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та оцінні ознаки представників соціальної групи, а також є наслідком інтерпретації 

дійсності у межах соціальних пізнавальних моделей, прийнятих в певному етносі. 

Визначаються стереотипи на всіх рівнях мови. Стереотипи зберігаються, 
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Стереотипи є невіддільним аспектом комунікації як у межах однієї культури, так 

і  важливим фактором, що спрямовує міжкультурну комунікацію, тому вивчання 

стереотипів (соціальних, культурних, етнічних, расових, професійних та інш.) є 

важливим напрямом дослідження гуманітарних наук. На цей час ці одиниці 

суспільного і культурного досвіду менш вивчені, ніж культурні концепти, 

що  й  обумовлює актуальність такого дослідження. 

З часу появи терміну «стереотип», що відбулось у 20-х роках ХХ століття 

завдяки  У. Ліппману, було підтверджено психологічну сутність, культурну 

обумовленість і  соціальну важливість стереотипів, які визнавав У. Ліппман. 

З  розвитком когнітивної  лінгвістики стереотип, точніше його семантичне наповнення, 

привертає увагу з погляду мовної репрезентації, яка опосередкована когнітивними 

чинниками.  Вивчання соціокультурних стереотипів у лінгвокогнітивний парадигмі 

базуються на  дослідженнях несвідомого, контент-аналітичних та психосемантичних 

методах аналізу лінгвістичної репрезентації когнітивної моделі сприйняття 

соціального  середовища.  

Метою цієї статті є узагальнення теоретичних засад вивчення  соціокультурних 

стереотипів, що є відправною точкою досліджень мовної  репрезентації 

соціокультурних стереотипів у лінгвокогнітивній парадигмі. 

Когнітивна лінгвістика інтегрувала досягнення суміжних дисциплін, в тому 

числі  психології, яка розглядає стереотип як невіддільний елемент буденної 

свідомості  (Т. Є. Васильєва, І. С. Кон, О. М. Леонтьєв, О. Ю. Семендяєва та інш.), 

що  не базується на безпосередній інформації, але виводиться зі стандартизованих 

суджень про  властивості людей [4, с. 37]. Стереотип описується як зміст 

суспільної  свідомості, складові якої існують у формі «понять», «знань», «умінь», 

«норм поведінки» [8,  с.  287–288], тим самим підкреслюється суспільна 

значущість  психологічно обумовленого і стандартизованого знання. 

В  колективній  свідомості стереотип представлено обмеженою кількістю очікувань. 

В  індивідуальній свідомості стереотипи виникають у процесі акумуляції культурного 

та соціального досвіду, допомагаючи орієнтуватися в життєвому просторі, 
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направляючи певним чином не  тільки поведінку індивіда, але і його сприйняття         

світу. 

Виникають стереотипи в процесі стереотипізації, тобто універсальної 

категоризації, яка обумовлена потребою особистості в створенні тих уявлень, які були б 

проекцією цінностей цієї особистості. Категоризуються, перш за все, емоційні 

та  ціннісні характеристики людини, групи чи явища. Тому головним елементом 

у  структурі стереотипу є емоція. Емоційне сприйняття з'являється під впливом певної 

культури. Створюючи категорії, які обумовлені емоційним і ціннісним сприйняттям, 

людина звертає увагу на найпомітніші характеристики, вони ж є сигналами 

для  розпізнавання цих категорій. 

Когнітивною основою стереотипізації є природня здатність людського мозку 

фіксувати однотипні зміни середовища і відповідно реагувати на ці зміни. Термін 

«динамічний стереотип» був введений І. П. Павловим для пояснення внутрішніх 

процесів, які пов'язані з роботою великих півкуль, що реагують на зовнішні 

подразники. І. П. Павлов відзначав, що з установкою і порушенням динамічного 

стереотипу пов'язані різноманітні як позитивні, так і негативні емоції. Таким чином, 

з  точки зору фізіології стереотип – це ланцюг нервових слідів від колишніх 

подразників, що спрацьовують, на відміну від умовних і безумовних рефлексів 

за  відсутності зовнішнього стимулу [13, с. 37]. 

Функціональне поле стереотипів – це межа свідомого і несвідомого, на якій 

відбувається структурування зовнішньої інформації, а також внутрішнього світу 

(потреб, бажань, інтенцій). Стереотипи породжують систему психологічних станів 

людини, забезпечуючи їхню взаємодію: 1) когнітивний стан пояснює концептуальні 

властивості об'єкта; 2) вербально-семантичний – мовленнєву поведінку суб'єкта; 

3)  мотиваційно-прагматичний стан визначає комунікативні установки суб'єкта; 

4)  моторно-артикуляційний стан відповідає за жести, міміку, мову рухів, 5) емоційний 

стан обумовлює національний менталітет [16, с. 123]. 

У соціальній психології (В. С. Агєєв, Р. Таджурі, Дж. Тернер, С. Московічі, 

Ш. А. Надірашвілі, П. М. Шіхерев та інш.) стереотипи розглядаються як приписувані 

або асоціативні характеристики представників соціальних груп. Для людини, як 

для  істоти соціальної, властиво усвідомлювати своє «Я» і співвідносити його з певною 

групою людей, розмежовуючи поняття «своє» і «чуже». Представникам певної 

категорії приписуються якості, які вважаються типовими для людей цієї категорії. 

В  процесі ототожнення людини з певною категорією ураховуються її вікові, статеві, 

етнічні, професійні ознаки [25, с. 98]. Різниця між «чужим» і «своїм» перетворює 

представників груп в протилежні, що захищають свої інтереси. Емоційна оцінка «своєї» 

групи протиставляється сприйняттю «чужий». 

Соціальна психологія розглядає стереотип як структуру, що складається з трьох 

рівнів. Перший рівень – афективний, на якому з'являються почуття симпатії 

й  антипатії  щодо реального або символічного об'єкта. На другому, когнітивному рівні, 

афективні компоненти знаходять форму думок або суджень щодо об'єкта 

стереотипізації. Соціальні норми виражають соціальні цінності, які відображаються 

в  судженнях. Третій рівень – поведінковий, який представляє програму дій, що 

стосуються даного об'єкта [9, с. 25]. Соціокультурні стереотипи відбиваються 

у  звичаях, моралі, законі, «модному / немодному», в «добре відомих фактах» 

і  «громадській думці» [24, с. 5]. 

Безумовно, зміст і функції стереотипів не обмежується соціальною інформацією. 

Як писав С. Московічі, французький теоретик соціальних уявлень, соціальність 

стереотипів, полягає в тому, що вони упорядковують образ світу. Стереотипи 
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обумовлені не тільки (і не стільки) тим, що в них представлена саме соціальна 

реальність, скільки тим, що вони передають загальнозначущі знання, за допомогою 

яких конструюються реальність для людей. Саме ця реальність детермінує соціальну 

поведінку людей [17, с. 63]. До недавнього часу стереотипи розглядались як негативні 

прояви спрощеного сприйняття дійсності, які призводять до упереджень. Однак 

з  появою когнітивного підходу в вивчанні стереотипів в різних дослідженнях з'явились 

дані, що доводять позитивну роль у житті людини: створення стереотипів є однією 

з  форм діяльності людської свідомості. Стереотипи полегшують самоідентифікацію 

і  гарантують самоповагу. 

Одним з найбільш розроблених підходів у вивченні стереотипізації є когнітивний 

підхід (Д. М. Маки, Г. Теджфел, Д. Тейллор та інш.). Г. Теджфел розглядає стереотип в 

рамках міжгрупових відносин як образ іншої групи людей і їхньої культури. Вчений 

виділяє дві функції стереотипів, що діють на різних рівнях: індивідуальному 

і  груповому. На індивідуальному рівні когнітивна функція передбачає схематизацію 

і  спрощення отриманого досвіду, а ціннісно-захисна функція забезпечує створення 

і  збереження позитивного образу групи. На груповому (або соціальному) рівні, 

Г. Теджфел виділяє ідентифікуючу функцію, яка створює і зберігає позитивний 

груповий образ, та ідеологізуючу функцію, яка формує і підтримує групову ідеологію, 

що пояснює і регулює поведінку, створює і зберігає «вони-образ» [26, с. 145]. Теджфел 

вважає головним мотивом появи стереотипів прагнення до позитивної соціальної 

ідентичності, яка досягається шляхом порівняння своєї групи з аутгрупами, при цьому 

аутгрупам атрибутуються негативні якості. Стереотипи рухливі та ситуативні, вони 

залежать від контексту групових відносин. Вони можуть змінюватися або зникати 

у  зв'язку з необхідністю, яка змушує людину змінити її думки у швидкоплинному 

сучасному житті. Тривалість існування стереотипів залежить не тільки від зовнішніх 

факторів, а й від збереження інтересу до них. Стереотипи зберігаються, транслюються 

і  змінюються в процесі комунікації [21; 23]. 

На підставі зібраних даних психології, стереотип визначається як ментальна 

структура, яка викливає певний психологічний стан людини, що сприймає навколишнє 

соціальне середовище з позицій норм, моделей, стандартів і суджень про навколишнє 

соціальне середовище. Стереотипи – невіддільна частина мовленнєвої діяльності. 

Поява стереотипів обумовлена механізмами спрощення і категоризації середовища, яке 

оточує людину [15]. Отже, стереотипи є об'єктом лінгвістичного аналізу (Labov, 1973; 

Putnam, 1975; Hamilton, 1992; Sharifian, 2001). 

Стереотип в широкому лінгвістичному трактуванні суб‘єктивно детермінованим 

уявленням про предмет, яке охоплює описові та оцінні ознаки, а також є наслідком 

інтерпретації дійсності у межах соціальних пізнавальних моделей [1, с. 7]. 

Стереотипізації підлягає вся картина світу: космос, світ рослин і тварин, оточення 

людини, людське суспільство. Процес стереотипізації охоплює семантичний 

і  формальний рівні мови. На думку Є. Бартминського, стереотип – це ментальний 

конструкт, який утверджується у свідомості через мовний знак [1, с. 7–9]. З погляду 

репрезентації у мові стереотипи поділяються на два основних види: стереотипи мовної 

поведінки і стереотипи-уявлення [12, с. 178]. Стереотипи з'являються на основі 

стереотипних уявлень про певні соціальні групи людей із залученням стереотипів мови, 

характерних для цієї групи. 

Інша класифікація виділяє стереотипи вербальні та ментальні. Вербальні 

стереотипи реалізуються в штампах мови, ментальні стереотипи представляють кліше 

свідомості. Стереотипи є неусвідомлюваними моделями когнітивної дії. Вони 

зберігаються у вигляді кліше і функціонують як «автоматизовані еталони» [7, с. 177]. 
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Штампи пов'язані з прецедентними висловлюваннями (висловлюваннями, що відомі 

більшості носіїв певної культури) і є поверхневими структурами, тоді як кліше 

формують фрейми та належать до глибокого рівня свідомості. Вони пов'язані 

з  семантико-когнітивною асоціацією. Сама асоціація виникає при активізації 

асоціативно-вербальної мережі [5, с. 132–133]. Стереотип не є простим набором 

прецедентних феноменів, це збірний образ високого ступеня абстракції. Якщо 

розглядати прецедентний феномен як конкретний образ, що характеризується 

помітними рисами, то, в цьому плані, його можна зіставити з прототипом. 

Прецедентний феномен може виступати і в ролі прототипу, який виконує функцію 

мірила та еталона якостей, якими має володіти певне явище. Однак прототип, 

як  найбільш яскравий представник якостей, може існувати і як образ свідомості, 

що  не  має денотат в дійсному світі (в ролі прототипу можуть виступати 

образи  літератури та кіно). Поняття когнітивістики «прототип» і «прецедентний 

феномен» були виділені з метою пояснення і виявлення відповідності структур 

свідомості реальному світу. Ці поняття корелюють зі стереотипом, але не можуть його 

підмінити. 

Як одиниці зберігання інформації стереотипи існують не ізольовано, але являють 

собою взаємопов'язані фрагменти єдиного ментально-лінгвального кoмплекса, який 

проявляється в асоціативно-вербальній мережі [6, с. 118]. Доступ до стереотипів може 

бути здійснено шляхом вивчання вербалізованих асоціативних зв‘язків, 

які  представляють ментальні структури. Кліше пов'язані з прецедентними іменами, 

прецедентними ситуаціями, прецедентними текстами й образами-стереотипами. 

Розмежування стереотипного образу і стереотипної ситуації, як пропонує 

В. В. Красних  [6, с. 140], на нашу думку, недоречна, оскільки соціокультурні 

стереотипи представляють як атрибути образу, так і ситуації до яких призводять 

характерні особливості образу. Найбільш вдалим, на наш розсуд, є визначення 

Ю. А. Сорокіна, який вважає стереотип процесом і результатом спілкування, 

що  формується згідно з визначеними семантичними моделями та семіотичними 

принципами певного соціуму [12, с. 134]. 

Особливістю процесу стереотипізації є редукування ознак об'єкту, тобто їх 

спрощення, і, як наслідок, абстрагування варіантних ознак. Узагальнення людського 

досвіду відбувається на трьох рівнях: 1 рівень – онтологічної реальності, на якому 

відбувається пізнання й осмислення досвіду взаємодії з навколишнім світом; 2 рівень – 

психологічний, пов'язаний з появою комплексів ідей, емоційних реакцій, оцінок явищ; 

3 рівень – поняттєвий, на якому категоризується інформація [11, с. 52–54]. 

Абстрактне є менш змістовним, ніж конкретне, тому абстрактний образ 

схематичний і стандартизований. Абстракція – креативний процес свідомості, в процесі 

якого ідеалізуються одні властивості та «затемнюються» інші, залежить від світогляду 

нації, що створює абстрактний інваріантний образ, який належить до нового рівня 

пізнання дійсності. Крім довільної комбінації властивостей, які в процесі абстрагування 

виділяються, абстрактне може містити «ідею належного (ідеалу, стандарту, 

зразка)»  [15, с. 48]. Таким чином прототип, що несе «ідею належного», співвідноситься 

зі  стереотипом, як окремий факт співвідноситься з узагальненням про нього. 

Стереотипізації підлягає тільки те, що має важливість для певної культури 

та  суспільства. В основі стереотипізації лежить, з одного боку, розумовий процес 

створення стійких уявлень про об'єкт, з іншого – співвіднесення конкретного об'єкта 

з  традиційно стійким уявленням про нього [10, с. 4]. Стереотипізація – це когнітивний 

процес, який об'єднує в собі формування, зберігання і функціонування стереотипів 

у  свідомості представників певної культури. 



ISSN 2415-3168 (Online), ISSN 2226-3055 (Print) 

ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2019, ВИП. 20 

 

 194 

Як було зазначено вище, формотворчим компонентом стереотипу є емоції. 

Імпліцитно представлені в дискурсі стереотипи сприймаються належним чином, саме 

тому, що у свідомості носіїв культури вже існують звичні та зрозумілі асоціації, 

які  сприяють розпізнаванню стереотипних образів. Імпліцитні апеляції можуть 

бути  також орієнтовані на «ціннісну пресуппозицію», тобто фіксовану соціальну 

установку особистості оцінювати об'єкт певним чином, яка часто відбувається під дією 

вербальної інформації [3, с. 12]. Розподіл стереотипів на вербальні та ментальні є 

доволі спрощеним, тому що будь-які стереотипи є глибинними ментальними 

структурами, що  не тільки проявляються на мовному рівні, але й формуються 

за  участю мови. 

Стереотипи мають логічну форму суджень, у яких необґрунтовано надається чи 

заперечується існування певних властивостей, ознак і поведінки об‘єкта стереотипізації 

у спрощеній та узагальненій манері за наявністю емоційної оцінки. Тому лінгвістичною 

одиницею дослідження стереотипу вважають речення [22, с. 28]. Але стереотипи 

проявляються не тільки у пропозиціях на тлі контексту, але й у формі фіксованих 

сполучень слів, які породжуються на перетині узусу та мовної системи [19, с. 66–69]. 

В  тексті стереотипи можуть бути зображені за допомогою риторичних і стилістичних 

прийомів [2]. Судження про стереотипний об‘єкт може міститься в конотаціях 

лексичних одиниць, що іменують стереотипи [19, с. 14]. Матеріалізуються конотації 

в  переносних значеннях, метафорах, порівняннях, фразеологічних одиницях, похідних 

словах. В. Н. Телія розглядає фразеологізми в ролі культурних стереотипів. 

Фразеологізми асоціюються з культурно-національними еталонами, яким притаманні 

властивості, що діють як культурні домінанти національного досвіду 

народу  [14,  с. 242]. 

Докладний опис соціокультурних стереотипів в лінгвокогнітивному ракурсі 

базується на визначенні семантичних і прагматичних ознак стереотипів з подальшим 

моделюванням когнітивної структури стереотипів. Моделювання є інструментом 

уточнення опису й узагальнення отриманої інформації. Аналіз семантичних 

дескрипторів включає, по-перше, опис зовнішніх характеристик, як то особливості 

зовнішнього вигляду та мовної та соціальної поведінки представників соціальних груп, 

які стереотипуються; по-друге, аналіз конотацій, імплікацій, припущень, оцінок 

і  виводів стосовно зовнішніх проявів стереотипованих груп. 

Висновки. Підсумком того, що було зроблено в дослідженні стереотипів 

в  лінгвокогнітивному напряму, що базується на дослідженнях стереотипів 

в  психології, є визнання ментальної сутності стереотипів, яка виявляється 

в  різноманітному мовному матеріалі. Визначаються стереотипи на всіх рівнях 

мови.  Як  шаблони спрощеного сприйняття соціального середовища, стереотипи 

виконують соціально-орієнтувальну функцію, тому стереотипи впливають 

на  комунікацію. 

Вивчання соціокультурних стереотипів в лингвокогнітивному ракурсі вибачається 

перспективним напрямом, який розширює знання про особливості участі мови 

в  створенні та зберіганні специфічних культурних категорій. Ця парадигма 

лінгвістичних досліджень підкреслює когнітивні функції стереотипів і багатовимірний 

характер їх змісту. 
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S. Liubymova 

SOCIOCULTURAL STEREOTYPES IN COGNITIVE-LINGUISTICS PARADIGM 

Interpreting social environment, we invariably operate by various stereotypes. 

These  oversimplified ideas about social world are not always biased, but always emotionally 

perceived by the society. As Cognitive Linguistics engages with features of human languages 

that encode and instantiate culturally constructed categories encompassing the whole range 

of human experience, the stereotypes are in focus of interest of Cognitive Linguistics. 

This  linguistic research paradigm emphasizes cognitive functions of stereotypes 

and  multidimensional character of their content. 

A stereotype is regarded as the result of sociocultural reality interpretation within 

the  scope of cognitive models by means of linguistic signs. Derived from the mechanisms 

of  simplifying categorization of the world, sociocultural stereotypes are an integral part 

of  natural language. Sociocultural stereotypes are symbols of cultural experience of nation 

distributed by the language community in the form of judgements and assessments that 

characterize objects of stereotypization. The content of a stereotype comprises various 

explicit and implicit information contained in cultural schemata, emotional evaluation, 

allusions, and images, represented in the language. Comprising descriptive and evaluative 

features, a stereotype forms the center of semantic and cognitive associations that encode 

the  meaning of a sociocultural stereotype in the language. By the fact that stereotypes are 

instantiated in the language structures, whose function is expressing meaning, researches 

admit the content of a stereotype is the subject of linguistic analysis.  

Stereotypes are maintained and changed through the language and communication. 

It  has been recognized that stereotypes manifest on all levels of the language in different 

forms: (1) judgements about certain attributed or denied features of stereotyped objects; 

(2)  rhetorical and stylistic presented in discourse devices; (3) lexical items that codify 

and  interpret a category of  the  social world; (3) connotations of a word, that make 

a  stereotype prominent as «social meaning» in the definite context. In order to receive 

a  comprehensive description of  sociocultural stereotypes the researcher needs to detect 

meaningful features of  the  stereotypes‟ descriptors including (1) external characteristics, 

i.e.  peculiarities of  appearance and behavior; (2) prototypic features, i.e. a set of model 

qualities, that comprise life style, ethical values and goals; (3) pragmatic information 

that  includes cultural connotations, allusions, pragmatic presuppositions, and assessments 

associated with the  stereotypes. A detailed description of sociocultural stereotypes 

in  a  cognitive-linguistics paradigm is accompanied by modeling cognitive structure 

of  stereotypes. Modelling is a tool of refining the description and generalization 

of  the  information received. 

Key words: socio-cultural stereotype, linguocognitive paradigm, stereotyping, 

emotional perception, cognitive association, judgment, connotation. 

 

 

 

 

 

 

 


