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Стереотип – стійкий і спрощений образ 

чи уявлення про явище, особу або групу людей,  

сформований під впливом соціуму або власного 

досвіду; те, що повторюється, що наслідують і 

чого дотримуються.



Поняття

«стереотип» 

вперше використав

Волтер Ліппман
в 1922 р. для

характеристики

системи сприйняття

людиною

навколишнього світу



По-перше, стереотипи завжди простіші,

ніж реальність – складні характеристики

стереотипи «укладають» в дві-три пропозиції.

По-друге, стереотипи люди набувають (від

знайомих, засобів масової інформації і ін.), а не

формулюють їх самі на основі особистого

досвіду.

Волтер Ліппман, виділив чотири 

основні ознаки стереотипу.



По-третє, всі стереотипи помилкові,

більшою чи меншою мірою. Завжди вони

приписують конкретній людині межі, якими вона

зобов'язана володіти лише через свою

приналежність до певної групи.

По-четверте, стереотипи дуже живучі.

Навіть якщо люди переконуються у тому, що

стереотип не відповідає дійсності, вони схильні

не відмовитися від нього, а стверджувати, що

виключення лише

підтверджує

правило.



Наші уявлення про інших людей і явища

часто формуються на основі інформації з інших

джерел, а не з нашого безпосереднього досвіду.

Відтак, виникають відносно стійкі і

спрощені уявлення про ту чи іншу людину,

соціальну групу, подію чи явище, які називають

стереотипами.

Звідки беруться стереотипи 

Формуються у 
процесі 

життєдіяльності 
суспільства

Передаються від 
батьків, родичів, 

знайомих
Формуються за 

допомогою 
літературних джерел, 
кіно, засобів масової 

інформації



Динаміка стереотипів

Стереотип починає діяти ще до того, як

вмикається розум. Це накладає специфічний

відбиток на дані, які сприймаються нашими

органами чуття ще до того, як ці дані досягають

розуму.

Ніщо так не чинить

опір утворенню або критиці,

як стереотип, так як він

накладає свій відбиток на

фактичні дані в момент

їхнього сприйняття.



У випадках коли досвід

вступає в протиріччя зі

стереотипом, можливий двоякий

результат: якщо індивід вже втратив

певну гнучкість або йому в силу якоїсь значної

зацікавленості вкрай незручно міняти свої

стереотипи, він може проігнорувати цю

суперечність і вважати його винятком, що

підтверджує правило, або знайти якусь помилку,

а потім забути про цю подію.

Але якщо він не втратив цікавості або

здатності думати, то нововведення інтегрується

у вже існуючу картину світу і змінює її.



Професійні 

Етнічні 

Фізіогномічні Національні

Соціальні  Регіональні Групові 

Політичні  Расові Державні  

Гендерні  Релігійні  

Види стереотипів за сферами 

життя



Вплив стереотипів 

Позитивні Негативні

-передають життєвий досвід

поколінь;

-сприяють формуванню та

усвідомленню наших

цінностей;

- захищають наше

становище в суспільстві і

наші права;

-формують стиль поведінки;

- дозволяють робити відбір

інформації;

-є гарантією нашої

самоповаги.

-спричиняють опір навчанню

або критиці;

-заважають об'єктивному

сприйняттю речей;

-формують негативне ставлення

до явища або соціальної групи;

-призводять до неправомірної

поведінки або злочинів та

виправдовують їх;

-сприяють виробленню

комплексів;

-дозволяють зомбувати та

маніпулювати людьми.



З одного боку, стереотипне сприйняття

світу дозволяє людині скоротити час на

обдумування та реагування на мінливі умови

навколишнього середовища.

Однак таке бачення світу маніпулює

нашою свідомістю і заважає сприймати світ у

всій його багатогранності.



-усвідомити його наявність;

-пошукати об'єктивну інформацію про людей чи

явища, що є в основі стереотипу;

-не сприймати усю спільноту, групу через

окремих представників;

-позбуватися переконань, що власна думка є

найправильнішою;

-уникати «навішування ярликів»

-зосередити увагу на позитивному.

Для того, щоб подолати той чи 

інший стереотип, необхідно: 



Сформовані стереотипи зазвичай стійкі і

можуть зберігатися упродовж тривалого відрізку

життя людини. Їх руйнування може

супроводжуватись роздратуванням, відчуттям

дискомфорту, порушеннями психічної рівноваги.

Можливо, ваше вороже ставлення до

нового – це вияв інстинкту самозбереження, що

намагається захистити вас від можливих

потрясінь, пов’язаних із руйнуванням звичних

стереотипів?



Одним із дієвих способів протидії

стереотипам є розвиток гнучкості та критичності

мислення, розширення кругозору, самоосвіта.

Залишайтеся собою, будьте цінними, дійте

відповідно до власних переконань.


