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культурної ментальності (яка, і це – трагедія української нації – дуже наближена до кордонів України до і після 
1939/1946 років) патерналістські очікування [11, с. 239–240]. Ось чому О. Чаленко, В. Піховшек, О. Бузіна чи К. 
Стогній завжди матимуть свою вдячну аудиторію, яка цілком щиро вважатиме “нашистами”, “ бандерлогами”, 
“свідомитами” проукраїнски налаштованих українців. 
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СТЕРЕОТИПИ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО СВІТУ 
В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА 

 
Автор аналізує стереотипи свідомості сучасного світу в контексті трансформації свідомості суспільства з позицій 

психології та соціології. На базі аналізу стверджує, що механізми утворення стереотипів мають специфічний характер і 
щільно пов’язані із  змінами у суспільстві. 

Ключові слова: стереотипи, свідомість, трансформація свідомості. 
 
Автор  анализирует  стереотипы  сознания  современного мира  в  контексте  трансформации  сознания  общества  с 

позиций  психологии  и  социологии.  На  базе  анализа утверждает,  что  механизмы  образования  стереотипов имеют  
специфический  характер  и  плотно  связаны  с изменениями  в  обществе. 

Ключевые  слова:  стереотипы,  сознание,  трансформация сознания. 
 
An  author  analyses  the  stereotypes  of  consciousness  of  the modern  world  in  the  context  of  transformation  of 

consciousness  of  society  from  positions  of  psychology  and sociology.  On  the  base  of  analysis  asserts  that  the mechanisms  of  
formation  of  stereotypes  have  specific character  and  densely  related  to  the  changes  in  society. 

Keywords:  stereotypes,  consciousness,  transformation  of consciousness. 
 
 

Проблема, яка досліджується, полягає в тому, що у суспільстві, яке знаходиться вже понад двадцять років у 
стані перманентних змін, відбувається помітна трансформація. Остання тягне за собою зміни не тільки на 
соціальному рівні, але згодом і на генетичному. Нині ми не знаємо того, який ступінь трансформаційних змін 
притаманний сучасному суспільству (у тому числі й українському), дія яких принципів і закономірностей таких 
змін є інмутаційною (тягне негативні зміни суспільства), мутаційною (тягне позитивні зміни суспільства) або 
абмутаційною (не тягне жодних змін суспільства).  

Для пошуку відповідей на поставлені питання було здійснене теоретичне дослідження, мета якого полягає у 
ідентифікації та описі ролі стереотипів, які трансформують свідомість суспільства.  

Об’єктом дослідження було обрано процеси трансформації свідомості суспільства, предметом – стереотипи 
свідомості сучасного світу в контексті трансформації свідомості суспільства. 

Основними методами дослідження стали такі: метод абстрагування, методи аналізу, синтезу тощо.  
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Хід дослідження 
Під стереотипами слід розуміти «усталене ставлення до подій, вироблене на основі порівняння їх з 

внутрішніми ідеалами» [3].  
Нині існує декілька уявлень про стереотипи. 
По-перше, стереотипами раніше називали «монолітну друковану форму, копію з типографського набору або  

кліше, використовувану для друкарських машин», яз стверджують автори електронної енциклопедії «Вікіпедія» 
[3]. Згодом, із розвитком наук про соціальне, з’явилася необхідність констатувати певну розбіжність у тлумаченняї 
психологів і соціологів. 

З позицій психології стереотип – це певне ставлення до подій. 
З позицій соціології стереотипом стали називати «систему економії ресурсів у процесі оцінювання моделей 

середовища» [3]. 
Варто уточнити і деталізувати тлумачення, запропоновані дослідниками психології і соціології.  
Визначення стереотипу як певного ставлення до подій, виробленого на основі порівняння їх з внутрішніми 

ідеалами, психологами вважається нормативним. Наприклад, українці вважають нормою для себе і своєї родини 
дарувати дітям та один одному подарунки на день Світого Миколая. На Святвечір (щороку, вніч проти 14 січня) у 
кожній родині, що проживає в Західній Україні, готується кутя (відвар пшениці з медом, горіхами і маком). Згадані 
дії ураїнських родин вважаються національними традиціями і є стереотипами поведінки українців. У кожної нації є 
подібні до українських свої стеретотипи чи прикмети. Наприклад, росіяни вірять у те, що чорний кіт, який 
переходить дорогу попереду людини, віщує тим самим невдалий день. Так само вважається поганим, коли будь-
яка жінка вранці перетинає пішоходу дорогу, несучи в руках пусте відро. До стеретипних слід віднести такі моделі 
поведінки, які повторюються від покоління до покоління, смисл повторення яких вже не сприймається адекватно й 
усвідомлено. Наприклад, у багатьої народів світу 13 число кожного місяця вважається нещасливим. Майже 
магічним є число «7». Наприклад, в індуїзмі функціонують безліч понять та категорій, що пов’язані с числом 
«сім»: сім мудреців (Sapta-Rishis), сім світів (Sapta-Lokas), сім священних міст (Sapta-Puras), сім священних 
островів (Sapta-Dvipas), сім священних морів (Sapta-Samudras), сім священних гір (Sapta-Parvatas), сім священних 
дерев (Sapta-Vrikshas), сім пустель (Sapta-Aranyas) [1]. Саме віра в таємне значення числа «сім» (як, до речі, й 
числа «666») є стимулом до стереотипізації свідомості людей, яка тягнее за собою і трансформацію свідомості і, як 
наслідок, міняє поведінку соціуму.  

Психологічний механізм перетворення (трансформації) побутових явищ і процесів у явище стереотипізації 
пояснюється досить просто тим, що з дитинства особистість чує від оточуючих про «незвичайність» або 
«сакральність» певного предмету побуту. Із часом, із віком, особистість починає звикати до нав’язаної 
суспільством думки, пізніше, після багатократного повторення, без практичної перевірки приймає на віру те, що 
говорять оточуючі, а у свідомому віці легко й добровільно та усвідомлено підкоряється існуючим й розхожим 
думкам і судженням про певні явища, предмети і процеси. Таким чином народжуються і закріплюються в масовій 
свідомості стереотипи, які трансформують поведінку особистості.  

Де у чому інакше пояснюють соціологи значення й походження явища стереотипізації, яке змінює 
(трансформує) поведінку індивіда. Дослідники соціології вважають стереотипом систему економії ресурсів у 
процесі оцінювання моделей середовища.  

В основу наведеного визначення покладено концепцію Волтора Ліппмана. Суть концепції полягає в 
декількох таких положеннях (викладається за: [3]): 

1) людська культура є відбором, реорганізацією та відстеженням різних моделей середовища; 
2) формування стереотипів є економією власних зусиль; 
3) спроба побачити всі речі заново і в подробицях, а не як типи і узагальнення, втомлює, а для зайнятої 

людини практично приречена на провал; 
4) системи стереотипів можуть служити ядром нашої особистої традиції, способом захисту нашого 

становища в суспільстві; 
5) стереотипи впорядковують несуперечливу картину світу пересічного індивіда (звички, смаки, 

здібності, задоволення і надії); 
6) стереотипна картина світу може бути неповною, але це картина можливого світу, до якого ми 

пристосувалися; 
7) картина світу – це дім індивіда, куди ніхто не має права заходити без дозволу; 
8) будь-яка зміна стереотипів сприймається як атака на основи світобудови; 
9) приймати чи не приймати «чужинця» до своєї картини світу вирішує кожний для себе сам; 
10) порівняння власної картини світу з картиною світу іншого індивіда частіше закінчується 

розчаруванням, оскільки власні стереотипи, які  складають основу картини світу індивіда, частіше не збігаються з 
картиною світу іншого індивіда; 

11) стереотипи є гарантією нашої самоповаги;  
12) стереотипи проектують у зовнішній світ усвідомлення наших цінностей; 
13) стереотипи захищають наше становище в суспільстві і наші права; 
14) стереотипи наповнені почуттями, уподобаннями, приязню або неприязню, асоціюються зі страхами, 

бажаннями, потягами, гордістю, надією. 
Враховуючи синтетичну тенденцію поєднання поглядів психологів і соціологів на феномен стереотипів, 

надалі ми вконструйовуємо в картину світу читача підхід до їхнього аналізу як до соціального явища свідомості 
сучасного світу в контексті трансформації свідомості суспільства. 

Стверджуємо також, що стереотипи функціонують як фактор трансформації свідомості суспільства. На наш 
погляд, стереотипи функціонують як сталі й майже неусвідомлені уявлення (знання) про оточуючий світ.  
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Варто назвати особливості функціонування стереотипів. 
1. Стереотипи прищеплюються кожній людині від народження. Перші слова матері зв’язують дитину зі 

світом і зобов’язують її зосереджувати увагу на фізіологічному рівні на той об’єкт, яким мама є. Члени родини 
народженої дитини підкріпляють і закріплюють рефлекторну реакцію дитини на зорові та звукові подразники. 
Таким чином прищеплюється стереотип психофізіологічної реакції на родину, яку назвемо умовно «це – мама», 
«це – близькі і рідні люди». 

2. Стереотипи подібні до установок як до результату соціалізації. Якщо під час прогулянки, перебуваючи у 
пісочниці, дитина чує від батьків про заборону сипати пісок на голову іншій дитині, значить так робити неможна. 
Дитина сприймає заборону як норму поведінки для себе, дитина соціалізується. 

3. Стереотипи дійсно економлять психічну енергію людини. Добровільно приймаючи впродовж соціалізації 
правила поведінки в суспільстві, наприклад, підліток не противиться батькам або друзям і відповідає на прохання 
або заборону не робити дурниць погодженням. Підліток таким чином економить власні сили, час, нерви. 

4. Дія стереотипів непомітна в житті індивіда. Рефлексуючи власне життя, індивід не помічає того, що 
знаходиться під упливом своїх стереотипів. Наприклад, коли людина оцінює політичні події, вона забуває, що має 
певні симпатії до певних політичних суб’єктів. У розмові з колегами або товаришами чи родичами заангажований 
індивід доводить власну точку зору як таку, яку «повинні» прийняти слухачі. Рефлексія сліпа щодо власних 
стереотипів.  

5. Різні індивіди по-різному усвідомлюють дію стереотипів у силу того, що існують різні типи характерів і 
темпераментів, акцентуацій тощо. Наприклад, екстраверти будуть нав’язувати власну позицію щодо переглянутого 
художнього фільму. Інтраверти можуть ззовні не показувати власної заангажованості, тим самим приховуючи її і 
власну трансформацію свідомості.  

6. Стереотипи свідомості сильних (які погано піддаються змінам під впливом зовнішніх подразників) типів 
темпераменту майже не контрольовані. 

7. Стереотипи свідомості слабких (які легко піддаються змінам під впливом зовнішніх подразників) типів 
темпераменту контролюються. 

8.  Якщо стереотипи свідомості не є «міцними» і стійкими, нові стимули можуть поступово, із часом, 
руйнувати їх. 

9. Разом із руйнацією старих стереотипів у свідомості індивіда формуються риси нових стереотипів.  
10. Поступово ознаки і риси нових стереотипів закріплюються і вкорінюються у свідомість індивіда.  
11. Нарешті, під упливом нових стереотипів переформатовується стара картина світу. Таке 

переформатування слід вважати новою – вдруге трансформованою – картиною світу індивіда. Перша 
трансформація його свідомості відбулася під упливом старих стереотипів. 

Отже, стереотипи формують трансформовану свідомість індивіда, а звідси, й суспільства, що утворене 
системою взаємин індивідів. 

Теза  
Ми стверджуємо, що стереотипи свідомості сучасного світу слід розглядати в контексті трансформації 

свідомості суспільства. Висловлену тезу доводимо завдяки аргументам. 
Аргумент 1 
Стереотипи змінюють свідомість і не дають особистості залишатися творчою. Стереотипи «затирають» 

фарби реальності, не дають можливості адекватно оцінювати реальність та оточуючих людей. Стереотипи 
відбивають частіше культурні та національні архетипи і саме тому змушують особистість залишатися в 
прокрустовому ложі забобонів та пересторог. Оскільки стереотипи тягнуть за собою трансформацію свідомості 
кожної особистості, остільки трансформується все суспільство.  

Висновок 1 
Звідси висновок про те, що стереотипи трансформують свідомість суспільства.  
Аргумент 2 
Трансформація свідомості відбувається протягом усього життя особистості. Кожний новий період 

(дитинство, отроцтво, дорослішання, становлення, професійне і кар’єрне зростання, період мудрості і старіння)  
супроводжується напластуваннями стереотипів. Таке напластування деформує і нівелює старі стереотипи і 
звільнює місце для «надбання» нових стереотипів. Кожний новий стереотип тягне за собою певну парадигму 
(набір) і системі знань і забобонів, нових моделей поведінки. Таким чином особистість змінюється і підпадає під 
генетичні мутації чи інмутації. У наступних поколіннях дітей і онуків особистість не витрачає сили на опанування 
нових і невідомих для неї стереотипів. Особистість економить на щепленні собі і собі подібним нових стереотипів. 
Виникає суспільство стереотипізованих особистостей або особистостей, свідомість яких трансформована. 

Висновок 2 
Отже, стереотипи – це інструмент трансформації свідомості як кожного індивіда, так і всього суспільства, 

що складається із індивідів. 
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