НОВІ ВИДАННЯ
– додавання нових гасел до бази знання і вставлення або видалення матеріалу в них у разі нерозпізнаних і невідповідних елементів у реченні, що становить, відповідно, набуття та розширення значення.
Цілком слушними є міркування Ю. Тарнавського щодо
структури бази знань: вона відображається означальними статтями і є формою для всіх типів знань.
Виконано достатньо великий обсяг емпіричних лінгвістичних досліджень. Зокрема, досліджено суттєві питання знаннєвої
семантики: пояснювання згідно зі знаннєбазованою теорією різноманітних квантифікативних структур, трактування заперечення,
сполучених елементів, нестверджуваних конструкцій, набуття та
розширення значення та правил перекладання.
Оскільки і поверхневу структуру (синтаксичну схему), і вхідну семантичну схему можна представити як структурні дерева,
правила перекладання запропоновано вважати тотожними з
правилами замінювання (rewrite rules). Задля конкретизації розроблено множину правил трьох головних категорій:
1. Правила формування аргументів.
2. Правила формування предикатів.
3. Правила формування тверджень.
Підсумовуючи огляд праці Ю.Тарнавського, виконаної більш
як 30 років тому, можна цілком впевнено стверджувати, що завдячуючи своїй новизні й ґрунтовності вона й на теперішній час

не втратила своєї актуальності й корисності для розвитку як теоретичної, так і для практичної лінгвістики.
Звичайно, за минулі роки лінгвістика й лінгвістична семантика зокрема, не стояли на місці, з’явились ґрунтовні праці щодо
мовної здібності, аналізу значень мовних виразів, місця мови в
еволюції людського інтелекту, розвитку комп’ютерних систем природномовного спілкування. Але ці праці в жодній мірі не спростовують основні результати досліджень Ю. Тарнавського.
Погляд на лінгвістичну семантику, сповідуваний Ю. Тарнавським, навіть поширюють на інші складові мови на підставі гіпотези, що пояснює мовну здібність людей еволюцією до мовних структур головного мозку.
Загалом, праця Ю. Тарнавського є суттєвим вкладом у світову лінгвістику, вона займе достойне місце в україномовній лінгвістичній літературі. На її основі може бути розроблено повноційну навчальну дисципліну лінгвістичного профілю та використано у розробках ком’ютерних систем природномовного
спілкування.
О.П. КУРГАЄВ,
доктор технічних наук, професор, Лауреат державної
премії України в галузі науки і техніки,
провідний науковий працівник
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ

НОВІТНЯ НАУКА ДЛЯ ПІЗНАННЯ БУТТЯ
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2007 року в науковому просторі України виділилася ціла галузь знань (сім спеціальностей), які об’єднані в окремий дифузний континуум «соціальні комунікації». У журналістикознавчому та соціологічному аспектах ця специфічна дефініція
осмислена в грунтовних працях В. Ільганаєвої, В. Конецької, В.
Різуна та ін.
У цьому переліку спеціальностей особливе місце займає соціальна інформатика (27.07.07), яка виникла як наслідок глобалізаційно-синергетичних змін у суспільстві, яке, за висловом М.
Маклюена, стало «глобальним селом». Вона уособлює відповідність часу, в якому виробляються нові критерії наукового пояснення людського буття. З цього погляду соціальна інформатика
в суспільстві постає як органічна, самостійна дисципліна, яка в
майбутніх журналістів
формує правильний підхід до розуміння суті різноманітних явищ та процесів у світі, їхнього впливу на розвиток суспільних
інститутів. Ці знання мають застерегти представників цієї публічної професії від помилкового вибору, навчити відповідальності за власне слово,
промовлене в ефірі чи оприлюднене в друкованому ЗМІ.
Саме цю ідею сповідує
автор чи не єдиного в Україні навчального посібника «Соціальна інформатика» Олег К. Романчук,
доцент факультету журналістики Львівського національного університету
імені Івана Франка, шефредактор часопису «Універсум». На теренах української комунікативістики
це продуктивна спроба докорінно довести абсолютний зв’язок усіх систем у
Романчук О. К. Соціальна інформатика. –
природному середовищі
Львів: Універсум, 2016. – 224 с.
як основі буття.
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У п’ятнадцяти розділах цієї вмотивовано структурованої книги, цікавої в поліграфічному виконанні, яка може претендувати на підручник, автор формує картину світу крізь змістові характеристики інформації. Цікавою в популярному плані й разом з тим глибоко науковою є думка про можливості «зчитування» інформації з природного середовища. Відомий журналіст і науковець слушно звертає увагу на те, що «ми лише починаємо здогадуватись, що живемо у напрочуд складному, самоорганізовувальному світі, пронизаному ще не відомими
нам каналами-комунікаціями, якими стримують потоки енергії та інформації, а homo – лише крихка частина реальності, якою
пов’язана невидимими інформаційними нитками в загальній гармонії Космосу».
Заслуговує на увагу наукове трактування інформації як багатоаспектного поняття, тому що «досі в науці не знайдено його
достатньо загального визначення». Олег К. Романчук логічно
й переконливо показує зв’язок інформації з різними дисциплінами: математикою, фізикою, біологією. Автор зосереджує увагу на думці, що інформація змінює мислення людини, її світосприйняття, результати її діяльності. Цей умовивід дозволяє
вмотивувати виникнення інформатики як новітньої комплексної дисципліни, яка ставить за мету збереження людських цінностей.
Олег К. Романчук досліджує питання впливу інформації на
мозок людини ХХІ століття та сприйняття її первісною людиною.
Автор простежує певні етапи еволюції проблеми. Адже суть питання полягає «…не в обсязі інформації, яку ми можемо поглинути, а більше у самопізнанні цілей і меж знань».
Дослідник своїми судженнями доводить рушійну роль інформаційних знань, які, потрапивши до злочинців, несуть загрозу
для громадянського миру й порядку. Внаслідок безвідповідального, аморального використання інформації людство може зазнати
колапсу. Авторське «надзавдання» цього серйозного видання з
попереджувальним ефектом Олег К. Романчук успішно виконав.
Воно спонукатиме майбутніх журналістів до пошуку істини в безмежному інформаційному Космосі, до пізнання себе й світу.
Своїй появі видання завдячує і фінансовій допомозі Фундації ім. Івана Багряного (США).
Валентина ГАЛАЦЬКА,
докторант Інституту журналістики
КНУ імені Тараса Шевченка
Лариса ПОРЦЕВА,
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