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Анотація
У навчальному посібнику описано базові цифрові інструменти, які зна-

добляться дослідникам медіа для автоматизації роботи із даними. Аудиторія 
цього тексту – студенти-гуманітарії та всі ті, хто не вміє програмувати, але хотів 
би поліпшити свої навички роботи із даними, зробити свої дослідження текстів 
більш глибокими та масштабними. Для того, щоб працювати із цим посібником, 
не потрібно знати програмування. На простих прикладах у тексті розповідається, 
як використовувати готові рішення і підлаштувати програми під свої потреби. 

Читачі дізнаються про те, як правильно сформувати базу даних та заван-
тажити тексти (із соціальних мереж чи сайтів онлайн-медіа), як обрати одиниці 
дослідження, орієнтуючись на можливості комп’ютерних програм, та зібрати ре-
левантні дані для роботи. У посібнику також окремо розглядається процедура ав-
томатизації найбільш популярних методів дослідження медіа: простий контент-а-
наліз, аналіз тональності (сентимент-аналіз), аналіз емоційності, аналіз фреймів 
та семантичний аналіз. Посібник може бути корисним для вивчення дисциплін 
«Організація наукових досліджень у сфері соціальних комунікацій», «Медіакри-
тика», «Медіааналітика», «Журналістика даних».
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Комп'ютерний аналіз тексту – 
це не страшно (замість вступу) 
Ще якихось років двадцять тому дослідники медіа в основному пра-

цювали із газетами. Аспіранти та докторанти, а також студенти, яких ціка-
вили комунікації, проводили свої дні у холодних бібліотеках, перегортаючи 
переплетені стоси газет форматів А2 та А3. Інколи для цього потрібно було 
отримувати спеціальні дозволи у керівництва. Ксерокопіювати такі матері-
али було заборонено, цифрові камери ще не були настільки поширені, тож 
для успішного дослідження необхідно було вміло звужувати предмет дослі-
дження: щоб не доводилося переписувати забагато текстів у конспект. Ти-
пова логіка «культури дефіциту» за Крісом Андерсоном , автором концепції 
«довгого хвоста»1. Нестача всього: нормального інструментарію, копій тек-
стів, дослідницького терпіння працювати в таких умовах…

У межах сучасної концепції великих даних текст сприймається як 
нескінченна, неструктурована база даних, що постійно оновлюється у 
значних обсягах2. Тож сьогодні ж ми живемо в епоху «культури надлишку», 
де маємо зовсім іншу проблему: текстів медіа так багато, що встигнути охо-
пити хоча б більш-менш релевантну їхню частину, здається, майже немож-
ливо. Тим більше, якщо працювати «руками», без застосування цифрових 
інструментів. Як зазначають Л. Немес та А. Кісс, «ручна обробка даних: 
виявлення та збір даних, аналіз – усі ці процеси забирають багато часу; так, 
результат буде дуже точним, але до того часу, як роботу буде закінчено, ви-
сновки можуть бути застарілими, а результат – не релевантним»3.

При цьому і запит на дослідження медіа та медіааналітику сьогодні 
дуже високий. Пропаганда, фейки, порушення професійних стандартів ко-
мунікації – усе це надзвичайно шкодить сучасним суспільствам. Деякі з них, 
1 Anderson C. (2008). Long Tail. Why the Future of Business is Selling Less of More. 
Hyperion - Acquired Assets.
2 Kaal, B., Maks I., van Elfrinkhof, A. (2014). From Text to Political Positions. Text 
analysis across disciplines. Amsterdam: University Amsterdam.
3 Nemes, L., & Kiss, A. (2021). Social media sentiment analysis based on COVID-19. 
Journal of Information and Telecommunication, 5, 1 - 15.

в яких не напрацьовані механізми боротьби із маніпулятивним контентом, 
спочатку починають пожирати самі себе, а після цього – і сусідні країни, по-
грожуючи цілому світу тотальним знищенням. Усе це відбувається в межах 
«гібридної медіа системи» 4, де співіснує логіка старих та нових медіа.

Для того, щоб уявляти, яким же є на сьогодні світ комунікацій, 
як він функціонує, яким чином у ньому породжуються і поширюють-
ся тексти, необхідно вміти використовувати цифрові інструменти, що 
допомагають збирати, обробляти та здійснювати первинний аналіз 
матеріалів медіа. Як правило, почувши на першому занятті щось про 
використання комп’ютерних програм, більшість студентів-гуманітаріїв 
кажуть: «ну, ні, ми ніколи цього не зможемо зробити, я і програмування 
– це несумісні речі». Насправді ж, якщо докласти хоча б мінімум зусиль 
– подолати цей «гуманітарний» страх перед алгоритмами та цифровими 
інструментами обробки текстів цілком можливо. До того ж, комп’ютер 
значно спрощує і пришвидшує роботу. Плюс – дозволяє охопити більше 
матеріалу, а отже, побачити майже «невловимі» для ручної обробки тек-
стів тенденції і, врешті, – пірнути у глибину досліджуваного питання.

У цьому посібнику ми якраз розглянемо найпростіші алгоритми 
та програми, що дозволять будь-кому, хто цікавиться дослідженням ме-
діатекстів, зробити перші кроки у захоплюючому світі збору, обробки та 
аналізу даних. Так, ми згадуватимемо про html, теги, модулі, коди, але 
все ж мета цієї роботи – навчитися використовувати вже готові рішен-
ня. Для того, щоб працювати із цим посібником, не потрібно досконало 
знати програмування або ж мову Python. Необхідно просто вхопити за-
гальну логіку: знати, як працює програма. І як її налаштувати під власні 
потреби. А щоб рухатися далі й створювати власні цифрові інструменти 
– так, потрібно буде засісти за підручники і вчити код. 

Тут ми розглянемо найтиповіші питання, що зазвичай цікавлять 
медіааналітика:

• як збирати інформацію із сайтів та соціальних мереж;  
• як правильно організувати базу даних, щоб вона могла допо-

могти вирішити поставлене дослідницьке завдання;
• в чому полягає специфіка вибору одиниць дослідження і 

яким чином допомогти комп’ютеру побачити їх та здійснити 
прості операції;

• як сформувати словник для аналізу текстів;
• як навчити програму розпізнавати значення текстів (настрої, 

емоції, фрейми).

4 Chadwik, A. (2013). The Hybrid Media System: Politics and Power. Oxford: Oxford 
University Press
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В усіх цих випадках авторка намагалася обирати найпростіші 
пояснення, щоб робота із програмами не переобтяжувала гуманітарний 
мозок читача. Усі програми доступні для завантаження, а всі операції, 
які необхідно буде здійснювати, проілюстровані. 

Тож основне завдання цього посібника – довести, що комп’ютер-
ний аналіз тексту – це не страшно, а цікаво і корисно. І справа зовсім не 
в тому, хто ви – гуманітарій, природознавець, «лірик» чи «фізик». Хоче-
мо ми того чи ні, але цифровий світ все більше й більше поглинає нас. 
Тож необхідно вчитися співіснувати із цим світом, знати, як він працює 
і як у ньому досягти успіху. 

Подяки
Цього посібника б не існувало, якби не Донецький національний 

університет імені Василя Стуса та чудові люди, які в ньому працюють. 
У травні 2019 році на захисті докторської дисертації, де автор-

ка презентувала своє дослідження із використанням комп’ютерних 
програм, ректор університету – Роман Федорович Гринюк сказав, що 
непогано було б навчити студентів розробляти та використовувати 
комп’ютерні програми для аналізу медіа. Перший проректор університе-
ту Тетяна Леонтіївна Нагорняк та завідувач кафедри політології та дер-
жуправління Олена Михайлівна Чальцева допомогли втілити цю ідею 
– і вже наступного року у бакалаврів-політологів з’явився курс «Методи 
політичних досліджень і проєктна діяльність». Під час його вивчення 
ми зі студентами не тільки виконували завдання, але й ділилися отри-
маними даними у соцмережах. Так ми зрозуміли, що наша робота може 
бути цікава не тільки політологам, але й комунікативістам, філологам та 
взагалі всім, хто працює з текстами. І от результат – посібник, в якому 
можна детально дізнатися про те, як зробити перші кроки в опануванні 
цифрових інструментів для дослідження медіа. 

Окрему подяку хочу висловити також своєму науковому керів-
нику Миколі Анатолійовичу Польовому, який завжди готовий слухати і 
допомагати. Завідувачу кафедри журналістики та соціальних комуніка-
цій Сергію Васильовичу Бондаренку, який постійно заохочує не зупиня-
тися на зробленому. Виконавчій директорці Інституту демократії імені 
Пилипа Орлика Світлані Федорівні Єременко та колективу Інституту 
за постійну підтримку. Рецензентам цього посібника, Любові Євгені-
ївні Василик та Вікторії Едуардівні Шевченко, невтомним досліницям 
сучасних медіа. І, звісно, моїм студентам, заради яких і пишуться такі 
посібники та розробляються нові курси. 

Параграф 1. 
Автоматичний збір та обробка текстової інформації 

в гуманітарних науках: вчимося думати алгоритмічно

Уявімо собі, що ви поставили перед собою завдання, для 
виконання котрого необхідно здійснити декілька кроків. Наприклад, ви 
зібралися відвідати іншу країну. Для цього ви самі для себе створите 
алгоритм дій. Спочатку я, мабуть, зберу речі… Ой, ні. Мабуть, спершу 
варто купити квиток на літак і дізнатися розмір ручної поклажі. А як же 
погода? Якщо брати із собою парасолю, то, мабуть, доведеться залишити 
вдома книжку, яку ви збиралися почитати в дорозі… 

Рис. 1. Карта повітряних тривог в Україні 24 серпня 2022 р.
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Робота із комп’ютерною програмою чимось нагадує подібні збори 
у дорогу: є результат, якого б ви хотіли досягти, але для цього, необхідно 
розробити певну послідовність кроків. І плануючи кожен крок, потрібно 
думати про кінцевий результат. От як, наприклад, для створення такої 
інфографіки про кількість повітряних тривог в Україні (див. рис. 1).

Отже, 24 серпня 2022 року в Україні прозвучала рекордна 
кількість повітряних тривог. Українські медіа візуалізували ці дані, 
аби можна було зрозуміти, в якій області їх пролунало найбільше. І де 
тривоги тривали найдовше. 

Рис. 2. Скріншот телеграм-каналу «Карта повітряних тривог»

 Спробуємо запропонувати алгоритм для створення такої 
інфографіки. Отже, наше завдання – дізнатися, скільки разів 
оголошували тривогу у кожній області і скільки часу вони тривали. Ці 
дані ми також можемо отримати за допомогою медіатекстів. Проте – де 
їх шукати? Звісно, у телеграм-каналах, які на цьому спеціалізуються і 
повідомляють офіційну інформацію.

Отже, нам потрібен контент такого каналу за 24 серпня. Назви 
всіх областей і час оголошення та відбою тривоги по кожній із них. 

Ось як така інформація виглядає в телеграм-каналі «Карта 
повітряних тривог» (див. рис. 2)

 Спочатку нам потрібно підрахувати кількість згадок областей і 
поділити їх на «два», бо ж кожна область згадується двічі: початок та 
відбій тривоги. Дуже просте завдання для комп’ютера. Друге завдання 
– складніше: нам потрібно відсортувати час по кожній із областей 
і підрахувати хвилини, які потім поділити на «60». Так ми можемо 
окремими файлами зберегти тривоги по всіх областях – разом із часом. 
А потім комп’ютер обробить тільки хвилини – і видасть результат. 
Наприклад, у виділеному фрагменті у нас буде час для Миколаївської 
області: 9:03 та 9:36 та для Херсонської: 9:04 та 9:35. За допомогою 
спеціальних регулярних висловів ми перетворимо час у цифри (903, 
936, 904, 935) та попросимо комп’ютер від кожної другої цифри відняти 
першу, а потім скласти результат та поділити його на 60.

Тож у цьому прикладі ми слідували визначеному раніше правилу: 
для досягнення результату розбили задачу на декілька кроків. І плануючи 
кожен крок, думали про результат.

Аналогічно ми діємо, якщо нам потрібно виявити в тексті будь-
які інші одиниці дослідження: мову ворожнечі, неправильне написання 
слів, фемінітиви, прізвища ньюзмейкерів, джерела інформації. Потрібно 
вказати комп’ютеру, що саме шукати. А перед цим – визначити 
матеріал (де шукати) і спосіб обробки даних (що робити із знайденим 
– підрахувати кількість згадок за певний період, видати відсотки чи ж 
просто надати речення, в яких згадано те або інше слово).  

Встановлюємо Python та інші корисні застосунки

Тепер опишемо інструменти, які ми будемо використовувати у 
цьому посібнику. І які знадобляться вам для роботи.

Найперше, це сам Python, який можна встановити за посиланням: 
https://www.python.org/  На сайті просто обираємо необхідну операційну 
систему. Знаходимо програму завантаження у відповідній теці і 
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Рис. 4. Python у стартовому меню

запускаємо її. Коли програма буде встановлена, у стартовому меню ви її 
побачите (див. рис.4)

Після цього ми можемо працювати із інтерактивною оболонкою 
Python IDLE. Команди можна виконувати із її допомогою. Подивимося, 
як це працює (див. рис. 5)

 Перед вами проста програма, яка рахує кількість згадок однієї із 
областей у «Карта повітряних тривог» та ділить на два. У нас є змінна 
«text» та інформація, яку вона позначає. Значення змінної зеленого 

Рис. 5. Код програми, яка рахує кількість згадок Херсонської області у дописах 
телеграм-каналу

кольору. Якщо раптом ви загубите лапки – виділення кольором не буде. 
Дуже зручно бачити випадкові помилки.

Далі ми вводимо ще одну змінну «total_num», значення якої – 
підрахована кількість згадок слова «Херсонська» у тексті – text.count 
(назва змінної та метод – що робити). 

І третя змінна «total_num» кількість згадок ділить на два.
Останній рядок програми – команда print (усі команди 

позначаються фіолетовим кольором для зручності), що виводить 
результат у тому форматі, який нам потрібен. 

Оскільки ми ще не знаємо усіх тонкощів мови Python, то повна 
програма із тими завданнями, які ми перерахували вище, виглядатиме 
страхітливо довгою: увесь текст телеграм-каналу за день, потім назви 
усіх областей – і результат. Однак із часом ми навчимося відкривати 

Рис. 3. Сайт, на якому можна встановити Python
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файли із потрібним нам текстом (тобто замість змінної «text» і довгого 
тексту буде усього декілька рядків коду із командою відкрити та 
прочитати файл), а також вказувати програмі шлях до словника – 
переліку ключових слів, які потрібно шукати. Проте все ж принцип 
лишається той самий: для роботи програмі потрібен текст, а також чіткі 
інструкції: що саме робити і у якому вигляді видавати результат.

Проте найкраще все ж працювати вже із готовими програмами, 
ніж в інтерактивній оболонці. Для цього в IDLE обираємо «New File» 

Рис. 6. Відкриваємо програму, написану мовою Python

і копіюємо туди код. Збережена програма матиме розширення «py» і 
відкриватиметься контекстним меню (див. рис. 6).

 Для того, щоб запустити відкриту програму 1, потрібно обрати 
Run, а потім Run Module. Запуститься IDLE – і в ній ви побачите 
результат. 

Для більш просунутих користувачів – із часом можна використати 
софт Spyder (https://www.spyder-ide.org/), в якому можна легко 
перемикатися між програмами і отримувати результат. 

1 Програму можна завантажити за посиланням https://github.com/steblinka/alarms/
blob/main/alarms.py

Окрім власне самого Python, для деяких програм потрібно буде 
встановлювати модулі. Так, найчастіше ми використовуватимемо 
модуль requests – для завантаження змісту html-сторінок та модуль 
bs4 – для пошуку інформації на цих сторінках. Ці модулі, а також 
деякі інші потрібно додатково встановлювати через командний рядок, 

Рис. 7. Командний рядок
який знаходиться у стартовому меню у розділі «Службові». Виглядає 
командний рядок ось так (див. рис. 7).

Для встановлення цих двох модулів потрібно набрати у рядку 
«pip install requests» та натиснути enter. Або ж «pip install beautifulsoup4» 
і також натиснути enter. 

Також рекомендуємо встановити редактор Notepad++ (https://note-
pad-plus-plus.org/downloads/), в якому зручно переглядати та редагувати 
файли з кодом.
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Завдання 1. 
Модифікуйте програму, яка вираховува-

ла кількість тривог в різних областях (alarms.
py) для того, щоб підрахувати кількість згадок 
будь-якого політика за день на стрічці новин 
будь-якого українського ЗМІ (Зеленський, Бай-
ден, Джонсон). 

Для цього:
• Скопіюйте заголовки новин он-

лайн-ЗМІ та вставте їх у перемінну text (слід-
куйте, щоб колір тексту був зеленим!)

• Змініть назву ключового слова у рядку 
«total_num = text.count('Херсонська')». Замість 
«Херсонська» напишіть прізвище політика.

• Перед рядком «alarms_num = total_num 
/ 2» поставте # (решітку) – так програма не 
опрацьовуватиме цей рядок. Адже нам не по-
трібно, щоб кількість згадок ділилася на два.

• В рядку «print('Херсонська', alarms_num)» замініть назву клю-
чового слова, а також назву змінної на «total_num»

• Запустіть програму (Run – Run Module).
• І який результат?

 Завдання 2.
Модифікуйте програму alarms.py – навчіть її вираховувати від-

сотки згадок будь-якого ключового слова (прізвища політика або ж теми 
дня).

Для цього:
• Додайте нову змінну – загальна кількість новин, наприклад 

«num_of_texts = 26»
• Додайте нову змінну, в якій пропишіть формулу, що вираховує 

відсотки: кількість згадок / кількість новин * 100
• В рядку print змініть назву змінної, що вираховує відсоток. 

Корисне читання
Для того, щоб краще орієнтуватися у 

Python, порадимо ще два посібники, в яких до-
ступно і просто розповідається про особливості 
цієї мови:

1. Бріггс Дж. (2018). Python для 
дітей. Веселий вступ до програмування. 
Львів: Видавництво Старого Лева.

2. Sweigart A. (2015). Automate 
the Boring Stuff with Python. San Francisco: 
Na Starch Press. 

Також, звісно, можна знайти безліч ре-
сурсів про Python в мережі. Рекомендуємо ось 
цей: https://www.w3schools.com/python/ 

А тепер спробуйте самостійно… 
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Параграф 2. 
Збираємо матеріал 
та формуємо базу даних

База даних – це щось на кшталт комори, де зберігаються речі, 
які у разі потреби мають бути швидко знайдені. У гарного господаря чи 
господині завжди усе впорядковане. Тому, якщо раптом до них неочіку-
вано прийшли гості, кожен продукт – під рукою. За аналогією: якщо ми 
працюємо із великими даними – дуже важливо сформувати нашу базу 
даних так, щоб комп’ютерна програма «знала», який файл і звідки саме 
потрібно дістати й обробити. 

Тому збираючи матеріал, ми завжди думаємо про те, як саме треба 
його розкладати. А це у свою чергу залежить від нашої проблеми, яку ми 
хочемо вирішити із допомогою нашого матеріалу. Збирати матеріал без уяв-
лення про цю проблему – все одно, що скидати у нашу комору все підряд, 
без розбору: посуд, одяг, запчастини від ровера. Тож спочатку чітко фор-
мулюємо проблему, яку ми хочемо вирішити, а вже після – формуємо базу.

Розглянемо це на одному із простих завдань – вимірюванні се-
редніх показників. Наприклад, ми хочемо сформувати рейтинг згадува-
ності кандидатів на посаду міського голови у ЗМІ під час передвиборчої 
кампанії. Матеріалом нашого дослідження є усі матеріали провідних 
онлайн-ЗМІ, які ми складаємо в одну шухляду. Тексти усіх ЗМІ зберіга-
ються в один файл. Пізніше ми дамо програмі адресу цієї шухляди – або 
ж файлу, сформуємо словник прізвищ кандидатів і попросимо підраху-
вати кількість згадувань. Вийде щось на кшталт такої стовпчикової діа-
грами (рис. 8).

Але що, якщо раптом нам захотілося дізнатися, які політичні упо-
добання мають окремі онлайн-видання?1 Тоді сформована нами база нам 
не підійде. Нам доведеться збирати дані знову. Адже у нас має бути вже 
1 Повний текст дослідження: Н. Стеблина. Після Кернеса: як харківські сайти 
висвітлюють мерські передвиборчі перегони. ІДПО. URL: https://idpo.org.ua/articles/4374-
pislya-kernesa-yak-xarkivski-sajti-visvitlyuyut-merski-peredviborchi-peregoni.html

Рис. 8. Рейтинг згадуваності політиків та партій в найпопулярніших ЗМІ 
Харкова (2020 р.)

декілька тек: кожна тека відповідає певному онлайн-ЗМІ. В результаті 
ми зможемо отримати щось на кшталт таблиці (див. табл. 1). Програма 
заходитиме по черзі до кожної теки і шукатиме співпадіння зі словником 
у текстах кожного онлайн-ЗМІ.

Таблиця 1. 
Кількість згадувань політиків та партій у найпопулярніших ЗМІ 

Харкова (2020 р.)

Терехов

Д
обкін

С
вітлична

Голос

Кернес

Н
аш

 край

Бабеш
ко

О
П

ЗЖ

Весь Харків 3 1 1 2

ATN 2 1 1

Город Харьков 6 2 2

Мій Харків 4 2 2

Newsroom 1 6 1 8 6

Redpost 8 4 11

Status Quo 7 7 8 1

Вечірній Харків 18 5 8 1 1

Харківський кур'єр 5 14 14 7 3 1

💻💡📟📡
📰📱🖥🖱

>>> >>>
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 І ще одне «а що якщо?»)) А що якщо ми хочемо визначити ди-
наміку згадуваності? Звісно, на цьому матеріалі, де згадок про політиків 
не так багато, визначати її не варто. Але якщо цифри більші, то ми мо-
жемо глянути, в який саме день найбільше писали про того або іншого 
політика. У такому разі нам потрібно формувати базу по днях. Тож у на-
шій теці із назвою онлайн-видання буде по 28-31 файлу, кожен файл від-
повідатиме дню. В результаті ми отримаємо вже лінійну діаграму, адже 
програма порахує кількість згадок політиків за кожен день (див. рис. 
9). Для прикладу - малюнок, де показана кількість згадувань прізвища 
«Разумков» у телеграм-каналах трьох українських ЗМІ. Так ми може-
мо бачити сплески уваги, а також бачити, коли одні канали писали про 
політика найбільше, а інші – мовчали 2. 

 Підсумовуючи наші міркування про формування бази даних, на-
ведемо цитату із чудового посібника «Журналістика даних»:

«Багато в чому робота з даними подібна до інтерв’ю з живою 
людиною. Ви ставите даним запитання і отримуєте дані, щоб з’ясува-
ти відповіді. Але так само як людина, в якої ви берете інтерв'ю, може 
відповісти лише про те, про що в нього або неї є інформація, так і набір 
даних може відповісти лише на ті запитання, щодо яких є відповідні за-

2 Повний текст дослідження: Н. Стеблина. Війна олігархів у Телеграм-каналах, 
або як видання Ахметова та Коломойського писали про топових українських політиків. 
ІДПО. URL: https://idpo.org.ua/analitics/4427-vijna-oligarxiv-u-telegram-kanalax-abo-yak-
vidannya-axmetova-ta-kolomojskogo-pisali-pro-topovix-ukra%d1%97nskix-politikiv.html

Рис. 9. Динаміка згадуваності прізвища «Разумков» у телеграм-каналах 
українських ЗМІ (2021 р.)

писи й відповідні змінні в базі даних. Це означає, що вам треба ретельно 
зважити, на які питання вам слід знайти відповідь, перш ніж ви почне-
те добувати ваші дані. Загалом це «робота навпаки». Спочатку складіть 
список підкріплених даними тверджень, які ви хочете включити до ва-
шої публікації. Тоді вирішіть, які цифри та записи бази даних вам слід 
отримати та проаналізувати, щоб зробити ці твердження».

Декілька способів добувати дані
Отже, ми продумали структуру нашої бази даних і знаємо, скіль-

ки тек у нас має бути і за яким принципом у цих теках будуть розкладені 
файли. Тепер поговоримо про те, які ж є способи добувати дані. 

Найкращий варіант – працювати із готовим архівом, який можна 
викачати собі на машину. Наприклад, телеграм дає змогу експортувати 
історію каналу. Це просто подарунок для дослідника, закоханого у дані. 
Вивантажити дані каналу ви можете через додаток Telegram Desktop, 
встановивши його на свій робочий комп’ютер чи ноут. 

Після цього експортуємо історію каналу, обираємо потрібний 
формат (html чи json), встановлюємо шлях до файлу та обираємо період. 
Ось як виглядатиме результат (рис. 10).

 Ми отримаємо контент у вигляді html-сторінок, які далі придат-
ні для обробки комп’ютерною програмою. Розмітка html дає також нам 
змогу «витягати» із файлів те, що нам потрібно: дати, заголовки дописів, 
самі дописи, лінки тощо. Про те, як це робити, поговоримо пізніше.

Загалом експортування даних з телеграму відкриває дуже багато 
можливостей для дослідника. Якщо раніше потрібно було завантажу-
вати контент із сайтів, витрачаючи на це купу часу, то зараз, оскільки 
майже у кожного українського ЗМІ, політика, лідера думок є власний 
телеграм-канал – із отриманням контенту проблем взагалі немає. Хоча, 
звісно, потрібно зважати і на те, що контент телеграму не завжди від-
повідає контенту сайту. Тому інколи потрібно працювати і з сайтами та-
кож. Цьому ми приділимо увагу окремо.

Існують також окремі програми, які можуть допомогти вам от-
римати контент із інших соціальних мереж. Так, ви не можете виванта-
жити усі твіти з акаунту у твіттері, але за допомогою сайту https://www.
vicinitas.io/ можна безкоштовно отримати 3200 твітів будь-якого юзера, 
фоловерів юзера чи ж за хештегом / ключовим словом. Дані зберігають-
ся в екселівську табличку.

Проте розглянемо і складніший випадок: що якщо нам потрібні 
саме тексти із сайту? Ані телеграм, ані інші соціальні мережі не містять 
необхідних даних. Тоді ми можемо попрацювати із програмою, що на-
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Рис. 10. Алгоритм експортування історії телеграм-каналу

писана мовою Python. Модуль requests дозволяє завантажити контент 
із сайту, якщо на цьому сайті не стоїть захист від такої дії. Розглянемо 
програму, в яку ви зможете вставити свої дані, та завантажити контент, 
який вам потрібен. Важливо також розуміти алгоритм роботи програми. 
І, звісно, пам’ятати про те, скільки шухляд / тек вам потрібно. І за яким 
саме принципом там розташовуватимуться файли.

Для того, щоб дати завдання програмі, спочатку з’ясовуємо, як 
організований архів на сайті. Найбільш поширеними є два варіанти: 
календарний (за запитом сайт видає усі тексти, опубліковані у певний 
день) та блоговий або послідовний (сайт видає певну кількість заголов-
ків на сторінку) – див. рис. 11. 

Рис. 11. Календарна та послідовна/блогова організація архіву

 У першому випадку маємо календарну організацію. За допомо-
гою архіву ми можемо обрати усі новини за 1 липня 2022 року. І це буде 
відображено у лінку, який, власне, і необхідно буде вставити у програму. 
Якщо нам потрібні всі новини за дев’ять днів, то ми просимо програму 
зайти за лінком дев’ять разів, при цьому щоразу їй потрібно буде під-
ставляти нове значення: 

• https://zn.ua/ukr/all-news/date=2022-07-01
• https://zn.ua/ukr/all-news/date=2022-07-02
• https://zn.ua/ukr/all-news/date=2022-07-03
• https://zn.ua/ukr/all-news/date=2022-07-04...
В результаті ми отримаємо усі заголовки та підзаголовки за цей 

період. І у нашій теці, залежно від того, які дані нам будуть потрібні, 
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буде або один файл, де збережено зміст html-сторінок, або дев’ять, де 
будуть збережені файли за кожен день. 

У другому випадку організація архіву блогова або послідовна. 
Це також видно з лінку, який закінчується номером сторнки. Тож нам 
потрібно знати, з якої сторінки починається контент, що нас цікавить, і 
якою сторінкою закінчується. Проте організація нашої бази буде інша: 
ззаду наперед. І не по датах, а по кількості текстів. Так, на сайті АТН 25 
дописів на сторінку. Припустимо, нам потрібен контент за останні п’ять 
днів. Ми бачимо, що за день на сайті публікують приблизно 20 новин. 
Тож нам потрібно 100 новин – чотири сторінки. Тоді ми просимо про-
граму зайти за лінком чотири рази, при цьому щоразу їй також потрібно 
буде підставляти нове значення:

• https://atn.ua/lenta/page/1/
• https://atn.ua/lenta/page/2/
• https://atn.ua/lenta/page/3/
• https://atn.ua/lenta/page/4/
Якщо ви хоча б трохи знайомі з програмуванням (були уважними 

на уроках «Інформатики» в школі), то знаєте, що таке цикл. Це однакова 
дія, що повторюється певну кількість разів. У випадку із нашими лін-
ками – це додавання одиниці до дати. У нашій програмі archive.py 3 це 
виглядає так (див. рис. 12).

 Перший рядок коду – вказуємо, який модуль нам потрібен 
(requests). Другий рядок – вказуємо цикл (9 разів). Далі ставимо лінк, а 
замість цифри, яка буде змінюватися щоразу за циклом, ставимо значен-
ня %s. За заданими параметрами програма вивантажить зміст за 21, 22… 
29 червня 2021 року. Наступний рядок – службовий елемент, що запитує 
статус сторінки. Якщо сторінки не існує – видасть помилку. П’ятий ря-
док – прописуємо назву файлу перед розширенням txt. За замовчанням 
файли вантажитимуться у ту теку, в якій знаходиться програма. Якщо ж 
потрібен інший шлях – прописуємо його так:

3 Код програми можна завантажити за посиланням https://github.com/steblinka/archive/
blob/main/archive.py 

Рис. 12. Код програми archive.py

E: spelling\dt_ua\dt_2%s.txt

Це означає, що файли лежать на диску E у теці spelling, в якій 
знаходиться тека dt_ua. Як ви помітили, у назві файлу також є значення 
%s. Це означає, що у нашій базі файли складатимуться по днях. Якщо 
прибрати це значення, то увесь контент за дев’ять днів завантажувати-
меться в один файл - dt.txt.

Шостий рядок – команда print виводить на екран звіт про вико-
нання роботи. Рядок корисний у тому випадку, якщо завантажувати по-
трібно багато контенту. Тоді якщо зникне інтернет або ж з’явиться якась 
інша перешкода, ви побачите, на якому кроці циклу запис припинився. 
Тут також замість %s підставлятиметься відповідне значення.

Рядки 7-9 це цикл і команди: взяти контент, відкрити файл і запи-
сати контент, закрити файл. 

Рис. 13. Результат роботи програми archive.py. Вміст папки і вміст файлу

У випадку блогової організації архіву із програмою працюємо 
аналогічно: підставляємо потрібне значення у цикл, а також ставимо %s 
замість змінного значення.

Ось як виглядає результат (див. рис. 13):
Програма завантажила зміст html-сторінок у папку (ліворуч). 

Якщо ми відкриваємо файл – бачимо цей зміст (праворуч).
Про те, як добувати потрібні для дослідження дані із html-сторі-

нок поговоримо у наступних підрозділах, зауважимо попередньо, що це 
дуже зручно, адже таким чином можна отримувати саме ті компоненти, 
які потрібно, відсіюючи зайві деталі. 

***
Тож у цьому підрозділі ми поговорили про те, як формувати базу 

даних для дослідження і завантажувати матеріал. Повторимося, що 
важливо не йти від матеріалу: спочатку завантажувати щось, а потім 
міркувати про те, як же його обробляти і яку проблему на цьому ма-
теріалі вирішувати. Інакше потрібно буде витрачати зайвий час на те, 



-24- -25-

щоб наводити лад у викачаному. Якщо ж не зробити і цього – отримані 
дані будуть нерепрезентативними, що ще гірше, бо ставить під загрозу 
репутацію дослідника, який ці дані представив. 

Також важливо пам’ятати, що мережа містить величезну кіль-
кість архівів, із яких можна отримувати дані без Python, оскільки цей 
процес усе ж займає час, а інколи є доволі трудомістким, оскільки де-
які сайти можуть блокувати доступ до подібного завантаження. Чудо-
во, коли є альтернатива на кшталт vicinitas.io або інших ресурсів. Тоді 
можна відразу переходити до найцікавішого – обробки даних. Про що й 
почнемо говорити у наступному підрозділі.
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Завдання 1. 
 Прочитайте публікацію Андрія Газі-
на для українського ресурсу із журналістики 
даних. У ній автор на основі аналізу згадок 
олігарха В. Медведчука у ЗМІ робить висно-
вок щодо наявності джинси на певних сайтах. 
Спробуйте зробити аналогічне дослідження на 
основі популярних українських телеграм-ка-
налів про будь-якого українського політика. 
Підказка щодо того, яких саме політиків обира-
ти – у цьому дослідженні (№ 5 у списку кори-
сного читання). 
 Для цього: 
 Завантажте контент телеграм-каналу 
за три місяці
 В екселі створіть вісь часу, яка відображатиме дати публікацій. 
Для цього відкрийте усі знайдені html-сторінки у програмі Notepad++ та 
задайте текст запиту: «\d+ [A-Z]\w+ 2022». Режим пошуку – регулярний 
вираз. Після цього оберіть команду «знайти все у відкритих докумен-
тах». Текст запиту – це регулярний вислів, який шукає усі дати у фор-
маті 1 June 2022: одна чи дві цифри, слово англійською мовою з великої 
літери та рік. Отримавши результат пошуку, ви будете бачити дати пу-
блікацій, вміщені в одній html-сторінці (див. рис. 14). 

Рис. 14. Пошук дат за регулярним висловом у файлі Notepad++
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Перепишіть звідти дати та заповніть табличку, наприклад (див. табл. 2).

Таблиця 2. 
Таблиця для фіксації результатів

П р і з в и щ е 
політика

1.06-8.06 8.06-15.06 15.06-22.06 22.06-28.06

Порошенко
Зеленський
Байден

 Проінтерпретуйте дані: в якому випадку увага до політика є 
нормальною, а в якому – спеціально створеною?

Завдання 2. 
 Створіть базу даних заголовків новин із сайту вашого міста та 
з’ясуйте, кого у новинах згадували найчастіше за останній тиждень. 
Для цього:
• Виправте код у програмі arhive.py відповідно до організації архіву 

на сайті (послідовна чи календарна).
• Завантажте html-сторінки
• Відкрийте усі знайдені html-сторінки у програмі Notepad++ та за-

дайте текст запиту: «[А-ЯЇІЄҐ]\w+ [А-ЯЇІЄҐ]\w+». Режим пошуку – 
регулярний вираз. Також поставте позначку навпроти «враховувати 
регістр». Будуть знайдені два слова, написані з великої літери, на 
кшталт Ілон Маск або Саудівська Аравія.

• У знайдених результатах відфільтруйте географічні та інші назви 
від імен та прізвищ.

• Складіть рейтинг згадуваності.

Завдання 3.
 Прочитайте публікацію фахівців із «Детектор медіа» (№4 у 
списку літератури), які аналізують пропаганду у телеграм-каналах. Оха-
рактеризуйте їхню методику. Які саме процеси вони автоматизують? 

Параграф 3. 
Готуємо матеріал для дослідження, 
або Боїтеся html? - Використовуйте чарівну юшку!

Варто студентам непрофільних спеціальностей показати на за-
нятті щось ось таке:

<div class="news_block_item" data-type='23:58'> 
<a  class="news_item     sunsite_action" data-edit="220124,14097" 

data-absnum="220124" href="/ukr/SPORT/tottenhem-liverpul-onlayn-
translyaciya-finalu-ligi-chempioniv-312336_.html">

            &quot;Тоттенхем&quot; &ndash; &quot;Ліверпуль&quot; 
0:2: ключові моменти матчу, відео голів

        </a>
                            <span class="news_summary">
                У вирішальному матчі турніру зіграли дві англійські 

команди.
            </span>       
    </div>

Вони відразу скажуть: «Ні-ні, ми не програмісти, ми цього не ро-
зуміємо і навіть братися не будемо за ці ваші програми».  Проте із html 
(уривок вище – це саме він) насправді все просто. Будь-яка нова мова 
може спричинити такий самий ефект: я нічого не розумію, я ніколи це не 
вивчу. До того ж, зовсім непотрібно досконало знати html для того, щоб 
добути собі із такого контенту дані для аналізу. Достатньо буде, як і у 
мові країни, яку ви відвідуєте, знати декілька базових речей на кшталт: 
Доброго дня, американо з молоком, будь ласка. Гарного дня! 

Отже, орієнтуватися в html потрібно, щоб підготувати матеріал 
для вашого дослідження: вказати програмі, що саме з викачаної сторін-
ки вам потрібно. Заголовки? Лінки? Дати? Цитати? Текст? Підпис під 
фото?

💻💡📟📡
📰📱🖥🖱

>>> >>>
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Наведений вище шмат коду – це блок, в якому розміщуються за-
головок та підзаголовок новини, а також посилання на неї. Заголовок 
про підсумок матчу Тоттенхема проти Ліверпуля за задумом вебдизай-
нера сайту «Дзеркала тижня» є клікабельним, тому він міститься все-
редині тегу <а>, що позначає лінк. Підзаголовок має бути оформлений 
певним чином та відділений від заголовка, тому він також міститься в 
спеціальному тегові <span>. 

Коли ми хочемо отримати щось із html-сторінки нам, за анало-
гією із кав’ярнею в іншій країні, де не розуміють українську, треба знати 
назву потрібних ласощів. І якщо в іншій країні ви звернетеся до пере-
кладача, то у нашому випадку, потрібно запитати… власний браузер. Ви 
просто виділяєте потрібний вам фрагмент – і просите браузер показати 
теги. Нижче наведемо приклад роботи із браузером google chrome (див. 
рис. 15).

Уявімо, що ми викачали декілька статей із дзеркала тижня – і 
нам потрібні усі їхні заголовки. Як дізнатися, в яких вони тегах? Ми ви-
діляємо потрібний нам фрагмент, викликаємо контекстне меню, кліка-

Рис. 15. Пошук html-тегів у браузері Google Chrome

ючи правою кнопкою миші, обираємо опцію «перевірити» – і праворуч 
бачимо код. Потрібна нам частка виділяється синім кольором.  В інших 
браузерах це теж є, наприклад, в Опері «подивитися код елемента». 

Тож, у випадку цього заголовка, ми бачимо, що він міститься у 
тегу <h1 itemprop= "headline name">. Знайти його потрібно, щоб вказати 
програмі, що саме їй шукати на html-сторінці. Далі, якщо ви залишаєть-
ся у цьому режимі перегляду, то наводячи мишку на той або інший рядок 
коду – ви бачитимете, якому саме елементові на сторінці він відповідає. 

Після того, як ми дізналися, що саме ми хочемо отримати, може-
мо познайомитися із «чудовою юшкою» або ж модулем Python, що має 
назву «beautiful soup». Згідно із програмістською легендою, назва похо-
дить від виразу 'tag soup', що означає «HTML, написаний із помилками» 
або ж така собі мішанина з тегів, де порушено вимоги синтаксису чи 
структури. А от beautiful soup дає змогу навести у цьому лад. 

Як це працює? Дивимося на код програми find_titles.py1  (див. 
рис. 16). Спочатку ми імпортуємо нашу чудову юшку, яка має скоро-
чену назву bs4. Це перший рядок. Далі, у другому рядку, прописуємо 
цикл (у цьому прикладі – 21). Третій та четвертий рядки: відкриваємо 
html-сторінку, просимо її прочитати. У п’ятому рядку просимо створити 
та відкрити файл, куди завантажуватиметься результат – у цьому при-
кладі теж прописано цикл, тож матимемо 21 файл із результатом. Якщо 
ви хочете, щоб усе вантажилося в один файл, приберіть «%s та (dt + 
1),». Шостий рядок вказує, що саме зробити із прочитаним файлом – 
exampleFile1. Сьомий рядок – створюємо назву для того, що ми шукає-
мо, у цьому випадку – це title і просимо із застосуванням модуля знайти 
усі елементи, які містяться у потрібному нам тегу. У даному випадку 
– це простий тег title – назва html-сторінки. У восьмому рядку пропи-
суємо ще один цикл: щоразу, як знайдеш тег title, записуй його у файл 
(дев’ятий рядок). І десятий рядок – звіт про виконану роботу. Якщо все 
гаразд – програма надрукує номер файлу, який обробила. 

1Код програми: https://github.com/steblinka/archive/blob/main/find_titles.py

Рис. 16. Код програми find_titles.py
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Якщо окрім заголовка нас цікавлять ще якісь елементи, напри-
клад, текст, ми додаємо ще декілька рядків коду (див. рис. 17):

 Так, ця програма спочатку знайде і надрукує усі заголовки, що 
містяться у тегу title, а потім знайде і надрукує повністю тексти новин, 
які знаходяться у тегу <div class="text">. 

Інколи буває потрібно знаходити не тільки текст, але й самі теги. 
Наприклад, якщо ми хочемо завантажити усі лінки зі сторінки, в такому 
випадку у рядку 12 або 9, де ми просимо програму надрукувати резуль-
тат, потрібно прибрати команду text і крапку перед нею. Тоді ви отри-
маєте і теги, і текст.

Наостанок зауважимо, що до назв тегів потрібно бути дуже уваж-
ним, адже якщо ви неправильно вкажете назву тегу, програма нічого не 
знайде. Інколи результат пошуків може бути занадто широким, напри-
клад, вам потрібні тільки заголовки новин, які містяться у тегу <h3>, але 
під цим самим тегом є також і назви рубрик. Інколи співпадінь можна 
уникнути, якщо теги мають атрибути, наприклад, class="text" – це атри-
бути тегу div. Але буває, і так, що потім додатково потрібно очищувати 
результат – про такі складні випадки поговоримо пізніше. Проте все ж 
пильність – це риса, без якої аналітик, що працює із даними, не обій-
деться ніяк. Тому ми не просто доручаємо все комп’ютеру, а завжди пе-
ревіряємо отриманий результат. 

А для того, щоб краще розуміти html та його основи, можна ви-
користати чудовий онлайн-посібник (https://www.w3schools.com/html/). 
Там навіть можна самому сформувати свою власну сторінку. І, отже, 
зрозуміти, як використовувати цю мову для більш складних випадків. 

Рис. 17. Код програми find_textss.py

Корисне читання

А тепер спробуйте самостійно… 

1. HTML Tutorial. URL: https://www.w3schools.
com/html/

2. HTML Підручник. URL: https://w3schoolsua.
github.io/html/index.html

3. Beautiful Soup (інструкція із користування 
та встановлення). URL: https://pypi.org/
project/beautifulsoup4/

4. Beautiful Soup (опис) URL: https://www.
crummy.com/software/BeautifulSoup/

5. Бернерс-Лі Т., Фічетті М. (2007). Засну-
вання павутини. Київ: Києво-Могилянська 
Академія.

Завдання 1. 
За допомогою програми find_titles.py от-

римайте усі заголовки із місцевого сайту новин 
із html-сторінок, які ви завантажили у завданні 
2 до параграфу 2.

 
Для цього: 

• Відкрийте одну із html-сторінок у програмі 
Notepad++ та подивіться, в яких тегах знахо-
диться заголовок. 
• Відкоригуйте програму.
• Отримайте заголовки.

Завдання 2. 
Дайте відповідь на запитання: хто із популярних блогерів най-

частіше публікує контент? І чи залежить популярність блогера від періо-
дичності публікацій? 

Для цього:
• Зайдіть на вкладку «Популярні автори» на сайті «Українська 

правда» https://blogs.pravda.com.ua/
• За допомогою програми archive.py завантажте сторінки попу-

лярних блогерів, попередньо видаливши цикл та виправив-



-32- -33-

ши рядок коду із посиланням. Рядок «'https://www.vinnitsa.
info/calendar?d=2022-09-0%s' % (i+1)» потрібно замінити на 
рядок із посиланням, наприклад 'https://blogs.pravda.com.ua/
authors/sokolenko/'. У рядках із назвою файлу 'news_%s.txt' % 
(i+1) замінити news_%s.txt на прізвище блогера, «% (і + 1)» 
прибрати. 

• Завантажте html-сторінки найбільш популярних блогерів
• Знайдіть html-тег, що містить дату
• Отримайте всі дати із завантажених сторінок та дайте від-

повіді на запитання.

Параграф 4. 
Текст як джерело даних – 
обираємо одиниці дослідження

Які саме частини тексту можуть містити дані, які потрібні для до-
слідження? А будь-які! Усе залежить тільки від фантазії дослідника, яку 
одначе має стримувати поставлена заздалегідь проблема. Навіть пун-
ктуаційні знаки можуть виступати як допоміжний матеріал. Не говорячи 
вже про слова, вислови, цитати, заголовки та інші структурні елементи 
тексту. 

Так, для того, щоб вирахувати індекс туманності тексту (Fog 
index), використовують пунктуаційні знаки; так дізнаються довжину 
речень або ж вираховують наявність складних синтаксичних конструк-
цій, окрім цього для індексу також потрібна кількість слів у реченні та 
кількість складів у слові. Наприклад, попереднє речення було б уна-
лежнене до категорії туманних, оскільки містить декілька уточнень, 
крапку з комою (що теж говорить про складність), а також є доволі 
великим та містить довгі слова. Для того ж, щоб розрахувати цей ін-
декс, потрібно розробити одиниці дослідження і вказати комп’ютеру, 
якими є ознаки речення, ознаки складів тощо. Ми знаємо, що будь яке 
речення починається із великої літери, містить певну кількість слів та 
закінчується крапкою чи трикрапкою, знаком запитання чи оклику – 
тож саме ці елементи ми й просимо знайти та підрахувати. Як допом-
огти комп’ютеру виявити слова? Можна просто порахувати пробіли у 
знайдених реченнях! 

Збір текстових даних із допомогою комп’ютера якраз і передба-
чає вибір таких одиниць дослідження, які комп’ютер буде здатен вияви-
ти. Амбітне, до речі, завдання. 

Адже комп’ютер робить точно те, що ви його просите. 
Уявімо собі таку проблему: ми хочемо зрозуміти, чи покращилося 

використання нових норм правопису у текстах ЗМІ. І просимо комп’ю-
тер знайти приклади дотримання цих норм і приклади порушень. Згідно 

💻💡📟📡
📰📱🖥🖱

>>> >>>
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із новим правописом допускається альтернативне написання слова Біло-
русь в родовому відмінку: Білорусі та Білоруси. Але ж окрім Білоруси 
є ще й білоруси – народ. Комп’ютер не зможе розрізнити ці два слова, 
якщо друге стоїть на початку речення і, отже, пишеться з великої літери.  

Ці моменти також потрібно враховувати під час вибору одиниць 
дослідження. Найкраще тут послуговуватися принципом фальсифікації 
К. Поппера. Вчений пропонував завжди перевіряти достовірність теорії 
через пошук фактів, які не підтримують, а саме спростовують її. Коли 
комп’ютер обробляє текст, завжди потрібно пам’ятати про різноманітні 
мовні підступи. Адже наша мова багата й може легко ввести в оману 
того дослідника, який поставиться до неї неуважно. Тому, розробивши 
одиниці дослідження чи ж словник, завжди тестуємо їх, аби перекона-
тися, чи не прихопив комп’ютер бува чогось зайвого. Про тестування, а 
також про способи уникнення таких підступів ми ще поговоримо окре-
мо, а зараз наведемо декілька прикладів досліджень із розробленими 
для них одиницями дослідження. 

Почнемо із уже згаданої у попередньому підрозділі проблеми. 
Ми хочемо укласти рейтинг згадуваності політика у заголовках. Ми 
вивантажили усі тексти певного ЗМІ за місяць і хочемо отримати циф-
ру. Одиницею дослідження тут буде прізвище політика. Матеріалом 
– заголовки. Тож нам спочатку треба отримати усі заголовки новин із 
html-сторінки, а потім підрахувати кількість згадок нашого політика. 
Для пошуку інформації у текстах у Python використовуються регулярні 
вислови (regular expression) або ж скорочено RE. Так і називається мо-
дуль – re. У цьому підрозділі ми розглянемо найпростіші приклади. А 
вже далі – перейдемо до складного. 

Отже, ми вивантажили усі тексти певного видання, припустимо, 
«Дзеркала тижня» за місяць (березень 2022) і поклали їх в один файл. 
Дивимося на код (див. рис. 18) 1.

1 Код знаходиться за посиланням: https://github.com/steblinka/archive/
blob/main/rating.py

Рис. 18. Код програми rating.py

 Перший рядок – імпортуємо потрібний для нас модуль. Дру-
гий-третій: відкриваємо і читаємо файл. Далі, четвертий рядок, ми про-
симо знайти у тексті певне слово – у нашому випадку це «Зеленськ». 
Звернімо увагу, що ми пишемо прізвище без закінчення, щоб знайти усі 
варіанти. Якщо б ми шукали Порошенка, то замість «Зеленськ» написа-
ли «Порошенк». П’ятий рядок – просимо знайти усі співпадіння у про-
читаному файлі headlinesFile1. Шостий рядок – складаємо усі знайдені 
результати у скриньку – змінна box. Сьомий рядок – просимо порахува-
ти кількість елементів у скриньці. Восьмий – отримуємо результат.

Далі ми можемо підставляти свої значення замість Зеленського. 
При цьому просто треба бути уважними, щоб уникнути непотрібних 
співпадінь. Якщо ми шукаємо якогось Коваля і якогось Ковальчука і 
використовуємо вислів «Ковал», то Ковальчуків програма порахує так 
само.

Як можна модифікувати цю програму? Якщо нам потрібно укла-
сти рейтинг згадуваності політиків, ми можемо скористатися проведе-
ними нещодавно дослідженнями і дізнатися, чи співпадають симпатії 
суспільства із появою політиків у новинах. Копіюємо 4-8 рядки програ-
ми і вставляємо відповідні прізвища. Так ми отримаємо кількість зга-
док. Якщо ми додаємо інші ЗМІ, тоді нам ці цифри потрібно перевести 
в середні: кількість згадок поділити на кількість новин. І ми зможемо 
співставити отриманий результат. 

Рис. 19. Динаміка згадуваності політичних акторів (2021-2022 роки), 
дані у відсотках
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Подивимося, що можна отримати в результаті роботи подібної 
програми (див. рис 19).  На цьому рисунку виведені % згадок світових 
лідерів, а також блоку НАТО у виданні «Дзеркало тижня» за період із 
жовтня 2021 до березня 2022. Період охоплює початок активного об-
говорення накопичення військ РФ біля кордонів з Україною та власне 
перший місяць повномасштабного вторгення. 

За цей час можемо бачити, як змінювалося сприйняття ЗМІ 
політиків, що ставали ньюзмейкерами. Провідний ньюзмейкер жовт-
ня-листопада – Зеленський, що йде з відривом від зарубіжних лідерів. 
Але уже з грудня відбувається значний стрибок у Путіна, який від 2,5% 
згадок підіймається до 6,4 – більш ніж удвічі, обганяючи при цьому 
Зеленського. У січні ми бачимо деяке просідання, а далі знову злет у 
цих двох політиків. При цьому Путін випереджає Зеленського. Це дуже 
важливий момент, оскільки згідно із нашими спостереженнями за ди-
намікою згадок політиків із 2005 року, на перших позиціях в Україні 
завжди були вітчизняні політики, як правило – саме президенти. Війна 
ж змінила ситуацію. І у лютому-березні основним ньюзмейкером був 
саме Путін. Дуже цікава картина із НАТО. Зростання із листопада. У 
січні саме НАТО було головним ньюзмейкером, що може говорити про 
те, що ЗМІ покладали сподівання на те, що саме цей блок зможе Україну 
в разі повномасштабного російського вторгнення, але вже у лютому ста-
ло зрозуміло, що таке сприйняття було помилковим. І кількість згадок 
почала спадати. Схожа ситуація із Байденом. У грудні його, як правило, 
згадували разом із Путіним – у рамках перемовин, тож було сподівання, 
що вони до чогось призведуть. Однак ці сподівання не справдилися і, 
як бачимо, увага до американського президента знизилася ще у січні і 
залишилася стабільною упродовж лютого-березня.

Якщо прізвищ політиків або ж інших одиниць дослідження не-
багато, то програми, яку ми навели вище, цілком достатньо. Однак що 
робити, якщо у нас є цілий список прізвищ чи слів, які нас цікавлять? 
Тоді ми трохи модифікуємо нашу програму.

Уявімо собі, що ми хочемо дізнатися про те, які країни у своїх 
промовах згадували російські президенти упродовж 2005-2021 років. 
Тут уже одиницями дослідження будуть назви країн. Усього на світі 
близько 200 країн. Тому наведена вище програма просто втрачає свою 
актуальність. Додавати ще тисячу рядків коду?! Е, ні. Однак, ми можемо 
попросити програму зайти до файлу, в якому зберігаються назви країн, 
зчитати ці назви – і вивести співпадіння. Дивимося код2  (див. рис. 20). 

2 Код можна знайти за посиланням https://github.com/steblinka/archive/
blob/main/find_geo.py

Рис. 20. Код програми find_geography.py

 Отже, у нас є 17 файлів із промовами російських президентів 
на Красній площі. Ми просимо ці файли відкрити і знайти в них спі-
впадіння зі словником. У словнику у стовпчик записані країни, які нас 
цікавлять. Програма опрацьовує словник із першого до останнього ряд-
ка – для цього у нас прописано цикл у сьомому рядку. І друкує країну, а 
також номер файлу, щоб потім можна було співставити дані. Ось який 
результат отримуємо після візуалізації (див. рис. 21).

Далі ми можемо інтерпретувати ці дані. Наприклад, очевидно, що 
до 2010 року російські президенти робили ставку на СНД. Також ми 
бачимо, що у росіян існує традиція згадувати якомога більше країн на 
ювілейні дати: 2005 та 2015. Це – тільки два випадки, коли було згадано 
союзників, які теж перемогли у Другій світовій війні. Однак у більшості 
промов згадуються тільки РФ та СРСР – нібито як головні переможці3. 
Показово, що жодного разу не було названо Україну. Ніби й не існує 
такої країни взагалі… 

Наголосимо, що для того, щоб отримати ці конкретні дані, укла-
даючи список країн, потрібно подивитися у текстах промов, як саме ці 
країни записано. Адже Росія і досі послуговується власним баченням 
назв: «Белоруссия», а не «Белорусь», «Киргизия», а не «Киргизстан». 
Окрім цього, важливо звернути увагу й на абревіатури. І у словнику про-
писати їх також. 

І наостанок зауважимо, що із використанням цих двох програм 
можна вираховувати не тільки слова, але й, наприклад, емоджі. Для цьо-
го потрібно укласти перелік тих емоджі, які вас цікавлять – і попросити 
програму їх знайти. Наприклад, можна вирахувати емоції, які найчасті-
ше вживали  автори найбільш популярних українських телеграм-каналів 
за два місяці повномасштабного вторгнення (див. рис. 22).

 Для цього нам потрібно експортувати історію каналів (те, що 
3 Повний текст дослідження: Steblyna N. (2020). Transformation of the 
Europe’s Concept in WWII Speeches by Russian Presidents (2004-2019). Slovak 
Journal of Political Sciences. 20 (1). 121-137.
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описано у першому підрозділі), далі витягти звідти тексти дописів 
(підрозділ другий) і знайти усі емоджі. Так ми зможемо побачити, що 
незважаючи на війну, в лідерах саме позитивні емоції: гордість, надія, 
патріотизм4. 

Поглянемо на приклади вибору одиниць дослідження для комп’ю-
терного контент-аналізу в роботах учених з усього світу. 

Так, латиноамериканські вчені П. Лопес-Лопес та Х. Васкес-Гон-
салес працювали з Твіттером (акаунтами головних кандидатів з Арген-
тини, Перу, Еквадору, Гондурасу та Чилі під час президентських виборів 
упродовж 2015-2017 років) та вивчали політичний порядок денний 
(agenda setting). Програми допомогли визначити тематичні пріоритети 
та типові патерни поведінки політиків у соцмережах 5. 

Вчені з Німеччини та Португалії аналізували передвиборчі мані-
фести політичних партій, починаючи із 1980 року, використовуючи 
словники. Так, автори хотіли перевірити гіпотезу, що релігійна тематика 
все активніше використовується у політичній боротьбі. Для цього вони 
уклали словник із ключовими словами, що стосувалися християнства чи 
ісламу, атеїзму чи релігії загалом. Програма знаходила речення, що мі-
стило ключові слова. А потім дослідники вручну працювали із кожним 
реченням, щоб зрозуміти його смисл та визначити, в якому контексті – 
позитивному чи негативному – згадувався іслам та мусульмани, христи-
янство чи християни, атеїзм та релігійні свободи, різноманіття тощо 6.

А ось ще одна цікава робота із США. Там вивчали промови гу-
бернаторів і кодували речення як ліберальні, консервативні та неідео-
логічні. Для того, щоб обрати ліберальні або ж консервативні речення, 
дослідник також використовував словники. Ось як автор, Даніел Коффі, 
описує процес роботи: «Мій словник містить слова або частини слів, 
які найчастіше використовуються в контексті певних тем і позначають 
чітку ідеологічну позицію. Наприклад, «рахунок/account» часто вжи-
вається в аргументах про освітню політику консерваторами, які хочуть 

4 Повний текст дослідження: Стеблина Н. (2022). Аналіз емоційності 
українського цифрового політичного дискурсу під час повномасштабного втор-
гнення рф (за матеріалами найбільш популярних телеграм-каналів). Політичне 
життя. 2. 43-47.
5 López-López, P. C., & Vásquez-González, J. (2018). Agenda temática y 
Twitter: elecciones presidenciales en América Latina durante el período 2015-2017. 
Profesional de la Información, 27(6), 1204-1214.
6 Schwörer, J., & Fernández-García, B. (2021). Religion on the rise 
again? A longitudinal analysis of religious dimensions in election manifestos 
of Western European parties. Party Politics, 27(6), 1160–1171. https://doi.
org/10.1177/1354068820938008

Рис. 21. Згадки країн у промовах російських президентів



-40- -41-

Рис. 22. Емоджі у найпопулярніших українських телеграм-каналах

зробити викладачів та шкільні адміністрації підзвітними щодо вищих 
оцінок школярів під час того, які ті складають стандартизовані тести» 
7. Для того, щоб знайти ключові слова, автор користувався спеціальним 
софтом – Textpack 8. Цей софт дозволяє в тому числі шукати ключові 
слова та підраховувати їхню кількість – а це ми вже вміємо роботи са-
мостійно. 

Британський дослідник Н. Анстід також використовував 
комп’ютерний аналіз, шукаючи певні ключові слова. Так, основна мета 
була – проаналізувати, як політики обговорювали проблему економії 
упродовж 2003-2013. Дослідник взяв публікації аналітиків із різними 
політичними уподобаннями, дослідив частоту появи слова «austerity» 
(економія) у «лівих» і «правих» аналітиків. Проаналізував контекст та 
здійснив аналіз відповідності (correspondence analysis), представляю-
чи результати у графічній формі. Таким чином, автор показав, яким 
чином розуміння ідеї змінювалося упродовж усього періоду спосте-
реження 9.

***
Отже, у цьому підрозділі ми розглянули найпростіший алгоритм 

пошуку даних у тексті. І переконалися, що такими даними може бути 
все: окремі слова чи вислови, емоджі і навіть пунктуаційні знаки. Звіс-
но, якщо даних небагато, то отримати результат, наприклад, із п’ятьма 
прізвищами для рейтингу згадуваності можна й через звичайну опцію 
пошуку у файлі. Але якщо хочеться працювати із більш масштабною 
базою, тоді простіше та й швидше використовувати саме спеціально 
створену для цього програму. 

Використовуючи інформацію цих трьох розділів, уже можна пла-
нувати і проводити прості дослідження. Наприклад, шукати приклади 
мови ворожнечі у телеграм-каналах. Спочатку потрібно укласти список 
слів та висловів на її позначення. Можна перевіряти дотримання у ЗМІ 
базових норм нового правопису, визначати, чи правильно вони пишуть 
слово «проєкт» або ж слова з «пів». Чи використовують фемінітиви. 

Однак, у цього підходу є й деякі слабкі місця, про які ми вже зга-
дували: адже програма буде шукати точно те, що ви її просите. І якщо 
7 Coffey, D. J. (2005). Measuring Gubernatorial Ideology: A Content Analysis 
of State of the State Speeches. State Politics and Policy Quarterly. 5(1). 88-103
8 TEXTPACK: A System for Computer-aided Quantitative Content Analysis. 
URL: http://www.mariapinto.es/ciberabstracts/Articulos/TEXTPACK.htm
9 Anstead, N. (2018). The Idea of Austerity in British Politics, 2003–2013. 
Political Studies, 66(2), 287–305. https://doi.org/10.1177/0032321717720376
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ми попросимо знайти слова з «пів», то окрім того, що нам потрібно, 
отримаємо, наприклад, «північ» чи «південь». Для того, щоб уникнути 
таких непотрібних збігів, знадобляться додаткові знання та навички. 

А про це ми поговоримо вже у наступних підрозділах. 
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Завдання 1. 

Прочитайте класичне дослідження 
структури міжнародних новин Дж. Галтунга та 
М. Рудж. У ньому автори стверджують, що під-
хід ЗМІ до відображення подій в інших країнах 
– дуже нерівномірний: найчастіше згадують 
«елітні нації», натомість про так звані країни 
«третього світу» майже не пишуть взагалі. Або 
ж пишуть тоді, якщо там кепсько: війна, рево-
люції, корупційний скандал… Чи змінилося 
щось у цифрові часи? Перевірте із допомогою 
програми find_geo.py. 

Для цього:
• Завантажте міжнародні новини будь-якого українського сайту 

(Дзеркала тижня чи Європейської правди) за місяць. Можна здійс-
нити компаративний аналіз (до 24 лютого 2022 року і після, напри-
клад, березень 2021 та березень 2022). 

• Використайте програму find_geo.py і вирахуйте, про які країни пи-
шуть найчастіше, а про які взагалі не згадують.

• Візуалізуйте інформацію за допомогою програми https://infogram.
com/ Покажіть більш насиченим кольором ті країни, про які згаду-
вали найбільше.

• Проінтерпретуйте дані. Чому картина саме така?

Завдання 2. 
Розробіть словник емоджі для дослідження настроїв в українсь-

ких телеграм-каналах та дослідіть тему. Які емоджі та чому переважали 
у певний період часу?

Завдання 3. 
Як часто згадують президентів та інших топових політиків у дер-

жавах із різними політичними режимами? Згідно із попередніми дослід-
женнями політичних дискурсів України та РФ, в нашій державі, що має 
перехідний режим, кількість згадок топових політиків значно більша, 
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ніж в РФ, яка є державою з авторитарним режимом. Детальніше про це 
йдеться у дослідженні №4 зі списку рекомендованих джерел. Але чи є 
подібне спостереження правилом? Спробуйте перевірити цю гіпотезу. 

Для цього:
• Завантажте новини із російської версії сайту новин країн Балтії 

https://rus.delfi.ee/ (Естонія) https://rus.delfi.lv/ (Латвія) чи https://
www.delfi.lt/ru/ (Литва). Та із російської версії сайту новин будь-якої 
авторитарної країни колишнього СРСР.

• Із використанням програми rating.py підрахуйте кількість згадок 
п'яти топових політиків (президент, прем’єр-міністр, очільники 
політичних партій) та вирахуйте відсотки.

• Візуалізуйте отримані дані за допомогою https://www.canva.com/
uk_ua/ та проінтерпретуйте їх. Чи підтверджується гіпотеза?

Параграф 5. 
Знаходимо тільки те, що планували: 
стоп-слова та регулярні вислови

Як писав один класик: «не бійтесь заглядати у словник: це пиш-
ний яр, а не сумне провалля». Працюючи із текстами, завжди згадуєш 
цю цитату. У тому пишному яру і справді – шалене різноманіття. Тож 
буває так, що ми просимо програму знайти щось одне, але замість того 
знаходимо величезну кількість незапланованих результатів, які до того 
ж, можуть звести нанівець усе дослідження. 

Наведемо декілька прикладів. 
Уявімо собі, що ми створили словник країн, як у попередньому 

підрозділі, і дивимося, які саме з них згадують в українських новинах. І 
от у деяких роках ви бачите шалений стрибок за згадками у Литви. Ніби 
темна конячка, Литва з великим відривом обганяє усіх знаних чемпіонів 
за згадками (США, Німеччину, Францію)… Що ж сталося? Перевіряємо 
результат. І бачимо, що таку картину нам дала не Литва, а Литвин – ко-
лишній український політик. Складаючи словник, ми занесли назви усіх 
країн без закінчень – і от, отримали такий сюрприз. Як бути? Нам потріб-
но звузити пошук. Наприклад, ми можемо вказати, що після «Литв» має 
бути тільки одна літера – не дві. Для цього треба скористатися регулярни-
ми висловами, які дають змогу чіткіше сформулювати запит для пошуку.

Інший приклад. Ми перевіряємо дотримання правил нового пра-
вопису у ЗМІ. Нас цікавить написання слів із першим іноземним компо-
нентом. З-поміж усього іншого – слова із «міні». За новим правописом 
«міні» пишеться разом. От ми й просимо програму показати усі сло-
ва, що починаються з «міні», очікуючи побачити в результатах щось на 
кшталт мініспідниць, мінізаводів. Проте отримуємо не їх, а міністрів та 
міністерства. Вони теж починаються з «міні», тому програма все зро-
била правильно. Це ми помилилися, не врахувавши тощо, що під наш 
опис потрапляє дуже багато всього зайвого. Як бути тут? Тут нам допо-
можуть стоп-слова, що допоможуть відсіяти результат.

💻💡📟📡
📰📱🖥🖱

>>> >>>
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У цьому підрозділі якраз і подивимося на те, як працюють такі 
алгоритми. 

Перевіряємо дотримання нового правопису в онлайн-ЗМІ
Для цього спершу розберемо етапи створення та роботи програми 

із другого прикладу. За аналогією можна буде ставити й інші завдання.
Отже, у 2019 році було ухвалено нову редакцію українського пра-

вопису. Згідно із нею є ціла низка змін, яких усі ми маємо дотримува-
тися. Але якщо говорити про ЗМІ, то розуміємо, що ситуація із новими 
нормами може бути складною. Це ж треба перенавчити журналістів, 
часом – пресрелізи можуть бути написані по-старому. Тому прийняття 
нових норм у ЗМІ – це процес наближення до досконалості. А завдяки 
комп’ютерній програмі ми зможемо зрозуміти, якою є динаміка: чи по-
кращується ситуація із часом. 

Тож для цього ми завантажили тексти новин із провідних україн-
ських онлайн-видань за червень 2019 (відразу після ухвалення нової ре-
дакції) та червень 2021. Для того, щоб виявити дотримання правил або 
ж їхнє порушення, нам потрібні словники нового і старого правопису за 
принципом: проект – старий, проєкт – новий. 

Але, як ми вже говорили, із таким підходом ми не отримаємо ко-
ректний результат усюди. Тому, вивчаючи зміни нового правопису, ми 
маємо зрозуміти, де використати словниковий підхід (проєкт, священ-
ник, Дікенс тощо), а де звернутися до регулярних висловів та стоп-слів. 
Як правило, підступи нас можуть чекати із словами чи частинами слів, 
які менші за три-чотири літери. Візьмемо для прикладу ті ж іноземні 
компоненти: веб, віце, поп, лейб, максі, міді, прес, фольк, міні, преміум, 
топ, флеш, екс, контр, унтер. Частина з них, наприклад, віце чи лейб, не 
спричинить нам проблем. Але от із деякими можуть виникнути халепи: 
флешка або той самий кекс… 

Як у цьому випадку нам можуть допомогти регулярні вислови? Їх 
повний опис можна знайти за посиланням1. Тут ми вживатимемо тільки 
ті, що потрібні для нашої програми. 

Регулярні вислови – це конкретний опис або ж формула того, що 
ми шукаємо. У їхньому переліку є позначки знаків, слів, цифр тощо. 
Якщо ми хочемо знайти усі слова, що починаються з міні, у нас є части-
на того, що нам відомо – початок слова, і варіативна частина – решта 
слова. У такому випадку ми вживаємо регулярку, що виглядатиме ось 
так: міні\w+. W – це літера, при чому модуль re чутливий для регістру. 

1 Регулярні вислови. URL: https://www.w3schools.com/python/python_
regex.asp

+ означає, що може бути одна чи декілька літер. Оскільки ми шукаємо 
дотримання старого та нового правопису, то нам знадобиться ще й така 
регулярка з дефісом: міні-\w+. 

Оскільки програма буде велика за обсягом і робитиме відразу 
декілька операцій, розглянемо її по частинах.

Код першої частини (див. рис. 23).
Перший-четвертий рядки – імпортуємо уже знайомий нам мо-

дуль re, що працює із регулярними висловами, та прописуємо цикл для 
файлів новин, яких за червень 2021 року ми зібрали 2241. Після цього 
створюємо файл, куди записуватимуться усі співпадіння (і мініспідни-
ці, і міністри). Далі просимо знайти наші іноземні компоненти (рядки 
6-28). Сам вислів, який ми шукаємо, виглядає так: \b – позначає початок 
або кінець слова, далі сам компонент (екс, віце тощо). Далі ми проси-
мо знайти всі співпадіння із цим висловом. І в кінці – складаємо усі ці 
співпадіння у шухлядку (змінну), що має назву ex_t. Щоразу із новими 
знайденими співпадіннями наша шухлядка має більше й більше слів. І 
врешті ми виводимо результат у рядках 29-30. 

Після того, як ми відкриємо файл, зможемо формувати список 
стоп-слів. Щоб залишити мініспідниці, проте прибрати міністрів. Для 
того, щоб це зробити швидше, можемо скористатися екселем. Там ми 
зможемо прибрати дублікати, розмістити слова в алфавітному порядку і 
обрати те що нам не потрібно. Це і будуть стоп-слова. 

Рис. 23. Перша частина програми check_spelling.py
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Тепер створимо другу частину програми (див. рис. 24).
31-32 рядки – відкриваємо файл з усіма знайденими збігами. Далі 

завантажуємо стоп-лист (тут наведено стоп-лист тільки для слів, що 
починаються із «прес», щоб не переобтяжувати рисунок). 52-53 рядки 
– просимо ігнорувати слова зі стоп-листа. 54-55 рядки – отримуємо ре-
зультат у файл results_new_spelling.txt.

Отже, на цих двох частинах програми ми розібралися із тими ре-
чами, які раніше були нам невідомі: регулярні вислови та стоп-слова. 
Проте перш ніж доробляти цю програму, використовуючи знання із по-
переднього підрозділу, потрібно поміркувати над тим, що саме ви шу-
каєте і яким ви бачите результат. Уявімо, що ми хочемо отримати щось 
на кшталт такої інфографіки (рис. 25).

 Для цього нам потрібно додати у код слова з «пів». Оновити спи-
сок стоп-слів (додати туди «південний», «північний» тощо). А також 
розробити словники для фемінітивів, назв сайтів та інтернет-сервісів 
англійською та українською, окремих слів (проєкт та проєкція). Підра-
хувати кількість співпадінь і вирахувати відсотки. Врешті ми й зможемо 
зробити висновок про те, покращилася ситуація чи погіршилася 2. 

Шукаємо лінки на потрібні для нас матеріали
Щоб укласти програму, яка перевіряє дотримання нового право-

пису в медіа, ми використали лише деякі символи: початку та кінця сло-
ва та власне слова або ж його частини. Проте із регулярними висловами 

2 Код програми за посиланням: https://github.com/steblinka/spellingUA/
blob/main/spelling_mod.py. Повний текст дослідження: Стеблина Н., Борищук В. 
(2022). Комп’ютерний аналіз вживання нових мовних норм в українських он-
лайн-ЗМІ. Образ. Вип 2(39). С.98-106.

Рис. 24. Друга частина програми check_spelling.py

Рис. 25. Дотримання нового правопису в українських ЗМІ
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можна виконувати і більш складні завдання. Розпочнемо із найбільш 
поширеного – спробуємо знайти на html-сторінках лінки. І заодно допо-
можемо моїй колезі, яка хотіла отримати усі лінки із телеграм-каналу, на 
який підписалася. На цьому телеграм-каналі публікувалася інформація 
про дослідження за її темою. І час від часу лінки на ці дослідження. 
Однак, як це часто буває, матеріали за підпискою надходили, а от часу 
читати їх не було. Тому моїй колезі потрібно було добути усі лінки з 
телеграм-каналу. Якщо їх небагато, то це можна зробити просто – сам 
телеграм дає таку можливість, варто просто обрати опцію shared links. 
Але давайте спробуємо розробити програму, яка дістає усі лінки. І подає 
їх у зручному форматі: у файлі txt у стовпчик.

Ось який результат ми отримуємо, якщо використовуємо модуль 
beautiful soup, де просимо програму знайти усі лінки (див. рис. 26).  

Рис. 26. Код та результат роботи програми find_links.py

 Згори – код програми, внизу – результат у файлі. Зверніть увагу, 
що результат, який ми отримали – це не тільки текст, але й самі теги. Для 
цього в останньому рядку ми просимо програму зберегти у файл тільки 
лінки (links), а не текст (links.text). Щодо результату, то його доведеть-
ся ще додатково очистити. Тут нам теж допоможуть регулярні висло-
ви. Для того, щоб їх сформулювати, необхідно подивитися на те, що є 
спільного між усіма лінками. Усі вони починаються із https:// та закін-
чуються ”>. Тож ми можемо попросити програму вибрати і надрукувати 
у файл тільки те, що знаходиться посередині. Таким чином, ми трохи 
модифікуємо програму, що шукає лінки (див. рис. 27).

Ми додали команду знайти регулярні вислови. Ось як виглядає 
сам запит: 

\"(https\:\/\/.*?)/"

Розшифровується це так: текст, який я шукаю, знаходиться у 
лапках (/"), починається літерами http, а також містить двокрапку і дві 
скісні риски. Закінчується лапками. Між цими ознаками розміщено де-

Рис. 27. Код та результат роботи модифікованої програми find_links.py
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яку кількість знаків (.*). Вона має зустрічатися перед лапками тільки 
одного разу (?). Вивести потрібно тільки ту частину запиту, яка знахо-
диться в дужках. 

Далі, якщо нам потрібно ще відсіяти результат, наприклад, тільки 
дописи з інстаграму. Або із сайту «Слуга народу», ми виправляємо регу-
лярний вислів відповідно 3. 

І останній приклад із регулярками буде також стосуватися лінків. 
Уявімо собі, що ми хочемо дістати усі лінки на тексти новин із сайту 
«Української правди». Ось html (потрібний нам лінк виділено напівжир-
ним):

<div class="article_news_list">
                    <div class="article_time">23:48</div>
                    <div class="article_content">
   <div class="article_header"><a href="/

news/2021/06/1/7295701/">Операція із літаком Ryanair має ознаки при-
четності спецслужб РФ – Данілов </a></div>

                        <div class="article_subheader">Секретар Ради націо-
нальної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що ситуація 
із примусовою посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair має всі 
ознаки операції спецслужб Росії.</div>

                    </div>
                </div>

Для того, щоб його дістати, ми можемо відразу скористатися ре-
гуляркою – не вдаючись до пошуку усіх лінків. Бо ж сайт УП містить їх 
дуже багато. Регулярка виглядатиме ось так:

.news.2021.06.\d{1,2}.\d{7}.

Один знак перед словом news, один знак перед цифрою 2021, пе-
ред цифрою 06, перед однією чи двома цифрами (\d{1,2}), значення яких 
нам невідомі, та перед сімома цифрами, які нам невідомі. Саме така ре-
гулярка дозволить відрізнити лінки новин від лінків статей, а також ви-
брати тільки ті новини, які стосуються конкретного року та конкретного 
місяця. Зверніть увагу, що /news/2021/06/1/7295701/ – це не весь лінк, 
а тільки його частина. Увесь лінк виглядає ось так: https://www.pravda.
com.ua/news/2021/06/1/7295701/

3 Код програми за посиланням: https://github.com/steblinka/archive/blob/
main/find_links.py

Далі, отримавши лінки, можемо завантажувати усі новини, ви-
користавши модуль requests. Але – одне важливе уточнення! Оскільки 
новин за місяць на сайті може виходити дуже багато, потрібно вико-
ристовувати затримку, щоб програма, яку ви запускаєте, не створювала 
надмірного навантаження на сервер. Ось потрібний нам код (див. рис. 
28) 4. 

Перший рядок – імпортуємо потрібні модулі. Requests нам уже 
знайомий, а от time якраз і дозволить поставити затримку. Після цьо-
го відкриваємо файл із лінками. У третьому рядку прописуємо цикл: 
програма виконуватиме одну й ту ж дію стільки разів, скільки лінків у 
файлі. Важливо, щоб у файлі не було порожніх рядків, інакше отриму-
ватимете помилку. У п’ятому рядку код, що виводитиме порядковий но-
мер рядка з лінком, щоб було зрозуміло, скільки уже рядків оброблено. 
6-10 рядки службові, відсилають запити та видають винятки (exception), 
якщо, наприклад сторінка з якоїсь причини недоступна. 11 рядок – від-
криваємо файл із порядковим номером лінка. І далі записується контент, 
файл закривається. Останній – 15 рядок – це вказівка «заснути» на 5 
секунд. За бажання можна збільшувати або зменшувати час. 

***
Отже, ми дізналися, як конкретизувати результат і робити свої 

запити максимально конкретними. Попрактикуватися із регулярними 
виразами: шукати ті або інші слова чи словосполучення можна у про-
грамі Notepad++. Там працює як звичайний пошук, так і пошук за регу-
лярками. Її ж можна використовувати, якщо не потрібно шукати занадто 
складні вислови. Або ж для того, щоб вичистити непотрібні результати. 

4 Код програми за посиланням: https://github.com/steblinka/archive/blob/
main/get_texts.py

Рис. 28. Код програми get_texts.py



-54- -55-

Що ж до списків стоп-слів: тут може й не бути 100% гарантії, 
адже, як ми вже говорили, у пишному яру цілком може з’явитися слово, 
появи котрого ви не передбачували. Саме тому час від часу потрібно 
перевіряти списки та оновлювати їх, аби вашим результатам можна було 
довіряти. 

Корисне читання

А тепер спробуйте самостійно… 

Тут наведемо приклади медіааналізу, де 
використовувалися регулярні вислови. Один із 
найпростіших способів використання регуляр-
них висловів – знаходити цитати в тексті (ми 
також пропонуватимемо наш підхід для цього):
1. C. Emcha, W. Widyawan and T. B. 
Adji, "Quotation Extraction from Indonesian 
Online News," 2019 International Conference 
on Information and Communications Technology 
(ICOIACT), 2019, pp. 408-412, doi: 10.1109/
ICOIACT46704.2019.8938558.

У наступному дослідженні фахівці ви-
користали регулярки для пошуку теорій змо-
ви щодо вакцинації від COVID-19, наприклад, 

вживання висловів 5G, інформації про те, що COVID-19 був «запуще-
ний» Білом Гейтсом або їхньою фундацією, що SARS-CoV-2 був розро-
блений в лабораторіях або ж що вакцина містить мікрочіп. 

2. Gerts, D., Shelley, C.D., Parikh, N., Pitts, T., Watson Ross, C., 
Fairchild, G., Vaquera Chavez, N.Y., & Daughton, A.R. (2021). "Thought 
I'd Share First": An Analysis of COVID-19 Conspiracy Theories and 
Misinformation Spread on Twitter. JMIR public health and surveillance. 
URL: https://publichealth.jmir.org/2021/4/e26527/PDF

Регулярні вислови можуть використовуватися не тільки для того, 
щоб знайти необхідні ключові слова, а й для того, щоб відкинути зайві 
речі. Як от в цьому дослідженні, де вивчалася громадська думка щодо 
Брекзіту. Щоб очистити результати, автор за допомогою регулярних 
висловів відкидав лінки, імена користувачів (як ми знаємо, у Твіттері 
вони починаються з @, тому сформулювати відповідний вислів дуже 
просто), та інші непотрібні для роботи символи.

3. Shekhawat, B.S. (2019). Sentiment Classification of Current Public 
Opinion on BREXIT: Naïve Bayes Classifier Model vs Python’s TextBlob 
Approach. URL: http://norma.ncirl.ie/3856/1/bhupendersinghshekhawat.pdf

У цьому прикладі регулярки використовувалися для вимірювання нега-
тивізму (бралися усі слова із «не»), а також додатково розроблявся слов-
ник заперечних дієслів: заперечив, відкидає тощо.
4. Стеблина Н. (2021). Комп’ютерний аналіз комунікативної ак-
тивності українських та російських парламентських партій. Вісник 
Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія 
політичні науки. 6. 25-31. 

Завдання 1. 
Чи багато в новинах негативу? Викори-

стовуючи регулярні вислови, створіть програ-
му, яка вимірюватиме негативізм у заголовках 
новин (знаходитиме усі слова, написані з не/
ні – префіксами чи частками). Розробіть список 
стоп-слів, щоб очистити результати (на кшталт 
«Нікарагуа», «небо» тощо).

Для цього:
• Завантажте заголовки новин із будь-якого 

сайту новин чи ж використайте уже наявну 
базу заголовків, із якою працювали над ін-
шими завданнями.

• Пропишіть регулярні вислови (на кшталт \
bне\w+ \bне\s\w+)

• Отриманий результат прогляньте в ексель (видаліть дублікати та 
розташуйте в алфавітному порядку), сформуйте список стоп-слів

• Модифікуйте програму із регулярними висловами
• Створіть формулу, що рахуватиме % негативізму у новинах за день. 

Назвіть найбільш негативні дні. Проінтерпретуйте дані: чому саме 
в ці дні в новинах було найбільше негативізму?

Завдання 2. 
А чи правда, що політики більш демократичних країн «я-кають» 

більше, ніж політики авторитарних країн? Згідно із попередніми дослід-
женнями, в офіційних дискурсах авторитарних країн (Росія, Білорусь) 
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президенти дуже рідко говорять від «я», замінюючи цей займенник на 
«ми» або ж взагалі використовуються безособові речення 1. Перевірте 
це спостереження 2. 

Для цього:
• Завантажте новини з офіційних сайтів президентів авторитарної та 

демократичної країни
• Пропишіть регулярні вислови для пошуку займенників «я» та «ми» 

та їхніх форм у різних відмінках. При цьому усі форми займенника 
«я» зберігайте в одну змінну, усі форми займенника «ми» – в іншу. 

• Використайте функцію len, підрахуйте кількість згадок займенників 
першої особи однини та множини.

• Проінтерпретуйте дані. Для цього можна використати регулярні 
вислови, які показуватимуть речення з «я» чи «ми». Або ж програ-
му Notepad++.

1  Див. приклади: Стеблина Н. (2020). Цифровізація політики в кон-
тексті трансформації сучасного світопорядку. Одеса: Фенікс. – параграф 3.2.
2 Програму, що знаходить займенники в цитатах, можна знайти за поси-
ланням: https://github.com/steblinka/archive/blob/main/find_pronouns_UA

Параграф 6. 
Чи можна навчити комп’ютер розпізнавати почуття? 
Вивчаємо аналіз тональності тексту

Комп’ютерна програма не здатна відчувати емоції, а її настрої не 
змінюються із певної причини чи й взагалі без причини. Але ми знаємо, 
що можна попросити програму знайти певні слова чи словосполучення 
у тексті. І на цій основі можна робити певні висновки. В тому числі й 
про настрої автора. 

У журналістиці важливо, щоб автор новини був нейтральним. І 
не виказував своїх настроїв чи то симпатій. Із програмою, що вимірює 
настрої, ми можемо утворити словничок порушень – і виявляти, в яких 
текстах новин автор не був нейтральним. Звісно, уникаючи при цьому 
цитат, де ньюзмейкери можуть висловлювати своє ставлення чи оцінку. 

Так, автори великого дослідження «Сентімент-аналіз глобальних 
новин» проаналізували тональність більш ніж 10 тисяч публікацій, які 
були вміщені у 10 провідних джерелах, що висвітлювали важливі для 
світу події за 11 років. Вони відзначили, що за часів фейкових новин, а 
також поляризації медіа, дуже важливо вивчати провідні міжнародні ЗМІ 
саме з цієї точки зору, щоб забезпечити національну безпеку, розвиток 
соціальної та економічної політики, а також культурну стабільність 1. 

Але як бути з поезією? Наприклад, ми можемо створити словник, 
в якому «сміх» означатиме позитивну тональність, а «сльози» - негатив-
ну. Проте як наша програма оцінить Contra spem spero! Лесі Українки:

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!

1 Castellanos, E., Xie, H., & Brenner, P.R. (2021). Global News Sentiment 
Analysis. Proceedings of the 2019 International Conference of The Computational 
Social Science Society of the Americas. 121-138.

💻💡📟📡
📰📱🖥🖱

>>> >>>
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Смисл цього вірша програма, звісно, не зчитає. І не вхопить усієї 
складності й заплутаності людських настроїв. Але простіші завдання 
все ж виконати зможе. 

Давайте подивимося на приклади досліджень, де використову-
вався аналіз тональності. І розберемося, як це працює. 

Дослідники із Університету Південної Кароліни пояснюють, як 
працює аналіз тональності або ж аналіз почуттів (sentiment analysis). 
Для виявлення настроїв або ж оцінки тональності тексту (позитивна, 
нейтральна, негативна) можна використовувати два підходи:

• словниковий
• корпусний.
У першому випадку ми просто створюємо три словнички (пози-

тивні, негативні та нейтральні слова). Якщо у тексті наявні співпадіння 
із позитивним словником – текст маркується як позитивний. І так далі. 

Щодо корпусного підходу, то тут оцінюється синтаксис. Важли-
во, щоб слова, що виражають ставлення, розміщувалися у відповідному 
контексті. Після цього і робиться висновок про тональність тексту 2. 

Тобто словниковий аналіз є дуже простим для виконання (знайти 
слова, промаркувати їх відповідно та отримати результат), однак все ж 
часто дає похибки, адже не враховує саме контекст. Тому зараз фахівці 
працюють над тим, щоб уникнути цієї проблеми. Ось що про це пишуть 
Л. Немес та А. Кісс: 

У класичному словниковому аналізі ми маємо попередньо роз-
роблений словник, де кожне слово має значення відповідно до 
того, чи є це слово позитивним чи негативним. Відповідно ре-
чення розбираються таким чином: якщо слова ідентифіковано, то 
потім, згідно із словником, ми отримуємо значення щодо ефекту, 
який мають слова, що в ньому містяться. У підсумку ці значен-
ня дають емоційну оцінку нашому реченню у більш загальному 
смислі. Звісно, тут ми можемо зустрітися із низкою проблем: за-
перечення, подвійні заперечення, порядок слів, словосполучення, 
які виражають емоції, але не можуть бути виявлені 3. 

Тож, використовуючи різні типи аналізу тональності, варто зва-
2 Samuels, A. Mcgonical, J. (2007). News Sentiment Analysis. arXiv. URL: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2007/2007.02238.pdf   
3 Nemes, L., & Kiss, A. (2021). Social media sentiment analysis based on 
COVID-19. Journal of Information and Telecommunication, 5, 1 - 15.

жати на специфіку матеріалу, з яким працює дослідник: дописи у Твіт-
тері, імовірно, не підходитимуть для словникового аналізу, адже емоцій-
на палітра там може бути надзвичайно складною. А от якщо говорити 
про тексти новин, то можна спробувати і словник, адже згідно із стан-
дартами, журналісти мають бути максимально нейтральними. 

Окрім простого аналізу тональності або ж сентимент-аналізу ми 
розрізнятимемо ще й аналіз емоційності, тобто виявлення конкретних 
емоцій. До прикладу наведемо цікаве дослідження польских науковців 
щодо сприйняття вакцинації у Твіттері. Для вимірювання емоцій вони 
використовували як простий аналіз тональності (позитив/негатив), так 
і аналіз конкретних емоцій, для чого використали відому модель Плут-
чика, що містить 8 емоцій. Із них обрали тільки дві емоції, релевантні 
заявленій меті дослідження – щастя та злість 4. 

У цьому параграфі детально розглянемо різні підходи: як простий 
аналіз тональності, так і аналіз емоційності із укладанням словника.

Аналізуємо тональність літературних творів та твітів
Спочатку подивимося на готове рішення – уже наявну бібліотеку 

TextBlob, що здійснює аналіз тональності. Вона працює англійською, 
французькою та німецькою мовами. Інструкцію із встановлення дивіть-
ся за посиланням 5.

Для української мови можна пошукати альтернативи, наприклад 
бібліотеку Поліглот 6. 

Бібліотека TextBlob має цілу низку можливостей – окрім аналізу 
тональності, тому радимо почитати її опис детальніше7. Також ми ще 
поговоримо про неї у восьмому параграфі. Щодо виявлення настроїв, 
то у NLP (natural language processing або ж обробка природної мови), 
то тут використовуються три типи тональності: позитивна, нейтраль-
на та негативна. Додається також параметр інтенсивності. В результаті 
отримуємо такі позначення: +1 (дуже позитивна), +0,5 (позитивна), 0 
(нейтральна), -0,5 (негативна), -1 (дуже негативна). Програма знаходить 
індикатори тональності у тексті й вираховує бал. 
4 Klimiuk, K., Czoska, A., Biernacka, K., & Balwicki, Ł. (2021). Vaccine 
misinformation on social media – topic-based content and sentiment analysis of Polish 
vaccine-deniers’ comments on Facebook. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 
17, 2026 - 2035.
5 Installation: https://textblob.readthedocs.io/en/dev/install.html
6 Polyglot. URL: https://polyglot.readthedocs.io/en/latest/Sentiment.html
7 TextBlob. URL: https://textblob.readthedocs.io/en/dev/
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Код програми – дуже простий (див. рис. 29)8. Нам просто треба 
вставити текст у програму – і ми отримаємо результат. -0,12 означає, що 
загальна оцінка – майже нейтральна із незначним переважанням нега-
тивної. Тобто це якраз те, про що ми говорили вище: зчитати емоцій-
ність на складному матеріалі, такому, як поезія, дуже складно. Відтак 
– і результат не завжди буде релевантний. Хоча… давайте розберемося 
детальніше із тим, чому ж оцінка саме така – нейтральна.

Для цього розіб’ємо вірш на рядки, щоб зрозуміти, які саме озна-
ки програма бере до уваги. Трохи змінимо код (див. рис. 30). Покладемо 
вірш у файл txt. Та попросимо програму оцінювати кожен рядок (між 
строфами у файлі прибираємо порожні рядки).

Ось який результат отримуємо для перших трьох строф (нагадає-
мо, що оцінювався вірш у перекладі англійською) (див. табл. 3).

Таблиця 3
Аналіз тональності Contra spem spero

1 Thoughts away, you heavy 
clouds of autumn! 

-0.25 Гетьте, думи, ви, хмари 
осінні!

2 For now springtime comes, 
agleam with gold!

0.0 То ж тепера весна золо-
та!

3 Shall thus in grief and 
wailing for ill-fortune

-0.8 Чи то так у жалю, в го-
лосінні

4 All the tale of my young 
years be told?

0.1 Проминуть молодії літа?

5 No, I want to smile through 
tears and weeping,

0.3 Ні, я хочу крізь сльози 
сміятись,

6 Sing my songs where evil 
holds its sway,

-1.0 Серед лиха співати пісні,

8 Код за посиланням: https://github.com/steblinka/emotions/blob/main/
tonalty_simple.py

Рис. 29. Код програми tonality_sinple.py

Рис. 30. Модифікований код програми tonality_sinple.py
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7 Hopeless, a steadfast hope 
forever keeping,

0.4 Без надії таки сподіва-
тись,

8 I want to live! You thoughts 
of grief, away!

-0.4 Жити хочу! Геть думи 
сумні!

9 On poor sad fallow land 
unused to tilling

-0.45 Я на вбогім сумнім пере-
лозі

10 I'll sow blossoms, brilliant 
in hue,

0.9 Буду сіять барвисті квіт-
ки,

11 I'll sow blossoms where 
the frost lies, chilling,

-0.5 Буду сіять квітки на мо-
розі,

12 I'll pour bitter tears on 
them as due.

-0.1 Буду лить на них сльози 
гіркі.

Програма працює із поширеними в мові значеннями. Якщо ми 
говоримо «дуже погано» чи «жахливо», знаходяться співпадіння із слов-
ником – і виставляється оцінка, ближча до -1. І навпаки. У поезії ж деякі 
слова, що назагал мають нейтральне значення (наприклад, золотий, мо-
лодий), можуть забарвлюватися відповідно до контексту. 

Дивимося на першу строфу. Перший рядок – незначний нега-
тивізм через прислівник heavy (важкий). Сам цей прислівник має зна-
чення -0,2. Знак оклику додає ще -0,05. Другий – нейтральна тональ-
ність. Програма сприймає це як констатацію факту: настала золота 
весна. Третій рядок найбільш негативний, бо є слова «grief», «wailing», 
«ill-fortune». Четвертий рядок теж сприймається як констатація – мина-
ють молоді літа. Для програми це ані добре, ані погано. 

У наступних двох строфах позитивними є 5, 7 та 10 рядки: сміятись, 
але все ж крізь сльози, тому тільки 0,3, або ж сподіватись, але без надії – 
0,4. І найпозитивніший рядок «I'll sow blossoms, brilliant in hue/ Буду сіять 
барвисті квітки». Щодо негативних рядків, то найбільше його програма 
знайшла у шостому, бо ж «evil holds its sway/серед лиха», а «співати пісні» 
можна ж із будь-яким настроєм. 8-9 рядки негативні, бо «grief/сум», «poor 
sad/вбогім, сумнім», так само 11 «chilling/мерзнутиму», що сприймається 
як щось негативне. І останній рядок третьої строфи здається найбільш 
загадковим. Проте тут програма, очевидно, розпізнала тільки слово «tears/
сльози», а вираз «лити гіркі сльози» як щось дуже сумне – не змогла зчи-
тати. Також варто зважати на те, що програма більше орієнтується саме на 
прислівники та прикметники – тож, може заплутатись у складних випад-
ках, а особливо коли хтось ллє сльози на барвисті квітки.

Проте якщо йдеться про простіші тексти, які означають саме те, 
що написано, то цей спосіб аналізу тональності цілком можна застосу-
вати. Спробуємо застосувати аналіз тональності до твітів В. Зеленського 
до і під час повномасштабного вторгнення. Тим більше, що значну ча-
стину твітів український президент створює англійською, а також по-
стить їхній переклад. Так, вище ми вказували, що аналізувати твіти із 
використанням семантичного аналізу, може бути складно. Але все зале-
жить від манери твіттингу. Як правило, В. Зеленський дуже стриманий у 
висловленні емоцій, а частина його твітів взагалі написана за шаблоном. 
Тому цей матеріал нам цілком підійде. 

Отже, нашою метою буде визначити динаміку тональності англо-
мовних твітів В. Зеленського за пів року (жовтень 2021 – березень 2022). 

Спочатку ми завантажуємо твіти із акаунту президента за допо-
могою ресурсу https://www.vicinitas.io/, потім відсортовуємо по місяцях 
англійські дописи і зберігаємо кожен із них в окремий файл. Важливо 
прослідкувати, щоб кожен із твітів вмістився в один рядок. Можуть бути 
проблеми із твітами, в яких, наприклад, наявний перелік даних. Вони 
можуть завантажуватися у декілька рядків – і тоді підрахунок буде неко-
ректний. Після того, як у нас кількість рядків у файлах відповідає кіль-
кості твітів, можемо використати програму, показану на рис. 28. І тут ми 
можемо вирахувати як середній показник за місяць, так і показник для 

Рис. 31. Динаміка тональності твітів В. Зеленського (2021-2022 роки)
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кожного твіта. Наприклад, динаміка із середніми показниками за місяць 
виглядатиме так (див. рис. 31):

 Якщо пояснювати це просто – то відбулося спадання від більш 
позитивної тональності до нейтральної. Для того ж, щоб інтерпретувати 
ці дані, потрібні вже будуть окремі твіти за означений період. Тобто ми 
маємо пояснити, що саме дало таку картину.

Наприклад, у лютому найбільш негативним твітом був допис про 
початок російського вторгнення:

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi 
Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on 
different sides of world history. ru has embarked on a path of evil, 
but ua is defending itself & won't give up its freedom no matter what 
Moscow thinks.

Оцінка за тональність – -0,5. 
Проте під час війни поряд із негативними твітами зустрічалися і 

позитивні, де Зеленський писав про підтримку України та дякував за це:

Had a phone conversation with @BorisJohnson. Received assurances 
of his support on the eve of tomorrow's important meetings. Discussed 
the course of hostilities and defense assistance to Ukraine. We will 
win together.

Оцінка за тональність – 0,6.
Таким чином, коментуючи результати, ми з’ясуємо, в яких саме 

випадках зустрічалася та або інша тональність. І, звісно, дійдемо важ-
ливого висновку про те, що навіть під час війни український президент 
залишається в цілому нейтральним, використовуючи цю соціальну ме-
режу для того, щоб закликати про міжнародну підтримку, а також вико-
ристовувати більш раціональні аргументи для того, щоб пояснювати, як 
Україна бореться з окупантом і який характер має ця війна9. 

Визначаємо емоційність та негативізм у новинах
Отже, для того, щоб проаналізувати тональність тексту, нам 

потрібні такі тексти, що мають ознаки позитивної, негативної чи ней-

9 Повний текст дослідження: Steblyna, N. (2022). Emotions of the war: 
What does tonality analysis say about Zelensky’s political communications? Forum 
for Ukrainian Studies. URL: https://ukrainian-studies.ca/2022/05/10/emotions-of-
the-war-what-does-tonality-analysis-say-about-zelenskys-political-communications/

тральної тональності. Але що робити, якщо ми хочемо працювати із но-
винами, які, як ми вже говорили, є переважно нейтральними? Якщо ми 
використаємо описаний вище метод, то отримаємо нейтральний резуль-
тат. Наприклад, якщо завантажити новини сайту «Укрінформ» за 1 серп-
ня англійською мовою, то середня оцінка буде – 0,02. Більшість новин 
програма оцінює на «0» або ж 0,1-0,2. Таким чином, говорити про якусь 
динаміку чи наукову цінність такого дослідження – байдуже. 

Однак ми можемо поставити завдання інакше. Наприклад, шука-
ти не тональність, а інформаційний привід, що не є дією, а вираженням 
емоцій, настроїв, стану тощо. Тоді новини, які б програма оцінила ней-
трально, належали б до різних типів:

• US Embassy welcomes departure of first grain ship from Odesa 
/ Посольство США привітало відправлення з Одеси першого 
судна з українським зерном

• First ship loaded with Ukrainian grain leaves Odesa port / Перше 
судно з українським зерном вийшло з порту «Одеса»

У першому випадку йдеться не про дію, а про оцінку цієї дії та 
висловлення ставлення – «привітало». Друга новина якраз про факт: 
судно вийшло з порту.

Для того, щоб виявити наявність подібних новин – тих, що вира-
жають ставлення, емоції, почуття тощо, ми можемо скористатися вже 
відомим нам словниковим способом. Проте важливо, щоб відбір новин 

Рис. 32. Емоційність новин незалежних ЗМІ України та Білорусі

Кількість новин із «емоційним» 
інф

оприводом/кількість новин
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відбувався за однаковим критерієм. Для цього ми пропонуємо викори-
стати дієслова.  Чому? Тому що заголовок новини обов’язково має мі-
стити дієслово – це структурна вимога до нього. Тож аналізуючи дієсло-
ва, ми з можемо типологізувати новини за певним критерієм10. 

Ось яку картину ми отримаємо, якщо вирахуємо емоційність 
новин незалежних ЗМІ України (Українська правда) та Білорусі (Наша 
ніва) (див. рис. 32). 

Так, ми побачимо, що в цілому українські новини містять біль-
ше емоційних інфоприводів. Найбільше це характерно для 2005-2013 
років. Натомість у 2014 році кількість таких текстів значно знижується 
– очевидно, у зв’язку із наявністю «гарячих новин» із зони АТО. На-
томість на білоруському сайті емоційні інфоприводи на початку періоду 
спостережень взагалі майже не зустрічалися. Але так само із 2014 року 
спостерігаємо зростання. 

Більш ретельний аналіз новин і, відповідно, причин такої кар-
тини покаже, що в українських новинах набагато більше спікерів, які 
використовують ЗМІ як майданчик для обговорення державних питань, 
для суперечок з опонентами тощо. І емоційність корелює із присутністю 
політиків в новинах. Натомість у Білорусі ситуація інша. Переважають 
новини не про емоції, ставлення, оцінки політиків, а про факти. Однак із 
2014 року тут також почалися зміни. Вони були пов’язані як зі збільшен-
ням присутності Лукашенка в новинах, який відігравав роль «модерато-
ра» між Україною та рф. А згодом – із зростанням негативізму, незадо-
волення у білоруському суспільстві. Що також можна було вирахувати 
через кореляцію із іншими показниками 11.

***
Тож, як бачимо, підходи до аналізу тональності можуть бути 

різні. Адже все залежить від формату тексту. В літературі висловлення 
емоцій, ставлення та настроїв має один характер, а в новинах – інший. 
Однак, вимоги до методології лишаються одні й ті ж: наявність чітких 
критеріїв під час добору одиниць дослідження. Для бібліотеки TextBlob 
це прислівники та прикметники передовсім, для нашого методу – це 
дієслова. 

Також важливо, щоб дослідник, який працює із цими інструмен-
10 Код програми і словники можна завантажити за посиланням: https://
github.com/steblinka/emotions
11 Повний текст дослідження: Steblyna,N. & Dvorak,J.(2021).Reflections on 
the Independent Mass Media of Post-Soviet Countries and Political Competitiveness. 
Politics in Central Europe, 17(3), 565-588. https://doi.org/10.2478/pce-2021-0024 
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тами, не обмежувався самими лише цифрами, а міг пояснити, що саме 
за цими цифрами стоїть. І що ці цифри означають. 

І, звісно, важливо пам’ятати про особливості роботи програм. 
Тонкі нюанси вони не зчитують, тому, можливо, і не варто ставити та-
ких задач.
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Рис. 33. Програма, що визначає тональність коментарів

Завдання 1. 
Бібліотека TextBlob здатна додавати у 

словник нові слова, а також їхні значення. Із її 
допомогою можливо включити, наприклад, ко-
ментарі глядачів ютюб-каналу та маркувати їх 
як позитивні чи негативні. А потім попросити 
визначити новий коментар. Спробуйте попра-
цювати над такою програмою (рис. 33) 1.

У нас є змінна train, куди ми заванта-
жуємо коментарі, а також маркуємо їх «pos» / 
«neg». Ніби тренуємо розпізнавати коментарі. 
А далі просимо маркувати новий коментар «Дід 
сказився геть!». І отримуємо результат – «neg». 

Тож знайдіть відео чи допис у соціальній 
мережі, що має багато коментарів: позитивних 

та негативних, запишіть найбільш типові з них – і подивіться, чи зможе 
ваша програма визначити тональність коментаря. 

Завдання 2. 
Попрацюйте в команді з одногрупниками для того, щоб створити 

словники позитивних і негативних рецензій на фільми. Для цього кожен 
учасник команди має знайти три позитивних та три негативних рецензії 
на свій улюблений фільм та на їхній основі додати ключові слова у від-
повідний словник. 

Після цього створіть програму, яка рахуватиме кількість спі-
впадінь із негативним та позитивним словником. 

• Оцініть із допомогою програми будь-яку свіжу рецензію на 
фільм.

• Чи співпадає реальна оцінка фільму із тим результатом, що 
видала програма?

1 Код програми за посиланням: https://github.com/steblinka/emotions/
blob/main/train_tonality

А тепер спробуйте самостійно… 
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Параграф 7. 
Визначаємо джерела інформації 
та їхні типи в текстах новин

Походження інформації, на основі якої написано текст, багато 
говорить про сам текст. Якісний він чи маніпулятивний? Якщо ж по-
дивитися на середні цифри цитувань тих або інших джерел, то можна 
буде визначити й політичні пріоритети певних видань. А що якщо один 
і той самий політик виступає ньюзмейкером постійно, а інформаційного 
приводу для новин про нього немає?

Для позначення джерел новин, як правило, журналісти викори-
стовують певні формулювання: «за словами», «заявив, що» тощо. Тож 
якщо визначити найбільш популярні з них, цілком можна буде доручити 
обробку інформації комп’ютерній програмі. 

Відразу зазначимо, що таке завдання можна ставити лише у ви-
падку дослідження новин, оскільки стиль їхнього написання є більш 
шаблонним. І, за стандартами, кожен факт має містити посилання на 
джерело. Якщо ж говорити про аналітику чи публіцистику, там резуль-
тат пошуку може значно відрізнятися. Хіба що враховувати гіперлінки 
у випадку блогів. Ще один момент: ми маємо розуміти, що новини все 
одно пишуть не роботи. Тому й посилання можуть часом відрізнятися. 
А отже, наша програма не дасть 100% результат. Про що й потрібно буде 
зазначити в її описі. Подивимося, як це працює

Визначаємо достовірні посилання на джерела
Спочатку опрацюємо посилання у текстах, що написані про-

фесійно, а отже, містять чіткі, достовірні посилання. Формулюючи 
регулярний вислів, діяти будемо так само, як і з пошуком лінків. Нам 
потрібні елементи, які постійно повторюються і свідчать про наявність 
того, що ми шукаємо.

Почнемо із найпростішого – прямих цитат. І шукатимемо саме 
«живі» джерела.

Ось як виглядає цитата із новини «Української правди»:

"Якщо причина винятку полягала в тому, щоб не дозволити Росії 
зняти санкції в перебоях з газопостачанням, то тепер більш ніж 
ясно, що додаткові 5 турбін, які дозволили обслуговувати в Ка-
наді, Росія перетворить на знаряддя приниження. Закликаємо: не 
ловіть наживку", - заявила Ковалів.

Отже, ми шукаємо прізвище, а також елементи, що постійно 
повторюються і свідчать про те, що далі йтиме посилання. Це, власне, 
пунктуаційні знаки: лапки, кома і тире перед посиланням. Та крапка в 
кінці речення чи кома після прізвища. І, звісно, велика літера на початку 
прізвища. Регулярний вислів виглядатиме ось так:

[»”"],\s[–-].*?([А-ЯІЇЄЗҐ]\w+)[.,]

Рис. 34. Результат роботи програми, що шукає джерела інформації

💻💡📟📡
📰📱🖥🖱

>>> >>>
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Програма шукатиме фрагмент, що починається із лапок різного 
типу, оскільки різні медіа використовують різні лапки (квадратні дужки, 
як пам’ятаємо) означають «або». Після цього пробіл, який можна пока-
зати спеціальною позначкою \s або ж просто пробілом. Далі йде вибір 
знову, бо у текстах новин може бути або тире, або дефіс. Після цього 
трохи тексту .*? та слово, що починається з великої літери перед крап-
кою або комою. Так ми найбільш точно сформулювали запит. І можемо 
сподіватися на репрезентативний результат. Застосуємо цей регулярний 
вислів і проаналізуємо отримані дані (див. рис. 34) 1.

Згори наведено код програми, яка у кожному тексті новини шукає 
означений регулярний вислів – і виводить тільки слово з великої літери. 
Ліворуч знизу бачимо результат. І тут, окрім прізвища джерела: «Зер-
каль», маємо «України» та «МЗС», що може свідчити про позначення 
посади того, хто говорить. Для прикладу праворуч текст, де у посиланні 
є якраз посада. А оскільки «України» – останнє слово, що стоїть перед 
комою, програма вивела саме його. Те саме із текстом №8, де програма 
знайшла вираз «", - зазначила колишня заступниця глави МЗС» і також 
вивела МЗС. Загалом у 355 файлах було знайдено 74 збігів, із них 17 
були не прізвищами. Тобто не задовольняли нашому запиту . 

Окрім цього, у наведеній новині, яку коментує Данілов, посилан-
ня на джерело є вже у заголовку. І ми можемо використати регулярний 
вислів, який шукатиме слово, що написане з великої літери і стоїть у 
кінці заголовка. Ще один варіант посилання на новину, що має за осно-
ву заяву (або ж пряму цитату джерела) – це двокрапка після прізвища. 
Тому додамо у нашу програму ще декілька регулярних висловів:

\n.*? – ([А-ЯІЇЄЗҐA-Z]\w+)  | Українська правда
\n([А-ЯІЇЄЗҐA-Z]\w+)\: .*?  | Українська правда
Перший вислів шукатиме посилання у заголовках після тире. 

Другий – перед двокрапкою, за типом: «Ситник: Законопроєкт щодо 
олігархів декларативний, але може дати результат». Зазначати у регу-
лярному вислові «| Українська правда» потрібно, щоб показати межі за-
головка.

І ще один простий регулярний вислів, який взагалі нам дає мож-
ливість знайти джерела у більшості новин, це, власне, вислів «Джере-
ло». Однак, після цього слова нам потрібні не всі слова. Ось як вигля-
дає результат, де ми просимо програму знайти усе, що написано після 
«джерела»:

• Джерело: РНБО у Facebook

1 Код можна завантажити за посиланням: https://github.com/steblinka/news_
sources/blob/main/news_sources_quotes

• Джерело: росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на Лукашенка
• Джерело: Ляшко у Facebook 
• Джерело: Українська асоціація футболу 
• Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посиланням на речника президента 

РФ Дмитра Пескова
• Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook
• Джерело: штаб ООС
• Джерело: "Суспільне", сайт поліції області
• Джерело: Тернопільська ОДА
• Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП
• Джерело: пресслужба Міноборони
• Джерело: сайт Міністерства юстиції України
• Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА
Ми можемо вивести тільки прізвища, які, наприклад, знаходяться 

перед прийменником «у». У значенні хтось «у Фейсбук», хтось «у ко-
ментарі». Повторюється також вислів «з посиланням на». Його також 
можна використати. Тому додаємо зміни у регулярні вислови:

• \nДжерело\: ([А-ЯІЇЄЗҐA-Z]\w+) у .*?\n
• \nДжерело\: .*? ([А-ЯІЇЄЗҐA-Z]\w+) у .*?\n
• \nДжерело\: .*? з посиланням .*? ([А-ЯІЇЄЗҐA-Z]\w+)\n
Тоді у знайденому програма нам виведе: «РНБО», «Ляшко», «Пе-

скова», «Демченко». Те, що нам потрібно. За винятком РНБО. 
Трьома означеними способами: посилання після цитати, поси-

лання у заголовку та посилання після ліду, можна знайти більшість «жи-
вих» джерел. Однак, проблема запропонованого нами способу у тому, 
що він зорієнтований саме під «Українську правду» і не є універсаль-
ним. І якщо посилання після цитати та у заголовку можуть співпадати 
– наприклад, і для «Дзеркала тижня», то от посилання після ліду там 
інше. Тож, розробляючи регулярні вислови, важливо орієнтуватися ще й 
на специфіку конкретного видання.

Рис. 35. Програма, що шукає недостовірні джерела інформації
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Як правило, популярними висловами, де містяться посилання на 
джерела, можуть бути «за словами» або ж «Про це заявив/заявила/пові-
домив тощо…». Їх теж можна додати до програми.

Таким чином ми зможемо легко впоратися із визначенням провід-
них джерел інформації, які оформлені відповідно до стандарту достовір-
ності – і містять чітке посилання на джерело. 

Недостовірні посилання
Цілком можливо розробити словник і для того, щоб вирізняти 

порушення професійних стандартів – а саме недостовірні посилання. 
Адже вони теж мають певні ознаки. І можуть впливати на формування 
громадської думки 2. Розглянемо це на матеріалі телеграм-каналів, що не 
асоціюються із жодним професійним ЗМІ і є анонімними. 

Якщо із достовірними посиланнями можливо створити програму, 
яка автоматично оброблятиме результати і видаватиме незначну кіль-
кість похибок, то у випадку із недостовірними посиланнями лише ча-
стина завдання виконуватиметься програмою.

Спочатку укладаємо словник для програми. Для цього попередньо 
аналізуємо дописи у телеграм-каналах і виявляємо вислови, які свідчать 
про недостовірні посилання. Із нашого досвіду – це в основному дієсло-
ва, що говорять про використання інформації, що надійшла від кори-
стувачів: «нам пишуть або пишуть», «повідомляють», «публікують», 
«повідомляється». Окрім дієслів можна також використати прийменник 
«масово», оскільки його вживання також може бути маніпулятивним. 
Корисними є й вставні слова, що свідчать про сумніви та припущення: 
«щось», «хтось», «десь», «кудись», «швидше за все», «напевно», «мож-
ливо», «імовірно» тощо.  

Тож спочатку ми укладаємо словник, а потім через регулярний 
вислів знаходимо усі дописи, які містять збіги (див. рис. 35) 3.

 Розглянемо роботу програми на прикладі російськомовного ка-
налу «Одеса Info». Спочатку знаходимо усі дописи, використовуючи мо-
дуль bs4. А потім просто прописуємо потрібні нам слова регулярками. 
Початок допису позначаємо знаком нового рядка \n, а кінець допису – 
підписом каналу: «Одесса INFO  | Скинуть новость». А всередину встав-
ляємо те слово чи вираз, яке шукаємо. 

2 Peterson, E., & Allamong, M.B. (2021). The Influence of Unknown Media on Public 
Opinion: Evidence from Local and Foreign News Sources. American Political Science Review, 
116, 719 - 733.
3 Код можна завантажити за посиланням: https://github.com/steblinka/news_
sources/blob/main/unreliable_sources

Далі наводимо переклад українською деяких із отриманих до-
писів, зберігаючи стилістику каналу:

• #нампишуть «На Толбухіна, нарики щось не поділили між 
собою, вийшла така от картина… потім один вибіг на дорогу, 
щоб викинути капці іншого, його мало не збила машина. Із 
кожним днем усе дурніші вчинки від них» 

• #нампишуть «Зараз щось дуже ВАЖЛИВЕ перевозять на 
Поскоті, (Затонського), супроводжує повно машин поліції, 
охорони, ліворуч балони азоту, в сторону Миколаєва великий 
затор». Хто має уявлення, що везуть? 

• #нампишуть Горить медцентр «Експрес Клінік» біляРивьєри. 
Три пожежних машини. Причина пожежі невідома. UPD: По-
жежа на 3-му поверсі в офісі, який окремо орендували. Не-
значне, швидше за все, не вимкнули щось із обладнання 

Отримавши дописи, ми аналізуємо їх: чи названо джерела, чи є 
офіційна інформація, чи є намагання перевірити її тощо. І вже після цьо-
го можемо здійснювати підрахунок порушень. Наведені тексти, звісно, 
містять порушення стандартів і не можуть вважатися надійними. Адже 
ми не знаємо, хто повідомляє інформацію, стилістика дописів свідчить 
про те, що інформація перед поширенням не перевірялася. Хіба що в 
останньому тексті є позначка «UPD», що може говорити про те, що 
якась спроба перевірити чи доповнити попередній допис була. Однак 
оскільки чіткого посилання немає, то точно сказати неможливо 4.

***
Таким чином, ми розглянули декілька способів визначення дже-

рел інформації в текстах. У першому випадку через те, що у новинах, 
які публікуються професійними виданнями, є чіткі стандарти посилань 
на джерела, можливо автоматично вирахувати найбільш популярні із 
них. Однак все ж бажано час від часу перевіряти роботу програми, а в 
ідеалі – на невеличкій вибірці вирахувати відсоток правильного і непра-
вильного виявлення джерел. Це дозволить дати більш релевантні дані, а 
також удосконалити роботу програми.

Щодо виявлення недостовірних посилань, то тут усе не обме-
жується автоматичним підрахунком. Фактично, ми створили такий собі 
пошуковик – на кшталт власного «Ґуґла», який видає нам дописи, де 

4 Повний текст дослідження читайте за посиланням: Стеблина Н. Одесу бомби-
тимуть, але це неточно»: як часто телеграм-канали перевіряють інформацію під час війни. 
Ізбірком. URL: https://izbirkom.org.ua/publications/medialiteracy/2022/odesu-bombitimut-ale-
ce-netochno-yak-chasto-regionalni-telegram-kanali-pereviryayut-informaciyu-pid-chas-vijni/
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Корисне читання

А тепер спробуйте самостійно… 

1. Baek, K., & Lee, N. Y. (2020). Public 
Voices Muted in Economic News: A Content 
Analysis of Public and Elite Sources in South 
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4. Стеблина Н. (2021). Комп’ютерний аналіз 
джерел інформації у регіональних ЗМІ 
Одещини. Образ. 3 (37). 27–37.

Завдання 1. 
Прочитайте публікацію О. Довженка (№3 у списку літератури до 

параграфу) і розробіть регулярні вислови, які дозволять виявити поси-
лання на джерела, що дають змогу дотриматися нейтрального викладу 
тексту, і таких, які свідчать про порушення стандартів. Наприклад: 

\. [А-ЯІЇЄҐ]\w+ .*? спростував .*?\.
\. [А-ЯІЇЄҐ]\w+ .*? звинуватила .*?\.
Перевірте контент сайту новин за декілька днів. Які результати?

можуть бути порушення. А далі вже можна аналізувати дописи.
Однак ми також переконалися у тому, що знання регулярних вис-

ловів, а також уважне читання новин – що у ЗМІ, що у соцмережах – 
дають змогу аналітику створити власний алгоритм пошуку бажаного 
контенту. І значно пришвидшують роботу й дають змогу охопити значно 
більший обсяг матеріалу. 

Завдання 2. 
На основі дієслів, що виражають ко-

мунікативну інтенцію (сказати, заявити тощо) 
створіть комп’ютерну програму, яка дозволить 
виявити, як часто у ЗМІ цитують чоловіків та 
жінок. Для цього створіть регулярні висло-
ви на кшталт тих, що наведені у завданні 1. І 
підрахуйте кількість спікерів та спікерок. Ви-
ведіть відсотки. Хто переміг? Чим би ви пояс-
нили такі результати?

Завдання 3. 
Прочитайте статтю К. Баєка та Н. Лі 

(№1 у списку літератури). Для того, щоб під-
твердити гіпотезу про переважання «елітних» 
джерел інформації у текстах ЗМІ, вони робили 
аналіз вручну. Допоможіть вченим і розробіть 
програму, яка допоможе вираховувати джере-
ла автоматично, але на матеріалі українських 
ЗМІ.

Завдання 4.
Прогляньте статтю К. Умарової та Е. 

Мустафарай (№ 2 у списку літератури). Вони 
вивчали, які лінки поширюють користувачі 
Твіттера. Використовуючи програму https://
www.vicinitas.io/, зберіть дописи користувачів 
за декількома популярними хештегами, зберіть 
усі лінки, які вони поширювали, та зробіть 
висновки про те, яку саме інформацію шерять 
користувачі. Це матеріали ЗМІ? Дописи в ін-
ших соцмережах? Чим ви можете пояснити 
таку картину?  
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Параграф 8. 
Семантичний аналіз та основи NLP 
– обробки природної мови

У попередніх параграфах ми уже згадували про потребу виявлен-
ня окремих частин мови: наприклад, для укладання словника емоцій-
ності у новинах нам були потрібні саме дієслова. Або ж для виконання 
завдання про наявність спікерів та спікерок у текстах ЗМІ. Для оцінки 
тональності тексту часом обираються прикметники або ж прислівники. 
А інколи для аналізу тексту необхідно виділити найбільш уживані слова 
чи вислови. У цьому також можна знайти помічника – модулі Python або 
ж бібліотеки, які можуть зробити найпростішу роботу за нас.

У випадку семантичного аналізу та NLP ми ніби вчимо комп’ю-
тер не тільки знаходити окремі слова за заздалегідь укладеними слов-
никами, а й виявляти певні зв’язки між словами, визначати головні та 
другорядні слова в реченні тощо. Фактично, наближаємося до того, щоб 
навчити комп’ютер розуміти текст хоча б на базовому рівні або ж зчиту-
вати значення слів.

Проте говорячи про зчитування значень, розуміння тексту 
комп’ютером, ми знову повторимо тезу про те, що програма робить саме 
те, що ми її просимо. Проте перевага програми у тому, що оперуючи 
великою кількістю даних, вона може «навчитися» на цьому прикладі – й 
використовуючи свій «словниковий запас», допомагати аналітику.

Візьмемо до прикладу філологічне дослідження творчості Ліни 
Костенко 1. Для того, щоб його здійснити, необхідно було виявити усі 
складні слова у її збірках. Судячи з усього, це цікаве дослідження ро-
билося вручну, в результаті чого у двох збірках було виявлено 327 слів. 
Проте комп’ютерний семантичний аналіз дозволить значно спростити 
цю роботу. Розглянемо деякі його можливості.

1 Рудь О. (2021). Складні слова в мовотворчості Ліни Костенко: структурно-се-
мантичний аналіз. Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University», Series: 
«Philology. Journalism». 61-66.

Токенізація та лематизація
Спочатку сформулюємо задачу: ми хочемо проаналізувати ви-

світлення ЗМІ певної теми й виявити особливості цього висвітлення. 
Наприклад, у нас є тексти про українських ВПО за 2014-2018 роки. І ми 
хочемо зрозуміти, як саме тему внутрішнього переселення висвітлюють 
місцеві ЗМІ. Чи поширюють вони, наприклад, негативні стереотипи про 
переселенців, в яких ситуаціях найчастіше зображують переселенців, 
владу, місцевих жителів. 

Як нам в цьому можуть допомогти алгоритми? Найперший і най-
простіший крок в описаній ситуації – дізнатися, які саме слова та сло-
восполучення були найуживанішими. Або ж сформувати те, що нази-
вається «хмара слів». Далі можна буде послідовно розбирати визначені 
особливості висвітлення, обґрунтовуючи їхній вибір саме отриманими 
кількісними даними. 

Однак для того, щоб виконати це завдання, необхідно попередньо 
обробити текст: розбити його на частини та привести до відповідності 
усі слова (уніфікувати їх). Це – перші етапи семантичного аналізу:

• токенізація (поділ тексту на такі частини, які цікавлять до-
слідника);

• використання стоп слів (для того, щоб відсіяти непотрібні, 
наприклад, прийменники чи сполучники);

• лематизація (уніфікація слів, наприклад написання іменників 
у називному відмінку однини, щоб під час виявлення най-
більш уживаних слів, «журналістка» та «журналістку» раху-
валися як 2, а не як 1 та 1.

Після цих дій із контентом можна обробляти текст далі.
Опишемо тепер процедуру семантичного аналізу, результати яко-

го нам будуть потрібні для формування хмари слів та визначення най-
більш уживаних слів. Спочатку нам потрібно, щоб програма розділила 
речення на слова. В принципі, для цього не потрібен спеціальний мо-
дуль чи бібліотека (див. рис. 36). 

Рис. 36. Програма, що розділяє речення на слова

💻💡📟📡
📰📱🖥🖱

>>> >>>
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 Для того, щоб розділити на окремі слова два рядки із вірша Лесі 
Українки, ми використали метод split, який перетворює рядок на список, 
використовуючи будь-який параметр, що ми його задамо. У цьому випад-
ку – пробіл. Можна також використати кому чи крапку – для того, щоб 
поділити текст на частини. Усе залежить від того, що саме вам потрібно.

Той процес, який ми тільки що здійснили, якраз і називається 
«токенізація». Ресурс, яким ми будемо користуватися для генерування 
хмари слів (https://classic.wordclouds.com/), також має цю функцію. Тож 
якщо ви просто вставите будь-який текст, він буде автоматично поділе-
ний на слова – і врешті у себе на екрані ви отримаєте хмару. Ось що 
вийде, якщо ми попросимо згенерувати хмару слів на основі вірша Лесі 
Українки Contra spem spero! (див. рис. 37).

 Чи зручно використовувати таку хмару слів для аналізу? Не 
зовсім. По-перше, серед найбільш уживаних слів тут будуть прийменни-
ки. По-друге, слова різних форм: «сліз» та «сльози» зчитуються як різні 
елементи. Тому ми можемо й не отримати репрезентативний результат. 

Рис. 37. Хмара слів вірша Лесі Українки

Тож токенізація – це не все, що нам потрібно. По-перше, ми має-
мо використати список стоп-слів. Ми можемо скласти наш власний або 
ж використати той, який вже є у бібліотеці TextBlob. По-друге, нам по-
трібно, щоб написання усіх слів було універсальним – приведеним до 
називного відмінка однини чи інфінітиву. Тобто необхідно здійснити 
лематизацію.

Її також можна зробити без спеціального модуля, попросивши 
Python знайти певне слово й замінити його на інше (див. рис. 38). 

 Тут ми просимо програму знайти слово «сліз» та замінити його 
словом «сльоза».

Так, якщо ми працюємо із невеликим за обсягом текстом, ми мо-
жемо щось зробити самостійно. Однак значна перевага бібліотек у тому, 
що в них цю роботу за нас уже зробили. Тож ми можемо використовува-
ти їхні потужності.

Подивимося тепер на те, як виглядатиме результат роботи із хма-
рою слів після того, як текст пройшов усі потрібні етапи: токенізацію, 
фільтрування через стоп-слова та лематизацію (див. рис. 39). Для аналі-
зу ми узяли заголовки дніпровського сайту 056.ua про переселенців. 
Оскільки заголовки були російською, то для роботи використовувалась 
бібліотека spacy 2.

Додатково до списку стоп-слів ми додали слово «Дніпропе-
тровськ» та похідні від нього, оскільки у текстах новин обов’язково 
потрібна прив’язка до міста чи області. Для нашого ж аналізу підра-
ховувати кількість географічних назв не потрібно. Ще один момент: 
оскільки у заголовках дуже часто зустрічалися цифри (кількість 

2 Spacy. URL: https://spacy.io/models

Рис. 38. Програма, що заміняє слова
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переселенців, кількість допомоги, яка їм виділялася), ми усі циф-
ри замінили словом «numbers». Із отриманої хмари слів ми бачимо, 
що дніпровський сайт не розрізняв поняття «біженець» та «пересе-
ленець», що говорить про недоліки у висвітленні теми. Окрім цьо-
го, сайт використовував узагальнення у відображенні переселенців, 
звітуючи не про індивідуальні кейси, успішні історії переселенців, а 
здебільшого показуючи їх у масі. Одне із найбільш популярних слів 
– це «помощь/допомога», що також говорить про репрезентацію пе-
реселенців не як активних членів сусіпльства, а як таких, що отриму-
ють допомогу («получить/отримати» - одне із найбільш популярних 
дієслів). Використання прізвищ політиків: Вілкул, Філатов, Коло-
мойський, – свідчить про те, що вони також намагалися використо-
вувати тему ВПО для формування власного позитивного іміджу. І це 
додатково підтверджується аналізом текстів, де згадувалися означені 
прізвища. 

Далі за цим же принципом ми можемо аналізувати окремі слова, 
які часто зустрічалися у публікаціях – і отримати перше уявлення про 
особливості висвітлення теми. 

Рис. 39. Програма, що заміняє слова

Таким чином, семантичний аналіз допоможе нам згенерувати 
хмару слів і розпочати більш глибокий аналіз особливостей висвітлення 
теми. 

Окрім семантичного аналізу, бібліотеки TextBlob, Spacy, Polyglot, 
про які ми згадували і з допомогою яких можна здійснювати обробку 
природньої мови (NLP), дозволяють визначати частини мови: дієслова, 
прикметники, іменники тощо. Це також може значно спростити роботу. 
Адже для деяких програм якраз і можуть бути потрібними якісь частини 
мови (ми, наприклад, найбільше працювали із дієсловами). Подивимо-
ся, як це працює. 

Візьмемо уже згадані твіти В. Зеленського англійською мовою. 
Ось як виглядатиме програма та результат (див. рис. 40).

 Спочатку ми імпортуємо бібліотеку. До речі, якщо раптом вона 
у вас не встановлена, ви побачите помилку і пропозицію встановити її. 

Рис. 40. Результат роботи програми, що визначає частини мови
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Отже, у програмі у нас є змінна з twit із текстами твітів. Цей текст 
просимо промаркувати. Виходить ось що:

('Had', 'VBD'), ('a', 'DT'), ('great', 'JJ'), ('conversation', 'NN'), ('with', 
'IN'), ('@', 'JJ'), ('POTUS', 'NNP'), ('Thanked', 'VBN'), ('for', 'IN'), ('the', 'DT'), 
('unwavering', 'JJ'), ('U.S.', 'NNP'), ('support', 'NN'), ('for', 'IN'), ('Ukrainian', 'JJ'), 
('people', 'NNS'), ('–', 'VBP'), ('security', 'NN'), ('and', 'CC'), ('financial', 'JJ')

Тут кожне слово марковане відповідно: JJ – прикметник, NN – 
іменник, NNP – власне ім’я тощо 3.

Цій програмі також є проста альтернатива, якщо не хочеться пра-
цювати з кодом, встановлювати бібліотеку тощо. На сайті https://parts-
of-speech.info/ можна також дізнатися про частини мови (див. рис. 41).

Тут частини мови підсвічені відповідними кольорами. Хоча, звіс-
но, якщо ви далі будете працювати із частинами мови, доведеться все ж 
попрацювати з кодом.

Спробуємо тепер попрацювати із дієсловами, аби, наприклад, 
здійснити аналіз фреймів (або ж ситуацій, в яких найчастіше фігурує 
президент у серпні). За допомогою TextBlob виявляємо усі дієслова у 
твітах Зеленського і отримуємо найбільш вживані: thanked/подякував, 
appreciate/ціную, discussed/обговорив, talked/поговорив. Тож у серпні 
маємо дві найчастіші ситуації, в яких він виступав у Твіттері: вдячність 
та комунікація. 

Далі, використовуючи уже інші можливості комп’ютерного се-
мантичного аналізу, можемо встановлювати адресатів вдячності або ж 
людей, із якими найчастіше спілкувався президент.

3 За посиланням – повний перелік: Alphabetical list of part-of-speech tags used in 
the Penn Treebank Project. URL: https://www.ling.upenn.edu/courses/Fall_2003/ling001/penn_
treebank_pos.html

Рис. 41. Ресурс, що визначає частини мови

***
Отже, хоч і побіжно, але ми розібралися із семантичним аналі-

зом, який, звісно, має набагато більше можливостей, які описані в цьому 
параграфі. Проте, використовуючи наведені приклади, а також лінки на 
бібліотеки, кожен може тепер удосконалювати свої знання, добираючи 
інструменти під свої наукові задачі. 

Найпростіша задача семантичного аналізу: очищення тексту від 
непотрібних слів та лематизація, дозволить виявити слова, що є найпо-
пулярнішими. І далі окреслювати особливості висвітлення теми.

Розподіл слів за частинами мови дасть змогу виявляти фрейми, 
оцінювати настрої через аналіз прикметників та прислівників. Або ж 
аналізувати активність ньюзмейкерів, якщо, наприклад, вам потрібно 
виявити усіх діючих осіб, а не тільки найбільш згадуваних (як-от для 
завдання 3 у попередньому параграфі.
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А тепер спробуйте 
самостійно… 

Завдання 1. 
Прочитайте статтю Н. О. Яценко про 

політичний лексикон у мовомисленні Л. Крав-
чука чи О. Рудь Складні слова в мовотвор-
чості Ліни Костенко: структурно-семантичний 
аналіз. Запропонуйте свої варіанти автоматиза-
ції пошуку потрібних авторам одиниць аналізу. 
Із використанням семантичного аналізу. 

Рис. 42. Хмара слів, укладена на основі дописів про Ю. Тимошенко

Завдання 2. 
Здійсніть семантичний аналіз дописів новинного телеграм-кана-

лу про будь-якого із політиків. Сформуйте хмару слів. Проінтерпретуй-
те результати: як саме висвітлюють діяльність того або іншого політика 
в телеграм-каналі. Чи можна сказати про наявність чи відсутність ма-
теріалів із ознаками замовності? 

Приклад аналізу дописів про Ю. Тимошенко у грудні-січні 2021-
2022 (див. рис. 42)

Ця хмара слів, яку, звісно, потрібно інтерпретувати після про-
читання дописів про політикиню, говорить нам про те, що у текстах 
постійно робляться паралелі між Ю. Тимошенко та можливим її пре-
зидентством. Також вона подається як альтернатива В. Зеленському та 
П. Порошенку. Основні теми дописів стосуються економіки/енергетики 
та шляху виходу із кризи, яку пропонує Ю. Тимошенко (про це свідчать 
слова «грн», «ціна», «газ» тощо).
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Післяслово
У цьому посібнику ми розібрали найпростіші алгоритми, що до-

зволяють автоматизувати роботу під час аналізу медіа. Ми розібралися 
із тим, як формувати базу даних (або ж корпус текстів) та як працю-
вати із нею, використовуючи різні методи: аналіз тональності (чи сен-
тимент-аналіз), простий контент-аналіз, аналіз фреймів та семантичний 
аналіз. Цих основ має вистачити для того, щоб зробити перші кроки у 
журналістиці даних, медіааналізі чи у наукових дослідженнях у сфері 
комунікативістики.

Звісно, для того, щоб ставити більш складні завдання, необхідна 
співпраця із інженерами, що займаються програмуванням. Так, україн-
ські професійні медіаорганізації вже активно роблять це. «Детектор 
медіа» моніторить телеграм-канали й викриває там дезінформацію 
та маніпуляції. Регіональні видання, наприклад, одеський «Ізбірком» 
також має власний інструмент для завантаження текстів ЗМІ та теле-
грам-каналів, а також методологію для пошуку маніпулятивного кон-
тенту. Проте для того, щоб виконувати більш складні завдання, також 
необхідно знати основи: як дібрати ключові слова, як формується база 
даних, якими можуть бути алгоритми, що таке стоп-слова тощо. 

Щодо подальших кроків – якщо вам справді до душі робота з 
алгоритмами, рекомендуємо опанувати базовий курс Python, щоб мати 
змогу самостійно створювати прості програми. А не просто працювати 
із готовими рішеннями, наведеними у цьому посібнику.

Також сподіваємося, що у подальшому в освітніх програмах 
майбутніх бакалаврів-медійників буде приділятися все більше й біль-
ше часу роботі із автоматизованої обробки даних. Адже без відповідних 
навичок дуже важко вивчати сучасні комунікації, та також протистояти 
інформаційним загрозам та атакам. 

І наостанок: світ комунікацій дуже швидко розвивається. З’явля-
ються нові формати, нові типи медій. Це, звісно, ставить під питання 
будь-який посібник. Як тільки дописуєш один, розумієш, що його вже 
непогано було б і оновити. Саме тому у цього тексту буде дві версії: дру-

кована та електронна. Електронна версія якраз і буде оновлюватися під 
потреби часу, а також – із врахуванням реакції читачів на цей посібник. 
Знайти її можна за адресою: http://www.ualocal.media/dig_instruments. 
Тому запрошуємо усіх до співпраці: давайте разом думати алгоритміч-
но, аналізуючи сучасні медіа та комунікації. Свої побажання можна за-
лишати на сайті цього посібника. 

P.S. Дизайн обкладинки та малюнки роботів у цьому посібнику  
згенеровані нейромережею dream.ai

💻💡📟📡
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