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У статті у значенні соціально-культурного явища проаналізований і 
розглянутий процес формування і функціонування стереотипу у свідомості 
людини. Автор досліджує механізм, за допомогою якого в людській свідомості 
відбувається процес становлення і зміцнення стереотипів. 
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Об’єктом дослідження є процеси формування, зберігання і функціонування 

стереотипів у свідомості людини. Мета статті - проаналізувати процеси 
формування, існування і збереження стереотипів у значенні соціально-культурного 
явища. 

Свідомість людини не лише відбиває буття, але і виступає вираженням потреб 
суспільства. Індивід живе в суспільстві, яке забезпечує його готовими моделями 
мислення і поведінки - стереотипами, вони формують його потреби. Дослідження 
стереотипів, їх формування і функціонування у свідомості людини стає все більш і 
більш актуальним, оскільки дає можливість аналізувати ефективність соціальної 
комунікації між людьми. 

Поняття «стереотип» досліджувалося в роботах вчених різних областей знання: 
філософів, соціологів, етнографів, психологів, лінгвістів, культурологів та ін. 
Вивчаючи і аналізуючи стереотип як феномен, фахівці кожної галузі наукового 
знання прагнуть виділити в ньому ті характеристики, які відбивають його роль в їх 
сфері дослідження. Йдеться про соціальні стереотипи, ментальні стереотипи, 
етнічні стереотипи, стереотипи спілкування, мовні стереотипи і, відповідно, 
класифікацію цих типів.  

Першим, хто ввів поняття «соціальний стереотип» був американський 
дослідник У. Ліпман. На його думку, стереотип - це впорядковані, схемні, 
детерміновані культурою «картинки світу» в голові людини, які економлять його 
зусилля при сприйнятті складних соціальних об'єктів і захищають його ціннісні 
позиції і права. 

Сказане вище дає можливість говорити про особливий вид свідомості - 
стереотипну свідомість. Вона виникає з фактичного раціонального і емоційного 
сприйняття дійсності індивідами і групами, яке формується під впливом, як 
буденного досвіду,  так і соціальних умов життя,  а так само в процесі всіляких дій,  
при яких може відбуватися становлення стереотипних схем мислення. 

Однією з ознак такої свідомості є недостатньо стійкий, аморфний характер, 
коли відсутня завершена система соціальних уявлень, стереотипів, а багато з 



 Процеси формування і функціонування стереотипу … 

206 
 

існуючих поглядів значно суперечать один одному. Ці протиріччя породжують ряд 
проблем пов'язаних із сприйняттям дійсності, де стереотипи є елементом, що 
структурує і закріплює в буденній свідомості стереотипні уявлення. 

Зміна стереотипів в індивідуальній свідомості, як і проблема стереотипизації 
суспільної свідомості, як правило, пов'язана із зміною колективних переконань, які, 
у свою чергу,  є результатом колективних дій,  що визначають якісну зміну життя 
цілого соціуму.  

Стереотипна картина світу буває неповною, але це картина можливого світу, до 
якої людина пристосовується. Механізм стереотипизації (тобто механізм утворення 
стереотипу) не є природженим інваріантом людської свідомості. Стереотипизація 
пов'язана з таким явищем як «установка» сприйняття - готовність людини 
сприймати явище або предмет певним чином, що означає, залежно від попередніх 
сприйнять. Вона складає психологічну основу стереотипу. 

В основу уявлень про стереотип полягає здатність мозку фіксувати однотипні 
зміни середовища і відповідно реагувати на ці зміни, а саме інтегрувати під впливом 
домінуючого параметра приватні структури, механізми, процеси в комплексну 
організацію, діючу циклічно і динамічно. Феномен динамічного стереотипу є 
віддзеркаленням провідного принципу роботи мозку - принципу системності, згідно 
з яким на складні комплексні дії мозок реагує, як на систему, а не як на ряд окремих 
ізольованих подразників. Стимулом, для активізації усього комплексу, що утворює 
стереотип, може стати будь-який компонент з групи подразників. 

Важливою характеристикою стереотипу при цьому, являється те, що він 
починає діяти до «включення» свідомості. У людини без участі уваги, що фокусує, 
на «несвідомому рівні»  можна виробити тимчасові зв'язки,  які фокусуються в 
довгостроковій пам'яті. Визначальну роль в збереженні тимчасових зв'язків грають 
емоційний стан і мотивація. При цьому в мисленні існує пряма механічна 
залежність, оскільки вона опосередкована самим розумовим процесом [4, с. 48]. 

В процесі стереотипизації відбувається узагальнення, схематизація домінуючих 
в тому або іншому соціумі (групі) образів і оцінок, пов'язаних з деякими поняттями. 
Це може бути перцептивний образ, коли відбувається узагальнення, стандартизація 
певних ознак референта (предмета, явища, обличчя/категорії осіб, ситуації). 

Дослідники підкреслюють асоціативну природу стереотипу. Мозок людини не 
просто реєструє зовнішні впливи на нього,  але аналізує,  синтезує та узагальнює їх.  
Результати цієї розумової діяльності закріплюються в слові. Стереотип як одиницю 
мови, що викликає на псіховербальному рівні у свідомості представників певної 
спільноти деякий мінімум подібних асоціативних реакцій за низкою семантичних 
ознак оцінного характеру.  

Стереотипи можуть створюватися і зберігатися внаслідок комунікативної 
передачі вербальних «ярликів» з покоління в покоління, без фактичної взаємодії з 
людьми, які є об'єктом стереотипу. Тут може бути використаний метод, який 
полягає в експлуатації стереотипів населення через процес "наклеювання ярликів", 
сутність якого криється у визначенні, що якщо людьми визначають ситуацій як 
реальні, то ці ситуації реальні за своїми наслідками. 

Оціночні ознаки вплітаються в структуру образу і формують певне ставлення до 
референта. Вважаємо, що домінуюча ознака визначає і характер стереотипу 
(прескриптивний / імперативний або предикативний) або, точніше, ступінь 
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вираженості (співвідношення) даних параметрів у структурі стереотипу, якщо 
виходити з того, що стереотип характеризується наявністю обох параметрів 
(приписує референту набір ознак і наказує норми поведінки та ставлення до нього). 

Використання стереотипів відбувається автоматично: людина, не тільки не 
замислюється над мотивами своїх дій, але навіть не звертає уваги на те, що деякі 
еталонні властивості суперечать емпіричній картині світу. 

Соціальні групи, спільності не тільки носії соціальної реальності надають своїм 
вчинкам і сенсам (за концепцією "ярликів"),  але й діячі,  які відтворюють в 
повсякденній практиці ті чи інші стереотипи, а так, же способи світосприйняття та 
поведінки. У феноменологічний традиції прийнято вважати, що повсякденна 
практика людини, як правило, будується на базі повсякденних типізацій, тобто 
стійких суб'єктивних визначень ситуацій, явищ та спектру можливих дій. Типізації 
будуються суб'єктом у припущенні, що незнайомі люди в типовій ситуації поведуть 
себе очікуваним чином, оскільки природа та принципи наших інтерпретативних 
схем однакові (стереотипні). 

Стереотипи формуються так само засобами мас-медіа. Думка, як зазначає А. 
Панченко, - «це сума комунікацій, що їх вона сприймає. Комунікації пропущені 
через фільтр стереотипу при подачі інформації та/або при її прийомі» [3, с.  323]. У 
процесі стереотипізації мас-медійними комунікаціями, складний диференційований 
об'єкт, редукується, в процесі спрощення поданої інформації відбувається 
здійснення передачі стереотипного знання. Причина його появи - наслідок 
необхідності розпізнавати різноманітні ситуації як результат переходу від мови 
подій до мови ситуацій,  а далі до мови кліше і слів.  В умовах політизації 
суспільства і приватизації ЗМІ, стереотипі які сформовані спрямовуються на 
використання їх для впливу на масову свідомість людей [1, с. 186].  

Таким чином, формуючи суспільну (масову) суб'єктивну свідомість, ЗМІ 
роблять активне втручання в підсвідомі структури людини, використовуючи 
стереотипи, що мають опору в глибинах підсвідомого. Комбінуючи свідомі і 
підсвідомі взаємодії, вони створюють і активно поширюють соціальні стереотипи - 
культурну форму опису і пояснення дійсності, що отримала нове буття в XXІ 
столітті. 

Сукупність стереотипів, що трансформують систему уявлень і мотивацій особи, 
виступає як тотальний засіб модифікації уявлень про життя у керованих людей. Так, 
створюється спосіб управління життям через свідомість, яка наповнюється 
смисловими матрицями, що оживають в потрібних ідеях і образах. Наповнення, 
структуризація, організація свідомості стає спеціальним видом владних технологій: 
міняючи одну матрицю на іншу, можна замінити зміст «життя», що протікає в 
заданих матрицею рамках. 

Іноді стереотип виявляється продуктом власного спостереження людини за 
будь-яким об'єктом. Характеристики спостережуваного людини ідентифікуються, 
потім узагальнюються у свідомості, і, як наслідок, активізуються у мові для опису 
всіх людей, що володіють цією ознакою. 

Дані (тобто фактично спостерігається поведінка), які можуть ставити стереотип 
під сумнів, будуть оброблятися до такої міри, що їх можна буде використовувати 
для підтримки стереотипу. Дані, які не можна тлумачити по-новому на користь 
стереотипу, будуть просто відкинуті як випадковості. Стереотипи, які 
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використовуються таким чином, вкорінюються все більше і більше, оскільки весь 
наш досвід служить підкріпленню цього стереотипу, незалежно від того, чи вірний 
він чи помилковий. 

Саме стереотипи управляють процесом сприйняття. Вони маркують об'єкти або 
як знайомі, або як дивні і незвичайні. Вони наповнюють свіже сприйняття старими 
образами і проектують на світ те,  що було приховано в пам'яті.  У світі люди і 
предмети займають призначені їм місця і діють очікуваним чином. 

Люди дотримуються стереотипів не тільки власних, але й інших груп людей їх 
визначають як ауто-стереотипи і гетеростереотипи. Відповідно ауто-стереотипами 
називаються стереотипи, пов'язані з своєю власною групою, а належать до інших 
груп -  гетеростереотіпов.  Фактично,  часто має місце збіг ауто-стереотипів з 
гетеростереотипами, яких дотримуються інші, стосовно цієї групи. 

Наявність як диференціюючого, так і інтегруючого процесу в системі виділення 
«свого» і «чужого» образу вказує більше не на частоту взаємних контактів між 
представниками спільнот, а на наявність у свідомості представників груп потреби 
дати кожному явищу певний стереотип незалежно від рівня і якості безпосередньої 
взаємодії з ним. 

Стереотипи залишаються на рівні прихованих суб'єктивних умонастроїв, які 
індивід і суспільство,  частіше за все,  від «чужих»  навмисно приховують.  
Стереотипи це рухомі, внутрішньо мобільні структури і є продуктом процесів, які 
природним і неминучим чином ведуть до їх формування та збереження. 

Щоб зрозуміти, як стереотипи створюються і зберігаються, необхідно 
усвідомити сутність психічних процесів, з яких вони формуються. Ці процеси 
містять у собі вибіркову увагу, пам'ять, оцінку, формування понять і категоризацію. 
Всі ці процеси взаємодіють один з одним, роблячи стереотипи неминучим аспектом 
людського життя. Механізм формування стереотипів включає також інші когнітивні 
процеси, в тому числі казуальну дистрибуцію, тобто пояснення людиною причин 
своєї та чужої поведінки. 

Фактично, будучи загальними категоріями ментальних понять, стереотипи є 
феноменами, що допомагають людині організовувати інформацію про світ.  

Стереотип формується і зберігається в суспільній свідомості.  Він пов'язаний з 
особистісним сенсом (відношення мотиву дії і поведінки до його мети) і 
особистісним зростанням. Оволодіння культурою передбачає знання певної 
сукупності уявлень про світ, і, як наслідок, засвоєння певної системи орієнтирів і 
вмінь, які для будь-якого члена суспільства або соціальної групи є необхідними. 
Зміни характеру соціальних відносин веде до зміни параметрів стереотипів, аж до 
повного їх руйнування або заміни іншими. 

У науці намітилася тенденція розуміння стереотипізації як раціональної форми 
пізнання, як окремого випадку більш універсального процесу категоризації. 
Стереотипи – майже неминучий наслідок категоризації. Створюючи соціальні 
категорії, ми фокусуємося на характеристиках, завдяки яким люди, що належать до 
цієї категорії, схожі один на одного і відрізняються від інших людей. 

Тим не менш, стереотипізація не тотожна процесу категоризації. Ми можемо 
ідентифікувати індивіда на основі об'єктивних властивостей - як члена категорії, але 
не приписувати йому жодної стереотипної якості. Слід враховувати, що 
стереотипізація є наслідком категоризації соціальних об'єктів, яка відрізняється від 
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категоризації об'єктів фізичного світу, впливом на неї відносин між групами. 
Стереотипизація свідомості здійснюється в межах "інтерпретативного поля", тобто 
поля,  в рамках якого відбувається осмислення та визначення явища свідомістю і 
його подальше сприйняття, які мають складні і самостійні механізми 
саморегулювання та самоуправління нервової діяльності і усім організмом в цілому. 

Ступінь стійкості стереотипу залежить не тільки від зовнішніх умов, але й від 
конкретних носіїв (суспільство, група, особистість) з їх повсякденними уявленнями, 
емпіричними настроями, що переломлюються через систему експлікацій, іноді 
збудованих в цілісну наукову або політичну картину світу. У ній світ думок має свої 
особливості і способи вираження, свідому (або несвідому) налаштованість, віру 
(раціональну або ірраціональну) в ті чи інші суспільні орієнтації на практичні дії, 
наприклад, на розвиток масової культури, на підтримку висунутої тим чи іншим 
лідером політичної програми і т.п. 

Висновки.  
· Соціальний стереотип виявляється як у формі стереотипу мислення, так і 

стереотипу поведінки особистості. Він виникає на основі спонтанних почуттів 
та емоцій і визначається, природними умовами розвитку людей, що 
закріплюються в колективній свідомості.  

· Механізм створення і збереження стереотипів безпосередньо пов'язаний з 
психофізіологічної сферою людини. 

· Складна взаємодія соціальних факторів з власними культурними і 
психологічними процесами роблять стереотипи актуальними для 
дослідження. Будь то позитивні чи негативні стереотипи, вони, як правило, 
обмежені. Причина цього в тому, що стереотипи як ментальні категорії людей 
мають властивість існувати і функціонувати самостійно, незалежно від 
індивідуальної свідомості, формуючи - "стереотипне свідомість". 

· Замість того, щоб використовувати стереотипи в якості узагальнень, щодо 
якоїсь групи людей, а потім уточнювати їх на підставі інтеракцій з 
конкретними індивідами, людина, найчастіше, використовує стереотипи як 
набір жорстких припущень, що відносяться до всіх людей цієї групи, 
незалежно від індивідуальних відмінностей або свідоцтв зворотного. 
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