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ТЕМАТИЧНЕ НАПОВНЕННя блОгОСФЕРИ: 
дИНАМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ

Метою роботи є вивчення динаміки тематичного наповнення блогосфери Цензор.НЕТ.  
Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання: провести діахронне зіставлення 
тематики постингу в блогосфері Цензор.НЕТ; визначити особливості семантичного поля 
постів за темою «Пандемія» у блогосфері; провести діахронне зіставлення продуктивності 
постингу у блогосфері; визначити характеристики динаміки постингу з топових тем. Мето-
дологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: 
аналізу, синтезу, логічного методу, методу синхронних і діахронних зрізів. Застосування цих 
методів дало змогу встановити особливості тематики блогосфери, домімантні та маргінальні 
теми. Метод візуалізації використано для представлення результатів дослідження. Наукова 
новизна роботи полягає в тому, що в статті виявлено динаміку зміни тематичного наповне-
ння блогосфери під впливом подій, повязаних із поширенням пандемії. Висновки. Для контенту 
блогосфери Цензор.НЕТ властива універсальність тематики, високий рівень аналітики, мовна 
культура. Діахронне зіставлення тематики блогосфери станом на липень 2019 і на березнь–кві-
тень 2020 дає змогу виконати низку узагальнень щодо зрушень семантичного поля блогосфери. 
Дослідження динаміки постингу дає підстави стверджувати, що тема пандемії внесла карди-
нальні зміни у тематичну структуру блогосфери, витіснивши традиційні наративи і наситивши  
її семантичне поле смислами, пов’язаними з економічними, організаційними, політичними, 
медичними аспектами збереження здоров’я і життя людей в умовах пандемії. Тема «російсько-
українська війна» відновлює свої домінантні позиції в семантичному полі блогосфери, що свід-
чить про усвідомлене чи неусвідомлене відчуття блогерами своєї причетності до воєнних дій, 
про виняткову вагомість питань національної безпеки для громадян України. Динаміка постингу 
за темою «корупція» вказує на рефлекторний характер постів слідом за дописами в медіа,  
соціальних мережах, що свідчить про відчуття блогерами своєї особистої відстороненості від 
вирішення проблеми корупції та антикорупції.
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Постановка проблеми. Громадська думка, 
суспільні настрої, електоральні симпатії, сві-
тоглядні пріоритети, суспільні та особистісні 
цінності – широкий спектр інформації можна 
почерпнути із блогосфери, колосальні потуж-
ності якої спираються на технологічну базу 
Інтернету. Виявлення, ідентифікація спряму-
вання та узагальнення відомостей, почерпнутих 
із тисяч постів, дає можливість об’єктивно вста-
новити глобальні тенденції суспільного розви-
тку, суспільної думки. Багатоаспектне вивчення 
блогосфери, зокрема із застосуванням сучасного 
програмного забезпечення, відкриває широкі 
перспективи як наукового, так і практичного 
характеру: для дослідження динаміки глобаль-
ної інформаційної взаємодії, для застосування 
технологій інформаційного впливу на користува-
чів. Цікавість становить дослідження динаміки 
тематичних сегментів блогосфери в синхрон-
ному і діахронному аспектах. Синхронний зріз 

дає можливість дослідити особливості тематики 
блогосфери в якийсь певний відрізок часу. Діа-
хронний зріз відкриває шлях до порівняльного 
зіставлення продуктивності тематики блогів 
у різні періоди, що дасть можливість встановити 
динаміку зміни тематики: сприйняття блогерами 
і відображення у блогах численних суспільних 
явищ, процесів, подій у різний час. Розкрива-
ється динаміка актуальності тематичного напо-
внення блогосфери.

Постановка завдання. Метою роботи 
є вивчення динаміки тематичного наповнення 
блогосфери Цензор.НЕТ. Для досягнення цієї 
мети необхідно виконати такі завдання: про-
вести діахронне зіставлення тематики постингу 
в блогосфері Цензор.НЕТ; визначити особливості 
семантичного поля постів за темою «Пандемія» 
у блогосфері; провести діахронне зіставлення 
продуктивності постингу у блогосфері; визначити 
характеристики динаміки постингу з топових тем.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Картографування блогосфери. Досліджено 

питання про соціально-комунікаційний статус 
блога, його відмінність від засобів масової інфор-
мації, його трансформаційний потенціал. Блог 
розглядається як усталений жанр комп’ютерно-
опосередкованої комунікації. Акцентовано необ-
хідність міжнародних інтернет-досліджень, 
вивчення не тільки англомовної блогосфери, але 
й блогінгу у невеликих мовних регіонах. Карта 
національної блогосфери розглядається як система 
пов’язаних між собою блогів шляхом взаємного 
перегляду, коментування, посилання. Ці фактори 
визначають зростання ролі блогів у структуризації 
публічної інформаційної сфери [11].

Глобалізація та Інтернет дали змогу долати гео-
графічні бар’єри і відкрили шлях для громадських 
медіа до створення простору новинного та полі-
тичного дискурсу. Докорінна відмінність між гро-
мадськими та професійними медіа розглядається 
в контексті швидкого зростання впливу вебжурна-
лів – джерела новин, створеного непрофесійними 
журналістами. Відзначено тісні взаємозв’язки 
шести найпопулярніших новинних та політич-
них вебжурналів у мережі Інтернет з іншими веб-
журналами та традиційними професійними медіа 
в США та за кордоном. Блогосфера в значною 
мірою покладається на професійні інформаційні 
повідомлення, половина пов’язаних із ними сай-
тів можуть вважатися незаангажованими [13].

Досліджено механізми комунікаційної взаємо-
дії блогерів з новими та наявними друзями в бло-
госфері. Аналіз спілкування вказує на прямий 
та опосередкований вплив соціальних потреб, 
мотивації, саморозкриття на взаємозв’язки в бло-
госфері. Блогери з низькими соціальними потре-
бами прагнуть створити менше нових друзів, 
спілкуватися з меншою кількістю наявних дру-
зів за допомогою блогів, мають з ними нижчу 
якість стосунків. Водночас вони мають вищу 
якість стосунків з новими друзями через блоги. 
Чим вищі соціальні потреби блогерів, тим більше 
вони  мотивовані заводити нових друзів за допо-
могою блогів і тим інтимнішою є інформація, яку 
вони оприлюднюють у своїх блогах [14].

Методи наукових досліджень соціальних 
мереж, блогосфери, медіа. Розвиток соціальних 
мереж, блогосфери, медіа зумовлює необхід-
ність їх багатоаспектного дослідження та поро-
джує розроблення нових методів досліджень, 
зокрема із використанням сучасного програм-
ного забезпечення. Впровадження інформаційних 
технологій актуалізує концепцію інформаційної 

практики та її відповідність потребам корис-
тувачів інформації в контексті гуманітарних та  
соціальних наук. Дослідження потреб користува-
чів корелюється з поняттями «інформаційна пове-
дінка», «інформаційна практика» [4]. Розглянуто 
метод кластеризації документів для синтезу знань 
та полегшення прийняття рішень щодо фінансу-
вання портфелю проєктів з наукових досліджень. 
Нова методологія у поєднанні з математичними 
методами може бути оптимально використана 
для каталізації розвитку інформаційного банку 
дослідницьких організацій, для прискорення між-
дисциплінарних досліджень та надання можли-
востей для прийняття ефективних рішень щодо 
досліджень, орієнтованих на інформацію [9].

Запропоновано метод документальної рекон-
струкції, особливість якого полягає в здатності 
реалізувати теоретичне відтворення системних, 
синхронних та діахронних аспектів реалізації 
фактів, логіки та еволюції формування теорій 
(концепцій, гіпотез), зовнішнього вигляду і кон-
струкції реальних об’єктів, інформація про які 
розпорошена у різних документальних джере-
лах з глибокою ретроспективою і не становить 
цілісного наукового знання на час початку дослі-
дження. Метод апробовано для документальної 
реконструкції концепції нової політичної думки 
Єжи Гедройця [1; 2]. Аксіоматична типологія 
блогосфери розглянута як метод досліджень, що 
полягає у встановленні очевидної залежності між 
професійною, ґендерною належністю авторів 
та особливостями контенту блогів, які вони ство-
рюють. Залежність встановлюється шляхом ана-
лізу характеристик контенту блогів, активності 
блогерів, наявності та інтенсивності зворотного 
зв’язку, технічної основи блогінгу. Застосування 
методу аксіоматичної типології дає можливість 
сформулювати твердження, в основі яких лежить 
залежність вихідних положень і виведених із них 
похідних положень [8].

Ідентифікація впливових блогерів у спіль-
ноті ґрунтується на твердженні, що коло блоге-
рів формують цікаві освічені особистості, які 
можуть ефективно впливати на суспільну думку. 
Блоги допомогли людям висловити свої думки, 
поділитися своїм досвідом та ідеями. Блогери 
мають почуття єдності, належності до спільноти 
однодумців, а онлайн-взаємодія дає можливість 
задовольнити їхні потреби. Відкриті стандарти 
та низький бар’єр для публікації блогів перетво-
рили споживачів інформації на виробників. Вико-
нано актуальне тематичне дослідження інстру-
ментів та методології ідентифікації впливових 



129

Теорія та історія соціальних комунікацій

блогерів у спільноті. Здійснено порівняльний ана-
ліз інформаційного та творчого потенціалу бло-
госфери та соціальних мереж [3].

Етика блогінгу. Фреймування. Блоги стали 
важливою рисою онлайн-культури. Для них влас-
тивий демократизм з огляду на форму виготов-
лення новин, новий спосіб виявлення особистості 
та створення спільноти однодумців. Блогосфера 
має велике значення як новий якісний інструмен-
тарій для дослідження практичних, теоретичних 
та методологічних питань. Важливим аспектом 
дослідження є етичні питання блогінгу, фрейму-
вання інформації в постах блогу [7]. Дослідження 
етичних аспектів блогінгу свідчить, що для полі-
тичної блогосфери властиві нецивілізаційні дис-
кусії: згрубіла лексика широко використовується 
у фреймах новин. Застосування технологій фрей-
мування новин має негативний вплив на корис-
тувачів блогів. Згрубіла лексика у блогах спри-
чиняє меншу відкритість та негативне ставлення. 
Водночас вона провокує активну реакцію на пост 
та участь в Інтернеті. Активне використання згру-
білої лексики у фреймуванні новин зумовлює ефект 
інформаційного впливу у соціальних медіа [5].

Промоція установ у соціальних мережах. За 
допомогою програмного забезпечення проана-
лізовано частоту та емоційне забарвлення слів, 
які бібліотеки використовують у Twitter. Корпус 
лексичних одиниць, які найчастіше трапляються 
у хмарах слів, залежить від типу бібліотек. Аналіз 
емоційного забарвлення слів засвідчив, що біль-
шість твітів бібліотек мають позитивний харак-
тер. Twitter володіє широкими можливостями 
для активної промоції колекцій та послуг бібліо-
тек [12]. Аналіз контенту бібліотечних вебсайтів 
проведено з використанням методу ранжування 
за численними параметрами, які співвідносяться 
з п’ятибальною оцінкою. Система ранжування 
та оцінювання дає можливість визначити акту-
альність та інформативність вебсайтів, виділити 
позитивний досвід та недоліки в інформаційному 
представленні діяльності бібліотек. Часте оціню-
вання вебсайту бібліотек дає змогу перевіряти 
актуальність його структури та оновлюваність 
контенту вебсайту [6].

Контент галузевих блогів. Політична блогос-
фера стрімко зростає, однак комунікаційні аспекти 
її розвитку не досліджено. Спеціальне вивчення 
політичних блогів, розміщених у NetEase, одному 
з найбільших вебсайтів Китаю, свідчить про 
швидку реакцію блогерів на політичні події, про 
їхню активну участь у дискусіях на політично 
чутливі теми та навіть критику уряду [15]. Вагоме 

місце в соціальній комунікації посідають галузеві 
блоги, які є джерелом наукової, науково-популяр-
ної інформації. Аналіз особливостей, тематики, 
тенденцій та перспектив розвитку близько тисячі 
впливових блогів з охорони здоров’я свідчить: усі 
блоги зосереджено в США; дві третини блогів 
оновлюються щонайменше щотижня; одна чверть 
містить рекламні оголошення; більшість блогів 
створено після 2004 року. Демографічні харак-
теристики блогерів: половина блогерів працює 
в галузі охорони здоров’я; більшість становлять 
високоосвічені жінки віком 30 років. Блоги, як 
правило, висвітлюють професійний або особис-
тий досвід медичних працівників: половина бло-
гів написана з професійного погляду, третина – 
з погляду пацієнта-споживача, решта – з погляду 
медика-волонтера. Відомості, зібрані з медичних 
блогів, можуть бути використані для масштабних 
емпіричних досліджень [10].

Виклад основного матеріалу. Один із вагомих 
аспектів дослідження блогосфери лежить у руслі 
вивчення смислів (семантичних ознак), вираже-
них лексичними одиницями, тобто у вивченні 
семантичного поля. Семантичне поле блогосфери 
можна визначити як систему взаємозумовлених 
і взаємозалежних лексичних одиниць, пов’язаних 
семантичними відношеннями. Семантичне поле 
блогосфери оптимально досліджувати в таких 
аспектах, як: структура поля (ядро поля, центр 
поля, периферія поля, фрагменти поля), лексико-
семантичні та тематичні групи. Ядро семан-
тичного поля атрибутують ключові слова, які 
містять родову сему. Семантичне поле вибудову-
ється навколо ядра на основі лексичних одиниць, 
які перебувають у нерозривних семантичних 
зв’язках і для яких властива системність, взаємо-
залежність, взаємозумовленість і сполучуваність. 
Центр семантичного поля формують топові теми, 
які домінують за кількісними (кількістю, час-
тотою постів) та якісними (склад авторів, якість 
аналітики) показниками. Центр семантичного 
поля визначає контентний образ блогосфери, що 
являє собою узагальнене уявлення користувачів 
про блогосферу. 

Дослідження динаміки тематичного напо-
внення блогосфери новинного інтернет-порталу 
Цензор.НЕТ і виявлених за березень–квітень 
(36 днів), діахронне зіставлення з відомостями 
початку липня 2019.

1. Діахронне зіставлення тематики постингу 
в блогосфері 

Загальне тематичне спрямування блогосфери 
Цензор.НЕТ встановлюється шляхом іденти-
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фікації тем постів, їх групування за галузевою 
ознакою, генералізації, систематизації тем. Для 
контенту блогосфери Цензор.НЕТ властива уні-
версальність тематики, високий рівень аналітики, 
мовна культура. Це передусім зумовлено складом 
авторів популярного інтернет-порталу, які мають 
високий освітній рівень та соціальний статус. 

Основні тематичні сегменти постів, опубліко-
ваних у блогосфері Цензор.НЕТ, встановлюються 
шляхом ідентифікації тем постів, їх групування 
за галузевою ознакою, генералізації, системати-
зації тем. Тематичне спрямування блогосфери 
формують пости з таких галузей, як: державне 
управління, економіка та фінанси; освіта, наука 
та культура; охорона здоров’я; соціальний захист, 
соціологія, статистика; гуманітарна та інформа-
ційна сфера; правоохоронна система; національна 
безпека України; зарубіжна політика та економіка. 
Діахронне зіставлення тематики блогосфери ста-
ном на липень 2019 і на березнь–квітень 2020 дає 
змогу виконати низку узагальнень щодо зрушень 
семантичного поля блогів.

У галузі «державне управління» зникли пости 
щодо діяльності політичних партій, міжнародної 
співпраці. Для липневих 2019 року постів був 
властивий широкий спектр дописів про світове 
співтовариство та Україну, глобалізацію та Укра-
їну, святкування Дня ЗСУ за кордоном, антипу-
тінську коаліцію, євроатлантичну інтеграцію, 
євроінтеграцію, ПАРЄ, консолідацію західних 
партнерів, європарламент, Балто-Чорноморський 
союз. Для березневих 2020 року постів актуалізу-
валася тема комунікація органів державної влади 
і громадськості. У церковній сфері на зміну тем 
про помісну церкву, томос, міжконфесійні кон-
флікти, святі писання з’явилися пости про дії свя-
щеннослужителів та вірних різних конфесій.

У галузі «економіка, фінанси» практично зни-
кли пости, присвячені темі фінансової безпеки, 
реформування економіки, митної і фіскальної 
служб, за винятком земельної реформи, натомість 
з’явилися пости про дефолт, податки, ціни, граль-
ний бізнес.

Галузь «освіта, наука, культура» представлена 
дуже скромно. На зміну постам про реформу-
вання системи освіти, гуманістичного виховання 
дітей прийшли пости про організацію дистанцій-
ного навчання (телевізійну школу).

Докорінних змін зазнала тематика зі сфери 
«охорона здоров’я». На зміну постам про реформу 
медичної системи, усунення соціально-медичних 
вад суспільства прийшли численні пости про про-
тидію пандемії KOVID-19: медичну і психоло-

гічну допомогу, підтримку, консультації (медична 
етика, медіа); організацію антиепідемічних захо-
дів (обсерванція, карантин, штрафи); організа-
цію діяльності медичних закладів, забезпечення 
медперсоналом. Характерно, що проблематика 
постів, присвячених питанням постачання мед-
техніки, ліків, масок, висвітлюється переважно 
в контексті корупції.

Поряд із традиційними питаннями для галузі 
«соціальний захист, соціологія, статистика» 
(пенсії, зарплати, ґендерна політика, соціальна 
допомога) з’явилися пости про соціальне страху-
вання лікарів, статистичні і соціологічні спосте-
реження.

Докорінних тематичних змін зазнала «гумані-
тарна, інформаційна сфера». У липні 2019 року 
блогосфера була наповнена цілими блоками постів 
актуальної тематики: збереження національної 
ідентичності, культурної спадщини (мовна полі-
тика держави, історична пам’ять, геноцид, голо-
домор, УПА, кримські татари; формування сві-
тогляду, самоусвідомлення, самоствердження 
націй; психологічний портрет нації; святкові дні; 
діяльність театрів, музеїв); інформаційна без-
пека (інформаційна війна, гібридна війна, деко-
мунізація, антиукраїнська пропаганда, експансія 
«русского мира»); медіа, соціальні комунікації 
(вплив ЗМІ, медіа-бізнес, блогосфера, свобода 
слова, монополізація ЗМІ, журналістська етика). 
У постах березня 2020 року діяльність медіа, 
функціонування соціальних комунікацій розгля-
даються в контексті впливу медіа на вирішення 
протиепідемічних заходів, дотримання свободи 
слова в Україні.

Змінено тематичний вектор у тематичній групі 
«правоохоронна система». Рік тому до голо-
вних тем належали: реформа правоохоронних 
органів (СБУ, поліція, нацгвардія, прокуратура, 
ДБР, прикордонна служба, квазімілітарні угрупу-
вання), реформа судової системи (суди, адвока-
тура), корупція (політична та економічна коруп-
ція, НАБУ, олігархи, електронне декларування, 
закон про незаконне збагачення, детектор брехні, 
конфлікт державних служб), боротьба із злочин-
ністю (криміналітет, вбивство Гонгадзе). У наші 
дні актуальними темами для постигу є: корупція 
(«банківський» закон, рейдерство), діяльність 
судів і прокуратури, введення надзвичайного 
стану і дотримання громадянських свобод.

У липні 2019 року найвищий щабель рейтингу 
щодо представлення у блогосфері Цензор.НЕТ 
займав тематичний сегмент «національна безпека 
України». Висвітлюються питання реформування 
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Збройних сил України в аспектах забезпечення 
національної безпеки та оборони, підготовки 
кадрів, забезпечення боєготовності армії, перехід 
ЗСУ на стандарти НАТО. Широко розглядається 
хід російсько-української війни (озброєння армії, 
постачання зброї, речове забезпечення армії, 
випробування бронежилетів); участь у війні осо-
бового складу ЗСУ та громадянського суспільства 
(про воїнів, добровольців, волонтерів, полонених 
воїнів, моряків, нагородження, пам’ять про поле-
глих воїнів). Тематика постів присвячена анексії 
Криму, окупації і деокупації Донбасу, осмисленню 
явищ сепаратизму і колабораціонізму (анексія 
церкви, російська новітня зброя на Донбасі, вре-
гулювання на Донбасі, миротворці, мілітаризація 
Криму, вибори в Криму). 

У постах березня 2020 року залишається акту-
альною тема боєготовності Збройних сил України 
(національна безпека і оборона, озброєння, мате-
ріально-технічне забезпечення, кадри, боєготов-
ність, стандарти НАТО в ЗСУ). Однак змінюється 
семантичне поле російсько-української війни, яка 
висвітюється з погляду інформаційної безпеки, 
антидиверсійної роботи, діяльності Тристорон-
ньої контактної групи Мінського процесу, міжна-
родної солідарності, ОРДЛО. Поширені пости про 
інформаційну безпеку (інформаційні провокації, 
кібербезпеку), про ведення спеціальних операціій 
(вибіркове право проти активістів, антимайдан, 
трагедія PS752 Іран), про надзвичайні ситуації 
(пожежі). 

На контент тематичного сегменту «зарубіжна 
політика та економіка» пандемія KOVID-19 виявила 
найбільший вплив. У постах минулого року читаємо 
про силові структури США (зовнішня політика, армія, 
релігія і армія, ґендерна політика в армії), про освіту 
за кордоном (Данія, Фінляндія, Японія). Сьогодні 
пишуть тільки про перебіг пандемії у світі – в Європі, 
Америці, Азії, про міжнародну солідарність.

2. Семантичне поле постів за темою «панде-
мія» у блогосфері 

Особливої уваги заслуговує розгляд особли-
востей постингу за темою «Пандемія» в контек-
сті інших тем у блогосфері. Тема розгортання 
пандемії докорінно змінила контент блогосфери. 
Висвітлення ходи захворювання в планетарних 
масштабах і на теренах нашої країни екстрапо-
лювалося на тематику постів про всі без винятку 
сфери суспільного життя (рис. 1). 

Семантичне поле постингу за темою «Панде-
мія» дуже широке. Від початку карантину в Укра-
їні 12 березня до 16 квітня 2020 року було опу-
бліковано 249 постів про KOVID-19 у контексті 
тематичних сегментів: державне управління, 
економіка, освіта та наука, культура, охорона 
здоров’я, соціальний захист, соціологія, статис-
тика, правоохоронна система, національна без-
пека України, пандемія у світі.

3. Діахронне зіставлення продуктивності 
постингу у блогосфері 

Аналіз постів ТОП-блогерів, опублікованих 
у липні 2019, свідчить, що домінантні позиції 

 Рис. 1. Семантичне поле постів за темою «пандемія» у блогосфері цензор.НЕТ



Том 31 (70) № 2 Ч. 4 2020132

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

займають теми з національної безпеки (27%), 
державного управління (19%), правоохорон-
ної системи (17%). Актуальною є гуманітарна 
та інформаційна тематика (збереження національ-
ної ідентичності, культурної спадщини, інфор-
маційна безпека, медіа, соціальні комунікації). 
Решта тематичних сегментів перебуває на пери-
ферії уваги блогерів (рис. 2).

Політичні, соціально-економічні чинники, а на 
довершення – загрози пандемічного ураження 
та запобігання KOVID-19 зумовили перероз-
поділ пріоритетів блогерської активності. Нині 
топ-позиції у блогосфері Цензор.НЕТ займають 
питання пандемії – майже половина всіх допи-
сів висвітлює перебіг захворювання людства 
в контексті проблематики всіх галузей суспіль-
ного життя. Напевно, тільки світові війни здатні 
так сколихнути суспільство. Найбільше постів 
належить, звичайно, тематичному сегменту 
«охорона здоров’я» – 47%, розгортання пандемії 
у світі – 14%. У цей кризовий час громадяни звер-
тають свою увагу на діяльність державних орга-
нів та місцевого самоврядування – 10% дописів. 

Зазнала змін і конфігурація співвідношення 
постів загальної тематики. Блогерів, а в їхніх осо-

бах вбачаємо суспільство загалом, найбільше хви-
люють питання національної безпеки (боєготов-
ність Збройних сил України, російсько-українська 
війна, інформаційна безпека) – 37%, економіки – 
18%, правоохоронної системи (боротьба з коруп-
цією та рейдерством, усунення вибіркового пра-
восуддя) – 17%.

4. Динаміка постингу з топових тем
Одним з аспектів вивчення центру семантич-

ного поля є моніторинг динаміки постингу з топо-
вих тем, що дає можливість стежити за зміною 
суспільних настроїв, виявляти тренди громад-
ської думки, електоральні симпатії (рис. 3).

Для моніторингу динаміки постингу у блогос-
фері Цензор.НЕТ виділяємо три теми, для яких 
властиві: високий рівень постингу, чітка окрес-
леність проблеми, висока суспільна вагомість. 
Цим вимогам відповідають теми «пандемія» 
(249 постів), «російсько-українська війна» (99), 
«корупція» (44).

Поділяємо відомості про щоденний постинг на 
3 фази по 12 днів, що дає можливість простежити 
динаміку постингу – тенденції до зростання/
спаду/стабільності представлення теми в семан-
тичному полі блогосфери протягом аналізованого 

 

 Рис. 2. діахронне зіставлення продуктивності постів у блогосфері цензор.НЕТ



133

Теорія та історія соціальних комунікацій

часу. Аналіз динаміки постингу проводимо за 
такими характеристиками, як: частота постингу, 
неперевність постингу, рівномірність постингу, 
пороги постингу.

Частоту постингу визначаємо як середню кіль-
кість постів на день (рис. 4). Найвищу і стабільно 
високу частоту постингу на день має тема «панде-
мія», що зумовлено винятковою важливістю явища 
для збереження здоров’я і життя людей. Однак цей 
показник має тенденцію до спадання, що свідчить 
про появу відчуття заспокоєння і припинення паніч-
них настроїв у користувачів. Частота постингу за 
темою «російсько-українська війна» має тенден-
цію до зростання, що свідчить про постійну акту-
альність і непересічну вагомість питань національ-

ної безпеки для громадян України. Діахронний зріз 
свідчить, що в липні 2019 року ця тема має найви-
щий рівень постингу.

Частота постингу за темою «корупція» займає 
периферійні позиції, однак також має тенденцію 
до зростання, відновлює свій статус актуаль-
ного сегменту в інформаційному просторі після 
потужного тиску пандемічної тематики. Ця тема 
має «прихований потенціал», оскільки численні 
пости про постачання медтехніки, ліків, спеціаль-
ного одягу для лікування і запобігання зараження 
коронавірусом висвітлюються переважно в кон-
тексті корупції.

Неперервність постингу визначаємо як спів-
відношення днів з наявним постингом до загаль-

  Рис. 3. динаміка постингу 

 

 
Рис. 4. характеристики динаміки постингу: частота та неперервність
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ної кількості днів у фазі. Тема «пандемія» висвіт-
люється щодня, а теми «російсько-українська 
війна» і «корупція» мають тенденцію до зрос-
тання щоденного постингу, що зумовлюється зни-
женням активності блогерів щодо теми пандемії 
(рис. 4).

Рівномірність постингу визначаємо як кіль-
кість днів з більшим/меншим постингом від 
середньої кількості постів (рис. 5).

У темі «пандемія» спостерігаємо переважання 
кількості днів з більшим постингом від серед-
ньої кількості постів над меншим на першій фазі, 
а в другій і третій фазі – спадання. Це підтверджує 
зниження активності блогерів щодо теми. У темі 
«російсько-українська війна» спостерігаємо ста-

більне переважання днів з меншим постингом від 
середньої кількості постів, що свідчить про ста-
лість автури, сталість творчої активності, сталість 
громадянської позиції блогерів. У темі «корупція» 
спостерігаємо всі варіанти співвідношення актив-
ного і низького постингу, що може вказувати на 
рефлекторний характер постів на повідомлення 
про корупційні дії в медіа.

Пороги постингу. Визначаємо як пікові (макси-
мальні) значення постингу і кількість днів з піко-
вими значеннями (рис. 6). На першій фазі тема 
«пандемія» має надвисокий поріг постингу, який 
триває кілька днів.

На другій і третій фазі пороги публікацій-
ної активності знижуються, однак залишаються 

Рис. 5. Рівномірність постингу

 
 

 
 

Рис. 6. Пороги постингу
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високими і переважають пороги інших тем. 
Максимальні пороги постингу з тем «російсько-
українська війна» і «корупція» мають тенденцію 
до зростання. Показово, що для теми «росій-
сько-українська війна» спостерігаємо коливання 
порогу постингу: на першій фазі – вхідній у дослі-
дження – високий постинг триває кілька днів, на 
другій фазі – суттєво знижується, на третій фазі – 
зростає майже до вхідних показників. 

Висновки. Для контенту блогосфери Цензор.
НЕТ властива універсальність тематики, високий 
рівень аналітики, мовна культура. Дослідження 
динаміки постингу дає змогу стверджувати, що 
тема «пандемія» внесла кардинальні зміни у тема-
тичну структуру блогосфери, наситивши її семан-

тичне поле смислами, пов’язаними з економіч-
ними, організаційними, політичними, медичними 
аспектами збереження здоров’я і життя людей 
в умовах пандемії. Тема «російсько-українська 
війна» відновлює свої домінантні позиції в семан-
тичному полі блогосфери, що свідчить про усві-
домлене чи неусвідомлене відчуття причетності 
блогерами до воєнних дій, про виняткову ваго-
мість питань національної безпеки для громадян 
України. Динаміка постингу за темою «корупція» 
вказує на рефлекторний характер постів слідом за 
дописами в медіа, соціальних мережах, що свід-
чить про відчуття блогерами особистої відсторо-
неності від вирішення питань корупції та антико-
рупції. 
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komova М. V. theMatIc fILLINg Of the BLOgOSPhere: 
dyNaMIcS aNd PerSPectIVeS

The article studies the dynamics of the thematic content of the blogosphere of Censor.NET. To achieve 
this goal it is necessary to perform the following tasks: to conduct a diachronic comparison of the f posting’s 
theme in the blogosphere of Censor.NET; to identify the features of the semantic field of posts on the theme 
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of “Pandemic” in the blogosphere; to conduct a diachronic comparison of the performance of posting in 
the blogosphere; to determine the characteristics of the posting’s dynamics on top themes. The research 
methodology is based on the general and special scientific methods: analysis, synthesis, logical method, 
method of synchronic and diachronic cuts. The application of these methods made it possible to establish 
the peculiarities of the blogosphere, dominant and marginal themes. The visualization method was used to 
present the results of the study. The scientific novelty of the work is that the article reveals the dynamics 
of changes in the thematic content of the blogosphere under the influence of events related to the spread 
of the pandemic. Conclusions. The content of the blogosphere Censor.NET is characterized by the universality 
of the subject, a high level of analytics and language culture. Diachronic comparison of the blogosphere as 
of July 2019 and March–April 2020 allows us to make a number of generalizations about the changes in 
the semantic field of the blogosphere. Exploring dynamics of posting shows that the theme of the “pandemic” 
has made radical changes in the thematic structure of the blogosphere, displacing traditional narratives 
and saturating its semantic field with meanings related to economic, organizational, political, medical aspects 
of human health and life during the pandemic. The topic of the “Russian-Ukrainian war” restores its dominant 
position in the semantic field of the blogosphere. This indicates a conscious or unconscious sense of bloggers’ 
involvement in hostilities, the exceptional importance of national security issues for the citizens of Ukraine. 
The dynamics of posting on the topic of “corruption” indicates the reflexive nature of the posts following 
the posts in the media, social networks. This indicates that bloggers feel their personal detachment from 
solving the problem of corruption and anti-corruption.

Key words: blogosphere, blog, theme, posting, semantic field.


