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ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
процеси машинного навчання у контексті 

розпізнавання тональності текстів.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:  
 проаналізувати існуючі методи і моделі для 

визначення тональності тексту; 

 вивчити можливість збільшення ефективності 

існуючих методів;

 розробити класифікаційну модель у вигляді 

програмного засобу;

 порівняти існуючі методи для визначення 

тональності тексту. 

ВИКОРИСТАНІ 
МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 аналіз; 

 метод 

векторизації; 

 метод n-грам;

 експеримент.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
потреби суспільства в аналізі 

соціальних думок, зокрема 

розважального україномовного 

контенту, зростають. Вручну це 

зробити неможливо. Потрібен 

продукт, який зробить це 

автоматично.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: 
створити програмний 

засіб, що ефективно 

реалізує класифікацію 

довільних коментарів чи 

оглядів про фільми. 

ХІД РОБОТИ:
 отримано відгуки на кінофільми;

 створено та тестовано  різні 

класифікатори;

 проаналізовано україномовні 

відгуки;

 виявлено емоційне забарвлення: 

позитивне або негативне.

ЗАВАНТАЖЕННЯ 
ДАНИХ

ОБРОБКА 
ДАНИХ

СТВОРЕННЯ 
МОДЕЛІ

ТРЕНУВАННЯ 
МОДЕЛІ

ОЦІНКА 
РЕЗУЛЬТАТІВ

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
МОДЕЛІ

АЛГОРИТМ ACCURACY ПРИМІТКИ:

LogisticRegression, 
Bag of Words

0.8792 
для C=0.1

модель, яка була 
представлена на захисті НДР 

2021 року 
LogisticRegression, Bag 

of Words, stopwords
0.8798 

для C=0.05
додано стоп-слова 

(корпус слів від nltk)
LogisticRegression, Bag 
of Words, stopwords, 

lemmatization
0.87624 

для C=0.1

тривале тренування моделі, 
що показала найнижчий 

результат з-поміж усіх інших 
LogisticRegression, 

n-grams (1, 2)
0.88916 

для С=0.25
додано n-грами для 

утворення словосполучень 
LinearSVC, n-grams 

(1, 2), stopwords
0.88856

для С=0.01
метод опорних векторів, 

додано стоп-слова

LinearSVC, Word Counts
0.89924 

для С=0.25

метод опорних векторів, 
підрахунок частоти появи 

слова в тексті

LinearSVC, n-grams
(1, 3), stopwords

0.90028 
для С=0.005

список власних стоп-слів, 
додані інші значення 

регуляризації, збільшено 
довжину n-грамів 
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Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області, керівник гуртка 
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ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
методи розпізнавання тональності тексту

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
 Розроблено модель для аналізу тональності

україномовного тексту. Проаналізовано існуючі

методи і моделі для визначення тональності

тексту і побудовано класифікатор на основі одного 

з варіантів. 

 Зроблено порівняння існуючих методів для 

визначення тональності тексту. Обрано

застосовний метод для обробки україномовного

тексту. 

 Розроблено програмний засіб оцінки емоційної

тональності україномовного тексту. 

 Складено порівняльну таблицю розглянутих

методів навчання класифікаторів для визначення

тональності тексту.

 Дана модель в подальшому може бути 

використана для аналізу тональності довільних

україномовних та англомовних коментарів на 

форумах чи соціальних мережах, що можна

реалізувати у вигляді web-плагіну для браузера.

Послідовність створення моделі (схема автора)

Порівняння результатів (таблиця автора)


