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Роль ЗМІ у формуванні міжетнічних стереотипів  

на території Чернівецької області 

 

Етносоціальна та етнокультурна ситуація в Чернівецькій області зазнає 

певних змін. У поліетнічному регіоні історично склалася складна і потенційно 

напружена етноконтактна ситуація, що характеризується конгломератом 

етнокультурних співтовариств, на основі якого формується мультикультурне 

середовище регіону зі зростаючими відмінностями між «нами» і «ними». Ситуація 

ускладнюється значною соціальною диференціацією та маргіналізацією великих 

груп з середовища більшості.  

Навіть за відсутності в Чернівецькій області відкритих міжетнічних і 

міжконфесійних конфліктів, відносини між представниками етнічних груп 

характеризуються відносною нестабільністю в етносоціальному і соціально-

психологічному плані. Соціально-психологічний фон міжетнічних відносин 

характеризується тенденціями до зростання етнічних фобій. Варто зауважити, що 

тривожне (фобічне) світосприйняття властиве не тільки дорослим, але і значній 

частині молоді. Цілком доброзичливе відношення до окремих конкретних 

представників етнічних груп в масовому настрої може змінюватись на негативне, 

якщо вони сприймаються як згуртоване, потенційно небезпечне ціле. 

Психологічною формою фіксації соціокультурного досвіду є соціальні 

стереотипи – відносно стійкі і дещо спрощені за змістом соціально-психологічні 

уявлення, що мають когнітивно-мотиваційну, афективно забарвлену природу. 

Відштовхуючись від цих соціальних уявлень, особистість класифікує, оцінює, 

селекціонує соціальні явища; стереотипи стають відправним пунктом, своєрідною 

(хоч не завжди довготривалою) опорою на шляху соціалізації. Стереотипізація– 

один з найвизначніших соціально-психологічних механізмів, що має широкі 

поліфункціональні характеристики, найважливіша з яких – підтримка ідентичності 

особистості та групи. 

Міжетнічні стереотипи є складовою соціальних стереотипів. Як різновид 

стереотипів соціальних, вони мають низку специфічних особливостей, до яких 

належать етноцентризм, що консолідує групу й одночасно здійснює руйнівну дію 

на міжетнічні контакти. Підкреслюється актуальність цього феномена в сучасних 

умовах, коли етнічні конфлікти стали повсякденною реальністю; аналізується його 

соціальний та соціально-психологічний зміст, природа, структура, функції. 

Міжетнічні стереотипи виступають важливим елементом етнічної самосвідомості. 

У структурі етнічної самосвідомості особистості знаходимо цілісну систему 

етнічних стереотипів, що, зазвичай, несуть когнітивно-емоційне навантаження. 

Проблемам дослідження причин та механізмів виникнення і формування 

міжетнічних стереотипів останнім часом приділяється багато уваги, що пов’язано 



як із загостренням міжетнічних відносин, так і з зростанням національної 

свідомості. Функціонуючи у певному середовищі, міжетнічні стереотипи 

об’єднують людські спільноти у певну соціокультурну систему. Однак у кризові 

моменти, консолідуючи «своїх», стереотипи тією ж мірою можуть диференціювати 

«чужих». За таких умов у народу розвивається зосередженість на проблемах 

власного етносу за рахунок утиснення прав і свобод інших етносів.  

Зростаючий і багатоплановий вплив на прояви та загальний рівень 

толерантності в суспільстві здійснюють ЗМІ, які, одночасно, виступають могутнім 

чинником впливу на масову свідомість і джерелом формування різного роду 

стереотипів, зокрема етнічних. В умовах наявності у середовищі об’єктивних 

передумов (нелегальна міграція, тероризм і так далі) для виникнення нетерпимості 

до представників «інших» етнокультурних і етноконфесійних груп ЗМІ відіграють 

вирішальну роль у розповсюдженні і посиленні ксенофобії (тоді як потенціал ЗМІ 

міг би бути з успіхом використаний в зворотному процесі, спрямованому на 

подолання негативних етнокультурних стереотипів і виховання толерантності). 

Проблеми міжетнічних взаємин, особливо пов’язані з гострими 

конфліктними ситуаціями, кримінальними інцидентами, сплесками масових 

емоцій, привабливі як для журналістів, стурбованих резонансом своїх публікацій, 

так і для власників та редакторів ЗМІ, зацікавлених в першу чергу збільшенням 

тиражів своїх видань. Тому опис етнічно забарвлених процесів і подій в ЗМІ, 

орієнтованих на масову аудиторію, дуже часто стає тенденційним. Щоб підвищити 

достовірність та доступність відповідної інформації, журналісти схильні 

орієнтуватися на думку читача, що представляє етнокультурну більшість населення 

даного регіону, і в результаті свідомо або мимоволі наслідують стереотипи масової 

свідомості. Чи буде проведено при цьому межу відокремлення цілком толерантних 

або нейтральних висловів від висловів, що провокують міжетнічну напруженість, 

об’єктивну інформацію – від пропаганди національної, расової і релігійної 

ненависті, - залежить від професійної підготовки і відповідальності журналіста та 

зрілості корпоративної культури працівників ЗМІ. 

ЗМІ, в силу своєї популярності, активно беруть участь у формуванні 

національної (культурно-політичної) ідентичності, пропонуючи людям чіткі 

інформаційно-психологічні орієнтири, зразки ідентифікації «свого» співтовариства. 

Невід’ємними і найважливішими елементами таких орієнтацій, чинником їх 

дієвості (особливо в плані вибору позитивного чи негативного типу консолідації 

«свого» співтовариства) є образ «іншого» – ворога або можливого партнера. ЗМІ 

акумулюють цей образ і транслюють його на окремі регіони або всю країну. 

Як чинник формування культурно-політичної ідентичності ЗМІ в сучасних 

умовах здатні впливати не тільки на громадську думку, але і на зміст міжетнічних 

відносин, формуючи соціальні установки і поведінкові моделі спілкування, мову 

спілкування, стратегії взаємодії (кооперація, конкуренція, відчуження) і т. д. Це 

означає, що ЗМІ можуть бути прямими учасниками етнічних конфліктів. Не 

меншою мірою журналісти можуть загострювати міжетнічні тертя і доводити їх до 



рівня протистояння за рахунок некомпетентного, неетичного зображення етнічних 

відмінностей у способі життя та манері поведінки, створення негативних 

індивідуальних і групових етнічних образів. До суто деструктивних форм 

діяльності ЗМІ у сфері міжетнічних відносин можна віднести пропаганду 

помилкових етнічних міфів, формування стереотипних уявлень, одностороннє і 

тенденційне зображення конфліктів на етнічному, расовому або релігійному грунті, 

вживання слів і виразів із звинувачувальним, глузливим і принизливим 

забарвленням. 

Останнім часом проблема толерантності в ЗМІ є предметом широкого 

обговорення. Демократично зорієнтована частина суспільства проявляє такий 

самий інтерес до проблем нетолерантного відношення, насамперед на етнічному 

ґрунті, як і до проблеми однієї з найважливіших цінностей демократії – свободи 

слова. У зв’язку із цим виникає основна складність: як відрізнити прояв 

нетерпимості, який ображає певні категорії громадян або обмежує їхні права, від 

простого вияву іншої / власної думки? 

Це питання досліджувалося нами при проведені моніторингу друкованих та 

електронних ЗМІ Чернівецької області. Одним з головних завдань нашого 

моніторингу було дослідження формування етнічних стереотипів в матеріалах 

регіональних ЗМІ. У зв’язку з цим нами було організовано детальний моніторинг 

найбільш рейтингових регіональних видань Чернівецької області. В ході логічного 

аналізу всієї сукупності відібраних матеріалів були відкинуті позитивні матеріали 

щодо міжетнічних взаємин на території Чернівецької області (варто зазначити, що 

такі матеріали є достатньо поширеними), а також нейтральні матеріали, які не 

мають потенціалу до творення чи руйнування міжетнічних стереотипів. В ході 

вторинного опрацювання інформації були відібрані найбільш яскраві та найбільш 

типові публікації, які демонструють найбільш поширенні підстави для формування 

міжетнічних стереотипів.
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*З результатами моніторингу можна ознайомитися 


