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1. Стереотипи та їх роль у житті людини. 

Реальна життєдіяльність кожної людини багато у чому зумовлюється не 

законами природи, а суспільними чинниками, до яких належать не тільки правова чи 

політична культура суспільства, а й усе культурне життя людства. Суспільна культура 

як духовна реальність визначає поведінку індивіда, його волю, свідомість, граматичні 

норми мови, правила і технології цілеспрямованих дій, ритуали. 

         Суспільство як соціум стосовно окремої особи існує як надприродна дійсність, 

яка з дитинства зобов’язує людину відтворювати саме людські способи дії з 

оточуючими предметами та явищами.  

         Досвід і мудрість як принципи формування і розвитку світоглядної культури 

ведуть людину до сфери моралі. 

 Мораль – сфера соціального, що існує як система поглядів і уявлень, норм і 

оцінок, принципів, правил і переконань, у межах яких регулюється поведінка людей. 

         Ця сфера є проявом історично визначених реальних відносин людей; як 

одних до інших, так і самої людини до різних форм її історично сформованих 

спільностей. 

 Мораль – соціально визначена, людиною і суспільством створена. 

 Мораль є світоглядним орієнтиром тоді, коли людина і суспільство керуються 

такими моральними принципами і нормами, як доброчесність, совість, правда, 

милосердя, доброзичливість, вірність ідеалам, справедливість, добропорядність, 

братерство, миролюбність, працелюбність, рівноправність і свободолюбність, глибока 

віра у найвищий ідеал – людське щастя. 

 Стереотип соціальний (гр. stereos – твердий, typos – відбиток) – стійка 

сукупність уявлень, що формуються в свідомості як на основі життєвого досвіду, так і 
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за допомогою багатоманітних джерел інформації. Крізь призму стереотипів 

сприймаються реальні предмети, відносини, події, діючі особи. 

 Соціальні стереотипи – невід’ємні компоненти індивідуальної та масової 

свідомості. 

 Завдяки стереотипам відбувається необхідне скорочення сприйняття та інших 

інформаційних і ідеологічних процесів в свідомості, закріплюється як позитивний, так 

і негативний досвід людей, чим пояснюється їх однобокість та обмеженість, здатність 

порівняно легко перетворюватись на упередження. 

 Стереотип – схематичний, стандартизований образ або уявлення про явище 

або об’єкт, зазвичай емоційно забарвлений, що характеризується стійкістю. 

 Стереотип висловлює звичне, усталене відношення людини до будь-якого 

явища, що сформувалось під впливом соціальних умов і попереднього досвіду. Він є 

складовою частиною настанови, синонімом застарілих та упереджених уявлень, 

пов’язаних з упередженнями. 

 За гносеологічною природою стереотипи можуть бути істинними та хибними; 

за соціальною спрямованістю – прогресивними та регресивними. 

 Стереотипи тісно пов’язані з емоційним боком сприйняття, хоча не позбавлені 

логічних обґрунтувань, широко використовуються пропагандою. 

 В ході історичних та соціальних змін стереотипи суттєво змінюються. 

         Значно впливають на гендерну соціалізацію гендерні стереотипи.  

          Гендерні стереотипи – механізми, що забезпечують закріплення і трансляцію 

гендерних ролей від покоління до покоління. 

         У суспільній свідомості вони функціонують як стандартизовані уявлення про 

моделі поведінки та риси характеру відповідно до понять «чоловіче» та «жіноче».  

Типово чоловічий образ є сукупністю рис, пов’язаних із соціально 

необмеженою поведінкою, компетентністю, раціональними здібностями, активністю і 

результативністю, жіночий характеризують соціальні й комунікативні навички, 

теплота, емоційна підтримка. Стереотипи створюються суспільством штучно, 

формуючись протягом багатьох років, важко піддаються коригуванню або ліквідації, 

обмежують свободу, можливості людини, прийняття рішень у різних сферах 

життєдіяльності. Тим більше, що, як відомо, не існує суто чоловічої або суто жіночої 

особистості; будь-яка особистість втілює у собі риси як фемінності, так і 

маскулінності. 

             Стереотипи дуже повільно змінюються, але така тенденція у сучасних 

суспільствах існує: стереотипи фемінності /маскулінності вже не такі полярні та чітко 

окреслені, як півстоліття тому. У жіночій свідомості з’явилися нові риси: 

інтелектуальність, енергійність, підприємливість. Сучасна жінка ширше розуміє своє 

соціальне призначення, не обмежується лише функцією материнства. 

            Послаблення гендерних стереотипів розширює можливості індивідуального 

самовибору, внаслідок чого виграють і особистість, і суспільство. Та більшість 

сучасних суспільств є патріархальними, у них домінує саме маскулінна культура, яка 

виправдовує чоловіче домінування. 

           Гендерні стереотипи цементують гендерні ролі, що існують у суспільстві. 

Традиційно чоловік сприймається як захисник, голова, лідер, жінка – як ніжна, слабка 

істота, орієнтована на виховання дітей та самореалізацію у сім’ї.  

 

 



 3 

2. Поняття дискримінації. 

 

Ще за первісних часів людей поділяли на «своїх» та «чужих». Члени одного 

роду – племені мали певні права, зокрема, право голосу при ухваленні спільних 

рішень, право на тальйон (помсту за скоєний проти них злочин або на відшкодування 

заподіяних збитків), на певні ролі, функції в племінному поділі праці. На 

одноплемінників покладались і обов’язки. Все це не стосувалось чужинців. 

          Таке вирізнення «своїх» та «чужих» згодом переросло в ідею громадянства. 

           У середині ХХ ст. у світі відбілись процеси, пов’язані з утворенням Організації 

Об’єднаних Націй, які започаткували утвердження в сучасних міжнародних 

відносинах принципу всезагальної поваги прав і головних свобод людини без жодних 

винятків та дискримінацій. Цей принцип закріплено у Всесвітній декларації прав 

людини, Декларації ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 

міжнародних Пактах про права людини. 

           Загальна декларація прав людини була прийнята й проголошена відповідною 

резолюцією Генеральної асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. 

           У деяких країнах і досі існують обмеження прав людини, пов’язані з релігійною 

належністю, статтю, кольором шкіри. Порушення, обмеження або позбавлення прав 

людини називають дискримінацією. 

          Дискримінація (лат. discrimino – розрізняю, розділяю) – переслідування чи 

трактування як неповноцінних осіб або соціальних груп з огляду на їхню расову, 

етнічну, віросповідну, національну приналежність, а також інші соціальні 

чинники – соціальне походження чи стать. 

Расизм – сукупність антинаукових концепцій, основу яких складають 

положення про фізичну і психічну нерівноцінність людських рас, про вирішальний 

вплив расових відмінностей на історію і культуру суспільства, про споконвічний 

розподіл людей на вищу і нижчу раси. Представники першої розглядаються як єдині 

творці цивілізації, їх призначення – панування. Інші – не здатні до створення і навіть 

засвоєння високої культури, тому приречені на експлуатацію. 

Першу расистську концепцію у середині ХІХ століття обґрунтував 

французький мислитель Ж.А.Гобіно, який оголосив арійців вищою расою. 

Расизм використовується для виправдання расової дискримінації, сегрегації, 

апартеїду.  

          Граничною формою громадянської дискримінації є геноцид. 

          Геноцид (грец. genos - рід і caedere – вбивство) – здійснювані владою масові 

переслідування, гоніння і навіть знищення певної національної, етнічної, расової 

соціальної, культурної, релігійної спільноти. 

          Це позбавлення прав людини, здійснюване за принципом колективної 

відповідальності, коли винними вважають не тільки тих, хто вчинив дію, за яку 

звинувачують, а й решту членів верстви, до якої вони належали (знищення вірменів у 

Туреччині 1915 р. депортація кримських татар, чеченців в СРСР у 30-50-х рр. ХХ ст., 

катування євреїв (холокост) і циган гітлерівцями). Переслідування людей за 

ознаками етнічної належності іноді позначають поняттям «етноцид». 

 

3. Упередження та толерантність. 

Кожна людина є  членом організованого певною мірою суспільства. 

Громадянською чеснотою є здатність особи гречно ставитись до існуючих в 
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суспільстві норм, дотримуватись їх, визначати й шанувати суспільні авторитети, 

виконувати обов’язки перед громадою.  

         Упередження – буквально – думка, що передує критичному ставленню до 

дійсності, засвоєна некритично, без роздумів; ірраціональні компоненти суспільної та 

індивідуальної свідомості – забобони; несприятлива соціальна настанова до будь-якого 

явища, не заснована на критично перевіреному досвіді, стереотипні та емоційно 

забарвлені, досить стійкі. Особливо стійкими є національні та расові упередження. 

         Толерантність – визнання за іншими права на погляди і смаки, відмінні від 

поглядів оцінюючого; терпимість до інших думок, вірувань, поведінки. 

Сучасне суспільство перебуває на такому етапі розвитку, який дає право 

називати його індивідуалізованим. За глобальної індивідуалізації суспільства 

індивідуальна воля, наміри, переваги суттєво позначаються на суспільному 

функціонуванні. 

Особистість живе і діє не в межах однієї групи, і це ускладнює консолідацію 

спільноти, створюючи передумови її розшарування. В межах однієї конфесії, одного 

етнічного утворення  можливі варіації різних «підспільнот», зумовлених тими чи тими 

підставами. Питання ускладнюється тим, що сучасне суспільство має мозаїчну будову. 

Воно складається з безлічі спільнот, кожне з яких має свою підставу для об’єднання. 

Життя особистості поза групою практично неможливе, тому вона змушена в її 

межах досягати балансу нормативних вимог, що висувають до неї соціальні спільноти, 

погоджувати різновекторні спрямування в собі самій з допомогою діалогічних 

відносин. 

Індивідуальне забарвлення міжгрупових відносин не завжди породжує 

толерантність. У соціальному просторі можливе виникнення соціальних конфліктів, 

визначених форматом «світ», «інший», «чужий», «ворожий», зокрема ксенофобії. 

Ксенофобія (від грецького – страх, чужий) – нав’язливий страх перед 

незнайомими людьми; ненависть, нетерпимість до кого-небудь або чого-небудь 

чужого, незнайомого, незвичного. 

Для сучасного суспільства ксенофобські прояви, етнічні конфлікти, конфесійні 

розбіжності і політичні розбрати є серйозними перешкодами на шляху досягнення 

соціального миру та злагоди.  

  Ксенофобія - це взаємини, при яких одна соціальна  спільнота  вважає іншу 

чужою  або ворожою за певними ознаками (расовими, релігійними, мовними, 

територіальними).  

Ксенофобія - це соціальна  проекція інстинкту самозбереження, що має 

глибоке  історичне  коріння. З одного боку, ще за часів первісного суспільного 

устрою ставлення  до чужоземця - представника іншого роду-племені, було ворожим, 

бо чужинець був потенційним суперником у відтворенні життя. З іншого боку, 

особистість, спільнота схильні сприймати «чужого» як винуватця  його бід  і 

негараздів. Особистості властиве усвідомлення того, що немає такого світу, в якому 

вона повністю відчувала б себе  захищеною, і такого будинку, де вона відчувала б себе 

повновладним господарем. Вона завжди зазнає «чужих», а часом і ворожих впливів. 

Це і є соціально-психологічними  підставами, що призводять до ксенофобських 

настроїв, що подеколи підносяться до рівня світоглядних, ідеологічних орієнтацій і 

стають особливо небезпечними.  

Види ксенофобії: 

- расова та етнічна; 
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- релігійна; 

- групова (за соціальними, культурними, матеріальними та фізичними ознаками); 

Соціальні фобії, найбільш поширені на сучасному етапі розвитку суспільства: 

- мігрантофобія; 

- гандікапізм; 

- ейджизм; 

- сексизм. 

У світі існує понад вісімсот націй, чотириста етносів, сотні релігійних конфесій і 

безліч різноманітних спільнот. Не варто сподіватися, що вони відмовляться від своєї 

самобутності. Михайло Драгоманов вважав, що поступ ідей зовсім не вимагає 

нівелювання всього розмаїття людського роду, навпаки, сприяє постійному їх 

розвитку. Власне, всі людські угрупування утворюються на тих чи тих підставах і 

вимагають побудови таких відносин, які забезпечували б їх співіснування. Принципи 

комунікативності, толерантності, усунення ксенофобії є умовами їх збереження й 

успішного функціонування. 

Засадами можливої узгодженості і взаємодії комунікантів є наступні постулати: 

- жодна відмінність однієї групи від іншої, її «своєрідне обличчя», не 

повинна бути апріорі заперечена, знехтувана, визнана непридатною; кожна 

спільнота має  право на унікальність, неповторність, самостійність, що передбачає 

толерантне ставлення до себе, тобто навіть несприйняття не має бути знехтуване 

без попереднього вивчення і логічного осмислення; 

- солідарності слід досягати на одному непорушному принципі – 

самозбереження. 

Підгрунтям соціальних розбіжностей, які доходять до антагонізмів, є 

неусвідомлена, позбавлена культурних витоків суб’єктивність, ігнорування базових 

принципів людської комунікації. Засобом їх подолання є підвищення духовно-

культурного і освітнього потенціалу особистості і використання апарату консолідації 

суспільства. Це до снаги лише громадянському суспільству. 

 
 


