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Згідно зі статистикою Всесвітньої асоціації

глухих, 4-10% населення Європи страждають

від проблем зі слухом.

В Україні близько 300-500 тисяч людей з

вадами слуху, функціонує 59 спецінтернатів для

шкільного навчання дітей, 20 університетів

навчають нечуючих студентів.

Потреба на сьогодні знати жестову мову

– близько 5 млн. людей.

Здійснюють навчання: НТТУ «КПІ», НПУ

імені Михайла Драгоманова, університеті

«Україна» тощо
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Навіщо?
1. Розширити можливості навчання ЖМ

(великий цифровий словник 3D жестів, завжди 
поруч, інтерактивність)

2. Зробити інструменти доступним великій 
кількості людей

(встановлення на комп'ютери, Інтернет, 
швидкий доступ, легкість розповсюдження )

3. Сприяти розвитку досліджень ЖМ

(збір та стандартизація жестів, дослідження 
міміки та емоційних елементів) 

4. Можливість постійного оновлення, 
виправлення, покращення, модернізації
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Концепція інформаційної 

технології УЖМ
Перетворення текстів українською мовою в 

їх аналоги на жестовій мові;

Моделювання і розпізнавання емоційної та 

артикуляційної складової на обличчі 

людини;

Моделювання рухів мови жестів і дактильної 

абетки на тривимірній моделі людини та 

розпізнавання жестового мовлення;

Відображення на моделі процесу жестового 

мовлення. 4



Користувачі
Програмне забезпечення 

на різних платформах

Веб-сервіс

Функції для перекладу

Функції для відображення 3D моделі

Функції для збору статистики

Функції для індивідуального 

налаштування параметрів 

для розпізнавання

Уповноважені особи УТОГ, науковці по жестовому 

мовленню та сурдоперекладачі

Вхідна

інформація

Речення

українською 

мовою

Зображення 

для 

розпізнавання

Вихідна 

інформація

Відображення 

жестів на 

3D моделі

Речення 

жестовою

мовою

Розпізнані

жести
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Подання словника української мови
Слово української мови

Інфінітив Флексія

Параметри словозміни

Множина

Рід

Частина мови

Узагальнена 
категорія

&
S

G

P

I
де Wi - параметри слова української мови, F -
множина всіх можливих флексій, k - номер позиції 
у слові-інфінітиві, In - множина слів-інфінітивів.

  IiSsGgkFFInIWWW iiii  ,,,,,:
21

  301,...,: ppPPP ii 

  21,: ssSSS ii 

  91,...,: ggGGG ii 

  281,...,: iiIII ii 

p1 – іменники, p2 - числівники порядкові, p17 – прийменники; 

s1 – однина, s2 – множина;

g1 – чоловічий рід, g2 – жіночий рід, g9 - найвищий ступінь

i1 – називний відмінок, i14 - 3 особа, майбутній час

Запропоновані функціональні оператори H для отримання слова як комбінації 

інфінітива і флексії та H-1 для отримання інфінітива та флексії, по вхідному слову

До словника внесено 1972 тис. слів, 

отримано 2067 флексій та 140 тис. інфінітивів
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Подання словника жестової мови

Модель для жестової мови є простішою, оскільки у ній 
відсутня словозміна. Суттєвою відмінністю жестової 
мови є її аморфність. Жест містить поняття, але не 
висловлює форму числа, роду, відмінка, а також 
способу, часу і виду.  Для отримання множини жестів 
необхідних слабочуючим для повсякденного 
спілкування, було використано навчальну програму 
«Українська жестова мова», яка використовується для 
навчання в спеціалізованих школах для слабочуючих. 
Дані жести було класифіковано по темах, в яких вони 
використовуються та частинах мови, до яких вони 
відносяться. 

До словника внесено 3150 жестів, класифікованих по 14 
темах, та виділено 8 частин мови.
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1 2 … n → k1 k2 … Km

Слово Слово Слово Жест Жест Жест

1 2 … n → k1 k2 … Km

{Множина 

слів}

{…} {…} {Множина 

жестів}

{…} {…}

Перехід до 

узагальнених 

граматичних 

конструкцій

1 2 … n → k1 k2 … Km

([±]PP, [±] SS, [±] GG, [±] II), [±]V (…) (…) ([±]PP) (…) (…)

Перехід до граматичних конструкцій

Побудова граматичних конструкцій для перекладу

На множині із 9800 простих речень отримано 293 узагальнених 

граматичних конструкцій, пов’язано 2754 слів та жестів

}}{:{ PpPPPPPP iii  }}{:{ SsSSSSSS iii 

}}{:{ GgGGGGGG iii  }}{:{ IiIIIIII jjj 

}}{:{ WwVVV iii 
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Людина йде →

ЛЮДИНА ХОДИТИ

1) ((p2,p9,p10),(),(g1,g2,g3),(i1),-(час), 2) (p6),(),(),(i24)) →

1) (p2), 2) (p6)

Він прочитав книжку →

ВІН КНИЖКА ЧИТАТИ

ЗАКІНЧЕНО

1) ((p11),(s1),(g1),(i1)), 2) ((p7),(s1),(g1),(i23)), 

3) ((p1),(s1),(g2),(i4)) →

1) (p11), 3) (p1), 2) (p7), 4) (ЗАКІНЧЕНО)

Приклади узагальнених граматичних конструкцій

((p1),(s1),(g1),(i1)) Числівники однина чоловічий рід називний відмінок

((p1,p2),(s1),(g1),(i1)) Числівники та іменники однина чоловічий рід називний 

відмінок

((p1),(s1),(g1),()) Числівники однина чоловічий рід будь-який відмінок

((p1),(s1),(g1),(-i2,-i3)) Числівники однина чоловічий рід будь-який відмінок крім 

родового та давального

((p1),(s1),(g1),(i1),+(він, 

вона))

Числівники однина чоловічий рід називний відмінок та 

множина слів {він, вона}

((p1),(s1),(g1),(i1),

-(один, два))

Числівники однина чоловічий рід називний відмінок крім 

множини слів {один, два}
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Веб-сервіс

Інформаційна технологія

Користувач

Речення флективною мовою

Розбиття вхідного 

речення на

прості речення

Система автоматизованого 

перекладуПрості речення 

флективною мовою

Пошук граматичних конструкцій перекладу Пошук відповідностей слово-жест

Граматичну 

конструкцію знайдено

Граматичну конструкцію 

не знайдено

Відповідності 

знайдено

Відповідності

не знайдено

Результат перекладу:

речення мовою жестів

Позначення речення 

для подальшої обробки

Уповноважений перекладач

Додавання та редагування

граматичних конструкцій

Додавання нових 

слів та жестів
Графічне відображення

жестів
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Наповнення словників

Словник української мови: слів-1971342, флексій-2067, інфінітивів-140440. 

Словник жестової мови: 3150 жестів.

Простих речень для побудови системи перекладу: 9800.

Узагальнених граматичних конструкцій: 293.

Відповідностей слово-жест: 2754.

Тестування перекладу
Простих речень для тестування (з газети «Наше життя» УТОГ): 500

Автоматичний переклад: 64%.

Немає відповідності слово-жест: 24%.

Немає жестових конструкцій: 12%.

Запропоновано подібні жестові конструкції (з 12%): 55%.

Задовільний переклад (автоматичний + з правильними подібними 

жестовими конструкціями) за умови наявності відповідності слово-жест: 

94%.
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