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У статті розглядається проблема омонімії іменників та заперечних форм дієслів англійської мови та способи її 

подолання. Зняття формального співпадіння заперечних форм англійських дієслів і відповідних іменникових форм є 

досить складним процесом, який створює необхідність розробки комп’ютерної програми, яка дозволить зняти 

омонімію автоматично. Важливим є одночасне використання двох підходів: формально-морфологічного, або 

флективного,  та контекстного підходів. 

Для того, щоб розробити програму, необхідно дослідити явище омонімії та встановити формальні ознаки дієслова. 

Комп'ютер повинен співвідносити значення слова і форму даного слова в контексті, використовуючи певні правила, 

а саме формальні ознаки даної частини мови.  
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Постановка наукової проблеми та її 

значення. Мова, перебуваючи в постійному 

русі, безперервно поповнюється та розвиваєть-

ся, і таким чином, має минуле, сучасне та 

майбутнє. Доказом цього може слугувати 

збагачення словника. Поява нових слів 

можлива не тільки шляхом створення нової 

одиниці за значенням та формою, але й за 

допомогою повторної реалізації слів. 

Омонімії та полісемії як явищам лексичної 

системи мови присвячено чимало робіт, серед 

яких можна виокремити дослідження О.С. 

Ахманової, В.В. Виноградова, Ю.С. Маслова, 

Н.П. Колесникова та ін. Перші лінгвісти, які 

звернули увагу на можливість утворення 

нових слів у зв’язку з розпадом полісеман-

тизму, були Ш. Балі та А. Саше. Питаннями 

зняття омонімії в англомовному корпусі 

займалася Ізабелла Чіарі у своїй роботі “Basic 

vocabulary and absolute homonyms: a corpus-

based evaluation” [9, с.70]. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Таке 

явище як омонімія здавна привертало до себе 

значну увагу мовознавців у нашій країні та за 

її межами. Вивчення проблеми омонімії 

почалось ще в епоху пізнього середньовіччя. 

Незважаючи на те, що присвячено багато 

праць проблемі омонімії, очевидно, що і зараз 

ця проблема продовжує привертати увагу 

лінгвістів, про що, зокрема, свідчить 

твердження В.В. Виноградова: "У цей час 

проблемі омонімії надається дуже велике 

значення в найрізноманітніших лінгвістичних 

концепціях" [3, с. 3]. 

Задача розв’язання неоднозначності полягає 

у визначенні контекстуального оточення 

дієслова. Граматично значення слів можуть 

відноситися до однієї частини мови, але в той 

же час вони можуть мати різне лексичне 

значення. Задачі та проблеми щодо вирішення 

неоднозначності були поставлені ще в 1950 – 

1960-х роках, більш того, теоретичні 

дослідження мають довшу історію. Як відомо, 

в 1950-х роках в роботах K.E. Harper [10, с. 70] 

та A. Caplan [11, с. 39] у своїх роботах 

визначали основним методом зняття омонімії 

аналіз оточення слова. На думку науковця A. 

Caplan найбільш практичним є контекст, який 

складається з одного слова справа та зліва [11].  

Актуальність проблеми. На даний 

момент, не зовсім є вивченим питання про 

розмежування омонімії та полісемії, що є 

досить складною проблемою в прикладній 

лінгвістиці. Очевидно, що при виявленні 

омонімії в лексичній системі будь-якої мови 

виникає необхідність розрізнення омонімі та 

такого явища, як полісемія. Проблема омонімії 

та її зв'язок з полісемією має велике значення в 

лінгвістиці, зокрема в корпусній лексико-

графії, а також в комп'ютерній лінгвістиці.  

Розмежування тотожності та відмінності 

слів є одним із найбільш суперечливих і не до 
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кінця з’ясованих питань. Складність та 

неоднозначність омонімів ускладнює вирішен-

ня цього питання.  

Не зважаючи на те, що дослідження цього 

явища здійснюється вже давно, досі немає 

чіткого визначення омонімії.  

Окремим питанням є труднощі, що 

виникають при побудові систем автоматичної 

обробки тексту – при визначенні меж між 

окремими словами та їх значеннями залежно 

від контексту. Робота зі складання словників, 

по створенню ефективних програм автоматич-

ного перекладу тексту і щодо вдосконалення 

методики викладання мов – все це вимагає 

поглибленого дослідження такого явища, як 

омонімія, вивчення її внутрішніх закономір-

ностей та визначення місця, яке це явище 

займає в загальній системі мови.  

Явище омонімії в лінгвістичній літературі 

ніколи не трактувалося однозначно, саме тому 

воно не втрачає своєї актуальності, а отже, і 

зацікавлень лінгвістів. 

Оскільки заперечні форми дієслова  

англійської мови утворюються аналітичним 

шляхом, то  вони можуть співпадати з повно-

значними частинами мови. Основна проблема 

– створити програмне забезпечення, що буде 

визначати  аналітичну форму заперечного 

дієслова, так звані допоміжні дієслова та 

знімати омонімію відповідно до контексту.   

Мета і завдання статті. Мета цієї статті – 

дослідити способи зняття омонімії іменників і 

заперечних форм англійських дієслів. Для 

досягнення даної мети необхідно з’ясувати 

морфологічні та диференційні ознаки запе-

речних форм дієслів англійської мови, визна-

чити підходи для зняття морфологічної розміт-

ки для того, щоб в подальшому можна було б 

автоматизувати процес зняття неоднозначності 

найчастотніших англійських дієслів. 

Визначення омонімії та способи 

розв’язання неоднозначності. 
Є багато точок зору щодо визначення того, 

що ж є омонімією та омонімами. Омоніми – це 

слова, що тотожні між собою фонетично і 

графічно в усіх або в деяких своїх граматич-

них формах (і в усіх чи деяких фонетичних або 

графічних варіантах), але не мають нічого 

спільного у лексичних і/чи граматичних 

значеннях [1, с.242].  

Явище омонімії в мовній системі виникає в 

результаті наявності певних відносин, тобто у 

разі існування різних слів, які мають однакове 

написання. Дане явище властиве практично 

всім мовам і дозволяє говорити про певну 

організацію слів на фонетичному, лексико-

семантичному та морфолого-синтаксичному 

рівнях. Лексико-граматична омонімія полягає 

у збіганні певних форм різних частин мови: to 

care – the care. У лексичній омонімії слова 

написання і звучання повністю збігаються у 

початковій формі: can (могти) - can  (банка). У 

неповній омонімії розрізняють  омофони – 

слова, що звучать однаково, але мають різне 

написання (knight - рицар та night – ніч), 

омографи – слова з однаковим написанням, 

але з різною вимовою (lead – свинець та lead – 

вести); омоформи – слова, що мають 

однакове звучання тільки в певній граматичній 

формі rose (квітка) і rose (минулий час 

дієслова to rise). 

Омонімія безпосередньо пов'язана як з 

вивченням лексичних значень слів, тобто 

внутрішньою стороною мовних одиниць із 

зовнішнім вираженням відмінностей між 

окремими одиницями мови. 

Встановлення диференційних ознак 

заперечних форм англійських дієслів. Для 

встановлення диференційних ознак, необхідно 

дати визначення дієслову. Дієслово – це 

повнозначна самостійна частина мови, яка 

означає дію (to go, to write), стан (to be, to 

sleep), відчуття (to feel, to smell)  та процеси 

мислення (to think, to consider) [2, с. 225]. 

Базовими формами англійського дієслова є: 

the Infinitive, the Past Simple and Participle II: to see 

– saw – seen, to write – wrote – written [5, с. 75]. 

Дієслово в англійській мові має набагато 

складнішу, ніж в українській, системі часові 

форм. Ця система охоплює особові форми 

(Finite Forms) і неособові форми (Non-finite 

Forms). Ця частина мови в англійській мові 

має найбільшу кількість форм. За кількістю 

граматичних категорій, за детальністю 

вираження різних відтінків граматичного 

значення дієслово не має собі рівних. 

Дієслова можуть бути як модальними, так і 

допоміжними в різних контекстах.  

Можна встановить такі формальні ознаки 

даної частини мови: 

1. Auxiliary verb + not + verb; 

2. Auxiliary verb + not; 

3. Auxiliary verb + verbn’t (contracted 

form).  



Альманах науки 

 

68 

Визначення та принципи морфологічної 

розмітки. Для вирішення лінгвістичних 

завдань недостатньо лише наявності масиву 

текстів. Потрібно також, щоб тексти містили в 

собі різного роду додаткову лінгвістичну 

інформацію, тобто систему морфологічного 

анотування тексту. Комплекс процедур 

морфологічного, синтаксичного та семантич-

ного аналізу тексту називають автоматичним 

опрацюванням текстів (АОТ) [7, с.6]. 

Розмітка (tagging, annotation) полягає в 

приписуванні текстам і їхнім компонентам 

спеціальних міток (tag, tags). Є різні типи 

анотування текстів англійської мови: описова 

анотація та інформативна. Для розмежування 

омонімів ключовою є морфологічна розмітка. 

Морфологічна розмітка, або part-of-speech 

tagging (POS-tagging), найчастіше проводиться 

за допомогою морфологічного аналізатора 

POS-tagger – це програма, яка обробляє послі-

довність слів і ставить у відповідність до кож-

ного з них відповідний тег (тег відповідає пев-

ному набору морфологічних характеристик).  

Морфологічна розмітка здійснюється 

безпосередньо в тексті з використанням спе-

ціально-розроблених тегерів. Тег – граматична 

мітка, зазвичай приписувана слову в контексті, 

позначає його частиномовну приналежність і 

словозмінну форму, а в деяких випадках 

семантичну або іншу інформацію [Тримовний 

тлумачний словник]. Список всіх граматичних 

міток називається набором тегів. 

Внаслідок роботи системи автоматичного 

аналізу (АМА) кожній словоформі тексту 

приписуються коди частин мови і значення 

граматичних категорій. Саме морфологічна 

інформація забезпечує доступ електронної 

обчислювальної машини до змісту тексту, 

тому що на сьогодні єдиним реальним шляхом 

автоматичного аналізу плану змісту лишається 

безпосередньо шлях через співвідношення 

його з одиницями плану вираження. З 

лінгвістичного погляду, здійснення морфоло-

гічної анотації даних попередньо передбачає:  

1. Побудову теґів, тобто спеціальних ко-

дів, які через формальний запис експлікують 

граматичні значення слів, до яких вони 

приписані. 

2. Створення теґсету, чи набору 

формальних кодів з відповідною семантикою, 

засобами яких адекватно детерміновано для 

кожної лексичної одиниці тексту її відношення 

до морфологічної системи мови. 

3. Визначення принципів уведення теґів у 

текстові дані [8, c.26]. 

Існуючий досвід теоретичного обговорення 

та практичного створення морфологічно-

розмічених корпусів показує, що можна 

виділити два підходи до морфологічного 

анотування [6, с.114 ]. 

1. Формально-морфологічний або флек-

тивний  підхід. 

2. Контекстний підхід. 

Формально-морфологічний, або флек-

тивний підхід, означає, що кожній заданій в 

тексті словоформі присвоюється тег. Він 

базується на поєднанні двох видів мовної 

інформації, вміщених у дві таблиці: таблиці 

квазіоснов (сталої, незмінної частини слова та 

змінної частини слова без флексії) і сателітної 

таблиці квазіфлексій (флексії або змінної 

частини слова із флексіями) із частиномовною 

і категоріальною характеристикою (рід, число, 

відмінок, особа, час). Наприклад словоформа 

answers – дієслово в теперішньому часі, 

дійсний спосіб, однина ( v, Present Simple, 

Indicative mood, 3-d Person Singular). 

Контекстний аналіз (КА) – це визначення 

мовленнєвих умов, у яких реалізується 

актуальне значення досліджуваної мовної 

одиниці. В основу КА покладена ідея 

контекстуальної зв‘язаності словоформ з 

іншими словоформами у тексті, її позиційні 

характеристики [7, c.18]. 

При контекстному аналізі здійснюється 

аналіз словоформи через ціле тому, що 

одиниці аналізу більше ніж одиниці мови, що 

визначаються. При даному аналізі одиниця 

мови розглядається не самостійно, а у 

контексті. Розмір його залежить від характеру 

досліджуваної одиниці (для фонеми достатній 

контекст – окреме слово або весь текст). 

Частіше за все цей аналіз застосовується при 

семантичному дослідженні.  

При такому аналізі необхідно брати до 

уваги оточення певної словоформи. To care 

about development of economy is our duty. 

Словоформа “care” є дієсловом тому, що їй 

передує частка “to”. Також прикладом 

контекстного аналізу можуть бути два 

наступні речення: The work of this automated 

system was analyzed by specialists. В цьому 

випадку словоформа (work) є іменником тому, 
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що попереду стоїть артикль the. Scientists 

worked on the project last year. Словоформа 

worked стоїть на другому місці після іменника 

scientists та є дієсловом.  

На сьогодні створено значну кількість 

програмного забезпечення, що виконує аналіз 

та лінгвістичне опрацювання текстів, які 

мають відмінності в підходах до кодування 

текстової інформації. Саме тому дослідження 

вимагає ретельного розгляду способів 

кодування у системах автоматичного опрацю-

вання англомовних текстів, зокрема в British 

National Corpus, корпусі англійської мови, 

обсяг якого становить понад 100 млн. 

слововживань, за зразком якого розроблялись 

багато різноманітних сучасних корпусів. 

Корпус включає частиномовну розмітку таких 

частин мов як прикметник, прислівник, 

іменник, дієслово, артикль та ін. 

Створення алгоритму зняття омонімії 

заперечних форм дієслів та написання 

програми.  

Для того, щоб написати програму зняття 

омонімії іменників та заперечних форм анг-

лійського дієслова  необхідно укласти алго-

ритм. Алгоритм – це точне і повне описання 

послідовності виконання дій, необхідних для 

розв’язання задачі певного типу [5]. 

Етапи алгоритму для розробки програмного 

забезпечення:  

1 Введення тексту. 

2 Ділення тексту на речення. 

3 Перевіряємо на наявність знака 

питання в кінці речення. 

4 Якщо так, то перехід до іншого 

речення, якщо ж ні, то поділ речення на слова. 

5 Перевіряємо, чи стоїть перед 

словоформою частка not. 

6 Якщо так, перевіряємо, чи наявне слово в 

базі даних, якщо ж ні, то йдемо до іншого слова. 

7 Якщо так, то приписуємо тег та  

знімаємо омонімію, якщо ж ні, то програма 

завершує роботу. 

Для написання програми було використано 

об’єктно-орієнтовану мову програмування C# 

та середовище програмування Microsoft Visual 

Studio 2010. 

Щоб зняти омонімію, програма спочатку 

сегментує введений текст на слова та перевіряє 

на наявність заперечної частки not. Слово для 

програми – це набір символів від пробілу до 

пробілу. Потім програма звертається до коло-

кацій. Якщо аналізоване слово відповідає еле-

менту бази даних, то програма приписує йому 

відповідний тег. Якщо відповідностей не знай-

дено, то програма переходить до аналізу нас-

тупного слова. Команди такого виду повторю-

ються для всіх слів у введеному тексті. 

Завершальним етапом створення програми 

є відображення результатів у відповідному 

вікні програми. Результатом аналізу є текст зі 

знятою лексико-граматичною омонімією та 

приписаними тегами. 

Програма морфологічного анотування 

заперечних форм дієслів  представлена у 

форматі .exe. Мова інтерфейсу програми – 

англійська. Щоб розпочати роботу з 

програмою, користувачу достатньо просто 

двічі клікнути на файл запуску програми. 

 Програма не потребує встановлення на 

комп’ютер та може працювати з будь-якого 

пристрою збереження даних. 

 
Рис 1. Інтерфейс програми зняття омонімії 

Висновки та перспективи подальшого 

дослідження. Явище лексико-граматичної 

омонімії у лінгвістиці та методи подолання 

неоднозначності, які описуються у статті 

уможливлює укладання алгоритму для напи-

сання програми зняття омонімії дієслів та 

автоматичної обробки тексту.  

Невід’ємним складником лінгвістичного 

забезпечення будь-якої системи автоматич-

ного перероблення текстів є морфологічний 

аналіз, метою якого є визначення інформації 
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про відношення одиниць тексту до морфо-

логічної системи певної мови. Практично 

морфологічний аналіз присутній у будь-якій 

системі аналізу тексту, оскільки жодна з 

систем не може обійтись без аналізу форми 

слова і визначення його належності до 

граматичного класу. 

На основі визначення морфологічних ознак 

англійських дієслів  з’являється можливість 

діагностування оточень заперечних форм 

англійських дієслів в тексті, що дозволяє 

встановити його диференційні ознаки.  

Практичним результатом роботи було 

створення програми зняття омонімії 

заперечних форм дієслів.  
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O.Tkachyk, Y. Kulida,  
HOMONYMY AND DISAMBIGUATION OF NOUNS AND ENGLISH NEGATIVE VERB FORMS  
The homonymy of English nouns and negative verbs and its disambiguation is described in the article. There are a lot of 
definitions of what homonymy is. In linguistics, a homonym is one of a group of words that share the same pronunciation but 
have different meanings, whether spelled the same or not. English vocabulary is rich in homonyms.  
The main part of any linguistic application that combines processing different texts is a morphological analysis, the main aim 
of which is defining the information about the relations of parts of any text to a morphological system of a certain language.  
Two different methods were used. They include: structural and contextual methods of analyzing a certain text. In order to 
create a programme which can help avoid homonymy, morphological features of English verb forms were determined. On the 
basis of it, the defining features of negative verb forms were diagnosed. 
Key words: homonymy; negative verb forms; annotation; context; contextual analysis; morphological analysis.  
 

Ткачик Е.В., Кулида Ю.В. 
ЯВЛЕНИЕ ОМОНИМИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И  ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКИХ 
ГЛОГОЛОВ И СПОСОБЫ СНЯТИЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ  
Рассматривается проблема снятия омонимии имен существительных и отрицательных форм английских глаголов. 
Существует много определений омонимии, а также классификаций, описывающих это языковое явление. 
Омонимия играет важную роль в языке и является особенно актуальной для современной лингвистики, которая все 
чаще использует компьютерные методы анализа.  
Существует два подхода для морфологического аннотирования текста: формально-морфологический и 
контекстный. Первый базируется на том, что каждой заданной словоформе в тексте приписывается тег, в 
зависимости от её лексико-грамматической категории. При контекстном анализе необходимо брать во внимание 
лингвистическое окружение данной словоформы.  Для компьютера необходимо соотносить значение слова и слово 
в контексте, при этом используя определенные правила, а именно формальные признаки части речи. 
Установление морфологических и формальных признаков отрицательных форм английских глаголов дало 
возможность написать программу для снятия неоднозначности.   
Ключевые слова: омонимия; отрицательные формы английского глагола; корпус; разметка; аннотация, 
дифференциальные признаки; контекстный анализ; морфологический анализ. 
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