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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Інтенсивні міграційні процеси, локальні конфлікти у країнах Сходу, 

суттєва різниця у рівні життя в ісламських країнах та країнах Європи 

призвели до збільшення частки мусульман у європейському суспільстві 

впродовж останніх десятиліть. Відповідно, мусульманському питанню у 

соціальному, мовному та культурному середовищі англомовних країн наразі 

приділяється набагато більше уваги. Наукові дослідження мовної та 

етнокультурної репрезентації мусульман у ЗМІ, а також процесу їхньої 

інтеграції у соціальне середовище західного суспільства наразі ґрунтуються 

на явищі стереотипізації як способу конструювання соціального сприйняття 

етнорелігійної групи «Чужих».  

У сучасній гуманітарній науці інтерес до стереотипів як одного зі 

способів розуміння людиною соціальної дійсності, категоризації процесів та 

формування загальноприйнятих уявлень на різних рівнях суспільного життя 

сформувався ще в 20-ті роки ХХ століття. На сьогодні стереотипи як 

міждисциплінарний феномен активно вивчаються і використовуються в 

таких галузях знань як соціологія (О.М.Ваніна (1997), Д.Гамільтон, 

С.Стрьосснер, Д.Дріскол (2002), Т.Нельсон (2009)), психологія (К.Фідлер, 

І.Волтер (2004), М.Хезельтон, Д.Неттл, П.Ендрюс (2005), Д.Шнайдер (2005), 

Б.Горхем (2010), Р.Вайєр (2013)), соціальна психологія (Т.Г.Стефаненко 

(1999), В.Т.Суковата (2001), О.С.Черемська (2011), Д.Катц, К.Брейлі (2012), 

Ж.В.Пузанова, І.І.Демідова (2013)), філософія (С.В.Гладкіх (2001), 

М.Пікерінг (2001)), культурологія (Дж.Летонен (1992), І.П.Гріценко (2004)). 

Оскільки стереотипи є невід’ємною складовою мовної картини світу, 

що утворюється шляхом вербальної номінації феноменів, речей та явищ, 

специфіка вживання стереотипів у системах мов та дискурсів різних націй 

зумовила виникнення дослідницького інтересу до процесу стереотипізації в 

межах мовознавства. Репрезентація та функції стереотипів у мові 

досліджуються в роботах Д.Вігболдус, Г.Семіна, Р.Спірза (1999), 

М.Томпсона (2000), М.О.Шведової (2008), О.Ю.Горшунової (2009), 

М.В.Бутиріної (2009, 2010), Г.Є.Некрасової (2009), Л.Ф.Дорошиної (2013), 

А.В.Бочкарьової (2014). 

У межах когнітивного підходу мовний аналіз стереотипів 

доповнюється культурологічним аналізом, оскільки мовні стереотипи не є 

ізольованими структурами, а містять культурно-специфічні уявлення та 

досвід певного етносу, нації чи релігійної групи. Дослідженню стереотипів з 

позиції лінгвокультурології присвячені роботи А.Д.Бєлової (2002), 

О.В.Городецької (2003), І.О.Голубовської (2004), Т.Л.Кацберт (2008), 

Г.І.Ісіної (2008), О.В.Ноженко (2008), С.М.Бассай (2016). 

Серед існуючих видів мовних стереотипів значного поширення у 

соціумі набули етнічні стереотипи, оскільки вони дозволяють спрощувати, 

оформлювати в певні категорії та шаблони соціальне оточення людини. 

Вербальні етностереотипи, які є відображенням особливостей національної 



      
 

ментальності та сприйняття світу, все частіше стають предметом 

етнолінгвістичних досліджень (С.В.Гладкіх (2001), С.Г. Тер-Мінасова (2004), 

І.П.Гріценко (2004), Ю.В.Святюк (2005), Є.Бартмінський (2005), О.В.Белова 

(2006), Ю.Є.Прохоров (2006), О.В.Ткачик (2008), Л.Ф.Дорошина (2013), 

А.З.Журтова (2013)). В окрему групу виділяються стеретипи, що містять 

ознаки як етнічної, так і релігійної приналежності об’єкту стереотипізації, і, 

отже, є розширеним міждисциплінарним простором для досліджень. 

Вивченню реалізації етнорелігійних стереотипів у різних видах дискурсу 

присвячені роботи М.В.Бутиріної (2007, 2009, 2010), Л.Филипович (2009), 

І.Грищенко (2011), Е.Альсултані та Е.Шохат (2013).  

Загальна тенденція сучасних лінгвістичних досліджень етнорелігійних 

стереотипів спрямована на комплексний аналіз етнокультурної репрезентації 

стереотипних елементів у різних видах дискурсу. Специфіка вербалізації 

етнорелігійних стереотипів розглядається крізь призму дискурсивного 

підходу, оскільки з’являється можливість провести дослідження не 

ізольовано, беручи за приклад тільки певну мовну ситуацію, а комплексно, 

звертаючи увагу на підтекст, комунікативне середовище, вплив позамовних 

чинників, етнокультурну та геополітичну ситуацію, соціальний контекст. 

Також простежується можливість дослідити, як етнокультурний компонент 

впливає на подання інформації в джерелах, що мають масову аудиторію, а 

саме – в медіадискурсі. 

Медійні стереотипи англомовних країн, що містять етнічний або 

релігійний компонент, використовуються журналістами для створення 

спрощених, стандартних та упереджених образів певної спільноти; у 

контексті дисертаційного дослідження об’єктом стереотипізації є 

мусульмани. У більшості випадків ця спільнота зображується в мас-медіа 

заангажовано, упереджено та перебільшено, що пояснюється сенсаційним 

характером матеріалів у медіаджерелах, способом репрезентації інформації 

за допомогою узагальнених, спрощених номінацій, що швидко 

ідентифікуються аудиторією, «гіперпомітністю» мусульман у західних 

англомовних країнах, постійною присутністю мусульманської тематики у 

подіях національного та міжнародного рівня, а також розвиненою системою 

соціальних стереотипів мусульман та поляризацією мусульман як «Чужих» у 

західних країнах.  

Неполіткоректні зауваження та висловлювання стосовно мусульман, 

стратегія «навішування ярликів» на представників цієї етнічної спільноти, 

використання стереотипних ключових слів та фраз на мусульманську 

тематику, поєднання вербальних та візуальних стереотипів у креолізованих 

текстах у медіапублікаціях таких країн, як США, Канада, Великобританія, 

Австралія та Нова Зеландія – ці феномени постають широким полем для 

лінгвістичного дослідження мусульманських стереотипів у медіадискурсі. 

Актуальність роботи визначається пильним інтересом до мовних 

механізмів утворення етнічних та релігійних стереотипів у різних типах 

дискурсу. Вербальне вираження етнорелігійних стереотипів у англомовному 



      
 

медіадискурсі має низку характерних особливостей, що потребують більш 

детальної класифікації та аналізу. Вивчення стереотипних номінацій 

мусульман у медіасередовищі таких країн, як США, Канада, Велика 

Британія, Австралія та Нова Зеландія, дасть змогу виявити нав’язані 

уявлення носіїв англійської мови щодо «Чужих» етнічних та релігійних груп, 

якими широко послуговуються журналісти при написанні медіаматеріалів. 

До того ж, актуальним та цікавим з точки зору лінгвокультурологічного 

аналізу є порівняння способів вербалізації мусульманських стереотипів у 

медіадискурсах визначених країн та виокремлення універсальних і 

специфічних рис стереотипізації мусульман. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах наукової теми «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (код 16БФ044-01) в Інституті філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (затверджена 

Міністерством освіти і науки України). 

Мета дослідження полягає у встановленні базових та специфічних 

стереотипів, які зображають мусульман у медіакультурі США, Канади, 

Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії і передбачає виконання таких 

завдань: 

 визначити стереотипізацію як процес у межах когнітивного та 

дискурсивного підходу; 

 встановити механізми втілення етнорелігійних стереотипів у мові;  

 виявити етнокультурні, соціально-політичні та когнітивні причини 

утворення стереотипів мусульман у західних англомовних 

медіаджерелах; 

 окреслити систему мусульманських стереотипів у медіадискурсі 

США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, типові 

лексико-семантичні способи утворення та вербалізації 

мусульманських стереотипів; 

 порівняти спільні та відмінні риси вербалізації мусульманських 

стереотипів у медіапублікаціях західних англомовних країн; 

 встановити особливості утворення та використання мовних 

стереотипів у межах суспільних процесів, а саме контекст 

стереотипізації мусульман, вплив маніпулятивних технологій на 

утворення стереотипів, ситуації виживання стереотипів мусульман у 

медіадискурсі; 

 визначити способи впливу медійних стереотипів на загальні 

уявлення представників англомовного середовища про 

етнорелігійну спільноту мусульман; 

 вивчити процес стереотипізації мусульман у креолізованих 

медіатекстах.  

Об’єкт дослідження – вербалізовані етнічні стереотипи мусульман з 

негативною та позитивною конотацією в англомовному медіадискурсі США, 

Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, зокрема, у статтях з 



      
 

друкованих газет, журналів, листівок, рекламних та агітаційних матеріалів, а 

також електронних видань. 

Предмет дослідження – лінгвістичні особливості, стратегії, методи 

утворення та мовної репрезентації стереотипів мусульман в англомовному 

медійному дискурсі. 

Методи дослідження. Комплексний характер дисертаційної праці 

зумовив застосування низки методів: методу контекстуально-

інтерпретаційного аналізу медіатекстів для виокремлення корпусу текстів на 

мусульманську тематику; методу контент-аналізу для визначення 

вербалізованих мусульманських стереотипів у медіатекстах, а також 

дослідження способів мовної репрезентації таких стереотипів; методу 

асоціативного аналізу для виявлення зв’язку між вербальною та візуальною 

складовою мусульманських стереотипів у креолізованих медіатекстах; 

порівняльно-історичного методу для вивчення способів мовної репрезентації 

мусульман у мас-медіа визначених англомовних країн і виокремлення 

тенденцій утворення та вербалізації мусульманських стереотипів у періоди 

скоєння терористичних актів; зіставного методу для порівняння процесів 

мовної стереотипізації мусульман у медіадискурсі США, Канади, Великої 

Британії, Австралії та Нової Зеландії, виокремлення їх спільних і відмінних 

рис. 

Матеріалом дослідження слугували друковані видання, публіцистичні 

твори, матеріали соціальної реклами, політичні та пропагандистські листівки, 

новинні повідомлення, електронні періодичні видання, лексикографічні 

джерела США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, що 

містять етнокультурний компонент стереотипної вербальної репрезентації 

мусульман. Фактично використаний матеріал було відібрано та 

проаналізовано у період 2010-2018 рр. у дослідницьких центрах, 

волонтерських організаціях з соціальної допомоги етнічним меншинам, 

центрах релігійних досліджень, релігійних громадах мусульман-мігрантів, 

публічних бібліотеках м.Києва, м.Львова (Україна), м.Нью-Йорка, 

м.Вашингтона, м.Лос-Анжелеса (США), м.Лондона, м.Единбурга (Велика 

Британія), а також в онлайн-архівах Бібліотеки Конгресу (США), бібліотеки 

Табер (Канада), Національної бібліотеки та архівів Канади, Національної 

бібліотеки Австралії та Національної бібліотеки Нової Зеландії. Загальний 

обсяг досліджених медіатекстів становить 450 газетних випусків та 100 

журнальних видань, з яких за допомогою методу випадкової вибірки було 

проаналізовано 500 статей на мусульманську тематику (обсяг 

проаналізованих текстів становить 3180 сторінок або 585 000 слів). 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що явище стереотипізації 

та мовного оформлення стереотипів розглядається у межах об’єднаного 

дискурсивно-когнітивного підходу; уточнюється поняття «етнорелігійний 

стереотип»; розмежовуються поняття «стереотип» та «когнітивне 

спотворення»; встановлено, що риси мусульман як соціальної групи містять 

етнічні, релігійні та національні ознаки; категоризовано стереотипи 



      
 

мусульман, наявні в медіаджерелах англомовних західних країн. 

Етнорелігійні стереотипи мусульман, їх емотивне наповнення та ключові 

номінації аналізувались з урахуванням позамовних чинників: культурного 

контексту, суспільно-політичних подій, особливостей менталітету, 

геополітичних та економічних чинників англомовного медіасередовища. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Етнорелігійні стереотипи як один з видів соціальних стереотипів 

є комплексним феноменом і представляють колективне, стійке, 

емоційно забарвлене, узагальнене і спрощене уявлення однієї 

соціальної групи щодо себе й іншої соціальної групи стосовно їх 

етнічної та релігійної приналежності. Автостереотипи – уявлення 

людей про себе як етнічну, релігійну або національну спільноту – 

мають переважно позитивний характер, а гетеростереотипи – ідеї 

щодо етнічних, релігійних та національних особливостей 

культури та самосвідомості інших груп – несуть в собі негативні 

конотації. Етнорелігійні стереотипи є частиною мовної 

свідомості та результатом спроби оцінювати інших людей з 

позицій тільки своєї культури. 

2. Мусульмани як соціальна група об’єднують у собі етнічні, 

релігійні та національні ознаки, і тому є етнорелігійною групою. 

Уявлення про мусульман в англомовних медіаджерелах таких 

країн, як США, Канада, Велика Британія, Австралія, Нова 

Зеландія, вербалізуються за допомогою етнорелігійних 

стереотипів, у яких превалює негативна тенденція зображення 

мусульман. Вербалізація етнорелігійних мусульманських 

стереотипів у медіадискурсі відбувається в межах декількох 

універсальних тематик (тероризм, експансія ісламу, міграційні 

процеси, «криза біженців», міжнародні конфлікти за участю 

радикальних мусульман). 

3. Типовою вербальною репрезентацією мусульманських 

стереотипів у медіаджерелах є утворення ядра стереотипу, яке 

відображається за допомогою ємної багатозначної номінації та 

доповнюється периферійними лексичними одиницями, що 

позначають його другорядні властивості (іменники та 

прикметники з негативною семантикою, засоби виразності, 

культурно-специфічні елементи). Також у склад мусульманських 

стереотипів входять назви організацій або подій, що є 

номінаціями з ефектом «спускового гачку», які швидко 

впізнаються аудиторією та запускають механізм соціокультурних 

асоціацій. 

4. Тенденції до негативної / нейтральної / позитивної вербалізації 

стереотипів мусульман в англомовних мас-медіа варіюються 

відповідно до країни публікації і залежать від політичних, 

соціокультурних та економічних чинників. Медіаджерела 



      
 

використовують негативні мусульманські стереотипи з метою 

маніпуляції суспільною думкою та утворюють негативний 

соціокультурний контекст сприйняття мусульман у західному 

суспільстві. 

5. Етнорелігійні стереотипи мусульман втілюються в англомовних 

мас-медіа за допомогою не лише вербальної, а й візуальної 

складової, утворюючи семіотично ускладнений креолізований 

текст, який справляє більший вплив на аудиторію сприймачів. 

Вербальний компонент таких стереотипів, як правило, є 

доповненням та уточненням змісту візуального компоненту, який 

несе основне смислове навантаження стереотипу. Найчастіше 

мусульманські стереотипи репрезентуються у таких жанрах 

креолізованих текстів, як плакати, комікси, карикатури. 

Відмінною рисою стереотипних креолізованих текстів у 

порівнянні з суто вербальними матеріалами на мусульманську 

тематику в медіадискурсі є більша увага до висвітлення 

гендерного аспекту (стереотипні візуальні зображення жінок-

мусульманок). 

Теоретичне значення роботи полягає в комплексному поєднанні 

теоретичних даних та наукових методів різних галузей гуманітарного знання, 

спрямованих на дослідження процесу стереотипізації; дискурсно-

орієнтованому підході до вивчення механізмів утворення та вербалізації 

стереотипів на позначення мусульман в англомовному медіасередовищі; 

дослідженні мовних мусульманських стереотипів у межах різнопланових 

медіаматеріалів як з вербальною, так і з вербально-візуальною складовою; 

дослідженні позамовного контексту використання вербальних 

мусульманських стереотипів (геополітична ситуація, соціокультурні 

чинники, історичне підґрунтя, економічна ситуація та етнічна картина 

соціуму англомовних західних країн). Дослідження сприятиме теоретичному 

і практичному розвитку дослідження медійної та етнокультурної специфіки 

мовних стереотипів у межах лінгвістики, а також розширенню і доповненню 

теоретичної бази для подальших досліджень особливостей і проблем 

вербалізації етнічних стереотипів.   

Практична цінність дослідження полягає у можливості 

багатоаспектного використання матеріалів та результатів роботи  у 

викладанні нормативних і спеціальних курсів лексикології та стилістики 

англійської мови, теорії мовної комунікації, лінгвокраїнознавства, 

міжкультурної комунікації, а також у теорії та практиці перекладу; матеріали 

дослідження можуть слугувати підґрунтям для створення практичних курсів 

написання, перекладу та редагування медіаматеріалів, розвитку 

політкоректної журналістики.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дослідження обговорювалися у формі доповідей та виступів на таких 

конференціях: «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (м. Київ, 



      
 

2014), «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (м. Київ, 2015), «Urgent 

problems of philology and linguistics – 2017» (м. Будапешт, 2017). 

Публікації. Ключові положення дисертації та результати дослідження 

викладено у чотирьох публікаціях автору у спеціалізованих виданнях ДАК 

МОН України та у одній статтсі у закордонному виданні. 

Структура та обсяг дистертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу та 1 

додатку. Список використаної літератури містить 247 праць (із них 129 – 

іноземними мовами), джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг 

дисертації становить 246 сторінки (основний текст – 216 сторінки). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовуються причини вибору теми та її актуальність, 

визначаються мета і завдання дисертації, розкривається наукова новизна 

дослідження, його теоретичне та практичне значення, наводиться об’єкт, 

предмет, методи та матеріал дослідження, зазначаються положення, що 

виносяться на захист, наводяться публікації автора, відомості про апробацію 

роботи. 

У першому розділі «Когнітивні і дискурсивні дослідження 

стереотипізації» розглянуто особливості вивчення процесу стереотипізації в 

межах гуманітарних наук (лінгвістика, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, 

теорія мовної комунікації, соціологія, психологія, філософія, культурологія), 

виокремлено способи пояснення цього феномену за допомогою когнітивного 

та дискурсивного підходів, визначено категорії стереотипів, окреслено 

особливості етнорелігійних стереотипів та способи їх втілення в мові. 

Стереотип як частина концептуальної картини світу є 

загальноприйнятим схематизованим уявленням про певні соціокультурні 

феномени, що має описові та оцінні ознаки та актуалізується лише у певному 

культурному контексті, оскільки з'являється в момент впізнавання моделі, 

яка існує в колективній свідомості. У межах когнітивного підходу стереотип 

розглядається як елемент суспільної психіки, що має здатність до відбору 

інформації та утворення певних спрощених шаблонів сприйняття; він є 

частиною оцінних думок, які характеризують людину в певному соціумі, а 

саме тому має культурну та етнічну специфіку.  

У межах дискурсивного підходу стереотип розглядається як окремі 

типізовані асоціації, ментальні одиниці, які відповідають досвіду соціалізації 

етнічних груп, повторюються в дискурсі та є його базовими елементами для 

формування суспільних уявлень. Функція формування суспільних уявлень за 

допомогою стереотипів найяскравіше представлена в матеріалах 

медіадискурсу, оскільки в ньому поєднуються стандартизовані схеми та 

смислообрази для створення враження «істинності» медійного матеріалу і 

впливу на аудиторію. Такі стандартизовані схеми в результаті їх 



      
 

багаторазового повторення в мас-медіа призводять до утворення медійних 

стереотипів. 

Мусульмани як об’єкт медійної стереотипізації мають ознаки 

релігійної групи та етносу, оскільки вони сповідують іслам (релігійна 

складова) і ототожнюються з людьми «зі Сходу» (етнічна складова). У цьому 

випадку є підстави вважати мусульманські стереотипи етнорелігійними 

стереотипами, які є стандартизованими, спрощеними та закріпленими у 

певному соціумі поглядами щодо мусульман в англомовному суспільстві. У 

змісті етнорелігійних мусульманських стереотипів зафіксовані пріоритетні 

оцінні думки про психологічні особливості та поведінку людей з цієї 

етнорелігійної групи, їх моральні, розумові, фізичні якості, судження про 

зазначені якості; також вони можуть містити заклик до дії стосовно 

мусульман як представників «Чужої» групи. Такий поділ зумовлений 

феноменом авто- та гетеростереотипів (уявлення про власну групу, як 

правило, позитивні, й уявлення про іншу групу, як правило, негативні; 

завищена самооцінка щодо «Своєї» етнорелігійної групи і недооцінка або 

негативна оцінка «Чужих» груп), які регламентують стереотипні уявлення в 

межах опозиції «Свій» – «Чужий» у процесі реальної або віртуальної 

міжкультурної комунікації та оцінну поляризацію на користь «Своєї» групи. 

У залежності від контексту акцент в етнорелігійних стереотипах 

робиться на етнічній або релігійній складовій. Якщо розглядати сприйняття 

мусульман представниками західного суспільства, то можна виокремити 

етнорелігійні автостереотипи на основі національної приналежності 

(уявлення американців, канадців, австралійців, англійців про себе як націю) 

або генералізованих уявлень про себе як представників Заходу. Етнорелігійні 

гетеростереотипи можуть реалізовуватись на основі релігійної 

приналежності (мусульмани, ісламісти), національності (афганці, пакистанці, 

іранці, сомалійці тощо) або етнічної приналежності (курди, араби та ін.). 

Другий розділ «Використання етнорелігійних стереотипів 

мусульман у медійному просторі» присвячений вивченню історичного, 

соціокультурного і політичного контексту стереотипного зображення 

мусульман у мас-медіа, способів мовної репрезентації мусульман за 

допомогою стереотипів, дослідженню типових стереотипних тематик, 

лексичних одиниць, емотивних та маніпулятивних засобів, що 

використовуються в процесі стереотипізації мусульман у медіадискурсі 

англомовних країн, виокремленню негативних та позитивних 

мусульманських медійних стереотипів. 

В англомовних медіаматеріалах таких країн, як США, Канада, Велика 

Британія, Австралія, Нова Зеландія, спостерігається виокремлення 

мусульман у групу «Чужих» за допомогою використання етнорелігійних 

стереотипів щодо цієї групи в межах декількох основних тематик. 

Ісламофобні уявлення про мусульман та іслам зображують їх як «Чужих», 

«Інших»; як відмінні, незрілі етнічні та релігійні групи, які необхідно 

контролювати, чи терпіти в «Своїй» країні. Упереджена мова, яка постійно 



      
 

використовується для позначення ісламу і мусульман (наприклад, Islamic 

terrorism, Islamic jihad, Islamic fundamentalism, Muslim fanatics, Muslim 

militants, Muslim suicide bombers) вживається стосовно всіх мусульман як 

поляризованої етнорелігійної групи та ісламу як релігії. Для підсилення 

негативного ефекту стереотипів разом з ними в публікаціях 

використовується низка стандартних прикметників, що описують мусульман 

(fundamentalist, terrorist, sexist, militant, undemocratic, violent, suicide bombers, 

hijackers, orthodox/scripturalist, fanatic, linked to contexts of war, conflict, 

violent). 

Ще одним способом конструювання мусульманських стереотипів є 

зображення типової зовнішності, одягу мусульман. Домінуючі і найбільш 

частотні за вживанням стереотипні образи ісламу та мусульман 

ототожнюються з культурою країн Близького Сходу і трансформуються в 

спрощені уявлення представників західних країн про мусульман (men in white 

robes with long beards and machine guns, uneducated women laced in hijabs and 

burkas, Muslim identity = Mid-East appearance, head-scarves and beards). 

Мовне оформлення етнорелігійних мусульманських стереотипів може 

здійснюватись як за допомогою елементів літературної мови, так і з 

використанням сленгізмів, арготизмів, журналістських новоутворень, 

сучасних ідіом тощо. Когнітивні стереотипи щодо мусульман представлені 

як найбільш стандартні негативні уявлення, які у представників західного 

суспільства асоціюються з антиісламькими соціальними установками-

упередженнями, характерними для певного національного дискурсу. 

Поширеними стереотипами, які викликають різко негативні асоціації, є 

номінації терористичних організацій (Islamic State / ISIS, Taliban, Al Qaeda, 

Lashkar-e-Tayyiba, Hezbollah), загальновідомих подій, пов’язаних з 

терористичними актами (9/11, World Trade Center, Charlie Hebdo, London 

bombings, War on Terror, suicide bombing in Afghanistan), вчинків терористів 

під час терористичних актів, які в подробицях висвітлюються в пресі 

(schoolgirls kidnapping, Malala Yousafzai shooting, “infiltration” attacks, 

smuggle weapons), лексичні одиниці, пов’язані з питанням міграції мусульман 

до західних країн, проблемами їх соціальної інтеграції (queue-jumpers, 

segregated Muslim communities, risks of more Muslims becoming citizens). Для 

опису подій за участю мусульманських терористів використовуються 

лексичні одиниці з відверто негативною семантикою (murdered, raped, 

plundered, abducted, forcibly converted to Islam, abuse, violently slashed a throat, 

were booted from). 

Характерною рисою мусульманських стереотипів у мас-медіа 

англомовних країн є протиставлення авто- і гетеростереотипів, що 

виражається у поділі представників західного суспільства та мусульман на 

«Своїх» (we, West, Western civilization, modern state, Western cultures, our 

religion, We let them feel what we felt on 9/11) і «Чужих» (our enemy, radicals, 

Islamists, Muslims are those kinds of people, they’re the problem, people you 

don't want in the US, Let`s hope they won`t do it for America again). Для 



      
 

відокремлення «Своїх», позитивних традицій від «Чужих», незрозумілих та 

негативних, у медіа використовується прийом десакралізації релігійних 

лексичних одиниць  за допомогою негативних епітетів (threatful Ramadan, 

terrifying Shariah Law, pagan Sunni customs, barbarian religion (Islam), ‘we’ 

should ‘fear’ ‘them’ because essentially Islamic terrorists are fighting a ‘holy war’ 

or ‘jihad’ against Western culture and values, there is a shortcut to paradise by 

taking revenge in the name of God). Таке лексичне наповнення статей, 

присвячених мусульманам та ісламу, ще більше загострює суспільні 

протиріччя й посилює негативну стереотипізацію мусульман у медіадискурсі 

англомовних ЗМІ, яка часто використовується виданнями з метою 

маніпуляції громадською думкою. 

На противагу негативній стереотипізації мусульман у деяких виданнях 

наявна тенденція до позитивізації мусульманського питання. Кількість 

матеріалів на мусульманську тематику, що містять позитивні стереотипи, 

становить 28% проаналізованого матеріалу у порівнянні з 72% публіказій з 

негативними етнорелігійними стереотипами мусульман. Для творення 

позитивних стереотипів використовується мова, насичена образами (unblock 

the window of intolerance, light of love to flow through, break down barriers), 

розрізняються радикальні та помірні мусульмани (Ahmadiyya Muslims are 

taking a stand against extremism, Muslims fighting extremism), використовується 

концепція «справжнього» ісламу, що вербалізується за допомогою лексичних 

одиниць з позитивною емотивною складовою (true Islam, peace and loyalty to 

your country, being integrated and looking after each other, peace be upon you). 

Проте, незважаючи на наявність позитивних стереотипів у медіапублікаціях 

англомовних видань, стереотипи з негативною конотацією все ж 

переважають. 

У третьому розділі «Порівняльний аналіз способів стереотипного 

зображення мусульман у медіаджерелах англомовних країн» 
проаналізовано особливості стереотипної репрезентації мусульман у 

медіаджерелах таких країн як США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, 

Велика Британія; окреслено зв’язок цього процесу з соціально-політичними, 

культурними, економічними процесами в суспільстві; виконано порівняння 

спільних та відмінних рис стереотипізації мусульман у медіадискурсі 

вищезазначених країн, а також позитивних та негативних аспектів 

мусульманських стереотипів, що вербалізуються в джерелах мас-медіа; 

досліджено характерні риси креолізації мусульманських стереотипів, а саме – 

типові вербально-візуальні компоненти мусульманських стереотипних 

креолізованих текстів у медіаджерелах вищенаведених країн. 

Публікації на мусульманську тематику в медіаджерелах англомовних 

країн мають як спільні, так і відмінні риси, що залежать від історичного і 

культурного контексту, економічного стану, геополітичного курсу країни та 

її внутрішніх соціальних процесів у цілому.  

Типові медіастереотипи мусульман, що використовуються у виданнях 

усіх вищезазначених англомовних країн, мають негативне забарвлення та 



      
 

втілюються в медіамові у межах теми Islamic terrorism. Такі мусульманські 

стереотипи як Muslim militants, Islamic fanatics, Islamist extremists, Islamic / 

Muslim terrorists, radicalized Muslims, radical Islamists становлять ядро 

лексико-семантичного поля Muslim stereotypes та інтенсивно 

використовуються в медіа, особливо при зображенні подій за участю 

радикальних мусульман. Зазвичай, у серйозних виданнях вони подаються у 

нейтральний спосіб, тоді як у «жовтій» пресі доповнюються лексичними 

одиницями з різко негативною семантикою, які використовуються для 

підсилення ефекту використаних стереотипів та впливу на аудиторію. Це 

стосується, у першу чергу, епітетів violent, suicide, deadly, threatening, 

shocking, brutal, bloody, а також таких негативних номінацій як bombing, 

massacre, arson, hostages, killings, shootings, hijacking, rape, attack, backlash, 

які у поєднанні з ядром лексико-семантичного поля Muslim stereotypes 

починають асоціюватись з тематикою мусульманського тероризму та самі 

стають стереотипами. 

Назви терористичних організацій також виступають як мусульманські 

стереотипи в англомовних західних медіа – їх функція полягає у впізнаванні 

та провокуванні стереотипних асоціацій в аудиторії. До таких номінацій 

належать Al Qaeda, Taliban, ISIS, Islamic State, Boko Haram, Hamas, AQIS (al-

Qaeda in the Indian Subcontinent, JAD (Jemaah Anshorut Daulah), при цьому, 

якщо перші чотири згадані номінації використовуються в медіаджерелах усіх 

зазначених країн, то решта є специфічними для конкретного регіону. 

Спільною тенденцією для англомовних мас-медіа є збільшення 

кількості негативних мусульманських стереотипів у період безпосередньо 

після гучних терактів чи збройних конфліктів за участю радикальних 

мусульман. Негативізація образу мусульман підсилюється за допомогою 

емоційно навантажених та образних лексичних одиниць (wage jihad, 

intolerant tenets of Islamic law and practices, bloodshed in the French capital, 

violent and demented young men, the acts of violence condemned as "barbaric" 

and "beyond humanity", поєднання етнорелігійної номінації Muslim з емоційно 

насиченими одиницями violent, aggressive, criminal, merciless, radical). 

Найбільша негативізація образу мусульман та використання 

стереотипів щодо цієї етнорелігійної групи властиві, у першу чергу, 

виданням США (використовуються такы типові негативні стереотипи 

мусульман, як Muslim terrorists, Islamic fanatics, violent Muslims, ISIS fighters, 

criminal Taliban groups, 9/11 tragedy, Muslim terror attacks). Це пояснюється 

історичним контекстом взаємодії американців та мусульман, який 

характеризується локальними та міжнародними конфліктами, найвідомішими 

у світі терористичними атаками, інтенсивними міграційними процесами, 

зовнішньою відмінністю мусульман від пересічних американців, незважаючи 

на те, що етнічна та релігійна картина США є доволі неоднорідною.  

У медіаджерелах Канади та Великої Британії також присутня значна 

частка негативних вербальних стереотипів мусульман, проте наявна й 

тенденція до позитивізації образу мусульманина в пресі. Популярним 



      
 

позитивним мусульманським стереотипом, який активно просувається в 

толерантних медіа, є слоган Islam is a religion of peace, який може 

використовуватись як пряма цитата, а також опис з використанням ключових 

слів (Islam, peace, peacefully, innocent, true, peaceful teachings of Islam). 

Особливості використання негативних мусульманських стереотипів у 

канадських медіа полягають в історичних зв’язках Канади та Франції, а, 

отже, пильної уваги канадської преси до подій за участю мусульманських 

терористів у цій європейській країні. Теракти у Франції за участю мусульман 

висвітлюються у різко негативний спосіб, використовуються поширені 

медійні сетеотипи мусульман, доповнені негативними епітетами; наявний 

чіткий поділ на «Своїх» і «Чужих» (bloodshed in the French capital, Muslim 

fanatics, Muslim refugees, violent and demented young men, their revenge, their 

god). Ситуація щодо мусульманського питання в Канаді порівнюється з 

ситуацією в Європі (It couldn’t become like Europe here). Що стосується 

Великої Британії, то зображення мусульман в упереджений спосіб властиве 

регіональним виданням, «жовтій пресі» та таблоїдам (Muslim gang-raping 

hordes of men, invasion of invasion of Muslim “rapefugees”, Islamist fanatics). 

У той же час серйозні видання Великої Британії розділяють політику уряду 

щодо толерантності до етнічних та релігійних меншин; номінації, якими 

позначаються мусульмани (Islamist extremist, militants, Muslim fanatics та ін.), 

дистанціюються від збірного поняття Muslims і за допомогою такого 

відокремлення не переносять наявні мусульманські стереотипи на фокус-

групу British Muslims. 

Стереотипне зображення мусульман у медіаджерелах Австралії та 

Нової Зеландії має низку особливостей, пов’язаних з географічною 

віддаленістю регіону від арени міжнародних конфліктів та терактів, а також 

доволі низькою часткою мусульман-мігрантів з Близького Сходу, які в першу 

чергу асоціюються з терористами, у порівнянні з західними англомовними 

країнами. Завдяки цим чинникам для австралійських та новозеландських 

медіапублікацій характерний високий рівень позитивних мусульманських 

стереотипів. 

Пресі таких англомовних країн, як Велика Британія, Австралія та Нова 

Зеландія, меншою мірою – США та Канада, також властива така спільна риса 

як «раціоналізація» мусульманських стереотипів. Такий феномен передбачає 

наявність віддаленої фокус-групи «Чужих» (наприклад, члени терористичних 

організацій – радикальних мусульман, що належать до Мусульманського 

Братерства, Ісламської держави, Аль-Каєди та інших терористичних 

угрупувань), і, водночас, співпереживання проблемам мусульманської 

«мирної» спільноти. На лексичному рівні така тенденція реалізується за 

допомогою утворення опозицій за принципом «Свій» – «Чужий» (We – 

Muslim Brotherhood, Taliban gunmen - military spokesman; they – our kids), а 

також протиставлення номінації Muslims (We) таким стереотипам як al-Qaida 

militants, Muslim Brotherhood terrorists, ISIS jihadists, Islamic State fighters 

(They). 



      
 

На противагу негативним мусульманським стереотипам у англомовних 

країнах існує також тенденція до позитивізації образу мусульман в медіа. 

Найменше такий процес властивий США, найбільше – серйозним виданням 

Канади (завдяки необхідності слідувати принципам прийнятої доктрини 

мультикультуралізму) та Великої Британії (через політику етнічної та 

релігійної толерантності, що проводить британський уряд). Популярним 

позитивним мусульманським стереотипом, який активно просувається в 

толерантних медіа, є слоган Islam is a religion of peace, який може 

використовуватись як пряма цитата, а також опис з використанням ключових 

слів (Islam, peace, peacefully, innocent, true, peaceful teachings of Islam,). 

Оскільки існує тенденція до інтенсифікації стереотипного ставлення до 

мусульманської спільноти після терористичних атак, ліберальні 

медіаджерела намагаються утворити позитивні соціальні стереотипи (true, 

peaceful teachings of Islam, commitment of British Muslims to peace and 

harmony, Muslims for humanity), використовуючи лексику з позитивним 

підтекстом. Подібні поєднання слів (peaceful + Islam, Muslims + peace, 

Muslims + harmony, Muslims + humanity) покликані розірвати існуючі 

шаблони негативного соціального сприйняття мусульман та довести, що в 

ісламу є багато позитивних сторін. 

Мусульманські стереотипи в англомовних мас-медіа можуть також 

реалізовуватись у вербально-візуальних, «креолізованих» текстах. Як 

правило, у таких стереотипних текстах з повною чи частковою креолізацією 

найбільш значущим є візуальний компонент, за допомогою якого 

виражається існуючий мусульманський стереотип; текст у цьому випадку 

відіграє допоміжну роль та відображає нюанси використаного стереотипу. 

До спільних тем стереотипізації мусульман у креолізованих текстах 

медіаджерел різних англомовних країн належить тероризм та візуальний 

образ «типового» мусульманського терориста, релігійні погляди та традиції 

мусульман, їх «радикальність» у відстоюванні постулатів ісламу, соціальне 

сприйняття мусульман в західному соціумі, статус жінки-мусульманки в 

ісламі. Серед жанрів креолізованих текстів, у яких відображаються 

мусульманські стереотипи, можна виділити комікси, карикатури, плакати, 

демотиватори. 

Тенденції до позитивізації стереотипного зображення мусульман в 

англомовній пресі застосовуються і щодо креолізованих текстів, що 

зображують мусульман. Як правило, позитивне зображення жінок-

мусульманок превалює над зображенням чоловіків, оскільки в мас-медіа аж 

надто вкорінився негативний стереотипний візуальний образ ісламського 

терориста-підривника. Такий феномен властивий серйозним виданням 

Великобританії та США. 

Перспективи дослідження вбачаються в подальшому порівнянні 

вербальної та вербально-візуальної репрезентації мусульманських 

стереотипів у медіаджерелах країн, у яких англійська мова є офіційною 

(Ірландія, Кенія, Південно-Африканська Республіка, Сінгапур) та які мають 



      
 

розвинену англомовну пресу (Німеччина, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Данія, 

Індія та ін.). 

 

ВИСНОВКИ 

Дослідження стереотипізації мусульман в англомовних медіаджерелах 

США, Канади, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії проводилось на 

основі положень когнітивного, лінгвокультурного та дискурсивного підходу.  

У дисертації обгрунтовано комплексний когнітивно-дискурсивний 

підхід до досідження процесу стереотипізації. Доведено, що стереотипи є 

фрагментами мовної та концептуальної картини світу, що репрезентують 

стійкі, типізовані уявлення про об’єкт, предмет або ситуацію, обумовлені 

певною національно-культурною специфікою, дозволяють швидко і часто 

спрощувати, оформлювати в певні категорії та еталони соціальне оточення 

людини, робити його схематичним і прогнозованим, мають вербальне 

втілення в мові та мовленні.  

Стереотипи як ментальні одиниці, які відповідають досвіду соціалізації 

етнічних та релігійних груп, повторюються в дискурсі та є його базовими 

елементами для формування суспільних уявлень. Доведено, що мовне 

втілення стереотипів у дискурсі реалізується у різноманітних текстах, проте 

утворення та модифікації значення стереотипів відбуваються у 

надтекстовому середовищі дискурсу – в культурному, політичному, 

медійному контексті тощо. Уточнено, що медіадискурс найпомітніше 

впливає на формування стереотипів.  

У дисертації визначено, що характерним для медіадискурсу є 

використання етнорелігійних стереотипів, які є груповими спрощеними 

уявленнями про типовість ознак та рис характеру, властивих кожному 

представнику своєї або іншої етнічної та релігійної спільноти, а також 

образом представників певної етнорелігійної групи, що характеризується 

значним емоційним забарвленням (частіше – негативного характеру) та 

високим рівнем стійкості в мові. Мовні структури, що містять етнорелігійні 

стереотипи, здатні передавати як базову семантичну інформацію, так і 

прагматичну (оцінну, емоційну, конотативну, контекстуальну).  

Доведено, що найчастіше в медіадискурсі використовуються 

етнорелігійні стереотипи мусульман. У дисертації визначено, що в 

медіаджерелах таких країн, як США, Канада, Велика Британія, Австралія та 

Нова Зеландія, для стереотипного зображення мусульман використовується 

тематика тероризму, міграції, протистояння Заходу та Сходу, гендерної 

нерівності. У медіамові виділяються ключові мусульманські стереотипи-

номінації, що мають ефект «спускового гачку» – це, як правило, лексичні 

одиниці, що мають номінативну функцію, проте набувають негативного 

значення у соціальному контексті негативного ставлення до мусульман. Вони 

поєднуються з іншими лексичними одиницями, які в соціокультурному та 

медійному контексті є стереотипами, що асоціюються з мусульманами.  



      
 

Використання мусульманських стереотипів у мас-медіа також 

відбувається за допомогою протиставлення авто- і гетеростереотипів, що 

виражається у поділі представників західного суспільства та мусульман на 

«Своїх» і «Чужих». Стереотипізація медіамовлення поширюється як у 

якісних виданнях, так і у виданнях жовтої преси. 

Для позитивної стереотипізації мусульман у західних медіа 

використовується тематика благодійності, помірності, миролюбності ісламу, 

притримання традицій, поважного ставлення до літніх людей та жінок, 

відокремленні помірних мусульман від радикалів. Відтак, для творення 

позитивних стереотипів використовується мова, насичена образами, 

розрізняються радикальні та помірні мусульмани, використовується 

концепція «справжнього» ісламу, що вербалізується за допомогою лексичних 

одиниць з позитивною емотивною складовою. 

Оскільки явище негативної та позитивної стереотипізації мусульман в 

англомовних медіаджерелах досліджувалось комплексно, з урахуванням 

культурно-специфічних, соціальних та політичних чинників суспільств, у 

яких мусульмани є етнорелігійною меншиною, у дисертації було порівняно 

наявні тенденції зображення мусульман у пресі США, Канади, 

Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та виокремлено як спільні, так і 

відмінні риси цих тенденцій, що залежать від історичного і культурного 

контексту, економічного стану, геополітичного курсу країни та її внутрішніх 

соціальних процесів у цілому. Типові медіастереотипи мусульман, що 

використовуються у виданнях усіх вищезазначених англомовних країн, 

мають негативне забарвлення та вербалізуються в медіамові у межах теми 

Islamic terrorism. Зазвичай, у серйозних виданнях мусульманські стереотипи 

подаються у нейтральний спосіб, тоді як у «жовтій» пресі доповнюються 

лексичними одиницями з різко негативною семантикою, які 

використовуються для підсилення ефекту використаних стереотипів та 

впливу на аудиторію. Мусульманські стереотипи запускають механізм 

когнітивного впізнавання мусульманської тематики публікації, провокують 

стереотипні асоціацій, що ототожнюють мусульман і терористів. 

Спільною рисою процесу стереотипізації мусульман для англомовних 

медіа є розмежування фокус-груп на «Своїх» і «Чужих»; стандартним 

поділом є «Свої» представники західного суспільства і «Чужі» мусульмани 

Проте в деяких медіаджерелах (Канада, Велика Британія) мусульмани не 

ототожнюються з терористами, а поділ на «Своїх» і «Чужих» відбувається 

всередині мусульманської спільноти: «Свої» – це мирні західні мусульмани, 

що інтегруються в суспільство країни, в якій вони мешкають, і «Чужі» – це 

радикальні мусульмани-терористи. 

Відмінною темою у європейських англомовних виданнях є негативне 

висвітлення міграційної кризи, а саме – стереотипне зображення мусульман, 

що прагнуть жити в Європі; вербалізація їх негативних якостей та небажання 

асимілюватись та інтегруватись у європейське суспільство. Подібні тенденції 

спостерігаються у регіональних виданнях Великої Британії. 



      
 

Особливістю канадських видань є увага до подій за участю мусульман 

у Франції, а відтак – більший відсоток негативних мусульманських 

стереотипів, утворених на тлі терористичної активності мусульман в Європі. 

Такий феномен пояснюється великою кількістю етнічних французів у Канаді, 

що впливає на тематику видань та увагу до французьких новин. 

На противагу негативним мусульманським стереотипам у 

медіаджерелах США, існує тенденція до позитивізації образу мусульман у 

ліберальних виданнях Канади та Великої Британії. 

Етнорелігійні стереотипи мусульман наявні й у креолізованих текстах 

англомовних ЗМІ – семіотично ускладнених текстах, організованих 

комбінацією природної мови з елементами інших знакових систем, 

наприклад, із зображенням.  Провідними темами стереотипізації у 

креолізованих текстах, спільними для англомовних видань вищезазначених 

країн, є тероризм, мусульманський радикалізм, утиски прав жінок, загроза 

мусульманської військової, релігійної та культурної експансії. Зображення 

взаємопов’язані з вербальною частиною креолізованого тексту, обидві 

системи справляють подвійний вплив на аудиторію. Використовуються 

стандартизовані стереотипи мусульман, які наочно зображені у графічному 

наповненні стереотипних креолізованих текстів (зовнішній вигляд, одяг, 

колір шкіри, вираз обличчя, наявність зброї тощо).  
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Литовченко Д.С. Стереотипізація мусульман в англомовному 

медіадискурсі. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2018.  

Дисертація присвячена вивченню особливостей стереотипного 

зображення мусульман у медіадискурсі англомовних країн на основі 

комбінованого когнітивного, лінгвокультурного та дискурсивного підходу. 

Виокремлено етнорелігійні стереотипи як групові спрощені уявлення про 

типовість ознак та рис характеру, властивих певній етнічній та релігійній 

спільноті. Визначено способи вербалізації мусульманських стереотипів у 

медіадискурсі та взаємовплив лексико-семантичних, прагматичних, 

контекстуальних, національно-культурних та соціо-політичних чинників на 

процес стереотипізації мусульман в англомовному суспільстві. Вивчено 

способи позитивної та негативної репрезентації мусульман в англомовному 

медіапросторі, вирахувано частку позитивних та негативних публікацій, що 

містять мусульманські стереотипи. Виявлено спільні та відмінні риси 

стереотипного зображення мусульман у мас-медіа США, Канади, Великої 

Британії, Австралії та Нової Зеландії. Схарактеризовано особливості 

утворення та використання мусульманських стереотипів у креолізованих 

медіатекстах, вивчено взаємовплив вербальної та візуальної складової 

стереотипу при конструюванні образу типового мусульманина. 

Ключові слова: стереотип, стереотипізація, медіадискурс, етнічний 

стереотип, етнорелігійний стереотип, мусульманський стереотип, позитивна 

стереотипізація, негативна стереотипізація, упередження, креолізований 

текст. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Литовченко Д.С. Стереотипизация мусульман в англоязычном 

медиадискурсе. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018.  
Диссертация посвящена изучению особенностей стереотипного 

изображения мусульман в медиадискурсе англоязычных стран на основе 

комбинированного когнитивного, лингвокультурного и дискурсивного 

подхода. Выделены этнорелигиозные стереотипы как групповые 

упрощенные представления о типичности признаков и особенностей 

характера определенной этнической и религиозной общины. Определены 



      
 

способы вербализации мусульманских стереотипов в медиадискурсе и 

взаимовлияние лексико-семантических, прагматических, контекстуальных, 

национально-культурных и социо-политических факторов на процесс 

стереотипизации мусульман в англоязычном обществе. Изучены способы 

положительной и отрицательной репрезентации мусульман в англоязычном 

медиапространстве, вычислена доля положительных и негативных 

публикаций, содержащих мусульманские стереотипы. Выявлены общие и 

отличительные черты стереотипного изображения мусульман в СМИ США, 

Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Охарактеризованы 

особенности образования и использования мусульманських стереотипов в 

креолизованих медиатекстах, изучено взаимовлияние вербальной и 

визуальной составляющей стереотипа при конструировании образа 

типичного мусульманина. 

Ключевые слова: стереотип, стереотипизация, медиадискурс, 

этнический стереотип, этнорелигиозный стереотип, мусульманский 

стереотип, положительная стереотипизация, отрицательная стереотипизация, 

предубеждение, креолизований текст. 

 

ABSTRACT 

Lytovchenko D.S. Stereotyping of Muslims in the English-language 

media discourse. - Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The research of stereotyping of Muslims in the English-language media 

discourse is based on cognitive, linguocultural and discursive aspects. The 

topicality of the research is defined by the growing interest to linguistic 

mechanisms of creating the ethnoreligious stereotypes in the media, as well as the 

verbal aspect of using Muslim stereotypes in the media sources of different 

Engish-speaking countries, their common and distinguishing features. The purpose 

of the study is to establish the basic and specific stereotypes portraying Muslims in 

the media culture of the USA, Canada, United Kingdom, Australia and New 

Zealand; define the ways of linguistic representation of Muslim stereotypes in the 

media language of the mentioned countries depending n the cultural, political and 

social context; identify ways media stereotypes influence on the general idea of the 

English-speaking society representatives concerning Muslims as the ethnoreligious 

group. 

The research materials include media articles, essays, informative and 

advertising materials, political leaflets, blogs and discussions within such domains 

of media discourse as printed media, electronic media and dictionaries. 

The scientific novelty of the proposed study is supported by the fact that the 

phenomenon of stereotyping and linguistic representation of stereotypes is 

considered within the framework of joint discoursive and cognitive approach; the 

concept of "ethnoreligious stereotype" is clarified; the notion of "stereotype" and 



      
 

"cognitive distortion" are distinguished; it is found that the features of Muslims as 

a social group contain ethnic, religious and national traits; the Muslim stereotypes, 

available in the media sources of English-speaking Western countries are 

categorized. The ethnoreligious Muslim stereotypes, their emotional content and 

key nominations have been analyzed taking into account the extra-linguistic 

factors: the cultural context, socio-political events, specifics of the mentality, 

geopolitical and economic factors of the English-language media environment. 

Stereotypes are seen as fragments of linguistic and conceptual world view 

that represent a stable, typed representation of an object or situation, and are bound 

to the source culture and national / religious / ethnic or other identity. Each type of 

discourse affects the formation of stereotypes in a specific way; in the media 

discourse stereotyping occurs through a combination of standardized schemes and 

senses, their frequent repetition, which eventually leads to the formation of media 

stereotypes. As media discourse includes a set of all linguistic and extralinguistic 

factors: communicative situation, specific textual material existence, its cultural, 

ethnic, social context, subtext, etc., the media stereotypes provide complex effect 

on the readership. 

Muslim stereotypes portray them as Others, Aliens; as hostile ethnic or 

religious groups unwanted in Western society. The negative tendency of depicting 

Muslims with the stereotypes prevails in most media publications of the English-

speaking countries. The verbal representation of ethnoreligious Muslim stereotypes 

in the media discourse covers the universal topics (terrorism, expansion of Islam, 

migration processes, "refugee crisis", international conflicts involving radical 

Muslims). Most media articles focused on Muslim topic include sharply negative 

Muslim stereotypes, which diminish the value of their customs, religious traditions 

and create caricature and grotesque image of an average Muslim. Muslim 

stereotypes are frequently used in the media language of both quality publications 

and tabloids. 

The typical verbal representation of Muslim stereotypes in media involves 

creating the core of stereotype, which is represented by a capacious polysemous 

nomination and supplemented by peripheral lexical units denoting its secondary 

characteristics (nouns and adjectives with negative semantics, means of 

expressiveness, culture-specific elements). They include the names of terrorist 

organizations or events constituing the "trigger" nominations, which are quickly 

recognized by the audience and launch a mechanism of socio-cultural associations. 

The methods of creating Muslim stereotypes also include labeling, "red rag" 

tactics, deliberate distortion of facts, negative media data exposure and 

concealment of positive information concerning Muslims. 

The negative Muslim stereotypes generally contain the emotionally rich 

vocabulary, are based on the military and terrorist themes, and typically desacralise 

the religious traditions and beliefs of Muslims. The linguistic representation of 

negative Muslim stereotypes contains the elements of literary language 

accompanied by the slang, obscene lexicon, journalistic idioms etc.  



      
 

By contrast, the topics of philanthropy, moderation, Islam's peacefulness, 

adherence to traditions, respect for the elderly and women, and the separation of 

moderate Muslims from radicals are used in the western media for the positive 

Muslim stereotyping. Consequently, a language with a positive emotional 

component is used to create positive Muslim stereotypes. 

The ethnoreligious Muslim stereotypes are also present in the creolized texts 

of the media discourse. Those are semiotically complex texts organized as a 

combination of natural language with elements of other sign systems, for example, 

with the image. Among the genres of the creolized texts containing Muslim 

stereotypes are cartoons, comics, demotivators, posters and banners. The leading 

topics of stereotyping the Muslimsin the creolized publications in the media of the 

aforementioned countries, include terrorism, Islamic radicalism, oppression of 

women, the threat of Muslim military, religious and cultural expansion. The 

images are interconnected with the verbal part of the creolized text, and both 

systems have a dual impact on the audience. The general Muslim stereotypes that 

are vividly depicted graphically (Muslim appearance, clothes, skin color, facial 

expression, the presence of weapons, etc.) are used in the creolized texts, and 

usually the visual part of such text prevails over the verbal one.  

Key words: stereotype, stereotyping, media discourse, ethnic stereotype, 

ethnoreligious stereotype, Muslim stereotype, positive stereotyping, negative 

stereotyping, bias, creolized text. 

 


