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Дисертацію виконано на 63 аркушах, вона містить 2 додатки та перелік 

посилань на використані джерела з 43 найменувань. У роботі наведено 3 рисунки 

та 9 таблиць. 

Актуальність теми. Сьогодні засоби масової інформації є невід’ємною 

частиною нашого життя, на ринку медіа представники постійно конкурують між 

собою. Для цього дуже важливим є подання користувачу саме того контенту, який 

його зацікавить.  

Задача персоналізації є досить актуальною, для утримання користувачів 

важливо аналізувати їх вподобання і пропонувати контент, який потенційно 

поверне їх на медіаресурс. Важливо аналізувати уподобання користувача, 

проводити кластеризацію статей, які надсилаються йому, щоб надалі надсилати 

статті з популярних кластерів. 

Методи аналізу тексту та його класифікація забезпечують вирішення 

поставленої задачі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри прикладної 

математики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення 

системи підтримки прийняття рішення щодо текстового контенту, який доцільно 

чи недоцільно надсилати користувачу. 

Для досягнення вказаної мети було розв’язано такі задачі: 

 кластеризувати контент з метою визначення кластерів, вміст яких 

цікавить конкретного читача на основі даних про його минулі вподобання; 

 зіставляти новий контент з отриманими кластерами; 

 проводити ранжування контенту для кожного читача відповідно до його 

вподобань та редакційної політики. 



Об’єктом дослідження є процеси кластеризації текстових документів з 

метою надання користувачу того контенту, який він вподобає (з метою задоволення 

вимог користувача). 

Предметом дослідження є моделі та методи аналізу колекцій з текстових 

документів. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставленої задачі 

використовувалися такі методи: методи аналізу тексту, кластеризації/класифікації 

текстових документів (для розбиття колекції текстових документів на кластери); 

методи переводу тексту в числовий вигляд (для реалізації кластеризації); методи 

теорії алгоритмів та програмування (для програмної реалізації алгоритмів); 

Наукова новизна одержаних результатів складається з таких положень: 

- удосконалено методи аналізу тексту (за рахунок того, що підібрано 

методи власне для вирішення конкретної задачі з списку усіх 

розглянутих, для яких було детально описано їх переваги і недоліки для 

поставленої задачі); 

- запропоновано кластеризувати не лише статті для подання 

користувачу, а й його переглянуті статті, враховуючи рейтинг кліків 

для кожного користувача. 

Практичне значення одержаних результатів. Розвиток медіаресурсів у 

напрямку персоналізації. Для цього дуже важливим є подання користувачу саме 

того контенту, який його зацікавить. Цю задачу можна вирішувати, 

кластеризувавши вподобання користувачів та контент ресурсу описаним у роботі 

методом. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати роботи 

представлено на ПМК-2018. 

Публікації. Результати дисертації викладено в 1 науковій праці, у тому числі:



 

- 1 публікації у тезах доповіді на тему: «Інтелектуальна система підтримки 

прийняття рішень в сфері медіабізнесу» до наукової конференції Прикладна 

математика та комп’ютинг ПМК-2018. 
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