, метрополітену, молу,
магазину, метрополітену, молу, палацу, палацу, поверху, сараю, тину, універмагу,
плоту, поверху, тину, універмагу, шинку, але (переважно з наголосом на
шинку.
закінченні): бліндажа, гаража, куреня,
млина, хліва; -а (-я) вживається також в
іменниках — назвах архітектурних деталей:
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еркера, карниза, портика; обидва закінчення
— -а (-я) та -у (-ю) приймають іменники:
мосту й моста, паркану й паркана, плоту й
плота.
Правопис слів іншомовного походження
І пишеться після всіх приголосних у И пишеться:
географічних назвах і взагалі у власних 1. У географічних назвах з кінцевими -ида, назвах (а також у словах, що походять ика: Антарктида, Атлантида, Флорида;
від них) перед дальшим приголосним і в Адріатика, Америка, Антарктика, Арктика,
кінці слова, наприклад: Алжір, Бразілія, Атлантика, Африка, Балтика, Корсика,
Вашінгтон, Едінбург, Замбезі, Капрі, Мексика.
Кріт, Мадрід, Чікаго; Анрі, Білло, 2. У географічних назвах після приголосних
Гальвані, Грімм, Дідро, Дізель, Овідій, дж, ж, ч, ш, щ і ц перед приголосним:
Россіні, Тіціан, Ціцерон, Міллер; Алжир, Вашингтон, Вірджинія, Гемпшир,
алжірський, корсіканець, сіцілієць, Жиронда, Йоркшир, Лейпциг, Циндао,
Чикаго, Чилі, але перед голосним і в кінці
шіллерівський.
Примітка. З и пишуться такі слова пишеться і: Віші, Шіофок.
географічні назви: з кінцевим -ика – 3.
У
географічних
назвах
із
Арктика, Антарктика, звукосполученням -ри- перед приголосним
Америка,
j):
Великобританія,
Крит,
Африка, Балтика; чотири давно (крім
узвичаєні назви із сполученням -ри – Мавританія, Мадрид, Париж, Рига, Рим та
Великобританія, Париж, Рига, Рим, а ін.: але Австрія, Ріо-де-Жанейро.
4. У ряді інших географічних назв після
також Єгипет, Єрусалим, Палестина.
приголосних д, т і в деяких випадках згідно
з традиційною вимовою: Аргентина,
Братислава, Бразилія, Ватикан, Единбург,
Єгипет, Єрусалим, Китай, Кордильєри,
Пакистан, Палестина, Сардинія, Сиракузи,
Сирія, Сицилія, Скандинавія, Тибет і в
похідних
від
них:
аргентинець,
аргентинський та ін.
У словах, запозичених з французької У словах, запозичених із французької мови,
мови, після шиплячого ш пишеться після шиплячих ж, ш пишеться відповідно
відповідно
до
французького
u до французького u українське у, а не ю:
українське у, а не ю: брошура, брошура, журі, парашут; також у словах
парашут.
парфуми, парфумерія.
Ї пишеться після голосного: мозаїка, Ї пишеться після голосного: мозаїка,
наївний, прозаїк, руїна, теїн; Енеїда, наївний, прозаїк, руїна, теїн; Енеїда, Ізмаїл,
Ізмаїл.
Каїр.
Але в складних словах, де перша Але в складних словах, де перша частина
частина закінчується голосним, на закінчується голосним, на початку другої
початку другої частини пишеться і: частини пишеться і: староіндійський,
староіндійський, новоірландський; так новоірландський; так само в позиції після
само в позиції після префікса, що префікса, що закінчується на голосний або
закінчується на голосний, наприклад: приголосний:
антиісторичний,
поінформувати,
доісторичний, доісторичний, поінформувати; безідейний,
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антиісторичний.

дезінтеграція, дезінфекція, дезінформація,
розіграш.

I, y (а також u німецького дифтонга eu)
в позиції між двома голосними (в
іноземній мові) в загальних назвах
звичайно не передаються окремим
знаком: буєр, лояльний, плеяда, рояль,
саквояж, фаянс. Лише в окремих
словах вони передаються через й,
наприклад: конвейєр, фейєрверк, фойє;
Фейєрбах, Савойя, Вайян-Кутюр’є,
Гойя.
У
загальних
(невласних)
назвах
іншомовного походження приголосні
не подвоюються; отже, пишеться:
акумуляція, белетристика, грип, група,
ідилічний, інтелектуальний, колектив,
комісія, комуна, сума, шофер та ін.
Тільки в небагатьох загальних
іменах зберігається подвоєння н:
аннали, бонна, беладонна, ванна, манна,
тонна, фінн (але фінка); подвоєння л у
словах білль, вілла, булла і подвоєння р
у назві рослини дурра та в назві
рослини й ароматної смоли мірра.
Примітка. У невідмінюваних
словах
італійського
походження
подвоєні
приголосні
зберігаються,
наприклад:
барокко,
інтермеццо,
лібретто,
нетто,
фортіссімо,
стаккато, брутто.

I, y (а також u німецького дифтонга eu) в
позиції між двома голосними (в іноземній
мові) в загальних назвах звичайно не
передаються окремим знаком: буєр, конвеєр,
лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж,
секвоя, фаянс, феєрверк, але: Гойя, Савойя,
Фейєрбах; також майя (народність), фойє.

У загальних назвах іншомовного
походження приголосні звичайно не
подвоюються: акумуляція, бароко, беладона,
белетристика, бравісимо, ват (хоч Ватт),
грип, група, групето, гун (гуни), ідилічний,
інтелектуальний, інтермецо, колектив,
комісія,
комуна,
лібрето,
піанісимо,
піцикато, стакато, сума, фін (фіни),
фортисимо, шасі, шофер та ін.
Тільки в окремих загальних назвах
зберігається
подвоєння
приголосних:
аннали, бонна, брутто, ванна (ванний),
мадонна, манна (манний), мотто, нетто,
панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла,
мулла, дурра, мірра.

Правопис власних назв
Літера є пишеться у прізвищах на -єв,
Російський звук е передається літерою є
якщо голосному не передують шиплячі після приголосних (за винятком шиплячих,
або ц, наприклад: Голубєв, Пєвнєв,
р і ц) у суфіксах -єв, -єєв російських
Мятлєв; але: Нехорошев, Подьячев,
прізвищ: Ломтєв, Медведєв, М’ятлєв,
Усвятцев, а також Ботев (болг.),
Тимірязєв; Алексєєв, Веденєєв, Гордєєв,
Друмев (болг.).
Менделєєв, але: Муромцев, Нехорошев,
Писарев, Подьячев, Усвятцев; Андреєв,
Аракчеєв, Мацеєв, Плещеєв, а також у
болгарських: Ботев, Друмев і под.
Географічні назви

64

Через
дефіс
пишуться
складні
прикметники, що є частиною власних
географічних назв і починаються із слів
східно-, західно-, північно-, південно-,
наприклад: Східно-Китайське море,
Західно-Казахстанська
область,
Північно-Осетинська АРСР, також
Південно-Подільське.

Разом
пишуться
географічні
назвиіменники, що складаються з прикметника та
іменника, з’єднаних сполучним звуком, а
також прикметники, що походять від них:
Білопілля, Верхньодніпровськ, Гостролуччя,
Дорогобуж, Кам’яногірка, Красноводськ,
Малоярославець,
Нижньокилимськ,
Нововолинськ,
Новосибірськ,
Старокостянтинів,
Чистоводне,
Ясногородка;
білопільський,
верхньодніпровський,
гостролучанський,
дорогобузький,
кам’яногірківський,
чистоводнівський та ін.
Примітка. Це правило поширюється й на
складні прикметники, утворені з двох
прикметникових основ, які означають назви
морів, лісів, низин, областей, залізниць тощо
й мають при собі номенклатурні терміни
типу море, гора, хребет, ліс, озеро,
низовина, острів і т. ін.: Західносибірська
низовина,
Нижньодунайська
низовина,
Новосибірські
острови,
Південноукраїнський
канал,
Східноєвропейська
рівнина,
Східноказахстанська
область,
Східнокитайське море тощо.

За чинним правописом видано 9 томів Словника української мови у 20
томах. Наприкінці 2018 р. на затвердження до Кабінету Міністрів України подано
проект нової редакції Українського правопису, розроблений на фундаменті
української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ,
поширених у сферах суспільного, наукового і культурного життя.
Українська національна комісія з питань правопису (далі – Комісія),
створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015
р. № 416, до складу якої ввійшли мовознавці з установ Національної академії наук
України та університетів, що представляють усі регіони нашої держави, після
трирічної роботи затвердила своїм рішенням від 27 червня 2018 року проект нової
редакції Українського правопису. Після громадського обговорення його схвалено
на спільному засіданні Президії Національної академії наук України та Колегії
Міністерства освіти й науки України 24 жовтня 2018 року.
У своїй роботі Комісія керувалася перш за все такими засадами:
збереженням української орфографічної традиції, додавання правописних правил,
необхідних для достатньо вичерпної кодифікації мовних норм, відображення
65

основних змін в сучасній мовно-писемній практиці, формування правил
написання нових запозичених слів, нових власних назв, усунення застарілих або
неточних формулювань, уніфікація орфографічних норм. Комісія виходила з
розуміння того, що український правопис, як і правопис будь-якої іншої мови, не
може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні
орфографічні положення.
Загалом про нову редакцію Українського правопису можна дати таку
узагальнювальну довідку. Порівняно з чинним правописом (містить 125
параграфів), нова редакція Українського правопису (містить 168 параграфів) має
значно більший обсяг (текст збільшився приблизно на третину). Також слід
відзначити, що сучасна редакція Українського правопису повернула до життя
деякі особливості правопису 1928 р., які є частиною української орфографічної
традиції і поновлення яких має сучасне наукове підґрунтя. При цьому правописна
комісія керувалася розумінням того, що й мовна практика українців другої
половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. уже стала частиною української
орфографічної традиції. Важливо, що у проекті Українського правопису
розширено межі використання орфографічних варіантів, виходячи з того, що
варіативність – це органічна частина правописного кодексу і тією чи іншою мірою
вона притаманна кожній мові на різних етапах її історичного розвитку. Також
особливим предметом уваги роботи правописної комісії було розроблення правил
написання іншомовних слів, адже вони здебільшого відрізняються від питомих
елементів за своїми системними ознаками.
Головні зміни, що відображені в новій редакції Українського правопису,
стосуються:
1. Варіантного передавання звука [g] буквою г і буквою ґ в іншомовних
прізвищах та іменах людей (Ва́ско да Га́ма / Ва́ско да Ґа́ма; Вергі́лій / Верґі́лій,
Гарсі́я / Ґарсі́я тощо).
2. Послідовного передавання через українське є слів з латинським коренем ject- звукосполучення [je] (об’єкт, траєкторія, проєкт, проєкція тощо).
3. Варіативного передавання буквосполучення th у словах грецького
походження, які за старими правилами писалися з літерою ф (анафема / анатема,
дифірамб / дитирамб, ефір / етер, кафедра / катедра, логарифм / логаритм,
Ефіопія / Етіопія тощо).
4. Варіантності в запозиченнях із грецької мови (аудіє́нція / авдіє́нція,
аудито́рія / авдито́рія, лауреа́т / лавреа́т і т.ін.).
5. Набуття іменниками третьої відміни на -ть після приголосного, а також
словами кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому й давальному
відмінках варіантів закінчення -и (гідности, незалежности, радости, чести;
крови, любови, осени, соли, Білоруси, Руси).
6. Написання окремо невідмінюваного числівника пів зі значенням
‘половина’ з наступним іменником – загальною та власною назвою у формі
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родового відмінка однини: пів аркуша, пів відра, пів години, пів літра, пів міста,
пів огірка, пів острова, пів яблука, пів ящика, пів Європи, пів Києва, пів України.
7. Запозичень з англійської та деяких інших мов.
8. Особливостей відмінюваності / невідмінюваності слів іншомовного
походження.
9. Правопису складників основи слова.
10. Вживання великої букви.
11. Вживання розділових знаків.
У новій редакції Українського правопису багато діючих правописних
правил уточнено й модифіковано, а також уведено ряд нових:
1. Додано до іменників 2 відміни чоловічого роду із закінченням –у (-ю) в
родовому відмінку групу слів із префіксом (вона була в чинній редакції
правопису; у цій редакції вживання закінчення пояснювано в інших групах):
«Закінчення –у (-ю) має переважна більшість префіксальних іменників із різними
значеннями (крім назв істот): випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, запису,
опіку, побуту, поштовху, прибутку, прикладу, усміху».
2. Внесено уточнення щодо утворення кличного відмінка від чоловічих імен
Ілля, Ігор, Лазар, Олег: Ілле, Ігорю, Лазарю, Олегу (Олеже).
3. Розширено правило: «Назви виробничих марок технічних виробів
(машин, приладів і т. ін.) беремо в лапки і пишемо з великої букви: автомобілі
(«Ніса́н», «Во́льво», «Фольксва́ген»), літак «Бо́їнг 777», тра́ктор «Слобожа́нець».
Але назви самих виробів беремо в лапки і пишемо з малої букви: «ніса́н»,
«во́льво», «фольксва́ген» (автомобілі), «бо́їнг» (літак), «слобожа́́нець»
(трактор)».
4. Додано правило про написання назв осіб жіночої статі: «Утворення назв
осіб жіночої статі за допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- та ін. від
іменників чоловічого роду: авторка, дизайнерка, директорка, редакторка,
верстальниця, набірниця, кравчиня, плавчиня, продавчиня, філологиня, бойкиня,
лемкиня, дияконеса, патронеса та ін.».
5. Додано правило про назви сайтів: «Без родового слова назви сайтів
пишемо з маленької букви (тві́тер, ґуґл); назви сайтів з родовим словом пишемо з
великої букви та в лапках (мере́жа «Фейсбу́к», енциклопе́дія «Вікіпе́дія»); назви
сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишуться з великої літери та без лапок
(РНБО ввела санкції проти Яндекса).

12.3.6. Граматичні форми і граматична характеристика
реєстрових слів
Реєстрові слова набираються великими літерами півжирним шрифтом і
розміщуються за абеткою.
Кожна реєстрова стаття, включаючи відсилання, подається з абзацу.
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Омографи розташовуються в реєстрі Словника відповідно до місця
наголошення: першим наводиться реєстровий омограф, у якого наголос припадає
на склад, ближчий до початку слова: за́мок, замо́к; за́пал, запа́л; запа́сти,
запасти́.
Словникові статті з продуктивним у словотворенні компонентом складних
слів ідуть після статей із формально відповідним їм заголовним словом, причому
такі компоненти з дефісним написанням подаються перед компонентами, що
пишуться разом: СВІ́ТЛО1, СВІ́ТЛО2, СВІ́ТЛО-…, СВІТЛО…
Омоніми подаються з позначкою справа вгорі арабськими цифрами: ма́ти1 –
іменник і ма́ти2 – дієслово.
В усіх реєстрових словах, крім односкладових, у тому числі й у складних
словах, які пишуться через дефіс і утворені з односкладових компонентів,
позначається наголос – один, два, зрідка три: душа́, спра́ва, за́вжди́, пе́сти́ти,
коло́воро́т. Так само фіксується наголошення у формах відмінюваних слів: две́рі,
е́й; діагностува́ти, у́ю, у́єш; мій, моя́, моє́.
У статтях із словотвірно продуктивним компонентом складних слів наголос
має показуватися, якщо він припадає на цей компонент однаково в усіх словах з
ним: …ГО́НІЯ, …МА́НІЯ, ВА́КУУМ-... тощо.
Відмінювані слова вносяться до реєстру в початковій формі: дієслова – в
інфінітиві (захо́дити, надійти́, пра́гнути); іменники, кількісні числівники та
займенники неприкметникової форми – у називному відмінку однини (ріг, ха́та,
о́зеро; сім; хто); якщо іменник вживається тільки або переважно в множині, – у
називному відмінку множини (ву́са, чо́боти); прикметники, дієприкметники,
порядкові числівники і займенники прикметникової форми – у формі чоловічого
роду однини (бі́лий, холо́дний, оспі́ваний, четве́ртий, мій).
Фонетичні варіанти реєстрових слів, що вживаються паралельно, подаються
в одній статті за алфавітом через кому, утворюючи реєстровий ряд:
ВЗУТТЄ́ВИЙ, ВЗУТТЬОВИ́Й. Виняток становлять позиційні фонетичні
варіанти на зразок вниз/уни́з, вхо́дити/ухо́дити, імові́рний/ймові́рний, іти́/йти,
другий варіант реєстрового слова яких подається у круглих дужках, формуючи
відповідний реєстровий ряд: вниз (уни́з) та ін. Послідовність розташування
варіантів реєстрових слів у реєстровому ряді словникової статті банкру́т,
банкро́т або горюду́б, гориду́б залежить від частотності їх уживання –
переважанням лексем банкру́т і горюду́б.
Варіант, поданий другим, обов’язково відсилається до відповідної статті:
ЖИТТЬОВИ́Й див. життє́вий; БАНКРО́ТСТВО див. банкру́тство, навіть якщо
основна та відсильна статті ідуть безпосередньо одна за одною:
ГОЛОСОВЕДІ́ННЯ див. голосове́дення.
Визначення місця розроблення фонетичних варіантів дієслів з префіксом
в-/у- зумовлюється їхньою семантикою. Якщо дієслова виражають спрямування
дії в середину, у межі чого-небудь, вони, як і похідні від них, подаються на в-, а в
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дужках
наводяться
варіанти
на
у-:
ВГЛИ́БЛЮВАТИСЯ
(УГЛИ́БЛЮВАТИСЯ)…,
ВГЛИБЛЯ́ТИСЯ
(УГЛИБЛЯ́ТИСЯ)…
ВГЛИ́БИТИСЯ (УГЛИ́БИТИСЯ)…. Якщо ж дієслова виражають поширення дії
на поверхню чого-небудь, наслідок дії тощо, вони розробляються на у-. Цей
принцип застосовується і до випадків омонімії. Наприклад: ВБИВА́ТИ1
(УБИВА́ТИ)… Ударами заганяти який-небудь предмет у щось (в дерево, в землю
і т. ін.) і ВБИВА́ТИ2 див. убива́ти1.
Реєстрові прислівники й числівники з префіксом в, а також прийменник в
подаються за алфавітом на в з варіантом у: ВБРІД (УБРІД); ВНА́СЛІДОК
(УНА́СЛІДОК); ВТРИ́ЧІ (УТРИ́ЧІ).
Із слів, у яких префікс від- варіює з рідше вживаним у сучасній українській
літературній мові од-, наводяться тільки реєстрові слова з від- (ВІДЖИ́ЛИЙ,
ВІДРА́ДА, ВІДСТРА́ШУВАТИ), але ілюстрації в статті можуть бути і з
префіксом од-. Наприклад:
ВІДРА́ДА, и, ж. 1. … Лице засвітилось одрадою: «От де моя праця, –
немов казали його очі, – не марно потрачена: вона зробила з мене чоловіка,
хазяїна!..» (Панас Мирний); …
ДАВА́ТИ, .. ДА́ТИ, ... ( ۍ49) Дава́ти / да́ти (відда́ти) го́лову (рідше
ру́ку) [відруба́ти (на відру́б, на ві́дсі́к і т. ін.)] кому і без дод. – з повною
відповідальністю ручатися за кого-, що-небудь; переконливо стверджувати щось.
… – Так от що я тобі скажу: дурниця все це, непорозуміння якесь. Руку на одруб
даю (А. Головко); …

Фонетичні варіанти подаються досить обережно, адже словник
нормативний. Так, лексичні одиниці анальге́тики і аналге́тики зведено до
основної форми аналге́тики, а реєстрове слово анальге́тики подано як її варіант,
наприклад.:
АНАЛГЕ́ТИКИ, АНАЛЬГЕ́ТИКИ, ів, мн. … Група знеболювальних
лікувальних препаратів.
АНАЛЬГЕ́ТИКИ див. аналге́тики.

Структурні варіанти подаються кожен окремо (байду́жий і байду́жний;
баклажа́нний і баклажа́новий; знання́ і знаття́), переважно через формулу «Те
саме, що…», наприклад: БУРЖУ́Й, я, ч., розм. Те саме, що буржуа́.
Окремі значення реєстрового слова (рубрики правої частини словникової
статті) позначаються арабськими цифрами з крапкою, а відтінки
відокремлюються двома паралельними скісними рисками (//).
Якщо реєстрове слово може вживатися також або тільки з великої літери, то
це зазначається відповідно: (з великої літери) та (перев. з великої літери).
Наприклад:
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ГОЛОВА́… 5. ч. і ж. (з великої літери). У складі офіційної назви
керівника держави, уряду або вищих державних органів.
БОГ, рідко БІГ… 1. род. Бо́га, бібл. (з великої літери). Творець і володар
Всесвіту, усього сущого, який керує світом. …
БО́ЖИЙ … 1. (з великої літери). Прикм. до Бог 1. … 2. Уживається як
складова частина назв тварин і рослин. Божа корівка; Божа крівця.

До ініціальних абревіатур, що пишуться великими літерами, уточнення не
робиться, але подаються приклади, які ілюструють їхнє написання.
Уваги до подавання окремих частин мови
А. Іменник
В іменникових статтях позначається рід іменника: ч. (чоловічий), ж.
(жіночий) , с. (середній): БЕ́РЕГ, а, ч.; ГОРА́, и́, ж.; О́ЗЕРО, а, с., ЛА́ДО, а, ч. і с.
У лівій частині словникової статті або в окремих значеннях вказується
належність реєстрового іменника до спільного або подвійного роду за допомогою
груп ремарок «с. і ч.»; «ч. і ж.»; «ж. і с.» та ін., які можуть доповнитися
вказівкою на особливості вживання. Напр.: АГА́КАЛО, а, с. і ч. ...; БАЗІ́КА, и, ч.
і ж. ...; БАБИ́ЩЕ, і, ж. і а, с. ...; ПОСІПА́КА, и, ч. і ж., зневажл. ...; Я́БЕДА, и
… 2. ч. і ж., розм. …
При відмінюваних іменниках наводиться (скорочено або повністю) форма
родового відмінка однини: вісь, о́сі; дуб, а; бли́зькість, кості; ди́хання, я; ніж,
ножа́; про́стір, про́сто́ру; ти́ждень, жня; хло́пець, пця.
Закінчення родового відмінка субстантивованих прикметників і
дієприкметників наводиться з приголосної літери, а не з голосної, як у
прикметників та дієприкметників. Наприклад:
ГОРНОВИ́Й, а́, е́. Прикм. до го́рно 1, 2. … // у знач. ім. горнови́й, во́го, ч.
Робітник, що працює біля горна ...;
СУ́ЩИЙ, а, е. 1. книжн., заст. Який існує, є в наявності … 2. у знач. ім.
су́ще, щого, с., книжн. Те, що існує; буття …

Родовий відмінок складних реєстрових іменників, що мають дефісне
написання, оформляється з урахуванням закінчень форми родового відмінка
відповідних простих реєстрових іменників, наприклад: БА́ТЬКО-МА́ТИ, ~а~ері; ЖОВТЕ́ЦЬ-ПШІ́НКА, ~тцю́ -~и.
У випадку невідмінюваної першої частини іменник оформляється так: БАСКЛАРНЕ́Т, а, ч.; ВІ́ЦЕ-ПРЕЗИДЕ́НТ, а, ч.
Якщо словникова стаття містить реєстровий ряд іменників – фонетичних
варіантів, то закінчення наводиться при останньому з них:
БАКЛА́ГА, БОКЛА́ГА, и, ж. ...;
ЗНА́ХАРСТВО, заст. ЗНА́ХОРСТВО, ЗНА́ХУРСТВО, а, с. ..;
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ФЛУОРО́МЕТР, ФЛЮОРО́МЕТР, а, ч. ...

Якщо родовий відмінок реєстрового іменника має паралельні закінчення -а
і -у, то в лівій частині словникової статті подаються обидві форми: МІСТ, моста́ і
мо́сту, ч. …; СТІЛ, стола́ і сто́лу, ч. ...
Якщо закінчення родового відмінка реєстрового іменника залежить від його
лексичного значення, відповідна рубрика словникової статті оформляється так:
КА́ МІНЬ, ч. 1. род. меню, тільки одн. Тверда гірська порода… 2. род.
меня. Окремий шматок, брила такої гірської породи.

При варіантах реєстрового слова, які мають різні морфологічні
характеристики залежно від роду, послідовно наводяться закінчення родового
відмінка та вказівка на рід при кожній лексемі: АСПІРА́Т, а, ч., АСПІРА́ТА, и,
ж., лінгв.
Якщо реєстровий іменник уживається у формах однини та множини і має
особливості у творенні форм множини, то в лівій частині словникової статті
подається в круглих дужках із вказівкою мн. відповідна форма називного відмінка
множини цього іменника і закінчення форми родового відмінка.
Реєстрові іменники, які характеризуються особливостями у творенні
множини, подаються з відображенням цієї форми в дужках. Наприклад:
А́ДРЕС, а, ч. (мн. адреси́, і́в) ..;
ГАЛЬМО́, а, с. (мн. га́льма, гальм) ..;

Слова, які мають паралельні закінчення у множині, розробляються за
зразком:
АМПЕ́Р, а, род. мн. ампе́рів і ампе́р, ч., фіз. …
АНГСТРЕ́М, а, род. мн. ангстре́мів і ангстре́м, ч., фіз. …

При іменниках, що вживаються тільки в множині, наводиться (скорочено
або повністю) родовий відмінок і позначка мн.: ДВЕ́РІ, е́й, мн., БАБЕ́ШКИ, шок
і шків, мн. Це стосується і субстантивованих прикметників: ПАСЛЬО́НОВИЙ…
2. у знач. ім. пасльо́нові, вих, мн.
Якщо іменник переважно вживається у формі множини, Словник фіксує
його за формою називного відмінка множини, а поряд у круглих дужках
наводяться форми однини з відповідним граматичним оформленням:
ВУ́СА, ВУ́СИ, ів, мн. (одн. вус, рідко ус, а, ч.)..;
ЛИ́ЖІ, лиж, мн. (одн. ли́жа, і, ж.).

Реєстрові іменники – назви народів оформляються із поданням у круглих
дужках форм називного відмінка однини чоловічого й жіночого роду:
БІЛОРУ́СИ, ів, мн. (одн. білору́с, а, ч.; білору́ска, и, ж.).
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Якщо реєстровий іменник є історичною назвою племені, народності і т. ін.,
для якої форма жіночого роду не зафіксована в текстових джерелах або є
рідковживаною, то початкова форма подається тільки для чоловічого роду:
ГО́ ТИ, ів, мн. (одн. гот, а, ч.).

Вищі таксономічні одиниці, звичайно вживані у множині, а також назви
страв, (елементів) одягу, взуття, реєстрові іменники, що позначають парні органи
людини, тварин та ін., які функціонують переважно у множині, розробляються у
множині:
БАКТЕ́РІЇ, ій, мн. (одн. бакте́рія, ї, ж.). ...;
БРЕТЕ́ЛЬКИ, льок, мн. (одн. брете́лька, и, ж.). ...;
ВАРЕ́НИКИ, ів, мн. (одн. варе́ник, а, ч.). …;
ДИНОЗА́ВРИ, ів, мн. (одн. диноза́вр, а, ч.) …

Так само, як і в інших випадках, форма реєстрового іменника в однині, що
подається в круглих дужках, є компонентом реєстрового ряду словникової статті,
а тому подається за алфавітом у реєстрі Словника через відсилання (див.) на
реєстровий іменник у множині, наприклад:
БАКТЕ́РІЯ див. бакте́рії.
БРЕТЕ́ЛЬКА див. брете́льки.
ВАРЕ́НИК див. варе́ники.
ДИНОЗА́ВР див. диноза́ври.

Реєстрові іменники типу гре́чка, жи́то, карто́пля, кукуру́дза, ове́с, про́со,
пшени́ця, сі́но, які у формах множини набувають інших семантичних
характеристик, у відповідному значенні мають ремарку «тільки мн.» і
розробляються за зразком:
КАРТО́ПЛЯ, і, ж. ... 3. тільки мн. картоплі́, пе́ль. Ділянка землі,
засаджена картоплею ...;
СІ́НО, а, с. …2. тільки мн. сіна́, і́в. Луки з травами, які ростуть на них;
сама трава, яку косять для корму худобі.

При невідмінюваних іменниках ставиться позначка невідм. і вказується рід:
БЮРО́, невідм., с.; СУО́МІ, невідм., ч. і ж.
При збірних реєстрових іменниках ставиться позначка збірн., яка йде одразу
за вказівкою на належність до роду:
КВАШЕНИ́НА, и, ж., збірн. 1. Квашена городина та садовина … 2. Те
саме, що карто́пли́ще.
ДІТЛАШНЯ́, і́, ж., збірн., розм. Те саме, що ді́ти11,2…
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Ремарка збірн. за потреби може зазначатися у тлумачній частині
словникової статті багатозначного реєстрового іменника в окремій рубриці з
відповідним граматичним оформленням:
БУРЯ́К, ч. … 3. род. у́, збірн. Коренеплоди цієї рослини, що є сировиною
для промисловості; площі посівів ...;
КАРТОПЛИ́ННЯ, я, с. 1. збірн. Бадилля картоплі …

Ремарка збірн. фіксується при реєстрових іменниках – назвах плодовоягідних переважно кущових рослин, які мають значення «Ягоди цієї рослини»,
наприклад:
А́ҐРУС, у, ч. 1. Кущова рослина родини аґрусових з колючими гілками та
кисло-солодкими їстівними ягодами. … 2. збірн. Ягоди цієї рослини…
ВИНОГРА́Д, у, ч. 1. Витка кущова рослина родини виноградових із
соковитими ягодами, зібраними у грона. … 2. збірн. Ягоди цієї рослини…
ГОРОБИ́НА, и, ж. 1. Дерево або кущ родини розових із яскравочервоними або жовтогарячими ягодами, які ростуть гронами… 2. збірн. Ягоди
цього дерева.

У випадку, коли реєстровий іменник належить тільки до збірних або має
збірність в одному зі своїх значень і співвідноситься з відповідним реєстровим
іменником у формі однини, він тлумачиться формулою «Збірн. до + співвідносний
іменник» (ремарка збірн. у лівій частині не подається). Наприклад:
АВТУ́РА, и, ж. Збірн. до автор.
АГЕНТУ́РА, и, ж. 1… 2. Збірн. до аге́нт 2, 3.

Граматичні
характеристики
роду,
відмінка,
числа,
збірності,
невідмінюваності та ін., які стосуються окремих значень полісемічного іменника,
подаються у правій частині словникової статті перед відповідним тлумаченням:
ДУХ… 7. род. у, тільки одн., розм. Те саме, що пові́тря. ...;
КВІТ… 4. род. у, чого, збірн., перен. Найкращі люди певного суспільного
середовища. ...;
ПО́ЯС… 9. род. у, ек. Певний простір, смуга, яка становить частину в
поділі території країни за певною економічною ознакою. ...;
ПЛЮС… 3. невідм. Позитивна величина; уживається для позначення
температури вище нуля ...;
ХИМЕ́РА… 4. … // ч. і ж., розм. Уживається для означення людини, яка
міркує і діє дивно, незвично; дивак...

Іменники, що вживаються в сучасній мові тільки у складі фразеологічних
зворотів, подаються в гіпотетичному називному відмінку однини або множини, і
словникова стаття оформляється так:
БА́ЙДИКИ, ів:  ۍБа́йдики би́ти;

73

БЕ́ЗРІК:  ۍВ (на) бе́зрік.

У тлумаченні окремих значень реєстрового іменника використовуються
також обмежувальні ремарки тільки одн., тільки мн., перев. одн.:
АНГО́РА, и, ж. … 2. тільки одн. Шерсть ангорського кроля або
ангорської кози...;
АРОМА́Т, у, ч. … 2. тільки мн. Запашні, духмяні речовини. 3. чого, тільки
одн., перен. Властива чому-небудь ознака...;
БЛИСК, у, ч. … 2. тільки одн., перен. Багатство, розкіш, пишнота…;
ЗА́ЛИШОК... 3. перев. одн. Те, що лишається після хімічної реакції,
виробничого процесу і т. ін...;

Після ремарок тільки мн., перев. мн., звичайно мн. форма множини не
наводиться, але слово тлумачиться у множині:
АНТИПО́Д, а, ч. 1. тільки мн. Жителі двох діаметрально протилежних
пунктів земної кулі.
БЕ́РЕГ... 4. перев. мн. Краї тканини, посуду...;
ЛЕ́КЦІЯ... 2. звичайно мн. Записи курсу з якого-небудь навчального
предмета, публічних читань, складені лектором або слухачем...;
ГОЛО́ВКА… 5. частіше мн. Передня частина чобота, що покриває пальці
і верх ступні...;
СА́ЖА... 2. також мн., спец. Цей же продукт неповного згоряння або
термічного розкладу органічних речовин, який виробляють промисловим способом і
використовують для виготовлення гумових шин, пластичних мас і т. ін.

При тлумаченні конкретного значення реєстрового іменника можуть
наводитися позначки, що вказують на особливості його сполучуваності в реченні:
у сполуч. з ім., у сполуч. з прикм., у сполуч. із займ., у сполуч. із порядк. числ., у
сполуч. з прийм., у сполуч. зі сл. ... Наприклад:
ПОКРІ́Й... 2. у сполуч. з ім., перен. Характер, тип кого-, чого-небудь...;
ПОДО́БА... 2. у сполуч. з прикм. моральна, духовна і т. ін. Характер,
душевний склад, сукупність чиїх-небудь внутрішніх якостей...;
ВИСО́КІСТЬ… 4. (в офіційних текстах – з великої літери) у сполуч. із
займ. ваша, його, її, їх. Титулування деяких осіб, належних до роду монарха...;
РОЗРЯ́Д1… 2. перев. у сполуч. із порядк. числ. або прикм. Ступінь
виробничої, спортивної і т. ін. кваліфікації ...;
ЗРУБ... 1. у сполуч. з прийм. на. Дія за знач. зру́бувати, зруба́ти..;
СЕСТРА́... 4. також у сполуч. зі сл. медична, санітарна. Особа середнього
медичного персоналу в лікувальних закладах…

В іменниковій статті може наводитися керування:
БОРОТЬБА́… 3. з ким – чим, проти кого – чого... 4. за що...
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Вживання іменника у функції прислівника, прикметника, числівника, вигука
або прийменника виноситься в окреме значення або відтінок:
ВИ́ХОР1, хору і хру, ч. … 3. у знач. присл. ви́хором (ви́хром).
Надзвичайно швидко…
МАЖО́Р, у, ч. 1. … // у знач. прикм., невідм. (у сполученні з назвами нот).
Уживається у складі назв тональностей…
МАРКЕТРІ́, невідм., с. … 2. у знач. прикм. Оздоблений такими
композиціями…
НЕ́НЯ, і, ж. … 2. у знач. виг. Уживається для вираження переляку,
здивування, радості і т. ін. …
ПА́РА1, и, ж. … 8. у знач. числ., розм. Дві штуки (звичайно про предмети
побуту); два..
СЕРЕ́ДИНА, и, ж. … 2… // у знач. прийм. з род. в. Те саме, що
посере́дині. …
ЮРБА́, и́, ж. 1. …// у знач. присл. юрбо́ю, ю́рбами. Неорганізовано і у
великій кількості; гуртом…

Вибір оформлення (значення або відтінок) залежить від міри закріпленості
відповідного значення.
Б. Прикметник
При початковій формі реєстрових прикметників подаються закінчення
жіночого та середнього роду: БІ́ЛИЙ, а, е; ЗВОРО́ТНИЙ, а, е; ЛІ́ТНІЙ, я, є;
СИ́НІЙ, я, є; ПЕ́ВЕН, вна, вне; ДОЧЧИ́Н, а́, е́. Якщо прикметник не має форми
чоловічого роду, він подається у формі реально існуючого роду: ПОРО́СНА,
рідко ПОРІ́СНА, ної, ж.
Вищий ступінь прикметників, утворений від іншої основи або зі зміною
основи, наводиться як додаткова форма в лівій частині словникової статті
півжирним шрифтом малими літерами за таким зразком:
ГА́РНИЙ, а, е, вищ. ст. кра́щий і лі́пший, рідко гарні́ший, а, е.

Такі додаткові форми вносяться до реєстру з відсиланням до основної
форми: КРА́ЩИЙ, а, е. Вищ. ст. до га́рний 1–5, до́брий 1–6, 8 і хоро́ший;
ліпший. Так само в статтях ЛІ́ПШИЙ і ГАРНІ́ШИЙ.
Якщо реєстровий прикметник має коротку форму, вона наводиться за
повною через кому, утворюючи реєстровий ряд (ГО́ДНИЙ, ГО́ДЕН, го́дна,
го́дне…) і з відсиланням: ГО́ДЕН див. го́дний.
Якщо коротка форма реєстрового прикметника вживається тільки в ролі
присудка, вона подається окремо:
ПЕ́ВЕН, вна, вне, пред. Бути упевненим.

75

Субстантивовані прикметники подаються або у вихідній прикметниковій
статті окремим значенням (підзначенням) з позначкою: у знач. ім. (ХВО́РИЙ, а,
е… // у знач. ім. хво́рий, рого, ч.; хво́ра, рої, ж.; хво́ре, рого, с. Нездорова,
недужа людина), або іменниковою статтею (ПІ́ВНИКОВІ, вих, мн. Родина
багаторічних трав’янистих рослин…).
Ад’єктивовані незмінні іменники подаються в іменниковій статті окремим
значенням або підзначенням: КЛЬОШ, у, ч. … 2. у знач. прикм., невідм.
Розширений донизу (про одяг)…
У прикметниковій статті може зазначатися керування та сполучуваність:
БАГА́ТИЙ, а, е. … 2. на що, чим. Який має багато чого-небудь.
В. Числівник
Кількісні числівники супроводжуються позначками: числ. кільк., числ.
неознач.-кільк.: ДЕ́В’ЯТЬ, ти́ і тьо́х, числ. кільк.
До порядкових числівників подаються закінчення жіночого та середнього
роду: ДВАНА́ДЦЯТИЙ, а, е.
При власне кількісних, неозначено-кількісних і збірних числівниках
подаються відмінкові й (там, де вони є) родові форми та форми числа. Можуть
наводитися форми не тільки родового, а й інших відмінків та чисел, а також
інших родів, крім чоловічого. Наприклад: ОДИ́Н, одно́го, ч.; ОДНА́, одніє́ї і
одно́ї, ж.; ОДНО́ і ОДНЕ́, одно́го, с. (мн. одні́, одни́х), числ. кільк.
Г. Займенник
Займенники супроводжуються позначками: займ. особ. (із зазначенням
особи, числа і роду – там, де він є), займ. звор., займ. присв., займ. пит., займ.
відносний, займ. вказ., займ. означ., займ. запереч., займ. неознач. Кома перед
назвою розряду не ставиться.
При займенниках прикметникового відмінювання подається закінчення
жіночого і середнього родів: НАШ, а, е; МІЙ, моя́, моє́. При займенниках
неприкметникового відмінювання наводиться форма родового та – за потреби –
інших відмінків: Я2, мене́, займ. особ. 1 ос. одн.; БУДЬ-ХТО́, будь-кого́, займ.
неознач.
Якщо при відмінюванні реєстрового займенника змінюється його форма чи
наголошення, ця інформація дається в круглих дужках: ТИ, тебе́ (з прийм. від
те́бе, до те́бе і т. ін.), займ. особ. 2 ос. одн.; ВОНИ́, їх (з прийм. до них, від них і
т. ін.), займ. особ. 3 ос. мн.
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Ґ. Дієслово
Видові пари дієслів (підпира́ти – підпе́рти, склада́ти – скла́сти), що
починаються з тієї самої літери, подаються в одній статті, натомість безпрефіксне
реєстрове дієслово та його префіксальний відповідник (писа́ти і написа́ти), а
також реєстрові дієслова доконаного і недоконаного виду, утворені від різних
основ (бра́ти і взя́ти) подаються окремо, кожне на своєму місці за абеткою:
БРА́ТИ … 1. кого, що. Схоплювати, охоплювати руками або яким-небудь
знаряддям..;
УЗЯ́ТИ (ВЗЯ́ТИ) … 1. кого, що. Ухопити рукою (руками) або яким-небудь
знаряддям;
ПИСА́ТИ … 1. що і без дод. Зображувати рукою на папері або іншому
матеріалі графічні знаки (літери, цифри і т. ін.).
НАПИСА́ТИ … Док. до писа́ти.

За вихідну береться форма недоконаного виду: МИНА́ТИ, а́ю, а́єш, недок.,
МИНУ́ТИ, ну́, не́ш, док.
Дієслова, які різняться суфіксами, наводяться в одній статті:
НАПИНА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., НАПНУ́ТИ, НАП’ЯСТИ́, пну́,
пне́ш, док., що;
ПЕРЕРОБЛЯ́ТИ, я́ю, я́єш, ПЕРЕРО́БЛЮВАТИ, юю, юєш,
недок., ПЕРЕРОБИ́ТИ, роблю́, ро́биш; мн. переро́блять; док., що.
В одній статті подаються також дієслова зі значенням підсиленої дії,
наприклад:
ГУРКОТА́ТИ, очу́, о́чеш, ГУРКОТĺТИ, очу́, оти́ш.
Усі дієслова одного реєстрового ряду окремо вносяться в реєстр з
відсиланням до домінанти статті – реєстрового слова, яке подається півжирним
шрифтом малими літерами:
ПІДПЕ́РТИ див. підпира́ти.
НАПНУ́ТИ див. напина́ти.
НАП’ЯСТИ́ див. напина́ти.
ПЕРЕРО́БЛЮВАТИ див. переробля́ти.
ПЕРЕРОБИ́ТИ див. переробля́ти.
ГУРКОТІ́ТИ див. гуркота́ти.

В окремих статтях розробляються спільнокореневі дієслова доконаного
виду з суфіксами -ну- зі значенням однократної дії (ГРЮ́КНУТИ) і -ону-, що
вказують на посилений вияв дії (ГРЮКОНУ́ТИ):
ГРЮ́КНУТИ, ну, неш, док., чим і без дод. Однокр. до грю́кати.
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ГРЮКОНУ́ТИ, ну́, не́ш, док., однокр., розм. Підсил. до грю́кнути.

При дієсловах наводяться їх основні форми. Це переважно форми 1-ї та 2-ї
особи однини теперішнього часу (для дієслів недоконаного виду) або
майбутнього часу (для дієслів доконаного виду), які подаються з останньої
незмінної літери:
НАБРИДА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., НАБРИ́ДНУТИ, ну, неш; мин. ч. набри́д,
ла, ло; док. ...;
НАДПИ́СУВАТИ, ую, уєш, недок., НАДПИСА́ТИ, ишу́, и́шеш, док., що. …

При визначенні місця скорочення особових форм реєстрового дієслова
враховується наголошення:
ПЕРЕРОБИ́ТИ, роблю́, ро́биш; мн. переро́блять. Кінцеві
частини мають скорочуватися однаково для 1-ї і 2-ї особи, наприклад:
ВІДІБРА́ТИ, беру́, бере́ш.
Повністю форми 1-ї та 2-ї особи подаються: а) при зміні в основі: БРА́ТИ,
беру́, бере́ш; ЗІМ’Я́ТИ, зімну́, зі́мне́ш; б) коли змінюється префікс: ЗІБРА́ТИ,
зберу́, збере́ш; ЗІДРА́ТИ, здеру́, здере́ш; в) коли зміна відбувається перед
закінченням: ЛА́ЗИТИ, ла́жу, ла́зиш; г) коли змінюється наголошення:
ЗІГНУ́ТИ, зігну́, зі́гне́ш; РОБИ́ТИ, роблю́, ро́биш; мн. ро́блять; КЛЕПА́ТИ,
клепа́ю, клепа́єш і кле́плю́, кле́плеш; мн. кле́плють; наказ. сп. клепа́й і клепли́; ґ)
щоб не відривати від кореня одні лише приголосні: ГРІ́ТИ, грі́ю, грі́єш.
Особові закінчення форм префіксованих дієслів можуть подаватися поіншому, ніж особові закінчення форм відповідних твірних непрефіксованих
дієслів, пор.: ГРІ́ТИ, грі́ю, грі́єш, але ПОГРІ́ТИ, і́ю, і́єш; МОГТИ́, мо́жу, мо́жеш,
але ПЕРЕМОГТИ́, о́жу, о́жеш.
Аналогічні правила діють і у випадку, коли дієслово практично не
вживається у 1-й та 2-й особі (в усіх значеннях) і до нього подається тільки
форма 3-ї особи однини: БРИНІ́ТИ, ни́ть, КРИШИ́ТИСЯ, кри́шиться,
СВІТА́ТИ, а́є.
Однакові особові форми дієслів одного реєстрового ряду подаються при
останньому з двох варіантів:
НАПНУ́ТИ, НАП’ЯСТИ́, пну́, пне́ш;
ГУДІ́ТИ, ГУСТИ́, гуду́, гуде́ш.

При окремих реєстрових дієсловах у лівій частині словникової статті
наводяться додаткові форми, а саме:
а) форма 3-ї ос. мн. теперішнього (майбутнього) часу для дієслів ІІ
дієвідміни на губний із вставним -л-, наприклад:
ГУБИ́ТИСЯ, гублю́ся, гу́бишся; мн. гу́бляться; недок. ...;
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б) повна парадигма дієслів бути, дати, їсти:
БУ́ТИ, теп. ч. усіх осіб одн. і мн. має форму є, яка може опускатися,
рідко єсть, заст. 2 ос. одн. єси́, 3 ос. мн. суть; мин. ч. був, була́, було́; мн. були́;
майб. ч., 3 ос. одн. бу́де; наказ. сп. будь; недок. …
ДАВА́ТИ, даю́, дає́ш; мин. ч. дава́в, дава́ла, ло; наказ. сп. дава́й; недок.,
ДА́ТИ, дам, даси́, дасть; дамо́, дасте́, даду́ть; мин. ч. дав, дала́, ло́; наказ. сп. дай;
док.

Але: у похідних префіксованих дієсловах даються тільки форми 1-ї і 2-ї
особи одн.:
ВІДДАВА́ТИ, даю́, дає́ш, недок., ВІДДА́ТИ, да́м, даси́, док. …
ДОЇДА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ДОЇ́СТИ, ї́м, їси́, док. ...;

в) форми минулого часу в чоловічому, жіночому та середньому роді
наводяться у таких випадках:
– при чергуванні голосних і приголосних в основі: НЕСТИ́, су́, се́ш; мин. ч.
ніс, несла́, ло́; недок.; ЛЯГТИ́, ля́жу, ля́жеш; мин. ч. ліг, лягла́, ло́...;
– коли дієслово в минулому часі не закінчується на -в: БІ́ГТИ, біжу́, біжи́ш;
мин. ч. біг, ла, ло...; ТЕ́РТИ, тру, треш; мин. ч. тер, ла, ло...;
– коли дієслово в минулому часі має паралельні форми із суфіксом -ну- і без
нього: ЗАГА́СНУТИ, не; мин. ч. зага́с, ла, ло і зага́снув, нула, ло …
Особові форми закінчень дієслівних форм минулого часу представлено за
таким правилом: чоловічий рід дається повніше, жіночий скорочується після
літери, спільної з чоловічим родом (див. також подані вище приклади), а середній,
відповідно, з жіночим. Наприклад:
ВІДІБРА́ТИ, … відібра́в, бра́ла, ло.

Додатково в лівій частині словникової статті реєстрового дієслова
подаються особові форми за таких умов:
Коли нормативний наголос різний у чоловічому і жіночому або середньому
роді або у множині: БУ́ТИ, теп. ч. усіх осіб одн. і мн. має форму є, рідко єсть,
заст. 2 ос. одн. єси́, 3 ос. мн. суть; мин. ч. був, була́, було́; мн. Були́...;
Форми наказового способу (із позначкою наказ. сп.) наводяться після
особових форм дієслова чи форм минулого часу, якщо є особливості у творенні й
наголошуванні зокрема, якщо відбувається чергування звуків або зміна наголосу в
порівнянні з формою інфінітива або форма однини наказового способу
закінчується на твердий або м’який приголосний (ЛЯГТИ́, ля́жу, ля́жеш; …
наказ. сп. ляж; ТКА́ТИ, тчу, тчеш; наказ. сп. тчи; ПІДСМА́ЖИТИ, жу, жиш,
наказ. сп. аж, ЗЧИ́СТИТИ, и́щу, и́стиш; наказ. сп. зчисть) або ж за наявності
паралельних форм (КЛЕПА́ТИ, клепа́ю, клепа́єш і кле́плю́, кле́плеш; мн.
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кле́плють; наказ. сп. клепа́й і клепли́; недок.; ОКРАША́ТИ, а́ю, а́єш, недок.,
ОКРА́СИ́ТИ, а́шу́, а́си́ш; наказ. сп. окраси́ і окра́сь; док.).
Якщо в особових дієсловах форма 1-ї ос. практично не вживається, то
показники словозміни подаються за зразком: ДУДІ́ТИ, 1 ос. немає, ди́ш, недок.,
розм.
При дієсловах, які не вживаються у формах 1-ї та 2-ї ос. одн., наводяться
форми 3-ї ос. одн. і 1-ї та 2-ї ос. мн.:
ПОЗБІГА́ТИСЯ, а́ється, а́ємося, а́єтеся, док. ...;
ПОЗЛІТА́ТИСЯ, а́ється, а́ємося, а́єтеся, док. …

При дієсловах, які практично не мають форми 1-ї та 2-ї ос. одн.
теперішнього (майбутнього) часу, а також при дієсловах на -ся середньозворотного стану подається тільки форма 3-ї ос. одн. теперішнього (майбутнього)
часу:
СВЕРБІ́ТИ, би́ть, недок.;
КРИШИ́ТИСЯ, кри́шиться, недок.

При дієсловах, які не вживаються в теперішньому та майбутньому часі,
подаються тільки форми чоловічого і жіночого родів минулого часу:
ЗНАВА́ТИ, тільки мин. ч. знава́в, ва́ла, ло, недок.;
ЇДА́ТИ, а́в, а́ла, недок.

При дієсловах, які не вживаються в однині, а також в 1-й та 2-й особах,
подаються тільки форми 3-ї особи множини:
ПОДЕ́ЙКУВАТИ, ують…

До безособових дієслів подаються форми 3-ї ос. одн. теперішнього
(майбутнього) часу й ставиться позначка безос.:
ВЕЧОРІ́ТИ, і́є, недок., безос.;
СПА́ТИСЯ, спи́ться, недок., безос.

На безособове вживання особового дієслова вказує у тлумачній частині
ремарка безос., що переважно подається як відтінок за двома скісними рисками:
ЗАГОЛО́МШИТИ, шу, шиш, док., кого, що, діал. … // безос. [В і д ь м а :]
Бодай нашим ворогам Посліпило й поглушило. Мозок геть заголомшило!..
(М. Кропивницький).

Форми 1-ї і 2-ї ос. дієслова наводяться звичайно скорочено, але так, щоб
точно показати звукові зміни і зміну наголосу цих форм порівняно з основою
інфінітива, причому скорочення 1-ї і 2-ї ос. подаються однаково:
80

АБЕТКУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок.;
ГОВОРИ́ТИ, ворю́, во́риш, недок.
ЗДО́БРИ́ТИ, о́брю́, о́бри́ш, док.

а) Коли у формах 1-ї і 2-ї ос. відбувається зміна кінцевого приголосного
основи або інші зміни в основі теперішнього часу, то скорочення цих форм
подається із збереженням однієї літери, що стоїть перед змінюваною їх частиною:
ГРОМА́ДИТИ, джу, диш; наказ. сп. а́дь; недок.;
ПЕРЕМАГА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ПЕРЕМОГТИ́, о́жу, о́жеш, док.

б) У випадку спрощення дієслівного суфікса ва-, якому передує голосна -а-,
для уникнення неоднозначності слід подавати скорочені форми зі збереженням
попередньої приголосної:
ДОПРОДАВА́ТИ, даю́, дає́ш;
ЗАСТАВА́ТИ, таю́, тає́ш.

в) Повністю подаються форми 1-ї і 2-ї ос. одн. реєстрового дієслова у таких
випадках:
– коли їх основа відрізняється від основи інфінітива:
БРА́ТИ, беру́, бере́ш, недок.;
ГНА́ТИ, жену́, жене́ш, ГОНИ́ТИ, гоню́, го́ниш, недок.;

– коли зміна відбувається в префіксі дієслова:
ВІДБИРА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ВІДІБРА́ТИ, відберу́, бере́ш; мин. ч.
відібра́в, бра́ла, ло; док.;

– коли в 1-й і 2-й ос. (або тільки в 1-й ос.) зміна приголосного (або кількох
приголосних) виникає після першого складу основи:
ДИ́ХАТИ, ди́хаю, ди́хаєш і ди́шу, ди́шеш, недок.;
МОГТИ́, мо́жу, мо́жеш, … недок., з інфін., який може випускатися.;
ПЛАТИ́ТИ, плачу́, пла́тиш, недок.;

– коли в дієсловах існують паралельні форми в похідних граматичних
значеннях:
ОБДУВА́ТИ, ОБДИМА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ОБДУ́ТИ, обду́ю, обду́єш і
обідму́, обідме́ш, док.

г) Дієслова 2-ї дієвідміни з кінцевим губним приголосним основи, що мають
у 1-й ос. одн. і 3-й ос. мн. перед флексією вставний звук л, оформляються так:
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РОБИ́ТИ, роблю́, ро́биш; мн. ро́блять; недок.;
КУПУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок., … КУПИ́ТИ, куплю́, ку́пиш; мн. ку́плять; док.

Після граматичних форм дієслова зазначається його вид – недок.
(недоконаний) або док. (доконаний):
БА́ЧИТИ, чу, чиш, недок.;
ПОБА́ЧИТИ, чу, чиш, док.;
ЗАЛИША́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ЗАЛИ́ШИ́ТИ, и́шу́, и́ши́ш, док.

При двовидових дієсловах, які мають недоконаний і доконаний види,
дається позначення: недок. і док., наприклад:
АДСОРБУВА́ТИ, у́є, недок. і док.;
ВЕРСИФІКУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док.;
ІНТРОНІЗУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док.;
МОБІЛІЗУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док.

У цьому випадку, як і в статтях з дієсловами недоконаного й доконаного
виду, тлумачення дається у формі недоконаного виду.
Типове дієслівне керування, що в лексикографії традиційно позначалося
ремарками перех. і неперех., показується у Словнику за допомогою займенників:
– дієслівне керування прямим додатком у формі знахідного відмінка
іменників позначається займенниками кого, що, наприклад:
АЗОТУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док., що. Насичувати азотом;
ГОЙДА́ТИ, а́ю, а́єш, недок. 1. кого, що. Приводити що-небудь у рух із
боку в бік або зверху вниз.

– дієслівне керування непрямим додатком (з прийменником і без нього) –
займенниками в інших відмінках, зокрема: кого, чого; кому, чому; ким, чим,
наприклад:
ВОДИ́ТИ, воджу́, во́диш, недок., кого, що, чим, у чому...;
ГОЙДА́ТИ, а́ю, а́єш, недок. … 2. чим. Робити рухи чим-небудь;
ГОВОРИ́ТИ… 5. в кому – чому і без дод. Виявлятися в чиїх-небудь
думках, словах, діях.

Якщо дієслово поєднується з іншим дієсловом у неозначеній формі,
використовується позначка з інфін.:
БАЖА́ТИ, а́ю, а́єш, недок. 1. чого або з інфін. Прагнути, мати бажання
здійснити, одержати, здобути що-небудь; хотіти … 2. кому чого або з інфін.
Висловлювати побажання про здійснення чого-небудь ...;
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МРІ́ЯТИ … 2. про кого – що і з інфін. Думати про здійснення чого-небудь
бажаного; прагнути в думках до чогось. ...

Необхідні доповнення дієслова підрядними реченнями відзначаються за
допомогою позначки із спол. (де це важливо, вказується відповідний сполучник
або подається їх перелік): із спол. щ о ; із спол. щ о , я к , ч и і т. ін.; із спол. щ о б .
Наприклад:
БЕРЕГТИ́СЯ, ежу́ся, еже́шся; мин. ч. бері́гся, берегла́ся, ло́ся; недок. … 2.
кого, чого, із спол. щоб і без дод. Бути пильним, обережним; остерігатися ...;
ВІ́ДАТИ, аю, аєш, недок. 1. щ о , також із спол. я к , щ о . Знати, мати про
що-небудь уявлення, відомості. …

Якщо на лексичне значення дієслова впливає його сполучуваність зі
словами певної частини мови, групою слів, окремим словом або словами чи
відмінком, то подаються відповідні ремарки: з прийм. в (у), о б (о) і без прийм.; з
прийм. в (у), о б , по і без прийм.; з оруд. в. без прийм. і з прийм. н а д , з а , п р о і т.
ін. тощо; у сполуч. з присл. л е г к о , г а р н о і т. ін.; у сполуч. зі сл. б е р е г , о с т р і в і
т. ін.; у сполуч. зі сл. п о ч а т о к , к і н е ц ь , к р а й і т. ін.
При цьому конкретні лексеми, яких вимагає для сполучуваності дієслово,
наводяться світлим шрифтом малими літерами у розрядку (без знака наголосу),
наприклад:
БІ́ДКАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. … 2. з оруд. в. без прийм. і з прийм.
н а д , з а , п р о і т. ін. Бути стурбованим чим-небудь; журитися, сумувати. 3. без
дод. і з род. в. з прийм. з а , к о л о , б і л я . Дбати про кого-, що-небудь;
клопотатися, піклуватися. 4. рідко. Жити в бідності, бідувати…;
ПРОШМИГНУ́ТИ, ну́, не́ш, док., розм. Однокр. до прошми́гувати …
// перен. зі сл. о ч і , п о г л я д . Швидко оглянути щось, подивитись. Раптом з-за
паркану Виринула якась білява, курлата .. голова, хитрі сіреньки очі лукаво
прошмигнули по двору (Б. Антоненко-Давидович).

Увага! Граматичні ремарки можуть бути досить розгорнутими,
характеризувати дієслівне керування з різних боків, і, отже, не завжди між
займенниками – маркерами керування – доцільна кома, наприклад:
БА́ЧИТИ, чу, чиш, недок. … 4. кого, що чим. Вважати, визнавати …

Стилістична характеристика
показується ремарками, наприклад:

певного

керування,

його

частотність

ЖУРИ́ТИСЯ, журю́ся, жу́ришся, недок. … 2. за ким, рідко по кому.
Сумувати, тужити через відсутність або втрату кого-небудь.
3. про кого – що, за кого – що, розм. за ким – чим, заст. ким, чим, із спол.
сл. Турбуватися, тривожитися про кого-, що-небудь.
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Пасивний стан дієслова вказується у тлумачній частині формулою «Пас. до
+ співвідносне дієслово»:
ГОСТРИ́ТИСЯ, го́стриться, недок. Пас. до гостри́ти;
ДАРУВА́ТИСЯ, у́ється, недок. Пас. до дарува́ти.

Рубрика, що описує пасивний стан реєстрового словника в одному з його
значень, у тлумачній частині словникової статті завжди подається останньою.
ЕЛЕКТРИЗУВА́ ТИСЯ, у́ється, недок. і док. ... 2. тільки недок. Пас. до
електризува́ти 1.

Дієслова однократної дії подаються за формулою «Однокр. до +
співвідносне дієслово» із вказівкою, де це необхідно, на відповідне (відповідні)
значення твірного дієслова:
АГА́КНУТИ, ну, неш, док., розм. Однокр. до ага́кати;
БРЕ́НЬКНУТИ, ну, неш, док. Однокр. до бре́нькати 1;
ВІДМАХНУ́ТИ, ну́, не́ш, док. Однокр. до відма́хувати 1–4;
ГЕ́ПНУТИ, ну, неш, док., кого, що і без дод., розм. Однокр. до ге́пати.

Дієслова із значенням підсиленої дії подаються окремими реєстровими
словами:
– для дієслів недоконаного виду в лівій частині вказується видова ремарка
недок., у правій – формула тлумачення «Підсил. до + …»:
БРЯЗКОТІ́ТИ, очу́, оти́ш, недок., чим і без дод. Підсил. до бря́зкати;
ГРИМКОТІ́ТИ, очу́, оти́ш, недок., розм. Підсил. до гримі́ти 1;
ДЗЕЛЕНЬКОТІ́ТИ, очу́, оти́ш, ДЗЕЛЕНЬКОТА́ТИ, очу́, о́чеш, недок.
Підсил. до дзеле́нькати;

– для дієслів доконаного виду з семантикою однократності в лівій частині
вказується видова ремарка док. і через кому однокр., у правій – формула
тлумачення «Підсил. до + …»:
БЛИСКОНУ́ТИ, не́, док., однокр. Підсил. до бли́снути 1;
ГУКОНУ́ТИ1, не́, док., однокр., розм. Підсил. до гу́кнути;
ДРЯПОНУ́ТИ1, ну́, не́ш, док., кого, що, однокр., розм. Підсил. до
дряпну́ти1;

– для дієслів доконаного виду без семантики однократності у лівій частині
вказується видова ремарка док., у правій – формула тлумачення «Підсил. до +
…»:
ЗАГАВКОТІ́ТИ, очу́, оти́ш, док., розм. Підсил. до зага́вкати;
ЗАГУПОТІ́ТИ, о́чу, оти́ш, док. Підсил. до загу́пати;
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КОВТОНУ́ТИ, ну́, не́ш, док., що, чого і без прям. дод., розм. Підсил. до
ковтну́ти.

Уживання дієслівної форми як вставного слова оформляється так:
БА́ЧИТИСЯ, чуся, чишся, недок. … 3. ба́читься (заст. ба́чся, ба́чилось),
у знач. вставн. сл. Уживається для вираження непевності в чому-небудь; здається,
мабуть;
БУВА́ТИ, а́ю, а́єш, недок. … 6. тільки бува́ (бува́є, бува́ло), у знач.
вставн. сл. Уживається при вираженні нерегулярно повторюваної дії у знач.
часом, іноді.

Варіант у цьому випадку дається не після коми, як у реєстрі, а в круглих
дужках.
Д. Дієприкметник
У реєстрі Словника подаються лише дієприкметники, що підтверджені
фактичним матеріалом (тобто наявні в джерелах).
Дієприкметники на -ний і -тий наводяться в одній статті за абеткою,
утворюючи реєстровий ряд. Тому другий компонент реєстрового ряду подається в
реєстрі на своєму місці за абеткою у відсильній статті:
КИ́НЕНИЙ, КИ́НУТИЙ, а, е...;
КИ́НУТИЙ див. ки́нений.

При початковій формі дієприкметників дається закінчення жіночого та
середнього роду: ЗАСТИ́ГЛИЙ, а, е; ПОДАРО́ВАНИЙ, а, е; ЗБЕРЕ́ЖЕНИЙ, а,
е; СТИ́СКУВАНИЙ, а, е.
Дієприкметники тлумачаться з використанням формул: Дієпр. акт. До …
(ЗАМО́ВКЛИЙ, а, е. Дієпр. акт. до замо́вкнути; ОЧМАНІ́ЛИЙ, а, е, розм. 1.
Дієпр. акт. до очмані́ти); Дієпр. пас. до… (ВИ́КЛИКАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до
ви́кликати; ЗАПРО́ШЕНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до запроси́ти1).
У тлумачній частині словникової статті реєстрового дієприкметника
відбиваються (окремим значенням або відтінком) явища субстантивації або
ад’єктивації, набуття функції предикатива:
УБИ́ТИЙ1 (ВБИ́ТИЙ), а, е. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до уби́ти1 1, 4–7 … //
уби́то, безос., пред. …старшого сина в Туреччині вбито (Марко Вовчок); … // у
знач. ім. уби́тий, того, ч.; уби́та, тої, ж. Той (та), кого позбавили життя;
2. у знач. прикм., перен. Пригнічений, засмучений;
3. у знач. прикм. Уторований.

Безособові форми дієприкметників на -но, -то подаються відповідно до їх
вживання в текстах, тобто лише підтверджені джерелами:
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ЗАПРОПОНО́ВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до запропонува́ти...
// запропоно́вано, безос. пред.
КИ́НЕНИЙ, КИ́НУТИЙ, а, е. Дієпр. пас. до ки́нути… // ки́нено, ки́нуто,
безос. пред.

Набуття ад’єктивованим дієприкметником
семантики оформляється окремим значенням:

власне

прикметникової

РОЗКЛЕ́ЄНИЙ, а, е… 2. у знач. прикм., перен., розм. Який занепав
духом…

Е. Прислівник
Прислівники супроводжуються позначками присл. або у знач. присл.:
ВНИЗУ́ (УНИЗУ́), присл. У нижчій частині, нижче чого-небудь; ГАРА́ЗД1… 2.
присл. Добре, як слід, належним чином; ГОРА́, и́, ж. … 3. у знач. присл. горо́ю,
гора́ми. Високою купою; багато.
Якісні відприкметникові й віддієприкметникові прислівники на -о, -е
подаються з відсиланням до твірного слова за формулою «Присл. до …» і в лівій
частині словникової статті граматична ремарка присл. не ставиться:
ГІ́РКО. 1. Присл. до гірки́й 1, 3.

Прислівники, що вживаються у функції предикатива супроводжуються
позначками – пред. або у знач. пред., наприклад:
НІ́ЯК, пред. Немає змоги, можливості, неможливо;
ВІ́ТРЯНО, пред. Про наявність вітру;
БА́ЙДУ́ЖЕ … 2. у знач. пред. Все одно, однаково, не має значення.

Проте слово «присудок» виступає у формулі «Уживається як присудок…»,
що характеризує похідне значення вигуків: ГОП, виг. … 2. розм. Уживається як
присудок за знач. го́пати.
Ступені порівняння реєстрового прислівника наводяться у Словнику в тих
самих випадках, що й ступені порівняння прикметника (див. B. Прикметник), і
розробляються аналогічно, але з відсиланням до твірного прикметника:
ГІ́РШЕ, ГІРШ. 1. Присл. до гі́рший.

У Словнику відображається перехід прислівників у прийменники і
вживання їх у функції вставного слова:
НАЗУ́СТРІЧ. 1. присл. …2. у знач. прийм., з дав. в.;
ЗРОЗУМІ́ЛО … 3. у знач. вст. сл. Уживається для потвердження думки;
звичайно.
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Є. Прийменник
У лівій частині словникової статті реєстрового прийменника зазначається
його частиномовна належність і вказується відмінок, яким він керує: БЕЗ1,
прийм., з род. в.
У Словнику відображається перехід прислівників у прийменники (див. вище
Е. Прислівник).
Ж. Сполучник
Реєстрові сполучники супроводжуються у Словнику позначкою спол. або у
знач. спол.: І2 (Й), спол.
Тлумачна частина словникової статті містить додаткову інформацію –
вказівку на семантичний розряд сполучника: АБО́, спол. І. розділовий… ІІ.
пояснювальний…
Словник відображає перехід сполучників у вигуки та вживання у функції
вставного слова:
ОДНА́ЧЕ, спол., розм. …
2. у знач. вставн. сл. Усе ж, усе ж таки, усе-таки.
3. у знач. виг. Уживається при вираженні здивування, невдоволення,
обурення і т. ін.

3. Частка
Частки в реєстрі Словника супроводжуються позначками част. або у знач.
част.: БИ, після голосного Б, част.
У тлумаченні реєстрової частки в окремих рубриках може подаватися назва
відповідного семантичного розряду:
БО2, част. 1. спонук. … 2. підсил. ...;
ЕГЕ́1, част., розм. 1. ствердж. … 2. пит. … 3. запереч. …

У Словнику відбивається перехід часток у вигуки та вживання їх у функції
вставного слова:
ВЛА́СНЕ, рідко ВЛА́СНО, част. ... 2. у знач. вставн. сл. Уживається окремо або
зі словом к а ж у ч и для уточнення чого-небудь; по суті.

И. Вигук
Вигуки супроводжуються позначками виг. або у знач. виг.: АХ, виг. ...;
Е́ВРИКА, виг. …
Повторювані вигуки оформляються реєстровим рядом у лівій частині
словникової статті: ГЕЙ1, ГЕЙ-ГЕ́Й, виг. ...; ХА-ХА́, ХА-ХА-ХА́, виг.
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Компоненти реєстрового ряду подаються за алфавітом у реєстрі словника з
відсиланням: ГЕЙ-ГЕ́Й див. гей1; ХА-ХА-ХА́ див. ха-ха́.
Звуконаслідувальні вигуки оформляються за таким зразком: БУХ, виг.
1. Звуконаслідування, що означає звук від удару, падіння, пострілу… 2. розм.
Уживається як присудок за знач. бу́хати 1, 2, бу́хнути 1, 3 і бу́хнутися.

12.3.7. Ремаркування реєстрових слів і фразеологізмів
СУМ-20 містить як загальномовну лексику, так і слова, що належать до
різноманітних галузей науки, техніки, культури і т. ін. Це термінологія, емоційноекспресивна лексика, професіоналізми тощо, які виступають складниками
загальнонародного лексичного фонду української мови. Граматичні й стилістичні
характеристики реєстрових слів та словосполучень у СУМ-20 фіксуються за
допомогою відповідних ремарок (граматичних, стилістичних, правописних), які
подаються світлим курсивом у лівій частині словникової статті. Вони наводяться
у випадках, коли потрібно доповнити, уточнити тлумачення. Про випадки
обов’язкового ремаркування йтиметься далі. Основне завдання ремарок –
характеризувати граматичні й стилістичні ознаки реєстрових слів, указувати на
особливості їх сполучуваності та функціонування.
Система граматичних ремарок, які використовуються у словнику, визначає
категорійну специфіку реєстрових одиниць, їх належність до певного лексикограматичного розряду слів, можливість уживання в ролі іншої частини мови,
особливості лексичної сполучуваності з іншими словами, міжчастиномовні
омонімічні відношення.
Переважну частину реєстру словника становлять іменники й дієслова, які
відрізняються на граматичному рівні від інших частин мови наявністю комплексів
ознак, зафіксованих відповідними граматичними ремарками. За таким принципом
ремаркуються й інші лексико-граматичні розряди слів, подані в реєстрі.
Частиномовна специфіка реєстрових одиниць фіксується комплексом
граматичних ремарок, послідовність уживання яких повинна враховувати
ієрархію відповідних категорій, притаманних певному лексико-граматичному
розряду слів.
Так, для іменників основними категорійними ознаками, які зафіксовані у
словнику, є відмінок, рід, число та ін., наприклад:
АБРАЗИ́ВИ, ів, мн. (одн. абрази́в, у, ч.). Дуже тверді матеріали (алмаз,
корунд, карборунд та ін.), що застосовуються для шліфування, точіння та
полірування;
АВТОРИТЕ́Т, ч. 1. тільки одн., род. у. Загальновизнане значення, вплив,
поважність (особи, організації, колективу, теорії і т. ін.)… 2. род. а. Особа, яка має
вплив, повагу, заслуговує на повну довіру… 3. род. а, жарг. Лідер, ватажок
кримінального угруповання;
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БІГУДІ́, невідм., мн. Металеві, пластмасові та інші трубочки, на які
накручують пасма волосся для завивки;
БІЛОРУ́ЧКА, и, ч. і ж., розм. Той, хто цурається фізичної, тяжкої роботи;
нероба.

Для дієслів важливими елементами ремаркування реєстрових одиниць є
вказівка на особу, вид, час, стан, рід, число, спосіб, синтаксичну сполучуваність,
наприклад:
АСИМІЛЬО́ВУВАТИ, ую, уєш, недок., АСИМІЛЮВА́ТИ, ю́ю, ю́єш,
недок. і док. 1. кого, що. Робити кого-, що-небудь подібним до себе,
перетворювати на свій лад… 2. що, біол. Засвоювати;
БЛИЩА́ТИ, щу́, щи́ш, недок. 1. тільки 3 ос., чим і без дод. Світитися
яскравим світлом… 2. перен., чим і без дод. Вражати зовнішнім блиском,
пишністю;
БУРІ́ТИ, і́є, недок. Ставати бурим…

Для прикметників і дієприкметників фіксуються категорії відмінка, числа,
роду, можливість уживатися в значенні іменника, а для дієприкметників – у
значенні прикметника.
ВИ́БРАНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до ви́брати. – Коли ця рудня не вибрана і
має руду, а це так, – відтворити її – справа двох декад (Олесь Досвітній); Сам
дід Мирон .. був двічі на своєму віку вибраний старостою, а раз – старшиною
(Грицько Григоренко).
2. у знач. прикм. Відібраний для видання (про твори). Не читали їх [повістей]
ні разу .. Але знаю – вийдуть зразу Вибраними томами (А. Малишко); І ось книжка,
до якої увійшли мої вибрані етюди, написана (із журн.); // у знач. ім. ви́бране, ного, с.
Твори, відібрані для видання. Костенко Л. В. Вибране. (з наук. літ.).
3. у знач. прикм. Кращий, добірний. Елітою називають також вибрані,
добірні сорти рослин, насіння, екземпляри тварин (з наук.-попул. літ.).
4. у знач. прикм. Який належить до еліти, вишуканий. Ми будемо у
вибраному товаристві (М. Коцюбинський).
5. у знач. ім. ви́брані, них, мн. Ті, які обрані для чого-небудь. Пошле
анголів Своїх Він [Ісус Христос] із голосним сурмовим гуком, і зберуть Його
вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його (Біблія. Пер.
І. Огієнка); Недоля залишив частину козаків при таборі, а з іншими вибраними
пігнав слідом за татарами (А. Чайковський); Поетеса сьогодні хоче читати для
вибраних (В. Винниченко).

При реєстрових дієприкметниках ремарка у знач прикм. наводиться лише у
випадках, коли фіксується нове значення, а не відтінок значення.
Крім того, деякі ремарки вказують на можливість фіксації окремих
характеристик реєстрових слів, які належать до певної частини мови. Зокрема для
іменника такими ремарками є:

89

Ремарка (з великої літери), яка позначає реєстрові слова, що характеризують
власні найменування понять чи явищ навколишньої дійсності, наприклад:
АЛЛА́Х, а, ч. (з великої літери). В ісламі – Бог, творець усього сущого;
БІ́БЛІЯ, ї, ж. 1. (з великої літери). Зібрання давньоєврейських та
ранньохристиянських текстів, канонізоване в іудаїзмі та християнстві як Святе
Письмо.

Ремарка збірн. вживається у словнику на позначення сукупності певних
предметів, які характеризуються одними й тими ж ознаками, вказуючи на
особливості контекстного вживання, наприклад:
ДРІБНОЛІ́ССЯ, я, с., збірн. Ліс, що складається з невисоких, молодих
дерев. … Одразу ось тут, за озером, на південь, дрібнолісся увіллється в осикові,
березові, дубові та вільхові гаї (Микита Чернявський)…;
КАРТОПЛИ́ННЯ, я, с. 1. збірн. Бадилля картоплі. Вдалині, там, де
очищали поля від картоплиння, диміло багаття (М. Томчаній)…;
ЦЕ́ГЛА, и, ж. 1. збірн. Будівельне штучне каміння у вигляді прямокутних
брусків з глини... З станції прибули дошки, цегла, пісок (Ю. Смолич).
Речовинні іменники типу ЖИ́ТО, КАРТО́ПЛЯ, ПШЕНИ́ЦЯ та ін., які у
множині (жита, картоплі, пшениці) набувають інших значень чи семантичних
відтінків, подаються з ремаркою тільки мн. Напр.:
ЖИ́ТО ... 3. тільки мн. жита́, і́в. Поля, на яких ростуть ці рослини; самі
рослини цих полів. Хилить вітер жита понад шляхом (П. Тичина); А туди за
ними, геть-геть аж під ліс, видно було, як красувалися жита (Т. Осьмачка)…;
КАРТО́ПЛЯ ... 3. тільки мн. картоплі́, пе́ль. Ділянка землі, засаджена
картоплею…

Ремарка невідм. позначає реєстрові іменники, які не відмінюються. Якщо це
поширена абревіатура, де всі букви є великими, то в правій частині словникової
статті подається скорочена назва поняття чи явища, наприклад:
АВІАШО́У, невідм., с. Видовищний захід із показовими польотами
авіаційної техніки;
ЖАЛЮЗІ́, невідм., с., мн. Багатостулкові віконниці або штори із вузьких
пластинок, поєднаних між собою;
ВІЛ², невідм., ч. Скорочення: вірус імунодефіциту людини;
МТС, невідм., ж., іст. Скорочення: машинно-тракторна станція.

Крім граматичних ремарок, у словнику широко використовуються
стилістичні ремарки, які подаються після граматичної характеристики
реєстрових слів. Стилістичні ремарки можуть вживатися:
– перед тлумаченням однозначного слова, якщо воно одне, наприклад:
ГАЛУ́ШНИК… жарт. Любитель галушок;
ІГНІТРО́Н… фіз. Іонний прилад, який має односторонню провідність і
застосовується як потужний випрямляч змінного струму;
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– перед першим значенням багатозначного слова, якщо ремарка стосується
всіх значень слова:
БАЛА́МКАТИ… діал. 1. Бити в дзвін; дзвонити… 2. Недбало махати;
ЗЛАТИ́Й… заст., поет. 1. Прикм. до зла́то… 2. перен. Щасливий...;

– після окремого цифрового позначення багатозначного слова (стосується і
відтінків), наприклад:
БА́ЙДА… 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)…;

– поряд із позначкою розм. не наводяться ремарки діал., жарт., зневажл.,
лайл. і т. ін.;
– при фразеологічних зворотах ремарки подаються після реєстрового
фразеологізму перед тлумаченням, наприклад:
◊ Впа́ сти у ле́жу, рідко – злягти, захворіти...;
◊ Як (мов, ніби і т. ін.) за́йцеві бу́бон, зі сл. п о т р і б н и й , ірон. –
уживається для повного заперечення змісту зазначеного слова.

Якщо тлумачення складається із кількох значень з літерами а), б)…, то після
них ремарки подаються в дужках. Напр.:
Від щи́рого се́рця: а) (перев. зі сл. цілувати, вітати і под.) палко, гаряче...;
б) (зі сл. казати) відверто, чистосердечно, не приховуючи нічого; чесно…; в) (зі сл.
плакати, ридати і под.) нестримно.
Стильові характеристики мовних одиниць позначаються переважно за
допомогою відповідних стилістичних ремарок, рідше – стилістичних коментарів,
які допомагають визначити сферу чи ситуацію вживання. Напр.:
СТУК1, виг., часто уживається з повторенням: с т у к - с т у к, с т у к
т а с т у к. Відсутність позначення стилістичних особливостей вживання слова
свідчить про те, що воно може функціонувати в різних стилях усної та писемної
мови й належить до нейтральної міжстильової лексики.
Серед стилістичних ремарок, які вказують на н а ле ж н і с т ь д о п е в н о г о
с т и л ю м о в и (наприклад: книжн., поет., уроч., жарг. і т. ін.), найчастотнішими
виступають:
1. Позначка розм., яка дозволяє виділити в українській мові лексику, що
належить до основного словникового складу літературної мови, не виходить за
межі літературного слововживання, але використовується переважно в усному
мовленні та в мові персонажів художньої літератури при побутовому,
повсякденному спілкуванні, наприклад:
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АБИ́ЩИЦЯ, і, ж., розм. Річ або справа, що не має ніякої цінності чи
значення; дрібниця, дурниця...;
БАГАТОТИРА́ЖКА, и, ж., розм. Друкована газета, яку регулярно
випускає великим тиражем яке-небудь підприємство, установа…

У ф р а зе о ло г і ч н и х о д и н и ц я х ремарка розм. має свою специфіку і
стосується дуже обмеженого, зведеного до мінімуму її вживання, оскільки
переважна більшість фразеологізмів властива розмовному стилю. Вона позначає
лише словосполучення з яскраво вираженим характером розмовності, наприклад:
Вхопи́ ти на зу́ би (на зу́ ба, на зу́ бки), розм. – обирати кого-небудь
об’єктом розмов, пересудів та дошкульного глузування…

2. Ремаркою рідко позначаються переважно слова і вислови, які дуже
обмежені у функціонуванні в загальнонародній мові. Наприклад:
АУДИТО́РНИЙ, рідко АВДИТО́РНИЙ, а, е. Прикм. до аудито́рія,
авдито́рія.

3. Ремарка перен. об’єднує групу одиниць з емоційно-оцінними та емоційноекспресивними характеристиками. Лексичні значення цих реєстрових слів
ремаркуються переважно спеціальною позначкою в межах відтінка прямого
значення або ж подаються як окреме значення після прямого значення
реєстрового слова, наприклад:
АБОРИГЕ́Н, а, ч. 1. Корінний житель країни або місцевості; тубілець…
3. перен. Той, хто давно живе, працює або вчиться де-небудь;
АДВОКА́Т, а, ч. 1. Юрист, що захищає обвинуваченого чи веде якусь
справу в суді, а також дає поради з правових питань; захисник, оборонець…
2. перен. Людина, яка заступається за кого-небудь, захищає когось.

Ця ремарка в окремих випадках у багатозначній статті може поєднуватися з
іншою ремаркою, наприклад:
ВІВЦЯ́, і́, ж. 1. Невелика тварина родини порожнисторогих, яка дає вовну,
м’ясо, молоко; самиця барана… 2. перен., зневажл. Покірна, ляклива людина;
БРИКА́ТИСЯ, а́юся, а́єшся, недок. 1. Битися однією або обома задніми
ногами (про копитних тварин). 2. перен., розм. Виявляти норовистість; упиратися,
пручатися; капризувати.

У с ло в о с п о л уч е н н я х ремарка перен. застосовується дуже рідко – тільки
у випадку збігу звукового складу деяких сталих (у тому числі й термінологічних)
словосполучень з власне фразеологізмами, які виникли на їх основі. Наприклад:
◊ АТАКУВА́ТИ… ◊ (1) Атакува́ти в лоб (в ло́ба): а) навально наступати
на противника прямо перед його фронтом, бойовим порядком… б) (перен.)
відверто, прямолінійно говорити, запитувати про що-небудь…
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ВАГА́¹… ᇞ Пито́ма вага́: а) (фіз.) величина, яка дорівнює відношенню
ваги тіла до його об’єму… б) (кого, чого, перен.) роль, значення або місце кого-,
чого-небудь у чомусь…

Ремарки у багатозначних ФО наводяться в дужках.
4. Ремарка діал. позначає лексеми, що перебувають поза межами сучасної
літературної мови, але досить часто вживаються у мові її носіїв. Вони означають
поняття місцевого народного побуту, що переважно не мають у літературній мові
свого найменування, або для відтворення локального колориту з певною
зображально-виражальною метою в мові авторитетних письменників, наприклад:
А́РІДНИК, а, ч., діал. Злий дух; чорт, дідько;
БА́ДІКА, и, ч., діал. Старший віком чоловік; дядько (у 2 знач.);
БА́РТКА, и, ж., діал. Маленька сокира.

У ф р а зе о ло г і ч н и х о д и н и ц я х ремарка діал. наводиться при часто
вживаних діалектних словосполученнях або при їх компонентах, наприклад:
ДАВА́ТИ… ◊ Да́ти нурка́ (нурця́), діал. – різко, раптово пригнутися,
сховатися куди-небудь; пірнути.

5. Ремарка зах. використовується на позначення одиниць, які вживалися в
західноукраїнській літературно-мовній практиці протягом другої половини ХІХ –
першої половини ХХ ст. і, не будучи вузькодіалектними, не ввійшли, однак, до
загальноукраїнської літературної мови, наприклад:
ПЛЕБА́НІЯ, ї, ж., зах. Парафія католицького священика; садиба,
подвір’я, дім парафіального католицького священика.

Ця ремарка не наводиться поряд із ремаркою діал. (характерною для
місцевої території).
Ремарка рел.-церк. наводиться до реалій та атрибутів християнської релігії
(за потреби), наприклад:
АДВЕ́НТ, у, ч., рел.-церк. (з великої літери). Початок церковного року,
період перед святом Різдва у римо-католиків і протестантів;
АГІА́СМА, и, ж., рел.-церк. У православній та греко-католицькій
церквах – вода, освячена напередодні свята Богоявлення (Хрещення)
Господнього. До реалій усіх інших релігій використовується ремарка рел. Напр.:
АСКЕ́ЗА, и, ж. 1. рел. Спосіб життя, що відповідає вимогам аскетизму (у 1
знач.).

За наявності ремарки поет. має бути ілюстрація із поезії, проте не
виключаються і прозові тексти, наприклад:
ВИНОГРО́НО, а, с., поет. Гроно, кетяг винограду. Прохожий спиниться
послухати, як я Тут награю в ті дні, як стигнуть виногрона (М. Зеров); У прозорі
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виногрона Сонце меду налило (М. Рильський); Тим часом жінка ткала килимочка
в тіні троянд і спілих виногрон (Л. Костенко);
ЗЛОТИ́СТИЙ, а, е, поет. Те саме, що золоти́стий. І вабило яснеє сонце
злотисте Співця з його смутної хати (Леся Українка); Бджілки злотисті В
квітах літають, Роси перлисті З трав опадають (М. Рильський); Володимирську
гірку хтось наче оббризкав фарбами – злотистими, жовтавими, зелено-бурими
(М. Олійник); З-під країв хустки звисають злотисті коси (П. Запаренко).
Ремарка заст. характеризує назви предметів та явищ, що вийшли з ужитку
носіїв мови або витіснені новими сучасними назвами, наприклад:
АБДИКА́ЦІЯ, ї, ж., заст. Зречення престолу, відмова від влади, посади
або сану;
БАКАЛЯ́Р, а, ч., заст. 1. Учень середньої школи XVII – першої половини
XIX ст. … 2. Те саме, що бакала́вр 2… // Дячок, що вчив дітей.

Емоційно-оцінювальні ремарки застосовуються для вираження негативного
чи позитивного ставлення (жарт., зневажл., ірон., лайл., фам. та ін. ).
Г а л уз е ви м и р е м а р к а м и позначаються тільки сучасні назви термінів,
номенклатурних одиниць, професіоналізмів тощо, які виступають одним із засобів
відображення їхнього функціонування та місця в лексико-семантичній системі.
Їхнє завдання – характеризувати поняття, а не сфери їх застосування. Наприклад,
алохо́л, йод, новокаї́н позначаються ремаркою фарм., а не вет., мед. (тобто
використовуються у ветеринарії, медицині). Про сферу використання йтиметься у
тлумаченні або в ілюстраціях. Якщо ж характеристика галузевої належності слова
міститься в його тлумаченні (випливає із самого тлумачення або розкривається
через спеціальну вказівку на зразок: «Тварина…», «Мінерал…» і т. ін.., відповідні
ремарки звичайно не даються. Наприклад:
АЗБЕ́СТ, у, ч. Вогнестійкий і кислототривкий мінерал волокнистої будови
білого, жовтого, зеленуватого або сірого кольору;
БАКЛА́Н, а, ч. Водоплавний птах середньої величини родини бакланових
звичайно чорного кольору з металічним відблиском.

Розмовні форми та слова із переносним значенням галузевими ремарками не
позначаються.
За відсутності в тлумаченні лексичних компонентів, які розкривають сферу
функціонування реєстрового слова в певній галузі науки, вводиться відповідна
галузева ремарка. Наприклад:
АБА́КА, и, ж., архт. Чотирикутна плита, якою завершується верхня
частина капітелі;
ІЗОБА́РА, и, ж. 1. метеор. Лінія на географічній карті, що з’єднує місця з
однаковим атмосферним тиском. Антициклон умовно відокремлюють на синоптичній
карті замкненими концентричними ізобарами та відповідним розподілом вітру (з
навч. літ.); … 2. мат. Графік процесів, які відбуваються за незмінного тиску.
Планування видобутку нафти по окремих свердловинах можна полегшити складанням
ізобар на початок і кінець розрахункового року (з навч. літ.).
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При реєстровому слові в статті з одним значенням або при окремому
значенні у статті з двома й більше значеннями може бути не більше трьох
галузевих ремарок. Наприклад:
АВТО́НІМ, а, ч., лінгв., літ. Справжнє ім’я автора твору, який пише під
псевдонімом;
ІНВАРІА́НТНИЙ, а, е, лінгв., мат. Стос. до інваріанта;
СИНУСО́ЇДНИЙ, а, е, мат., фіз., техн. Те саме, що синусоїда́льний.

Якщо є потреба навести більше трьох галузевих ремарок, використовується
ремарка спец. Наприклад:
ДЕСКРИПТИ́ВНИЙ, а, е. 1. спец. Описовий, наочний;
ЕЛІМІНУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док., кого, що, спец. Здійснювати
елімінацію; видаляти, вилучати.

У випадку, коли термін чи слово спеціального вжитку (номен) багатозначне
і є поняттям, що стосується різних галузей науки, техніки і т. ін., кожне значення
супроводжується
відповідною
галузевою
ремаркою
незалежно
від
інформативності тлумачень. Наприклад:
АРХЕТИ́П, у, ч. 1. псих., філос. Універсальні первинні уроджені психічні
структури, що становлять зміст колективного безсвідомого... 2. іст. Первинний,
найдревніший текст, з якого, ймовірно, походять інші тексти писемної
пам’ятки…. 3. лінгв. Вихідна первинна мовна форма, реконструйована на основі
зіставлення реально існуючих мовних фактів, що належать до різних мов…;
ДІАФРА́ГМА, и, ж. 1. анат. Грудочеревна перепона, що відмежовує
грудну порожнину від черевної... 2. техн. Пристрій у вигляді серпоподібних
пелюсток або дисків для зміни діючого отвору фото- або кінооб’єктива... 3. буд.
Одна з тонких стінок, що споруджуються вертикально в центрі перерізу гребель із
дерева, бетону, металу і т. ін.

У словниковій статті, що містить тлумачення двох чи більше значень, які
супроводжуються різними галузевими ремарками, можуть бути й значення із
стилістичними ремарками, але не в поєднанні з галузевими в одному значенні.
Наприклад:
АБЕРА́ЦІЯ, ї, ж. 1. спец. Нечіткість або викривленість зображення, що
дають оптичні прилади… 2. астр. Позірне відхилення світил від їх справжнього
положення на небозводі, викликане рухом Землі по орбіті (річна аберація) або її
обертанням навколо осі (добова аберація)… 3. астр. Зміна напряму світлового
променя, зумовлена скінченністю швидкості світла та рухом спостерігача відносно
джерела світла… 4. перен., книжн. Відхилення від норми, помилка;
АЛГОРИ́ТМ, у, ч. 1. мат. Система правил виконання обчислювального
процесу, що приводить до розв’язання певного класу задач після скінченного числа
операцій… 2. інформ. Настановча послідовність операцій, відповідно до якої
створюється комп’ютерна програма… 3. перен. Узагальнена схема якої-небудь
діяльності, сукупність послідовних кроків, що ведуть до бажаного результату.
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Якщо явища, реалії властиві наукам, об’єднаним поняттям біологія, то
використовується спільна для них ремарка біол. (хоч у списку ремарок є бот.,
зоол., палеонт.). Наприклад:
АВТОТРО́ФИ, ів, мн. (одн. автотро́ф, а, ч.), біол. Організми, які
створюють необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічних у
процесі фотосинтезу або хемосинтезу…;
АМНІО́Н, а, ч., біол. Одна з оболонок зародків вищих хребетних тварин і
людини, що запобігає механічному пошкодженню зародка.

У тих випадках, коли наявні словотвірні похідні, при кожному похідному
реєстровому слові наводиться така ж сама ремарка. Наприклад:
АБЛАКТУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док., що, сад. Щепити дерева, кущі
і т. ін. зрощуванням гілок без відокремлення їх від стовбура;
АБЛАКТУВА́ННЯ, я, с., сад. Дія за знач. аблактува́ти;
АБЛАКТО́ВАНИЙ, а, е, сад. Дієпр. пас. до аблактува́ти.

Слова у словотворчому гнізді можуть стосуватися різних галузей і тому
мають відповідно різні ремарки. Наприклад:
АБДО́МЕН, а, ч., зоол. Черевце, задній відділ тіла членистоногих;
АБДОМІНА́ЛЬНИЙ, а, с., анат. Черевний;
АБДУ́КЦІЯ, ї, ж., фізл. 1. Відведення кінцівки від середньої лінії тіла;
АБДУ́КТОР, а, ч., анат. М’яз, який здійснює відведення кінцівки або її
частини (наприклад, руки, ноги, пальця); відвідний м’яз.

Галузевими ремарками обов’язково позначаються окремі тематичні групи
поряд із тлумаченнями, зокрема:
– лікувальні препарати промислового виробництва – ремаркою фарм.
(амінази́н, біцилі́н, валокорди́н, тетрациклі́н) без ремарок вет. чи мед. (сфера
застосування);
– викопні тварини (бронтоза́вр, диноте́рій, зауропо́ди, теропо́ди і т. ін.) та
рослини (археопте́рис, бенети́ти тощо) – ремаркою палеонт.;
– усі захворювання чи патологічні стани людини або тварини, лікувальні
процеси маркуються, за потреби, відповідно мед. (про людину) чи вет. (про
тварину), як-от.: акаро́з, вет., акінезі́я, мед., аспергільо́з вет., мед. і т. ін.
Реєстрові таксони іменникових чи прикметникових одиниць позначаються
граматичною ремаркою мн. та галузевими ремарками біол., бот. чи зоол.
Наприклад:
АВТОТРО́ФИ, ів, мн. (одн. автотро́ф, а, ч.), біол. Організми, які
створюють необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічних у
процесі фотосинтезу або хемосинтезу;
БОБО́ВИЙ, а, е… 2. у знач. ім. бобо́ві, вих, мн. Родина дводольних
роздільнопелюсткових рослин; БУ́КОВИЙ, а, е… 2. у знач. ім. бу́кові, вих, мн.
Родина рослин, до якої належать дуб, бук, каштан та ін.
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Хвороби рослин позначаються ремаркою бот. (за потреби).
Біохімічні процеси живих організмів – ремаркою біохім., а не двома
ремарками бот., хім. чи біол., хім. Наприклад:
АНТОФЕЇ́Н бот., хім. біохім., АНТОХЛО́Р… бот., хім. біохім.

Без галузевих ремарок подаються:
– співзвучні з ремарками заголовні слова (для уникнення тавтології):
БІОЛО́ГІЯ, ВЕТЕРИНА́РІЯ, ГЕОЛО́ГІЯ, МЕДИЦИ́НА та ін.
– загальнонаукові терміни: АНА́ЛІЗ, ДОСЛІ́ДЖЕННЯ, МЕ́ТОД,
ПРИ́НЦИП, ПРОЦЕ́С, ТЕНДЕ́НЦІЯ, ТЕО́РІЯ, ТИП тощо.
– зменшувальні форми КВІ́ТОЧКА, ЛИСТО́ЧОК, О́ЧКО та ін., похідні
від термінів КВІ́ТКА, ЛИСТО́К, О́КО … Проте: ЛЯ́ЛЕЧКА… 4. зоол.,
ТИЧИ́НКА … 2. бот. – терміни саме в такій граматичній формі.
У В АГ А! Не позначаються додатковими галузевими ремарками лексеми з
ремаркою техн.
Галузеві ремарки при реєстровому слові наводяться після граматичних в
алфавітному порядку (без огляду на переважну належність до певної науки чи
функціонування в певній сфері), наприклад: бот., зоол.; вет., мед.; фіз., хім.

12.3.8. Подання тлумачень. Загальні положення
Тлумачення наводяться літературною мовою і містять необхідну й достатню
інформацію про лексичні значення реєстрових одиниць Словника.
Реєстрові слова відповідно до їх належності до певної частини мови, а
також до певного класу, розряду або лексико-семантичної категорії в межах
конкретної частини мови тлумачаться за можливості однотипно.
Першим значенням багатозначного слова наводиться найуживаніше.
Переносне значення з ремаркою перен. тлумачиться безпосередньо після того
прямого, з якого воно розвинулося, наприклад:
ВЕСНА́, и́ , ж. 1. Пора року між зимою і літом, яка характеризується
подовженням дня, потеплінням, появою перелітних птахів, розквітом рослин і
т. ін. … 2. перен. Молодість, роки дитинства і юності.

Якщо реєстрове слово належить до загальновживаної лексики і в одному зі
значень уживається як фаховий термін, то відповідне значення подається після
загальновживаного, наприклад:
ВА́ БИТИ… 3. мисл. Приманювати птахів та звірів вабиком або звуками,
що імітують їхні голоси.

Першим спеціальне значення подається, якщо загальномовне слово
утворилося від нього, наприклад:
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АПОГЕ́ Й… 1. астр… 2. перен. Найвищий ступінь, вершина, розквіт
чого-небудь.

У ролі тлумачення в правій частині може виступати літературний синонім до:
а) застарілих реєстрових слів:
АВАНТА́Ж, у, ч., заст. Перевага, вигода; сприятливе становище;
ВАГА́ДЛО, а, с., заст. Маятник; зокрема, стилістично забарвлених:
ЛАНИ́ТИ, и́т, мн. (одн. лани́та, и, ж.),… заст., поет. Щоки;

б) широковживаних діалектизмів (якщо такий синонім існує):
КУ́ЛЯ2, і, ж., діал. Милиця;
КЕРНИ́ЦЯ, КИРНИ́ЦЯ, і, ж., діал. Криниця. Але в разі, якщо такого
синоніма немає, лексичне значення подається описово:
ДИ́МАВКА, и, ж., діал. Ручка, держак біля ковальського міха або коло
насоса, яким качають воду з криниці;

в) у складі формули «Те саме, що…», переважно при словотвірних
варіантах:
ГАРМОНІЮВА́ТИ… Те саме, що гармонізува́ти 1;
КАШКЕ́ТКА, и, ж., розм. Те саме, що кашке́т.

Ця формула цілком правомірно застосовується до синонімічних пар, які
різняться за частотністю або нормативністю, наприклад:
ВИ́СИПКА, и, ж. 1. розм. Те саме, що на́сип;
КРАСИ́ТИ2, крашу́, кра́сиш, недок., що, рідко. 1. Те саме, що фарбува́ти.

Після відсилання «Те саме, що + синонімічний відповідник» інші синоніми
не додаються:
СУМОТА́, и́, ж., рідко. Те саме, що сум;
БАБА́ХНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Те саме, що баба́хнути 3;
БЕЖ, прикм., невідм. Те саме, що бе́жевий;
ПО-УКРАЇ́НСЬКИ, присл. Те саме, що по-украї́нському;
СКНІ́ТИ, скні́ю, скні́єш, недок. Те саме, що ни́діти 1, 2.

Кожен з абсолютних синонімів тлумачиться на своєму місці з додаванням
наприкінці тлумачення через крапку з комою також абсолютного синоніма.
Наприклад:
БУ́КВА, и, ж. 1. Письмовий знак, що позначає звук або сполучення звуків
мови; літера;
ЛІ́ТЕРА, и, ж. 1. Письмовий знак, що позначає звук або сполучення звуків
мови; буква.
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Так само, де це можливо, у тлумаченні реєстрового слова подається
врозрядку антонім (після крапки з комою та слова «протилежне»), наприклад:
ГУСТИ́Й, а́, е́. 1. Який складається з великої кількості близько розміщених
один біля одного однорідних предметів, частин і т. ін.; протилежне р і д к и й.

Похідні від слів, а також фонетичні варіанти, які наводяться в одній статті,
тлумачаться через твірні або основні слова, наприклад:
ОФІЦІА́ЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до офіціа́льний. А не: Те саме,
що офіційність,
при тому, що прикметник подається так:
ОФІЦІА́ЛЬНИЙ, а, е. Те саме, що офіці́йний;
БАБАКО́ВИЙ, рідко БАЙБАКО́ВИЙ, а, е. Прикм. до баба́к, байба́к 1.

Значення ряду словотвірних похідних розкривається через посилання за
певними формулами на основні слова, з якими вони пов’язані, відповідно до їх
частиномовної належності.
Значення полісемічного слова та омоніми, на які робиться відсилання,
подаються за такими зразками:
КЛЮЧОВИ́Й1 … 1. Прикм. до ключ1 1–3, 6;
ЛЕГЕНДА́РНИЙ, а, е. 1. Який є легендою (див. леге́нда1 1)...; 3. Який
насправді не існує; вигаданий (див. ви́гаданий1 2).

Якщо слово, на яке звертається увага, набрано світлим шрифтом, то номер
значення наводиться в дужках за формою «(у знач.)»:
ЛИНЯ́ТИ, я́ю, я́єш, недок. 1. тільки 3 ос. Втрачати свіжість, яскравість
первісного кольору; блякнути (у 2 знач.);
МОРО́ЧИТИ, чу, чиш, недок., кого, що, розм. 1. Завдавати клопоту (у 2 знач.);
ЛОЗА́Н, а́, ч., заст. Лоза (у 1 знач.).

У Словнику відзначаються характерні випадки образного вживання (з
позначкою *Образно) та усталені випадки вживання його в порівняльних зворотах
(з позначкою *У порівн.), наприклад:
Я́СТРУБ, … * У порівн. Розлючена чорна квочка, мов хижий яструб,
налетіла на хлопчину (О. Донченко); Пролітають яструбами літаки в нічну
погоду (М. Рудь).

Тлумачення у цих випадках не подається.
У статті, що відсилається до полісемічного твірного слова через «Те саме,
що…», «Дія за знач. …», «Зменш-пестл. до …» і т. ін., цитати з позначками
*Образно і *У порівн. переносяться в кінець статті (інакше всі подальші
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ілюстрації сприйматимуться як образні або такі, що містять порівняльний зворот).
Наприклад:
ГОЛУ́БКА, и, ж. 1. Самка голуба. …* У порівн. Тиха [Настя], як ягниця,
ніжна, як голубка (М. Коцюбинський). 2. розм. Пестливе називання дівчини,
жінки (перев. при звертанні).
ГОЛУ́БОНЬКА, и, ж. Пестл. до голу́бка. * У порівн. Мов сизая
голубонька, Село облетіла [княжна]. У всіх була, всіх бачила, Всі повеселіли
(Т. Шевченко).

12.3.9. Тлумачення реєстрових слів за їх належністю до
частини мови
А. Іменник
Віддієслівні іменники на -ння, -ття із значенням дії або стану тлумачаться
через відповідні дієслова:
РОЗБИТТЯ́, я́, с. Дія за знач. розби́ти;
СВІТІ́ННЯ… Стан за знач. світи́тися 1.

Інші значення таких іменників подаються в окремих рубриках і
нумеруються окремо, наприклад:
СІЯ́ННЯ, я, с., поет. 1. Дія за знач. сія́ти … 2. Те саме, що ся́йво.

Віддієслівні іменники, у значенні яких поєднуються дія та відповідні звуки,
тлумачаться за такою формулою:
ГРЮ́КАННЯ… Дія за знач. грю́кати і звуки, утворювані цією дією.

Абстрактні іменники на -ість, -зна, -ота, що утворилися від прикметників і
мають переважно значення якості, властивості, стану, тлумачаться через
відповідні прикметники за формулою:
БЕЗВИ́ХІДНІСТЬ… Абстр. ім. до безви́хідний 2.
ДАЛЕКОЗО́РІСТЬ… Властивість за знач. далекозо́рий.
ГУСТОТА́… Властивість і стан за знач. густи́й 1–3.
НЕЧУТЛИ́ВІСТЬ, вості, ж. Властивість і стан за знач. нечутли́вий.

Увага! У тлумаченні компонент «Властивість» подається не скорочено,
скороченню «власт.» відповідає тільки слово «властивий».
Іменники жіночого роду, що походять від іменників чоловічого роду
переважно на означення виду занять або зовнішності, тлумачаться за формулою:
КРАВЧИ́НЯ … Жін. до краве́ць;
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ШВЕ́ЙНИЦЯ … Жін. до шве́йник;
КА́РЛИЦЯ … Жін. до ка́рлик 1; карличка.

Реєстрові іменники зі значеннями зменшеності, збільшеності, пестливості
тощо передаються через формули: «Зменш. до…» (ГВИ́НТИК... 1. Зменш. до
гвинт 1), «Збільш. до …» (БУРЯЧИ́ЩЕ... 1. ч. Збільш. до буря́к 2), «Пестл.
до…» (БІДОЛА́ШКА... Пестл. до бідола́ха), «Зменш.-пестл. до…»
(КВІ́ТОЧКА... Зменш.-пестл. до кві́тка). При цьому має зберігатися
послідовність у вказівці на словотвірні відношення таких іменників з
відповідними реєстровими одиницями: СИНО́К… 1. Зменш.-пестл. до син 1, 6, 7;
СИНО́ЧОК… Зменш.-пестл. до сино́к.
Б. Прикметник
Значення відносних прикметників розкривається за формулою: «Прикм.
до…» або «Стос до…».
а) «Прикм. до… + спільнокореневий іменник» використовується, коли
словосполучення прикметника з іменником здатне трансформуватися в
словосполучення з іменником у родовому відмінку: берегова́ сму́га – сму́га
бе́рега), а також якщо прикметник виражає найтиповіші відношення належності
до народу, країни, родини, розряду, виду, класу предметів, сорту товарів, частин
тіла, частини до цілого:
КІ́НСЬКИЙ… 1. Прикм. до кінь 1; ПУСТЕ́ЛЬНИЙ… 1. Прикм. до пусте́ля 1.

б) «Стос до… + спільнокореневий іменник» означає відношення до
абстрактних понять (галузей знань, ділянок культури, філософських напрямів,
суспільних рухів, людських емоцій):
ВИХОВНИ́Й… Стос. до виховання.

УВАГА! При «Стос. до… твірний іменник» набирається світлим шрифтом, а
при «Прикм. до…» – півжирним.
Лексичні значення реєстрових прикметників тлумачаться на зразок:
«Зроблений з …» (ЕБЕ́НОВИЙ, а, е. 1. Зробл. з ебенового дерева);
«Вигот. з …» (АБРАЗИ́ВНИЙ... // Вигот. з абразивів);
«Пошитий з …» (ГАБАРДИ́НОВИЙ... // Пошитий із габардину);
«Належний (кому)» (БАГАТІ́ЙСЬКИЙ... // Належний багатієві);
«Признач. для …» (ВІДБІРНИ́Й... Признач. для відбору ...);
«Схожий на…» (ДАХОПОДІ́БНИЙ… Схожий на дах...);
«Подібний до…» (ВОРОНКОПОДІ́БНИЙ... Подібний до воронки...);
«Здатний ...» (ТЯМУ́ЩИЙ... Здатний добре й швидко міркувати,
осмислювати, розуміти що-небудь…).
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Широко використовується також система формул тлумачення із початковим
компонентом «Який...»:
«Який існує ...» (ДА́ВНІЙ... 2. Який існує вже багато часу...);
«Який характеризується (чим)» (А́КАЮЧИЙ... Який характеризується
аканням);
«Який складається з ...» (БАГАТОЕТА́ПНИЙ... Який складається з кількох
(багатьох) етапів...);
«Який містить…» (ОЛІ́ЙНИЙ... // Який містить олію);
«Який працює...» (ГАРА́ЖНИЙ... // Який працює в гаражі);
«Який видобувають із…» (КАМ’ЯНОВУ́ГІ́ЛЬНИЙ... // Який видобувають із
кам’яного вугілля);
«Який має форму…» (ГРУШОПОДІ́БНИЙ... Який має форму груші (у 2
знач.)…);
«Який здійснюється...» (ГУЖОВИ́Й... // Який здійснюється живою тягловою
силою...);
«Який буває (відбувається, виходить)…» (ДЕВ’ЯТИРІ́ЧНИЙ... Який
відбувається, триває протягом дев’яти років...) та ін.

Прикметник із суфіксом пестливості -еньк- тлумачаться за формулою
«Пестл. до…» ГОРБА́ТЕНЬКИЙ... Пестл. до горба́тий 2; СИВЕ́НЬКИЙ...
Пестл. до си́вий 1–3; ХОЛОДНЕ́НЬКИЙ... Пестл. до холо́дний 1–5, 9, 10.
В. Числівник
Обов’язковою є така будова тлумачення реєстрових кількісних числівників:
«Назва числа і цифри (або: цифрового позначення) + відповідна цифра; // чого.
Кількість із … одиниць». Наприклад:
ВІ́СІМ… Назва числа 8 і його цифрового позначення; … //чого.
Кількість із 8 одиниць.

У відтінку подається показник керування – чого.
Порядкові числівники тлумачаться за зразком:
СЬО́ МИЙ, а, е. Числівник порядковий, відповідний до кількісного
числівника сім.

У тлумаченні реєстрового збірного числівника використовується формула
«Кількість + (назва кількості)», а в круглих дужках зазначаються особливості
вживання з початковим («уживається з …»), наприклад.:
ДВО́Є, двох, числ. кільк., збірн. Кількість два (уживається з іменниками,
що означають назви істот; рідше з іменниками середнього роду, що означають
назви речей; з іменниками, що мають форму тільки множини або означають парні
предмети, а також з особовими займенниками у множині).
ДЕ́СЯТЕРО, тьо́х, числ. кільк., збірн. Кількість десять (уживається з
іменниками, що означають назви істот; рідше з іменниками середнього роду, що
означають назви речей; з іменниками, що мають форму тільки множини, а також з
особовими займенниками у множині).
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Г. Займенник
Вказівні займенники подаються за формулою «Указує на особу, предмет,
що перебуває...» (ЦЕЙ, ЦЯ, ЦЕ, займ. вказ. 1. Указує на особу, предмет, що
перебувають поблизу кого-, чого-небудь, найближчий у просторі порівняно з
іншим, віддаленішим...), яка доповнюється за необхідності вказівкою на
антонімічні відношення з відповідною реєстровою одиницею за допомогою
дефініції «протилежне + відповідний антонім (врозрядку)»: ТОЙ... 1. вказ. Указує
на щось, більш віддалене у просторі, ніж інше подібне (перев. парне); протилежне
ц е й (у 1 знач.).
Питальні займенники тлумачаться за формулою «Означає питання: ...»:
1
ХТО ... 1. пит. Означає питання: яка людина (істота)?; ЧИЙ1... 1. пит. Означає
питання про належність кого-, чого-небудь комусь; к о м у н а л е ж и т ь ?
Неозначені займенники мають у тлумаченні початковий компонент
«Невідомо...» : ХТОСЬ.... Невідомо хто…; ЯКИ́ЙСЬ... 1. Невідомо який.
Присвійні займенники тлумачаться за формулою: МІЙ, моя́, моє́. 1. Займ.
присв. до я2.
У тлумачній частині таких реєстрових займенників використано також
формули з початковими компонентами «належний» (ТВІЙ... // Належний тобі),
«який» (НАШ... // Який перебуває в родинних, дружніх, близьких стосунках з
нами; ВАШ... // Який стосується вас) та ін.
Ґ. Дієслово
Тлумачення безпрефіксних дієслів починається інфінітивним компонентом,
що позначає загалом:
– дію «Робити …» (АБСОЛЮТИЗО́ВУВАТИ, … АБСОЛЮТИЗУВА́ТИ,
… Робити безумовним, самодостатнім;…);
– стан «Відчувати …» (БОЯ́ТИСЯ, … 1. кого, чого. Відчувати страх перед
ким-, чим-небудь);
– набуття стану «Ставати …» (СУМНІ́ШАТИ… Ставати сумним…);
– процес «Робитися …» (ЧЕРВОНІ́ТИ, … 2. .. // Робитися червоним від
збудження…), «Покриватися …» (ЗЕЛЕНІ́ТИ … 1. тільки 3 ос. // Покриватися
зеленню, рослинністю…), «Ставати …» і т. ін.
Пасивні дієслова недоконаного виду із часткою -ся тлумачаться формулою
«Пас. до …»:
АБСОЛЮТИЗУВА́ТИСЯ… Пас. до абсолютизува́ти;
САБОТУВА́ТИСЯ… Пас. до саботува́ти 2.

Префіксовані одновидові дієслова, які містять вказівку на початок або
завершення дії, тлумачаться за формулою із початковими «Почати…»
(ЗАБІ́ГАТИ… Почати бігати …) або «Закінчити…» (ВІДБІ́ГАТИ … Закінчити
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бігати…). У випадку, коли дія пов’язана з її повнотою, вичерпністю і т.ін.,
вживається початковий прислівниковий компонент (НАГУСТИ́СЯ… Досхочу
погусти) або супровідні елементи «в достатній кількості» (НАДА́ТИ2… Дати в
достатній кількості, задовольнити кого-, що-небудь чимсь).
Супровідні елементи наводяться у тлумаченні префіксованих дієслів
відповідно до особливостей лексичного значення, пов’язаних із вказівкою на
– часову ознаку перебігу дії «певний (якийсь) час» (ВИ́БІГАТИ…
2. Пробігати певний час; ПОМУГИ́КАТИ… Мугикати якийсь час);
– ступінь вияву дії або стану «трохи» (ПІДБІ́ЛЬШАТИ…Трохи підрости,
побільшати);
– характер виконання дії «ще раз», «заново» «багато» і т. ін.
(ПЕРЕАРАНЖУВА́ТИ… Аранжувати ще раз, повторно або заново, по-іншому;
РОЗА́ХАТИСЯ… Почати багато ахати).
а) Префіксовані дієслова доконаного виду, що становлять видову пару з
відповідними безпрефіксними дієсловами, тлумачаться за зразком: ЗЖОВТІ́ТИ…
Док. до жовті́ти. 1…
б) Однократні дієслова з суфіксом -ну- і підсилювальні дієслова із
суфіксами -ота-, -оті- подаються за зразком: СКАКНУ́ТИ… Однокр. до скакати
1-3; БУЛЬКОТА́ТИ, БУЛЬКОТІ́ТИ… 1. Підсил. до бу́лькати.
Д. Дієприкметник
Дієприкметники як реєстрові одиниці подаються лише тоді, коли вони
наявні у джерелах.
Дієприкметники на -ний і –тий наводяться в одній статті за абеткою, а на
своєму місці в реєстрі подається другий варіант із відсиланням на словникову
статтю із розробкою. Наприклад:
КИ́НЕНИЙ, КИ́НУТИЙ, а, е. … ;
КИ́НУТИЙ див. ки́нений.

При реєстровому дієприкметнику дається закінчення жіночого та
середнього роду: ЗАСТИ́ГЛИЙ, а, е; ПОДАРО́ВАНИЙ, а, е; ЗБЕРЕ́ЖЕНИЙ, а,
е; СТИ́СКУВАНИЙ, а, е.
Дієприкметники тлумачаться з використанням формул «Дієпр. акт. до…»:
ЗАМО́ВКЛИЙ, а, е. Дієпр. акт. до замовкнути;
ОЧМАНІ́ЛИЙ, а, е, розм. 1. Дієпр. акт. до очмані́ти

і «Дієпр. пас. до…»:
ВИ́КЛИКАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до викликати;
ЗАПРО́ШЕНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до запроси́ти1).
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Окремим відтінком значення «Дієпр. пас. до...» фіксується вживання
реєстрового дієприкметника у формі предикатива на -но, -то:
ВІДМЕЖО́ВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до відмежува́ти. ... // відмежо́вано,
безос. пред.;
ПЕРЕМИ́ТИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до переми́ти. ... // переми́то, безос.
пред.

Окремим значенням (значеннями) фіксується зміна лексичної семантики
реєстрового дієприкметника, якщо внаслідок переходу в прикметник утрачається
його семантичний зв’язок зі значенням твірного дієслова або самого
дієприкметника і формуються інші значення, переважно переносні:
РОЗКЛЕ́ЄНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до розкле́їти. ... // розкле́єно, безос.
пред. 2. у знач. прикм., перен., розм. Який занепав духом. ..; // Який погано себе
почуває, нездужає;
ПОРА́НЕНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до пора́нити. ... // пора́нено, безос.
пред. … 3. у знач. прикм., перен. Який зазнав страждання, образи (про серце,
душу).

Перехід дієприкметника в іменник подається окремим значенням або
відтінком значення:
УБИ́ ТИЙ1 (ВБИ́ ТИЙ), а, е. 1. Дієпр. пас. до уби́ ти1 1, 4–7 … // уби́ то,
безос. пред. ... // у знач. ім. уби́тий, того, ч.; уби́та, тої, ж. Той (та), кого
позбавили життя.

На перехід реєстрового дієприкметника в розряд прикметників або
іменників обов’язково вказують відповідні позначки (у знач. прикм., у знач. ім.) і
дефініції, які описують прикметникову або іменникову семантику.
Е. Прислівник
Для опису лексичних значень реєстрових прислівників використано
формули
тлумачення
із
початковими
компонентами:
«Як...»
(АВАНТЮРИСТИ́ЧНО... Як властиво авантюристові), дієприслівником
(АГРЕСИ́ВНО... Виявляючи агресію…), часткою (АБИ́ДЕ, присл. Хоч де…), а
також спеціальні формули «У ... час» (БУДЬ-КОЛИ... У всякий час…), «У ...
місці» (БУДЬ-ДЕ... У всякому місці…; ВСЮ́ДИ (УСЮ́ДИ)... У кожному
місці…) та ін.
У тлумаченні префіксальних прислівників, утворених від числівників,
обов’язково виступає твірний числівник, а прийменник найчастіше збігається з
префіксом: НАШЕ́СТЕРО, присл. На шість частин; ВШЕ́СТЕРО
(УШЕ́СТЕРО), присл. 1. У шість разів…
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Компоненти тлумачення похідних прислівників переважно співвідносні з
їхніми твірними:
ВШИР (УШИ́Р), присл. По ширині, у ширину; протилежне в з д о в ж ,
вподовж;
ПО-БРА́ТНЬОМУ, присл. 1. Як брат, подібно до брата.

Є. Прийменник
Для тлумачення реєстрових прийменників можуть використовуватися:
– відповідний літературний синонім, переважно при словах обмеженого
вживання, зокрема розмовних, діалектних тощо, наприклад:
ЗАМІ́СТО, прийм., діал. Замість;

– формули тлумачення з пояснювальними фрагментами, наприклад:
ВСУ́ПЕРЕЧ (УСУ́ПЕРЕЧ), прийм., з дав. в. Уживається на позначення
обставин, умов, незважаючи на які, наперекір яким відбувається дія.
ЗАВДЯКИ́, прийм., з дав. в. Указує на причину здійснення чого-небудь.

У статтях, що описують багатозначні прийменники, тлумачна частина
словникової статті поділяється на два фрагменти.
Перший починається формулою тлумачення: «Сполучення з (називається
реєстровий прийменник) виражають ...». Наприклад:
В2 (У) .., прийм. Сполучення з в (у) виражають: …

Другий фрагмент тлумачної частини має рубрикацію, подану врозрядку
світлим шрифтом у формі заголовка: П р о с т о р о в і в і д н о ш е н н я , Ч а с о в і
відношення, Причинові відношення, Об ’єктні відношення,
Порівняльні відношенн я, Кількісні відношення, Означально о б с т а в и н н і в і д н о ш е н н я та ін., що позначається лексикографом у базі даних
словника за допомогою вибору відповідної позиції в полі редагування «Вид». У
межах рубрики виділяються відтінки, а також – за потреби в більшій
конкретизації – підрубрики з літерами української абетки – а), б) і т. д. Наприклад,
у 6-му значенні статті із заголовним В2:.. 6. із знах. і місц. в. Уживається при
означенні дії: а) до якої хто-небудь долучається (знах. в.); б) у якій хто-небудь
бере участь (місц. в.).
Ж. Сполучник
Реєстрові сполучники тлумачаться
за допомогою:
– відповідного синоніма, переважно при словах обмеженого вживання,
зокрема розмовних, діалектних та ін., наприклад:
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ГЕ́ЙБИ1, спол. порівняльний і з’ясувальний, діал. Наче, немов.
ДАК2, спол., діал. Так;

– описово, із застосуванням формули: «Починає… + вказівка на тип речення
+ вказівка на особливості змісту, з якими пов’язується відповідна реєстрова
одиниця», а також: «Виступає на початку» + вказівка на тип речення. Наприклад:
АБИ́ , спол. 1. … Починає підрядні речення умови; коли б лише, тільки
б…; 2. … Починає підрядні речення мети; щоб… 3. … Виступає на початку
підрядних додаткових речень; щоб…

У статтях, що описують багатозначні сполучники, окремо подаються
семантичні розряди сполучників за групами (протиставний, допустовий, зіставний
і т. ін.) з нумерацією семантичних розрядів римськими цифрами та окремою
нумерацією в кожній групі арабськими, наприклад:
А2, спол. I. протиставний. 1. Поєднує речення, протиставні одне одному за
змістом; але, проте, навпаки, та… // із част. н е (спол. не.., а або а н е ). Поєднує
речення або члени речення, з яких одне виключає інше.
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.
3. Поєднує протилежні за змістом речення або члени речення, що мають
відтінок допустовості; проте, однак, все-таки.
II. зіставний. Поєднує речення або члени речення, в яких зіставляються
одночасні дії; тим часом, у той же час, тоді як.
І2 (Й), спол. … V. допустовий. Уживається в знач., близькому до спол. х о ч.

З. Частка
Реєстрова частка тлумачиться у Словнику із застосуванням:
– відповідного синоніма, переважно при словах обмеженого вживання,
зокрема діалектних, розмовних та ін., наприклад:
ЕЖ, част. підсил., діал. Адже.
ЧЕНЬ, част., діал. Може, може ж, може-таки;

– описових дефініцій із початковими «Уживається …» з наступною
вказівкою на умови та особливості функціонування, наприклад:
ЖЕ1, (після голосних) Ж, част. підсил. Уживається для підсилення,
підкреслення значення того слова, після якого стоїть.
СОБІ́. … 2. част., розм. Уживається при дієсловах, а також при інших
словах, які виступають у ролі присудка, підкреслюючи, що дія відбувається
вільно, незалежно.
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Для опису реєстрових часток переважно використовуються такі формули
тлумачення: «Уживається для творення…»; «Уживається для означення…»;
«Уживається у знач.» + вказівка на слово (слова); «Уживається на початку (в
кінці) речень…»; «Уживається при вказуванні на особу (предмет, явище)».
И. Вигук
Для опису вигуків у Словнику використовуються формули: «Уживається
для вираження (при вираженні)… )…» (А3 (нерідко вимовляється подовжено: аа!), виг. 1. Уживається для вираження здогаду, здивування і т. ін.), «Уживається
при звертанні до особи ... в знач. ...» (АЛЛО́, виг. Уживається при звертанні до
особи під час розмови по телефону в знач. с л у х а ю , с л у х а й т е ), а для
звуконаслідувальних вигуків – «Звуконаслідування, що відтворює…» або
«Уживається як звуконаслідування при вираженні …» (АПЧХИ́, АЧХИ́, виг.,
розм. 1. Звуконаслідування, що відтворює звук при чханні; БАЦ1, виг. 1.
Звуконаслідування, що означає різкий короткий звук), «Уживається у знач. ...»
(ГАЙ2, ГАЙ-ГАЙ... 2. нар.-поет. Уживається у знач. г е й (див. гей1 5)).
Нерідко звуконаслідувальні вигуки виконують функцію присудка в реченні,
яка тлумачиться за формулою «Уживається як присудок ...» (БРИНЬ...
2. Уживається як присудок за знач. бри́нькати і бри́нькнути; ГЛЯДЬ...
Уживається як присудок для вираження раптовості або несподіваності настання
чи виявлення чого-небудь).

12.3.10. Тлумачення реєстрових слів за їх належністю до певних
лексико-семантичних груп. Енциклопедичний елемент у
тлумаченні
Належність реєстрового слова (переважно непохідного іменника) до певної
лексико-семантичної групи визначає особливості побудови тлумачення з
відповідними енциклопедичними елементами.
Таке тлумачення має бути характеристикою реалії, а сфера використання
(енциклопедичний елемент) розкриватися в ілюстраціях.
Коли реєстрове слово стосується флори і фауни, наводиться ремарка біол.:
АВТОТРО́ФИ, ів, мн. (одн. автотро́ф, а, ч.), біол. Організми, які
створюють необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічних у
процесі фотосинтезу або хемосинтезу.
АВТОТРО́Ф див. автотро́фи.

У тлумаченнях реєстрових слів, що стосуються різновидів флори і фауни
або їхніх представників, обов’язково подається системна назва і «родина»
(«сімейство» – у хімії).
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12.3.10.1. Тлумачення реєстрових одиниць – назв рослин
1. Таксономічні одиниці на позначення рослин тлумачаться за зразком:
АМАРА́НТ, у, ч. Рід рослин родини щирицевих із дрібними червонофіолетовими квітами, зібраними в густі суцвіття...

У тлумаченні розрізняти: родина розових, а розоцвіті – порядок (назва
вищого таксона).
2. Ареали поширення давати до іменників – назв флори і фауни поза
межами України (за винятком рідкісних, наприклад, едельве́йс).
3. У тих випадках, коли рослина і плід мають однакову назву, тлумачення
подаються за зразком:
ГРУ́ ША, і, ж. 1. Плодове дерево родини розових із темно-зеленим
цупким листям та плодами, що перев. мають форму заокругленого конуса…
2. Плід цього дерева… 3. Предмет, що має форму плоду цього дерева.

У тлумаченні реєстрових одиниць, що позначають культивовані рослини,
вказується їх належність до баштанних, городніх, польових, городньо-польових
на ін. родин. Наприклад:
ОГІРО́ К... 1. … Овочева городня рослина родини гарбузових із сланким
стеблом і довгастими зеленими плодами... 2. Плід цієї рослини.

Іменники – назви трав’янистих рослин наводяться за таким зразком:
СОКИ́РКИ́ … Трав’яниста рослина родини жовтцевих, із фіолетовосиніми, зрідка рожевими або білими квітками.
КУКІ́ЛЬ … Трав’яниста рослина родини гвоздикових із темно-рожевими,
зрідка білими квітками.

Інформацію про те, що вони ростуть у дикому стані переважно серед
хлібних злаків, а до того ще й культивуються, подавати в ілюстративній частині.
Рослини, що ростуть тільки на вологому ґрунті, за зразком:
ОСОКА́ … Трав’яниста рослина родини осокових з довгими гострими
листками, що росте перев. на болотах і річках.
ОЧЕРЕ́Т … Трав’яниста рослина родини злакових з високим стеблом та
розлогою пірамідальною волоттю, яка росте на берегах рік, озер, на болотах.

Якщо реєстровий іменник є назвою отруйної рослини, то він тлумачиться так:
БЕЛАДО́НА … Трав’яниста отруйна рослина родини пасльонових з
чорними блискучими ягодами; красавка.
БЛЕКОТА́ … 1. Трав’яниста отруйна рослина родини пасльонових з
лілово-жовтими квітками й запаморочливим запахом.
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Синоніми розробляються у реєстрі на своєму місці за алфавітом, з
відсиланням, як правило, до ширше вживаного («Те саме, що…») за винятком
ідентичної сфери використання. Наприклад, буква і літера. У цьому випадку
тлумачення повторюються.

12.3.10.2. Тлумачення реєстрових одиниць – назв тварин
1. У тлумаченнях до іменників – назв тварин має бути вказівка: «розмір»
(великий, невеликий), «свійський / хижий», «ссавець», а також «хижа риба»
(щука), «хижий птах» (орел), «хижа комаха» (богомол), «хижий плазун»
(крокодил) та ін.
2. Таксономічні одиниці на позначення тварин тлумачаться за зразком:
БИК1 ... 1. Велика свійська парнокопита жуйна тварина родини
порожнисторогих, яка утворює разом з вимерлими дикими биками і турами рід
справжніх биків.

3. У статтях із реєстровими іменниками на зразок баран дотримується такий
порядок наведення значень: 1. Тварина (…). 2. Самець (…) (не навпаки).
4. Вживати визначення «самиця», не «самка»: ЛЕВИ́ЦЯ, і, ж. Самиця лева.
Тлумачення іменників на позначення пар тварин подаються так:
БАРА́ Н – самець вівці; ВІВЦЯ́ – самиця барана.

5. У тлумаченні іменників – назв тварин (не диких) має бути вказівка
«домашня / свійська», якою позначають:
ДОМА́ШНІЙ … 3. Який живе в домі або приручений… (наприклад, кіт –
домашня тварина);
СВІ́ЙСЬКИЙ … 1. Який живе при людях, не дикий… (наприклад, коро́ва,
коза́ і т. ін. – свійські тварини в господарстві).

6. Тлумачення іменників – назв риб містить вказівку: «морська /
прісноводна», «хижа», а також «промислова» – за потребою до окремих назв.
Наприклад:
БІЛОРИ́БИЦЯ, і, ж. Велика хижа промислова риба родини лососевих із
смачним м’ясом.
ЙОРЖ, а́, ч. 1. Дрібна прісноводна риба родини окуневих із колючими
плавцями.

Велика чи дрібна риба – вказуємо у тлумаченні відповідного реєстрового
слова, якщо це характерна ознака.
7. У тлумаченні іменників на позначення молюсків також є елементи
«морський / прісноводний». Наприклад:
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АРГОНА́ВТИ2, ів, мн. (одн. аргона́вт, а, ч.), зоол. Родина морських
молюсків із зовнішньою однокамерною, схожою на парус раковиною, які живуть
у тропіках.
АРГОНА́ВТ2 див. аргона́вти2.
ПЕРЛІ́ВНИЦЯ, і, ж. Двостулковий прісноводний молюск з черепашкою,
вкритою зсередини шаром перламутру, який використовується для виготовлення
ґудзиків, прикрас і т. ін.

8. Якщо реєстровий іменник позначає тварину, яка масово не
розповсюджена в певному регіоні, у тлумаченні доцільно вживати слово
«водиться».

12.3.10.3. Іменники – назви викопних тварин і рослин
1. Вищі таксономічні одиниці до викопних тварин (родина, надродина,
підряд, ряд, надряд, підклас, клас) подаються в реєстрі у множині (ДИНОЗА́ВРИ,
ТЕРОПО́ДИ, ЗАУРОПО́ДИ).
2. Потрібно вказувати такі поняття (у наведеному порядку): спосіб
харчування (рослиноїдний, хижий); належність до певного ряду (в окремих
випадках – підряду або надродини); еру або період; особливості будови тіла.
Наприклад:
ДИНОЗА́ ВРИ, ів, мн. (одн. диноза́вр, а, ч.). 1. палеонт.
Найчисленніший надряд викопних перев. сухопутних рептилій підкласу
архозаврів мезозойської ери.

3. У тлумаченнях має вживатися слово «викопний», а не «вимерлий».
4. Усі викопні тварини і рослини повинні мати ремарку палеонт.
Наприклад:
ТИРАНОЗА́ ВР, а, ч., палеонт. Викопний велетенський хижий динозавр
надродини карнозаврів мезозойської ери довжиною понад 15 метрів із
редукованими передніми кінцівками, величезним черепом і міцними зубами .

12.3.10.4. Іменники – назви наукових дисциплін
1. Тлумачення наукових дисциплін переважно починаються зі слів «Наука
про…», «Наука, що вивчає…», «Наука, яка вивчає…». При цьому ремарка наук.
не подається. Наприклад:
АРХЕОЛО́ГІЯ… Наука, що вивчає давні побут і культуру людського
суспільства на підставі речових пам’яток минулого, добутих у результаті
розкопок.
БОТА́НІКА… Наука про рослини.
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2. Назви – розділи наук починаються словом «Розділ». Переважно це
сполучення, у тлумаченні яких використовуються елементи «пов’язаний…», «що
вивчає…» і т. ін. Наприклад:
∆ Нейтри́нна астроно́мія – розділ астрономії, який виник у 60-х роках XX ст. і
пов’язаний з пошуком та дослідженням потоків нейтрино від позаземних джерел (Сонця, зір).
Позаатмосфе́рна астроно́мія – розділ астрономії, пов’язаний з дослідженням космічних
об’єктів за допомогою апаратури, встановленої на супутниках і космічних ракетах, в умовах
відсутності атмосферних перешкод.

Словом «Розділ» може починатися тлумачення статті про окремий розділ
науки, який позначається одним словом. Наприклад:
СТИЛІ́СТИКА … 1. Розділ мовознавства, що вивчає в межах
національної мови суть і специфіку стилів мови.
БАЛІ́СТИКА… 1. Розділ теоретичної механіки, що вивчає рух важкого
тіла, кинутого під кутом до горизонту.

3. Слово «Галузь» уживається у випадках, коли йдеться про прикладне
застосування наукових досягнень. Наприклад:
АВТОМА́ТИКА… Галузь науки і техніки, що розробляє методи й технічні
засоби автоматизації виробничих процесів.
БІОІНЖЕНЕ́РІЯ… 1. Галузь науки, що розробляє та конструює технічні
пристрої, прилади, машини, здатні виконувати біологічні функції у відповідних,
передбачених для цього умовах.

12.3.10.5. Тлумачення іменників – назв фізичних одиниць виміру
1. Іменники – назви фізичних одиниць виміру тлумачаться за допомогою
формули «Одиниця виміру + (чого)»:
ГЕРЦ... Одиниця виміру частоти коливань.
ВОЛЬТ1... Одиниця виміру напруги електричного струму.
АМПЕ́Р... Одиниця виміру сили електричного струму.

Числові значення, в яких виражена одиниця виміру, наводяться в
ілюстраціях.

12.3.10.6. Тлумачення іменників – назв хімічних елементів
1. З одною назвою:
АЗО́Т… Хімічний елемент з атомним номером 7, газ без кольору і запаху,
який становить основну частину повітря і є одним із основних елементів
живлення рослин.
БЕРИ́ЛІЙ… 1. Хімічний елемент з атомним номером 4, дуже легкий,
твердий метал сріблястого кольору.

112

2. За наявності двох назв:
А́УРУМ… Хімічний елемент з порядковим номером 79; золото (у 1 знач.).
ЗО́ЛОТО… 1. Хімічний елемент з атомним номером 79, благородний
метал жовтого кольору, гнучкий, тягучий і ковкий, з якого виготовляють ювелірні
вироби; аурум.

3. У тлумаченнях сучасною назвою є «атомна маса» («вага» – застаріле).

12.3.10.7. Тлумачення іменників – назв мінералів
1. За можливості вказуються особливості застосування і відносна вартість
мінералу – «коштовний / напівкоштовний (ювелірно-виробний) камінь –
природний / штучний (синтетичний)».
2. Зазначається колір мінералу, його використання:
АМАЗОНІ́Т... Мінерал із класу силікатів блакитно-зеленого кольору, який
використовується як виробний камінь.
АНДАЛУЗИ́Т... Мінерал із класу силікатів, який використовується у
виробництві високоглиноземистих вогнетривів і тонкокерамічних виробів.

3. Якщо у тлумаченні використовуються слова «клас», «група», то має бути
форма «із класу», «із групи»:
АЗУРИ́Т... Мінерал синього кольору із класу карбонатів; мідна руда.
АЛЬМАНДИ́Н... 1. род. у. Мінерал із групи гранатів криваво-червоного
кольору з фіолетовим відтінком…

12.3.11. Подання словосполучень
У структурі словникових статей СУМ-20 виділяється зона словосполучень,
що подається після характеристик лексичних значень слова або його реєстрового
ряду і складається з чотирьох типів словосполучень, які обов’язково подаються з
абзацу (кожен зі своїм позначенням) у такій послідовності: 1) стійкі
словосполучення, 2) словосполучення – еквіваленти слова, 3) термінологічні
словосполучення, 4) фразеологічні словосполучення. До трьох останніх типів
словосполучень використовуються відповідні позначення: ○ (кружечок),
∆ (трикутник), ◊ (ромб).
Повне опрацювання всіх типів словосполучень подається при реєстровому
слові, вибір якого здійснюється за формально-граматичним критерієм з
урахуванням опорного компонента словосполучення, що є граматично
незалежним центром і керує іншими компонентами. У статтях, реєстровим
словом яких є інші повнозначні компоненти такого словосполучення, подаються
відсилання на опорне слово. Наприклад: термінологічне словосполучення
∆ Варико́зне розши́рення вен подається у статті РОЗШИ́РЕННЯ, а у статтях
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ВАРИКО́ЗНИЙ і ВЕ́НА наводяться лише посилання за допомогою ремарки
див.: ∆ Варико́зне розши́рення вен див. розши́рення. За таким самим
принципом розробляються фразеологічні одиниці (ФО) Золоте́ дно, Кру́то замі́с
міси́ти, Мозо́лити о́чі і т. ін.
Перша група словосполучень (без будь-якої позначки) – це стійкі
словосполучення, тобто усталені у своєму лексичному поєднанні звороти, що
складаються зі слів у їхніх власних значеннях і є неподільними мовними
одиницями, що означають одне поняття, наприклад:
Ї́Ж А … Гру́ ба ї́жа – проста, важка для травлення їжа…; ГРО́ ШІ …
Кишенько́ ві гро́ ші – гроші на дрібні витрати…; ГУ́ МКА … Жува́ льна
гу́ мка – гумка, признач. для жування.

Друга група, позначена кружечком (○), – еквіваленти, рівнозначні слову.
Це – нововведення у лексикографічній практиці.
Вони становлять цілісні усталені відтворювані одиниці й характеризуються
певним граматичним та лексичним значенням. При еквівалентах слова
обов’язково подано ремарку зі вказівкою частини мови,
у значенні якої вони виступають, наприклад:
АБО́ 1 … ○ (1) Або́ ... або́, у знач. спол.: а) уживається для підкреслення
взаємовиключення перелічуваних предметів, явищ і т. ін. Поплакав сердега,
утер [сльози] рукавом. «Оставайся здорова. В далекій дорозі Найду або долю,
або за Дніпром Ляжу головою» (Т. Шевченко); … б) уживається для посилення
роздільності у чергуванні перелічуваних предметів, явищ і т. ін. Хлопці, щоб не
заважати в хаті, вчились або в клуні, або в саду чи деінде (М. Коцюбинський);
БЕЗМЕ́ ЖЖЯ … До безме́ жжя, у знач. присл. – безмежно, безкінечно. Я був
вражений до краю. До крайніх меж. До безмежжя (Ю. Смолич).

Третя група – термінологічні словосполучення, що позначаються
трикутником (∆) і стосуються різних галузей знань та є елементами відповідних
галузевих терміносистем. Наприклад:
ВАЛУ́Н … ∆ Ерати́чні валу́ни, геол. – перенесені льодовиком на велику
відстань валуни, які складаються перев. із порід, відсутніх у місцях їх
відкладення…
ВАЛЮ́ТА … ∆ Конверто́вана валю́та, фін. – валюта, яка вільно й
необмежено обмінюється на інші іноземні валюти…

Четверта група, позначена ромбом (◊), – це фразеологічні одиниці, що
мають постійний склад компонентів і виражають цілісне фразеологічне значення,
яке не є сумою значень його компонентів-складників. Вони співвідносяться з
частинами мови і в тексті переважно виступають членом речення, наприклад
БУ́ТИ … ◊ Бути зве́рху – перемагати в чому-небудь. – Та вже таки
колись правда зверху буде! – думали вони [кріпаки] і стали дожидати «слушного
часу»... (Панас Мирний)…
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ЗНЯ́ТИЙ … ◊ Як (мов, ні́би і т. ін.) з хреста́ зня́тий: а) дуже змарнілий,
змучений, з хворобливим виглядом. – Тільки я в хату – суне Карпо до нас, а сам
схуд, зчорнів, як з хреста знятий (М. Коцюбинський)... б) дуже переляканий чимнебудь. Мати сиділа, мов з хреста знята, .. не можучи щось тут порадити, лиш
відчуваючи жах перед чимсь (І. Багряний).

Словосполучення в межах своєї групи відокремлюються крапкою з комою
(;), перше слово подається з великої літери і витримується алфавітний порядок
структурування основних чи факультативних варіантів з наголошуванням
кожного компонента.
Прислів’я, приказки і крилаті вирази до фразеології не зараховуються, але
використовуються у СУМ-20 як ілюстративний матеріал до реєстрових слів, а
іноді й до фразеологічних одиниць.
Одна зі специфічних ознак словосполучень (особливо фразеологічних
одиниць) – варіантність компонентів, тобто здатність до видозміни, заміни їх
іншими формами або словами при збереженні семантики, внутрішньої форми та
лексико-граматичної характеристики. Такі варіанти фіксуються в круглих дужках
біля основного, інваріантного, компонента, наприклад:
ГРА́ ТИ … Гра́ ти (гра́ тися) в кре́ м’яхи́ (в кре́м’яшки́ ) – гратися
п’ятьма камінцями так, щоб, підкинувши один із них, устигнути захопити в
жменю решту (по черзі або разом) і зловити підкинутий. Захар грається в
крем’яхи з дітьми і все обдурює їх (Грицько Григоренко); До обід пасла
[Оксана] з іншими дівчатами вкупі. Грали у крем’яшки, вишивали (А. Головко).

Фіксуються всі можливі типові варіанти компонентів словосполучень.
Фонетичні варіанти випливають із зміни звукового складу, наприклад:
ЗГОРЯ́ ТИ, … ЗГОРА́ ТИ … ◊ Згоря́ти (згора́ти) … від (з) со́рому –
дуже бентежитися, ніяковіти, червоніти. [І в а н :] Не ждав я, щоб і мені,
старому, прийшлось згорати від сорому перед добрими людьми за тебе!
(С. Васильченко); Коропов стояв, згоряючи з сорому, кліпав очима й ладен був
іти геть (В. Земляк).

Фонетичні варіанти префіксальних, прийменникових та сполучникових
компонентів таких, як у – в, і – й, з – із – зі, від – од… у реєстрових
фразеологічних одиницях не наводяться, а засвідчуються лише в ілюстраціях, хоч
у реєстрових словах вони зазначаються, наприклад:
ВБГА́ТИ (УБГА́ТИ), ВВІБГА́ТИ (УВІБГА́ТИ)… ◊ Вбга́ти в го́лову що
– усвідомити, сприйняти, засвоїти, зрозуміти або запам’ятати що-небудь. – Це для
вас в житті небезпечна річ, – сказала Каралаєва, не примічаючи, що перекручує
ймення, котрі вона не могла собі вбгати в старечу голову ніяким робом (І. НечуйЛевицький); Хома ніяк не міг убгати в голову думку, що він мусить терпіти
голод, коли в скрині лежать гроші (М. Коцюбинський).
ІТИ́ (ЙТИ) … ◊ Іти́ / піти́ до рук (у ру́ки, рідко у ру́ку) кому – легко
діставатися, здійснюватися і т. ін. – На лови він їздив удень і вночі, риба йому йшла
до рук, як приворожена. Так він проживав – цей сліпий дід (Ю. Яновський);

115

[Н е ч и п о р е н к о :] Фортунить вам, Маріє Кирилівно, просто інший раз аж не
віриться. Кожна справа ніби сама в руки вам іде (О. Левада); … Наука в Остапа
Тура Гнатові Яворському пішла в руку (С. Чорнобривець).

Формальні варіанти стосуються зміни форми компонента, наприклад:
ВИ́ ПАДОК … ◊ Про (на) вся́кий (всяк) ви́ падок: а) передбачаючи
можливу потребу. … – Я взяв з собою два операційні костюми і маски на
всякий випадок (Ю. Щербак); б) щоб уникнути можливої небезпеки або чогонебудь непередбаченого. … Мироненко зайшов по шию у воду і відштовхнув
пліт. Про всяк випадок прив’язав себе до деревини (С. Голованівський).

Морфологічні варіанти відбивають специфіку будови слова, наприклад:
ЛИ́ ЗЕНЬ… ◊ [Як (мов, ні́би і т. ін.)] ли́ зень (лиз, рідше лизь і т. ін.)
злиза́ в (лизну́ в, позли́ зував): а) (кого) хто-небудь швидко, непомітно,
безслідно зник. Шукали, шукали Феньки – як лизь злизав! (Панас Мирний);
Немовби й не було його тут. Як лизень злизав Козака (О. Ільченко); Почали у
Вужачому пропадати вівці, телята, кози. Відіб’ється якесь од гурту, і як лиз
його злизав (Л. Юхвід);… б) (що) щось безслідно зникло, перестало існувати і
т. ін. … А три бочки злота, про які Кирпа казав, куди щезли? Чи, мо’, їх лизень
позлизував? (В. Чемерис).

Лексичні (найпоширеніші у мові) варіанти пов’язані із заміною компонентів
іншими словами, наприклад:
КОНЦЕ́ РТ … ◊ А́ вторський (тво́ рчий) конце́рт (ве́ чір) – концерт
(вечір), присвячений творчості діяча культури, мистецтва, в якому бере участь
сам автор. – Післязавтра в клубі оборонців відбудеться мій творчий вечір
(Б. Антоненко-Давидович); Прислали .. запрошення на чийсь .. авторський
вечір (О. Забужко); Авторський концерт композитора Я. Степового. У
програмі композиція “Місяць ясненький” на слова Лесі Українки (з мемуарної
літ.).
БЕРЕГТИ́ … ◊ Берегти́ (оберіга́ти, борони́ ти) честь кого, чого, чию і
без дод. – дотримуватися морально-етичних правил гідності, боротися,
захищаючи гідність кого-, чого-небудь… – Хр-р! Хр-р!.. Ну, негідницеповійнице! Ось так ти бережеш чоловікову честь! (В. Малик); Решту своїх
людей і решту своїх сил хотів я заховати, щоб боротися дальше за тих, що
замість обороняти волю й честь, заколот чинять (Б. Лепкий); … – Вам,
доньці таких статечних батьків, племінниці і учениці Драгоманова, не личить
ставати під чужі знамена. Ви повинні боронити честь старої корогви, а не
зрікатись її (М. Олійник).

Факультативні варіанти компонентів – такі, які не є обов’язковими, через
що фразеологізм може функціонувати в мовленні з їх наявністю або відсутністю.
Вони виділяються в реєстровій ФО квадратними дужками [ ]:
ІТИ́ (ЙТИ) … ◊ Іди́ [собі́] з Бо́гом…;
ПРОХО́ДИТИ … Пройти́ [крізь] вого́нь і во́ду [і мі́дні тру́би]…
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В одному фразеологізмі можуть поєднуватися кілька різновидів варіантів,
які позначаються квадратними або круглими дужками, наприклад:
НЕМА́, НЕМА́Є … ◊ [І (ні, ані́)] копі́йки [зла́маної (мі́дної, щерба́тої)]
(ше́ляга) нема́ (нема́є, не було́) за душе́ю у кого і без дод. – хто-небудь не має
грошей, дуже бідний…

Усі словосполучення оформляються у вихідній реєстровій формі.
Визначення вихідної форми фразеологічних одиниць ґрунтується на
співвіднесеністі зі словом відповідної частини мови, що є опорним компонентом.
У реєстрі фразеологізми зі змінюваними опорними компонентами фіксуються в
прийнятій для словників формі. Зокрема, субстантивні (іменні) фразеологічні
одиниці, вживані в однині, подаються у називному відмінку однини (ВОРО́НА …
◊ Бі́ла воро́на), а вживані лише в множині – у називному відмінку множини
(СТА́ЙНЯ … ◊ А́вгієві стайні (коню́шні)); ад’єктивні (прикметникові) одиниці
зі змінними формами прикметникових компонентів – у формі чоловічого роду
однини (НЕЧИ́СТИЙ … ◊ Нечи́стий на ру́ку), крім тих, які вживаються в
множині, і відповідно наводяться в називному відмінку множини (МА́ЗАНИЙ …
◊ Одним ми́ром ма́зані (рідше пома́зані)). Фразеологізми з незмінними формами
подаються у своїй єдиній парадигмі (ПРО́БА … ◊ Висо́кої про́би; ВОДА́ … ◊
Чи́стої [чисті́сінької] води́).
Дієвідмінювані одиниці, які вживаються в особових формах, подаються
переважно в інфінітиві, наприклад:
ЗАО́ РЮВАТИ … ◊ Заора́ ти (зари́ти, запоро́ти) но́ сом (рідко зуба́ ми)
[зе́ млю, у зе́млю] – сильно, з розгону упасти обличчям куди-небудь, у щось. –
Стій! ні з місця! – крикнув той [панич] і шпорнув [шпурнув] першого з рундука
так, що аж той зубами заорав (Панас Мирний); Так осліп, нещасний
[Михайлик], від тої отрути кохання, що й рівчака перед собою не вздрів і так
заорав туди носом, аж кров пішла (О. Ільченко); … Я прожогом кинувся наниз,
ледь не запоровши носом, пригальмував долонями (Любко Дереш).

Дієслівні за формою фразеологізми, уживані лише в незмінній (фіксованій,
застиглій) формі, подаються не в інфінітиві, а так, як вжито у фразеологічній
одиниці, наприклад:
ПЛЮ́ НУТИ … ◊ [І] че́ рез губу́ не плю́ не – дуже гордовитий,
зарозумілий. Він думав, що сей пройдисвіт ізробивсь тепер таким паном, що й
через губу не плюне (П. Куліш); Із палати гордо суне [цар], через губу вже не
плюне (І. Франко).

Дієвідмінювані та дієприслівникові форми всіх дієслівних фразеологічних
одиниць фіксуються в ілюстраціях, а не у вихідному реєстровому фразеологізмі,
наприклад:
ЗДАВА́ТИ … ◊ Здава́ти / зда́ти собі́ спра́ ву в чому і без дод. –
усвідомлювати що-небудь, здогадуватися про щось, розбиратися в чомусь. Що
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саме сталося, в першій хвилі ніхто з учасників весілля не здавав собі справи
(О. Назарук);… “Годі здати собі справу, що це таки війна”, – роздумує
Денисюк (О. Лисяк).

Проте дієприслівникові ФО, у яких розвинулося додаткове семантичне
значення, подаються як самостійні фразеологічні одиниці, наприклад:
ПОКЛАДА́ТИ … ◊ Не поклада́ ючи рук, зі сл. п р а ц ю в а т и –
невтомно, сумлінно, з великим завзяттям, ентузіазмом. Робітники, інженери,
вчені, академіки, майстри мистецтва і майстри плавок, забоїв, верстатів – всі
працюють не покладаючи рук (О. Довженко) … поряд з дієслівним
фразеологічним зворотом ◊ Не поклада́ти рук: а) (зі сл. р о б и т и,
п р а ц ю в а ти і т. ін.) дуже важко, завзято. Було у неї одно добро, задля
котрого вона [Пріська] робила-працювала, рук не покладала (Панас Мирний)...

Дієприкметникові форми фразеологізмів фіксуються в Словнику як
самостійні окремі одиниці у відповідній для них вихідній формі, а при них
можливі предикативні форми на -но, -то – як ілюстрації, наприклад:
ПОЗБА́ВЛЕНИЙ … Не позба́влений чого – який має, якому властиве щонебудь. Писарша тепер вбралась в нову шерстяну зелену сукню, ще й почепила на
шию шість разків доброго товстого намиста .. Кольори були різкі, але не
позбавлені ефекту (І. Нечуй-Левицький); … Не може людина, розкладена на
частини, жити; не може така людина щось вирішити; не може вона й мислити,
хоч такої здатності її ніби й не позбавлено (Валерій Шевчук).

Усі можливі функціональні форми дієслівних компонентів фіксованих
фразеологічних одиниць представлені лише в ілюстраціях.
Вихідним у фразеологізмах з вільним порядком дієслівних компонентів, як і
в реєстрових словах, вважається недоконаний вид, тому він і подається першим;
форми доконаного виду відділяються від недоконаного скісною рискою (/),
наприклад:
ВПАДА́ТИ1 (УПАДА́ ТИ) … ◊ Впада́ти / впа́сти в дити́ нство –
втрачати здоровий глузд, діяти, міркувати, поводитися несерйозно, нерозумно.
– Я не дозволяю говорити зі мною в такому тоні. – Ви впадаєте в дитинство,
– відповів Тірсен. – Це старечий маразм (В. Собко); Глібові дивно було
вислуховувати батькові просторікування, що скидалися на маячіння коли не
психічно хворої, то людини, яка на старості впала в дитинство (П. Кочура).

Якщо ж реєстровий фразеологізм більш уживаний у доконаному виді, то ця
дієслівна форма наводиться на першому місці:
ВИ́ЛЯСК … ◊ Аж (ті́льки) ви́ляски (рідко о́дляски) пі́дуть / іду́ть
(розляга́ються) – дуже сильно, з лунким звуком. Старий запорожець, і гадки й
думки не маючи про свою неминучу смерть, зареготався щирим реготом, аж
одляски на майдані пішли (І. Нечуй-Левицький); … А в панському саду соловейко
чи плаче, чи сміється, аж виляски розлягаються (С. Васильченко).
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Заперечна форма дієслівних
ілюстративному матеріалі, наприклад:

фразеологізмів

фіксується

тільки

в

БРА́ТИ … ◊ Бра́ ти (рідко прийма́ти) / взя́ти (рідко прийня́ти) гріх на
[свою́ ] ду́ шу (на се́бе): … в) (жарт.) нести моральну відповідальність за щонебудь, за чиїсь вчинки, дії. Глянув Варава на близнят і враз рішуче вдарив
рукою по своїй сквирській смушевій шапці. – Їдьте, хлопці, до мене! – Як це? –
виривається в Левка. – Просто. Беру гріх на свою душу (М. Стельмах); – Не
можу з певністю сказати, – щоб не взяти гріха на душу, – але мені здається,
чи не походить ся думка про «дві правди» ще й від панського страху (Леся
Українка).

Це правило не стосується тих фразеологізмів, які вживаються лише в
заперечній формі:
ДАВА́ТИ … ◊ Не дава́ти (не подава́ти) / не да́ти (не пода́ти) знаку́
(взнаки́) – не показувати, не виявляти своїх почуттів, думок, ставлення до чогонебудь і т. ін. І хоч серденько його [Юрасика] завмирало, він і взнаки не давав, як
йому боязко (З. Тулуб); Впізнав царя селянин, тільки не подає про це знаку
(І. Волошин); Боїться [Галя] поворухнутися, щоб не дати знаку, що вона ще
жива, що вона все чує (Панас Мирний); Канцлер Замойський навіть і взнаки не
дав, що помітив сотникову помилку (Іван Ле).

У дієслівних фразеологізмах, що функціонують із довільним порядком
компонентів, на перше місце в реєстровій фразеологічній одиниці ставиться, як
правило, дієслівний компонент, хоч в ілюстраціях можуть наводитися й інверсійні
форми, наприклад:
ГРИ́ ЗТИ … ◊ Гри́ зти (точи́ти, рідко скребти́ ) / прогри́ зти
(проточи́ ти) го́ лову чию, кому і без дод.: а) докучати кому-небудь постійними
вимогами, проханнями, зауваженнями, скаргами. Почала баба дідові гризти
голову: – Твоя дитина ледащо (з казки); Спускайся з гори тихіше вниз, щоб
ніхто голови не гриз (Номис).

Адвербіальні (прислівникові) та вигукові фразеологізми у вихідній формі
подаються у вживаній парадигмі, наприклад:
ДІ́ЛО … ◊ Куди́ твоє́ (рідше ва́ ше) ді́ло, ірон. – уживається для
вираження захоплення або здивування ким-, чим-небудь. – Е, – скажете ви,
то ж большак [великий шлях]. Шлях, куди ваше діло. Ви спробуйте попід
вербичками, по отій крутій дорозі проїхати. Ото штука! (О. Ковінька); …
Купив [Юхим] лоша .. І вже так його кохав, так доглядав, що куди твоє діло
(Григір Тютюнник).

У реєстрових словосполученнях, особливо у фразеологічних, можуть
уживатися кутові дужки <…>. Їх використання переважно зумовлене тим, що:
а) лексичний варіант одного компонента приводить до зміни форми іншого,
залежного компонента (у роді, числі і т. ін.), наприклад:
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МАШИ́ НА … Саніта́ рна маши́ на <Саніта́ рний авто́ бус> – машина,
яку використовують для перевезення хворих і надання їм медичної допомоги.
В затінку дерев стояли два автобуси і санітарна зелена машина (В. Кучер);
…Напередодні цим санітарним автобусом Кость Григорович мав виїхати на
схід (О. Гончар)…
ДУША́ … ◊ Поро́ жня душа́ <Поро́ жнє се́рце> – відчуття душевної
спустошеності, байдужості до життя в стані депресії. Я тільки з рейду... Губи,
мов крейда, порожня душа (В. Сосюра); Щось тихе губи шелестіли і
гримотіли лотоки порожніх серць [сердець] (В. Стус);

б) простежуються незначні зміни форми чи компонентів словосполучень,
наприклад:
БУТИ … ◊ Неха́й по то́ му бу́де <Та й будь по то́ му> <Так то́ му й
бу́ти> – уживається для вираження згоди, ствердження чого-небудь; та й усе. –
Ви знаєте всі стародавні звичаї і порядки – судіть, як самі знаєте, а моє діло
махнути булавою, да й нехай по тому буде (П. Куліш); – Е-ех, куди нам
одбиватися? Рятуйся, хто як зуміє, та й будь по тому! (А. Головко); Чим
робити на мачушиних дітей, звичайно, краще на себе, на своїх дітей. Так тому
й бути! (А. Головко);

в) з однаковою семантикою функціонують у мові одиниці як у заперечній,
так і у стверджувальній формі, наприклад:
ВИЗБИ́ РУВАТИ … ◊ І зу́би ви́ збираєш <І зубів не ви́ збираєш>,
перев. зі сл. д а т и , грубо – уживається як погроза кому-небудь дуже боляче,
відчутно побити за щось. – Цить! а то як візьму кочергу, то й зуби визбираєш,
– крикнула Кайдашиха й скочила з місця (І. Нечуй-Левицький); – Ти що? – аж
підвівся з стільця земський. – П’яний приїхав. Я такого дам тобі агітатора,
що й зубів не визбираєш (М. Стельмах);

г) фразеологічні одиниці можуть уживатися з інверсійним порядком
компонентів:
ТОЙ… ◊ Ні з то́ го ні з сьо́ го <Ні з сьо́ го ні з то́ го> – без будь-якої
причини, без жодного приводу; несподівано, раптово, зненацька. Панна Анеля
жвавіше ходить по хаті, розмовляє зо мною і ні з того ні з сього аж двічі
цілує пана Адама в чоло (М. Коцюбинський); [А н т о ш к а :] Сів він [солдат] оце
вчора на лаві, закурив тої махорки, що від неї аж очі на лоба лізуть, і ні з
сього ні з того каже: «Бідно живете» (В. Гжицький).

До складу реєстрової фразеологічної одиниці не входять так звані
супровідні слова, які, зберігаючи свою семантику, не вносяться до реєстрового
фразеологізму, але фіксуються так:
ВУ́ХО … ◊ [Аж] ву́ха пу́хнуть / попухли: … б) (зі словоспол. х о ч е т ь с я
к у р и т и ) дуже, нестерпно. – Пособити прибіг? От спасибі ж тобі! А я думаю,
хто б мене підмінив, бо курити хочеться, аж вуха попухли (А. Дімаров);
КОРИ́ТО … ◊ (1) Ко́ло (бі́ля) розби́того кори́та, зі сл. з о с т а т и с я ,
з а л и ш и т и с я і т. ін. – без того, на що розраховував, на що сподівався; ні з чим.
– Ну, тоді хай вона одбиває в тебе Павла, хай тішиться, а ти .. зостанешся коло
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розбитого корита, – з серцем кинула Соломія (В. Кучер); Саме з Філіпом
пов’язані всі мої плани на майбутнє, але якщо він одружиться з пані Бланкою, я
залишуся біля розбитого корита (О. Авраменко, В. Авраменко).

Іноді супровідні слова служать засобом розмежування значень у
полісемічній одиниці, наприклад:
ВІ́ТЕР … ◊ На ві́тер: а) (зі сл. г о в о р и т и , с к а з а т и і т. ін.)
необдумано, не думаючи. – Він [доктор] говорить, аби язик вертівся, – так собі, –
на вітер... (І. Нечуй-Левицький); – Мій батько не на вітер говорить, боярине. Він
звик добре передумати, заким що говорить (І. Франко); … б) (перев. зі сл.
в и т р а ч а т и , л е т і т и і т. ін.) без належної користі, марно… – Вам знати
цікаво, Які в нього справи В цехах, на заводі? Погляньте, підіть: Розщедривсь і
тут За рахунок держави! На вітер летять – не дрібненькі, не мідь! (С. Олійник);
– Глянеш, скільки тих старшокласників – парубчаки ж, траси могли б будувати,
а вони ціле літо байди б’ють... Такі трудрезерви – й на вітер! (О. Гончар).

До кожного словосполучення подається тлумачення. Формула тлумачення,
як і в реєстрових словах, зумовлюється співвіднесеністю одиниць з певною
частиною мови:
– субстантивні фразеологізми мають іменникову формулу тлумачення:
БІК … ◊ Зворотний (інший, другий і т. ін.) бік медалі <Зворотна
(інша, друга і т. ін.) сторона́ меда́ лі> – протилежний вияв чого-небудь
(перев. негативний). Блискучість ідеї, а то навіть форми могли захоплювати
до ентузіазму й фанатизму, і багато треба було сторонніх критичних впливів,
щоб хоч сяк-так показати й задню сторону медалі (Г. Хоткевич); Кожен бере
на себе те, що йому під силу, зі щоденних клопотів має і копійку, і втіху. Але
тут є й зворотний бік медалі: матеріальне може потіснити духовне
(із журн.);…

– ад’єктивні – прикметникову, наприклад:
БИ́ ТИЙ … ◊ Не в ті́м’я (не в поти́ лицю, рідко не гвіздко́ м) би́тий –
розумний, тямущий, кмітливий і т. ін. Так же піп не в тім’я битий: його не
обдуриш... (Л. Мартович); [Л і к а р : ] До нашої панночки не легко
приступитись, та я теж не в тім’я битий, либонь, і ми в свій час книжки читали,
та ще такі, про які панночкам і не снилось (Леся Українка)…

– дієслівні – дієслівну, наприклад:
БУДУВА́ТИ … ◊ Будува́ ти пові́тряні (надхма́рні) за́ мки – вигадувати
нездійсненні, відірвані від життя плани, мріяти про що-небудь недосяжне. –
Наташко, все буде добре... Ти одужаєш. Я вірю в це. – Платоне, не треба
будувати повітряні замки (М. Зарудний);

– адвербіальні – прислівникову:
РАЗ … ◊ Раз на віку́ – надзвичайно рідко. Геть-чисто всі поприбігали,
бо таке ж тільки раз на віку трапляється (Є. Гуцало); Кайдан .. мовби й не
набивається нікому в дружбу, одначе всі мають його якщо не за приятеля, то за
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доброго знайомого, хоч, може, бачилися один
(Ю. Мушкетик);

лишень раз на віку

– вигукові ФО тлумачаться в описовій формі:
ЧОРТ … ◊ Що за чорт (біс, мара́)? – уживається для вираження
здивування. Ревнув медвідь: “Се що за біс?” (І. Франко); – Що за мара! – подумав
Йон, перебираючи ногами та скоса поглядаючи на дівчину, – я її перше не бачив,
здається... (М. Коцюбинський); – Що за чорт? – здивувався один з розвідників. –
Стріляють не по нас, а понад нами! (О. Гончар).

Вибір формули тлумачення обґрунтовується синтаксичною функцією
фразеологізму (підмет, означення, обставина і т. ін.), наприклад:
ГОЛОВА́ … ◊ Голова́ на пле́ча́х (на в’я́зах) у кого: а) хто-небудь
розумний, тямущий. [С в и р и д :] У іншого ніби й голова на плечах, а придивишся
гарненько... [П и л и п :] Побачиш порожнє місце (М. Кропивницький); (значення:
« Інший ніби й розумний…»);
КРОВ … ◊ Кров з молоко́м – здоровий, рожевовидий, рум’яний (про
людину та її обличчя). Гриць .. був хлопець незвичайної вроди, кров з молоком
(І. Франко); – Якраз мені одна підвернулась.., продавцем у крамниці працювала,
кров з молоком (Ю. Збанацький).

12.3.12. Текстово-ілюстративний матеріал
Для підтвердження функціонування слова в мові, наочнішого і повнішого
розкриття його значення, синтаксичних зв’язків, уживання в певному словесному
оточенні та з певним стилістичним забарвленням до реєстрових слів наводяться
ілюстрації – приклади їх використання у літературній мові. При цьому
ілюстративний матеріал не повинен повторювати зміст тлумачення реєстрової
одиниці, а містити додаткову інформацію про неї. Ілюстрації в Словнику є
компонентом структури тлумачної частини, який розташовується одразу за
дефініцією значення або відтінку, усталеного словосполучення. Ілюстрації
подаються світлим курсивом, а їх паспортизація – світлим прямим шрифтом.
До ілюстративного матеріалу належать фрагменти з текстів художньої
літератури, фольклорних записів, з наукової, публіцистичної літератури,
періодики та ін., а також дібрані з них словосполучення. Ілюстративний матеріал
до Словника добирається як з нових матеріалів, так і з тих, які з певних причин не
могли бути залучені в СУМ-11.
Слід прискіпливо ставитися до ілюстрацій попереднього видання, уникати
суб’єктивності у висвітленні тих чи інших явищ, імен осіб, що не стали
надбанням історії. В ілюстраціях мають бути представлені кращі зразки, особливо
це стосується цитат із прізвищами авторів, зокрема поетів. Не слід наводити такі
цитати, як «Сірко усю ніч гавкав» (Л. Глібов). «Виграв жменю золота»
(А. Малишко).
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У Словнику подано ілюстративні приклади двох типів: 1) цитати з Біблії, з
народної творчості, з художніх, наукових, публіцистичних та інших джерел;
2) словосполучення, які є типовими для вживання слова в літературній мові.
До багатозначних реєстрових слів ілюстрації наводяться на кожне значення,
виділене окремою цифрою. Ілюструються також відтінки значень слів. Так само
вміщено ілюстрації до словосполучень усіх типів.
Ілюстрації паспортизуються короткою вказівкою на джерело (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 – короткополими (із журн.).
У новому Словнику витримано такий порядок розташування джерел: з
Біблії, з різних видів народної творчості (конкретно – з переказу, колядка,
щедрівка, загадка, з народної пісні, з легенди, з коломийки, з думи, з казки, з
балади, прислів’я, приказка, примовка, народний жарт, дитяча лічилка), із збірок
Номиса, зі словника Б. Грінченка, з художньої літератури, з Конституції України,
з перекладної літератури, з мемуарної, наукової, науково-технічної, науковопопулярної, навчальної, публіцистичної, релігійно-церковної літератури, з мови
документів, із журналів, газет, з Інтернету, з мови реклами. Після цього можуть
подаватися словосполучення.
До загальновживаних слів та словосполучень цитати наводяться переважно
з художньої літератури різних історичних періодів, починаючи з
І. Котляревського й закінчуючи сучасними авторами (кінець XVIII – початок
XXI ст.). Вони подаються у хронологічній послідовності відповідно до періоду
творчості автора. згідно з таблицею ранжування джерел СУМа (див. додаток). За
наявності у словниковій статті кількох ілюстрацій з художньої літературі бажано
наводити їх із джерел різних історичних періодів.
До реєстрових пар з варіантами на зразок авантюрник, рідко авантурник
ілюстрації подаються за прийнятим у СУМ-20 порядком без урахування
послідовності слів у реєстровому ряді:
АУДИТО́РІЯ, рідко АВДИТО́ РІЯ, ї, ж. 1. Зал для читання лекцій,
доповідей. … 2. збірн. Слухачі лекції, доповіді, промови і т. ін. Авдиторія була
з трьох фігур. Тоді вирішили пустити хлоп’ят, які сиділи, чекаючи, на деревах
(М. Хвильовий); Перед численною аудиторією, що уважно слухала..,
малювалися картини недалекого привабливого майбутнього (В. Минко);
Дмитро Іванович був задоволений, що йому нарешті вдалося знайти контакт з
аудиторією (М. Руденко).

Порядок керування при реєстровому слові також не впливає на порядок
ілюстрацій – подаються за хронологією, наприклад:
БІ́ДНИЙ, а, е…. 5. на що, чим. Який має, містить мало або недостатньо
чого-небудь (перев. необхідного). Такий блідий, бідний вражіннями
[враженнями] день! (М. Коцюбинський); У нас кінчився період, бідний на

123

фільми (О. Довженко); Занадто поспішне, бідне на паузи, монотонне мовлення
збіднює промову, стомлює слухача (з наук.-попул. літ.); Венозна, бідна на
кисень кров потрапляє в праву частину серця (з навч. літ.).

У словникових статтях, які поєднують дієслівні видові пари, ілюстрації
наводяться в межах кожного виду, так, як прийнято у СУМ-20: спочатку на
дієслово недоконаного виду як заголовне, а потім на дієслово доконаного виду:
ВИБИВА́ ТИСЯ, а́ юся, а́ єшся, недок.,ВИ́ БИТИСЯ, б’юся, б’єшся; мн.
виб’ються; док. 1. З труднощами, докладаючи зусиль, вириватися, вибиратися
звідки-небудь, уникати чогось. – Пусти, Антосю! Годі-бо! Що ти? Побачать!
– вибивається вона з обіймів (М. Старицький); Де сон староденний, мов крига,
застиг, Творці вибиваються з темних кормиг (М. Рильський); Кидався [літак]
вгору, обходив низом, намагаючись вибитися з-під прицілів зенітної артилерії
(Ю. Яновський).

Те саме стосується і двовидових дієслів, де приклади вживання дієслова у
недоконаному виді передують формам, що відповідають доконаному виду,
наприклад:
АКУМУЛЮВА́ТИ, ю́ю, ю́єш, недок. і док., що, спец. Збирати,
нагромаджувати, зосереджувати що-небудь. Хлорофіл акумулює сонячну енергію
(з наук.-попул. літ.); Завдяки спорудженню греблі Каховської ГЕС створено
водоймище 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).

У складі фразеологічних одиниць види наводяться за переважанням їх
уживання. Може спочатку подаватися дієслово доконаного виду, а потім –
недоконаного. Відповідно це відбивається в ілюстративному матеріалі:
ДАВА́ТИ: …  ۍДа́ти / дава́ти щи́пки кому і без дод. – сильно вщипнути
кого-небудь. За Левка заступиться стара та гримає на мужика, .. так він хоч і
змовчував, а таки, де попаде Левка, чи є за що, чи ні за що, а таки зараз і дасть
йому щипки (Г. Квітка-Основ’яненко); Напустились на Дон Кіхота [мовчазні
катюги], здерли з нього укривало і простирало і почали давати лупки та щипки
(М. Лукаш, пер. з тв. М. Сервантеса);

При однозначному реєстровому слові чи в окремому значенні
багатозначного реєстрового слова на першому місці подаються ілюстрації з
прямим уживанням реєстрового слова, а потім – *Образно, *У порівн. У
багатозначному слові ілюстрації з переносним значенням подаються
безпосередньо після прямого значення, якого стосуються, наприклад:
МЕД, у, ч. 1. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють з нектару квітів.
Та їдять же вони Дрібнії калачі, У мед умокаючи, Маком обсипаючи (Г. КвіткаОснов’яненко); Семен нарiзав квашених огiркiв, налив тарiлку меду
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(Р. Андріяшик); * Образно. Ви, спасибі вам, боїтеся мені розказувати про людей –
цур їм, покоштував [покуштував] уже я цього меду, щоб він скис (Т. Шевченко);
* У порівн. [Г о р п и н а : ] Але ж гарний оцей вражий панич! Як мед з маком!
(І. Нечуй-Левицький); Дивні пахощі весняного цвітіння роблять повітря якимсь
солодким і пахучим, наче ранній, першого узятку мед (П. Колесник).

Для термінів і термінологічних сполучень ілюстрації розміщено спочатку з
наукової, науково-технічної, науково-популярної, навчальної літератури, а після
них – із художньої літератури, періодики і т. ін.:
А́СТМА, и, ж., 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).
ПО́ЛЕ: … ᇞ Магні́тне по́ле – простір навколо магніту або електричного
струму, у якому виявляються дії сил на тіла, що можуть намагнічуватися. Скрізь,
де є електричний струм, тобто рухомі електричні заряди, існує і магнітне поле
(з навч. літ.); Будь-яке дерево чи квітка поєднані з простором. А в просторі
зосережена вся інформація нашої планети, записана в магнітному полі.
Минавчилися користуватись нею (О. Бердник)

Якщо реєстрове слово є похідним від багатозначного слова («Дія за знач.»,
«Стос. до ...», «Прикм. до ...», «Те саме, що ...» та ін.), його ілюстрації мають
відповідати структурі твірного, наприклад:
БЛИ́ЖНІЙ, я, є. 1. рідко. Те саме, що близьки́й 1, 3, 4. – А може, яка
ближня стежина є? – пита [черниця] (Марко Вовчок); Верба була широка ..
Каленик Романович та ближні сусіди любили сидіти влітку під нею (І. Сенченко);
На ближньому дубі загойдалася гілка (А. Шиян); Фіакр проминає портал
високого, асиметричного будинку, що здіймається в сутінках загадковою
примарою над усіма ближніми дахами (з публіц. літ.); Зійшлася сама ближня
рідня (Г. Квітка-Основ’яненко).
БЛИЗЬКИ́Й, а́, е́; вищ. ст. бли́жчий. 1. Який є або розташований,
відбувається на невеликій відстані; недалекий; протилежне д а л е к и й . 3. Який
перебуває у прямих родинних стосунках із ким-небудь. 4. Пов’язаний почуттям
симпатії, дружби, спільністю ідей, інтересів.

Фразеологічні одиниці ілюструються, як і реєстрові слова – за видами
дієслів та за прийнятим порядком джерел:
ДАВА́ТИ: …  ۍДа́ти (вси́пати, зада́ти) / дава́ти (задава́ти) бере́зової
ка́ші кому: а) побити кого-небудь (перев. різками), суворо покарати. Крикнув
[Дцу Кин-дзин] – радцям каші Березової дать (П. Грабовський); – Всипати б
такій березової каші, щоб не хитрувала, наче циганка на ярмарку (М. Стельмах);
б) дуже вилаяти, гостро покритикувати кого-небудь. – А ми свого командира ..
привезли. Поранений. Хотіли вдома лікувати, та генерал Петренко дізнався. Дав
мені березової каші! (В. Кучер); Професор ельоквенції [елоквенції] .. задавав нам
часто березової каші (І. Нечуй-Левицький);
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СЕ́РЦЕ: …  ۍСе́рце не ка́мінь у кого, чиє – можна вплинути на когось,
домогтися доброзичливості, прихильності. Серце не камінь: таки все одно на
другого оглянеться (Номис); [Л і к а р : ] Дівоче серце не камінь (Леся Українка);

Реєстрове слово може ілюструватися у складі прикладки:
А́ГА, и, ж. Величезна жаба, одна з найбільших безхвостих амфібій родини
жаб; поширена в Південній та Центральній Америці… Жаба-ага, на відміну від
інших земноводних, постійно зустрічається в солонуватих водах гирл рік, за що й
отримала назву «морська жаба» (із журн.).

В ілюстраціях до реєстрового прикметника допустимі відповідні
прикметники вищого і найвищого ступенів нормативного творення, наприклад:
КРАСИ́ВИЙ, а, е. Те саме, що га́рний 1. Хороші зірочки на небі, та
вечірня зірочка красивіша над усім (Г. Квітка-Основ’яненко); Високий, красивий,
він прямо поступив у двір (Панас Мирний); … Десь за садом співали дівчата. В
однієї з них був особливо сильний і красивий голос (Я. Гримайло).

Словосполучення подаються після ілюстрацій або замість ілюстрацій за
алфавітом наприкінці статті, окремого значення чи відтінку значення без
посилання на джерело:
АРХАЇЗА́ЦІЯ: … Дія за знач. архаїзува́ти. Архаїзація мови.
БЕЗВИПAЛЮВА́ЛЬНИЙ: ... Який виробляється без випалювання.
Безвипалювальний жаростійкий теплоізоляційний матеріал.

У дієслівних двовидових статтях подаються словосполучення недоконаного,
а потім доконаного виду. У межах кожного виду вони розташовуються за
алфавітом. У фразеологізмах – залежно від порядку видів у ФО. Порядок слів у
словосполученнях прямий (побутові електростанції, а не електростанції
побутові).
Якщо в ілюстрації потрібні уточнення, то використовуються квадратні
дужки, в яких наведено:
– відсутні у цитаті підмет і додаток, якщо це зумовлює неясність,
двозначність: У кого є голос могутній, дзвінкий, Нехай на весь світ про Вітчизну
співає, І співом вабливим докупи єднає [народ] (Дніпрова Чайка); 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); Один чи два рази проказала [Настя] за Чумаком абетку і вже
на другий день, дивуючись сама з себе, назвала всі літери (В. Речмедін);
– займенники (він, вона, воно, вони, сам, сама та ін.), займенникові
прислівники (там, туди, тоді та ін.), якщо це породжує неясність: 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
колодязі], поки й захлинувсь (з казки);
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– нормативні відповідники лексем, які не відповідають нормам сучасної
літературної мови, – подаються в квадратних дужках: До того люд домуштровали
[домуштрували]… (Т. Шевченко); І усміхнувшися якимсь безвиразним усміхом,
дивилась я на неї широко отвертими [відкритими] очима (О. Кобилянська): – То
заздрість у їх говоре [у них говорить] (М. Коцюбинський);
– клички тварин, назви місцевостей тощо, якщо їх відсутність робить цитату
не зовсім зрозумілою: Марта .. присідає біля вим’ястої Калини [корови], і тугі
струмочки то дзвінко б’ються в клепки дійниці, то глухо спінюють надоєне
молоко (М. Стельмах).
Пояснення в квадратних дужках завжди має йти після слова, якого
стосується, а не перед ним: Хвать [баба] вузла за гичку! І, немов той акробат,
Дряпалась на пічку (С. Олійник).
Слід уникати великої кількості пояснень в одній ілюстрації, як от: А ви її
[дитину] зо спису [списку] вимажіть [вимажте] (І. Франко).
Закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду (друга
відміна) -а(-я), -у(-ю) подається за останнім виданням академічного Українського
орфографічного словника в усіх ілюстраціях. Виняток стосується поезії, де зникає
римування: Авентій був розбійник з пупку [пупка], Всіх тормошив, валяв на купку
(І. Котляревський).
У реєстр уведено чимало діалектної, застарілої та розмовної лексики, і такі
слова, вжиті в ілюстраціях до відповідних реєстрових слів, подаються без
квадратних дужок, наприклад, струмент: Барометр уперто показував «дощ» ..
Ми дуже гнівались. Старий, непотрібний струмент, він і на крихітку не хоче
посунутись на сухеньке, хоч нам дуже потрібна година (М. Коцюбинський).
Цитати з драматичних творів мають таке оформлення: [П е л а г і я :] Може,
хоч скупаєшся? Водичка гаряченька є. [Ю л я :] Дякую. З охотою (З. Мороз).
Для зменшення обсягу словникової статті цитати з художньої літератури
можна скорочувати. Пропуски позначаються двома горизонтальними крапками
(..), які наводяться лише всередині ілюстрації: Антон .. стояв у полотняній
сорочці, старанно вилатаній на плечах (С. Чорнобривець); Брати у батьківській
жили старій оселі, .. Але з-між них один Усе, було, пісні вигадує веселі
(М. Рильський). Якщо скорочується початок чи кінець ілюстрації, то пропуски
двома крапками не позначаються. Скорочений початок ілюстрації наводиться з
великої літери. Проте такі скорочення не потрібні в цитатах, де не вказано
прізвища автора, а також наприкінці й на початку речення в усіх ілюстраціях,
наприклад:
ЗАПЛУ́ТУВАТИ: … 2. що, перен. Робити складним, важким для
сприйняття; ускладнювати. Дозвольте зауважити, що коли відповідають
запитанням на запитання, то це, маю тверде переконання, дуже заплутує справу
і ніколи не йде, беру на себе сміливість запевнити вас у цьому, на користь
співбесідникам. (О. Донченко);
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ТЕ́МА: … // Предмет розмови, лекції тощо.. Перша його розмова відбулася
з бабою Галею, але Розмова та велася на такі дивні й заплутані теми, що баба
Галя нічого не второпала (П. Загребельний).

Якщо в джерелі, з якого взято ілюстрацію, речення закінчується трьома
крапками, то вони залишаються і в ілюстрації: 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).
Слід редагувати ілюстрації з наук., наук.-попул. літ., з періодики, з
документів, газет, реклами та ін.

12.3.13. Індекси СУМ-20
На відміну від традиційних видань багатотомних тлумачних словників
кожний друкований том СУМ-20 супроводжується блоком інформаційнопошукових матеріалів, до яких належать список реєстрових слів (СРС) і покажчик
словосполучень (ПС). Ці певним чином структуровані тексти виконують роль
індексу словникової системи – вони організують додатковий доступ до
структурних елементів словникових статей.
СРС конкретного тому містить усі слова, наявні в його реєстрових рядах.
Нижче подані приклади реєстрових (лівих) частин словникових статей, які мають
більш ніж одне слово в реєстровому ряді:
А́ЇР, діал. А́ЄР, у, ч.
…А́КТНИЙ, рідко …А́КТОВИЙ.
БАБА́ХАТИ, БАБА́ХКАТИ, аю, аєш, недок., розм.
ЖО́ДНИЙ, а, е, ЖО́ДЕН, дна, дне, заст. ЖА́ДНИЙ, а, е, ЖА́ДЕН, дна,
дне, займ., запереч.
УРОЖА́Й (ВРОЖА́Й), а́ю, ч.

Окрему групу становлять словникові статті з реєстровим іменником у
множині на позначення назви народу, народності, етнічної групи і т. ін., а
суб’єкти такої єдності, представлені іменниками в чоловічому та жіночому роді
однини або лише в чоловічому, подаються в дужках з відповідними ремарками:
АВА́РЦІ, ів, мн. (одн. ава́рець, рця, ч.; ава́рка, и, ж.)..
БОЛГА́РИ, а́р, мн. (одн. болга́рин, а, ч.; болга́рка, и, ж.
ВАРЯ́ГИ, ів, мн. (одн. варя́г, а, ч.).

Одиниці реєстрових рядів супроводжуються відсиланнями на заголовне
слово, тобто перше слово реєстрового ряду. Заголовне ж слово до одиниць
реєстрового ряду не відсилається. Реєстрові слова у списку подаються великими
літерами з наголошенням та маркером омонімії, заголовне слово у відсиланні
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наводиться малими літерами. ПС надає користувачеві можливість знайти
словосполучення за будь-яким його повнозначним компонентом. Нижче подано
фрагмент СРС, що відповідає прикладам реєстрових рядів:
АВА́РЕЦЬ див. ава́рці.
АВА́РКА див. ава́рці.
АВА́РЦІ…
АДАМІ́Т див. адамі́ти.
АДАМІ́ТИ…
А́ЄР див. а́їр.
А́ЇР…
АКА́НТОВИЙ…
АКА́НФОВИЙ див. ака́нтовий.
... А́КТНИЙ…
... А́КТОВИЙ див. ... а́ктний.
АМБІ...
АМБО... див. амбі.
АНА́ФЕМА…
АНА́ХТЕМА див. ана́фема.
АПРОБО́ВУВАТИ…
АПРОБУВА́ТИ див. апробо́вувати.
АРЕШТО́ВУВАТИ…
АРЕШТУВА́ТИ див. арешто́вувати.

Місце розташування реєстрового словосполучення у тексті друкованого
словника визначається двома параметрами: 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 фразеологічному блоці – в круглих дужках після заголовного
слова.
Для кожного реєстрового словосполучення будується елемент покажчика з
такою
структурою:
ідентифікація
типу
словосполучення,
подання
словосполучення у його повній словниковій формі, службове слово див. та АРС.
Наприклад:
Бра́ти / взя́ти ако́рд див. брати (1)
ᇞ Адре́са електро́нної по́шти <Електро́нна адре́са> див. адре́са (2)
○ До безме́жжя див. безме́жжя (1)
ۍВід а́за́ до і́жиці див. аз1 (1)

ПС кожного тому формується зі словосполучень, повнозначні компоненти
яких належать до реєстрового ряду словникових статей цього тому. У відсильних
словосполученнях порядковий номер не ставиться, наприклад:
В абе́тко́вому (алфа́ві́тному) поря́дку див. поря́док.
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Словосполучення, до складу яких уходить заголовне слово в будь-якій
словозмінній формі, утворюють гніздо. Заголовне слово гнізда – це повнозначний
компонент словосполучення у вихідній граматичній формі: іменники подано в
називному відмінку однини (крім множинних іменників); для прикметників,
дієприкметників та займенників вихідна форма – називний відмінок однини
чоловічого роду; для дієслів – інфінітив. Кожне словосполучення подається у
покажчику стільки разів, скільки має повнозначних компонентів. Усередині гнізда
словосполучення розподіляються за відмінковими формами. Наприклад,
термінологічне словосполучення ᇞ Адре́са електро́нної по́шти <Електро́нна
адре́са> входить до гнізд із заголовними словами АДРЕ́СА, ЕЛЕКТРО́ННИЙ та
ПО́ШТА:
АДРЕ́СА…
адреса
ᇞ Адре́са електро́нної по́шти <Електро́нна адре́са> див. адре́са;
ЕЛЕКТРО́ННИЙ…
електронна
ᇞ Адре́са електро́нної по́шти <Електро́нна адре́са> див. адре́са;
електронної
ᇞ Адре́са електро́нної по́шти <Електро́нна адре́са> див. адре́са;
ПО́ШТА
пошта
ᇞ Адре́са електро́нної по́шти <Електро́нна адре́са> див. адреса.

Усі структурні компоненти покажчика – заголовні слова гнізд, відмінкові
форми заголовних слів та самі словосполучення упорядковуються на
відповідному ієрархічному рівні за алфавітом. При побудові ПС автоматизуються
такі процеси: нумерація розроблених словосполучень, формування елементів
покажчика та групування їх у гнізда, розподіл словосполучень за словозмінними
формами заголовного слова, упорядкування за алфавітом. Розподіл за
словозмінними формами здійснюється за допомогою електронного словника
словозміни української мови. Наприклад:
А́ВТОРСЬКИЙ…
авторська
ᇞ А́вторська шко́ла див. шко́ла;
авторське
ᇞ А́вторське пра́во див. пра́во;
ᇞ А́вторське свідо́цтво див. свідо́цтво;
авторський
ᇞ А́вторський а́ркуш див. а́ркуш.
А́вторський примі́рник див. примірник
А́вторський (тво́рчий) конце́рт (ве́чір) див. конце́рт.
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Покажчик дає можливість працювати зі словосполученнями як із
незалежною словниковою підсистемою. Він виконує такі функції: 1) полегшує
користувачеві пошук місця лексикографічного опрацювання
усталеного
словосполучення у Словнику; 2) забезпечує зв’язок між фразеологічними
підсистемами окремих томів; 3) як окремий структурований текст, покажчик дає
змогу простежити закономірності представлення лексики в реєстрових
словосполученнях.

12.3.14. Поліграфічне оформлення СУМ-20
Поліграфічне оформлення будь-якого словника розв’язує два основних
завдання. З одного боку, воно спрямоване на втілення принципів видавничої
естетики, що робить спілкування зі словником для користувача комфортним.
Другим і основним завданням поліграфічного оформлення є однотипне
позначення однорідних елементів структури словника, яке полегшує
користувачеві роботу з ним, орієнтацію в словниковій інформації, її знаходження.
Академічні словники, як правило, характеризуються науково опрацьованою,
розгалуженою словниковою структурою, у тому числі структурою словникових
статей, у якій втілено принципи певної лексикографічної теорії. Засоби
поліграфічного оформлення (шрифтові виділення, використання дужок, знаки
пунктуації та спеціальні символи як поліграфічні маркери) тут виступають
ідентифікаторами окремих елементів такої структури, формуючи так звану
метамову словника, тобто формальну мову опису структури його
лексикографічної системи – сукупність правил, прийомів та засобів опису
реєстрових одиниць.
У такий спосіб елементи словникових статей набувають свого формального
визначення, що дозволяє за наявності електронного тексту словника
скомпонувати в автоматичному режимі відповідну лексикографічну базу даних
(ЛБД).
Вивчення структури лексикографічної системи СУМ-11 – прототипу
СУМ-20 – і розроблення спеціального програмного забезпечення для виділення
елементів структури СУМ-11 відповідно до будови цієї лексикографічної системи
і з використанням поліграфічних ознак її текстової ідентифікації забезпечило
процес автоматичної конверсії тексту СУМ-11 до ЛБД – саме в цьому й полягає
зміст парсингу словника.
У табл. 12.3 наведено фрагмент таблиці, в якій подано поліграфічні ознаки
ідентифікації елементів структури СУМ-11.
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Таблиця 12.3.
Поліграфічні ознаки ідентифікації елементів структури СУМ-11
Структурний елемент

Формальна ознака структурного елемента

Реєстрове слово N

Початок: абзац, літера (українська, півжирний шрифт, великі літери)
Закінчення: кома; крапка; індекс; двокрапка ...

Ліва частина статті N, початок

Реєстрове слово N.

Права частина, початок

Крапка, пробіл, цифра «1», крапка (прямий шрифт);
крапка, пробіл, літера (українська, прямий шрифт, верхній регістр);
двокрапка;
відсилковий термін «див.» (курсив).

Стильові та граматичні помітки

Початок: текст після цифри (курсив).
Закінчення: текст (прямий шрифт).

Тлумачення, початок

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

Тлумачення,
закінчення

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

Літературні джерела

Відкриваюча дужка, текст, закриваюча дужка (все - прямий шрифт).

Перелік атрибутів джерел

Через кому. Попередній атрибут закінчується крапкою або укр.
літерою (прямий шрифт).

Відтінок

Подвійна скісна риска «//» (прямий шрифт).

Фразеологізм

Один із спеціальних символів («» ۍ, «ᇞ»);
абзац, одна літера (українська, півжирний шрифт, верхній регістр),
пробіл, літера (українська, нижній регістр);
абзац, одна літера (українська, півжирний шрифт, верхній регістр),
літера (українська, нижній регістр).

У результаті конверсії весь текст СУМ-11 з HTML-файлів було автоматично
перенесено до ЛБД, тобто здійснено парсинг СУМ-11.
Після формування лексикографічної бази даних було проведено роботу з
виправлення помилок, недоглядів і похибок у структурі СУМ-11. Аналіз цих
помилок привів до висновку, що завдання забезпечення коректності даних у ЛБД
розподіляється на 3 взаємопов’язаних завдання.
Це, по-перше, власне виправлення помилок (для цього в УМІФ було
розроблено багатофункціональну програму тестування, яка постійно
вдосконалювалася під час тестування Словника); по-друге, фіксація і жорстке
дотримання правил поліграфічного оформлення та інтерпретації елементів
структури ЛБД як одного з елементів метамови СУМ-20; і, по-третє, створення
засобів, які допомагають уникнути типових помилок при подальшому редагуванні
Словника.
Оскільки поліграфічне оформлення здійснює атрибуцію елементів словника
і забезпечує цілісність його лексикографічної системи, описові поліграфічного
оформлення та інтерпретації його елементів як елементів метамови СУМа
приділено значну увагу.
Аналіз поліграфічного оформлення СУМ-11 виявив ряд недоліків і
неоднозначностей, задля усунення яких було: по-перше, додано нові поліграфічні
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знаки (наприклад, знак кружечок «○» для еквівалентів слів або кутові дужки «< >»
для позначення лексичних варіантів фразеологічних одиниць), по-друге, введена
жорстка фіксація правил поліграфічного оформлення спірних чи непослідовних
для СУМ-11 моментів (наприклад, для шрифтових виділень круглих дужок і
знаків пунктуації як поліграфічних маркерів у СУМ-20 прийнято чітке правило –
дужка, що відкриває текст, повинна за шрифтом відповідати символу, який йде
після неї; дужка, що закриває, та пунктуаційний знак повинні за шрифтом
відповідати попередньому символу).
Проілюструємо це прикладами. На рис. 12.3 показано приклад
використання знаків еквівалента слова та кутових дужок.

Рис. 12.3. Використання знаків еквівалента слова та кутових дужок

На рис. 12.4 продемонстровано правило шрифтового оформлення круглих
дужок, а на рис. 12.5 – знаків пунктуації.
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Рис. 12.4. Шрифтове оформлення круглих дужок

Рис. 12.5. Оформлення знаків пунктуації

Усі правила поліграфічного оформлення СУМ-20 чітко зафіксовані в
Інструкції для укладачів та видавничих редакторів Словника.
Шрифтові виділення
I. Півжирним прямим шрифтом набрані:
1. Великими літерами:
а) реєстрові слова (БАРАБAН, ЗМІ, АВТО…);
б) фонетичні варіанти реєстрового слова, розроблені в одній словниковій
статті: АКА́НТ, АКА́НФ; ВНИЗ (УНИЗ). Зауважимо, що фонетичні варіанти
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реєстрових слів подаються в одній статті через кому, утворюючи реєстровий ряд,
а позиційні фонетичні варіанти оформляються у круглих дужках;
в) видові пари реєстрових дієслів або ті дієслова, що різняться суфіксами чи
наголосом, розроблені в одній словниковій статті: ВИХО́ДИТИ…, ВИ́ЙТИ;
ПІДКУПО́ВУВАТИ…, ПІДКУПА́ТИ…, ПІДКУПЛЯ́ТИ…, ПІДКУПИ́ТИ;
ВИСМИКА́ТИ…, ВИСМИ́КУВАТИ…, ВИ́СМИКАТИ…, ВИ́СМИКНУТИ.
2. З великої літери:
перші букви стійких словосполучень (Музи́чна осві́та); словосполучень –
еквівалентів слова (○ До безме́жжя); термінологізованих (ᇞ Морська́ ми́ля) та
 ۍВтопи́ти в ло́жці води́).
фразеологічних словосполучень (ۍ
3. Малими літерами:
а) усі типи словосполучень (крім першої літери) з можливими варіантами:
 ۍВоди́ти / поводи́ти за ніс (за но́са, рідко за ки́рпу) …;
б) форми однини в іменникових статтях з реєстровим словом у формі
множини: БЕЛЬГІ́ЙЦІ, ів, мн. (одн. бельгі́єць, і́йця, ч.; бельгі́йка, и, ж.) …; або,
навпаки, в однині (у деяких випадках): О́КО1, а, с. (мн. о́чі, рідко ві́чі…)…
в) форми вищого і найвищого ступенів прикметників та прислівників, якщо
вони уведені в статтю: ГА́РНИЙ… вищ. ст. кра́щий і лі́пший, рідко
гарні́ший…
г) реєстрові слова, на які даються посилання у відсильних тлумаченнях
різного типу:
Те саме, що…: АВТОСТРА́ДА, и, ж. Те саме, що автомагістра́ль…
Прикм. до…: ГУЦУ́ЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до гуцу́ли…
Дія за знач. …: КАЛІБРУВА́ННЯ, я, с., спец. Дія за знач. калібрува́ти…
Зменш.-пестл. до…: БИЛИ́НОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до били́нка…
тощо;
ґ) слова у відсильних статтях після див.: УКРАЇ́НЕЦЬ див. украї́нці;
д) слова, які входять до синтаксичних конструкцій на зразок: у знач. ім. (у
знач. ім. пора́нений), у знач. вставн. сл. (у знач. вставн. сл. головне́), у знач.
присл. (у знач. присл. амфітеа́тром) тощо;
е) безособові предикати, розроблені як відтінки до відповідних
дієприкметників (// вби́то, безос. пред.).
4. Маркери омонімії — надрядковими арабськими цифрами: КОСА́1,
БА́БКА10.
II. Світлим прямим шрифтом набрані:
1. Граматичні форми, подані при реєстрових словах: ПІСТ, по́сту,…;
БІ́ЛИЙ, а, е…; ВИ́ТИ1, ви́ю, ви́єш…
2. Усі тлумачення: ПІСТ… За церковними правилами – невживання
скоромної їжі...
3. Номери значень полісемічного слова, на яке є відсилання у відсилкових
тлумаченнях: ГУРТКОВИ́Й… Прикм. до гурто́к 2…
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4. Буквене позначення у полісемічних словосполученнях:  ۍБув та загу́в
(попли́в): 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 словах: у його [нього]; а також
пояснення при словах, яких немає в реєстрі: кливаком [іклом].
6. У круглих дужках — джерела ілюстрацій: (Т. Шевченко), (з наук. літ.), (з
газ.).
7. Сполучник «і», якщо він виступає між двома півжирними твірними
словами, вжитими у тлумаченні: ОРІЄНТУВА́ННЯ… Дія за знач. орієнтува́ти і
орієнтува́тися…; КОНОПЛЯ́РСЬКИЙ… Прикм. до конопля́р 1 і
конопля́рство…
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. Усі 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, вет., мед., жарг.
2. Усі види ремарок, наприклад: розм., книжн., спец., рідко, вет., мед.,
жарг.
3. Відсилання див.
4. Сполучник «і» між деякими позначками граматичних форм і
сполучуваності слів: КРО́ЇТИ, о́ю, о́їш, недок., що і без прям. дод....; МІСТ,
моста́ і мо́сту, ч.…, ВИ́ХОР1, хору і хру….
5. Скорочення і т. ін. в усталених словосполученнях:  ۍБра́ти (забира́ти,
перехо́плювати і т. ін.) / взя́ти (забра́ти, перехопи́ти і т. ін.) ініціати́ву…; при
переліку парадигматичних форм: ВОНИ́, їх (з прийм. до них, від них і т. ін.)...
6. Ілюстрації, в тому числі словосполучення: Перші українські словники
кінця XVI — початку XVII ст. мали значення своєрідних енциклопедичних
довідників (із журн.); Абдуктивний метод.
7. Авторські ремарки у драматичних творах, які є ілюстраціями до
реєстрових слів і фразеологізмів: [Г р у ї ч е в а (складає карти):].
Урозбивку набрано:
1. Пояснення до деяких тлумачень на зразок: за знач. близький до а л е.
2. Приклади до реєстрових слів, що становлять першу або останню частину
складних слів із продуктивними словотвірними компонентами: СВІТЛО... Перша
частина
складних
слів…
с в і т л о в і д б и в а́ ч ,
с в і т л о в і д ч у т т я ́,
с в і т л о д а ́ й н и й ...
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3. Слова, які вказують на синтаксичну сполучуваність реєстрових лексем
або фразеологізмів: ЗАХО́ПЛЮВАТИ… 2. також зі сл. з с о б о ю …;  ۍЯк
(мов, ні́би і т. ін.) біда́ на го́лову, 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 деяких прийменникових
статтях: ЗА1, прийм., з род., знах. і оруд. в. Сполучення з прийм. за виражають:
Просторові відношення…
5. Антоніми у тлумаченнях, які наведено після слова «протилежне»:
СКОРБО́ТА… печаль, сум; протилежне р а д і с т ь...
6. Назви дійових осіб в ілюстраціях із драматичних творів: [З і н ь к а : ] Ти,
може, не захочеш і похристосуватися зо мною? [Р о м а н : ] Чому? Це ж закон...
Давай похристосуємось (М. Кропивницький).
Використання дужок
I. У круглих дужках подано:
1. Фонетичні варіанти реєстрових слів: ІТИ́ (ЙТИ), ВСТРЯГА́ТИ
(УСТРЯГА́ТИ).
2. Форми однини з відповідним граматичним оформленням у статтях із
реєстровим словом у формі множини: БІЛОРУ́СИ, ів, мн. (одн. білору́с, а, ч.;
білору́ска, и, ж). ...; або множини, де реєстрове слово розроблене в однині:
О́КО1, а, с. (мн. о́чі, рідко ві́чі, очtй — перев. з прийм. у)…
3. Вказівка на номер значення полісемічного слова, вжитого у тлумаченні,
якщо це слово набрано світлим шрифтом: ГУРТКІ́ВЕЦЬ… Член гуртка (у 2
знач.)…; на омонімічне слово, через яке тлумачиться відповідне реєстрове слово:
А́ВЕРСНИЙ1… Стос. до аверсу (див. а́верс1)…; в усталених словосполученнях із
тлумаченнями на зразок «Те саме, що...» — для зазначення слова, де вони
розроблені: ( ۍ1) Позабува́ти язики́ десь – те саме, що Забу́ти язика́ в ро́ті
(про всіх або багатьох) (див. забува́ти).
4. Парадигматичні форми при вживанні реєстрового слова у певній
синтаксичній функції, наприклад: ЗДАВAТИСЯ2… 3. тільки здає́ться,
здава́лося, у знач. вставн. сл. …
5. Уточнення на зразок (з великої літери): БОГ… 1. род. Бо́га, бібл. (з
великої літери).
6. У всіх типах стійких словосполучень — компоненти, крім
факультативних:  ۍЗдійма́ти / здійня́ти (зня́ти) [важки́й] ка́мінь (тяга́р) з
се́рця (з душі́).
7. Вказівки на синтаксичну сполучуваність при багатозначних усталених
словосполученнях: Бра́ти / взя́ти на замі́тку: а) (кого і без дод.) брати когонебудь під особливий нагляд…; б) (що і без дод.) враховувати що-небудь…
8. Порядкові номери стійких словосполучень у межах статті: ( ۍ3) Бага́то
(забага́то) че́сті…
9. Джерела ілюстрацій: (Леся Українка), (із журн.), (з Інтернету).
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II. У квадратних дужках подано:
1. Вставки в цитати для уточнення: він [Іван], тоді [торік] або в разі
ненормативного слововживання: ходе [ходить].
2. Імена або назви дійових осіб в ілюстраціях із драматичних творів:
[М а в к а : ] Я — Мавка лісова. [Л у к а ш : ] А, от ти хто! Я від старих людей про
мавок чув не раз (Леся Українка).
3. Факультативні компоненти сталих словосполучень: ۍЯк (мов, ні́би і т.
ін.) [та] ба́ба Пала́жка [і ба́ба Пара́ска] .
III. У кутових дужках подано варіанти переважно фразеологічних
словосполучень, у яких варіант одного з компонентів приводить до граматичної
зміни іншого: Як вода́ з про́рваної гре́блі (крізь про́рвану гре́блю)…; Су́мнів
бере́ / узя́в <Су́мніви беру́ть / взяли́>…; а також усталені словосполучення з
інверсійним порядком компонентів:  ۍІ на́шим і ва́шим <І ва́шим і на́шим>…
Знаки пунктуації як поліграфічні маркери
I. Крапка (.) ставиться:
1. Після цифри рубрики: ПІ́СНЯ… 1. Словесно-музичний твір, признач. для
співу…
2. У кінці лівої частини статті перед тлумаченням: ВІСК, во́ску, ч. 1.
Органічна речовина…
3. Після тлумачення: ВІ́ШАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до ві́шати. Постійно
битий, різаний, вішаний, голодом морений народ…, крім випадку відсутності
ілюстрації перед наступним відтінком: АКТУАЛІЗО́ВАНИЙ… Дієпр. пас. до
актуалізува́ти; // у знач. прикм. …
4. Після позначок * Образно. і * У порівн.
5. У кінці абзацу
6. У кінці словникової статті.
II. Кома (,) ставиться:
1. Перед граматичними формами реєстрових слів: БІСКВІ́Т, а, ч. …
2. Між кількома граматичними формами: ВЕРСТА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., що і
без прям. дод.…
3. Між заголовним словом та його варіантами: АНАЛГЕ́ТИКИ,
АНАЛЬГЕ́ТИКИ, ів, мн. (одн. аналге́тик, анальге́тик, у, ч.), фарм. …;
НАЙМА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., НАЙНЯ́ТИ, розм. НАНЯ́ТИ, найму́, на́ймеш, док.
4. Перед стилістичними ремарками і граматичними позначками: БАЙТ, а,
ч., інформ. …, крім указівки на синтаксичну сполучуваність в усталених
словосполученнях:  ۍЗаверша́льний (оста́нній) ако́рд чого і без дод.
5. Між кількома ремарками: ВАКЦИНУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док., кого,
що, вет., мед. …
III. Крапка з комою (;) ставиться:
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1. У дієслівній статті перед позначками на зразок: мн., мин. ч., наказ. сп.:
БРА́ТИ, беру́, бере́ш; недок. ...
2. Між наведеними у дужках формами однини чоловічого і жіночого родів
іменників, розроблених при множинному іменнику, з відповідними відмінковими
закінченнями та позначеннями роду: АБІССИ́НЦІ, ів, мн. (одн. абісси́нець, нця,
ч.; абісси́нка, и, ж.)…; а також між поданими як відтінки субстантивованими
прикметниками у різних родах, а також у множині, розробленими при
реєстровому прикметникові або дієприкметнику:… ГЛУХИ́Й … // у знач. ім.
глухи́й, хо́го, ч.; глуха́, хо́ї, ж.…
3. У тлумаченнях:
а) перед частиною, яка доповнює описове тлумачення: АБЕ́ТКА…
2. Книжка для початкового навчання грамоти; буквар…; АГА́Т… Мінерал із
шаровим розподіленням забарвлення...; різновид халцедону…
б) перед словом «протилежне», яке передує антонімам: АБСТРА́КТНИЙ…
1. Який виник у результаті абстрагування; 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 продуктивним словотвірним
компонентом: АВТО...1 Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову
автомобі́льний, наприклад: а в т о б а з а , а в т о в о к з а л …; 2) слову автомобі́ль,
наприклад: а в т о б е н з о в о з , а в т о ц и с т е р н а .
IV. Двокрапка (:) ставиться:
1. Після реєстрового слова (з можливими граматичними формами і
позначками),
яке
вживається
лише
у
складі
фразеологізму:
ВАРФОЛОМIЇВСЬКИЙ, а, е: ۍВарфоломі́ївська ніч див. ніч.
2. Перед підрубриками а), б) і т. ін. у всіх полісемічних усталених
словосполученнях:  ۍВпада́ти (рідше па́дати) / впа́сти в о́ко (в о́чі, у ві́чі):
а) (кому) хто-небудь помічає, бачить, звертає увагу на когось, на щось…;
б) траплятися кому-небудь, натрапляти на щось, бачити щось (про що-небудь
підходяще)…
3. Перед підрубриками 1), 2) і т. ін., а також перед прикладами у статтях із
продуктивним словотвірним компонентом: АВІА... Перша частина складних слів,
що відповідає: 1) слову авіаці́йний, наприклад: авіабензи ́н …;
4. У ремарках в драматичному творі: [2 - и й п а р у б о к:], [М а р і я
(встає):].
V. Тире (—) ставиться:
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1. При вказівці на синтаксичну сполучуваність, коли пропущений
прийменник за кого — що, перед ким — чим.
2. Перед тлумачною частиною однозначних усталених словосполучень усіх
типів: А1… ( ۍ1) Від а до я (до зет) — від початку до кінця; все повністю…
3. Замість лапок перед прямою мовою: AЗБУКА… — Дисципліни без
авторитету нема — невже цієї азбуки вас не вчили? (О. Гончар)…
VI. Дві крапки (..) ставляться на позначення скорочення документованих
ілюстрацій, які відокремлюються від сусідніх слів пробілами. Якщо ілюстрація
переривається після розділового знака, то пробіл після нього ставиться, якщо
перед — пробіл перед ним не ставиться: Єремія, вихований ще в єзуїтських
школах.., прийнявши латинство, став .. гонителем православного люду (О.
Стороженко).
Шрифт знака, який пишеться без пробілу після слова, збігається зі шрифтом
попереднього символа.
VII. Скісна риска (/) ставиться у дієслівних словосполученнях для
відокремлення видових пар:… Дава́ти / да́ти відві́т…
VIII. Дві скісні риски (//) ставляться для позначення відтінку значення:
ВЕ́ЖА, і, ж. 1. Висока вузька споруда...; // Вишка для спостереження або
передачі сигналів…
З абзацу починається:
1. Словникова стаття в цілому.
2. Кожна рубрика статті, крім першої.
3. Кожен тип усталених словосполучень.
Структура ЛБД СУМ-20 разом із клієнтською програмою дозволяє не тільки
представити, але й візуалізувати представлення будь-якої словникової статті
СУМа у вигляді дерева. При цьому значно спрощується доступ до її структурних
елементів, а зв’язки між ними унаочнюються.
Те, що на папері або у візуалізованій формі на дисплеї виглядає як
поліграфічне виділення, у перших версіях ЛБД передавалося засобами HTMLрозмітки, тобто за допомогою спеціальних тегів, які вказують на жирність, курсив
тощо. Але виникла потреба у створенні власної системи розмітки, яка б
адаптувала систему ВЛЛ до сучасних мережевих технологій, які за подальшої
модернізації надавали можливість використовувати її на різних платформах і
операційних системах.
Тому було прийнято рішення розробити таку власну мову розмітки, яка б:
− якнайповніше відображала структуру словникових статей, як вона
представлена в ЛБД;
− була однозначно конвертовуваною у інші популярні мови розмітки,
такі як HTML, XAML і т. ін.;
− дозволяла легко змінювати візуальне представлення статей за
допомогою стильових шаблонів, таких як CSS.
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Для забезпечення комфортної роботи технолога або лексикографа при
роботі з елементами структури була створена спеціальна панель редагування
шрифтових тегів, які встановлюються для виділеного фрагмента тексту. Її вигляд
представлено на рис. 12.6, на рис. 12.7 продемонстровано приклад використання
вбудованих функцій редагування для поліграфічного маркування лівої частини
словникової статті.
B I S

2 2 2

N

Рис. 12.6. Панель редагування шрифтових тегів у тексті

де

B
I
S

–
–
–
–
–
–
–

тег півжирності тексту;
тег курсиву;
тег розрядки;
2
тег верхнього індексу;
2
тег верхнього півжирного індексу;
2
тег верхнього курсивного індексу;
N
тег відміни попереднього шрифтового виділення
(нормальний шрифт).
Теги встановлюються для виділеного фрагмента тексту.

Рис. 12.7. Використання вбудованих функцій редагування для поліграфічного маркування лівої
частини словникової статті

Існує ряд правил, що повинні виконуватися як для всієї статті, так і для
будь-якого її структурного елемента. Аналіз цих правил дозволив створити
функції контролю введення інформації в ЛБД. Наприклад, для забезпечення
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парності та відсутності перехрещень існує вбудована функція, яка викликається
безпосередньо перед збереженням відредагованого елемента у ЛБД та, у разі
наявності помилок, повідомляє про це технолога або укладача та вимагає їх
виправлення, блокуючи можливість збереження некоректно форматованого
тексту.
Для перевірки коректності розставлення тегів у елементах ЛБД теж існує
спеціальна вбудована функція, яка повідомляє про помилки і виключає
можливість їх перенесення до ЛБД.
Чимало допоміжних елементів статті (термінальні символи, номери
тлумачень, певні розділові знаки, спеціальні символи та шрифтові виділення) не
потребують збереження у ЛБД, а можуть додаватися динамічно під час
формування 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.
Визначено кілька правил зберігання окремих елементів словникових статей
у таблицях ЛБД «СУМ», пов’язаних з особливостями формування статті для
виведення на зовнішній пристрій, які повинен враховувати технолог при
редагуванні статей:
– якщо формула тлумачення закінчується крапкою, ця крапка не
зберігається в базі даних, а додається автоматично програмою формування статті;
– ремарки формули тлумачення зберігаються без початкового та
завершального тегів курсиву [I]...[/I], які при виведенні додаються автоматично;
– ілюстрації зберігаються без початкового та завершального тегів курсиву
[I]...[/I]; якщо вони завершуються крапкою або крапкою з комою, цей знак також
не зберігається у базі даних;
– заголовки сталих словосполучень зберігаються без початкового та
завершального тегів півжирного шрифту [B]...[/B]; якщо вони завершуються
крапкою або крапкою з комою, цей знак також не зберігається у ЛБД.
Перед збереженням у ЛБД виконується перевірка коректності введеного
тексту на правильність розставлення тегів. Якщо знайдено помилки, то
збереження не дозволяється, доки вони не будуть виправлені, при цьому програма
пропонує видалити помилку (рис. 12.8).
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Рис. 12.8. Функції контролю

У наведеному прикладі допущена помилка – після слова габа́ пропущено
тег [/B], який закінчує використання півжирного тексту.
Як уже відмічалося, в УМІФі було розроблено програмне забезпечення, а
також уведено до ЛБД СУМ-20 функції контролю та редагування, які дозволяють
автоматично контролювати і тестувати ЛБД на всех етапах створення СУМ-20.
Деякі складнощі в поліграфічному маркуванні виникають, приміром, при
сполученні в одному полі ЛБД різних шрифтових і позиційних виділень. Це часто
трапляється при оформленні граматичних і стилістичних ремарок та
фразеологічних одиниць. Наприклад, випадок, коли відтінок значення показує, що
реєстрове слово вживається у певній словоформі та у певній частині мови. Для
прикладу розглянемо статтю з реєстровим словом ЗАБИ́ТИЙ:
ЗАБИ́ТИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до заби́ти 1–8. Ліс схожий на масу колон,
забитих в землю по крутій горі (І. Нечуй-Левицький); Двері його [палацу] були
наглухо забиті (Панас Мирний); Забиті криниці, як незрячі, втупилися у небесну
безвість (В. Яворівський); Увесь стадіон був забитий учнями (М. Стельмах);
Одразу й своє власне горе полізло нагору, згадав [Іван Семенович] старшого сина,
забитого в боях з окупантами (Ю. Яновський); Інженер, киянин, син українського
професора .. Не знає, хто такий .. Юрій Яновський. Не знає, що він написав.
Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти бур’янові, бур’яном забиті
(О. Довженко); // заби́то, безос. пред. Посеред сволока гвіздок забито (Ганна
Барвінок); Петрусь вибив дошки, що ними було забито віконце (І. Багмут); // у
знач. ім. заби́тий, того, ч.; заби́та, тої, ж. Той (та), кого убили. І в телеграфних
проводах ніч над забитими ридала (В. Сосюра). …
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Відтінки тлумачення 1 мають у полі параметрів складне поєднання тегів, які
забезпечують відповідне поліграфічне оформлення безособової форми на но-, то(рис. 12.9) та субстантивованого прикметника (рис. 12.10).

Рис. 12.9. Приклад поєднання тегів для поліграфічного оформлення
безособової форми на но-, то-

Рис. 12.10. Приклади поєднання тегів для поліграфічного оформлення субстантивованого
прикметника

Зауважимо, що такі ремарки потребують додаткової перевірки на
коректність, оскільки слова, подані півжирним шрифтом, можуть зустрічатися
тільки при певних типах ремарок (у знач. ім., у знач. присл., безос. пред. і т. ін.).
Оскільки редагування Словника ще триває, завдання забезпечення його
цілісності не можна вважати остаточно вирішеним, тому що будь-які зміни у
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структурних елементах статей є потенційним джерелом порушення цілісності. З
метою недопущення цього, а також виявлення інших структурних помилок в
УМІФ проводиться періодичне тестування ЛБД, алгоритми тестів якого часто
використовують не тільки семантичну, але й поліграфічну ідентифікацію
елементів. Наприклад, існує цілий ряд поліграфічних правил для формул
тлумачення. Так, вимогою до елементів тлумачення, набраних півжирним прямим
шрифтом, є те, що вони обов’язково мають бути наявні в реєстрі
(рис. 12.11, 12.12).

Рис. 12.11. Тестування за поліграфічними озаками

Рис. 12.12. Зв’язок відсильного тлумачення з відповідною статтею
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Зауважимо, що формула тлумачення типу «Стос. до..» відрізняється від
інших типових тим, що слова, по відношенню до яких тлумачиться реєстрове,
подаються світлим шрифтом. Це пов’язано з тим, що вони можуть стояти у будьякій формі, а не тільки початковій.
Слова, що подаються у тлумаченні після крапки з комою, мають бути
синонімічними до реєстрового (рис. 12.13), а після слова «протилежне» –
антонімічними, і антоніми обов’язково мають подаватися шрифтом урозрядку і
бути наявними в реєстрі Словника (рис. 12.14).

Рис. 12.13. Поліграфічне оформлення синонімічного способу тлумачення

Рис. 12.14. Поліграфічне оформлення антонімічного способу тлумачення
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На сьогодні існує певний набір тестів для постійного періодичного тестування,
який включає:
● аналіз знакової системи Словника (використання тільки дозволених
символів);
● перевірку коректності шрифтового виділення структурних елементів
словникових статей;
● перевірку вживання розділових знаків як елементів метамови;
● перевірку коректності відсилань у значеннях та відтінках значень;
● перевірку коректності відсилань у фразеологічних частинах;
● перевірку замкненості лексикографічної системи СУМ-20 (наявність у
реєстрі всіх слів, що містяться у словникових дефініціях);
● контроль правильності використання літературних джерел тощо.
Цей набір тестів постійно поповнюється і вдосконалюється, що дає підстави
сподіватися, що кількість помилок у СУМ-20 буде зведена до мінімуму.

12.3.15. Особливості редакційної підготовки
Словника української мови у 20 томах
Порівняно з паперовим електронний словник має ряд переваг: у нього
практично необмежений обсяг, він дає можливість представити в єдиному
лексикографічному продукті значну кількість якісно різнорідних лінгвістичних
даних, дозволяє експлікувати такі мовні факти, функції та процеси, які просто
фізично неможливо подати в паперовому словнику, насамкінець вносить новизну
у використання словника, дозволяючи застосовувати його не лише в
довідниковому режимі, але й у системах опрацювання природномовної інформації
тощо53.
Особливістю створюваного в УМІФ Словника української мови у 20 томах
(надалі – СУМ-20) є те, що він паралельно розробляється у двох варіантах –
паперовому та електронному, що обумовлює певну специфіку його редакційної
підготовки. Як відомо, досягнення практичної лексикографії тісно пов`язані з
практикою редакційного опрацювання словникових видань і знаходять
відображення в реальних редакторських рішеннях.
Словник української мови в 20 томах є надзвичайно складним
лексикографічним об’єктом, що складається з окремих словникових статей, які в
свою чергу мають стандартну структуру, кожен складник якої потребує окремого
редакторського підходу на трьох взаємопов’язаних ієрархічних рівнях.
До першого (макроструктурного) рівня традиційно належить усе те, що
визначає словник як самостійну систему з її внутрішніми зв’язками та
багатоплановою організацією: обґрунтування необхідності розроблення
конкретного словника, вивчення та відбір джерел до його укладання, визначення
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загальної структури словника, опрацювання принципів його побудови й
укладання, способи творення реєстру та визначення характеру лексики,
вироблення метамови словника, принципи відбору ілюстративного матеріалу,
визначення критеріїв упорядкування реєстрових одиниць тощо.
Основні проблеми другого рівня стосуються побудови та експлікації
різноманітних лінгвістичних відношень між словниковими одиницями. Вони
втілюються в об’єднанні реєстрових одиниць в поля та групи на основі
морфологічних, семантичних, тематичних, асоціативних та інших ознак.
На третьому (мікроструктурному) рівні вирішуються проблеми словникової
статті: її структура, форми та способи розкриття семантики реєстрових одиниць,
ієрархія значень, відповідність певним вимогам лексикографічного опису тощо54.
Досвід редагування великих тлумачних лексиконів підтверджує
необхідність фіксування складних моментів редагування і створення додаткових
методичних матеріалів для укладачів і редакторів.
Як допоміжний інструмент при редагуванні СУМ-20 досвідченими
лексикографами було створено Інструкцію з укладання та редагування «Словника
української мови» у 20 томах, в якій викладені концепція майбутнього словника,
принципи його укладання і систематизації матеріалу. Вона складається з власне
Інструкції та Додатків.
Інструкція містить окремі розділи і детальну інформацію щодо обсягу,
реєстру, структури Словника, його метамови та формальних маркерів у тексті
Словника, граматичних форм і характеристик реєстрових слів (де зазначено
порядок подання реєстрових слів, уваги до подання окремих частин мови),
ремаркування, тлумачення (зокрема про особливості тлумачення реєстрових
одиниць певних лексико-граматичних розрядів, розроблення уніфікованих
формул тлумачення), системи стійких словосполучень, ілюстрацій і технічного
оформлення, а також список літературних джерел Словника і список умовних
скорочень.
Додатки до Інструкції постійно уточнюються і змінюються, відповідно,
містять велику кількість доповнень до окремих її розділів, детальну інформацію
щодо подання системи стійких словосполучень, про особливості тлумачення
реєстрових прикметників, ремаркування, ранжування літературних джерел за
роками творчості письменників та інші.
Отже, першочерговим завданням видавничого редактора є приведення
словникового матеріалу у відповідність до розробленої Інструкції. Редагування
паперових і електронних словників, що створюються паралельно, звичайно, має
свої особливості, й основною є використання при створюванні таких словників
додаткових інструментальних засобів.
Так під час роботи над першим томом СУМ-20 в УМІФі було створено
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віртуальну лексикографічну лабораторію (ВЛЛ), розроблено програмне
забезпечення, а також уведено до лексикографічної бази даних (ЛБД) функції
контролю та редагування, які дозволили автоматично контролювати і тестувати
певні аспекти ЛБД на всіх етапах роботи над Словником.
В УМІФ існує певний набір тестів для постійного періодичного тестування
(аналіз знакової системи Словника; перевірка коректності шрифтового виділення
структурних елементів словникових статей; перевірка вживання розділових знаків
як елементів метамови, контроль правильності використання літературних джерел
та ін., докладніше див. попередній підрозділ). І цей список постійно
поповнюється.
Водночас практика функціонування ВЛЛ та досвід лексикографічного
редагування Словника обумовили необхідність уведення до ЛБД нових
допоміжних засобів. Отже, при роботі над другим томом Словника створено нові
інструментальні засоби підтримки коментування статей (можливість додавання,
оброблення, запису зауважень, пропозицій, побажань і т. ін.), які полегшують і
пришвидшують взаємодію редактора й укладача, забезпечуючи якісно новий
рівень підготовки видання.
Традиційно опрацювання словникових видань, зокрема тлумачних
словників, складається з певних етапів. В УМІФ опрацювання оригіналу СУМ-20
також відбувається за розробленим алгоритмом:
1. Підготовка матеріалу лексикографом.
2. Перехресне читання діапазонів лексикографами.
3. Опрацювання матеріалу консультантом з термінології.
4. Опрацювання матеріалу керівником колективу укладачів.
5. Опрацювання матеріалу науковими консультантами.
6. Опрацювання матеріалу науковим редактором тому.
7. Опрацювання матеріалу науковими рецензентами.
8. Опрацювання, внесення виправлень і підготовка для видавничого
редагування лексикографом.
Контроль і опрацювання матеріалу після видавничого редагування
(лексикограф, науковий консультант з видавничого редагування).
1. Внесення виправлень лексикографами.
2. Підготовка першої верстки.
3. Контрольне читання лексикографом і видавничим редактором.
4. Внесення виправлень.
5. Підготовка другої верстки.
6. Контроль наукового консультанта з редагування.
7. Контроль керівника проекту.
Як бачимо, у підготовці словника бере участь велика кількість фахівців,
тому особливого значення набувають питання організації та координування їхньої
спільної роботи. З метою упорядкування процесу редагування і забезпечення
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належного постійного контролю над ним у ЛБД були введені додаткові засоби.
З’явилась можливість, відпрацьовуючи певний етап редагування, фіксувати його в
спеціальному полі у ЛБД (рис. 12.15). Після завершення редагування у віконці
учасник певного етапу редагування робить відмітку про його опрацювання.
Кожному етапу відповідає цифровий еквівалент. Так, відпрацювання статті
лексикографом відображається цифрою 0, це означає, що статтю залишено без
змін порівняно з прототипом, 1 – означає, що статтю змінено, 2 – що додано нову
статтю, цифра 6 є ознакою першої верстки і т. ін.

Рис. 12.15. Етапи редагування статті

Однак варто зауважити, що складна цифрова комбінація, яку нерідко
отримуємо в результаті, є умовною, оскільки, при наведенні на неї курсором
відкривається віконце, де розшифровані всі учасники процесу опрацювання
словникової статті (рис. 12.16).

Рис. 12.16. Опрацювання словникової статті учасниками процесу
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Для контролю процесу редагування у функцію «Вибір» основного меню
було додано опцію, яка дозволяє відобразити етапи редагування кожної
словникової статті (рис. 12.17) і проводити вибірку словникових статей за
відпрацьованими етапами редагування, діапазонами, датами змінення статей та ін.

Рис. 12.17. Фільтр за етапами редагування словникової статті

Крім того, на основну панель було винесено кнопки:
додати коментар;
обробити коментарі;
записати коментарі.
При натисканні кнопки «Додати коментар» відкривається вікно (рис. 12.18).

Рис. 12.18. Вікно «Додати коментар»
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Вікно містить поле «Елемент статті», в якому за допомогою допоміжної
панелі можна зазначити елемент словникової статті, якого стосуватиметься
коментар, де:
З – зауваження загального плану;
С – стаття;
Р – реєстрове слово;
Л – ліва частина;
Т – тлумачення;
В – відтінок;
Ф – фразеологізм;
І – ілюстрація;
І – Інститут мовознавства;
ІУМ – Інститут української мови.
Наприклад, лексикограф, редактор або інший учасник процесу укладання
Словника вважає, що до реєстру Словника варто додати нове слово (наприклад,
ОБСЕРВУВА́ННЯ). Він відкриває вікно і пише свої міркування (рис. 12.19), на
які відповідальний за цей діапазон Словника лексикограф повинен певним чином
відреагувати, зробивши відповідну помітку.

Рис. 12.19. Приклад роботи з полем «Додати коментар»

Після збереження тексту коментаря він автоматично потрапляє у вікно
«Обробити коментар», а вікно «Додати коментар» очищається для додавання
можливих наступних коментарів, при цьому відповідне реєстрове слово у реєстрі
ліворуч підсвічується червоним кольором, що, в свою чергу, одразу привертає
увагу лексикографа і є сигналом для додаткового опрацювання.
Вікно «Обробити коментар» має такий вигляд (рис. 12.20).
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Рис. 12.20. Загальний вигляд діалогового вікна «Обробити коментар»

Опрацювання коментаря в Словнику передбачає роботу з такими полями
діалогового вікна як: вибір конкретного коментаря (бо їх може бути декілька),
(рис. 12.21), в якому зазначено дату створення коментаря; прізвища людини, яка
додала коментар; елемента статті; тексту коментаря; реакції укладача, а також
позначок про відпрацювання лексикографом.

Рис. 12.21. Вибір елементів коментаря в діалоговому вікні «Обробити коментар»

Після відпрацювання зауваження укладач ставить позначку про
відпрацювання, після чого червоний колір відповідного слова у реєстрі
змінюється на зелений.
Опція «Записати коментарі» (рис. 12.22) дозволяє зібрати зауваження,
зроблені до певного діапазону, у файл і записати його у форматі HTML для
подальшої роботи з паперовим оригіналом (наприклад, для роздруковування).
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Рис. 12.22. Вікно «Записати коментарі»

Також у функцію «Вибір» основного меню було додано опцію «Коментарі»,
яка дозволяє вибрати статті, до яких були додані зауваження, за декількома
параметрами, як-от автор, адресат, дата, елемент статті та стан опрацювання
коментаря. Останнє вимагає пояснення. Якщо віконця з позначками «Л»
(лексикограф) або «НР» (науковий редактор) на екрані блакитного кольору, то
вибираються усі коментарі, незалежно від того, відпрацьовані вони чи ні. Якщо
віконце сірого кольору, тоді вибираються тільки невідпрацьовані коментарі; якщо
у віконці стоїть позначка, тоді вибираються тільки відпрацьовані коментарі (рис.
12.23).

Рис. 12.23. Загальний вигляд діалогового вікна «Фільтр за коментарями»

Продемонструємо використання цієї опції на прикладі (рис. 12.24).
Ставиться завдання знайти невідпрацьовані лексикографом і науковим
редактором статті за період після 1 січня 2018 р. Вікно «Коментарі» виглядатиме
таким чином:
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Рис. 12.24. Фільтрування коментарів за учасниками процесу

У результаті отримуємо 46 невідпрацьованих статей (рис. 12.25).

Рис. 12.25. Результат пошуку статей за коментарями

Робота над удосконаленням інструментальних засобів підтримки
редагування постійно триває, з’являються нові опції, наприклад, опція
«Фразеологічний режим» (рис. 12.26), яка дозволяє виділяти всі статті, в яких є
фразеологічні одиниці, і, якщо стаття містить відсилкову фразеологічну одиницю,
швидко переходити до статті, де цю одиницю розроблено, і висвічувати її на
екрані, а також деякі інші функції.
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Рис. 12.26. Опція «Фразеологічний режим»

Необхідність фіксування детальних моментів укладання і редагування
словникових статей викликало потребу інтегрувати відповідним чином оброблену
Інструкцію з укладання і редагування до ЛБД СУМ-20 (рис. 12.27). У такий спосіб
лексикограф отримав можливість через інтерфейс оперативно розв’язувати
питання (як суто лінгвістичні, так і технологічні), що виникають під час
укладання словникових статей.

Рис. 12.27. Опція «Інструкція з укладання СУМ-20»

Натискаючи на відповідну іконку, укладач отримує текст Інструкції (рис.
12.28).
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Рис. 12.28. Інструкція з укладання СУМ-20

Працюючи над розширенням й удосконаленням набору інструментальних
засобів, ми намагаємося створити в Українському мовно-інформаційному фонді
НАНУ сучасне автоматизоване робоче місце для укладачів і редакторів Словника
української мови у 20 томах.
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Розділ

13

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
ПРОЕКТУ «СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
13.1. Віртуальна лексикографічна лабораторія «СУМ»
Як зазначалося раніше, вихідним положенням проекту створення нового 20томного Словника української мови (СУМ-20) стала орієнтація на комп’ютернокомунікаційні технології. Це передбачало суттєву ревізію теорії і практики
лексикографування. Зокрема, була розроблена теорія лексикографічних систем, у
відповідності з якою СУМ-20 створюється саме у вигляді «лексикографічної
системи», а не комп’ютерного словника (електронного словника або цифрового
словника). На базі цієї теорії в Українському мовно-інформаційному фонді
Національної академії наук України була створена нова – комп’ютернокомунікаційна – технологія створення і розвитку тлумачних словників у вигляді
так званої віртуальної лексикографічної лабораторії СУМ (ВЛЛ СУМ).
Поняття ВЛЛ, уперше введене в монографії55, визначається наступним
чином: ВЛЛ – це інтегрована лексикографічна система, розподілена у фізичному
просторі, компоненти якої відображаються точками у просторі мережевих адресів.
Причому не вимагається узгодженість відповідних моделей даних на
концептуальному і внутрішньому рівнях. Потрібна тільки узгодженість на рівні
зовнішніх моделей, зокрема на рівні мережевих протоколів, що забезпечує
мінімальну цілісність такої інтегрованої лексикографічної системи і можливість її
ідентифікації як єдиного об’єкта.
Для вирішення завдань створення СУМ-20 і тлумачної лексикографії
спеціалістам зазвичай потрібно працювати в онлайновому режимі з різними
лексикографічними системами (СУМ-11, СУМ-20, граматична ЛС, етимологічна
ЛС – див. детальніше у підрозділі 12.3.1). Тому було прийняте рішення створити
ВЛЛ СУМ для забезпечення інтеграції компонентів технологічних реалізацій цих
ЛС у різних мережевих середовищах як «єдиної системи» і для зручності
користувачів надати уніфікований користувацький інтерфейс для онлайнової
роботи з цими ЛС одночасно і в «одному місці». Прикладом інтеграції зазначених
компонентів є створення і використання спільного модуля з функціями
адміністрування доступу користувачів ЛС, які включені до складу ВЛЛ СУМ. Цей
модуль забезпечує, зокрема, можливість обмеження доступу певних користувачів
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до визначених діапазонів реєстру, визначених функцій ЛС, автентифікацію та
авторизацію користувачів ЛС.
Прикладом спільних функцій зазначеного уніфікованого користувацького
інтерфейсу ВЛЛ є (див. детальніше у розділі 12.3):
– функції адміністрування лексикографічних об’єктів (ЛО) – забезпечують
керування правами доступу до компонентів ВЛЛ учасників лексикографічного
процесу;
– функції редагування ЛО – забезпечують комп’ютерну підтримку
користувачів під час редагування томів, діапазонів томів, статей, індексів та їх
структурних елементів.
Основні процеси, функції та користувацький інтерфейс розподіленого
оброблення лексикографічних об’єктів у ВЛЛ СУМ описані у підрозділі 12.3.
Нижче коротко описані базисні поняття, стандарти, специфікації (і їх
оптимізація) практичної реалізації ВЛЛ СУМ, пов’язані з застосуванням
системотехніки так званої сервіс-орієнтованої архітектури (Service-Oriented
Architecture – SOA)56.
Вибір SOA обумовлений необхідністю забезпечити такі властивості
ВЛЛ (і СУМа), як довговічність, масштабованість, керованість, безпечність.
Це означає, зокрема, що архітектура ВЛЛ СУМ не мусить бути прив’язаною
до якоїсь певної технології, не повинна залежати від технологій розроблення і
платформ, що сприяє досягненню зазначених властивостей створюваної ВЛЛ (та
її підсистем).
Згідно з основним принципом розроблення ВЛЛ «СУМ» її побудова
здійснюється на базі технології Web-сервісів (далі – WS) – однієї з реалізацій
SOA-додатка, що позиціонується як універсальна технологія зв’язування
суттєво різнорідних систем. У цій технології використовується декілька
базисних стандартів: XML для опису даних, SOAP для передавання інформації
між системами, WSDL для опису сервісів та UDDІ для збереження й
представлення WSDL-описів за запитами. Цих стандартів достатньо для
створення відносно нескладних систем. Але мінімально нетривіальні рішення
(які звичайно й потрібні у корпоративному середовищі) вимагають
забезпечення таких аспектів, як гарантоване асинхронне доставлення
повідомлень, керування транзакціями, шифрування даних, що циркулюють
між системами, забезпечення їхньої недоторканності. Ці аспекти пов’язані з
WS, і натепер активно розробляються інструменти надбудови різних
специфікацій.
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Визначення й огляд засобів і технологій проектування відповідних
мережевих додатків наводиться в працях57.
ВЛЛ будуються з використанням багаторівневої архітектури. Сервер бази
даних відповідає за зв’язок з ЛБД і функціями отримання й зберігання даних;
сесійний сервер встановлює сеанси роботи для окремих користувачів, керує
привілеями і встановлює рівні доступу; клієнтська програма надає інтерфейс,
який створює можливість виконувати лексикографічну й редакційну роботу, а
також ряд інших функцій.
Програмний комплекс орієнтований на роботу в мережі, в якій багато
користувачів одночасно мають доступ до ЛБД. Ця мережа може бути як
локальною, так і глобальною, оскільки використання технології створення
розподілених сервіс-орієнтованих систем Windows Communication Foundation
(WCF) для взаємодії між окремим рівнями комплексу дає можливість його
ефективного функціонування у середовищі Інтернет.
Розглянемо основні поняття і стандарти, покладені в основу ВЛЛ.
SOAP (Simple Object Access Protocol) – протокол, що забезпечує взаємодію в
середовищі Web-сервісів.
Даний протокол призначений для організації взаємодії розподілених систем
за допомогою асинхронного обміну XML-відформатованими документами
(застосовується XML Infoset). Такі документи мають три частини: конверт
(упакування), заголовок і тіло, загальне призначення яких зрозуміло вже з їх
назви. Подібне структурування обумовлено тим, що в загальному вигляді SOAP
створює свою віртуальну транспортну середу. SOAP-повідомлення здатне
слідувати за маршрутом, який містить кілька вузлів, кожен з яких може вносити в
нього зміни або виконувати його додаткову обробку. Статус цих змін фіксується в
блоках заголовка повідомлення. Заголовок – це певний механізм розширення, за
допомогою якого можна передавати в SOAP-повідомленні дані, які не є основним
робочим навантаженням (наприклад, директиви та / або інформацію про контекст,
необхідні для обробки повідомлення). Це дозволяє розширювати повідомлення
специфічним для конкретного додатка чином. Третій великий і обов’язковий
розділ – «тіло», в ньому міститься XML-блок з інформацією, яка повинна бути
доставлена кінцевому адресату. SOAP є простим «містком», який забезпечує
взаємодію додатків: у нього закладена парадигма однонаправленого обміну
повідомленнями без підтримки збереження стану цього обміну. Тому для
створення систем зі складними послідовностями обміну інформацією потрібні
додаткові кошти, які забезпечують проходження кордонів брандмауерів,
багатовузлову маршрутизацію, гарантоване доставлення. Однак SOAP задає
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інфраструктуру, в рамках якої приватна для кожної програми інфраструктура
може бути описана у відносно уніфікованій формі.
Крім того, в стандарті викладені загальні принципи, за якими може бути
здійснена прив’язка SOAP-повідомлень до абстрактного транспортного протоколу
(необхідна для цього інформація буде включатися в заголовки повідомлень),
описана загальна схема створення SOAP-оболонок для RPC-орієнтованих
інтерфейсів (віддалений виклик процедур). Також наведені конкретні механізми
(в першу чергу способи повернення повідомлень про збої) і зафіксована
конкретна реалізація способу оформлення повідомлень SOAP як змісту команд
GET і POST протоколу HTTP. Прив’язка до конкретного транспортного
протоколу дозволяє скоротити обсяг програмування, необхідного для написання
SOAP-орієнтованого додатка, а також зменшити обсяг трафіку. Інакше кажучи, в
точці відправлення з початкового повідомлення вилучається певна інформація і
розміщується засобами транспортного протоколу в його пакетах, а в точці
отримання повідомлення реконструюється в початковому вигляді. Так,
наприклад, протокол HTTP вже має засоби для забезпечення кореляції
повідомлень (тобто засоби логічного зв’язування запиту і відповіді), і розробнику
не потрібно піклуватися про кореляцію запит – відповідь. Прив’язка до HTTP
також дозволяє зробити Web-сервіси відповідними загальному стилю WWW і
чітко передавати повідомлення про помилки. Наприклад, сервіс класу «тільки для
читання» може ідентифікуватися в Web певною адресою URI і по команді GET,
що не має параметрів, видавати вже SOAP-відформатовану інформацію. Але така
прив’язка діє тільки між двома сусідніми вузлами, що підтримують транспортний
протокол. WSDL (Web Services Description Language) – опис властивостей
сервісу.
WSDL описує сервіси у вигляді деяких абстрактних ресурсів, здатних
приймати на вхід документи певних типів та ініціювати відправлення документів
інших типів. WSDL визначає сервіс з двох точок зору: абстрактної і конкретної.
На абстрактному рівні сервіс задається в термінах відправлених і прийнятих ним
повідомлень, які описуються засобами XML у вигляді, незалежному від
конкретного транспортного протоколу. На конкретному рівні визначаються
прив’язки до транспортних форматів та точкам фізичного розміщення.
Згідно з цим стандартом, WSDL-опис сервісу складається з п’яти частин.
1. За допомогою нотацій XML Schema описуються типи даних, що
використовуються сервісом (розділ <wsdl: types>).
2. Задається опис вхідних WSDL-повідомлень (<wsdl: message>), що
складаються з елементів, які мають типи, описані в <wsdl: types>.
3. Фіксуються порти (<wsdl: portType>) – їх імена, назви і специфікації
допустимих до них операцій (<wsdl: operation>). Кожна така операція
характеризується трійкою повідомлень – вхідним, вихідним і повідомленням про
збій. У стандарті задані чотири типи операцій – односпрямовані, запит –
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відповідь, підтвердження – відповідь і повідомлення. Відповідно, WSDL-порт
може бути односпрямованим і двоспрямованим. Інформування про збої – це
функція двоспрямованих портів.
4. Задається прив’язка (<wsdl: binding>) до транспортного протоколу. На
цьому етапі відбувається перехід від логічної моделі даних до реальної фізичної
моделі. Прив’язка регламентує, як саме передаються дані по SOAP. Для опису
переходу використовуються так звані SOAP-розширення WSDL (визначені також
прив’язки WSDL до HTTP і MIME). За допомогою цих розширень можна,
наприклад, просто вказати серверу, що для формування реального SOAPдокумента в його тіло необхідно скопіювати тіла описаних WSDL-повідомлень.
Саме в прив’язці задається адреса сервісу в глобальній мережі.
5. Групуються описи сервісу (<wsdl: service>) – зводяться разом: ім’я
сервісу, дані про порти, прив’язки і коментар у вигляді, придатному для
сприйняття людиною, інформація про призначення сервісу. За допомогою цього
розділу сервіс можна прив’язати до декількох альтернативних вузлів у мережі.
UDDI (Universal Description Discovery & Integration) – стандарт на функції
і структуру бази даних описів сервісів. Разом з SOAP і WSDL утворює трійку
базових стандартів Web-сервісів. UDDI – це стандарт на внутрішню організацію і
зовнішні інтерфейси бази даних (сховища), яка зберігає опис сервісів. UDDI задає
модель даних і стандартизує програмний інтерфейс, в тому числі Web-сервісний.
Всі описи в базі даних зберігаються у вигляді XML-записів. Остання версія
стандарту забезпечує реплікацію депозитаріїв зі складними моделями їх
підпорядкованості один одному, побудова сховища з декількох вузлів (і
реплікацію даних між ними), глобальну унікальність записів і ключів, програмний
інтерфейс публікації описів, засоби забезпечення цілісності даних,
інтернаціоналізації записів, шифрування змісту.
Для спрощення пошуку UDDI-реєстр пропонує стандартні механізми для
класифікації, каталогізації, пошуку і управління web-сервісами:
1) UDDI дає змогу задати різні класифікатори в одному реєстрі, тобто один
елемент може бути одночасно класифікований по-різному в межах різних
логічних моделей;
2) UDDI дає змогу розширювати число способів класифікації будь-якого
елемента. При цьому є можливість перевірки відповідності даних елемента
вимогам класифікатора;
3) UDDI Inquiry інтерфейс дає можливість вказувати в параметрах пошуку
класифікатор і класифікаційні ознаки, а також виробляти об’єднання даних різних
пошукових запитів. UDDI базується на WSDL і XML Schema.
Оптимізація базових специфікацій. У стандартному вигляді SOAP
виявився неефективною технологією з точки зору використання обчислювальних
ресурсів. Наприклад, якщо повідомлення EDI (Electronic data interchange –
електронний обмін даними) має довжину близько 80 байт, то аналогічне XML162

повідомлення має вже 1,5 Кб. SOAP додає до нього заголовок і теги розмітки, які
ще більше збільшують його розмір. Якщо в тілі SOAP-повідомлення
розміщуються мультимедійні дані, то ситуація стає зовсім катастрофічною.
Приклади можливих проблем:
1) включення двійкових даних в тіло повідомлення вимагає додаткових
операцій кодування його в формат Base64 і зворотного декодування. Це викликає
надмірне споживання ресурсів процесорів, а також надмірне розростання розміру
повідомлення;
2) включення інших XML-документів та їх фрагментів в SOAPповідомлення – вкрай складна операція, особливо якщо ці XML-фрагменти
використовують іншу систему кодування символів;
3) хоча SOAP-повідомлення і є маркірованим, конкретний блок даних
можна виявити тільки після перегляду всього повідомлення. Це веде до значного
зростання необхідних обчислювальних ресурсів.
Тому використовується декілька специфікацій, що описують правила
оптимізації трафіку, які розглянемо нижче.
SOAP 1.2 Attachment Feature – описує абстрактну модель формування
SOAP-повідомлень з вкладеннями. Вирішує перші дві з перерахованих вище
проблем, впроваджуючи модель формування складових SOAP-повідомлень
(конверт SOAP плюс вкладення). Специфікація описує абстрактну структуру, що
складається з головної частини, що містить SOAP-повідомлення, і пов’язаних з
нею вторинних частин – вкладень. Кожна частина такої структури
характеризується одним або більше універсальним ідентифікатором ресурсу, який
використовується для посилань на нього з інших частин. Головною і вторинної
частинам присвоєні імена SOAPMessage і SecondaryPartBag щодо базового
ідентифікатора. Складова структура не є узагальненням структурної моделі SOAP
і не визначає модель обробки основного повідомлення. Це просто абстрактна
модель, якою керуються при подальшій реалізації прив’язок SOAP до
конкретного транспортного протоколу.
Наведемо приклади можливого застосування SOAP Attachment Feature:
1. Головна частина і JPEG-картинка можуть бути інкапсульовані в одне
DIME-повідомлення (див. WS-Attachments) і передані через TCP або HTTP.
2. Головна частина і JPEG-картинка можуть бути інкапсульовані в MIME
Multipart / Related повідомлення і передані через HTTP.
3. Головна частина може передаватися через HTTP без інкапсуляції, а JPEGкартинка отримана за окремою вимогою додатка командою HTTP GET.
Специфікація також постулює деякі вимоги, що випливають з питань
безпеки даних у вкладеннях.
Обробка вторинних частин визначається семантичними конструкціями
SOAP, специфічними для додатків, для яких вкладення призначені.
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WS-Attachments і DIME – оптимізація двійкових вкладень в SOAPдокументах і формат їх передачі. Специфікація спирається на SOAP Attachment
Feature і вирішує додатково третю з перерахованих вище проблем. Фактично вона
є реалізацією SOAP AF. Автори відзначають, що застосування MIME (технології
широкого застосування) призводить до зростання витрат на розбір, наприклад,
ресурсовитратним виявляється виявлення різних частин в MIME-пакеті. Тому
вони пропонують свій спеціалізований і полегшений формат: DIME (Direct
Internet Message Exchange). Специфікація WS-Attachments дає змогу оформляти
SOAP-повідомлення та їх двійкові вкладення в блоки DIME-даних. DIME
розглядається як спадкоємець MIME-multipart. У нього є заголовок з вмістом, що
дає можливість, зокрема, забезпечити до окремих записів не послідовний, а
довільний доступ. Отже, DIME – це механізм упаковки набору довільно
відформатованих записів у потік даних.
XOP (XML-binary Optimized Packaging Mechanism) – механізм
оптимізації обсягів XML-документа та подання в ньому даних (кодування). Задає
альтернативний загальноприйнятий спосіб серіалізації XML Infoset. Протокол
застосовується, коли всередині SOAP-повідомлень передається мультимедійний
або інший двійковий контент. У звичайній формі цей контент повинен бути
закодований у вигляді base64 і поміщений в тіло SOAP. За допомогою XOP його
можна винести в послідовність MIME-блоків, які знаходяться за межами конверта
SOAP-документа. У тілі документа залишаються тільки посилання на ці дані.
Формат застосовується не тільки до SOAP, але й до будь-якого XML-документа.
SOAP Message Transmission Optimization Mechanism – механізм
оптимізації SOAP-трафіку. Розвиває напрямок економії трафіку і мережевих
ресурсів. Описує Abstract Transmission Optimization (ATO) Feature – механізм
прив’язки SOAP до транспортного протоколу, що дозволяє кодувати частини
повідомлень SOAP, зберігаючи відповідність вимогам XML Infoset. Оптимізація
для тих елементів контенту, які є канонічними XML-представленнями даних в
форматі xs: base64Binary. Зокрема, визначається структура і порядок кодування
ATO-повідомлень, а також правила їх декодування. Специфікація описує і більш
конкретні речі – реалізації ATO. Так, розглядається спосіб оптимальної
серіалізації SOAP-повідомлення для передачі його у вигляді послідовності блоків
MIME-кодованого тексту, прив’язка до HTTP і тип MIME-даних application /
soap_xop + xml. Для вирішення цих завдань активно використовується формат
XOP (XML-binary Optimized Packaging Mechanism), фактично специфікація задає
його адаптацію до ATO.
SOAP Resource Representation Header – розширення SOAP для оптимізації
трафіку. Задає семантику і правила серіалізації спеціального блоку заголовка
SOAP-документа, що містить опис Інтернет-ресурсу, дані про який включено до
тіла повідомлення. В окремих випадках це дозволяє заощадити обчислювальні
ресурси на маршрутизацію.
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На цьому вичерпується список найбільш важливих технологій, що
забезпечують базовий рівень транспортної інфраструктури Web-сервісів. З усього
сказаного ясно простежуються всі недоліки технології Web-сервісів, які в першу
чергу пов’язані з їх ресурсомісткістю. Далі розглянемо питання більш високого
рівня – протоколи маршрутизації і гарантованої доставки SOAP-повідомлень, а
потім – специфікацій для управління бізнес-процесами і транзакціями.
Транспортний шар WS-архітектури – специфікації, що визначають
правила гарантованого доставлення повідомлень SOAP. Гарантоване
доставлення – критична функція для Web-сервісної інфраструктури. Є три шляхи
вирішення цієї проблеми: на рівні стандартів, на транспортному рівні або на рівні
логіки додатка (тобто кожен додаток вирішує її своїм, унікальним способом).
Третій підхід перекладає на рівень логіки додатка невластиві йому завдання
транспортного рівня. Другий підхід вже давно використовується – для цього існує
спеціальне прикладне програмне забезпечення, проте краще вирішувати завдання
стандартизовано по всій інфраструктурі WS.
Стандартизований підхід до надійного доставлення на рівні Web-сервісів
підвищує ефективність і інших WS-стандартів в області безпеки, транзакцій і
бізнес-процесів.
Web Servіces Relіable Messagіng Protocol (WS-RelіableMessagіng) – ця
специфікація описує протокол, який дозволяє гарантовано доставляти WSповідомлення між компонентами розподілених додатків навіть у разі програмних,
апаратних і мережевих збоїв. Протокол описується в термінах, що не залежать від
конкретного транспортного середовища, і дозволяє застосовувати його, коли для
доставлення повідомлення послідовно використовується кілька транспортних
механізмів. Для забезпечення сумісності Web-сервісів в специфікації описується
прив’язка до SOAP. Гарантія доставлення забезпечується відсиланням
підтвердження. Застосовуються чотири політики забезпечення: максимум
одноразове доставлення (гарантія відсутності дублювання), мінімум одноразове
доставлення (може бути дублювання, але немає втрат), точно одноразове (немає
втрат і дублювання), строго в заданому порядку проходження (може
комбінуватися з іншими політиками). Специфікація дає змогу задавати час
старіння повідомлення, інтервал, після якого ініціюється повторна передача і т. п.
Цей протокол не є повністю незалежним – він спирається на специфікацію
WS Addressing для ідентифікації «кінцевих точок», а також на WS-Policy, WSPolicyAttachment і WS-PolicyAssertions для визначення властивостей і
можливостей «кінцевих точок».
Маршрутизація повідомлень і адресація «кінцевих точок». Як вже
говорилося, повідомлення SOAP може проходити через багато різних вузлів,
перш ніж потрапить кінцевому адресату. Кожен вузол може не тільки виконувати
транспортну функцію, а й проводити оброблення – занесення в системний
журнал, аудит, перевірку. Між будь-якими парами цих вузлів використовується
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один протокол транспортного рівня, але в цілому по ланцюжку протоколи можуть
бути різні. Це означає, що на рівні SOAP повинна бути вибудована своя
віртуальна транспортна інфраструктура. Протоколи маршрутизації повідомлень
саме цю задачу і вирішують. Маршрутизація дозволяє забезпечити віртуалізацію
ресурсів мережі, коли користувачу не потрібно знати, з яким саме об’єктом у
внутрішній мережі він спілкується (наприклад, для безпеки або балансування
навантаження).
WS-Addressing – задає стандартний формат опису посилань на реальну
адресу сервісу в мережі (кінцеву точку, endpoint reference, EPR). Нагадаємо, що
таке посилання можна розмістити і в WSDL-описі, але це незручно, тому що
посилання може змінюватися і тоді потрібно повністю міняти опис сервісу.
За допомогою WS-Addressing опис «кінцевої точки» можна розмістити в
окремому файлі, а в WSDL залишити лише посилання на файл. Інакше кажучи,
можна дати псевдонім сервісу і посилатися на цю назву з файлів сценаріїв.
Конкретне ж посилання на об’єкт, який реалізує сервіс, може бути досить
великим. Так, WS-Adrressing стандартизує спосіб посилання на потік виконання
сервісу, власне дозволяє описати ідентифікатор цього потоку в заголовку SOAP.
Такий підхід забезпечує, зокрема, більшу незалежність від транспортного
протоколу.
Друга функція, яку виконує WS-Addressing, – надання стандартизованого
способу зберігання відомостей, специфічних для даного повідомлення. Ця
функція тісно пов’язана з маршрутизацією.
Зокрема, можна вказати: ідентифікатор повідомлення, необхідний для
забезпечення кореляції повідомлень в протоколі обміну; вихідну адресу
повідомлення; адреса, куди можна відправити у відповідь повідомлення; адреса,
на який можна надсилати повідомлення про помилки; посилання на ідентифікатор
іншого повідомлення та ін.
Отже, SOAP можна використовувати для організації складного обміну
повідомленнями на базі стандартних WS-засобів клієнта і сервера, без
програмування прикладної логіки. До того ж, ця інформація виключає залежність
від властивостей конкретного транспортного протоколу, такого як HTTP.
Протоколи координації процесів з використанням контексту.
Розподілені додатки, які вирішують завдання, пов’язані з підтримкою бізнеспроцесів, все частіше спираються на Web-сервіси. Складність таких додатків
призводить до необхідності їх структурування у вигляді окремих блоків, які
виконують певні частини роботи. При цьому процес, що протікає в межах таких
груп, може бути вельми тривалим і вимагати механізмів для збереження свого
стану. Інакше кажучи, для координації роботи в межах окремих груп необхідні
деякі загальні дані (контекст). Як мінімум такий контекст зобов’язаний
утримувати ідентифікатор процесу, що дозволяє відрізнити його від іншого
такого ж процесу.
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Таким чином, в архітектурі WS повинні бути описані два моменти – як
групувати сервіси та як передавати їм контекст.
WS-Coordination – основна специфікація, що описує механізми координації
Web-сервісних операцій. У середовищі, яке відповідає вимогам WS-Coordination,
узгодження досягається за рахунок передачі блоку XML-даних з інформацією про
контекст транзакції. Специфікація описує теги, які використовуються для опису
цього блоку, вимоги до програмних засобів його передачі і до реалізації
протоколів координації дій учасників (точний опис останніх – завдання інших
специфікацій типу WS-Transaction). Завдяки цим механізмам WS-Coordination
дозволяє існуючим системам обробки транзакцій «обернути» в стандартизовану
форму приватні протоколи і, як наслідок, отримати можливість для роботи в
гетерогенному середовищі.
Структурна модель системи на базі WS-Coordination повинна мати такий
вигляд. Взаємодія сервісів визначається в термінах дій, які є одиницями робіт,
виконуваних розподілено і охоплюють одного або декількох учасників (сервісів,
компонентів або об’єктів). Дія може бути створена, запущена і завершена.
Теоретично дії можуть мати ієрархію, тобто вкладатися одна в одну.
У середовищі повинні бути три види допоміжних служб.
1. Сервіс активації – надає функції для ініціювання потоку координуючої
активності (тобто створення координатора) та створення контексту на базі
зазначеного протоколу координації.
У контекст, який повертається цим сервісом, включається глобально
унікальний ідентифікатор дії (який визначає і сам контекст), URI координатора,
адреса «кінцевої точки» сервісу реєстрації, час життя контексту, а також
додаткову інформацію, що залежить від додатків. Відмінною рисою WSCoordination є те, що весь контекст повністю передається всередині блоку в
заголовку SOAP-повідомлення. Конкуруючі ж специфікації здатні передавати
посилання на контекст. У контексті міститься URI транзакції, час дії, адреса
координатора (використовується WS Address) та ін.
Специфікація визначає WSDL-інтерфейси на стороні як сервера, так і
клієнта. Останній викликається сервером для передачі клієнту підготовлених
результатів активації, тобто контексту і типу протоколу координації. Таким
чином, взаємодія сервера і клієнта носить асинхронний характер, що знижує
взаємозалежність між «кінцевими точками» і, як наслідок, забезпечує надійність і
гнучкість при розгортанні системи.
2. Сервіс реєстрації – дозволяє додатку (Web-сервісу) реєструватися для
участі в реальних протоколах координації для отримання повідомлень, що
генеруються в рамках цих протоколів. Форма такої участі може бути різною:
простий учасник, координатор або субкоординатор. Адреса «кінцевої точки», за
якою відбувається звернення до сервісу, виходить від сервісу активації, додаток
вказує адресу Web-сервісу, що викликається ззовні для передачі даних. У
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заголовку запиту на реєстрацію додаток посилає контекст дії, а в тіло запиту воно
включає URI координуючого протоколу. У відповідь повертається посилання на
«кінцеву точку» сервісу координуючого протоколу.
3. Сервіси координуючих протоколів, специфічних для даного алгоритму
координації дій. Зокрема протоколи виконання транзакцій. URI цього протоколу
буде включатися в контекст.
Важливою для гетерогенних середовищ є така властивість WS-Coordination,
як можливість подання одного координатора іншим. Другий координатор буде
виступати як посередник між вищим координатором і додатком, що працює з
ним. Він маскує вищого координатора від додатка, хоча в реальності саме вищий
координатор буде виконувати всю роботу з управління процесом. Для
оформлення такого зв’язування в середовищі WS Coordination досить створити
новий контекст на базі вже існуючого або отриманого від іншого координатора.
Крім перелічених можливостей WS-Coordination задає загальні принципи
для алгоритмів передачі відомостей про права доступу між системами. Для
успішної роботи необхідно: гарантувати, що тільки авторизовані служби можуть
створювати координаційний контекст і реєструватися для участі в процесі
координації; переконатися, що для реєстрації використовуються тільки легітимні
контексти; використовувати існуючі інфраструктури забезпечення безпеки;
механізм авторизації повинен ґрунтуватися на федеральному принципі (тобто
учасники можуть делегувати право гарантування дієвості). Для вирішення цих
завдань WS-Coordination спирається на WS-Security, WS-Trust, WS-Policy і WSSecureConversation.
Web-сервіси та транзакційні системи
Протоколи координації дій, розглянуті в попередній частині, є рамковими –
вони не описують порядок виклику учасників координації і не накладають
особливих обмежень на ці виклики. Для виконання більш істотної роботи, ніж
передавання контексту, потрібні додаткові модулі у вигляді транзакційних
протоколів. Концептуально ці протоколи діляться на два класи – атомарні
транзакції і бізнес-транзакції.
Атомарні транзакції – це набори операцій, які здійснюються в межах
невеликого довірчого домену та які мають властивість «все або нічого». Вони
характеризуються четвіркою властивостей – атомарність, узгодженість, ізоляція
даних проміжних етапів від інших процесів, надійність зберігання остаточних
підсумків. Всі дії в такій транзакції, здійснені до операції її підтвердження, є
попередніми, тобто не зберігаються на постійному носії і невидимі іншим
процесам.
Виділяють одно- і двофазні транзакції. У першому випадку є тільки один
учасник, у другому – їх кілька і потрібна додаткова підготовча фаза, під час якої
координатор послідовно опитує всіх учасників, чи можуть вони виконати
транзакцію. Якщо від усіх надсилається позитивна відповідь, то координатор
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стверджує всі транзакції нижнього рівня. Якщо якась із транзакцій не може бути
виконана, то всі вони скасовуються. Подібний підхід дозволяє всім додаткам
діяти скоординовано, не допускаючи виникнення неузгоджених станів інших
додатків, в той же час нічого про них не знаючи.
Бізнес-транзакції зазвичай істотно відрізняються за характером від
атомарних і мають такі особливості:
1) через більшу тривалість бізнес-дія може споживати велику кількість
ресурсів, зокрема включати велику кількість атомарних транзакцій;
2) індивідуальні завдання можуть завершуватися так, що їх дані стають
загальнодоступними до завершення бізнес-транзакції в цілому. Результати
виконання цих завдань можуть вплинути на зовнішні комп’ютерні системи;
3) відповідь на користувальницький запит може займати багато часу. Дії в
реальному світі – схвалення людиною, виробництво або доставлення – можуть
мати місце ще до відправлення електронної відповіді;
4) у разі виникнення виняткової ситуації, яка вимагає, щоб результати дії,
що передують поточному кроку, були логічно скасовані, просто припинити
роботу транзакції недостатньо. Для повернення систем в початковий стан
алгоритм обробки виняткової ситуації може вимагати виконання будь-якої бізнеслогіки, наприклад, компенсаційних операцій для кожного із зроблених кроків. Тут
варто відзначити, що автоматична компенсація може виявитися нездійсненною, –
адже дані, зафіксовані на попередніх кроках, вже могли бути використані іншими
процесами і додатково змінитися;
5) учасники бізнес-дії можуть перебувати в різних доменах, де потрібно
явне встановлення довірчих відносин.
WS-Transactіon
У рамках обраної моделі всі програми (учасники транзакції) групуються за
ознакою загального контексту. Додаток (ініціатор угоди) дає середовищу команду
на створення такого контексту, а потім реєструє сервіси інших додатків для участі
в транзакції. Він може також передати контекст іншим додаткам, щоб ті змогли
зареєструватися в транзакції самостійно. Потім додаток віддає команду
підтвердження транзакції, після чого ініціюються підготовча і заключна фази
транзакційного протоколу.
Специфікація передбачає можливість використання ієрархічно підлеглих
один одному координаторів, в тому числі надання сервісів одного координатора
через іншого, підлеглого йому. Ця функція частково успадковується від WSCoordination.
WS Busіness Actіvіty Framework (WS-BAF) – опис так званої бізнестранзакції, яка має вищезгадані властивості. Серед конструктивних вимог,
регламентованих специфікацією для моделі координації, виділимо:
1) всі зміни станів систем (в тому числі стан додатків і координаційні метадані)
повинні зберігатися на надійних носіях;
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2) учасник зобов’язаний надсилати підтвердження одержуваних їм від
координатора повідомлень. Це дозволяє виявити проблеми якомога раніше.
Крім того, гарантується узгодженість станів у координатора та учасників
транзакції;
3) всі повідомлення відсилаються окремо. У транспортних протоколів
звичайний час очікування відповіді набагато менше, ніж у транзакції. Якщо
відповідь за заданий час очікування не надійде, то повідомлення
відправляється повторно і доти, поки воно не буде отримано.
Бізнес-транзакції в моделі WS-BAF поділяються на обмежені групи
операцій, у межах яких формується загальний узгоджений результат. Ці групи
називаються діями, а елементарні «цеглинки», з яких вони складаються, –
завданнями. Дії можуть мати або не мати властивості ACІ, але окремі завдання, як
правило, завжди їх мають. Дії характеризуються межами, зокрема початком і
кінцем. Крім того, дії можуть вкладатися одна в одну. Специфікація вимагає, щоб
система, яка її реалізує, могла визначати результат роботи групи. Наприклад,
шляхом вибору з результатів роботи дій, що входять в неї.
Є й інший спосіб ізоляції учасників – це ієрархія координаторівпредставників (вже розглянута вище). У загальному випадку ієрархія
представників може не збігатися з ієрархією вкладених дій.
У WS-BAF передбачено різні засоби для організації послідовності
виконання дій в процесі. Наприклад, можливі операції, результати яких стають
загальнодоступними до завершення дії, в яке вони входять, але потім з якоїсь
причини можуть скасовуватися. Крім того, специфікація дозволяє учасникам у
будь-який момент припиняти дію, сповістивши про це координатора. Тоді
обробка делегується іншим діям, які входять в поточну групу. У цьому полягає
відмінність від атомарних транзакцій, в яких список учасників статичний.
Нарешті, в WS-BAF є можливість для батьківської дії перехоплювати
виняткові ситуації з вкладених в нього дій і право «батька» вирішувати
продовження процесу обробки у вкладеної дії(?), навіть якщо щось в ньому йде не
так. Тоді після закінчення роботи вкладеної дії викликається компенсаційна
процедура, визначена дією–«батьком».
Безпека Web-сервісного взаємодії
Організація безпеки даних – багаторівнева задача. На верхньому,
технічному, рівні вона включає ідентифікацію клієнта, перевірку його прав
доступу, шифрування повідомлень, що пересилаються між ним і Web-сервісом,
забезпечення цілісності документів шляхом їх цифрового підписання. Засобами
для цього є технології шифрування, оформлення політик безпеки, каталогізації
прав доступу і ключів, встановлення довірчих відносин між різними доменами,
аудит та ін.
Сьогодні існує кілька наборів специфікацій для вирішення питань безпеки
Web-сервісної взаємодії. Перший відноситься до сімейства GXA (Global XML
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Web Services Architecture), запропонований групою компаній, в які входять IBM і
Microsoft. Він складається з специфікацій серії WS- *: WS-Security, WS-Trust, WSSecureConversation, WS-Federation, WS-Policy та ін.
Другий набір пропонується групою компаній, ближчих до Sun Microsystems і
Oracle. До нього входять дві групи стандартів OASI – SAML і XACML, а також
продукція альянсу Liberty. На 90 % обидві технології вирішують однотипні
завдання, хоча і різними способами. Загальною базою для всіх рішень безпеки є
WS-Security.
Далі будуть розглянуті засоби GXA для забезпечення взаємної безпеки двох
взаємодіючих через Web-сервіси сторін, а також організація політики безпеки в
GXA при взаємодії декількох сторін.
Web Servіces Securіty (WS-Securіty) та ін. WS-Security описує базовий шар
для багатьох технологій в галузі безпеки Web-сервісів. Зокрема забезпечення
цілісності, конфіденційності та автентичності SOAP-повідомлення, переданого в
рамках вже встановлених сесій, контексту і політики безпеки. Специфікація
узагальнює ряд ранніх напрацювань IBM і Microsoft в цій області, зокрема SOAPSEC, WS-Security and WS-License та ін. У специфікації не регламентується
порядок встановлення контексту сесії, аутентифікації сторін, обміну ключами,
формування похідних ключів, визначення меж довіри доменів. Це завдання інших
специфікацій GXA. Крім того, в ній задається тільки рамкова архітектура – для
виконання реальних операцій вона покладається на вже наявні технології типу
PKI, Kerberos і SSL.
Для досягнення сформульованої вище мети специфікація визначає набір
розширень SOAP – XML-тегів, які дозволяють описувати метадані про захищену
інформацію, правила її розміщення всередині SOAP-конверта, правила заміщення
незашифрованих даних зашифрованими. У ній також задається три основних
механізми безпеки: передача жетона безпеки (ЖБ), забезпечення цілісності
повідомлення та його конфіденційності.
Жетони безпеки (ЖБ)
ЖБ – це деякий набір тверджень, які робить відправник повідомлення. Зміст
цих тверджень в WS-Security не обговорюється, тому що він залежить від
конкретної реалізації. Твердженнями можуть бути ім’я користувача, ключ, дозвіл
на операцію і т. п. Жетон може бути завірений підписом, перевіряючи яку,
одержувач засвідчується в тому, що відправник знає необхідний ключ і
заслуговує довіри. Важливим класом є твердження, підписані авторитетною
інстанцією, наприклад, сертифікати X.509, що задають зв’язок між деякою
сутністю та загальнодоступним ключем. Власник такого сертифіката може
використовувати пов’язаний з ним закритий ключ для підписання своїх власних
тверджень, які будуть асоційовані з сутністю через сертифікат.
Сторони можуть приймати ЖБ без підпису – в разі, коли довірчі відносини
вже встановлені між відправником та отримувачем, наприклад, по захищеному
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каналу. Особливий клас непідтверджених претензій – докази володіння, в яких
відправник демонструє, що знає певні відомості, а зацікавлені учасники можуть
перевірити цей факт. Такою претензією, наприклад, може бути комбінація імені
користувача і зашифрованого паролю доступу. Засобом реалізації моделі жетонів
є блок, який вводиться специфікацією в заголовку SOAP-повідомлення.
Повідомлення може мати кілька таких блоків, призначених для різних SOAPвузлів, через які воно передається. Елементи блоку зберігають відомості про
операції шифрування і підписання. У цьому ж блоці зберігаються виконавчі
жетони і сертифікати, видані сторонніми системами, наприклад X.509 або
Kerberos. Застосування цих механізмів дозволяє підняти як загальний рівень
безпеки, так і ефективність обміну повідомленнями.
Підпис і шифрування
Забезпечення цілісності повідомлення WS-Security базується на стандарті
цифрового підпису XML Signature. Всі підписи зберігаються в блоці.
Специфікація дозволяє приєднати до повідомлення кілька підписів (які також
мають різні типи), що стосуються різних його частин, в тому числі
перекриваються.
Для
досягнення
конфіденційності
в
WS-Security
використовується стандарт XML Encryption. Шифрувати можна будь-яку
комбінацію з блоків тексту повідомлення, його заголовка або вкладень за
допомогою схем з закритим і відкритим ключем. Ключі можуть бути різні – в
метаданих кожного зашифрованого блоку відомості про ключі вказуються в
спеціальному блоці. Механізм шифрування підтримує кілька схем шифрування.
Передбачається також схема передачі зашифрованого ключа в самому
повідомленні.
На закінчення варто зазначити, що WS-Security задає ще деякі правила
кодування двійкових жетонів безпеки, зокрема детально розглядаються правила
кодування сертифікатів X.509, «квитків» Kerberos і включення замаскованих
ключів. Передбачено і механізм розширення для включення в повідомлення
додаткових полів мандатів.
Web Servіces Trust Language (WS-Trust)
Для того щоб встановити захищене з’єднання між двома учасниками, їм
необхідно явно або неявно обмінятися якимись мандатами довіри. І кожна зі
сторін повинна мати механізм, що дозволяє визначити, чи може вона довіряти
мандату, який направляється їй від її візаві. WS-Trust визначає засоби для цього, а
саме: розширення WS-Security, що забезпечують видачу, відновлення і перевірку
жетонів безпеки, а також встановлення довірчих відносин між доменами, в тому
числі з використанням послуг посередників.
Модель безпеки, визначена у WS-Trust, базується на багатостадійному
процесі, в якому Web-сервіс перевіряє повідомлення клієнта на правомірність
включених в них ЖБ. За відсутності подібних доказів або розбіжностей зі
списком тверджень жетона сервіс генерує відмову в обслуговуванні. Сервіс може
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перерахувати необхідні їм затвердження і докази, а також пов’язану з ними
інформацію, в політиках, які описуються специфікаціями WSPolicy і WSPolicyAttachment. Для посилення безпеки аутентифікація запитів попередньо
здійснюється ще на мережевому і транспортному рівнях, наприклад, за
допомогою IPSec і SSL.
Один із способів, яким клієнт може продемонструвати наявність авторизації
на використання ЖБ, полягає в цифровому підпису кожного твердження в запиті.
При цьому клієнт повинен включити в повідомлення ще один жетон безпеки,
наприклад сертифікат PKI або X.509. Такий жетон повинен бути виданий
авторитетною інстанцією, іменованої в специфікації сервісом жетонів безпеки
(СЖБ). Для кожного сервісу ця інстанція може бути своя, вона згадується в
політиці безпеки. Але клієнт і сам може захотіти від сервісу пред’явлення доказу
своєї ідентичності, наприклад жетона, виданого визнаними ним СЖБ. У такий
спосіб формується ієрархія довірчих відносин між різними доменами, на вершині
якої знаходиться СЖБ.
Механізми встановлення довіри
WS-Trust виділяє чотири способи вибудовування довірчих відносин:
1) прямі довірчі відносини – запит на жетон, необхідний для доступу до
сервісу, здійснюється в СЖБ безпосередньо клієнтом або третьою стороною від
його імені;
2) делегований запит – запит від клієнта передається сервісу через
посередника і від його імені. Посередник і пред’являє свої повноваження;
3) отримання жетона «out of band» – авторитетна інстанція передає ЖБ сервісу
заздалегідь, не чекаючи запиту з боку свого клієнта. Сервіс зберігає жетон,
чекаючи дій клієнта;
4) всі жетони певного типу вважаються такими, що заслуговують довіри.
Для сервісу визначається набір авторитетних інстанцій, яким він довіряє, і під час
вступу повідомлення він перевіряє, чи є в повідомленні ЖБ оголошеного типу від
однієї з них. Наприклад, можна приймати всі жетони Kerberos. У цій моделі є
модифікації. Перша – це дерево довірчих відносин, коли сервіс готовий
послідовно перевіряти жетон по ланцюжку пов’язаних узами довіри авторитетів.
Друга – служба аутентифікації, до якої сервіс звертається для підтвердження
кожного запиту до себе.
Крім того, специфікація визначає інфраструктуру роботи з жетонами
безпеки – протоколи обміну повідомленнями (тобто набори SOAP-команд),
необхідні для отримання ЖБ (в тому числі з ключами шифрування), і відповідні
опису Web-сервісів, які видають ці жетони. Команди запитів і відповідей цих
протоколів містяться в тілі SOAP-повідомлень, а заголовки зобов’язані
утримувати блок, необхідний для авторизації повідомлень.
Схеми обміну такими повідомленнями можуть бути досить складними,
наприклад, в рамках протоколу challenge-response (кинутий виклик – відповідь)
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Web-сервіс авторизації може вимагати від клієнта додаткових відомостей.
Наприклад, якщо йому не сподобався друк про час видачі в пред’явленому ЖБ.
Це може бути вимога підписати якийсь рядок, що згенеровано сервісом, або запит
на додатковий жетон безпеки.
Підсумовуючи, можна сказати, що модель WS-Trust, елементами якої є
затвердження політики і жетони безпеки, узагальнює кілька більш специфічних
моделей авторизації: на базі сутностей, списків контролю доступу та
можливостей. Вона допускає використання існуючих технологій, таких як
сертифікати з відкритим ключем X.509, XML-жетони, квитки Kerberos
(спираються на спільне використання секретного ключа) і навіть хеш-функції від
паролів.
Web Servіces Secure Conversatіon Language (WS-SecureConversatіon)
Ця специфікація визначає розширення WS-Security і WS-Trust, необхідні
для створення безпечного каналу, по якому можна переслати не одне, а багато
повідомлень. Для вирішення даного завдання використовуються три механізми:
1) створення загального контексту безпеки;
2) спільне використання цього контексту (в тому числі його розширення
додатковими відомостями);
3) генерація і робота з послідовностями похідних ключів.
Контекст безпеки, зумовлений WS-SecureConversation, передається
всередині елемента в жетоні, що позначається тегом (жетон контексту безпеки,
ЖКХ). Жетон містить одне обов’язкове поле – унікальний двійковий
ідентифікатор контексту, а також будь-яке число додаткових. Він має ім’я,
визначене в атрибуті wsu:ID, за яким на нього можна посилатися з інших місць
повідомлення. Подібні посилання здійснюються за допомогою механізмів WSSecurity-елемента і застосовуються, наприклад, для вказівки інформації про ключі
шифрування, що використовується для кодування певної частини повідомлення.
ЖКХ генерується системою за стандартним запитом WS-Trust, в якому як
параметр передається спеціальний URI. Задаються три алгоритми для його
створення і поширення:
1) сервісом жетонів за запитом від ініціатора створення контексту. Далі
ініціатор розсилає контекст усім учасникам;
2) одним з учасників, потім він передається іншим в SOAP-повідомленнях.
Ця модель працює, коли відправнику можна довірити створення нового
контексту;
3) через процес торгу / обміну, тобто множинного обміну повідомленнями.
Крім того, в WS-SecureConversation є можливість вимоги від сервісу
поповнення контексту безпеки додатковими даними.
Три описані специфікації разом з WS-Policy, яка буде розглянута нижче,
представляють широкий спектр інструментів для формування інфраструктури
безпеки – високорівневого обміну ключами, автентифікації, заснованої на
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політиках контролю доступу, аудиту та установки складних довірчих відносин.
Всі інші технології є допоміжними – вони дають сценарії використання деяких
моделей безпеки.
Політики безпеки і доменна структура в Global XML Web Services
Architecture (GXA)
Вище було описано, як в рамках стандартів (GXA) забезпечується безпека
обміну повідомленнями та встановлюються довірчі відносини між учасниками.
Однак дані для встановлення подібної довіри потрібно якось отримувати,
описувати і зберігати. Технології, про які піде мова, вирішують це завдання. Крім
того, вони дозволяють створити дерева доменів, які перебувають у довірчих
стосунках, і забезпечують таку необхідну функцію, як одноразова автентифікація
для доступу до множинних ресурсів.
WS-Polіcy і Web Servіces Polіcy Assertіons Language (WSPolіcyAssertіons)
WS-Policy визначає XML-граматику для опису можливостей і
характеристик WS-системи, а також вимоги, що пред’являються нею до клієнтів.
Набори подібних описів, або тверджень, вводяться в документи, які називають
політиками. Твердження в WS-Policy формуються з виразів і можуть бути як
простими деклараціями наявності в сервісі будь-яких властивостей, так і
складними параметризованими перевірками вхідних даних на відповідність якимнебудь критеріями. У типових WS-додатках політики задають, як правило, умови,
при яких сервіс готовий до обслуговування клієнта. Наприклад, вони
контролюють властивості схеми автентифікації або транспортного протоколу.
Клієнт може запитати цю інформацію і скористатися нею, щоб вирішити,
звертатися до сервісу чи ні.
Граматика WS-Policy складається з трьох компонентів: контейнерного
елемента, операторів групування декількох перевірок (вони називаються
операторами
визначення
політики)
і
набору загальних
атрибутів,
використовуваних для позначення способу застосування перевірки, наприклад:
оператор, що позначає вимогу зробити єдиний вибір між перерахованими в
ньому блоками-умовами;
оператор, який показує, що всі включені в нього елементи-умови повинні
бути виконані;
оператор, який показує відповідність умові як мінімум в одному з його
дочірніх елементів.
Усередині операторів знаходяться твердження, відповідні перевіркам.
Граматика цих тверджень – справа розширень. Зокрема, для розмітки вимог
безпеки можуть використовуватися теги, визначені в WS-Security. Ці теги
доповнюються атрибутом, що вказує на тип використання твердження. Визначено
п’ять значень атрибуту:
– правило мусить виконуватися;
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– бажане, але необов’язкове правило;
– при виконанні умови вхідне повідомлення відкидається;
– перевірка буде застосована до всіх запитів, і клієнт буде проінформований
про результати;
– умова буде перевірена, але ніяких дій розпочато не буде.
Може скластися враження, що зазначених вище значень занадто багато.
Однак в цьому є сенс – твердження можуть застосовуватися для концептуально
різних цілей, наприклад, деякі з них описують гарантії конфіденційності обміну
інформацією, а інші – вимоги шифрування. У першому випадку це просто
декларація можливостей, а в другому – вимоги до клієнта.
Поєднання операторів групування і перевірок дозволяє створювати складні
перевірки з простих. Так, використовуючи вищевказані оператори, можна
організувати перевірочну таблицю – елементи її рядків логічно поєднуються
операцією «І», а самі рядки об’єднуються операцією «АБО». Атрибути ж задають
або заперечення результатів поштової перевірки, або їх обов’язкове дотримання,
або ігнорування і т. п.
Крім описаних можливостей, є ще спосіб задати ім’я для політики (в тому
числі вкладеної в іншу політику). Це поле додається до URI-адреси файлу
політики для формування нового, унікального URI. Якщо адреса політики
http://a.com/polіcіes, а wsu: Id вкладеної політики дорівнює «P1», то посилатися на
неї можна за адресою: http://a.com/polіcіes#P1. Політику, яка отримала такий
складний URI, можна згодом використовувати як «елементарну» перевірку в
інших політиках за допомогою оператора. Таким чином можна створювати
ієрархію політик.
На завершення слід сказати, що специфікація вимагає, щоб політики
приймалися клієнтом, тільки якщо вони підписані цифровим підписом і мають
жетон безпеки (ЖБ), який визначає право «говорити» від імені домена, що містить
політику.
Web Servіces Polіcy Attachment
Як правило, політики не зберігаються самі по собі – вони повинні бути
застосовані до існуючої інфраструктури. WS-PolicyAttachment визначає загальний
механізм для прив’язки описів політик до описів сервісів, а також три його
специфічних варіанти: прив’язки на рівні WSDL-типів, прив’язки до елементів
каталогів UDDI і прив’язки до конкретних реалізацій сервісів через WSDL-описи.
Підключення політик до ресурсів
Загальний механізм прив’язки має дві варіації. Перша дозволяє включати в
XML-описи ресурсів посилання на політики як невід’ємну частину цих описів, а
друга дає можливість асоціювати політики з довільним ресурсом незалежно від
того, який тип опису він має. Досягається це створенням нового XML-документа,
в якому даний зв’язок фіксується.
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Для реалізації першого механізму WS-PolicyAttachment визначає два
відсильних атрибута, які можна включати в текст довільного XML-елемента: wsp:
PolicyURIs, що містить список з одного або більше URI-адресів політик, і wsp:
PolicyRefs, що містить аналогічний список, але з імен QNames. У разі, коли
вказано більше одного імені QName або URI, формується певна об’єднана
політика за правилами, прийнятими в конкретній реалізації. Другий узагальнений
механізм фактично задає правило складання зв’язку між двома незалежними
сутностями – політикою і ресурсом. Цей зв’язок задається XML-документом,
який містить елемент. Цей елемент складається з трьох компонентів, що
описують:
1) сферу застосування політики, тобто покажчики на ресурси, до яких вона
може бути застосована. Межі застосування додатків визначаються елементом
<wsp: AppliesTo> і комбінацією будь-яких інших XML-тегів всередині нього.
Наприклад, URI, заданим командами WS-Addressing. Якщо в <wsp: AppliesTo>
перераховується кілька ресурсів, то політика буде застосована до всіх ресурсів;
2) твердження політики (або посилання на файли політик), які
використовуються у межах цих кордонів;
3) довільну додаткову інформацію для забезпечення безпеки.
Головним з конкретних механізмів, описаних в WS-PolicyAttachment, є
прив’язка до WSDL. Команди прив’язки включаються в WSDL-опис. Через те, що
стандарт WSDL 1.1 не допускає будь-яких додаткових XML-елементів всередині
описів типів портів (portType) і повідомлень, WS-PolicyAttachment пропонує
розширювати ці теги через атрибути wsp: PolicyURIs і wsp: PolicyRefs. Для того
щоб користувач такого розширеного опису сервісу розумів, що його структура
відрізняється від тієї, що диктується «чистим» стандартом, специфікація пропонує
включити елемент в секції, що містять описи portType і повідомлень.
Збереження політик
Реєстри UDDI стають універсальними сховищами метаданих, і природно,
що WS-PolicyAttachment дає механізми прив’язки політик до цих сховищ. Основа
для цього вже прописана в специфікації UDDI: моделі tModels пропонують
узагальнений механізм для асоціювання довільних даних з будь-якими
сутностями (в тому числі Web-сервісами), опис яких є в UDDI-реєстрі. WSPolicyAttachment лише вказує конкретні шляхи реалізації цієї можливості.
Перший підхід – включення в UDDI-сутність посилань на вже наявні
дистанційно доступні політики через спеціальну модель, формат якої задається
специфікацією. Другий підхід – переоформлення політик у вигляді моделей, які
користувач самостійно розробляє і реєструє так, щоб потім на них можна було
посилатися з будь-якої UDDI-сутності. Перший підхід застосовується переважно
для політик, унікальних у межах конкретного Web-сервісу. Другий підхід
застосовується для створення модульних політик.
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Web Servіces Metadata Exchange (WSMetadataExchange) – це
специфікація для спрощення отримання метаданих про сервіс, пов’язаних з
віддаленої «кінцевою точкою». Для цього в ній визначені три пари повідомлень
типу запит – відповідь і WSDL-описи відповідних сервісів, які дозволяють
отримати наступні види метаданих:
1) політики WS-Policy, пов’язані з кінцевою точкою-одержувачем або з
заданим в запиті простором імен;
2) WSDL-описи, також пов’язані з кінцевою точкою-одержувачем або з
заданим в запиті простором;
3) XML-схему для заданого простору імен.
Разом ці повідомлення створюють ефективний механізм отримання метаданих
про сервіс.
Web Servіces Federatіon
WS-Federation описує сценарії використання систем, в яких автентифікація
здійснюється різними центрами, які знаходяться в довірчих відносинах, або,
інакше кажучи, ґрунтується на федеративних засадах. Поточна версія
специфікації розглядає три важливих застосування стандартів WS-Trust, WSSecurity і WS-Policy – забезпечення одноразової автентифікації; федеративне
зберігання метаданих (атрибутів користувачів, політик та ін.); відключення від
обслуговування в федеративному середовищі.
Автентифікація в федеративному середовищі
WS-Trust і WS-Policy регламентують перевірку ресурсом набору тверджень,
закодованих в жетоні безпеки учасника запиту, на відповідність прийнятої у нього
політиці. Ресурс може вимагати від клієнта додаткових відомостей для
підтвердження. WS-Federation розглядає можливі послідовності дій (протоколи
обміну повідомленнями) в таких сценаріях, зокрема для середовищ з декількома
автентифікаційними центрами. Між такими центрами можуть існувати різні
форми довірчих відносин. Наприклад, механізм неявної довіри передбачає
наявність сервісу жетонів безпеки (СЖБ), якому всі довіряють і який може своїм
авторитетом підтвердити право СЖБ видавати жетони безпеки, які
застосовуються для автентифікації в СЖБ ресурсу. Крім того, передбачається
механізм посередників, коли один сервіс отримує доступ до ресурсу від імені
іншого сервісу. Довірчі відносини між доменами можуть бути транзитивними:
якщо A довіряє B і B довіряє C, то A довірятиме жетонам, виданим C.
Ці засоби стандартизують побудову переважної частини систем
автентифікації – систем з одноразовою автентифікацією клієнта.
Атрибути і псевдоніми
Інший важливий набір сценаріїв, який описується в WS-Federation,
стосується використання сервісу атрибутів і псевдонімів (САП). САП не тільки
виконує автентифікацію клієнта, а й здатний розширювати ЖБ деякою
додатковою інформацією про клієнта.
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Псевдоніми застосовуються для обмеження інформації про клієнта і
маскування його ідентичності, в цьому випадку при доступі до різних ресурсів в
жетонах безпеки фігуруватимуть різні імена для клієнта, що ускладнить
відстеження його переміщень між вузлами. Згідно з WS-Federation, псевдоніми
отримуються зі спеціального сервісу командою, що містить ім’я домену, до якого
отриманий псевдонім необхідно застосовувати. Інші параметри задають час життя
псевдоніму, жетон доказу володіння секретом та ін.
WS-Federation описує декілька схем відключення від обслуговування в
федеративному середовищі. Завданням такого процесу є очищення кешованих
даних і ЖБ, які з’являються в ході розподіленої автентифікації. Специфікація
вводить нові SOAP-команди, які застосовуються при здійсненні подібних дій, а
спільні політики при цьому можуть доповнюватися новими конструкціями.

13.2. Лінгвістичний корпус
Необхідним елементом комп’ютерної технології створення нового СУМа є
лінгвістичний корпус, який прийшов на зміну традиційній лексичній картотеці і
зіграв роль одного з основних джерел текстово-ілюстративного матеріалу СУМ20. Оскільки корпусна лінгвістика є достатньо новим напрямом лінгвістичних
досліджень і до цього часу у вітчизняній лексикографічній практиці не
використовувалася, розглянемо основні її аспекти, а також структуру і функції
Українського національного лінгвістичного корпусу (УНЛК), створеного в
Українському мовно-інформаційному фонді, а також його використання під час
створення СУМ-20. Детально основи побудови й застосування лінгвістичних
корпусів викладені в четвертому томі.

13.3. Функціонал і користувацький інтерфейс віртуальної
лексикографічної лабораторії «Словник української мови»
13.3.1. Лексикографічний процес
Лексикографічний процес СУМ-20 (далі – LPS) практично реалізується у
ВЛЛ у вигляді послідовностей взаємопов’язаних і взаємозалежних кроків з
одночасним виконанням певних операцій над комплексом лексикографічних
об’єктів, організованим у вигляді технологічних томів (ТТ – це фрагмент
Словника, закріплений за певною групою спеціалістів), еталонних томів (Е) та їх
частин. Кожний такий крок описується у вигляді підмножини множин завдань, у
результаті вирішення яких вхідний текст комбінації томів СУМа перетворюється
у вихідний текст цільової комбінації томів. Оброблення складових томів
179

виконується, як правило, в асинхронному режимі певними групами спеціалістів –
лексикографів, технологів, рецензентів та ін.
Установлені наступні основні кроки LPS58 створення СУМ-20:
– парсинг СУМ-11 і формування ЛБД «СУМ»;
– створення на основі цієї ЛБД протягом 2001–2006 років першої редакції
СУМ-20 (далі СУМ-20-1) у вигляді дев’яти технологічних томів ЛС СУМ
загальним об’ємом біля 174 тис. словникових статей;
– створення на основі дев’яти видавничо-технологічних томів першої
редакції нового СУМа вісімнадцяти видавничо-технологічних томів другої
редакції СУМ-20 (далі СУМ-20-2);
– формування першого еталонного тому СУМ-20-2 (А – бязь);
– створення інших еталонних томів СУМ-20.
Наприклад, основними кроками створення першого і другого еталонних
томів СУМ-20 є:
TT1 + X2-18 → Е1 + TT1-2 + X3-18 [TT1 → TT1-2 + X3-18 ]
T1 + TT1-2 + X3-18 → Е1-2 + TT1-3 + X4-18 [TT1-2 → TT1-3 + X4-18 ],
де: Е – еталонний том; X – текст потенційних ТТ; […] – операції підтримки
успадкування текстів еталонних томів.
У процесі створення першої редакції СУМ-20 кожний технологічний том
обробляли п’ять спеціалістів – керівник лексикографічної групи, три
лексикографи і комп’ютерний технолог. Таким чином були сформовані дев’ять
ТТ і, відповідно, дев’ять лексикографічних груп (див. табл. 13.1).
Таблиця 13.1

№ ТТ

Науковий редактор ТТ

Специфікація технологічного тому (ТТ)

1

О. О. Тараненко

А, Д, Е, Є, Ж, И, І, Ї, Й, М, Р – розвиватися

2

С. Я. Єрмоленко

Б, Л, П – переступник, розвиднитися – ряхтливий

3

Н. Г. Озерова

В, перестьобувати – підслизовий, У

4

В. Б. Фридрак

Г, Ґ, К, О

5

Л. Л. Шевченко

З, 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

пропуск – п’ять, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я

В. О. Винник
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Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / В. А. Широков,
В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков та ін. Київ : Довіра, 2010. С. 18–24.
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Складено також поточні плани оброблення лексикографічної інформації
(розширення реєстру, дослідження семантики, формування словникових
дефініцій, додавання текстово-ілюстративного фонду і т. ін.), виконання яких
контролювалося менеджментом проекту «СУМ-20». Кожний фрагмент СУМа,
оброблений лексикографічною групою, направлявся до головного наукового
редактора, а після врахування його зауважень – на науково-видавниче
редагування. Схему, яка діяла під час складання першої редакції СУМ-20, у
другій редакції було модифіковано. На рис. 13.1 наведено фрагмент загальної
організаційно-технологічної схеми створення СУМ-20 у такому середовищі59.
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АГР – адміністрація головного редактора
АГТ – адміністрація головного технолога
ЕЦБ – електронно-цифрова бібліотека
ЕЦЛК – електронно-цифрова лексична
картотека
ЗТ – зведення комп’ютерної інформації

Л – лексикограф
ЛК – лінгвістичний корпус української мови
МП – менеджмент проекту
НР – науковий редактор
СЛ – спеціальна лексикографія
ТКi – технологічні комплекси ЛС СУМ

8

Т – комп’ютерний технолог

Рис. 13.1 Фрагмент загальної організаційно-технологічної схеми створення СУМ-20

Наведений фрагмент ілюструє організацію взаємодії менеджменту проекту,
адміністрації головного наукового редактора (його заступників, наукових
редакторів і лексикографів) і адміністрації головного технолога.
У СУМ-20-1 специфіковано 63 частини, які за затвердженою організаційнотехнологічною схемою обробляли 34 лексикографи, 9 наукових редакторів,
головний науковий редактор і 2 технологи ТТ60.
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Широков В. А., Манако В. В. Організація ресурсів національної словникової бази.
Мовознавство, 2001, № 5.
60
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): Зб. наук. праць. Київ :
Довіра. 2008. С. 233–242.
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На базі дев’яти ТТ було сформовано дев’ять видавничо-технологічних
томів, упорядкованих за алфавітом. Протягом 2004–2005 років було виконано
науково-видавниче редагування першого видавничо-технологічного СУМ-20-1 (А
– горішок; перша редакція).
На початку 2007 року на базі дев’яти видавничо-технологічних томів
першої редакції було специфіковано 18 видавничо-технологічних томів і
поставлено завдання – створити другу редакцію СУМ-20. Друга редакція
лексикографічно обробляється переважно співробітниками Українського мовноінформаційного фонду НАН України. Зазначимо, що вихідний текст другої
редакції СУМ-20 формується лексикографами Фонду в режимі прямого доступу
до лексикографічної бази даних (а не через комп’ютерних технологів), що
дозволило значно підвищити продуктивність та якість їхньої роботи. Саме тоді й
почалася промислова експлуатація ВЛЛ «СУМ».
У цілому, СУМ-20 – це система взаємопов’язаних і взаємозалежних
технологічних і еталонних томів, специфікація, зберігання й оброблення яких
здійснюється за допомогою ВЛЛ СУМ61. Для забезпечення несуперечливості
томів СУМ-20 встановлено наступні правила їхньої специфікації у ВЛЛ:
− Ім’я та ідентифікатор тому мають бути унікальними.
− Типи томів: том з еталонним текстом, який не може змінюватися
(наприклад, еталонним вважається текст паперового видання тому); том із
поточним текстом, який в установленому порядку змінюється спеціалістами або
автоматично (виправлення дефектів, додавання інформації і т. ін.).
− Кожна версія СУМ-20 має один єдиний набір томів з еталонним текстом
(Версія СУМ-20 – це підмножина декартового добутку її томів з еталонним і
поточним текстом).
− У будь-який момент часу всі томи з еталонним текстом мають один
єдиний набір статей із поточним текстом.
Запуск лексикографічного процесу в ВЛЛ СУМ передбачає наступні
послідовні дії користувача А)-В):
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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): Зб. наук. праць. Київ :
Довіра. 2008. С. 233–242; Широков В. А., Манако В. В. Математические конструкции для
формального описания фундаментальной академической лексикографической системы
“Словарь украинского языка”. Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing’2008:
Зб. наук. пр. К :Довіра. 2009. С. 161–167; Широков В. А., Манако В. В., Якименко К. М.,
Кондрачук И. М. Синхронизация и наследование технологических томов фундаментальной
академической лексикографической системы „Словарь украинского языка”. MegaLing'2010.
Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій; Тези Міжнародної наукової
конференції: 1–7 жовтня 2010. Україна. Крим. Партеніт. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM);
Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія. Київ : Наукова думка, 2011. 351 с.
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А). Відкрити Internet-браузер і перейти на сайт http://lcorp.ulif.org.ua/, де
обрати пункт Система лінгвістичної взаємодії «ВЛЛ» або одразу перейти на
Веб-сторінку http://lcorp.ulif.org.ua/vll/.
Зауважимо, що під час першого звернення до цієї сторінки з нового
комп’ютера слід натиснути кнопку Run у самому низу сторінки. На усі питання,
що виникають, треба відповідати Run. При першому старті система перевіряє і за
необхідності встановлює недостатні компоненти на комп’ютері. Це може зайняти
від хвилини до години, залежно від потужності комп’ютера і встановлених на
ньому компонентів (бібліотеки Net Framework 4.0). Може виникнути
перезавантаження і виконання цього пункту знову.
Під час наступних звернень до цієї сторінки для запуску системи слід
натискати launch і, якщо виникатимуть питання, відповідати Run.
Б). Заповнити форму ідентифікації користувача у ВЛЛ СУМ (рис. 13.2)

Рис. 13.2. Ідентифікація користувача у ВЛЛ СУМ

Ця форма містить такі компоненти:
«Введіть ім’я» – поле вводу імені користувача;
«Введіть пароль» – поле вводу пароля;
«Адм. функції» – перехід до функцій адміністрування ВЛЛ (доступно
тільки для користувачів, які мають права доступу рівня admin або restrict admin –
див. п. 13.3.4);
випадний список вибору мови інтерфейсу ВЛЛ – доступні українська (uk),
російська (ru), англійська (en).
«ОК» – кнопка прийняття обраних параметрів і переходу до вікна вибору
лексикографічної системи ВЛЛ;
«Скасувати» – кнопка відміни входу до ВЛЛ.
В). Вибрати потрібну версію лексикографічної системи (рис. 13.3)
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Рис. 13.3. Вибір лексикографічної системи у ВЛЛ

Ця форма містить такі компоненти:
«База даних» – випадний список вибору бази даних. Тут під «базою даних»
розуміємо сукупність деяких ЛБД, об’єднаних за функціональним призначенням,
наприклад: основна робоча база даних – main db, еталонна база даних – etalon db,
тестова база даних – test db;
«Лексикографічна система» –
випадний список вибору типу
лексикографічної системи. Містить такі ЛС, як тлумачна (explanatory), граматична
(grammatical), етимологічна (etymological) та інші;
«Мова» – випадний список вибору мови ЛС. Залежить від того, ЛС яких
мов реалізовані для даного типу, наприклад, для ЛС тлумачного типу доступні
українська (безпосередньо СУМ), російська і турецька ЛС;
«Діапазони» – список вибору діапазонів редагування: якщо доступ
користувача на редагування обраної ЛС обмежений деякими діапазонами, то він
може вибрати будь-яку їх підмножину із списку;
«Вивести все» – якщо доступ користувача на редагування обмежений
діапазонами, то вибір даного пункту дозволяє вивести весь реєстр ЛС (при цьому
діапазони, редагування яких користувачу не дозволено, будуть надані тільки у
режимі перегляду);
«Нова панель» – у випадку, коли користувач вже працює з якоюсь ЛС,
вибір даного пункту дозволяє відкрити іншу ЛС в окремій новій панелі головного
вікна ВЛЛ, інакше вона буде відкрита у тій же панелі замість попередньої ЛС;
«ОК» – кнопка прийняття обраних параметрів і переходу до Головного
вікна редагування лексикографічних об’єктів СУМа (про процес «Редагування
лексикографічних об’єктів» – див. детальніше у п. 13.3.5);
«Скасувати» – кнопка скасування входу до ВЛЛ.
Для станцій користувачів ВЛЛ СУМ установлено наступні вимоги:
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Апаратні вимоги (hardware): Processor – Pentium IV, Pentium M, Core,
AMD Athlon, AMD Phenom, Core 2 Duo, Core 2 Quad; RAM – 512 MB (>=1 GB);
HDD free space >= 10 GB.
Системне програмне забезпечення: Microsoft Windows XP SP2, Windows
Server 2003 SP1, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008;
Internet Explorer 6+; .Net Framework 4.0.
Internet: Bandwidth >= 256 Mbps.

13.3.2. Парсинг62
Застосування теорії лексикографічних систем для створення ЛС СУМ
дозволило виконати в автоматичному режимі так званий «парсинг» СУМ-11,
тобто конверсію тексту СУМ-11 у ЛБД, і на цій базі побудувати високоефективну
комп’ютеризовану технологію63 створення тексту СУМ-20.
Першим кроком виконання конверсії тексту СУМ-11 було «Підготувати
текст СУМ-11 (9856 стор.) до конверсії в ЛБД»64. Основні завдання цього кроку
наступні: розроблення технологічної схеми підготовки до парсингу; сканування й
розпізнавання тексту СУМ-11; виконання двох коректур WORD-тексту СУМ-11
об’ємом більш ніж 60 тис. стор.; конверсія WORD-тексту в HTML-текст.
Приклади ряду кількісних показників завдань з конверсії СУМ-11
представлені в таблицях 13.2 і 13.3.
Таблиця 13.2.
Кількісні показники структурних елементів тексту СУМ-11
№

Назва показника

СУМ–11

1.

Кількість статей

133.998

2.

Кількість знаків у статтях

3.

Кількість семантичних станів:

204.052

− у т.ч. значень

164.013

− у т.ч. відтінків

40.039

56.269.571

4.

Кількість ілюстрацій

337.812

5.

Кількість стійких словосполучень

62

19.012

Парсинг словника – це автоматичний (автоматизований) процес перетворення його
тексту в комп’ютерну лексикографічну базу даних із визначеною структурою.
63
Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / В. А. Широков,
В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков та ін. Київ : Довіра, 2010. 293 с.; Широков В. А.,
Манако В. В.Організація ресурсів національної словникової бази. Мовознавство, 2001, № 5
64
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): Зб. наук. праць. Київ :
Довіра. 2008. С. 233–242.

185

Структурні елементи словникових статей А2, СЕ́РЦЕ.
СЕ́ РЦЕ
Структурний елемент
А2
Знак
6.657
175.676
Блок
5
0
Значення (тлумачення)
10
7
Відтінок значення
10
8
Стійке словосполучення (СС)
0
552
Значення СС
0
140
Ілюстрація
43
294

Таблиця 13.3.

Наступним кроком виконання конверсії тексту СУМ-11 було «Виконання в
автоматичному режимі конверсії HTML-тексту СУМ-11 у ЛБД-текст». Приклади
завдань цього кроку:
– розроблення базової структури ЛБД;
– ідентифікація й узагальнення формальних ознак структурних елементів
тексту СУМ-11;
– автоматична конверсія HTML-тексту в ЛБД-текст.
У структурі ЛБД «СУМ» специфіковані такі основні таблиці (див. фрагмент
схеми зв’язків між ними на рис. 13.4): таблиця lang – «Мови й типи ЛБД»; alphadigit
– «Алфавіт і цифрові коди»; nom – «Реєстрові слова»; ranges – «Діапазони
редагування»; intgroup – «Блоки тлумачень»; interpr – «Тлумачення»; fraseol –
«Стійкі словосполучення» (СС); shade – «Відтінки»; subshade – «Частини тлумачень і
значень СС»; formula – «Формули тлумачень»; illustr – «Ілюстрації».

Рис. 13.4. Фрагмент схеми зв’язків між таблицями ЛБД «СУМ»
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Структуру й опис ЛБД СУМ детальніше розглянуто в праці65.
Розглянемо детальніше таблицю тлумачних структурних елементів
(ukexpl_formula). У ній зберігаються такі елементи правих частин словникових
статей, їхні параметри й ознаки:
id [int] – унікальний ідентифікатор тлумачного елемента;
id_up [int] – ідентифікатор запису вищого рівня, з яким пов’язаний
тлумачний елемент;
lv [int] – рівень тлумачного елемента;
lv_up [bit] – ознака того, що або тлумачний елемент безпосередньо
пов’язаний з реєстровою одиницею або з іншим тлумачним елементом;
id_nom [int] – ідентифікатор статті, до якої належить тлумачний елемент;
number [int] – порядковий номер тлумачного елемента в межах одного рівня;
name [nvarchar (4000)] – назва тлумачного елемента;
interpr [nvarchar (4000)] – текст формули тлумачення;
param [nvarchar (1000)] – граматичні і 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 того, що тлумачний елемент був змінений;
fixed [bit] – ознака того, що запис зафіксовано, тобто його не можна
змінювати;
login [int] – ідентифікатор користувача, який вносив останні зміни в
тлумачний елемент;
changetype [tinyint] – тип змін: якщо 0, то це системні зміни, історію яких не
треба зберігати.
Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), id_up, lv, lv_up, id_nom,
number. Рівні структурних елементів словникових статей: 0 – реєстрове слово; 1 –
блок тлумачень; 2 – тлумачення слова; 3 – стійке словосполучення; 4 – значення
словосполучення;
5–
відтінок
тлумачення;
6–
дериват
стійкого
словосполучення.
Для забезпечення процесу автоматичної конверсії тексту СУМа в ЛБД в
Українському мовно-інформаційному фонді НАН України було розроблено
програмне забезпечення для виділення елементів його структури відповідно до
будови ЛС СУМ і з використанням поліграфічних ознак її текстової ідентифікації.
Фрагмент списку цих поліграфічних ознак представлено в табл. 13.4.
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Таблиця 13.4.
Фрагмент списку поліграфічних ознак ідентифікації елементів структури СУМа
Структурний
елемент
Реєстрове слово N

Права частина статті,
початок

Тлумачення, початок
Тлумачення,
Кінець
Літературні джерела
Відтінок
Фразеологізм

Формальна ознака структурного елемента
Початок: абзац, літера (українська, півжирний шрифт,
верхній регістр).
Кінець:
кома;
крапка;
пробіл, індекс, цифра, кома;
пробіл «див.»;
пробіл, індекс, цифра, пробіл «див.»;
двокрапка.
Крапка, пробіл, цифра «1», крапка (прямий шрифт);
крапка, пробіл, літера (українська, прямий шрифт, верхній
регістр);
двокрапка;
відсилкове слово «див.» (курсив).
Крапка, пробіл, літера (українська, прямий шрифт, верхній
регістр).
Текст (курсив), крапка, пробіл;
квадратна відкриваюча дужка (прямий шрифт);
Відкриваюча дужка, текст, закриваюча дужка (прямий
шрифт).
Подвійна скісна риска «//» (прямий шрифт).
Один із спеціальних символів (@, $, ^, &);
абзац, одна літера (українська, півжирний шрифт, верхній
регістр), пробіл, літера (українська, нижній регістр);
абзац, одна літера (українська, півжирний шрифт, верхній
регістр), літера (українська, нижній регістр).

Приклад конверсії фрагмента статті А2 в ЛБД:
Word-текст А2 (1 знач.) → HTML-текст А2 (1 знач.) → ЛБД-текст А2 (1 знач.)
Фрагмент статті А2 (Word- текст 1 знач. СУМ–11):
А2, спол. 1. І. протиставний. 1. Поєднує речення, протиставлені змістом
одне одному; значенням близький до але, проте, навпаки. Згода дім будує, а
незгода руйнує (Номис, 1864); є багато на світі учених людей, а поетів мало
(Коцюб., III); Дві сили на землі: ..Одна – це гніт і кров, це визиск і неволя.., А друга
– чесний труд у дружбі світлочолій (Рильський, І); // із част. не (сполучення не...,
а або а не). Поєднує речення (або члени речення), з яких одне виключається
іншим. Не питай старого, а бувалого (Номис, 1864); Щоб ви [слова] луну гірську
будили, а не стогін, щоб краяли, та не труїли серце, щоб піснею були, а не
квилінням (Л. Укр., І); [X м е л ь н и ц ь к и й :] Слухайте всі. Гінців послав я, це
вірно. Але не до короля, а до народу руського просити про допомогу (Корн., І).
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Фрагмент статті А2 (HTML-текст 1 знач.):
<B><P>А <SUP>2</SUP>,</B> <I>спол.</I> І. <I>протиставний.</I> 1.
Поєднує речення, протиставлені змістом одне одному; значенням близький до
але, проте, навпаки. <I>Згода дім будує, а незгода руйнує</I> (Номис, 1864,
№3280); <I>є багато на світі учених людей, а поетів мало</I> (Коцюб., III,
1956, 277); <I>Дві сили на землі: ..Одна – це гніт і кров, це визиск і неволя.., А
друга – чесний труд у дружбі світлочолій</I> (Рильський, І, 1956, 334); // <I>із
част.</I> не <I>(сполучення</I> не..., а <I>або</I> а не). Поєднує речення (або
члени речення), з яких одне виключається іншим. <I>Не питай старого, а
бувалого</I> (Номис, 1864, № 5785); <I>Щоб ви</I> [слова] <I>луну гірську
будили, а не стогін, щоб краяли, та не труїли серце, щоб піснею були, а не
квилінням</I> (Л. Укр., І, 1951, 191); [<S>Xмельницький</S>:] <I>Слухайте
всі. Гінців послав я, це вірно. Але не до короля, а до народу руського просити
про допомогу</I> (Корн., І, 1955, 215).</P>

Фрагмент статті А2 (ЛБД-текст 1 знач.):
2

<!--WORD-->А <!--/WORD-->
<!--PART-->Сполучник<!--/PART-->
<!--LEFTPART-->[а], спол. <!--/LEFTPART-->

<!--BLOCK 1-->I. протиставний. <!--/BLOCK-->
<!--INTERPR 1: BLOCK 1-->1. Поєднує речення, протиставні за
змістом одне одному; значенням близький до а л е , п р о т е ,
н а в п а к и <!--/INTERPR-->.
<!--ILLUSTR 1-->Згода дім будує, а незгода руйнує
(прислів’я)<!--/ILLUSTR-->
<!--ILLUSTR 2-->Є багато на світі учених людей, а поетів
мало (М. Коцюбинський)<!--/ILLUSTR-->
<!--SHADE 1: INTERPR 1-->// <!--GRAM-->із част. н е (спол.
н е .., а або а н е ). <!--/GRAM-->Поєднує речення (або члени
речення), з яких одне виключає інше<!--/SHADE-->.
<!--ILLUSTR 1-->Не питай старого, а бувалого (Номис)<!-/ILLUSTR-->
<!--ILLUSTR 2-->Щоб ви [слова] луну гірську будили, а не
стогін, щоб краяли, та не труїли серце, щоб піснею були, а не
квилінням (Леся Українка)<!--/ILLUSTR-->
<!--ILLUSTR 3-->[Х м е л ь н и ц ь к и й :] Слухайте всі. Гінців
послав я, це вірно. Але не до короля, а до народу руського просити
про допомогу (О. Корнійчук)<!--/ILLUSTR-->.
Таким чином, фрагмент тексту статті А2 представляється у вигляді ЛБДтексту з ідентифікацією усіх базисних структурних елементів тексту А2, що
дозволяє забезпечити прямий доступ до цих елементів, у тому числі їх
редагування, видалення, додавання нових і т. ін.
Зазначимо, що конверсія тексту СУМ-11 в ЛБД дозволила також створити
ЛБД текстів різних технологічних томів ЛС-СУМ.
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13.3.3. Підхід до проектування користувацького інтерфейсу
Загальною метою проектування користувацького інтерфейсу ВЛЛ СУМ
(далі – ILPS) є забезпечення комп’ютерної підтримки користувачів для вирішення
завдань переходу від множини технологічних томів {ТТ(N)} і множини еталонних
томів {Е(N)}, які репрезентують N-е видання, до множини технологічних томів
(ТТ(N+1)} і множини еталонних томів {Е(N+1)}, які репрезентують (N+1)-е
видання СУМа. У контексті досягнення цієї мети СУМ, по-перше, вважається
системою взаємопов’язаних і взаємозалежних упорядкованих пар множин
{{ТТ(i)}, {Е(i)}}, i = 1, 2, …, розподілене оброблення яких здійснюється різними
групами користувачів за допомогою ВЛЛ СУМ. По-друге, для двох послідовних
видань СУМа вважається, що пари множин {{ТТ(N)}, {Т(N)}} и {{ТТ(N+1)},
{Т(N+1)}} репрезентують два загальних стани СУМа: початкове и цільове. Потретє, LPS зручно представляти у вигляді множини станів і переходів між ними.
Кожний стан у LPS описується певними наборами системних змінних, що
відображають різні властивості томів, частин томів, словникових статей і інших
лексикографічних об’єктів СУМа. Перехід від одного стану в інший здійснюється
процесу
шляхом
виконання
певних
учасниками
лексикографічного
послідовностей операцій або процесів, які, у свою чергу, виконуються за певних
початкових і завершальних умов. Такі умови зручно записувати із використанням
предикатів певного вигляду.
З урахуванням особливостей LPS, викладених у працях66, для проектування
нових компонентів ILPS необхідно також установити:
− основні процеси LPS;
− стани лексикографічних об’єктів СУМа в LPS, а також відповідні набори
системних змінних і умови переходів між станами.
Установлено такі основні процеси LPS:
Адміністрування ЛО – забезпечує керування правами доступу до
компонентів ВЛЛ учасників лексикографічного процесу;
Редагування ЛО – забезпечує комп’ютерну підтримку користувачів під час
редагування томів, діапазонів томів, статей індексів та їх структурних елементів;
Пошук ЛО – забезпечує комп’ютерну підтримку багатопараметричного
доступу до цільових наборів статей та їх компонентів;
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Комунікації з ЛО – забезпечує комп’ютерну підтримку різних видів
документованих взаємодій учасників лексикографічного процесу. Наприклад,
«Коментування» (словникових статей та їх компонентів), «Інструкція» для
лексикографів, «Повідомлення» для інших користувачів;
Моніторинг ЛО – забезпечує комп’ютерну підтримку моніторингу
показників виконання робіт учасниками лексикографічного процесу;
Синхронізація текстів ТТ – забезпечує комп’ютерну підтримку покрокової
зміни текстів ТТ у певному порядку або ліквідації відмінностей між копіями
даних ТТ;
Успадкування текстів ТТ – забезпечує автоматизований облік і супровід
сукупності усіх підмножин, успадкованих у тексті ТТ;
Маркування й індексація ЛО – забезпечує граматичне маркування слів у
словникових статтях;
Тестування ЛО – забезпечує автоматизоване тестування ЛО;
Лексикографічна статистика – забезпечує комп’ютерну підтримку
кваліметрії словникових текстів СУМа;
Онлайнова версія еталонних томів – забезпечує онлайновий доступ до
тексту еталонних томів.
Основні рівні декомпозиції LPS за станами лексикографічних об’єктів
СУМа:
Декомпозиція LPS за станами томів. На цьому рівні для LPS виду {Е1-9(1),
1-18
(2)}→{Е1-18 (2), ТТ1-18 (3)} виконується наступна декомпозиція за станами
ТТ
томів:
{Е1-9(1), TT1-18 (2)} → {Е1(2), Е1-9(1), TT2-18 (2), ТT1(3)}, [Е1(2)→{TT2-18 (2), T1 (3)}];
…
{Е1-i (2), Е1-9(1), TTi+1 (2), ТT1-i (3)} →{Е1-(i+1) (2), Е1-9(1), TT(i+1)-18 (2), ТT1-(i+1) (3)},
[Е1+1(2) → {TT(i+1)-18 (2), Е1-i (3)}].
Декомпозиція LPS за станами частин томів. На цьому рівні виконується
декомпозиція кожного переходу за станами томів у множину переходів за станами
частин томів. Частини томів специфікуються за діапазонами словникових статей
для кожного тому, які закріплюються за певними групами користувачів
(лексикографами, технологами, адміністраторами і т. ін.).
Установлено наступні основні частини еталонних томів СУМа:
Передмова (Доповнення до Інструкції; Статистика тому тощо).
Словникові статті (в алфавітному порядку).
Індекс реєстрових слів.
Фразеологічний індекс.
Доповнення до тому. Наприклад: Список виправлень виявлених дефектів;
Список словникових статей і Список стійких словосполучень, доданих до тексту
попередніх еталонних томів.
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Декомпозиція LPS за станами словникових статей томів та їхніх частин.
Кожний перехід за станами томів або їхніх частин деталізується за станами
словникових статей томів та їхніх частин. До складу словникових статей
включено ряд нових структурних компонентів, наприклад:
− коментарі до словникової статті;
− альтернативні варіанти статті та її структурних елементів.

13.3.4. Адміністрування доступу
Процес «Адміністрування ВЛЛ» призначений для забезпечення керування
правами доступу до лексикографічних об’єктів учасників лексикографічного
процесу ВЛЛ. До складу ВЛЛ входять різні лексикографічні об’єкти: ВЛЛ СУМ,
граматична ЛС, етимологічна ЛС, ЛС тлумачних словників російської, турецької
мови та ін. Кожна ЛС включає в себе певну лексикографічну БД (ЛБД) і
відповідний користувацький інтерфейс ВЛЛ, який забезпечує інтеграцію
користувацьких інтерфейсів зазначених ЛС, а також інтерфейс адміністратора
ВЛЛ для доступу до конфігурації ВЛЛ і керування доступом користувачів до
компонентів ВЛЛ.
Зазначені лексикографічні системи описуються у конфігураційній БД ВЛЛ
за допомогою наступних параметрів:
− параметр тип ЛС – може набувати значень: Тлумачна, Граматична,
Етимологічна і т. ін.);
− параметр БД – вказує на віртуальну сукупність БД, до якої належить ЛБД
(наприклад: Основна, Тестова, Еталонна і т. ін.);
− параметр мова – може набувати значень будь-якої із підтримуваних у
системі мов. 
Наприклад, ЛБД СУМ у конфігурації ВЛЛ описується наступними
параметрами: тип ЛС – «Тлумачна», БД – «Основна», мова – «Ukrainian».
У конфігураційній БД ВЛЛ кожен користувач описується різними
параметрами, які у сукупності створюють профіль користувача. У вікні
«Редагування користувача / вкладка «Користувачі»» адміністратором ВЛЛ
може бути створений або змінений профіль користувача, що містить такі дані
(рис. 13.5):
− ПІБ, дата народження та інша персональна інформація про користувача; 
− логін користувача і його пароль для входу до ВЛЛ; 
− належність до групи користувачів (див. також вкладку «Групи»);
− персональні права доступу (якщо вони відрізняються від групових, – див.
вкладку «Права»);
− діапазони редагування (див. вкладку «Діапазони»).
Зазначені дані можна додавати (кнопка «Додати»), видаляти (кнопка
«Вилучити»), змінювати (кнопка «Зберегти»).
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Рис. 13.5. Вікно «Редагування користувача» / вкладка «Користувачі»
для опису профілю користувача ВЛЛ

Кожний учасник лексикографічного процесу має різні права доступу до
різних ЛБД ВЛЛ. Для ВЛЛ СУМ ці права можуть набувати значень із наступного
списку:
admin – право адміністрування;
restradmin – право обмеженого адміністрування;
editor – право редагування словникових статей;
alteditor – право редагування тільки альтернативних варіантів словникових
статей;
extviewer – право перегляду словникових статей із розширеними
можливостями (наприклад, вибірки, перегляд статистики, історії редагування і т.
ін.);
viewer – тільки перегляд словникових статей.
Група користувачів – це користувачі ВЛЛ, які мають однаковий набір прав
доступу до заданої підмножини ЛБД у складі ВЛЛ. Наприклад, група editor має
доступ рівня editor до ряду ЛБД тлумачного типу і доступ рівня extviewer до
деяких інших ЛБД (наприклад, до ЛБД 11-томного видання СУМа, яка не
призначена для редагування). Вкладка «Права» забезпечує встановлення прав
доступу до певної ЛБД, якщо вони відрізняються від прав доступу групи, до якої
належить цей користувач. Ця вкладка має такі ж стовпчики, як і вкладка «Групи».
Зміни в групі прав доступу для будь-якої ЛДБ, створення нової групи або
вилучення групи здійснюється адміністратором за допомогою вкладки «Групи»
(рис. 13.6).
193

Рис. 13.6. Вкладка «Групи» («Права») для опису груп користувачів з прав доступу
(для встановлення прав доступу для користувача)

Вкладка «Діапазони» забезпечує встановлення прав доступу до різних
діапазонів редагування для різних ЛБД (рис. 13.7).

Рис. 13.7. Вкладка редагування інформації про діапазони редагування
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Кожен діапазон задається для певної ЛБД в колонках «БД», «ЛС», «Мова».
При цьому він має назву («Назва») і може бути заданий або нижньою і верхньою
межею діапазону («Нижня», «Верхня»), або умовою в форматі мови SQL
(«Умова»). («Акт.»). Також для діапазону вказується можливість перегляду
статей за межами діапазону («Все») і його статус: чи є він діапазоном
лексикографа або наукового редактора («Статус»). Якщо деякий діапазон
потрібно тимчасово відключити, то він може бути встановлений неактивним
(«Акт.»).

13.3.5. Редагування лексикографічних об’єктів
Процес «Редагування» призначений для забезпечення комп’ютерної
підтримки редагування тексту СУМ-20 спеціалістами. Програмна ВЛЛ «СУМ»
підтримує редагування лексикографічних об’єктів тексту СУМ-20 за допомогою
наступних вікон і меню користувацького інтерфейсу:
− Головне вікно редагування СУМ-20 (рис. 13.8);
− Меню «Вигляд» головного вікна редагування (рис. 13.9);
− Меню «Вибір» головного вікна редагування (рис. 13.10);
− Меню «Статистика» головного вікна редагування (рис. 13.11);
− Меню «Індексування» головного вікна редагування (рис. 13.12);
− Вікно створення нової статті (рис. 13.13);
− Вікно редагування словникової статті (рис. 13.14);
− Вікно обліку етапів редагування статті (рис. 13.15);
− Вікно «Фільтр з верифікації нових слів» (рис. 13.16);
− Вікно верифікації лексичної одиниці (рис. 13.17);
− Вікно редагування реєстрового слова (рис. 13.18);
− Вікно редагування словникового значення (дефініції) (рис. 13.19);
− Вікно редагування ілюстрацій (рис. 13.20);
− Вікно перегляду історії редагування статті (рис. 13.21);
− Вікно редагування варіантів елементів словникової статті (рис. 13.22);
− Вікно фільтра за етапами редагування статей (рис. 13.23);
− Вікно збереження словникових статей у HTML-файлі (рис. 13.24);
− Вікно редагування фразеологічного індексу (рис. 13.25);
− Вікно перегляду фразеологічного індексу статті (рис. 13.26);
− Вікно перегляду Інструкції з укладання тексту СУМ-20 (рис. 13.27).
Нижче описані основні компоненти зазначених вікон.
У Головному вікні редагування СУМ-20 (рис. 13.8) зліва відображається
реєстр словника з такими стовпчиками:
Реєстр – призначений для вибору заголовкового слова словникової статті;
О – призначений для зазначення номера омоніма;

195

Л – може набувати значень «пусто» (якщо ця стаття не була змінена), 1
(якщо ця стаття була змінена) і 2 (якщо це нова стаття);
В – містить ознаку завершення редагування статті (наприклад, якщо для цієї
статті завершений етап видавничого редагування);
Ф – містить ознаку завершення редагування фразеології статті (у
необхідних випадках замість Ф використовується Т – ознака завершення
оброблення статті технологом).

Рис. 13.8. Головне вікно редагування СУМ-20

У Головному вікні редагування СУМ-20 справа відображається текст
словникової статті. Призначення кнопок на панелі інструментів Головного вікна
редагування СУМ-20 (зліва направо):
Кнопка «Додати» – призначена для створення нової словникової статті;
Кнопка «Редагувати» – призначена для редагування обраної статті або її
варіанта;
Кнопка «Вилучити» – призначена для вилучення обраної статті;
Кнопка «Скопіювати» – призначена для створення копії обраної статті;
Кнопка
«Історія редагування» – призначена для перегляду історії
внесення змін у статтю;
Кнопка
«Інші редакції статті» – призначена для відображення вікна
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вибору альтернативних редакцій статті;
Кнопка
«Записати статті» – призначена для збереження в HTML-файлі
обраної статті або діапазону статей;
Кнопка «Записати фразеологічний індекс» – призначена для збереження
в HTML-файлі фразеологічного індексу для обраного діапазону статей;
Кнопка «Роздрукувати статтю» – призначена для виводу на друк обраної
статті;
Кнопка
«Додати коментар» – призначена для додавання коментаря до
обраної статті;
Кнопка «Обробити коментарі» – призначена для оброблення коментарів
до обраної статті;
Кнопка «Записати коментарі» – призначена для збереження у текстовому
файлі коментарів, обраних за певною умовою;
Кнопка «Заблокувати / Розблокувати» – призначена для блокування або
розблокування можливості редагування статей із заданого діапазону реєстру;
Кнопка
«Перейти до слова» – призначена для переходу до статті із
заголовковим словом, яке обрано у тексті поточної статті;
Кнопка
«Повернутися» – призначена для повернення до попередньої
статті;
Кнопка
«Інструкція» – призначена для перегляду Інструкції з укладання
тексту СУМ-20;
Кнопка
«Форум» – призначена для переходу на Веб-форум
лексикографів і технологів СУМ-20;
Кнопка «SQL:» – призначена для фільтрації реєстру Словника за довільною
умовою у форматі SQL, яка вводиться в сусідньому рядку;
Кнопка для створення повідомлень різним групам користувачів СУМ-20.
Панель інструментів Головного вікна редагування СУМ-20 містить
наступні меню: «Вигляд», «Вибір», «Статистика», «Індексування». Нижче
описані пункти кожного меню.
Меню «Вигляд» (рис. 13.9) містить такі пункти для встановлення поточних
параметрів вигляду словникових статей під час збереження їх у головному вікні
та під час збереження їх у файлі:

Рис. 13.9. Меню «Вигляд» головного вікна редагування СУМ-20
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Пункт «Без ілюстрацій» – якщо ця опція встановлена, статті виводяться без
ілюстрацій;
Випадний список вибору шрифту статей;
Випадний список вибору мови інтерфейсу (українська, російська,
англійська);
Пункт «Заміняти наголоси» – якщо ця опція встановлена, символи #, які
використовуються у статтях для позначення наголосу, автоматично замінюються
на символ наголосу;
Пункт «Підсвічувати зміни» – якщо ця опція встановлена,
використовуються кольорові виділення доданих та змінених фрагментів статей;
Пункт «Вирівнювати вліво» – якщо ця опція встановлена, текст статей
вирівнюється за лівим краєм (за умовчанням застосовується вирівнювання за
шириною).
Вигляд статей у процесі відображення (але не під час виведення на друк)
також змінюється за допомогою наступних функцій панелі, розташованої у
нижньому правому кутку головного вікна редагування СУМ-20:
«Сторінка повністю» – використовується для виведення статті в
посторінковому форматі в 1 стовпчик;
«Дві сторінки» – використовується для виведення статті в
посторінковому форматі в 2 стовпчики;
«З прокруткою» – використовується для виведення статті в форматі
прокручуваного тексту без розбивки на сторінки;
– використовується для встановлення розміру шрифту
статті (– - зменшення, + - збільшення).
Меню «Вибір» (рис. 13.10) містить пункти, призначені для вибору різних
підмножин статей СУМ-20 за такими фільтрами:
Пункт «Всі» – відміна усіх установлених фільтрів (крім обмежень за
діапазонами редагування, які були обрані під час входу до програми) і виведення
усього реєстру в головному вікні;
Пункт «Фразеологічний режим» – перехід до фразеологічного режиму
словника;
Пункт «З накопиченням» – вибір цього фільтру означає, що кожний
наступний фільтр буде встановлюватися з урахуванням попереднього;
Пункт «Діапазон...» – фільтр за заданим діапазоном реєстру;
Пункт «Дата і час...» – фільтр за статтями, останні зміни в яких були
зроблені за заданий проміжок часу;
Пункт «Вибірка...» – вхід до вікна вибірки, яке дозволяє задавати та
комбінувати між собою умови для вибору статей за значеннями різних їх
елементів і параметрів;
Пункт «Виконавці» – фільтр за діапазонами, закріпленими за різними
лексикографами і редакторами;
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Рис. 13.10. Меню «Вибір» головного вікна редагування СУМ-20

Пункт «Етапи редагування...» – фільтр за етапами редагування статей;
Пункт «Коментарі...» – фільтр за коментарями до статей;
Пункт «Варіанти» – вибір статей, які мають варіанти їхніх елементів –
будь-які, відпрацьовані або невідпрацьовані;
Пункт «Верифікація...» – фільтр верифікації нових слів;
Пункт «Індексування» – вибір проіндексованих, частково проіндексованих
або не проіндексованих статей;
Пункт «Без тлумачень» – вибір статей без тлумачень;
Пункт «Словосп. без тлумачень» – вибір статей зі стійкими
словосполученнями без тлумачень;
Пункт «Без ілюстрацій» – вибір статей з тлумаченнями або відтінками без
ілюстрацій;
Пункт «Без іл. (тлум.)» – вибір статей з тлумаченнями без ілюстрацій;
Пункт «Без іл. (відт.)» – вибір статей, які мають відтінки без ілюстрацій;
Пункт «+ССС без позначки» – вибір статей, які містять невідпрацьовані
стійкі словосполучення;
Пункт «Стилістичні ремарки» – вибір статей із стилістичними ремарками,
що відібрані з випадного списку.
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Меню «Статистика» (рис. 13.11) містить такі пункти для отримання
статистичних даних щодо СУМ-20:

Рис. 13.11. Меню «Статистика» головного вікна редагування СУМ-20

Пункт «Показники виконання» – статистичні дані щодо словникових
статей та їх елементів для обраних лексикографів і діапазонів реєстру;
Пункт «Історія редагування» – дані з історії редагування статей для
обраних лексикографів і редакторів;
Пункт «Додані слова та ССС...» – статистичні дані з додавання слів та
стійких словосполучень;
Пункт «Розподіл за томами...» – таблиця розподілу статей за томами та
діапазонами редагування всередині кожного тому;
Пункт «Перерахувати символи» – перерахунок кількості символів у
статтях заданого діапазону;
Пункт «Кількість символів» – отримання загальної кількості символів у
статтях заданого діапазону;
Пункт «Стилістичні ремарки» – перегляд таблиці і діаграм, що
відображають кількість стилістичних ремарок у статтях;
Пункт «Відсилкові тлумачення» – перегляд таблиць і діаграм, що
відображають кількість відсилкових тлумачень у статтях.
Меню «Індексування» (рис. 13.12) призначено для індексації статей і
роботи з індексами і містить такі пункти:

Рис. 13.12. Меню «Індексування» головного вікна редагування СУМ-20
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Пункт «Індексувати діапазон» – почати індексацію статей у заданому
діапазоні;
Пункт «Індексувати статтю» – проіндексувати обрану статтю;
Пункт «Видалити у діапазоні» – видалити індекси в статтях заданого
діапазону;
Пункт «Видалити у статті» – видалити індекси в обраній статті;
Пункт «Список стоп-слів...» – відкриває вікно редагування стоп-слів.
Інші пункти меню «Індексування» встановлюють параметри режиму
індексації статей (див. детальніше в п. 13.3.11).
Вікно створення нової словникової статті представлено на рис. 13.13 і
містить наступні компоненти:

Рис. 13.13. Вікно створення нової статті

«Реєстрове слово» – текстове поле для введення реєстрового слова нової
словникової статті;
«Омонім» – поле для номера омоніма (0 – якщо немає омонімії);
«Активне» – ознака активного стану статті (встановлюється за
умовчуванням і може бути скасована, якщо статтю необхідно вилучити з реєстру,
але зберегти в базі даних);
«ОК» – створити нову статтю у відповідності з введеними даними і перейти
до вікна редагування цієї статті;
«Скасувати» – відмінити створення нової статті.
Вікно редагування словникової статті представлено на рис. 13.14. У лівій
частині цього вікна представлена структура статті у вигляді ієрархічного дерева з
такими компонентами:
Компонент «Блок» – представляє фрагмент статті, пронумерований
римськими цифрами;
Компонент «Тлум.» – представляє тлумачення слова;
Компонент «Відт.» – представляє відтінок тлумачення слова;
Компонент «Слсп.» – представляє стійке словосполучення (фразеологізм,
термін і т. ін.);
Компонент «Знач.» – представляє значення стійкого словосполучення;
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Компонент «*)Тлум.» – представляє частини тлумачень або відтінків,
пронумеровані а), б) і т. ін.
Компонент «Дер.» – представляє дериват фразеологізму (елемент, наявний в
СУМ-11);
Компонент «Іл.» – представляє текстову ілюстрацію до тлумачення,
відтінку і т. ін.

Рис. 13.14. Вікно редагування словникової статті

Представлення дерева статті можна змінити за допомогою наступних
елементів керування:
«Без тексту» – установлює режим, коли в дереві відображаються тільки
назви і номери елементів статті, але не їх вміст;
«З варіантами» – установлює режим перегляду структури статті, коли усі
елементі статті, що містять варіанти, позначаються символом «v»;
Повзунок у середині правої частини вікна дозволяє міняти розмір шрифту в
даному вікні та у вікні редагування структурних елементів статті.
Для обраного структурного елемента статті доступні такі функції:
«Додати» – призначена для додавання структурного елемента, тип якого
обирається з випадного списку нижче. Можна додати елемент того ж рівня.
Наприклад (див. рис. 13.14), якщо обрано «Тлум. 2», буде додано тлумачення, яке
буде вставлене після нього, при цьому номери наступних тлумачень збільшаться
на 1. Також можна додати елемент більш низького рівня. Наприклад, до обраного
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«Тлум. 2» – відтінок, ілюстрацію і т. ін., які будуть додані у кінець до вже існуючих
(«Відт. 1» або «Іл. 5» відповідно).
«Вилучити» – призначена для видалення обраного структурного елемента і
усіх йому підпорядкованих.
«Позиція» – призначена для того, щоб переставити елемент статті на тому ж
рівні на позицію, обрану з випадного списку. Наприклад, «Тлум. 2» (див. рис. 13.14)
можна переставити на 1-ше або 3-тє місце.
«> відтінок» – призначена для того, щоб зробити обране тлумачення
відтінком іншого тлумачення (попереднього або наступного – системою буде
запропоновано на вибір). Також можливий зворотний варіант – зробити відтінок
тлумаченням (кнопка буде мати вигляд «-> тлумачення»).
«В: завершено» – ознака того, чи пройшла ця стаття етап видавничого
редагування.
«Ф: завершено» – ознака того, чи пройшла ця стаття етап фразеологічного
редагування (або, в необхідних випадках, оброблення технологом).
Зазначимо, що іноді не обов’язково використовувати ці ознаки під час
редагування. Можна також надати цим ознакам інший зміст (тоді відповідно
зміниться і значення стовпчиків В і Ф у списку слів).
«Варіанти» – призначена для створення і редагування варіантів значень.
«Верифікація» – призначена для введення і редагування параметрів
верифікації нових слів.
«Зберегти» – призначена для збереження в базі даних поточної редакції статті.
Вікно «Редагування статті» містить випадне вікно (список) для обліку етапів
редагування словникової статті (рис. 13.15).

Рис. 13.15. Вікно обліку етапів редагування статті

203

Вікно верифікації лексичної одиниці (рис. 13.16) дає можливість представити
додаткову інформацію про слово, яке лексикограф вважає необхідним додати до
реєстру СУМ-20. У полях цього вікна описуються наступні критерії й інші
параметри, пов’язані з додаванням кожного нового слова до реєстру СУМ-20:
«Критерії 1 групи» – перелік номерів критеріїв підбору лексики на основі
загальних принципів укладання словників; повний список критеріїв можна
переглянути, натиснувши кнопку із знаком «?» справа;
«Критерії 2 групи» – перелік номерів критеріїв підбору нових слів на основі
параметрів повноти лексико-семантичних груп, належності до різних стилів,
повноти дериваційних рядів; повний список критеріїв можна переглянути,
натиснувши кнопку із знаком «?» справа;
«УНЛК» – параметри використання даного слова в Українському
національному лінгвістичному корпусі: кількість слововживань («Кількість») і дата,
коли воно отримано («Дата»);
«Google» – параметри вживання даного слова в пошуковій системі Google:
аналогічно («Кількість», «Дата»);
«Яндекс» – параметри вживання даного слова в пошуковій системі Яндекс:
аналогічно («Кількість», «Дата»);
«Висновок лексикографа» – коротке обґрунтування лексикографа щодо
необхідності введення даного слова до реєстру СУМ-20;
«Висновок остаточний» – остаточний висновок щодо введення даного слова
до реєстру СУМ-20;
Кнопка «Зберегти» – використовується збереження введених параметрів у базі
даних;
Кнопка «Скасувати» – використовується для відміни введення даних і
закінчення роботи з вікном верифікації.

Рис. 13.16. Вікно верифікації лексичної одиниці
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За допомогою вікна «Фільтр верифікації нових слів» (рис. 13.17) можна
шукати й переглядати різні вибірки нових реєстрових слів. Підтримуються такі
параметри пошуку:

Рис. 13.17. Вікно фільтра верифікації нових слів

«Лексикограф» – П.І.Б. лексикографа, який ввів дані верифікації;
«Критерії групи 1» – перелік номерів критеріїв 1 групи підбору нових слів;
«Критерії групи 2» – перелік номерів критеріїв 2 групи підбору нових слів;
«УНЛК» – параметри вживання слова в УНЛК: інтервал кількості
слововживань («Кількість від», «до») і інтервал дат, коли воно отримано («Дата
від», «до»);
«Google» – параметри вживання слова в Google: аналогічно («Кількість
від», «до»; «Дата від», «до»);
«Яндекс» – параметри вживання слова в Яндекс: аналогічно («Кількість
від», «до»; «Дата від», «до»).
Можна здійснювати фільтрацію реєстру у відповідності з уведеними
параметрами («Вибрати») або відмовитися від неї («Скасувати»).
Вікно редагування реєстрового слова (рис. 13.18) дає можливість ввести
номер омоніма реєстрового слова і деякі інші параметри, а також відредагувати
ліву частину словникової статті.
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Рис. 13.18. Вікно редагування реєстрового слова

У вікні представлені такі компоненти статті:
«Реєстрове слово»
«№ омоніма» – зазначається номер омоніма або 0, якщо омонімія відсутня;
«Частина мови» – частина мови обирається з випадного списку;
«Посилання» – ознака встановлюється, якщо на дану статтю є посилання з
інших статей;
«див.» – ознака того, що дана стаття є відсилковою. Якщо ця ознака
встановлена, то слово, на яке вона посилається, заноситься до текстового поля
справа;
«Активне» – ознака активного стану статті, це значення встановлюється за
замовчуванням і може бути скасовано, якщо статтю необхідно вилучити з реєстру
словника, але зберегти в базі даних;
«Етимологія» – поле для етимологічної інформації (зараз не
використовується);
«Ліва частина статті» – текстове поле для розміщення й редагування лівої
частини статті;
«Без індексів» – якщо ліва частина статті була проіндексована, то її текст
відображається без індексних тегів;
– панель редагування шрифтових тегів у тексті лівої частини
статті. Підтримуються такі теги (зліва направо): півжирний шрифт, курсив,
розрядка, верхній індекс, нормальний шрифт. Теги встановлюються для
виділеного фрагмента тексту.
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Вікно редагування словникової дефініції (рис. 13.19) має такий вигляд для
усіх елементів статей, що мають формулу тлумачення.

Рис. 13.19. Вікно редагування словникового значення (дефініції)

У ньому представлено такі поля й функції:
«№ значення» – порядковий номер тлумачного елемента статті в межах
одного рівня;
«Вид» – у залежності від елемента статті може характеризувати його тип
або не використовуватися;
«Фраз. індекс» – перехід до вікна редагування фразеологічного індексу;
«Посилання» – ознака, яка встановлюється, якщо на дане тлумачення є
посилання з іншої словникової статті;
«Назва» – для стійких словосполучень і дериватів містить їхній текст, для
інших елементів не використовується;
«Тлумачення» – текст тлумачення;
«Параметри» – граматичні помітки, стилістичні ремарки;
«Без індексів» та панель шрифтових тегів аналогічні тим, що наведені у
вікні редагування слова.
Перед збереженням у ЛБД виконується перевірка коректності введеного
тексту на правильність розставляння тегів. Якщо знайдено помилки, то
збереження не дозволяється доти, доки вони не будуть виправлені. Передбачена
можливість відключення режиму перевірки.
Вікно редагування ілюстрацій (рис. 13.20) містить такі компоненти:
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Рис. 13.20. Вікно редагування ілюстрацій

«№ ілюстрації» – порядковий номер ілюстрації у межах значення, яке вона
ілюструє;
«Вид ілюстрації» – уведено для розрізнення авторських ілюстрацій і
речень, зараз використовується тільки у тлумачному словнику російської мови;
«Ілюстрація» – текст ілюстрації;
«Джерело» – джерело ілюстрації;
«Назва» – назва джерела (в СУМ не використовується);
«Образно», «У порівнянні» – ознаки ілюстрації, які відповідним чином
відображаються у тексті статті;
«Без індексів» і панель шрифтових тегів аналогічні тим, що наведені у вікні
редагування слова.
Серед інших допоміжних функцій відзначимо наступні:
− редагування фразеологічного індексу (додавання або видалення
реєстрових слів, пов’язаних із обраним фразеологізмом);
− редагування стоп-слів, які не підлягають індексації або мають бути
проіндексовані автоматично;
− автоматизоване введення похідних слів для доданого слова залежно від
його частини мови;
− блокування окремих діапазонів реєстру від редагування і скасування
цього блокування.
За допомогою вікна «Історія редагування» (рис. 13.21) користувач може:
− переглядати – хто, коли і які зміни вніс у статтю за весь період роботи з
нею;
− переглянути вигляд тексту статті в різні моменти часу (кнопка
«Перегляд»), при цьому в режимі «Підсвітити зміни» стаття відображається у
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поточному вигляді, але виділяються кольором усі елементи, що змінилися в ній у
порівнянні з обраним моментом часу;
− відфільтрувати інформацію за іменем користувача («Фільтр за логіном»)
та елементом статті («Фільтр за елементом»).
Кожний рядок у таблиці цього вікна описує одну зміну в словниковій статті
з використанням наступних стовпчиків:
«Логін» – логін користувача, який зробив зміну;
«Час ред.» – час внесення даної зміни;
«Елемент» – структурний елемент статті, у якому зроблено зміну;
«Дія» – тип зміни структурного елемента: додавання (add), редагування
(upd), вилучення (del);

Рис. 13.21. Вікно перегляду історії редагування статті

«Нові дані» – вигляд, якого набув елемент статті після зміни (пусто, якщо
він був вилучений);
«Старі дані» – вигляд, який мав елемент до зміни (пусто, якщо він був
доданий).
У цьому вікні також використовується опція «Закінчити» – кнопка
завершення роботи з вікном історії редагування статті.
За допомогою вікна «Редагування варіантів елементів словникової
статті» можна створювати й редагувати варіанти для структурних елементів
словникової статті (рис. 13.22).
У вікні представлені такі компоненти:
«Варіанти» – випадний список варіантів елемента статті;
«Автор» – користувач ВЛЛ, що створив даний варіант;
«Додати» – додавання варіанта до даного елемента статті;
«Зберегти» – збереження варіантів у базі даних;
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«Відпрацьовано» – ознака того, що даний варіант відпрацьований
лексикографом.

Рис. 13.22. Вікно редагування варіантів елементів словникової статті

Інші компоненти даного вікна аналогічні однойменним компонентам у вікні
редагування тлумачень.
За допомогою вікна «Фільтр за етапами редагування статті» (рис. 13.23)
можна отримати інформацію про етапи редагування статей.
У цьому вікні можна обрати будь-яку комбінацію ознак:
− стаття пройшла визначені етапи редагування;
− діапазон статей («Діапазон від», «до»);
− дати внесення змін до статті («Дата від», «до»);
− ознаки нових статей;
− ознаки змінених статей;
− завершення роботи над статтею («В») і над фразеологією у статті («Ф»);
− відфільтрувати реєстр словника за обраною комбінацією параметрів
(«Вибрати»).
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Рис. 13.23. Вікно фільтру за етапами редагування статей

За допомогою вікна збереження словникових статей у Word- або HTMLфайлі користувач може обрати діапазон або набір словникових статей та зберегти
в обраному форматі текст цих статей або список реєстрових слів (рис. 13.24).
Дане вікно містить такі компоненти:
Список зліва містить список реєстрових слів у відповідності з поточним
фільтром реєстру у тому випадку, якщо вибір відбувається зі списку;
«З діапазону» – режим, коли у файл записуються статті із заданого
діапазону реєстру («Від», «До»);
«Зі списку» – режим, коли статті для запису в файл можна вибрати зі
списку (якщо список містить декілька тисяч слів або більше, то його
завантаження може зайняти тривалий час);
«Вибрати все» – дозволяє відмітити весь список для запису в файл;
«Зміни після» – текстове поле, в якому можна зазначити дату для
збереження тільки тих статей, у яких були зроблені зміни після цієї дати;
«Тільки реєстрові слова» – режим збереження у файлі тільки списку
реєстрових слів, а не статей в цілому;
«Файл» – ім’я файлу, в якому будуть збережені статті або реєстрові слова;
– кнопка вибору папки, в якій буде збережено файл;
«Записати» – записати статті або реєстрові слова у файл;
«Закінчити» – завершити роботу з даним вікном.
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Рис. 13.24. Вікно збереження словникових статей у HTML-файлі

У вікні редагування фразеологічного індексу (рис. 13.25) можна додати або
вилучити відсилкові компоненти стійких словосполучень для фразеологічного
індексу. При цьому для доданих компонентів здійснюється перевірка наявності їх
у реєстрі словника.

Рис. 13.25. Вікно редагування фразеологічного індексу

Це вікно містить такі компоненти:
«Словосполучення» – зазначається заголовок стійкого словосполучення,
індекс до якого редагується;
«Опорне слово» – зазначається опорне слово, на яке дається тлумачення
словосполучення;
«Відсилкові слова» – формується список слів індексу – реєстрових слів, у
яких мають бути присутніми посилання на дане словосполучення;
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«Додати» – кнопка для додавання відсилкового слова в індекс, при цьому
слово вводиться у текстовому полі вище й під час спроби додавання перевіряється
на наявність у реєстрі словника;
«Вилучити» – кнопка для вилучення обраного у списку відсилкового слова
з індексу;
«Закінчити» – кнопка для завершення роботи з індексом.
За допомогою режиму й вікна перегляду фразеологічного індексу статті
(рис. 13.26) можна переглядати список стійких словосполучень словникової
статті.
У порівнянні зі звичайним режимом перегляду словникових статей у цьому
режимі з’являється список «Словосполучення», у якому наводяться усі стійкі
словосполучення для обраного реєстрового слова. Словосполучення, тлумачення
яких містяться у статті на це слово, подаються чорним кольором. Червоним
кольором виділяються словосполучення, які для цієї статті є відсилковими.

Рис. 13.26. Вікно перегляду фразеологічного індексу статті

Інструкція з укладання СУМа відображається у вікні «Інструкція СУМ-20» (рис.
13.27) за допомогою стандартних засобів операційної системи Windows.
У цілому введення та практичне використання представлених компонентів
користувацького інтерфейсу віртуальної лексикографічної лабораторії СУМ є
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суттєвим кроком у забезпеченні ефективної технологічної підтримки учасників
лексикографічного процесу СУМ.

Рис. 13.27. Вікно перегляду Інструкції з укладання тексту СУМ-20

Застосування інструментального комплексу «СУМ» у вигляді ВЛЛ також
продемонструвало високу ефективність укладання СУМ-20, дозволило
сформувати корпус Словника за відносно короткий час і надало можливість
безперервно його розвивати й удосконалювати на базі моніторингу мовної
динаміки української мови.

31.3.6. Пошук лексикографічних об’єктів
Процес «Вибірка» призначений для формування й наступного
використання цільових наборів словникових статей шляхом установлення й
комбінування різноманітних умов, яким повинні відповідати їхні структурні
елементи.
Цей процес реалізується за допомогою вікна «Вибірка за елементами
статей», яке містить такі 5 вкладок (згрупованих за ознакою належності полів, з
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якими пов’язані їх керуючі елементи, до відповідних окремих таблиць ЛБД
СУМ):
− вкладка «Реєстр» – містить поля, які стосуються усієї статті в цілому,
реєстру або лівої частини;
− вкладка «Значення» – містить поля, які стосуються тлумачних елементів
статей: тлумачень, відтінків, стійких словосполучень та їхніх значень;
− вкладка «Ілюстрації» – містить поля, які стосуються текстових
ілюстрацій;
− вкладка «В-Значення» – містить поля, які стосуються варіантів значень;
− вкладка «В-ілюстрації» – містить поля, які стосуються варіантів
ілюстрацій.
Керуючі елементи вкладок об’єднані в групи. Кожна група, що має
порядковий номер, відповідає певному полю або групі полів в ЛБД, які
визначають певний елемент статті.
Усі групи крім першої містять сполучник, який пов’язує умову вибору для
даної групи з іншими умовами у тій же вкладці. Цей сполучник може набувати
таких значень:
«--» – ця група не враховується у вибірці (за замовчуванням);
«та» – застосовується операція перетину «AND»;
«або» – застосовується операція об’єднання «OR».
Подібні сполучники також застосовуються для зв’язування вкладок між
собою і можуть набувати значень «та» чи «або» (за замовчуванням «та»).
У текстових полях вкладок можна використовувати маски: «?» – замінює
будь-який символ у даній позиції; «*» – замінює будь-яку кількість символів.
У вікні вибірки запам’ятовується поточний стан усіх його керуючих
елементів і відновлюється під час наступного відкриття вікна. Для повернення
поточного стану до значень елементів за замовчуванням призначена кнопка
«Скинути».
У кожній вкладці присутня група «Довільна умова», яка має останній
порядковий номер і містить текстове поле, у якому можна задати довільну умову
в форматі Entity SQL, що буде застосовуватися до полів відповідної таблиці ЛБД.
Вкладка «Реєстр» містить такі групи (рис. 13.28):
«Реєстрове слово» – умова вибору для реєстру статті (самого слова і
номера омоніма);
«Ліва частина» – умова вибору для лівої частини статті;
«Частина мови» – вибір за частиною мови (обирається з випадного
списку);
«Відсилкові статті» – вибір відсилкових статей, а також умови для
відсилкового слова;
«СУМ-11» – вибір статей, реєстрові слова яких входять або не входять до
СУМ-11;
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«Видалені статті» – вибір видалених статей. Умова вибору задається
сполучником, який, крім вищеописаних стандартних значень, може набувати
також значення «ні», тобто усі статті, крім видалених;
«Неактивні статті» – вибір неактивних статей (аналогічно вибору
видалених статей).

Рис. 13.28. Вкладка «Реєстр» вікна вибірки за елементами статті

Вкладка «Значення» містить такі групи (рис. 13.29):
«Вид значення» – вибір виду тлумачного елемента: блок, тлумачення,
словосполучення, значення словосполучення, відтінок або дериват;
«№ значення» – вибір порядкового номера значення у статті або у
фрагменті статті;
«Вид словосполучення» – вибір словосполучень певного виду:
фразеологізм, термін, еквівалент слова або стале словосполучення;
«Назва словосполучення» – умова вибору для заголовка словосполучення;
«Тлумачення» – умова вибору для тлумачення, яке можна задати у вигляді
типової формули (обирається з випадного списку) або довільного тексту в полі
«Значення»;
«Параметри» – умова вибору для граматичних і стилістичних ремарок, яке
можна задати шляхом вибору ремарки зі списку або довільним текстом у полі
«Інші параметри».
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Рис. 13.29. Вкладка «Значення» вікна вибірки за елементами статті

Вкладка «Ілюстрації» містить такі групи (рис. 13.30):
«№ ілюстрації» – вибір порядкового номера текстової ілюстрації в блоці
ілюстрацій до певного значення;
«Ілюстрація» – умова вибору для тексту ілюстрації;
«Автор» – умова вибору для джерела ілюстрації (автор, переклад або тип
джерела);
«Назва» – умова вибору для назви джерела ілюстрації (не використовується
в СУМ-20);
«Образно» – умова вибору за ілюстраціями, в яких реєстрове слово
використовується в образному значенні;
«У порівнянні» – умова вибору за ілюстраціями, в яких реєстрове слово
використовується у порівняльному значенні.

Рис. 13.30. Вкладка «Ілюстрації» вікна вибірки за елементами статті
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Вкладки «В-Значення» (рис. 13.31) та «В-Ілюстрації» (рис. 13.32) містять
групи, аналогічні відповідним групам у вкладках «Значення» та «Ілюстрації».

Рис. 13.31. Вкладка «В-Значення» вікна вибірки за елементами статті

Рис. 13.32. Вкладка «В-Ілюстрації» вікна вибірки за елементами статті

Також на пошук словникових статей впливає порядок сортування реєстру,
який може бути прямим або зворотним (від першого до останнього символу
реєстрового слова або від останнього до першого). Перемикається порядок
сортування кліком на заголовку стовпчика «Реєстр», при цьому стрілка догори
відповідає прямому порядку, стрілка донизу – зворотному. На рис. 13.33 показано
вигляд головного вікна при включеному зворотному порядку сортування.
Зворотне сортування також можна комбінувати з будь-якими умовами вибірки.
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Рис. 13.33. Головне вікно ВЛЛ СУМ в режимі зворотного сортування реєстру

Зазначимо, що процес «Вибірка» також забезпечує багатопараметричний
пошук лексикографічних об’єктів у комбінаціях з іншими функціями, наприклад,
функціями редагування, комунікації.

13.3.7. Комунікації з лексикографічними об’єктами
Процес «Комунікації з лексикографічними об’єктами» призначений для
забезпечення комп’ютерної підтримки документованих взаємодій між
користувачами. Програмний комплекс ВЛЛ «СУМ» підтримує зазначені взаємодії
за допомогою таких вікон користувацького інтерфейсу:
− Вікно додавання коментаря до статті (рис. 13.34);
− Вікно оброблення коментаря до статті (рис. 13.35);
− Вікно фільтру коментарів до статей (рис. 13.36);
− Вікно створення повідомлень (рис. 13.37).
Нижче описані основні компоненти зазначених вікон.
У вікні «Додати коментар» (рис. 13.34) підтримуються такі компоненти:
«Ч С Р Л Т В Ф І ІМ ІУМ» – кнопки, що дозволяють задати тип елемента
статті, якого стосується коментар, або його автор: Ч – частина статті, С – уся
стаття, Р – реєстрове слово, Л – ліва частина статті, Т – тлумачення, В – відтінок,
Ф – стійке словосполучення, І – ілюстрація, ІМ – Інститут мовознавства, ІУМ –
Інститут української мови;
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Рис. 13.34. Вікно «Додати коментар до статті»

«Елемент статті» – у це поле заноситься тип елемента статті, що задається
кнопками в панелі або довільним текстом;
«Коментар» – текст коментаря, що додається;
«Помилка» – тип коментаря «Помилка»;
«Варіант» – тип коментаря «Варіант елемента статті»;
«Зберегти» – зберегти коментар у базі даних;
«Скасувати» – відмінити додавання коментаря.
У вікні «Обробити коментар до статті» (рис. 13.35) підтримуються такі
компоненти:
«Виберіть коментар» – містить випадний список для вибору коментаря з
усіх наявних коментарів до статті. У цьому списку знаком «+» відмічені
коментарі, які вже відпрацьовані;
«Автор» – П.І.Б. автора обраного коментаря;
«Елемент статті» – елемент словникової статті, якого стосується коментар;
«Коментар» – текст коментаря;
«Реакція» – реакція лексикографа на коментар;
«Л: Відпрацьовано» – ознака того, що коментар відпрацьовано
лексикографом;
«НР: Відпрацьовано» – ознака того, що коментар відпрацьовано науковим
редактором;
«Зберегти» – збереження обробленого коментаря до бази даних;
«Скасувати» – відміна оброблення коментаря.
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Рис. 13.35. Вікно оброблення коментаря до статті

У вікні фільтра за коментарями до статей (рис. 13.36) підтримуються такі
компоненти:
«Л: Відпрацьовано» – вибір за ознакою оброблення коментарів
лексикографом;
«НР: Відпрацьовано» – вибір за ознакою відпрацювання науковим
редактором;
«Дата від», «до» – вибір коментарів, створених у заданому інтервалі дат;
«Автор» – вибір коментарів, створених автором з випадного списку;
«Адресат» – вибір коментарів, адресованих лексикографу з випадного
списку (визначається у відповідності з діапазонами редагування); «Елемент» –
вибір коментарів до заданих елементів статей;
«Помилка», «Варіант» – вибір коментарів даного типу;
«Вибрати» – вибір статей з коментарями, що відповідають заданим умовам;
«Скасувати» – відмінити вибір.
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Рис. 13.36. Вікно фільтра за коментарями до статей

За допомогою вікна «Повідомлення» (рис. 13.37) визначені користувачі
можуть створювати тексти повідомлень, які будуть з’являтися задане число разів
на екранах визначених адресатів у момент запуску ними ВЛЛ СУМ.
У цьому вікні підтримуються такі компоненти:
«Текст повідомлення» – текст повідомлення, яке необхідно надіслати від
певного користувача;
«Адресати» – список усіх користувачів ВЛЛ, з якого можна обрати ту
підмножину користувачів, яким надсилається створюване повідомлення;
«Вибрати всіх» – обрати усіх користувачів як адресатів повідомлення;
«Вибрати укладачів СУМа» – обрати як адресатів користувачів, які в
даний момент мають доступ до редагування ВЛЛ СУМ;
«Надіслати ... разів» – задати кількість входів до ВЛЛ СУМ, під час яких
користувачам має відображатися дане повідомлення.

Рис. 13.37. Вікно створення повідомлень
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Перспективним напрямком підвищення ефективності взаємодій між
користувачами ВЛЛ СУМа є також
використання різноманітних вікон
повідомлень, які автоматично створюються ВЛЛ, якщо мають місце певні події
або у разі виконання заданих умов. Наприклад, ВЛЛ буде відслідковувати
виконання плану-графіку оброблення цільового набору статей різними
виконавцями і автоматично формувати повідомлення-попередження про
відхилення. Або, наприклад, ВЛЛ буде відслідковувати зміни в правилах
укладання СУМа, автоматично повідомляти про них лексикографів і формувати
завдання з редагування відповідних словникових статей.

13.3.8. Моніторинг лексикографічних об’єктів
Процес «Моніторинг» призначений для відслідковування користувачами
різних показників, пов’язаних із розподіленим обробленням словникових статей
та їх структурних елементів. Програмний комплекс ВЛЛ «СУМ» підтримує
відслідковування користувачами зазначених показників за допомогою таких вікон
користувацького інтерфейсу:
− Вікно перегляду показників виконання робіт (рис. 13.38);
− Вікно перегляду інформації про діапазони томів (рис. 13.39);
− Вікно обліку доданих статей і стійких словосполучень (рис. 13.40).
Нижче описані основні компоненти зазначених вікон.
Вікно «Показники виконання» (рис. 13.38) призначено для перегляду
показників ходу виконання робіт над структурними елементами СУМа за етапами
редагування, за виконавцями, за діапазонами, за часовими інтервалами. Також ці
значення показників можна зберегти у файлі.

Рис. 13.38. Вікно перегляду показників виконання робіт

У верхній половині цього вікна у стовпчиках представлені назви
структурних елементів словника («Статті», «Значення», «Відтінки»,
«Ілюстрації», «Словосполучення», «Значення ССС», «Ілюстрації ССС»,
«Коментарі»), а в рядках – загальна кількість структурних елементів («Всього») і
такі виконувані над ними операції: Додавання («Додано»), Зміни («Змінено»),
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Вилучення («Вилучено»), Відпрацювання («Відпрацьовано»). На перетині
рядків і стовпчиків у текстових полях відображається кількість відповідних
структурних елементів, усіх або тих, над якими була проведена дана операція.
Також у вікні відображаються такі компоненти:
«Все» – дозволяє відмітити усі клітинки таблиці для отримання кількісних
показників. Також можна окремо відмічати тільки ті клітинки, для яких потрібні
такі дані.
«Етап» – дозволяє переглянути кількість елементів, оброблених на певному
етапі редагування, який обирається з випадного списку. «Виконавець» – дозволяє
переглянути кількість елементів, оброблених певним лексикографом, ім’я якого
обирається з випадного списку.
«Файл» – ім’я файлу, в якому можна зберегти кількісні показники.
Збереження ініціюється натисканням кнопки справа від текстового поля.
«Діапазон» – зазначається нижня і верхня межі (відповідно «Від», «До»)
діапазону реєстру словника, для якого необхідно відобразити кількісні показники.
«Дата» – зазначається інтервал дат («Від», «До»), для якого необхідно
отримати показники.
«Час роботи» – зазначається час роботи обраного лексикографа з ВЛЛ
СУМ у заданому інтервалі дат. Підраховується як сумарна тривалість інтервалів
між запуском системи користувачем і виходом з неї («Всього»), так і кількість
днів, коли користувач входив до системи («Днів»).
«Підрахувати» – запуск підрахунку кількісних показників заданих
параметрів.
«Закінчити» – завершити роботу з даним вікном.
Вікно «Розподіл за томами» (рис. 31.39) призначено для перегляду списків
діапазонів редагування і відповідальних за них лексикографів для усіх томів
СУМа.

Рис. 13.39. Вікно перегляду інформації про діапазони томів
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У цьому вікні зліва відображаються томи ВЛЛ СУМ та їхні діапазони,
справа – діапазони редагування для обраного тому та відповідальні за них
лексикографи. Кнопка «Закінчити» дозволяє завершити роботу з вікном.
Вікно «Додані слова та словосполучення» (рис. 31.40) призначено для
перегляду або запису у файл інформації про додані реєстрові слова і стійкі
словосполучення.
У цьому вікні відображаються такі компоненти:
«Слова»/«Словосполучення» – перемикач, який визначає, виводити
список слів чи список стійких словосполучень.
Список у вигляді таблиці із стовпчиками: реєстрове слово; номер омоніма;
логін користувача, який додав дане слово; дата й час, коли воно було введено до
бази даних. У випадку стійких словосполучень додаються стовпчики зі
словосполученням та його типом.
«Від», «До» – інтервал дат, за який необхідно відобразити додавання.
«ОК» – отримати список для даного інтервалу.
«Файл» – ім’я файлу, в якому можна зберегти список додавання.
«Записати» – збереження списку у файлі.
«Всього» – кількість записів у списку додавання.
«Фільтр за логіном» – дозволяє відфільтрувати список за значенням логіна
користувача, обраного у списку запису.
«Закінчити» – завершити роботу з даним вікном.

Рис. 13.40. Вікно обліку доданих статей і стійких словосполучень
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13.3.9. Синхронізація текстів технологічних томів
Розглянемо основні поняття, постановки задач, системотехнічні рішення та
ілюстративні приклади, пов’язані із забезпеченням синхронізації текстів
технологічних томів СУМ-2067.
Поняття синхронізація текстів ТТ означає одне з двох: покрокову зміну
текстів ТТ у певному порядку або ліквідацію відмінностей між копіями даних ТТ.
Синхронізація текстів ТТ полягає в тому, щоб забезпечити в заданий період часу:
1) покрокову зміну компонентів тексту ТТ у визначеному порядку або
одночасно. Див. приклади основних кроків оброблення тексту першого ТТ;
Приклад. Графічна ілюстрація синхронізації текстів ТТ;
2) ліквідацію відмінностей між копіями даних ТТ (конфлікт «виправлень»).
Див. приклад. Конфлікт виправлень у ЛБД-, ВС- та ВР- текстах.
Приклади основних кроків оброблення тексту першого ТТ (А–бязь) першої
редакції СУМ-20:
Приклади цільових Наборів словникових статей
− набір, що відповідає заданому правилу (-ам) Інструкції
− набір, що відповідає заданим фундаментальним словникам
− набір, що відповідає критеріям комп’ютерного тесту
Приклади структурних компонентів у цільових Наборах: (тлумачення …)
Приклади основних кроків оброблення цільових Наборів:
Додавання компонентів
− Додавання нових груп слів (критерії встановлені)
− Додавання відсутніх ілюстрацій (комп’ютерний тест)
− Додавання нових першоджерел (критерії встановлені)
− Додавання нових стійких словосполучень, їхніх значень, посилань
Зміна компонентів
Видалення компонентів
Редагування наборів (лексикограф, науковий редактор, рецензент… )
Завдання: Як практично реалізувати ці кроки у визначеному порядку або
одночасно?
Приклад. Графічна ілюстрація синхронізації текстів ТТ.

67

Широков В. А., Манако В. В., Якименко К. М., Кондрачук И. М. Синхронизация и
наследование технологических томов фундаментальной академической лексикографической
системы “Словарь украинского языка”. MegaLing'2010. Горизонти прикладної лінгвістики та
лінгвістичних технологій; Тези Міжнародної наукової конференції: 1-7 жовтня 2010. Україна.
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TT-ЛБД

TT-ЛБД

TT-ЛБД

t0

tХ

tY

копія t1Х

копія t2Х
…
копія tnХ

Приклад. Конфлікт виправлень у ЛБД-, ІС- та ІР- текстах.
Дано: копії тексту ТТ1 у момент t0 (в різних форматах):
− ЛБД0 (лексикографічна база даних)
− ВС0 (видавнича система)
− ВР0 (видавничі редактори)
Необхідно: покроково ліквідувати відмінності в цих текстах до моменту tx
Крок 1. Ліквідація відмінностей у текстах ЛБД1 і ВР1 у момент t1.
Крок 1.1. ЛБД1 → ВР1
Крок 1.2. ВР1 → ЛБДХ
Крок 2. Ліквідація відмінностей у текстах ЛБДx і ВС0 у момент tx.
(ЛБДХ, ВС0 ) → ВСx.
Завдання: Як практично реалізувати ці кроки? За умови, що:
ЛБД змінюється у часі безперервно й асинхронно, а фрагменти ВР
змінюються дискретно й асинхронно.
У табл. 13.5 представлено інформацію про особливості створення текстів
другої редакції першого ТТ (А–бязь).
Таблиця 13.5.
Особливості створення текстів другої редакції першого ТТ

Особливості створення

СУМ-20-1

Специфікація ТТ
Інструкція для Л, НР
Доступ до тексту Л, НР
Оброблення: діапазон
Оброблення: основн. од.
Оброблення:
основн.
крок

- фіксована
- загальні установки, 4 стр.
- непрямий доступ до ЛБД
фіксований
сторінка тексту
50 / 150 стор. на місяць
- Л/НР-редагування

Оброблення: порядок
Відмінності у копіях

- не деталізується
- немає
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СУМ-20-1
- динамічна
- детальні правила 60 с
- прямий доступ до ЛБД
- динамічний
- словникова стаття
- цільовий набір статей
- додати, змінити,
вилучити компонент
- деталізується
-є

Зазначимо, по-перше, що основною одиницею оброблення є словникова
стаття, а не сторінка тексту. По-друге, що основним кроком оброблення є
цільовий набір статей, а не чергова порція сторінок тексту. По-третє, зазначимо
також і масштабність змін текстів СУМ-20-2 порівняно з СУМ-20-1 – див. табл. 13.6.
Таблиця 13.6.
1

Показники зміни ТТ для СУМ-20-1 і СУМ-20-2 (А–бязь)
Назва показника
Словникових
статей, у т. ч.:
– відсилкових
Статей
Знаків у
словникових
статтях
Тлумачень
реєстрових слів, у т.
ч.:
– значень
– відтінків
значень
Ілюстрацій
Сталих
словосполучень, у т.
ч.:
стійких
словосполучень
термінологічних
словосполучень
еквівалентів слів
фразеологізмів

СУМ–11

СУМ–20-1

СУМ–20-2

%
2/1

%
20-2 / 11

6303

9665

11531

19,31

82,88

290

457

689

50,77

137,59

1786334

2.841457

3.921919

38,02

119,56

9577

12187

14334

17,62

49,67

8495

10986

13068

18,95

53,83

1082

1201

1266

5,41

17,01

11604

18250

26406

44,69

127,40

643

2451

2249

-8,24

249,77

439

564

520

-7,80

18,45

51

411

477

16,06

835,29

0
153

67
1409

6
1246

-91,04
-11,57

–
714,38

З урахуванням зазначених особливостей створення текстів ТТ, завдання
синхронізації текстів ТТ представлено у вигляді наступних взаємопов’язаних і
взаємозалежних підзавдань:
Установити період часу вирішення завдання
Розробити модель станів текстів ТТ та його компонентів
Розробити організаційно-технологічну схему змін станів компонентів
текстів ТТ у відповідності з моделлю станів або одночасно
Доопрацювати базисну структуру ЛБД
Доопрацювати автоматизований редактор текстів ТТ
Забезпечити автоматизований облік змін текстів ТТ та їхніх фрагментів.
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Забезпечити автоматичну одночасну зміну станів компонентів текстів ТТ у
ЛБД для ліквідації відмінностей між копіями даних ТТ.
У цілому, вирішення цих завдань базується на наступних системотехнічних
рішеннях:
Забезпечення автоматизованого обліку всіх змін текстів у електронній
формі (ЛБД СУМ, верстки у видавничій системі);
Забезпечення автоматизованого обліку всіх змін текстів у паперовій формі
(паперові версії текстів ЛБД і версток);
Автоматичне формування Індексів на базі ЛБД СУМ і ЛБД Граматичного
словника;
Автоматичне формування компонентів Передмови на базі ЛБД СУМ;
Підтримка еталонної редакції тексту ТТ в ЛБД.
Розглянемо приклади, що ілюструють практичну реалізацію зазначених
системотехнічних рішень.
Облік і візуалізація змін тексту в ЛБД: приклад інтерфейсу для
забезпечення автоматичного ведення атрибуту змін тексту статті та
автоматичного обліку передісторії змін компонентів тексту (рис. 13.41).

Рис. 13.41. Приклад 1 обліку й візуалізації змін тексту в ЛБД

Облік і візуалізація змін тексту в ЛБД: приклад інтерфейсу для
забезпечення автоматизованого обліку і візуалізації змін текстів словникових
статей за типами змін та заданими фрагментами технологічних томів (рис. 13.42).
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Рис. 13.42. Приклад 2 обліку і візуалізації змін тексту в ЛБД

Також представлено приклади форматів технологічних сторінок для
паперових версій текстів ЛБД, верстки і фразеологічного індексу. З цими
форматами працюють лексикографи, видавничі редактори й технологи.
Зазначимо, що на цих сторінках візуалізуються тільки поточні зміни.
Далі подано приклад паперової версії фрагмента тексту ЛБД СУМ-20 (рис.
13.43).
У наступному прикладі представлено опис покрокової процедури
синхронізації даних при зміні текстів видавничої верстки.
Позначення: Л – Лексикограф, Т – Технолог, НР – науковий редактор, 1-5к
– 1-5-й крок; НД – видавництво «Наукова Думка», ЛБД – лексикографічна база
даних; НД2-текст – текст (у 2 колонки) частини видавничого ТТ з виправленнями
НД; ПС-файли – файли зі змінами (правками) в ЛБД для узгодження; В2-текст
ТТ в форматі видавничої системи.
Покрокова процедура:
Л-1к: ЛБД-статті зі станами 1, 2 → паперовий НД2-текст і ПС-файли
Л-2к: паперовий НД2-текст → ЛБД
Л-3к: поточні Л-виправлення → ЛБД і ПС-файл→ паперовий НД2-текст
Результат виконання кроків: синхронізація ЛБД, НД2-текста і ПС-файлів
Т-1к: контроль ПС-файлів, синхронізації ЛБД і паперового НД2-тексту
Т-2к: синхронізований НД2-текст і ПС-файли → електронній В2-текст
Т-3к: електронний В2-текст → копії НР-текстів (для наукових редакторів)
НР-к: редагування НР-текстів (проф. Тараненко, Озерова, Єрмоленко)
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Л-4к: узгодження (і затвердження) виправлень у НР-текстах
Л-5к: узгоджені виправлення в НР-текстах → ЛБД і в ПС-файли
Т-4к: узгоджені виправлення з ЛБД, ПС-файлів → електронний В2-текст
Т-5к: роздруківка для НД електронного В2-тексту
Для забезпечення інтегрального обліку усіх змін зазначених версій текстів
формуються різноманітні звіти.
Запропонований підхід практично реалізовано для забезпечення
синхронізації текстів ТТ СУМ-20.

Рис. 13.43. Приклад паперової версії фрагмента тексту ЛБД СУМ-20
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13.3.10. Успадкування текстів технологічних томів ЛС СУМ
Для забезпечення ефективного керування успадкованими компонентами
тексту запропоновано підхід до підтримки успадкування компонентів СУМа. Ідея
підходу – формалізувати поняття «успадкування в лексикографічній системі» на
базі понять «частково впорядкована множина Р» та «спадкова підмножина в Р».
Приклади успадкованих компонентів текстів ТТ:
− множина знаків, умовних позначень, типових формул тлумачення
− множина реєстрових слів
− множина стійких словосполучень (фразеологізми, терміни і т. ін.)
Приклад. Ілюстрація кроків успадкування текстів ТТ.
Позначення: TT – технологічний том, X – текст потенційних ТТ,
T – еталонний том, […] – успадкування текстів
Крок 1. TT1 + X2-18 → T1 + TT1-2 + X3-18
[TT1 → TT1-2 + X3-18]
Крок 2. TT1 + TT1-2 + X3-18 → TT1-2 + TT1-3 + X4-18
[TT1-2 → TT1-3 + X4-18]
…
Крок N. TT1 - (N-1) + TT1-N + X(N+1)-18 → T1-N + TT1- (N+1) + X(N+2)-18
[T1-N → TT1- (N+1) + X(N+2)-18]
…
Крок 18. T1- 17 + TT1-18 → T1-18 + TT1- 18
Формалізація поняття: успадкування текстів ТТ.
Нехай ТТ – це частково впорядкована множина, тобто це пара (ТТ, ≤), де ТТ
– множина, а ≤ – відношення часткового порядку на ТТ, яка задовольняє умовам
як:
рефлексивність, тобто для кожного x  ТТ виконано x ≤ x;
транзитивність, тобто якщо x ≤ y та y ≤ z, то x ≤ z;
антисиметричність, тобто якщо x ≤ y та y ≤ x, то x = y.
Тоді підмножина X  ТТ є «успадкованою у ТТ», якщо вона замкнена під
час руху «вгору» відносно ≤, тобто якщо з x  X і x ≤ y випливає y X.
Приклад успадкування текстів ТТ: W  ТТ, де W – множина усіх
реєстрових слів словника, які присутні в тексті словникових статей ТТ
(і частково впорядкованих за алфавітом, тобто ≤).
З урахуванням формалізації поняття успадкування завдання успадкування
текстів Т1 полягає в тому, щоб забезпечити облік і супроводження Т1+ –
сукупності усіх підмножин, успадкованих у тексті Т1.
Ідентифіковані наступні взаємопов’язані і взаємозалежні підзавдання:
Забезпечити підтримку еталонних редакцій тексту Т1 у ЛБД
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Забезпечити підтримку поточних версій еталонних редакцій тексту Т1 у ЛБД
Визначити Перелік успадкованих текстів для еталонних редакцій Т1
Забезпечити незмінність успадкованих текстів Переліку в текстах
еталонних редакцій наступних томів (тобто забезпечити підтримку стану
«еталонний»)
Приклад підмножини успадкованого тексту першої еталонної редакції Т1).
У тексті еталонної редакції Т1 (А–бязь), що випускається у паперовій формі,
використовується біля 13,1 тис. реєстрових слів з діапазону В–Я. Множина цих
слів є прикладом успадкованої множини Т1 (для цих слів автоматично
встановлюється і підтримується стан «еталонний»).
Запропонований підхід зараз практично реалізовано для забезпечення
успадкування текстів для виданих п’яти томів СУМа.

13.3.11. Маркування та індексування лексикографічних об’єктів
Процес індексування словникових статей у ВЛЛ СУМ призначений для
граматичного маркування слів у словникових статтях. При цьому кожному слову
статті ставиться у відповідність числовий код – унікальний ідентифікатор цього
слова в граматичній ЛБД. Це означає, що ідентифікується слово зі всією його
парадигмою, причому кожній словоформі також може бути приписаний
додатковий код (початкова форма має код 0). На даному етапі ці додаткові коди
під час індексування статей не використовуються, однак за необхідності вони
можуть бути легко додані до маркування.
У результаті індексування промарковане слово при відображенні
словникової статті у форматі HTML має запис такого вигляду:
<!--ul_indx=#####-->слово<!--/ul_indx-->,
де ##### – числовий граматичний ідентифікатор слова. Якщо слово не вдалося
ідентифікувати, то замість ідентифікатора в запис підставляється знак питання
«?».
У форматі XAML, що використовується при відображенні статей в
інтерфейсі ВЛЛ СУМ, аналогічний запис представляється у вигляді:
<Run Tag="#####">слово</Run> .
Зазначені записи використовуються для забезпечення довільного доступу до
слів та їхніх ідентифікаторів у тексті статті, а також для їх інтеграції з ЛС
«Словники України».
Основні функції індексування представлені в інтерфейсі ВЛЛ СУМ у меню
«Індексування» (рис. 13.44). Розглянемо детальніше наступні приклади
індексування
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Рис. 13.44. Меню «Індексування»

«Стоп-слова» – вмикає режим обліку стоп-слів у процесі індексування.
«Переіндексувати» – у цьому режимі індексуються усі слова, в тому числі
ті, які були проіндексовані раніше, інакше вони пропускаються.
«Автоматично» – у цьому режимі омонімія знімається автоматично, інакше
вручну.
«Також реєстр» – вмикає режим, коли індексуються також реєстрові
одиниці.
«Тільки реєстр» – вмикає режим індексування тільки реєстрових одиниць
(і може використовуватися тільки у поєднанні з попереднім).
Список стоп-слів може бути відредагований у вікні редагування стоп-слів
(див. рис. 13.45). Стовпчики в таблиці мають таке призначення:
«Слово» – слово, яке є стоп-словом.
«Код» – у залежності від значення визначає дію, яку необхідно виконати зі
стоп-словом. Якщо код більше 0, то під час індексування цього слова в тексті
омонімія ігнорується, і йому завжди ставиться у відповідність даний код. Якщо
код дорівнює -1, то це слово під час індексування ігнорується. Якщо код дорівнює
-2, то слово індексується як спеціальне, яке не треба ідентифікувати за
граматичною ЛБД (наприклад, скорочення).
«Активне» – ознака використання слова як стоп-слова (для того, щоб
враховувати або не враховувати слово під час індексування, не вилучаючи його з
бази стоп-слів.
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Рис. 13.45. Вікно редагування стоп-слів

Відредагований список стоп-слів може бути збережений у ЛБД за
допомогою кнопки «Зберегти». Кнопка «Закінчити» завершає роботу з даним
вікном (якщо перед цим не зроблено збереження, то зміни будуть загублені).
Індексування діапазону статей відбувається постатейно, послідовно у
відповідності з установленим для реєстру фільтром. При цьому збереження
результатів у ЛБД здійснюється для кожної статті після її повного оброблення. Те
саме вірно і для видалення індексів.
Розглянемо процес індексування окремої статті детальніше.
Кожна стаття індексується поелементно. Спочатку індексується ліва
частина, потім тлумачення та їхні параметри і, нарешті, ілюстрації. Кожен
елемент обробляється як окремий текст, у якому послідовно виділяються
українські слова. Для слів, написаних через дефіс, робиться спроба індексувати їх
як ціле, якщо ця спроба невдала, то кожна складова індексується окремо.
Граматична ідентифікація слів враховує стоп-слова, якщо задано
відповідний режим, а для усіх інших слів виконується з використанням
мережевого сервісу lib5, що підтримує функції морфологічного аналізу і роботи з
граматичними параметрами. Для даного слова цей сервіс повертає масив
словоформ з відповідними параметрами, що йому відповідають, у тому числі з
унікальними ідентифікаторами слів. Якщо масив складається з однієї словоформи
або декількох, але з однаковими ідентифікаторами, тобто тих, які відносяться до
однієї парадигми (граматична омонімія), тоді саме цей ідентифікатор і
встановлюється як індекс слова. Якщо слово не знайдено в граматичній ЛБД, тоді
масив, що повертається, буде порожнім, і як індекс встановлюється знак питання
«?». Якщо ж слово має лексичну омонімію, тоді масив складається з більш ніж
одного запису з різними ідентифікаторами. Далі зняття омонімії вимагає вибору
конкретного запису з його параметрами з цього масиву. Воно може виконуватися
в автоматичному або частково автоматизованому режимі.
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Автоматичне зняття омонімії зазвичай реалізується шляхом вибору першої
словоформи з певного масиву. Однак такий вибір є випадковим і не може бути
використаним для вирішення багатьох лінгвістичних задач. Тому правильний
омонім обирається користувачем в автоматизованому режимі зі списку, що
формується на основі певної лінгвістичної інформації. Вікно вибору омоніма у
процесі індексування представлено на рис. 13.46 і містить такі компоненти:
Таблиця у верхній половині вікна, що містить стовпчики: «Слово»
(словоформа з наголосом), «Омонім» (номер омоніма), «Частина мови» (частина
мови у розширеному представленні), «ID» (граматичний ідентифікатор слова),
«Коментар» (короткий пояснювальний коментар до слова з граматичної ЛБД). Ця
інформація дає користувачу підказку для вибору правильного омоніма, а самі
рядки таблиці являють собою список, із якого користувач здійснює цей вибір.
Текстове поле в нижній половині вікна містить текст елемента статті, який
індексується, де виділено оброблюване слово. Це дає можливість користувачу
краще зрозуміти значення слова в лексичному контексті.
«Кандидат у стоп-слова» – якщо вибрано цю опцію, дане слово заноситься
до списку стоп-слів у відповідності з обраним омонімом і його ідентифікатором,
або зі значенням -1 за відсутності вибору, але з ознакою «неактивне», тобто яке
підлягає наступній верифікації.

Рис. 13.46. Вікно вибору омоніма у процесі індексування

Кнопки внизу вікна вибору омоніма виконують такі функції:
«Стаття...» – виклик вікна швидкого перегляду статті, що індексується.
«Далі» – підтвердження зробленого вибору й продовження індексування.
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«Пропустити» – пропуск даного слова, при цьому воно не індексується, але
може бути внесеною кандидатом до стоп-слів, якщо обрана відповідна опція
(поставлено галочку).
«Припинити» – припинення індексування, при цьому результати роботи з
даною статтею зберігаються в ЛБД.
«Скасувати» – припинення індексування, при цьому результати роботи з
даною статтею не зберігаються.
Таким чином, вікно вибору омоніма є зручним інструментом для зняття
омонімії в процесі індексування тексту словникових статей.
Підсумкова проіндексована стаття являє собою послідовність слів,
промаркованих індексними тегами з граматичними ідентифікаторами цих слів.

13.3.12. Тестування лексикографічних об’єктів
На різних етапах лексикографічного процесу СУМ-20 під час формування
ЛО в ЛБД виникають різноманітні помилки. Прикладами таких помилок є:
− Помилки на етапі парсингу тексту СУМ-11. Приклад 1. Ці помилки
виникли на етапі розпізнавання тексту СУМ-11 і не були виправлені на етапі
коректури. Перш за все, ці помилки, пов’язані з неправильним розпізнаванням
окремих символів, розділових знаків і шрифтових виділень. Приклад 2. Помилки,
що виникли у процесі автоматичної конверсії HTML-тексту СУМ-11 у ЛБД. На
цьому етапі можливі помилки, пов’язані з некоректним визначенням меж
структурних елементів. Наприклад, якщо відтінки значень мали тільки граматичні
або стилістичні ремарки і не мали власне тлумачення, то неможливо було точно
визначити межу між ремарками і наступною ілюстрацією. Також до помилкового
визначення структурних елементів призводять помилки попереднього етапу,
пов’язані з неправильним розпізнаванням шрифту.
− Помилки на етапах редагування або створення структурних елементів
ЛО.
Приклад 1. Тривіальні помилки під час набору тексту.
Приклад 2. Більш складні й небезпечні помилки – неправильне
розпізнавання ознак форматування, термінальних символів, типових елементів
статті і т. ін.
− Помилки цілісності ЛБД. Приклад. Помилки цілісності ЛБД, до яких
віднесемо відсутність необхідних посилань або статей, на які зроблені посилання;
відсутність у реєстрі словника слів, які зустрічаються у формулах тлумачень і
стійких словосполучень; відмінності в представленні однотипних словникових
статей і т. ін.
Ці помилки найчастіше зумовлені тим, що різні діапазони СУМа
обробляються різними лексикографами, взаємодія між якими не завжди є
достатньою для недопущення подібних протиріч. Такі помилки є найбільш
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складними для виявлення й виправлення, оскільки для цього треба досліджувати
вже не окремі структурні елементи, а їхні сполучення й зв’язки між ними.
Виявлення і виправлення перерахованих і багатьох інших помилок вимагає
великих людських зусиль і суттєво збільшує терміни випуску кінцевої
словникової продукції. Тому в лексикографічний процес було включено процес
автоматизованого тестування ЛО68.
У відповідності зі стандартом IEEE Std 829-1983 «тестування – це процес
аналізу програмного забезпечення (ПО), направлений на виявлення відмінностей
між його реально існуючими і необхідними властивостями (дефект) та на оцінку
властивостей ПО». З урахуванням цього визначення і оскільки ЛБД СУМ-20 є
компонентом ПО ВЛЛ СУМ, то логічно дати таке визначення «тестування ЛО –
це автоматизований процес аналізу ЛБД СУМ-20, направлений на виявлення й
виправлення відмінностей між реально існуючими властивостями ЛО в ЛБД та
властивостями цих ЛО, які вимагає Інструкція з укладання словника».
Автоматизоване тестування ЛО в ЛБД СУМ-20 здійснюється на базі
спеціальної системи комп’ютерного тестування і направлено на досягнення
максимальної відповідності ЛО ЛБД вимогам Інструкції з укладання словника.
Крім того, необхідно проаналізувати структурні елементи статті й визначити
правила представлення в ЛБД кожного з них. Аналіз HTML-представлення
словникових статей СУМа дозволив визначити ряд правил, які повинні
виконуватися як для всієї статті, так і для будь-якого її структурного елемента.
У HTML-тексті статті можуть бути присутніми тільки наступні теги: FONT
(визначення стилю шрифту), P (абзац), B (жирний шрифт), I (курсив), SPAN
(розрядка), SUP (верхній індекс), SUB (нижній індекс). При цьому теги FONT та P
додаються при формуванні автоматично, тому в окремих елементах статті їх не
повинно бути. Що стосується інших тегів, то вони повинні бути представлені в
уніфікованому вигляді:
<B>...</B>;
<I>...</I>;
<SPAN style="letter-spacing:5">...</SPAN>;
<SUP>...</SUP>;
<SUB>...</SUB>.
Останній тег використовується рідко і фактично зустрічається тільки в
декількох ілюстраціях (в хімічних або фізичних формулах). Решта тегів
використовуються часто, тому доцільно уніфікувати процедуру їх вводу. Це було
зроблено шляхом створення спеціальних кнопок в програмі редагування,
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натискання яких дозволяє користувачеві помістити виділений текст в необхідні
теги.
Теги повинні бути парними, тобто кожному тегу, який відкриває, повинен
відповідати тег, якій закриває. Парність повинна бути забезпечена у межах
структурного елемента (тобто шрифтові виділення зазвичай і визначають ці межі).
Крім того, теги не повинні перетинатися і бути вкладеними, оскільки в СУМі
неможливі варіанти представлення тексту одночасно жирним шрифтом і
курсивом, або курсивом врозрядку. Винятком є деякі ілюстрації, в яких частина
тексту подається жирним курсивом. Крім того, тег <SUP> може перебувати
всередині жирного шрифту, але при цьому не повинен виходити за його межі.
Для забезпечення парності і відсутності перетинів тегів була розроблена
функція CheckPair, яка викликається безпосередньо перед збереженням
відредагованого елемента в ЛБД і при наявності помилок вимагає їх виправлення
та блокує можливість збереження некоректно відформатованого тексту. Крім
цього, всі існуючі елементи ЛБД СУМа були перевірені на парність і перетин
тегів. Частина виявлених помилок була виправлена автоматично, решта
роздруковувалися і виправлялися технологами.
Теги повинні прилягати до тексту, який вони охоплюють, без пробілів між
ними і цим текстом. У наведеному вище прикладі це буде мати такий вигляд: Те
саме, що <B>ба́ба<SUP>1</SUP></B> 1, 6, 7
Варіант Те саме, що<B> ба́ба<SUP>1</SUP> </B>1, 6, 7 вважаємо
помилковим.
Усі розділові знаки повинні подаватися однаковим шрифтом з текстом, до
якого вони прилягають, тобто перебувати всередині тега (це не стосується
індексів і розрядки). Наприклад, фрагмент тлумачення:
1) слову автомобільний, напр.: а в т о б а з а ,
подається в ЛБД наступним чином:
1) слову
<B>автомобільний,</B>
напр.:
<SPAN
style="letterspacing:5">автобаза</SPAN>.
Винятком є квадратні дужки, які ніколи не подаються курсивом, наприклад:
У по́зичку [бра́ти (дава́ти, да́ти</B> <I>і т. ін.)</I><B>] .
Зазначені вище вимоги забезпечуються функцією CheckTags, яка перевіряє
відредагований текст, повідомляє про помилки і виключає можливість
перенесення їх в ЛБД. Коректність розставляння тегів в елементах ЛБД також
була перевірена програмними засобами, виявлені помилки були виправлені
автоматично і за допомогою технологів.
Ідентифіковано
такі
загальні
особливості
процесу
тестування
69
лексикографічних об’єктив (ЛО) :
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А) ЛО, які тестуються, є структурними одиницями СУМ-20 (або їхніми
компонентами), зберігаються у специфікованих полях і таблицях ЛБД СУМ-20, а
також автоматично генеруються на їхній основі;
Б) тестування ЛО ЛБД СУМа виконується періодично у відповідності з
основними кроками (завданнями) лексикографічного процесу створення СУМ-20
(див. п. 13.3.1);
В) багато властивостей ЛО ЛБД СУМа важко формалізувати
(алгоритмізувати) для автоматичного тестування, тобто у процес оброблення
результатів тестування необхідно підключати лексикографів і технологів;
Г) властивості ЛО ЛБД СУМа часто явно не специфіковані в Інструкції з
укладання словника;
Д) властивості ЛО в ЛБД СУМа є динамічними для технологічних томів і
статичними для еталонних томів (тобто необхідно проводити періодичне
тестування ЛО ЛБД під час випуску кожного еталонного тому).
З урахуванням зазначених особливостей установлено такі основні завдання
тестування ЛО ЛБД СУМ-20 (ЗТ):
ЗТ1: Забезпечити
зберігання
структурних
одиниць
СУМ-20
у
специфікованих полях і таблицях ЛБД СУМ-20. Ці одиниці доступні користувачам
як компоненти тексту словникових статей і отже практично немає можливості
встановити існуюче і необхідне їх місцезнаходження в ЛБД. Тому вирішення ЗТ1
є необхідною умовою для успішного вирішення інших завдань тестування.
ЗТ2: Забезпечити побудову цільових послідовностей тестів на базі загальної
моделі тесту. Наприклад, часто для вирішення однієї або більшої кількості
завдань тестування необхідним є успішне вирішення інших задач тестування.
Тому потрібна модель тесту для забезпечення інтеграції тестів.
ЗТ3: Забезпечити тестування типових ЛО. Приклади типових ЛО: ЛО з
типовими формулами тлумачення; ЛО з комбінаціями компонентів структурних
одиниць, які зустрічаються багатократно.
ЗТ4: Забезпечити автоматичне виправлення ЛО, що тестуються.
ЗТ5: Забезпечити набір тестів для періодичного тестування.
Для вирішення зазначених загальних завдань важливо враховувати
особливості і деталізовані завдання, які відносяться до відповідних елементів
словникових статей в ЛБД. Відзначимо, що ці особливості і завдання були нами
перевірені і помилки виправлені автоматично або за допомогою технологів (на
особливостях, які виникали при тестуванні, зупинимося окремо).
РЕЄСТРОВЕ СЛОВО. Реєстрове слово може мати в своєму складі символи
українського алфавіту, набрані великими літерами, апостроф, наголос (при
редагуванні може позначатися символом ‘#’), дефіс і точку в складі трьох точок
(якщо це перша або остання частина складного слова, наприклад, АВТО. ..). Будьлінгвістики та лінгвістичні технології (MegaLing’2006): Доп. Міжнар. конф. Партеніт, 20–27
вер. 2006. Сімферополь: «ДиАйПи». 2006. С. 150.
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які інші символи вважаються помилковими. Зокрема, це стосується символу
пробілу – тобто в реєстрі не може бути присутнім поєднання слів. Перевірка
коректності символів здійснюється при вводі або редагуванні слова.
В реєстрі не повинно бути дублікатів. Омонімічні слова повинні мати номер
омоніма, причому номери повинні йти послідовно, починаючи з 1. У разі
відсутності омонімії цей номер дорівнює 0, тому наявність в реєстрі не
омонімічного слова з іншим значенням номеру омонімії є помилкою.
Важливим є завдання зіставлення реєстру тлумачного словника з
граматичним реєстром, отриманим в ході роботи над інтегрованою ЛС «Словники
України». Розбіжності, виявлені в ході такого зіставлення, можуть стати
джерелом поповнення як одного, так і іншого словника (або визнані помилками і
видалені з реєстру). При проведенні такого зіставлення було виявлено близько 20
000 реєстрових одиниць СУМа, які відсутні з різних причин в граматичному
словнику. Крім того, граматичний словник можна використовувати для перевірки
елементів парадигми в лівій частині словникових статей СУМа.
ЛІВА ЧАСТИНА. Може мати фрагменти жирного, прямого і курсивного
шрифтів. Жирним шрифтом подаються видові, парадигматичні та фонетичні
варіанти реєстрового слова (за тими ж правилами, що і реєстрове слово). Прямим
шрифтом подається парадигма слова, курсивом – граматичні та стилістичні
ремарки. Елементи, подані жирним шрифтом, обов’язкові для включення в
реєстр. При цьому, якщо вони омонімічні, то в лівій частині номер омоніма не
подається.
Курсивні елементи представляють ремарки, які подаються через кому.
Таких елементів в лівій частині може бути декілька, наприклад:
ВІДНО́СИТИ, о́шу, о́сиш, недок., ВІДНЕСТИ́, су́, се́ш; мин. ч. відні́с,
несла́, ло́; мн. віднесли́; док., кого, що.

Оскільки такі параметри повинні бути типовими, то було вирішено
класифікувати їх експериментальним шляхом. Була розроблена функція, яка
виділяє курсив з лівих частин і розбиває його на окремі фрагменти по комам.
Потім була отримана таблиця, де кожному параметру відповідає кількість його
вживань в лівих частинах СУМа. Гіпотетично вважалося, що параметри, які
зустрічаються багато разів, є коректними, а ті, що зустрічаються відносно рідко, –
помилковими. Перевірка гіпотези проводилася методом виключення. Спочатку
були визнані коректними ті параметри, які збігаються зі скороченнями зі списку
скорочень СУМа. Потім з решти були проаналізовані ті, які складаються з одного
слова, а далі – складені з декількох слів. В результаті автоматизованого аналізу
гіпотеза підтвердилася за деякими винятками, і, як наслідок, була створена
таблиця еталонних параметрів, що налічує 754 записи. Слід зазначити, що ця
класифікація не є вичерпною, а тільки статистичною, тобто можлива поява в
СУМі нових параметрів, які не ввійшли в цю таблицю.
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ФОРМУЛИ ТЛУМАЧЕННЯ. Тлумачення подаються прямим шрифтом і
починаються з великої літери. У тлумаченнях може застосовуватися розрядка, в
якій наводяться приклади слів, у складі яких або в поєднанні з якими вживається
реєстрове слово, або слів, антонімічних по відношенню до реєстрового слова.
Також в типових формулах тлумачення може вживатися жирний шрифт, яким
подається неявне посилання.
Типові формули тлумачення – ті, в яких слово визначається через певне
якісне (як правило, граматичне) відношення його з іншим словом. Наприклад, по
відношенню до АБАЖУ́Р тлумачаться:
АБАЖУ́РНИЙ, а, е. Прикм. до абажу́р.
АБАЖУ́РЧИК, а, ч. Зменш.-пестл. до абажу́р.
Підкреслене в обох тлумаченнях відношення визначає тип формули. Таких
тлумачень в СУМі було виявлено понад 70 000 і тому було вирішено їх
класифікувати.
Класифікація для курсивних ремарок отримана експериментально. Також
були виправлені помилкові значення, а для коректних була побудована таблиця
(див. табл. 13.7), де кожному типу був привласнений свій код і вказано кількість
вживання формул такого типу в СУМі. Відзначимо, що формула тлумачення типу
«Стос. до» відрізняється від інших типових формул тим, що слова, по
відношенню до яких тлумачиться реєстрове слово подаються нежирним
шрифтом. Це пов’язано з тим, що вони можуть стояти в формі, що відрізняється
від початкової.
Отримана таблиця використовується для перевірки коректності подання в
ЛБД типових формул тлумачення. На її основі можна будувати і більш складні
тести. Наприклад, аналізуючи типи, можна помітити, що більшість з них
характерна тільки для певної частини мови. Тоді можна легко перевірити чи
відповідає частина мови, зазначена в статтях з цими тлумаченнями, тієї, яка
випливає з формули тлумачення.
Існує ще ряд правил для інших формул тлумачення. Так, слова, які
подаються після крапки з комою, повинні бути синонімами до визначеного слову,
а після слова «протилежне» – антонімами (які подаються врозрядку). Синонімом
має бути і тлумачення, що складається з одного слова. Все це є об’єктом
перевірки, для якої, зокрема, може бути використана ЛБД синонімічних рядів.
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Таблиця 13.7.
Типові формули тлумачень в СУМі
Код
Формула
2 Перша частина складних слів, що відповідає словам

Кільк.
19

2 Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову

25

2 Перша частина складних слів, що відповідає слову

352

3 Друга частина складних слів, що відповідає слову

6

10 Абстр. ім. до

1802

11 Те саме, що

17973

12 Дія і стан за знач.

419

13 Стан за знач.

558

14 Дієпр. акт. до

783

15 Однокр. до

785

16 Док. до

965

17 Пестл. до

1042

18 Підсил. до

319

19 Властивість за знач.

1964

20 Збірн. до

251

21 Зменш.-пестл. до

2067

22 Жін. до

2558

23 Пас. до

3269

24 Присл. до

4055

25 Прикм. до

7899

26 Дієпр. пас. до

8051

27 Дія за знач.

9102

28 Зменш. до

1301

29 Найвищ. ст. до

73

30 Уживається як пред. за знач.

15

31 Уживається як присудок за знач.

152

32 Вищ. ст. до

56

33 Якість і властивість за знач.

24

34 Властивість і якість за знач.

26

35 Стан і властивість за знач.

48

36 Властивість і стан за знач.

146

37 Якість за знач.

150

38 Збільш. до

280

39 Числівник порядковий, відповідний до кількісного числівника

64

40 Стос. до

3784

41 Займ. присв. до

2
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У процесі тестування формул тлумачення була зроблена спроба побудувати
максимально повну їх класифікацію, щоб у подальшому можна було обробляти
кожен клас відповідно до визначених для нього правил, а також виявляти явно
помилкові класи. Фрагмент такої класифікації, отриманої безпосередньо на
матеріалі СУМа, наведено в таблиці 13.8. Позначимо:
ID – ідентифікатор класу;
Class – сигнатура класу;
Qty – кількість тлумачень, що належать до даного класу;
Lv – рівень значення (2) або відтінку (4);
Ex – приклад формули тлумачення даного класу.
Таблиця 13.8.
Фрагмент класифікації формул тлумачення СУМу
ID

Class

Qty

Lv

1

r?

103859

2

А1 Перша літера українського алфавіту на позначення голосного звука
“а”

2

gB

49066

2

АБАЖУ́РНИЙ Прикм. до абажу́р

3

r?

32944

4

АБИ́КУДИ Без певного напряму

4

r?;c

9839

2

АБЕ́ ТКА Книжка для початкового навчання грамоти; буквар

5

r?;c?

8827

2

АБЕ́ ТКА Основні, початкові відомості з якоїсь науки; найпростіші
положення, основи чого-небудь

6

gBZ

8453

2

АБСОЛЮ́ТНІСТЬ Абстр. ім. до абсолю́тний 1

7

R

6086

2

АБІСА́ЛЬНИЙ Глибоководний

4945

4

gBZ?

3088

2

АВТОМАТИЗО́ВАНІСТЬ Абстр. ім. до автоматизо́ваний 2, 3

10

gB?

2475

2

АБА́ТСЬКИЙ Прикм. до аба́т і аба́тство

11

r?(Z)

2326

2

АВАНГАРДИ́СТ Прихильник авангардизму (у 1 знач.)

12

r?;c

2106

4

АКСЕСУА́Р Дрібні речі, предмети театральної обстановки; бутафорія

13

r?;c?

1511

4

АГРЕСИ́ВНИЙ Здійснюваний методом агресії; нападницький,
загарбницький

14

R

853

4

АБИ́ЩО Дрібниця

15

gBr?

622

2

АБІССИ́НСЬКИЙ Прикм. до абісси́нці і Абісси́нія

16

r(Z)

512

2

БАГНОВИ́ЦЯ Болото (у 2 знач.)

17

r?(Z?)

456

2

АВТОХТО́ННИЙ Стос. до автохтона (у 1, 2 знач.)

18

gB;c?

408

2

АБСУ́РДНИЙ Прикм. до абсу́рд; безглуздий, нісенітний

19

r?(Z)r?

401

2

АГЛОМЕРА́ЦІЯ Процес утворення агломерату (у 2 знач.) спіканням у
грудки дрібнозернистої або пилуватої руди

20

r?(+B)

365

2

АКО́РДНИЙ2 Який є акордом (див. ако́рд3)

21

r?(+BZ)

345

2

БАБИ́ЗНА Майнова спадщина, що залишилася після баби (див. ба́ба1 1)

22

r?(Z)

340

4

АВАНТЮ́РНИЦЬКИЙ Власт. авантюристові (у 1 знач.)

23

r?;c(Z)

302

2

8
9

Ex

АГУ́Ш Уживається при відганянні птахів; агу (у 1 знач.)

244

24

gB

297

4

БАГА́ТИЙ Те саме, що бага́ч

25

r?;c?;c

295

2

АГО́НІЯ Останні прояви життєвих функцій організму перед смертю;
передсмертні муки; конання

26

r?;-a

291

2

АБСТРА́КТНИЙ Який виник у результаті абстрагування; протилежне
к о н к р е т н и й

27

gB;c

284

2

АГРИКУЛЬТУ́РА Те саме, що рільни́цтво; хліборобство

28

gBZ

227

4

ВАТА́ЖНИЙ Те саме, що ватажо́к 1

29

r?S?

178

2

АБРЕВІАТУ́РА Слово, утворене скороченням двох або кількох слів,
напр.: к а б м і н , р а й р а д а

30

r?;c?;c?

176

2

АКУРА́ТНИЙ Який підтримується в порядку; старанно зроблений;
точно виконуваний або виконаний (про предмет і дію)

31

r?(Z);c?

166

2

АВТОНО́МНИЙ Стос. до автономії (у 2 знач.); самостійний,
незалежний

32

gBrS?

155

2

АВТО...3 Перша частина складних слів, що відповідає слову
самохі́дний, напр.: а в т о в а г о ́ н , а в т о п л у ́ г

33

gB?Z

149

2

АВТОМАТИЗА́ЦІЯ Дія за знач. автоматизува́ти і автоматизува́тися
1

34

r(Z)r?

145

2

ВАГА́ Важкість (у 1 знач.) предмета, що звичайно визначається
зважуванням

Сигнатура класу представляє собою послідовність символів, відповідних
послідовним фрагментам тексту в формулі тлумачення, що мають таке значення:
r – слово прямим шрифтом;
g – типова формула тлумачення;
+ – явне посилання (позначена в тексті як див.);
B – слово півжирним шрифтом;
S – слово врозрядку;
Z – номер тлумачення, на яке посилається даний;
; – крапка з комою в тексті;
() – дужки в тексті;
с – синонім (після крапки з комою);
а – антонім (після крапки з комою і слова «протилежне»);
? – в поєднанні з попереднім символом означає деяку кількість
послідовних слів відповідно з цим символом, наприклад B? – послідовність
слів півжирним шрифтом, с? - послідовність слів, що трактується як
синонім, і т. п.
ГРАМАТИЧНІ І СТИЛІСТИЧНІ РЕМАРКИ. Для ремарок, що відносяться
до формул тлумачення, справедливі ті ж правила, що і для курсивних елементів
лівої частини, тому не будемо зупинятися на них окремо. Але особливістю цих
ремарок є те, що в них можуть подаватися слова жирним шрифтом. Як правило,
це буває коли відтінок тлумачення показує, що реєстрове слово вживається в
певній словоформи і в значенні певної частини мови. Такі ремарки вимагають
додаткової перевірки на коректність, оскільки слова, подані жирним шрифтом,
можуть зустрічатися тільки при певних типах ремарок. Інша особливість подання
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ремарок полягає в тому, що оскільки вони подаються курсивом, то тег, який
відкриває, і тег, який закриває, тобто <I> ... </I> було вирішено додавати
автоматично під час формування статті. Якщо ж вони починаються не з курсиву,
то для збереження коректності маркування на початку додається фіктивний тег,
який закриває.
СТІЙКІ ПОЄДНАННЯ СЛІВ. Особливості їх подання були детально
проаналізовані на етапі вирішення задачі інтеграції СУМа зі Словником
фразеологізмів української мови.
ІЛЮСТРАЦІЇ. Текстові ілюстрації завжди подаються курсивом, тому для
них, як і для ремарок, відповідні теги не зберігаються в ЛБД, а додаються
автоматично. Якщо в ілюстрації зустрічається текст у квадратних дужках, то він
повинен подаватися прямим шрифтом. При цьому якщо в дужках наводиться ім’я
дійової особи, то воно подається врозрядку.
Окрему увагу заслуговують літературні джерела ілюстрацій, які вказуються
в дужках після власне тексту ілюстрації. Список джерел, з яких рекомендується
брати ілюстрації до СУМа, складається з прізвищ рекомендованих авторів для
художньої літератури, з умовних скорочень для наукової, публіцистичної та ін.
літератури. Регулярно вирішується завдання перевірки відповідності поданих в
СУМі джерел зі списком рекомендованих джерел.
Оскільки редагування СУМа триває, то завдання забезпечення цілісності не
можна вважати остаточно вирішеним, тому що будь-які зміни в структурних
елементах статей є потенційним джерелом порушення цілісності. Розглянемо
особливості тих елементів ЛБД, які впливають на цілісність і способи її
підтримки.
ПОСИЛАННЯ НА СТАТТЮ. Такі посилання подаються після явно вказаної
ремарки “див.” Це, по-перше, реєстрові слова, які явно посилаються на інші слова,
наприклад: АБІССИ́НЕЦЬ див. абіссИ́нці. Крім цього посилання типу “див.”
можуть мати місце у фразеологізмах і в тлумаченнях (при цьому вони подаються
в дужках). При тестуванні посилань важливим є також завдання перевірки
відсутності замкнутих кіл, тобто випадків, коли перше слово посилається на друге
і так далі, а останнім знову є перше слово, чи для більш складних випадків.
ПОСИЛАННЯ НА ТЛУМАЧЕННЯ. Тут роль посилань виконують слова,
наведені жирним шрифтом в типових формулах тлумачення. Якщо в реєстрі слово
має омонім, то номер омоніма повинен бути явно вказаний у вигляді верхнього
індексу після слова. Якщо посилання робиться тільки на певне тлумачення, то
його номер вказується через пробіл прямим шрифтом (або кілька номерів через
кому або тире, якщо необхідно послатися на кілька тлумачень). Зрозуміло, що
необхідно перевіряти не тільки присутність слова в реєстрі, а й наявність у нього
тлумачень з відповідними номерами. Цю перевірку нескладно здійснити
автоматичними методами, але виникає й інше завдання: перевірити, чи дійсно
відсильні тлумачення відповідають за значенням тим, на які вони посилаються.
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Це завдання важливе ще й тому, що під час редагування номера тлумачень
можуть змінюватися, в той час як номери в посиланнях залишаються без змін.
НЕЯВНІ ПОСИЛАННЯ. Це слова, які не мають шрифтового виділення, але
фактично виконують функцію посилань. За формальними ознаками з них можна
виділити ті, які подаються в формулах тлумачення типу «Стос. до», синоніми та
інші слова, після яких в дужках дається формула «у XX знач.», де ХХ може бути
номером або послідовністю номерів тлумачень. Складність перевірки таких
посилань полягає в тому, що слово, на яке здійснюється посилання, може
подаватися не в початковій формі. Тому виникає потреба в лематизації, яку не
завжди можна виконати автоматично, оскільки словоформа може бути
омонімічною. Це завдання пов’язане із завданням створення суцільного індексу
СУМа, в якому кожному слову у всіх словникових статтях буде присвоєно
унікальний ідентифікатор, який однозначно зв’язує його з реєстром. Відзначимо,
що для забезпечення замкнутості словника, тобто наявності в його реєстрі всіх
слів, які зустрічаються в тлумаченнях, також необхідно виконати суцільну
лематизацію формул тлумачення.
На закінчення відзначимо, що мінімальний набір тестів для періодичного
тестування лексикографічних об’єктів включає:
1. Тестування Реєстру (слів і стійких словосполучень):
− допустимі знаки;
− наявність наголосу (крім випадків з …, а також односкладових слів без
дефіса);
− дублі, омоніми;
− узгодженість із Граматичним словником.
2. Тестування знаків (у структурних елементах статті):
− пробіли;
− парність дужок;
− парність тегів;
− допустимі знаки;
− вживання умовних скорочень;
− вживання розділових знаків.
3. Тестування Тлумачень
− наявність тлумачень у значеннях;
− наявність тлумачень у відтінках;
− перевірка використання типових формул тлумачень.
4. Тестування Посилань
− коректність посилань у значеннях та відтінках;
− коректність посилань у фразеологічних частинах статей;
5. Тестування Ілюстрацій:
− перевірка наявності ілюстрацій;
− перевірка належності авторів до рекомендованого списку.
247

13.3.13. Лексикографічна статистика
У процесі оновлення фундаментальних лексиконів завжди виникають
питання: наскільки нова лексикографічна робота є дійсно новою? Чи достатньо
мовних інновацій введено до словника, аби вважати результат виконаної роботи
дійсно новим словником? Ще більш глибокі й складні проблеми виникають при
бажанні визначити кількісні характеристики новизни й оригінальності
лексикографічної роботи. Слід відзначити, що чіткі критерії новизни словників у
світовій лексикографічній теорії ще не розроблені. За лексикографічною
традицією, яка передається тільки в усній формі – від одного покоління
лексикографів до наступного, – прийнято вважати, що словник є новим, якщо
його зміст відрізняється від прототипу не менш ніж на 15 %. Але як вирахувати ці
відсотки – це питання вже не уточнюється, що, в свою чергу, породжує багато
нових питань. Зрозуміло, що автори СУМ-20 також обговорювали ці проблеми.
Застосування комп’ютерних технологій лексикографування у процесі
укладання СУМ-20 дозволило вперше в українському мовознавстві почати роботу
в галузі фундаментальної лексикографічної статистики. Наведемо деякі
статистичні параметри СУМ-11 і СУМ-20, аналіз яких дає можливість здійснити
своєрідну кваліметрію словникових текстів, на основі якої читач може зробити
аргументований висновок про те, що СУМ-20 є повністю новою
лексикографічною працею, радикально відмінною від СУМ-11. Статистичні дані
будуть стосуватися діапазону першого тому (А–Б) СУМ-20.
Наприклад, у табл. 13.9 наведені статистичні дані про відповідні об’єми
діапазону першого тому (А–Б) для першої (СУМ-20-1) і другої (СУМ-20-2)
редакцій:
Таблиця 13.9
Назва показника
Словникові статті
Знаки в словникових статтях
Ілюстрації

СУМ-20-1

СУМ-20-2

Збільшення в СУМ-20-2
порівняно з СУМ-20-1, %

9665

11531

19,31

2841457

3921919

38,02

18250

26406

44,69

Зазначимо, що тут і далі всі зіставлення статистичних показників (СУМ-11,
СУМ-20-1, СУМ-20-2) стосуються тільки діапазону А–Б.
Із табл. 13.10 видно, що друга редакція першого тому СУМ-20 значно
відрізняється від першої: реєстр збільшився майже на 20 %, майже вдвічі зросла
кількість ілюстрацій, на 38 % збільшився загальний об’єм лексикографічного
матеріалу. Отже, виходячи і з традиційних лексикографічних поглядів, другу
редакцію СУМ-20 можна вважати новим словником навіть порівняно з його
першою редакцією. При цьому кількісні показники, звісно, не відображають
фактичних змін, здійснених лексикографами у процесі дослідження розвитку
семантичної структури лексики і системи словосполучень.
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У табл. 13.10 наведені детальні статистичні дані про відносні пропорції
лексикографічних параметрів діапазону першого тому СУМ-11 і СУМ-20 (друга
редакція).
Таблиця 13.10
Назва показника
Словникові статті
Знаки в словникових статтях
Тлумачення реєстрових слів, у т. ч.:
– значень;
– відтінків значень
Ілюстрації
Стійкі словосполучення,
у т. ч.:
– словосполучення;
– еквіваленти слів;
– термінологічні словосполучення;
– фразеологізми

СУМ-11

СУМ-20-2

Збільшення в СУМ-20-2
порівняно з СУМ-11, %

6303

11531

82,94

1786334
9577
8495
1082

3921919
14346
13079
1267

119,55
49,80
53,96
17,10

11604

26406

127,56

643

2252

250,23

439
0
51
153

522
6
479
1245

18,91
–
839,22
713,73

Із табл. 13.10 видно, що об’єм діапазону А–Б в СУМ-20 порівняно з СУМ-11
збільшився більш ніж вдвічі. Об’єм реєстру майже подвоївся. На 127 %
збільшилася кількість ілюстрацій, що є свідоцтвом великої роботи з підбору
текстово-ілюстративного матеріалу, оскільки в 11-томнику значну кількість
реєстрових слів та їхніх значень не проілюстровано. У новому ж Словнику такі
випадки поодинокі й мотивовані: ілюстрації не подаються лише тоді, коли вони
дійсно не потрібні. Особливо значне зростання спостерігається у системі
словосполучень. Перш за все, тут з’явився якісно новий елемент – еквіваленти
слова, що свідчить про розвиток теорії мовознавства за період від часу видання
11-томника. Велике збільшення кількості фразеологізмів (більш ніж 700 %)
пояснюється значною роботою, яку здійснила українська лексикографія за останні
30 років. Зокрема, у новий тлумачний Словник практично повністю інтегровано
матеріали таких фундаментальних словників: «Фразеологічний словник
української мови» в двох книгах, виданий у 1993 році, і «Словник фразеологізмів
української мови», виданий у серії «Словники України» в 2003 році. Особливо
суттєво СУМ-20 поповнився термінологічними словосполученнями – їх загальна
кількість у першому томі зросла більш ніж у вісім разів, що є свідоцтвом мовної
динаміки, викликаної науково-технічними революціями, які відбулися і
відбуваються з кінця 70-х років минулого століття, а також змінами у суспільнополітичній системі.
Саме цими факторами пояснюється динаміка використання галузевих
ремарок у СУМ-20 порівняно з СУМ-11, що відображено в таблиці 13.11
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(наводяться тільки ті ремарки, збільшення кількості яких перевищує 100 %). При
цьому відзначимо, що ряд ремарок був відсутнім у діапазоні А–Б 11-томника.
Таблиця 13.11
Ремарка
ав.
анат.
антр.
архт.
астр.
бібл.
біол.
біохім.
бот.
буд.
вет.
військ.
геогр.
геод.
геол.
гірн.
екол.
екон.
ел.
етн.
жарг.
зоол.
інформ.
іст.
кул.
лінгв.
літ.
мат.
мед.
мет.
метеор.
мист.
мор.
муз.
палеонт.
поет.
полігр.
політ.
псих.
радіо
рел.

Повна назва
авіація
анатомія
антропологія
архітектура
астрономія
біблійне слово
(вислів)
біологія
біохімія
ботаніка
будівельна справа
ветеринарія
військова справа
географія
геодезія
геологія
гірництво
екологія
економіка
електрика
етнографія
жаргонне слово
(вислів)
зоологія
інформатика
історія; історизм
кулінарія
лінгвістика
літературознавство;
література
математика
медицина
металургія
метеорологія
мистецтво
морська справа
музика
палеонтологія
поетичне слово
(вислів)
поліграфія
політика
психологія
радіотехніка
релігія

СУМ-11

СУМ-20-2

7
8
2
11
5

15
31
4
26
11

0

29

–

28
6
11
6
0
7
1
2
13
3
0
9
1
6

217
21
34
20
83
14
2
7
47
6
29
43
6
12

675,00
250,00
209,09
233,33
–
100,00
100,00
250,00
261,54
100,00
–
377,78
500,00
100,00

0

21

–

1
0
39
2
38

17
53
144
4
134

1600,00
–
269,23
100,00
252,63

20

52

160,00

8
47
7
3
2
6
14
0

55
302
16
8
8
45
47
17

587,50
542,55
128,57
166,67
300,00
650,00
235,71
–

17

42

147,06

0
6
9
1
0

17
14
20
2
37

–
133,33
122,22
100,00
–
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114,29
287,50
100,00
136,36
120,00

рел.-церк.
спец.
спорт.
театр.
текст.
фарм.
фіз.
фізл.
філос.
фін.
фольк.
фот.
хім.
юр.

релігійно-церковне
слово (вислів)
спеціальне слово
спортивний термін
театральний термін
термін текстильної
промисловості
фармацевтика
фізика
фізіологія
філософія
фінансова справа
фольклор
фотографія
хімія
юридичний термін

0

32

–

64
10
1

247
20
2

285,94
100,00
100,00

0

6

–

6
25
6
14
10
3
0
26
9

71
95
16
40
79
6
1
206
31

1083,33
280,00
166,67
185,71
690,00
100,00
–
692,31
244,44

У табл. 13.12 показані пропорції лексики за частинами мови в реєстрах
СУМ-11 і СУМ-20-2 цього ж діапазону.
Таблиця 13.12
Частина мови
Іменник
Прикметник
Дієслово
Прислівник
Дієприкметни
к
Займенник
Числівник
Інші

СУМ11
3558
1595
510
389
64

СУМ-20-2

СУМ-11, %

СУМ-20-2, %

6981
2997
665

56,45
25,31
8,09
6,17
1,02

60,54
25,99
5,77
4,85

12
0
175

20
1

559
109

0,19
0,00
2,78

199

0,95
0,17
0,01
1,73

Таблиця показує, що пропорції по окремим лексико-граматичним класам
суттєво не змінилися. Звертає на себе увагу деяке збільшення (біля 4,5 %) в СУМ20-2 порівняно з СУМ-11 відносної кількості іменників на фоні приблизно такого
ж (3,89 %) зменшення відносної кількості дієслів. Це можна пояснити деяким
ростом (а саме на 3 %) термінологічної лексики в СУМ-20 порівняно з СУМ-11,
яка представлена в основному іменниками.
Однак порівняння цих же пропорцій, отриманих на всьому масиві СУМ-11,
дає іншу картину: іменник – 41,44 %; дієслово – 30,93 %; прикметник –16,52 %;
дієприкметник – 5,45 %; прислівник – 4,99 %; займенник – 0,08 %; числівник –
0,06 %; інші – 0,53 %. Це пояснюється особливостями діапазону слів, які
починаються з літер А і Б, зокрема відносною бідністю дієслів на фоні явного
домінування іменників. У наступних таблицях (13.13 і 13.14) наведена аналогічна
статистика за частинами мови в межах літер А і Б.
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Таблиця 13.13 (літера А)
Частина мови
Іменник
Прикметник
Дієслово
Прислівник
Дієприкметник
Займенник
Числівник
Інші

СУМ-11

СУМ-20-2

СУМ-11, %

1172
450
103
71
40
8
0
86

2805
1065
192
124
76
10
0
116

60,73
23,32
5,34
3,68
2,07
0,41
0,00
4,46

СУМ-20-2, %
63,92
24,27
4,38
2,83
1,73
0,23
0,00
2,64
Таблиця 13.14 (літера Б)

Частина мови
Іменник
Прикметник
Дієслово
Прислівник
Дієприкметник
Займенник
Числівник
Інші

СУМ-11

СУМ-20-2

СУМ-11, %

СУМ-20-2, %

2386
1145
407
318
24
4
0
88

4176
1932
473
435
33
10
1
83

54,57
26,19
9,31
7,27
0,55
0,09
0,00
2,01

58,46
27,05
6,62
6,09
0,46
0,14
0,01
1,16

В табл. 13.15 і 13.16 представлені відносні пропорції лексикографічних
параметрів за літерами А і Б.
Таблиця 13.15 (літера А)
Назва показника

СУМ-11

СУМ-20-2

Словникові статті
Знаки в словникових статтях
Тлумачення реєстрових слів, у
тому числі:
– значень;
– відтінків значень
Ілюстрації
Стійкі словосполучення,
у т. ч.:
– словосполучення;
– еквіваленти слів;
– термінологічні
словосполучення;
– фразеологізми

1931
511791
2460

4388
1379297
5212

2189
271
2679
130

4865
347
8201
406

122,25
28,04
206,12
212,31

79
0

90
1

13,92
–

28
23

243
72

767,86
213,04
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порівняно з СУМ-11, %
127,24
169,50
111,87

Таблиця 13.16 (літера Б)
Назва показника

СУМ-11

СУМ-20-2

Збільшення в СУМ-20-2
порівняно з СУМ-11, %
63,38
99,09
51,35

Словникові статті
Знаки в словникових статтях
Тлумачення реєстрових слів, у
тому числі:
– значень;
– відтінків значень
Ілюстрації
Стійкі словосполучення,
у т. ч.:
– словосполучення;
– еквіваленти слів;
– термінологічні
словосполучення;
– фразеологізми

4372
1277118
6035

7143
2542622
9134

5224
811
8925
513

8214
920
18205
1846

57,24
13,44
103,98
259,84

360
0
23

432
5
236

20,00
–
926,09

130

1173

802,31

У табл. 13.17 наведено дані про об’єми ілюстрацій в СУМ-11 і СУМ-20-2.
Таблиця 13.17
Об’єм ілюстрацій в
СУМ-11
в знаках і % до
всього діапазону
899 855 (50,3 %)

Об’єм ілюстрацій в
СУМ-20-2
в знаках і % до всього
діапазону
2 361 712 (60,2 %)

Збільшення об’єму
ілюстрацій СУМ-20-2
порівняно з СУМ-11, %

Літера А

239 941 (46,9 %)

841 111 (60,98 %)

250, 5

Літера Б

659 914 (51,7 %)

Діапазон

А–Б

1 520 601 (59,8 %)

162,46

130, 4

Лексикографічну статистику планується наводити у кожному томі – як для
даного тому, так і для суми попередніх томів включно. Таким чином, читач буде
мати
можливість
відслідковувати
статистичні
параметри
процесу
лексикографічного розвитку Словника української мови. Кожний новий його том
після видання планується виставляти в українському сегменті Wiktionary з метою
надання вільного доступу користувачам для Wiki-лексикографування. Весь
словниковий масив СУМ-20 доступний уже зараз у режимі спеціального доступу
за адресою: http://lcorp.ulif.org.ua/xclientinfo/.

13.3.14. «Словник української мови» on-line
Віртуальна лексикографічна лабораторія «СУМ» призначена для
розробників і дослідників СУМ-20 з високою лінгвістичною компетенцією. Це
онлайнове середовище реалізовано у вигляді окремого клієнтського додатка. І
навпаки, СУМ on-line призначений для звичайних користувачів, як правило, не
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висококваліфікованих, підтримує мінімальний набір простих функцій роботи зі
словником і доступний користувачам в Інтернет-браузері за адресою
http://lcorp.ulif.org.ua/expls/.
СУМ on-line реалізовано в середовищі виконання Silverlight 4, яке
підтримується більшістю браузерів і легко встановлюється в них як надбудова.
Якщо Silverlight не встановлено на комп’ютері користувача, то йому буде
запропоновано це зробити під час першого входу за зазначеною адресою. Після
встановлення й ініціалізації браузер відображає сторінку, приклад якої показано
на рис. 13.47. У цьому прикладі on-line версія словника включає в себе 9 томів
СУМа (діапазон А–НАСТУКУВАТИ), які вже випущені видавництвом. Дамо
опис функцій, доступних користувачу на даній сторінці.
Верхня панель сторінки містить такі групи функцій:
«Керування» – кнопка для виклику вікна керування друком сторінками
тексту статей (див. рис 13.48).
«Представлення» – кнопка для вибору режиму представлення тексту
словникової статті: «Лінійне» – у вигляді лінійного тексту; «Ієрархічне» – у
вигляді ієрархічного тексту з відображенням структурних компонентів статті.
«Стаття» – кнопки встановлення кольорового або чорно-білого режиму
поточного перегляду статті користувачем.
«Ілюстрації» – кнопка для вибору режиму подання тексту статті
користувачу: з ілюстраціями або без ілюстрацій, а також виклику вікна підказки з
коротким описом словника.
«Вигляд статті» – кнопки для встановлення кількості колонок статті та
випадні списки для встановлення шрифту, яким відображаються словникові
статті, і розміру цього шрифту.

Рис. 13.47. Вікно браузера користувача з відкритим СУМ on-line
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Під функціональною панеллю зліва знаходиться рядок пошуку, у який
користувач може ввести пошукове слово, і кнопка «Пошук», натисканням якої
здійснюється пошук. Якщо слово знайдено, відбувається перехід на нього, якщо
ні – то на наступне найближче за алфавітом слово. При цьому відвантажується
фрагмент реєстру, всередині якого знаходиться пошукове слово. Якщо слово
виходить за межі діапазону доступних томів (тобто починається з літери Д або
наступних), то здійснюється перехід на останнє доступне в томах 1–6 слово
КВАРТА. Нижче пошукового рядка знаходиться панель реєстру. У ній
відображається фрагмент реєстру, який містить обране слово (усього близько 50
слів). Внизу панелі відображається номер поточної сторінки, загальна кількість
сторінок і реєстрових слів та знаходяться кнопки для перегляду сторінок тексту
статей (послідовно або за номерами сторінок).
Основну частину сторінки СУМ on-line справа займає текст словникової
статті. На відміну від ВЛЛ, стаття відображається у форматі наближеному, але не
максимально відповідному поліграфічному виконанню. Це пов’язано з тим, що
Silverlight 4 (порівняно з використовуваною у ВЛЛ платформою Windows
Presentation Foundation) має обмежені засоби для форматування тексту.
Наприклад, у ньому немає можливості встановлювати вирівнювання тексту за
шириною, відображати верхні й нижні індекси.
Вікно керування друком сторінками тексту статей містить такі групи
функцій:
«Виберіть принтер» – кнопки для вибору принтерів для друку;
«Друк до файлу» – режим друку визначеного тексту статей у файл;
«Діапазон сторінок» – кнопки для встановлення діапазону сторінок, які
друкуються;
«Кількість копій» – кнопка встановлення кількості копій друку.

Рис 13.48. Вікно керування друком сторінками тексту статей

Таким чином, СУМ on-line надає звичайним користувачам базовий набір
простих функцій пошуку, перегляду й виведення на друк словникових статей СУМ-20.
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ВИСНОВКИ

У цілому, формування на базі Віртуальної лексикографічної лабораторії
«Словник української мови» нового СУМ-20 продемонструвало високу
ефективність застосування розроблених технологічних інструментів і сервісів,
дозволило за відносно короткий час підготувати і випустити дев’ять томів
СУМ-20, надало можливість, з одного боку, безперервно розвивати й
удосконалювати СУМ-20, з іншого боку, забезпечувати інноваційні можливості
для вирішення актуальних лінгвістично-інформаційних завдань.
Актуальними напрямками цілеспрямованого розвитку Віртуальної
лексикографічної лабораторії «Словник української мови», зокрема, є такі:
− постійне вдосконалення та віртуалізація функціоналу ВЛЛ СУМ і
Українського лінгвістичного корпусу для забезпечення безперервного підвищення
якості еталонних і технологічних томів СУМа та ефективності роботи з ними
фахівців та користувачів:
− проведення нових лінгвістичних досліджень на базі ВЛЛ СУМ для
всебічного й глибокого усвідомлення та експлікації мовних ефектів і структур,
«зашифрованих» у структурі Словника;
− підготовка і випуск на базі ВЛЛ СУМ актуальної лексикографічної
продукції, а також нових словників – об’єктів вторинної лексикографії, які
можуть автоматично екстрагуватися зі структури бази даних СУМ-20.
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ДОДАТОК

ТАБЛИЦЯ РАНЖУВАННЯ ДЖЕРЕЛ СУМ-20
№
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
656
011

порядок
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

012
013
630
014
654
015
016
017
018
685
674
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

13
14
15
482
483
310
357
365
494
487
508
468
187
143
331
39
256
433
223
179
224
459
48
211
186

прізвище
Біблія. Пер. І. Огієнка
з переказу
колядка
щедрівка
загадка
з народної пісні
з легенди
з коломийки
з думи
з казки
з балади
прислів’я, приказка, примовка,
народний жарт, дитяча лічилка
Номис
Сл. Б. Грінченка
Сл. Ужченків
О. Авраменко
О. Авраменко, В. Авраменко
П. Автомонов
Е. Андієвська
Р. Андріяшик
І. Андрусяк
М. Андрусяк
С. Андрухович
Ю. Андрухович
Б. Антоненко-Давидович
Б.-І. Антонич
О. Апанович
О. Афанасьєв-Чужбинський
В. Бабляк
В. Багірова
І. Багмут
І. Багряний
М. Бажан
В. Баранов
Ганна Барвінок
В. Барка
Яків Баш

257

народився

1967
1967
1922
1931
1933
1968
1955
1982
1960
1899
1909
1919
1816
1916
1948
1903
1907
1904
1950
1828
1908
1908

помер

1988
2000

1984
1937
2000
1875
1970
1975
1963
1983
1911
2005
1986

№
033
034
035
036
037
613
038
039
040
718
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
624
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075

порядок
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083

ранг
232
385
337
229
349
498
404
328
316
446
323
35
292
317
76
36
294
127
206
22
90
510
102
466
210
151
226
287
381
219
131
336
42
225
465
52
82
280
284
246
162
156
452
165
200
281

прізвище
Д. Бедзик
Ю. Бедзик
О. Бердник
В. Бичко
О. Білаш
Д. Білий
І. Білик
М. Білкун
Д. Білоус
Н. Бічуя
В. Близнець
О. Бодянський
Г. Бойко
В. Большак
Т. Бордуляк
Л. Боровиковський
Р. Братунь
Д. Бузько
Ф. Бурлака
І. Вагилевич
С. Васильченко
Г. Вдовиченко
В. Винниченко
Ю. Винничук
І. Вирган
Остап Вишня
Ірина Вільде
В. Вільний
М. Вінграновський
В. Владко
О. Влизько
Віра Вовк
Марко Вовчок
І. Волошин
М. Воробйов
С. Воробкевич
М. Вороний
П. Воронько
О. Воропай
С. Воскрекасенко
О. Гаврилюк
Я. Галан
В. Герасим’юк
К. Герасименко
В. Гжицький
М. Гірник

258

народився
1898
1925
1926
1912
1931
1967
1929
1928
1920
1937
1933
1808
1923
1922
1863
1808
1927
1891
1902
1811
1879
1959
1880
1952
1908
1889
1907
1921
1936
1901
1908
1926
1833
1905
1941
1836
1871
1913
1913
1906
1911
1902
1956
1907
1895
1923

помер
1982
2008
2003
1994

2012
1995
2004
1981
1877
1978
1936
1889
1995
1937
1972
1866
1932
1951
1975
1956
1982
1981
2004
1974
1934
1907
1973
1903
1938
1988
1989
1979
1941
1949
1942
1973
1981

№
615
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
633
634
713
111
112
617
113
655
114
626

порядок
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

ранг
467
314
46
392
218
197
390
258
34
163
429
454
291
254
425
183
444
62
23
147
330
79
361
242
101
61
196
83
20
270
239
320
367
33
107
327
509
268
511
504
142
477
346
415
214
499

прізвище
П. Гірник
П. Глазовий
Л. Глібов
І. Гнатюк
М. Годованець
Ю. Гойда
В. Голобородько
С. Голованівський
Я. Головацький
А. Головко
І. Головченко
Л. Голота
О. Гончар
І. Гончаренко
Р. Горак
К. Гордієнко
Л. Горлач
П. Грабовський
Є. Гребінка
Л. Гребінка
К. Гриб
Грицько Григоренко
І. Григурко
Я. Гримайло
К. Гриневичева
Б. Грінченко
Л. Грох
М. Грушевський
П. Гулак-Артемовський
Д. Гуменна
О. Гуреїв
П. Гуріненко
Є. Гуцало
І. Гушалевич
Ю. Дараган
В. Дарда
Люко Дашвар
М. Дашкієв
Л. Денисенко
Любко Дереш
О. Десняк
В. Діброва
А. Дімаров
І. Дзюба
Л. Дмитерко
А. Дністровий

259

народився
1956
1922
1827
1929
1893
1919
1945
1910
1814
1897
1941
1949
1918
1908
1942
1899
1941
1864
1812
1909
1910
1867
1942
1906
1895
1863
1908
1866
1790
1904
1913
1923
1937
1823
1894
1924
1954
1921
1973
1984
1909
1951
1922
1931
1911
1974

помер
2004
1893
2005
1974
1955
1989
1888
1972

1995
1988
1993
1902
1848
1941
1924
1982
1984
1947
1910
1976
1934
1865
1996
1999
1995
1903
1926

1976

1942

1985

№
115
116
117
118
119
120
121
122
689
123
124
125
126
127
128
129
130
690
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
618
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
659
627
154
155

порядок
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

ранг
290
174
170
305
199
152
228
116
489
51
115
411
398
434
103
137
93
497
496
430
438
247
231
388
29
245
474
400
376
99
440
273
420
272
293
100
325
251
344
236
379
97
315
492
180
259

прізвище
В. Добровольський
С. Добровольський
О. Довженко
Є. Доломан
В. Домонтович
О. Донченко
П. Дорошко
Олесь Досвітній
М. Дочинець
М. Драгоманов
М. Драй-Хмара
І. Драч
В. Дрозд
Є. Дудар
В. Еллан-Блакитний
Г. Епік
С. Єфремов
В. Єшкілєв
С. Жадан
І. Жиленко
Б. Жолдак
С. Журахович
Л. Забашта
В. Забаштанський
В. Забіла
Н. Забіла
О. Забужко
О. Завгородній
П. Загребельний
Д. Загул
П. Запаренко
М. Зарудний
В. Захарченко
Ю. Збанацький
В. Земляк
М. Зеров
О. Зуєвський
О. Іваненко
Р. Іваничук
В. Іванович
Р. Іванченко
М. Івченко
Олекса Ізарський
Ю. Іздрик
О. Ільченко
П. Інгульський

260

народився
1917
1894
1894
1919
1894
1902
1910
1891
1959
1841
1889
1936
1939
1933
1894
1901
1876
1965
1974
1941
1948
1907
1918
1940
1808
1903
1960
1940
1924
1890

помер
2003
1977
1956
2006
1969
1954
2001
1934

1921
1936
1914
1923
1890
1920
1906
1929
1905
1934
1890
1919
1962
1909
1912

1991

1895
1939
2003
1925
1937
1939

2013
1997
1990
2001
1869
1985

1944

1994
1977
1937
1996
1997
1985
1939
2007
1994
1976

№
156
157
158
159
160
161
731
162
163
164
165
166
635
636
167
168
169
170
171
172
173
637
174
638
714
175
721
176
177
178
619
179
180
181
182
183
184
185
186
187
717
188
189
190
191
669

порядок
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

ранг
475
110
343
253
431
128
360
252
399
397
486
321
402
503
119
59
312
136
359
64
19
266
138
334
514
167
150
92
58
63
488
233
288
172
469
237
378
412
394
341
401
380
276
50
473
485

прізвище
О. Ірванець
Мирослав Ірчан
М. Іщенко
А. Іщук
С. Йовенко
М. Йогансен
В. Кава
А. Калин
І. Калинець
А. Камінчук
Ю. Канигін
В. Канівець
С. Караванський
І. Карпа
П. Карманський
І. Карпенко-Карий
А. Кацнельсон
Я. Качура
І. Качуровський
А. Кащенко
Г. Квітка-Основ’яненко
І. Керницький
І. Кириленко
І. Кирій
М. Кідрук
Ю. Клен
Олекса Кобець
О. Кобилянська
Н. Кобринська
С. Ковалів
В. Кожелянко
О. Ковінька
В. Козаченко
П. Козланюк
А. Кокотюха
П. Колесник
С. Колесник
Г. Колісник
В. Коломієць
О. Коломієць
П. Коломієць
Т. Коломієць
Л. Компанієць
О. Кониський
Є. Кононенко
Л. Кононович

261

народився
1961
1897
1926
1908
1945
1896
1937
1908
1939
1939
1935
1923
1920
1980
1878
1845
1914
1897
1918
1858
1778
1913
1902
1924
1984
1891
1882
1863
1855
1848
1957
1900
1913
1904
1970
1905
1932
1937
1935
1919
1943
1935
1914
1836
1959
1958

помер
1937
1982
1937
2004
1979

1956
1907
2003
1943
1921
1843
1984
1938
1998
1947
1967
1942
1920
1920
2008
1985
1995
1965
1987

1994

2004
1900

№
192
727
193
194
195
196
197
639
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
625
231
232
233
234

порядок
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

ранг
169
513
195
166
168
406
24
184
118
409
37
17
121
67
148
255
234
243
72
456
358
298
104
155
57
88
318
112
124
122
40
178
106
366
215
135
193
297
308
96
134
472
91
345
422
329

прізвище
О. Копиленко
Дара Корній
О. Корнійчук
Н. Королева
В. Королевич
В. Коротич
О. Корсун
Д. Косарик
Г. Косинка
Л. Костенко
М. Костомаров
І. Котляревський
Г. Коцюба
М. Коцюбинський
І. Кочерга
Г. Кочур
П. Кочура
Є. Кравченко
Уляна Кравченко
Д. Кремінь
А. Крижанівський
С. Крижанівський
А. Кримський
І. Крип’якевич
М. Кропивницький
Є. Кротевич
Ю. Кругляк
А. Крушельницький
І. Кулик
М. Куліш
П. Куліш
О. Кундзич
Л. Курбас
Є. Куртяк
В. Кучер
М. Лазорський
Іван Ле
О. Левада
Б. Левін
Б. Лепкий
Ю. Липа
В. Лис
В. Липинський
О. Лисяк
Ю. Логвин
В. Логвиненко

262

народився
1900
1970
1905
1888
1900
1936
1818
1904
1899
1930
1817
1769
1892
1864
1881
1908
1905
1907
1860
1953
1936
1911
1871
1886
1840
1884
1925
1878
1897
1892
1819
1904
1887
1936
1911
1884
1895
1909
1919
1872
1900
1950
1882
1912
1939
1928

помер
1958
1972
1966
1958
1891
1992
1934
1885
1838
1938
1913
1952
1995
1976
1975
1947
1989
2002
1942
1967
1910
1968
1998
1937
1937
1937
1897
1964
1937
1996
1967
1970
1978
1995
1941
1944
1931
1998
1990

№
235
236
237
238
239
735
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
640
255
256
257
258
259
260
261
262
33263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
680
273
274
275
276
277

порядок
268
269
270
271
272
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

ранг
362
439
413
309
141
512
194
18
263
71
28
182
326
355
130
221
463
114
54
351
26
442
260
68
364
191
478
450
451
249
27
132
207
55
238
423
306
342
368
25
419
269
49
173
175
348

прізвище
Р. Лубківський
М. Луків
О. Лупій
Д. Луценко
А. Любченко
А. Любка
О. Лятуринська
М. Макаровський
Ф. Маківчук
О. Маковей
М. Максимович
Є. Маланюк
В. Малик
М. Малиновська
Ф. Малицький
А. Малишко
І. Малкович
Я. Мамонтов
І. Манжура
В. Маняк
М. Маркевич
В. Марсюк
Ю. Мартич
Л. Мартович
В. Марченко
Т. Масенко
М. Матіос
В. Медвідь
Б. Мельничук
Ю. Мельничук
А. Метлинський
І. Микитенко
В. Минко
Панас Мирний
В. Мисик
А. Михайленко
В. Міняйло
Д. Міщенко
П. Мовчан
А. Могильницький
А. Мойсієнко
Ю. Мокрієв
Д. Мордовець
З. Мороз
Л. Мосендз
В. Москалець

263

народився
1941
1949
1938
1921
1899
1987
1902
1783
1912
1867
1804
1897
1921
1941
1900
1912
1961
1888
1851
1934
1804
1938
1910
1871
1947
1903
1959
1951
1952
1921
1814
1897
1902
1849
1907
1939
1919
1921
1939
1811
1948
1901
1830
1904
1897
1927

помер

1989
1945
1970
1846
1988
1925
1873
1968
1998
1983
1988
1970
1940
1893
1992
1860
1981
1916
1984
1970

1963
1870
1937
1989
1920
1983

1873
1991
1905
1958
1948
2001

№
660
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
670
291
292
293
294
295
296
297
298
716
620
299
671
300
301
719
302
303
304
661
305
306
308
307
309
691
310
311
631
312
313
314

порядок
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

ранг
493
436
204
386
371
216
126
479
393
203
382
56
395
149
432
108
396
347
283
154
94
240
159
502
461
391
471
30
198
484
89
480
209
441
275
335
111
324
300
500
264
250
403
133
377
302

прізвище
К. Москалець
К. Мотрич
І. Муратов
Ю. Мушкетик
А. М’ястківський
М. Нагнибіда
О. Назарук
В. Неборак
В. Нестайко
І. Нехода
Б. Нечерда
І. Нечуй-Левицький
І. Нижник
І. Огієнко
Н. Околітенко
О. Олесь
Б. Олійник
М. Олійник
С. Олійник
Олег Ольжич
Юліан Опільський
П. Оровецький
Т. Осьмачка
М. Павленко
С. Павличко
Д. Павличко
Г. Пагутяк
Т. Падура
П. Панч
О. Пахльовська
В. Пачовський
Є. Пашковський
Л. Первомайський
А. Перепадя
В. Петльований
М. Петренко
В. Підмогильний
Л. Письменна
В. Підпалий
С. Пиркало
О. Підсуха
І. Пільгук
С. Плачинда
Є. Плужник
Ф. Погребенник
М. Познанська

264

народився
1963
1947
1912
1929
1924
1911
1883
1961
1930
1910
1939
1838
1935
1882
1939
1878
1935
1923
1908
1907
1884
1905
1895
1973
1958
1929
1958
1801
1891
1956
1878
1962
1908
1935
1914
1925
1901
1914
1936
1976
1918
1899
1928
1898
1929
1917

помер

1973
2003
1983
1940
2014
1963
2000
1918
1972
1944

1982
1944
1937
1976
1962
1999

1871
1978
1942
1973
2008
1989
1937
1992
1973
1990
1984
1936
2001
1995

№
315
316
317
318
623
319
621
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
641
330
331
332
333
334
335
677
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
642
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

порядок
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

ранг
447
117
235
227
470
286
495
476
418
70
267
205
426
145
464
501
311
448
43
332
279
405
299
65
375
192
505
408
41
113
274
109
190
370
282
353
301
189
16
374
445
449
307
105
185
188

прізвище
Ю. Покальчук
В. Поліщук
О. Полторацький
М. Пригара
В. Портяк
Д. Прилюк
Т. Прохасько
С. Процюк
С. Пушик
Олена Пчілка
В. Речмедін
Н. Рибак
Ю. Рибчинський
М. Рильський
І. Римарук
І. Роздобудько
І. Росоховатський
В. Рубан
С. Руданський
М. Руденко
М. Рудь
В. Русанівський
І. Рябокляч
В. Самійленко
Р. Самбук
У. Самчук
А. Санченко
Є. Сверстюк
А. Свидницький
В. Свідзинський
І. Світличний
М. Семенко
І. Сенченко
О. Сизоненко
В. Симоненко
М. Сингаївський
М. Сиротюк
С. Скляренко
Г. Сковорода
П. Скунць
В. Скуратівський
М. Слабошпицький
Яр Славутич
О. Слісаренко
Л. Смілянський
Ю. Смолич

265

народився
1941
1898
1905
1908
1952
1918
1968
1964
1944
1849
1916
1913
1945
1895
1958
1962
1929
1942
1834
1920
1912
1931
1914
1864
1923
1905
1966
1928
1834
1885
1929
1892
1901
1923
1935
1936
1915
1901
1722
1942
1941
1946
1918
1891
1904
1900

помер
2008
1936
1977
1983
1987

1930
1986
1978
1964
2008

1873
1989
2007
1925
1996
1987

1871
1941
1992
1937
1975
1963
1984
1962
1794
2007

1937
1966
1976

№
662
356
357
358
359
360
361
362
363
364
715
365
366
367
368
369
370
725
371
622
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
720
390
391
392
393
394
395
396

порядок
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

ранг
507
230
295
387
164
303
74
53
458
271
455
85
201
38
354
261
389
515
171
453
304
153
296
176
491
75
384
373
322
158
222
350
244
265
146
140
181
177
98
339
257
69
490
248
352
202

прізвище
Н. Сняданко
В. Собко
В. Сологуб
М. Сом
В. Сосюра
І. Сочивець
Л. Старицька-Черняхівська
М. Старицький
Б. Стельмах
М. Стельмах
Я. Стельмах
В. Стефаник
О. Стефанович
О. Стороженко
В. Стус
В. Сухомлинський
Л. Талалай
С. Талан
М. М. Тарновський
Г. Тарасюк
М. Ю. Тарновський
О. Теліга
С. Тельнюк
М. Терещенко
В. Терещук
А. Тесленко
О. Тесленко
Н. Тихий
О. Тихий
П. Тичина
Д. Ткач
М. Ткач
М. Томчаній
А. Трипільський
М. Трублаїні
С. Тудор
З. Тулуб
А. Турчинська
О. Турянський
Григір Тютюнник
Григорій Тютюнник
Леся Українка
О. Ульяненко
М. Упеник
Г. Усач
П. Усенко
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народився
1973
1912
1928
1935
1898
1917
1868
1840
1943
1912
1949
1871
1899
1806
1938
1918
1941
1960
1895
1948
1919
1907
1935
1898
1962
1882
1949
1932
1927
1891
1912
1932
1914
1912
1907
1892
1890
1903
1880
1931
1920
1871
1962
1914
1934
1902

помер
1981

1965
1941
1904
1983
2001
1936
1970
1874
1985
1970

1984
2002
1942
1990
1966
1911
1990
1984
1967
1993
2007
1975
1941
1941
1964
1972
1933
1980
1961
1913
2010
1994
1975

№
397
398
399
400
401
402
643
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
703
697
434
435
440
436
437
438

порядок
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

ранг
31
129
372
47
457
437
363
144
60
338
123
278
383
421
289
84
506
356
481
262
213
66
77
416
333
407
81
86
313
80
160
78
212
417
369
45
95
87
424
277
21
443
340
32
428
319

прізвище
М. Устиянович
Д. Фальківський
Р. Федорів
Ю. Федькович
Т. Федюк
М. Фішбейн
В. Фіялко
Є. Фомін
І. Франко
Б. Харчук
М. Хвильовий
А. Хижняк
М. Холодний
Ю. Хорунжий
А. Хорунжий
Г. Хоткевич
В. Хрущак
М. Циба
В. Цибулько
І. Цюпа
М. Чабанівський
Дніпрова Чайка
А. Чайковський
В. Чемерис
І. Чендей
Л. Череватенко
Марко Черемшина
С. Черкасенко
Микита Чернявський
Микола Чернявський
В. Чечвянський
Є. Чикаленко
С. Чорнобривець
О. Чорногуз
Ганна Чубач
П. Чубинський
В. Чумак
Г. Чупринка
В. Чухліб
І. Шаповал
М. Шашкевич
В. Швець
Ю. Шевельов
Т. Шевченко
Валерій Шевчук
Василь Шевчук
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народився
1811
1898
1930
1834
1954
1946

помер
1885
1934
2001
1888

1910
1856
1931
1893
1907
1939
1937
1915
1877

1942
1916
1988
1933
1993
2006
2007
1991
1938

1928
1964
1911
1910
1861
1857
1936
1922
1938
1874
1876
1920
1868
1898
1861
1908
1936
1941
1839
1901
1879
1941
1905
1811
1940
1908
1814
1939
1932

1973
1927
1935
2005
1927
1940
1948
1938
1929

1884
1919
1921
1997
2003
1843
2002
1861

№
439
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
657
650
737
502
503
504
505
506
684

порядок
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
516
517
518
519
520
521
522
523

ранг
139
241
460
120
435
208
157
217
462
427
410
44
220
285
414
73
161
125
516
517
518
519
520
521
522
523

722

524

524

712

525

525

507

526

526

508
509
510

527
528
529

527
528
529

651
705
728

530
531
532

530
531
532

686
682
676
687
511

533
534
535
536
537

533
534
535
536
537

прізвище
М. Шеремет
А. Шиян
В. Шкляр
Гео Шкурупій
Є. Шморгун
Ю. Шовкопляс
М. Шпак
Я. Шпорта
О. Шугай
М. Шудря
Ю. Щербак
Я. Щоголів
Л. Юхвід
О. Ющенко
В. Яворівський
Л. Яновська
Ю. Яновський
М. Яцків
І. Андрусяк, пер. з тв. Ч. Діккенса
Д. Андрухів, пер. з тв. С. Лема
М. Бажан, пер. з тв. А. Навої
М. Бажан, пер. з тв. Ц. Норвіда
М. Бажан, пер. з тв. Р.-М. Рільке
М. Бажан, пер. з тв. Ш. Руставелі
М. Бажан, пер. з тв. В. Шекспіра
В. Бойченко, пер. з тв.
Р. Стівенсона
С. Борщевський, пер. з тв. Г. Гарсії
Маркеса
Ю. Винничук, пер. з тв.
Е. М. Ремарка
Віра Вовк, пер. з тв.
Ф. Гарсіа Лорки
М. Вороний, пер. з тв. Г. Гейне
Т. Воронович, пер. з тв. Ж. Верна
С. Воскрекасенко, пер. з тв.
А. Чехова
Л. Гребінка, пер. з тв. В. Шекспіра
Р. Доценко, пер. з тв. Ч. Діккенса
Р. Доценко, пер. з тв. А. Конана
Дойла
Р. Доценко, пер. з тв. Е. По
І. Драч, пер. з тв. В. Шекспіра
Є. Дроб’язко, пер. з тв. Данте
О. Завгородній, пер. з тв. Е. Рауда
М. Зеров, пер. з тв. В. Брюсова
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народився
1906
1906
1951
1903
1940
1903
1909
1923
1940
1935
1934
1824
1909
1917
1942
1861
1902
1873

помер
1986
1989
1937
1978
1942
1956

1898
1968

1933
1954
1961

№
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

порядок
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548

ранг
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548

732

549

549

523

550

550

524
525
695
736

551
552
553
554

551
552
553
554

526
694
527

555
556
557

555
556
557

528
529
530
531
532
533
534
535

558
559
560
561
562
563
564
565

558
559
560
561
562
563
564
565

536
733

566
567

566
567

693

568

568

672

569

569

681
663
673
537

570
571
572
573

570
571
572
573

прізвище
М. Зеров, пер. з тв. Вергілія
М. Зеров, пер. з тв. Горація
М. Зеров, пер. з тв. Ж.-М. Ередіа
М. Зеров, пер. з тв. Катулла
М. Зеров, пер. з тв. Лукреція
М. Зеров, пер. з тв. М. Лермонтова
М. Зеров, пер. з тв. Овідія
М. Зеров, пер. з тв. О. Пушкіна
М. Зеров, пер. з тв. П. Ронсара
М. Зеров, пер. з тв. Ювенала
О. Іваненко, пер. з тв.
Г.-К. Андерсена
А. Іллічевський, пер. з тв.
Дж. Родарі
І. Качуровський, пер. з тв. Ф.
Петрарки
Ю. Клен, пер. з тв. В. Шекспіра
Л. Кононович, пер. з тв. О. Гріна
В. Коптілов, пер. з тв. В. Шекспіра
Ю. Корецький, пер. з тв.
Р. Стівенсона
І. Корунець, пер. з тв. Дж. Родарі
І. Корунець, пер. з тв. О. Уайлда
І. Костецький, пер. з тв.
В. Шекспіра
Г. Кочур, пер. з тв. О. Блока
Г. Кочур, пер. з тв. П. Верлена
Г. Кочур, пер. з тв. В. Незвала
Г. Кочур, пер. з тв. Овідія
Г. Кочур, пер. з тв. Ф. Петрарки
Г. Кочур, пер. з тв. Сапфо
Г. Кочур, пер. з тв. В. Шекспіра
М. Кропивницький, пер. з тв.
В. Шекспіра
П. Куліш, пер. з тв. В. Шекспіра
О. Кундзич, пер. з тв.
М. Лермонтова
Ю. Лісняк, пер. з тв.
Дж. Лондона
Ю. Лісняк, пер. з тв.
Е. По
Ю. Лісняк, пер. з тв. Р. Стівенсона
Ю. Лісняк, пер. з тв. К. Чапека
Ю. Лісняк, пер. з тв. В. Шекспіра
О. Логвиненко, пер. з тв.
Дж. Селінджера
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народився

помер

№
730
538

порядок
574
575

ранг
574
575

539
540
541
542
543
544
545
546
547
644
664
548
706

576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

700

589

589

738

590

590

701

591

591

679
549
550
704
614
652

592
593
594
595
596
597

592
593
594
595
596
597

709

598

598

551
683
552

599
600
601

599
600
601

675

602

602

724
707
616
553

603
604
605
606

603
604
605
606

645

607

607

696

608

608

прізвище
О. Логвиненко, пер. з тв. Г. Уеллса
М. Лукаш і В. Мисик, пер. з тв.
Р. Бернса
М. Лукаш, пер. з тв. Дж. Боккаччо
М. Лукаш, пер. з тв. Й.-В. Гете
М. Лукаш, пер. з тв. Лопе де Веги
М. Лукаш, пер. з тв. Г. Лорки
М. Лукаш, пер. з тв. Ф. Рабле
М. Лукаш, пер. з тв. М. Сервантеса
М. Лукаш, пер. з тв. Ю. Тувіма
М. Лукаш, пер. з тв. Ф. Шиллера
С. Масляк, пер. з тв. Я. Гашека
В. Мисик, пер. з тв. Р. Бернса
В. Мисик, пер. з тв. Омара Хайяма
В. Мисик, пер. з тв. В. Шекспіра
В. Митрофанов, пер. з тв.
Р. Бредбері
В. Митрофанов, пер. з тв. Т. Майн
Ріда
В. Митрофанов, пер. з тв.
М. Твена
В. Митрофанов, пер. з тв.
Е. Хемінгуея
П. Мовчан, пер. з тв. Р. Сабатіні
П. Ніщинський, пер. з тв. Гомера
П. Ніщинський, пер. з тв. Софокла
В. Омельченко, пер. з тв. Ж. Верна
В. Омельченко, пер. з тв. А. Доде
Д. Павличко, пер. з тв.
В. Шекспіра
Д. Павличко, пер. з тв. Янки
Купали
Д. Паламарчук, пер. з тв. Стендаля
Д. Паламарчук, пер. з тв. Г. Уеллса
Д. Паламарчук, пер. з тв.
В. Шекспіра
В. Пащенко, пер. з фр. епосу
«Пісня про Роланда»
А. Перепадя, пер. з тв. Ж. Амаду
А. Перепадя, пер. з тв. А. Камю
А. Перепадя, пер. з тв. М. Пруста
А. Перепадя, пер. з тв. А. де СентЕкзюпері
В. Підмогильний, пер. з тв.
Гі де Мопассана
С. Пінчук, пер. з тв. В. Гюго
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народився

помер

№
688

порядок
609

ранг
609

710

610

610

665

611

611

554
646
555

612
613
614

612
613
614

556

615

615

557

616

616

558

617

617

711

618

618

559

619

619

560
561
647

620
621
622

620
621
622

562

623

623

563

624

624

666
628
629
667
692
734

625
626
627
628
629
630

625
626
627
628
629
630

678

631

631

726

632

632

564

633

633

565
668
653
723
648

634
635
636
637
638

634
635
636
637
638

прізвище
Ю. Покальчук, пер. з тв.
Е. Берроуза
Ю. Покальчук, пер. з тв.
Е. М. Ремарка
Ю. Покальчук, пер. з тв.
Дж. Селінджера
М. Рильський, пер. з тв. Вольтера
М. Рильський, пер. з тв. М. Гоголя
М. Рильський, пер. з тв.
О. Грибоєдова
М. Рильський (ред.), пер. з тв.
М. Лермонтова
М. Рильський, пер. з тв.
А. Міцкевича
М. Рильський, пер. з тв.
О. Пушкіна
М. Рильський, пер. з тв.
Ш. Руставелі
М. Рильський, пер. з тв.
В. Шекспіра
С. Руданський, пер. з тв. Вергілія
С. Руданський, пер. з тв. Гомера
М. Садовський, пер. з тв.
М. Гоголя
В. Самійленко, пер. з тв.
П. Беранже
В. Самійленко, пер. з тв.
Ж.-Б. Мольєра
А. Содомора, пер. з тв. Арістофана
А. Содомора, пер. з тв. Евріпіда
А. Содомора, пер. з тв. Есхіла
А. Содомора, пер. з тв. Овідія
А. Содомора, пер. з тв. Сенеки
П. Соколовський, пер. з тв.
Ш. Бронте
П. Соколовський, пер. з тв.
Ж. Верна
М. Старицький, пер. з тв.
Дж. Байрона
М. Старицький, пер. з тв.
В. Шекспіра
І. Стешенко, пер. з тв. В. Шекспіра
В. Стус, пер. з тв. Б. Брехта
В. Стус, пер. з тв.Й.-В. Гете
В. Стус, пер. з тв. Р. М. Рільке
Борис Тен, пер. з тв. Арістофана
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народився

помер

№
566
649
658
567
698
632
568

порядок
639
640
641
642
643
644
645

ранг
639
640
641
642
643
644
645

690
569

646
647

646
647

570
571
572
702
708
729
573
574

648
649
650
651
652
653
654
655

648
649
650
651
652
653
654
655

501
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

прізвище
Борис Тен, пер. з тв. Гомера
Борис Тен, пер. з тв. Есхіла
Борис Тен, пер. з тв. Софокла
Борис Тен, пер. з тв. В. Шекспіра
М. Терещенко, пер. з тв. Вольтера
Р. Терещенко, пер. з тв. А. Дюма
М. Терещенко, пер. з тв.
О. Пушкіна
П. Тернюк, пер. з тв. В. Гюго
Леся Українка, пер. з тв.
Г. Гауптмана
Леся Українка, пер. з тв. Г. Гейне
Леся Українка, пер. з тв. Гомера
Леся Українка, пер. з тв. Данте
І. Франко, пер. з тв. Й.-В. Гете
І. Франко, пер. з тв. П. Кальдерона
І. Франко, пер. з тв. Софокла
І. Франко, пер. з тв. В. Шекспіра
В. Щурат, пер. з фр. епосу «Пісня
про Роланда»
Конституція України
з мемуарної літ.
з наук. літ.
з наук.-техн. літ.
з наук.-попул. літ.
з навч. літ.
з публіц. літ.
з рел.-церк. літ.
з мови документів
із журн.
з газ.
з Інтернету
з мови реклами
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народився

помер
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