
• моделювання ситуацій соціально-ділової взаємодії, з урахуванням 
усіх описаних параметрів, сприятиме формуванню (розвитку) соціоко
мунікативної компетентності, а відповідно і соціалізації особистості в 
різних сферах і, перш за все, в професійній діяльності. 
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СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК МЕТОД 
ЗАСВОЄННЯ ІНФ ОРМАЦІЇ ПРО СВІТ 

Сучасний глобалізований світ значною мірою відчуває тиск аме
риканізації через насадження зразків державного розвитку та куль
турних міфів. Провідними ретрансляторами американської культури 
є телебачення, інтернет і кіно. Телееф ір наповнений численними се
ріалами, шоу та вікторинами американського зразка. Подібний тиск 
американського кінематографа характерний не тільки для України, де 
повнометражні кінострічки неважко порахувати, але й для європей
ського кіно взагалі. Якщо порівнювати європейське кіно в кращих 
його проявах з американськими зразками, приходимо до повного 
протиставлення за кількома дихотоміями: якість - кількість, глиби
на - поверховість, внутрішнє - зовнішнє, індивідуальне - масове. 
Як зазначає Анна Джекел, ф ільм у Європі завжди ототожнюється з 
автором - з його темою , ф ілософ ією , стилем [6,  180] . У протилеж
ність цьому американське кіно створює тиск за рахунок конвеєрної 
кількості, заповнюючи європейський ринок масовою продукцією.  
Авторське кіно апріорі неспроможне боротися за кількісні показ
ники. Навіть створення власних зразків масового кіно переважно 
приречене на ф іаско, оскільки програє американським аналогам як 
у ф інансуванні, так і в швидкісних показниках. З іншого боку, амери
канське кіно сприймається в усьому світі як щось близьке, оскільки, 
як зазначає Р. Стівенсон, культура США є своєрідною амальгамою 
світової культури [7 ,  26] . 
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Мета дослідження - виявити значення стереотипів у системі ство
рення голлівудської кінопродукції та спробувати оцінити потенційний 
вплив такої продукції на масову свідомість. Означена мета передбачає 
розв'язання таких завдань: 1) розкрити поняття <<стереотип>>; 2) виявити 
ключові стереотипи, наявні в голлівудській кінопродукції; З) проаналі
зувати та систематизувати виявлені стереотипи. 

Згідно з визначенням В. Шульца, стереотипи - це <<категорії чи схе
ми, за допомогою яких під час обробки інформації зменшується склад
ність навколишнього світу і враження набувають змісту>> [3 ,  33-34] . На 
нашу думку, наведене визначення містить низку недоліків. По-перше, 
автор не акцентує увагу на узагальнюючому характері стереотипів для 
суспільства. Кожен стереотип обов'язково відомий переважній біль
шості членів суспільства і поділяється значною кількістю людей. По
друге , дослідник не підкреслює спрощений характер самих категорій 
та схем. Він вказує на зменшення складності світу внаслідок обробки 
інформації, однак до цього призводить будь-який аналіз, абсолютно не 
обов'язково заснований на стереотипах. 

На думку психолога Ю. Платонова, стереотип - це емоційно за
барвлений образ, що акумулює в собі соціальний і психологічний до
свід спілкування і взаємин індивідів [ 1 ,  154] . Недоліки цього визначен
ня пов'язані з тим, що воно охоплює надто широке коло понять. Згідно 
з автором, будь-який емоційний образ, що включає людський досвід, 
може вважатися стереотипом. 

Дослідник О. Бойко наводить таке визначення стереотипу: <<У ши
рокому сенсі це традиційний, звичний канон думки, сприйняття і по
ведінки, шаблонна манера поведінки, спосіб реалізації дій в певній по
слідовності, одноманітність, інерція мислення тощо>> [ 1 ,  152 ] .  Однак і 
цьому визначенню бракує чіткості. Стереотип у дослідника є одночас
но <<каноном думкИ>>, <<манерою поведінки>>, <<способом реалізації дій>> .  
Слово <<тощо>> наприкінці визначення вказує на незавершеність думки 
та відсутність у ньому цілісності. 

Схожі недоліки характеризують визначення, наведене у <<Словнику 
іншомовних слів>>: <<Соціальний стереотип - звичний, усталений спо
сіб духовної діяльності, стійкі форми сприйняття й оцінки соціальних 
об'єктів та явищ, нормативні утворення групової й суспільної свідомості>> 
[9, 636] . Визначення залишає відкритим питання, чи є стереотип <<спо
собом духовної діяльності>>, чи <<стійкою формою сприйняття об'єктів>>. 

Для обраного нами об'єкта дослідження вважаємо за необхідне за
пропонувати власний варіант визначення. Стереотипи - це загально
прийняті у суспільстві спрощені моделі обробки та сприйняття інфор
мації, які надають змогу масовій аудиторії формувати картину світу на 
поверховому рівні. 

Стереотипи прискорюють обробку інформації, однак при цьому 
штучно обмежують горизонт сприйняття. Стереотипне мислення є 
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ворожим до будь-яких проявів оригінальної думки, оскільки вона не 
вкладається в заздалегідь визначені схеми. Коли стереотипне мислення 
стикається з нетиповою інформацією , процес її засвоєння може прохо
дити двома різними шляхами. В одному випадку інформація повністю 
ігнорується. У другому - максимально спрощується, і сприйняття від
бувається на найпримітивнішому рівні. 

Стереотипізація відбувається не тільки в процесі рецепції, але й під 
час створення інформаційних повідомлень. Аналіз голлівудської про
дукції дозволяє зробити висновок, що американські режисери та про
дюсери свідомо використовують національні стереотипи заради впливу 
на цільову аудиторію, а також із метою отримання прибутків та нагород. 
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