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 Анотація: В статті робиться спроба визначити  позитивний та негативний вплив 

стереотипів  на процес міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, щоб зробити 

комунікативний процес більш ефективним. 
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 Глобальні процеси, що охопили майже всі сфери сучасного життя, з 

одного боку, сприяють зближенню різних культур для створення спільного 

духовного простору. З іншого боку, країни, охоплені глобалізацією, відчувають 

поступове руйнування своєї культурної ідентичності. Проте, розуміючи 

невідворотність глобальних процесів, людство прагне досягти взаєморозуміння 

між представниками різних культур. Одним із дієвих інструментів на цьому 

шляху є міжкультурна комунікація, що, насамперед, передбачає знання не 

тільки мови, але й психології, менталітету, матеріальної та духовної культури 

іншого народу. Отже, прагнучи ефективного спілкування з носіями іншої 

культури, треба виявляти повагу до культурних норм  партнерів по комунікації 

та вести діалог культур. 

 Процес міжкультурної комунікації зазвичай розуміється як взаємодія 

двох учасників комунікативного акту, що належать різним національним 

культурам. Серед багатьох причин, які ускладнюють зближення культур, 

можна зазначити  численні стереотипи, що існують в нашій свідомості та 

утворюють певні перешкоди на шляху до порозуміння. Формування 

стереотипів відбувається завдяки здатності людської свідомості закріплювати 



інформацію у вигляді стійких утворень. В залежності від характеру об'єкта та 

його місця в соціальній структурі виділяють наступні види стереотипів:  

групові, професійні, етнічні, вікові тощо. Найбільш поширеними є  етнічні 

стереотипи, внаслідок яких представники одних національних груп мають 

стійкі судження стосовно поведінки, рис характеру, звичок, зовнішності носіїв 

іншої культури. Дослідженням етнічних стереотипів займалися американські 

вчені Д. Кац та К. Брейлі, які дали наступне визначення цьому поняттю: 

етнічний стереотип - це «стійка думка, яка мало узгоджується з тими реаліями, 

які вона прагне уявити, через притаманну людині властивість спочатку 

визначити явище, а потім вже його спостерігати» [1, с. 288-289]. В основу 

етнічного стереотипу закладається зазвичай яка-небудь характерна риса 

зовнішності. Основою стереотипу може також служити і будь-яка риса 

характеру або поведінки людини (мовчазність, стриманість, скупість, щедрість, 

гостинність, доброзичливість тощо). 

 Вперше визначення поняття «стереотип» запропонував відомий 

американський журналіст, політолог та соціолог У. Ліппман в роботі 

«Суспільна думка» (1922 р.). Він розглядав стереотипи як упереджені думки, 

що формуються в суспільстві під впливом засобів масової інформації та рішуче 

керують усіма процесами сприйняття. У. Ліппман стверджував, що «стереотипи 

маркують об'єкти або як знайомі, або як дивні й незвичайні, посилюючи 

відмінність за цим параметром: злегка знайоме подається як дуже близьке, а 

трохи дивне -  як абсолютно чуже» [2]. Він виокремлював расові, релігійні та 

етнічні стереотипи, хоча зазначав, що  існує  ще багато інших стереотипів, але 

менш поширених. 

 Феномен «стереотипу» як один із механізмів соціалізації досліджувався в 

роботах О. Бодалєва, Е. Еріксона, Дж. Міда, Б. Паригіна, А. Петровського, В. 

Петровського, Г. Тарда, Г. Теджфела. В українській науці питання виникнення 

та функціонування етнокультурних стереотипів піднімалися в роботах П. 

Гнатенко, С. Кримського, В. Павленко, Ю. Римаренко, В. Січинського та інших. 



З початку 70-х років 20-го століття починається більш детальне вивчення 

конкретних форм та видів стереотипів. Проте, стереотипи продовжують 

сприйматись як носії хибної інформації, що негативно впливають на 

можливість бути правильно зрозумілим у процесі міжкультурної комунікації. 

Як наслідок, така упередженість суперечить головній функції комунікації - 

налагодити взаємодію між країнами та етносами, національними групами, 

релігійними організаціями з метою підтримки цілісності світової 

соціокультурної структури. 

 Цілком зрозуміло, що на етапі вивчення іноземної мови досить значне 

інформаційне навантаження спричиняє певну захисну реакцію з боку мозку у 

вигляді формування відповідних стереотипів. Йдеться про механізми 

формування стереотипів, підґрунтям для яких є схильність людини сприймати 

незнайому ситуацію, спираючись на свій культурний досвід. Також значний 

вплив на сприйняття нової реальності спричиняють засоби масової інформації, 

закладаючи в голови людей певні штампи щодо культурних особливостей тієї 

чи іншої нації, мову якої людина починає чи продовжує вивчати. Проте, 

неправильно було б сприймати поняття «стереотип» тільки у негативному 

розумінні. Так, будучи обізнаною щодо традицій та звичаїв чужої культури, 

людина простіше та значно швидше може пристосуватися до нового мовного 

середовища. Вона буде позбавлена хибних уявлень про правила поведінки у 

широкому розумінні в незнайомому суспільстві, не буде намагатись перенести 

свої стереотипні стандарти сприйняття на навколишнє середовище. Але в 

більшості ситуацій закладені стереотипи призводять до негативних наслідків у 

процесі спілкування, перешкоджають правильному розумінню мотивів 

поведінки співрозмовника навіть за умов достатнього рівня мовної підготовки. 

Так, спілкуючись з носіями англійської мови, наприклад, американцями, 

особливо якщо мова йде про спільного знайомого, ми, спираючись на власне 

розуміння коректної моделі поведінки, цілком можемо поставити питання: «Did 

he earn very much money?», яке є абсолютно некоректним з точки зору 

граматики та правил поведінки у даному суспільстві. В крайньому випадку про 



фінансовий стан мешканця США можна запитати у формі: «Did he do all right 

for himself? / Did he come out all right?/ Did he do well?».  Можна навести велику 

кількість подібних прикладів, що свідчить про існування дійсних проблем у 

іноземців при спробі налагодити адекватний комунікаційний процес. 

 Таким чином, відбувається трансформація певних закономірностей своєї 

культури на чужу, не зважаючи на те, що в новому для нас суспільстві можуть 

функціонувати зовсім інші побутові стереотипи. Тобто, стереотипи притаманні 

будь-якій культурі, оскільки вони визрівають всередині культури, щоб потім 

впливати на свідомість людей, заважаючи чи допомагаючи вибудовувати 

міжнаціональні контакти. 

 Евел Економакіс, в книзі «Які ми різні!», писав: «Чим краще говорить 

якоюсь мовою людина, тим більш дивною виглядає її поведінка, що не 

узгоджується з цією мовою» [3, с. 9]. Так, відомо, що американці сповідують 

теорію «позитивного мислення»,  тобто, незважаючи на будь-які негаразди, 

вони завжди прагнуть виглядати та звучати позитивно: «Everything’s going to be 

all right». Вони не схильні звинувачувати у своїх труднощах інших людей,  

намагаються вирішувати проблеми самостійно, надихаючись поняттям «Go for 

the gold». Отже, спілкуючись з іноземцями, треба пам’ятати, що комунікативна 

поведінка носіїв іншої культури може суттєво відрізнятись від тих уявлень, 

крізь призму яких ми намагаємось їх зрозуміти. Водночас ми повинні 

переборювати свої стереотипи щодо подібних ситуацій, навіть якщо вони 

закладені на рівні підсвідомості, щоб бути правильно сприйнятими іншою 

стороною. 

 Коли йдеться про спробу виокремити позитивний вплив стереотипів на 

якість процесу міжкультурної комунікації, треба пам’ятати, що тільки на 

першому етапі знайомства ми відчуваємо певний ефект від позитивного 

стереотипного сприйняття ситуації або представників нового для нас 

суспільства. У подальшому спілкуванні починають активізуватись штампи, 

раніше закладені у підсвідомості. Як наслідок виникає хибне сприйняття 



співрозмовника та процес комунікації значно ускладнюється.  Відповідно, 

проявляється негативний ефект від впливу стереотипів.  

 Однак, треба зазначити, що стереотипи можуть змінюватися в залежності 

від багатьох факторів, що впливають на формування, наприклад, політичної 

ситуації всередині країни. Якщо стереотип спирається на реальність, він більш 

стабільний, але в основу стереотипу можуть закладатися зовсім хибні уявлення. 

Тоді він повинен змінюватися, щоб не перешкоджати адекватному сприйняттю 

дійсності тими, хто прагне не тільки вивчити іноземну мову, але й долучитися 

до системи цінностей іншого суспільства.  
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