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       Прокопович Л. В. (Одесса, Украина) 

ПАРАДИГМА ТЕАТРАЛЬНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Рассматривается целесообразность и методологическое обоснование 

применения парадигмы театральности для исследований в сфере 

социокультурной коммуникации. 

 

 

Prokopovich L. (Odessa, Ukraine) 

THE PARADIGM OF THEATRICALITY IN THE STUDIES OF 

SOCIOCULTURAL COMMUNICATION 

The expediency and methodological substantiation of the use of the 

paradigm of theatricality for research of sociocultural communication is 

considered. 

 

 

По мере того, как человечество всѐ больше осознаѐт неотвратимость 

смены общественного формата – переход к «информационному обществу», – 

тем активней ищет способы осмысления, изучения и прогнозирования 

происходящих процессов. Одним из способов осмысления этих процессов 

видится анализ социокультурной коммуникации в дискурсе театральности.  

Исследования коммуникации с элементами театрализации за 

пределами театра (и спектр затрагиваемых при этом контекстов) заставляют 

задуматься о театральности как о характерном свойстве большинства 

видов/моделей социальной коммуникации [1]. 

Если театральность представить как парадигму для исследований 

социальной коммуникации, то методологически этот подход обосновывается 

в двух, как минимум, планах: 

– в практике переноса театральной терминологии в нетеатральные 

сферы; 

– в соотнесении с системным подходом. 

Перенос театральной терминологии в дискурс социокультурной 

коммуникации в большинстве случаев происходит методологически 

корректно, к тому же, «де факто» он давно практикуется. Например, в 

политике и политологии широко используются такие словосочетания, как 

«политический театр», «закулисные игры», «марионетка», в военной 

публицистике встречается оборот «театр военных действий», в психологии и 

социологии существует теория социальных ролей (социальных масок) и т.д.  

Понятно, что наиболее гармонично имплементация театральных 

терминов происходит в те сферы, где коммуникация сопровождается 

визуализацией, артистизмом, художественным действом. 
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Это видно, например, из анализа сферы моды, и особенно в тех 

случаях, когда мода становится частью «театра» повседневности. Здесь через 

создаваемые образы человек решает множество социальных задач, среди 

которых – социальная адаптация, имиджевая самопрезентация, демонстрация 

культурной идентичности [2, 3]. Основное средство коммуникации здесь – 

костюм (включая украшения и аксессуары). Он является той знаковой 

системой, которая не только обеспечивает сигнальную маркировку в системе 

распознавания «свой – чужой», но и позволяет передавать более 

содержательную информацию от «актѐра» к «зрителю». 

Впрочем, системность здесь проявляется не только в семиотическом 

плане, но и в структурно-функциональном. Ведь все феномены, 

рассматриваемые в данном дискурсе, – мода, театрализация, социальная 

коммуникация, – представляют собой сложные системы: с большим 

количеством элементов, подсистем, прямых и непрямых связей. 

Исследовательский инструментарий в сфере социальной коммуникации 

можно существенно расширить за счѐт подхода, основанного на парадигме 

театральности. При этом само понятие «театральность», в силу его 

универсальности и вездесущности, можно рассматривать как связующий 

термин для междисциплинарного дискурса, характерного для исследований в 

сфере социальной коммуникации.  
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Ремез Н. Д. (Одеса, Україна) 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ РЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

          У тезах висвітлено сучасні тенденції в організації різноманітних 

заходів інформаційно-роз’яснювальної роботи регіональним центром 

оцінювання якості освіти щодо особливостей проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів.  
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Berdyansk State Pedagogical University (Berdyansk, 

Ukraine), Ph.D, the Associate professor, the Head of 

the Department оf Social Work and Inclusive Education 

– 167 

Kharkiv National Pedagogical University named after 

Skovoroda (Kharkiv, Ukraine), Ph.D, the Associate 

professor, the Doctoral student of General Pedagogy 

and Higher School Pedagogy Department – 195 

Kyiv National University named after Taras 

Shevchenko (Kyiv, Ukraine), Ph.D, assistant of Social 

Work Department – 193 

Odessa National Polytechnic University (Odessa, 

Ukraine), Ph.D, the Associate professor of the 

Department of Art History and Cultural Studies – 21 

Odessa Regional Center for education quality 

assessment (Odessa, Ukraine), Ph.D, the Deputy 

Director – 22 

State higher institution «University of education 

management» (Kiev, Ukraine), research intern – 80 

Odessa National University named after 

I. I. Mechnikov (Odessa, Ukraine), speciality «Social 

Work», magister – 54 
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