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ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

У статті проаналізовано основні теоретичні підходи до поясення феномена
стереотипу. Виділено основні теоретичні напрями у вивченні явища стереотипів. Ко-
ротко подано поняття стеретипу та його характеристику. Окрему увагу приділено
розгляду стереотипів у межах соціокультурного підходу. Здійснено спробу сконструю-
вати синтезовану модель для вивчення стереотипів.

Ключові слова: стереотип, соціально-психологічний підхід, соціокультурний
підхід..1

Сьогодні “стереотип” належить до одного з найбільш уживаних термі-
нів у зарубіжних й українських соціогуманітарних дослідженнях. Проте не-
має чіткого окреслення, за допомогою яких підходів слід розглядати цей тер-
мін, тому мета нашої статті полягає у визначенні основних підходів, які є
підґрунтям для наукового осмислення феномена стереотипізації як складової
соціокультурного середовища. Одне із завдань цієї статті – здійснити спробу
побудови синтезованого підходу до вивчення стереотипу на основі попере-
дньо набутих знань, адже проблема полягає в невідповідності наявних теоре-
тичних розробок теоретичним та практичним запитам, значущості тематики
конструювання стереотипів у сучасному соціумі, з одного боку, та браку його
теоретичного розпрацювання, а відтак, і недостатності науково обґрунтова-
них методик такого типу емпіричних досліджень – з іншого.

У соціогуманітарних науках інтерес до стереотипів як одного зі спо-
собів сприйняття соціальної реальності почав формуватися в 20-х рр.
ХХ ст. Протягом першого періоду – 20–60-ті рр. ХХ ст. – стереотип роз-
глядали переважно як негативне, але водночас неуникненне явище. Основ-
ний акцент робили на вивченні “антропостереотипів”, а саме гендерних, про-
фесійних, політичних, етнічних тощо. У цьому ключі працювали Т. Адорно,
Р. Бінклі, К. Брейлі, Дж. Доллард, Д. Кац, О. Клайнберг, У. Кларк, У. Ліпп-
ман, У. Олбіг, Г. Оллпорт, М. Хоркгаймер та ін.

Хронологічно першою спробою осмислити феномен стереотипу була
праця У. Ліппмана, який уперше вжив термін “стереотип” у 1922 р. для
опису особливостей формування суспільної думки. У його праці подано
таке визначення терміна стереотип: “прийнятий в історичній спільноті зра-
зок сприйняття, фільтрації, інтерпретації інформації, що виявляється в
процесі розпізнавання та пізнання навколишнього світу й базується на по-
передньому соціальному досвіді індивіда” [1]. З інтерпретації У. Ліппмана
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випливає, що суспільна культура – це, головним чином, відбір, реорганіза-
ція та класифікація різних моделей середовища. Процес формування сте-
реотипів пов’язаний з необхідністю економії власних зусиль індивіда сто-
совно пізнання та осмислення навколишнього середовища [1]. Індивід не
змушений самостійно класифікувати дійсність “по-новому”, оскільки може
спиратися на наперед задані межі пізнання соціальної реальності.

У. Ліппман у своїй праці виокремлював чотири характеристики сте-
реотипів. По-перше, стереотипи завжди простіші, ніж реальність: складні
явища стереотипи “укладають” у два-три речення. По-друге, стереотипи
люди отримують із соціального середовища (знайомі, засоби масові інфо-
рмації тощо), а не формулюють їх самі на основі особистого досвіду. По-
третє, всі стереотипи помилкові більшою чи меншою мірою: вони завжди
приписують конкретній людині очікування, відповідно до яких вона пови-
нна поводитися та діяти внаслідок своєї належності до певної групи. По-
четверте, стереотипи дуже стійкі: навіть якщо люди переконуються в тому,
що стереотип не відповідає дійсності, вони схильні не відмовитися від ньо-
го, а стверджувати, що виняток лише підтверджує правило [2]. На думку
У. Ліппмана, саме система стереотипів формує картину соціальної реаль-
ності індивіда [1].

Слід зазначити, що після піонерської публікації У. Ліппмана термін
“стереотип” було підхоплено представниками більшості соціальних і гу-
манітарних наук. Великим недоліком було те, що його застосовували до
різних соціальних, психологічних та фізіологічних феноменів, що спричи-
нило розмивання його значення. Як радикальний приклад можемо згадати
напрацювання фізіологічної школи І. Павлова, яка в 20–30-х рр. ХХ ст. в
СРСР активно вивчала феномен “динамічного стереотипу”, тобто здатність
мозку фіксувати однотипні зміни середовища й відповідно реагувати на ці
зміни [3]. Варто зазначити, що таке трактування стереотипу було надто ре-
дукціоністським і не набуло популярності в соціогуманітарних науках,
адже автор описував процес формування стереотипу з погляду фізіолога.

Поняття стереотипу набуло абсолютно відмінного трактування в ін-
ших учених. Наприклад, один із послідовників У. Ліппмана соціолог
Р. Бінклі вважав, що стереотипи дають змогу пересічному громадянинові
адекватно оцінювати ситуацію, тобто автор вважав стереотип “узагальню-
вальним знаменником”, який дає можливість структуризувати свої знання,
а також не витрачати свого часу на перевірку “відомих фактів”, а компакт-
но його використовувати [4]. Саме такий підхід до трактування стереотипу
активно використовували у формуванні громадської думки.

Паралельно відбувалося розширення сфер, у яких застосовується по-
няття “стереотип”. Поряд із соціальними стереотипами дослідники почали
виділяти етнічні, гендерні, політичні стереотипи тощо. Велику увагу було
також присвячено розробці нових методів та практичним емпіричним до-
слідженням, які, відповідно, впливали на подальший розвиток теорій.
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У 1933 р. Д. Кац і К. Брейлі, після проведення одного з найбільш ма-
сштабних соціально-психологічних експериментів, окреслили новий на-
прям досліджень. Розроблена ними методика вивчення етнічних стереоти-
пів заклала методологічну основу дослідження міжетнічних стереотипів на
довгі роки [5], про що йтиметься нижче. Також у 20–30-х рр. ХХ ст. про-
блему стереотипів досліджував Е. Богардус, який розробив власну методи-
ку. Усі вищеназвані автори спиралися на ідеї У. Ліпманна про стереотипи,
але у своїх працях часто зверталися до поняття “етнічний стереотип” і ви-
значали його як стійкі уявлення, що мало узгоджуються з реаліями. Вони
вважали, що стереотип виникає з притаманної людині властивості спочат-
ку перевірити, визначати й дати оцінку явища, а потім уже його спостері-
гати [3, c. 11].

Друга світова війна та її наслідки були поштовхом до посилення ці-
леспрямованого вивчення явища стереотипізації, зокрема негативних етні-
чних стереотипів. У 1945–1948 рр. в США Т. Адорно та М. Хоркхаймер
реалізують дослідницький проект “Авторитарна особистість”, в якому зве-
ртаються до проблеми стереотипів. Останні вони розглядають як феномен,
що має соціальну природу, проте більше притаманний особам певного
психологічного складу – так званим авторитарним особистостям [6]. У праці
“Авторитарна особистість”, яка була опублікована у 1950 р., Т. Адорно на-
голошує, що індивіди однієї й тієї самої етнічної групи мають значні роз-
біжності за ступенем впливу на них етнічної стереотипізації [3]. Автор на-
голошує, що все залежить не тільки від етнічної чи національної належно-
сті, а й від особливостей первинної соціалізації індивіда.

Водночас за ініціативою ЮНЕСКО було проведено широкомасштабне
дослідження, метою якого було вивчення етнічних стереотипів та факторів,
що їх детермінують. Дослідження проведено в Австралії, Англії, Німеччині,
Франції, Італії, Нідерландах, Норвегії, США. На основі проведеного дослі-
дження опубліковано чимало праць. Так, О. Кленберг на основі аналізу ре-
зультатів дослідження запропонував таке визначення поняття “етнічний сте-
реотип”: “це картина в розумах людей щодо їхньої власної чи інших націо-
нальних груп. Схожі образи чи уявлення зазвичай поширені в суспільстві; як
правило, вони надзвичайно примітивні й не відповідають об’єктивній реаль-
ності” [3; 7]. Як бачимо, це визначення фактично є конкретизацією щодо
сфери етнічних відносин від більш загального визначення У. Ліппмана.

Починаючи з 1960-х рр., інтерес до вивчення етнічних стереотипів
значно посилюється. Адже в період з 1960-х до кінця 1980-х рр. відбулися
значні зміни не тільки в житті людей, а й на геополітичний мапі світу:
з’явилося кілька десятків нових незалежних країн, що спричинило різке
зростання національних/етнічних конфліктів, численних громадянських
революцій, що й викликало інтерес з боку дослідників, зокрема в галузі
соціології. Проте тут варто наголосити, що замість стереотипів, тобто уяв-
лень, відбувся зсув у бік вивчення конфліктів, тобто дій, оскільки це було
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більш актуальним для того часу. Відповідно, у сфері вивчення стереотипів
відбувається переорієнтація, і як попередній висновок варто наголосити,
що стереотипи в той час сприймають як “підсумок” засвоєної інформації;
також здебільшого вважають, що саме ці “стереотипи” найбільшою мірою
впливали на міжнаціональні відносини.

Що ж стосується досліджень того періоду на території СРСР, то ак-
тивне вивчення феномена стереотипів розпочинається з 50-х рр. ХХ ст. На
думку О. Шерман, відправною точкою стала праця Г. Аптекера “Уолтер
Ліппман та демократія”, в якій вперше йшла мова про теорію У. Ліппмана
та вживання терміна “стереотип” [6]. На думку Г. Аптекера, саме теорія
У. Ліппмана доводить неспроможність демократії та зводить її реальну
сутність до маніпуляції масами шляхом відповідної пропагандистської об-
робки з боку еліт. Приблизно тоді ж, наприкінці 1960-х – на поч. 1980-х рр.
з’явилося кілька праць В. Ядова та І. Кона, які мали більш соціально-
психологічний фокус і намагалися розглянути глибинну сутність явища
стереотипу та закласти під нього теоретичну основу [3]. Зокрема, розроб-
ляли поняття “соціальний стереотип”. В. Ядов під стереотипами розумів
“чуттєво забарвлені соціальні образи” [8, с. 70]. Він наголошував що в до-
слідженні ідентичності важливою є належність індивіда до суспільства чи
групи, що супроводжується процесом стереотипізації, тобто емоційним за-
барвленням уявлень про “своїх” і “чужих” [8]. Автор акцентує увагу на
глибинних механізмах формування соціальної ідентичності, укорінених у
турботі та страху щодо втрати свого “Я”, утиснення потрібності й звідси
проявів агресії стосовно інших груп, які становлять реальну або ж мініма-
льну небезпеку для “своєї” групи чи суспільства [8].

Проте явище стереотипу було радше маргінальним для дослідницьких
інтересів В. Ядова та І. Кона. Відтак, засновником радянської школи аналізу
соціальних стереотипів вважають П. Шихирєва, який уже в першій своїй
статті “Дослідження соціальних стереотипів в американській соціальній на-
уці” (1971 р.) фактично сформулював концептуальну модель для аналізу
цього поняття в радянські часи. Автор у своїй праці поєднує дві історичні
зумовленості: 1) соціальний стереотип, яким описуються соціальні відноси-
ни та соціальна ідентичність як глибинне ціннісне переживання своєї уніка-
льності, виражене в “Я”- або “ми”-образах; 2) соціальні уявлення (репрезен-
тації) як знання здорового глузду чи буденного практичного мислення. Ін-
шими представниками цієї школи були В. Агеєв та О. Семендяєва, які звер-
талися до соціальних та психологічних аспектів проблеми. У 1985 р. вийшла
колективна монографія за редакцією А. Байбуріна, присвячена етнічним
стереотипам поведінки. О. Ваніна здійснила спробу аплікації поняття
“соціальний стереотип” до методик аналізу економічних стереотипів [6].

В українській соціології стереотипи вивчають В. Арбеніна, В. Крас-
них, А. Ручка, В. Середа, Ю. Сорока, Н. Яковенко та ін. А. Ручка розглядає
термін “стереотип” крізь призму соціокультурного підходу, вивчаючи
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конструювання образів “свого” та “чужого” в умовах сучасного полікуль-
турного середовища [9]. В. Арбеніна вивчає міжетнічні відносини у формі
реальної взаємодії, яка значною мірою залежить від ставлення до груп, що
склалося в масовій та індивідуальній свідомості. В основі цих уявлень –
стереотипи [10]. В.В. Середа розглядає стереотипи як важливу складову
національної ідентичності [11].

Явище стереотипів загалом привертає увагу багатьох сучасних зару-
біжних та вітчизняних дослідників. Внаслідок цього сформувалося своєрі-
дне міждисциплінарне поле, у якому розглядається згадане явище в різних
теоретичних площинах. Отже, спробуємо класифікувати основні теоретич-
ні підходи. Загалом існує кілька різних класифікацій. О. Щербакова виді-
ляє три основні теоретичні напрями у вивченні явища стереотипів. Її кла-
сифікація базується на відмінностях у об’єкті дослідження.

1. Перший напрям розглядає стереотип як культурний спадок, який
формується й передається суспільством. Наголос робиться на спрямовано-
сті на культуру.

2. Другий напрям зосереджений на коренях упереджень як процесу
й способу мислення, яке оперує стереотипами, призводить до внутрішньої
напруженості відносин і спотворює розвиток індивідуальних рис. Відпові-
дно, основний акцент зроблено на індивіді (Т. Адорно).

3. Третій теоретичний напрям розглядає процес категоризації інди-
відів і надання спільних характеристик цим категоріям як неуникненний
процес пізнання. У межах цього напряму наголос робиться на процесах пі-
знання (Pettigrew T.F.) [3].

Інший підхід пропонує поділ основних теорій дослідження стереоти-
пів на дві основні парадигми: соціально-психологічну й соціокультурну.
Представники соціально-психологічної парадигми зосереджують свою
увагу на психологічних механізмах формування стереотипів, розглядають
стереотипи як елемент когнітивного процесу сприйняття та категоризації й
вивчають їхню роль у формуванні групових кордонів і міжгрупової взає-
модії. Однією з найперших теорій пояснення стереотипів є теорія “раціо-
нального зерна” [11]. Згідно з нею, стереотип є похідним від окремих аспе-
ктів соціальної реальності. Це не означає, що стереотипи дають повноцін-
ну картину групи, однак вони вловлюють якусь рису, властиву певній спі-
льноті, виопуклюють її й роблять видимою. Основна критика цієї теорії
полягала в тому, що люди часто є носіями стереотипів щодо груп, з якими
ніколи не стикалися. Теорія “ілюзорної кореляції” наголошує на тому, що
явища чи речі, які зустрічаються часто, є менш “помітними” [11]. Нато-
мість рідкісні явища чи риси привертають диспропорційно більше уваги,
краще запам’ятовуються, створюють ефект більшої присутності. На основі
такої “ілюзорної кореляції” й виникають стереотипи. Натомість, відповід-
но до теорії “базової помилкової атрибуції”, індивіди або групи схильні
пояснювати причини власної позитивної поведінки сталими внутрішніми
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факторами (як одвічними властивими), а причини власної негативної пове-
дінки – зовнішніми тимчасовими факторами [11]. Проте, коли йдеться про
чужинця чи чужу групу, то ситуація стає зворотною. Причини позитивної
поведінки пояснюються як зовнішні та тимчасові, а негативної поведінки –
як внутрішньогрупові й сталі.

Згідно із соціокультурною парадигмою формування стереотипів,
останні є глибоко вкоріненими в культурі, в якій особа живе та зростає;
вони формуються, репродукуються й передаються різноманітними шляха-
ми: через соціалізацію в сім’ї та школі, культурні традиції, спілкування з
друзями, постійні зустрічі з образами чи сюжетами, представленими в
книжках, газетах, на телебаченні тощо.

У соціології основні напрями досліджень стереотипів прийнято кла-
сифікувати відповідно до основних метапарадигм. Зокрема, більшість до-
сліджень стереотипів здійснено в межах структурного функціоналізму, в
якому закладено ключові теоретичні та методологічні підвалини досліджен-
ня стереотипів, який дає всі підстави визначити його провідним у цій про-
блематиці. Проте ми вважаємо такий підхід не цілком коректним, оскільки
він не враховує безпосередніх індивідуальних досвідів та сприйняття сте-
реотипів індивідами. Відтак, у вивченні цього аспекту функціонування сте-
реотипів вважаємо за доцільне звернутися до інтерпретативної парадигми
соціологічних досліджень і здійснити операціоналізацію поняття “стерео-
тип”, виходячи саме із цієї теоретичної перспективи. Для цього ми спирати-
мемось на теоретичні засади феноменологічної соціології та символічного
інтеракціонізму. Проте також не варто відкидати соціокультурного чинника
у формуванні стереотипів. Ідеї соціокультурного напряму відображені, зок-
рема, у напрацюваннях Р. О’Хари “Медіа для мільйонів”, в якій автор по-
вністю відкидає таку умову формування стереотипу, як міжгрупова взаємо-
дія, й акцентує свою увагу на тому, що стереотипи є очевидним наслідком
впливу ЗМІ на соціальну сферу [6]. На думку автора, стереотип є продов-
женням масових маніпуляцій свідомістю, а не взаємовпливу двох суб’єктів
спілкування. Процес упровадження стереотипів він подає як односпрямова-
ний та лінійний, тобто передається від влади до індивідів. Цю думку під-
тримує також відомий німецький соціолог Е. Ноель-Нойман, яка вважає, що
ЗМІ можуть закріплювати ті стереотипи, які склалися в суспільстві, “легі-
тимізуючи” їх як позицію більшості, або створювати нові [6].

Вагомий внесок у вивчення стереотипів зробила феноменологічна
традиція. Засновником цього напряму є філософ Е. Гусерль, який запропо-
нував розглядати знання людини про навколишній світ не як відображення
реальності, а як її конструювання. Знання, сприйняття, досвід є суб’єктивно
створеною конструкцією, у формі якої перед людиною постає соціальна реа-
льність. Основоположник феноменологічної традиції в соціології А. Шюц
визначає цю реальність як “усю сукупність об’єктів та подій всередині со-
ціокультурного світу як досвіду повсякденної свідомості людей, які жи-
вуть своїм повсякденним життям серед подібних собі та пов’язаних з ними
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різноманітними відносинами інтеракції” [12]. Центральне значення в теорії
посідає поняття “життєвого світу”, яке, на думку А. Шюца, є найбільш ви-
черпною базою для отримання наукового знання про соціальну реальність.
Науковий підхід позиціонує світ як суб’єктивну соціальну реальність.
Остання, як теоретичний конструкт, охоплює численні суспільні явища й
постає перед людиною у вигляді системи образно-смислових утворень: за-
гальних уявлень про світ, цінностей, норм поведінки, традицій тощо. Всі
вони відображені в людській свідомості у вигляді певних шаблонів або ти-
пізацій [12]. Останні А. Шюц визначає як набір типових конструктів, які
визначають зрозумілість соціальних ситуацій. Об’єкти та явища на цьому
рівні сприймаються в термінах і типових характеристиках, тобто таких, що
є спільними для всієї сукупності згаданої категорії. Повсякденний світ – це
обов’язково інтерсуб’єктивний світ, і саме цей факт робить можливою ус-
відомлену комунікацію, сприйняття соціальної реальності загалом. Осмис-
люються, тобто розуміються, головним чином, минулі явища, що вже
увійшли в суб’єктивний досвід, але не теперішні, не актуальні сьогодні. До
того ж осмислення, розуміння, яке, на думку А. Шюца, є основним механі-
змом усвідомлення людиною світу, проходить дві стадії – нижчу та вищу.
На нижчій стадії відбувається виникнення значущих елементів досвіду, а
на вищій утворюються стійкі конфігурації значень. Автор виділяє три види
“розуміння”: істинне розуміння, розуміння як самоінтерпретація й типізу-
юче розуміння. А. Шюц запропонував поняття “знання здорового глузду”
для позначення накопиченого за допомогою типізації досвіду, смисл якого
поділяють й інші члени суспільства [12]. Йдеться про конструкти констру-
ктів, тобто конструкти другого порядку, які відображають сутнісні процеси
конструювання соціальної реальності. Автор зазначає, що вони можуть
значно різнитися від конструктів першого порядку, оскільки значення,
якими індивіди наділяють процеси повсякденного життя, відрізняються від
їхнього соціального пояснення. Стереотип у системі типізацій А. Шюца ві-
дображений у межах розуміння конструктів як першого, так і другого по-
рядку. Адже обом поняттям притаманна властивість відтворювати смисли,
якими люди наділяють навколишній світ, до того ж допускається можли-
вість їхньої невідповідності об’єктивній реальності. Інтерсуб’єктивні світи
двох різних груп можуть суттєво відрізнятися, що стає причиною відмін-
ного бачення об’єктів індивідами різних груп. Саме тут зароджується усві-
домлення індивідом своєї групи як “ми” та іншої групи як “вони”. У нау-
ковий вжиток вводяться принципово важливі поняття – конструкти першо-
го та другого порядку, які вказують на місце стереотипів у системі конс-
труювання соціальної реальності. Варто наголосити, що А. Шюц безпосере-
дньо про стереотипи у своїх працях не писав, проте з його ідей можна зро-
бити такі висновки: саме в системі типізацій приховано розуміння стереоти-
пів як індикатора відтворення смислів, якими керуються індивіди при взає-
модії з навколишнім світом. Також саме за допомогою стереотипів ми розу-
міємо повсякденний світ [12].
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Аналогічно можна застосувати ідеї етнометодології до вивчення сте-
реотипів. Вона більше зосереджена на латентних підвалинах повсякденно-
го знання, які, як правило, не помічаються й не усвідомлюються самими
людьми. Г. Гарфінкель вважає, що соціальна структура впливає на свідо-
мість індивіда через соціально схвалювані установки, які він називає фоно-
вими очікуваннями. Йдеться про уявлення соціального суб’єкта, що закар-
бовуються у формі правил діяльності (поведінки, розуміння, пояснення
тощо). Дослідник зазначає, що люди у своїх соціальних діях завжди куль-
турно обмежені конкретними фоновими очікуваннями, що, зрештою, по-
значається на характері їхньої соціальної діяльності й самій соціальній ре-
альності. Фонові очікування, вважає Г. Гарфінкель, є фундаментальними
латентними структурами суспільного життя – прийнятими правилами (ста-
ндартами, зразками), за якими люди створюють соціальну дійсність [3; 6].

Отож, якщо визначати, що стереотипи є різновидом фонових очіку-
вань, то, згідно з ідеями Г. Гарфінкеля, саме вони будуть визначальними в
конструюванні правил та стандартів соціальної реальності.

Якщо ж використовувати ідеї символічного інтеракціонізму до ви-
вчення стереотипів, то, перш за все, слід згадати Дж. Міда, який у контекс-
ті своїх міркувань стверджував, що формування установок та моделей по-
ведінки особистості детерміновано прийняттям установок і моделей інших
членів групи. Процес утворення “Я”, на його думку, включає два ступені:
на першому “Мене” складається просто з організації конкретних установок
інших індивідів у конкретних соціальних діях, а на другому це “Мене” ви-
ступає не лише організацією цих окремих індивідуальних поглядів, а й ор-
ганізацією соціалізованих установок соціальної групи як цілого. Дж. Мід
пояснює не лише окремі аспекти досвіду, а й загальні поняття – універсалії
[12]. У випадку складної взаємодії, тобто за участю багатьох індивідів,
враховується й узагальнена думка групи стосовно спільного об’єкта їхньої
взаємодії, яку автор визначає як “роль узагальненого іншого”. З одного бо-
ку, конкретні установки знаходяться поза індивідом – там, де починається
соціальна взаємодія, а з іншого – цей конструкт трансформується в наста-
нови, уявлення індивіда, які є складовою його особистості, і, таким чином,
будучи узгодженим із соціальним оточенням, робить поведінку людини в
конкретній ситуації адекватною. Тобто установка формується на перетині
індивідуального й соціального. У цьому випадку стереотипи розглядають-
ся крізь призму установок та уявлень індивіда, що конструюються на осно-
ві досвіду й передання універсалій у процесі взаємодії індивідів. Також ва-
рто зазначати, що саме з урахуванням ідей взаємодії Дж. Міда ми можемо
описати образи “інших” або “чужих” та образ “свого” [12].

У. Томас вводить поняття “визначення ситуацій”, яке включає, з од-
ного боку, індивідуальні установки, а з іншого – орієнтацію на групові цін-
ності та норми. Автор розуміє соціальну ситуацію як реальність, у яку ві-
рять ті, хто в ній бере участь, а точніше ті, хто її визначає. Для індивіда це
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означає, що в яку б він ситуацію не потрапив, він завжди опиняється перед
специфічним очікуваннями інших учасників, що вимагають відповідної ре-
акції. І суспільство, на думку У. Томаса, можливе завдяки тому, що в біль-
шості випадків визначення найбільш важливих ситуацій, які даються різни-
ми людьми, принаймні приблизно збігаються. Забезпечують цю подібність
визначення ситуацій, як зазначає У. Томас, так звані “стійкі зразки соціаль-
ної поведінки”, які являють собою певну структуру, що закарбовується у
свідомості ще в ранньому віці. Відтак, якщо врахувати, що стійкими зразка-
ми уявлень про поведінку є стереотипи, можемо стверджувати, що згідно з
У. Томасом, стереотипи є важливою складовою соціального життя. Крім то-
го, вони закладаються в свідомість індивіда в ранньому віці [12].

Подібне знаходимо у П. Бурдьє в його теорії габітусу, який вводить це
поняття для позначення “системи набутих схем, що діють на практиці як кате-
горії сприйняття й оцінювання або як принцип розподілу на класи, і одночасно
як організаційний принцип діяльності” [12]. Габітус породжується в соціаль-
ному середовищі і є “системою стійких набутих упередженостей” [12].

П. Бергер та Т. Лукман звертаються до поняття символічних універ-
салій і визначають їх як соціально-історичний продукт, який передбачає
порядок суб’єктивного осмислення досвіду. Автори вважають, що такі уні-
версами розставляють усе по порядку в житті індивіда, оскільки інтегру-
ють найрізноманітніші значення, що існують у повсякденному житті, до-
помагають їх упорядкувати та “повернути до реальності” [12].

Аналізуючи ідеї П. Бергера та Т. Лукмана, доходимо висновку, що
універсалії вони визначають як стереотип і що саме за допомогою стерео-
типів ми структуруємо наше знання та вносимо певний порядок у сприй-
няття соціальної реальності.

Висновки. Аналізуючи подані вище класифікації, варто наголосити,
що перший напрям, представлений О. Щербаковою, як і в соціокультурній
парадигмі, розглядає стереотип як культурний наслідок, що і лежить в ос-
нові нашого дослідження. Що ж стосується другого й третього підходів, то
основою при розгляді стереотипів є швидше психологічні фактори, які
прийнято розглядати та вивчати в соціально-психологічній парадигмі.

Отож, на наш погляд, саме соціокультурний напрям дає змогу розгля-
дати стереотип як культурний феномен, що формується й репродукується
певними соціальними інститутами чи мережами. На нашу думку, стереотип
може виникати чи змінюватися не тільки під дією соціальних інститутів, а й у
процесі активних контактів із великою кількістю представників певної групи.
Але у зв’язку з тим, що соціокультурний підхід не дає змоги повною мірою
розкрити основні завдання нашої роботи, ми здійснили синтез несуперечли-
вих теоретичних положень: феноменологія (використовуватимемо положен-
ня А. Шюца про типізуюче розуміння повсякденного світу, констуювання
соціальної реальності за допомогою смислів, якими індивіди наділяють на-
вколишній світ та усвідомлення до належності “ми” та “вони” груп); ідеї
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П. Бергера та Т. Лукмана (що саме стереотипи структурують наші знання та
вносять порядок у суб’єктивне осмислення досвіду); етнометодологія (оперу-
ватимемо ідеєю, що стереотип є різновидом фонових очікувань, а також що
саме фонові очікування є фундаментальними латентними структурами
суспільного життя – прийнятими правилами (стандартами, зразками), за яки-
ми люди створюють соціальну дійсність); символічний інтеракціонізм
(із цього напряму ми використовуватимемо ідеї У. Томаса, що саме стерео-
типи є однією зі складових життя індивідів, які виявляються в стійких зразках
соціальної поведінки; а також ідеї Дж. Міда, який розглядає стереотипи через
універсалії, які при взаємодії індивідів творять образи “іниших” та “своїх”);
постструкуралістський підхід (використовуватимемо ідею, що стереотип не є
системою стійких набутих упередженостей, а навпаки, все є плинним та
змінним у сьогочасному суспільстві).
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Хымовыч О. Стереотип: теоретико-методологические подходы к интерпре-
тации

Статья посвящена анализу основных теоретических подходов к обяснению фе-
номена стереотипа. Выделены основные теоретические направления в изучении явле-
ния стереотипов. Кратко представлены понятия стеретипа и его характеристика.
Отдельное внимание уделено рассмотрению стереотипов с точки зрения социокуль-
турного подхода. Предпринята попытка предложить синтезированную модель для
изучения стереотипов.

Ключевые слова: стереотип, социально-психологический подход, социокультур-
ный подход.

Khymovych O. Stereotype: the theoretical-methodological approaches to the in-
terpretation of

The article is devoted to analysis of the main theoretical approaches to explanation of
phenomenon of stereotype. Main theoretical trends in the study of the phenomenon of stereo-
types are distinguished in the article. The notion of stereotype and its characteristic are
briefly represented. Special attention is paid to consideration of stereotypes from the point of
view of socio-cultural approach.

Key words: stereotype, socio-psychological approach, socio-cultural approach.


