
РЕФЕРАТ 

 

 

Дисертацію виконано на 79 аркушах, вона містить 2 додатки та перелік 

посилань на використані джерела з 48 найменувань. У роботі наведено 23 

рисунки та 7 таблиць. 

Актуальність теми. Розуміння ставлення автора до певного об’єкту чи 

явища важливе в різних сферах. Для маркетингу важливо швидко реагувати на 

негативні відгуки користувачів та аналізувати їх, для соціології та політології 

реакція суспільства на певні події. Задача сентимент аналізу не є новою, багато 

робіт зарубіжних авторів присвячено методам її вирішення. Проте для української 

мови залишаються не вирішеними проблеми відсутності великих корпусів 

розмічених даних, словників та системи виправлення помилок. В останні роки 

набуло поширення застосування нейронних мереж для сентимент-аналізу, що 

дозволяє отримати високу точність для великих корпусів розмічених даних. 

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 магістерської дисертації є розробка 

математичного та програмного забезпечення системи визначення емоційного 

забарвлення україномовних текстів. Для досягнення вказаної мети було 

розв’язано такі задачі: 

 аналіз існуючих методів визначення тональності тексту; 

 визначення та реалізація методу для побудови базової лінії 

точності класифікації; 

 розробка математичної моделі та її програмна реалізація 

обраних методів; 

 перевірка та поліпшення архітектури нейронної мережі, аналіз 

отриманої точності; 



 розробка API для аналізу емоційного забарвлення текстів в 

режимі онлайн; 

 апробація розробленого програмного забезпечення, аналіз 

отриманої точності. 

 Об’єктом дослідження є визначення емоційного забарвлення 

україномовних текстів.  

 Предметом дослідження є існуючі методи аналізу емоційного 

забарвлення; методи і моделі представлення текстів; існуючі метрики оцінки 

якості задач класифікації; архітектури нейронних мереж. 

 Методи дослідження. Для розв’язання поставленої задачі 

використовувалися такі методи: методи представлення текстів (для обробки 

вхідних даних), нейронні мережі та підхід трансферу знань (для визначення 

емоційного забарвлення текстів), методи теорії алгоритмів та програмування (для 

програмної реалізації розроблених алгоритмів); 

 Наукова новизна одержаних результатів складається з наступних 

положень: 

 перевірено і застосовано підхід трансферу знань для визначення 

емоційного забарвлення україномовного тексту використовуючи 

російськомовні дані. 

 Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи 

можуть бути використані компаніями для автоматичного визначення емоційного 

забарвлення відгуків користувачів. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

роботи представлено на 10-ій конференції молодих вчених «Прикладна 

математика та комп’ютинг» 2018  

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

числі:  

 у тезах доповідей наукових конференцій. 
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