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МІЖМОВНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

 Сучасний світ змінюється неймовірно швидко. Зміни охоплюють всі 

сфери життя людини: науку, освіту, культуру, економіку, міжособистісне 

спілкування. Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу сприяє більш 

активному спілкуванню різних народів, що неминуче призводить до певного 

взаємного впливу мов цих народів. Історія міжмовної інтерференції має 

глибоке історичне коріння. В лінгвістичну літературу термін «інтерференція» 

прийшов внаслідок дослідження цього явища вченими Празького 

лінгвістичного гуртка, але сама ідея взаємного впливу мов належала російсько-

польському лінгвісту І.О. Бодуену де Куртене. Він підкреслював, що в 

результаті взаємного впливу відбувається не тільки запозичення окремих 

мовних одиниць, але й зближення мов в цілому. Проте, тільки після публікації 

в 1953 році монографії У. Вайнрайха «Мовні контакти» цей термін набув 

дійсно широкого визнання. Особливого поширення інтерференція набула в 

багатонаціональних державах, оскільки необхідною умовою для її проявлення 

є двомовність (білінгвізм) або багатомовність (мультилінгвізм). Саме в умовах 

білінгвізму можна спостерігати яскраві прояви лінгвістичної інтерференції, 

коли відбувається лексичне запозичення мов, що контактують між собою. 

 В ідеалі носії декількох мовних систем повинні перебувати в рамках тієї 

чи іншої системи, однак практика свідчить про те, що одна мовна система 

неминуче проникає в межі іншої. Отже, процес інтерференції призводить до 

відхилення від норм тієї чи іншої мови. Так, за твердженням І. О. Бодуена де  

Куртене  вплив змішування мов проявляється в двох напрямках: з одного боку, 

воно вносить в дану мову з чужої мови властиві їй елементи, з іншого боку, 

воно є причиною ослаблення ступеня й сили відмінностей, властивих окремим 

частинам даної мови. [3] Лінгвістичний підхід до вирішення проблеми 



міжмовної інтерференції в умовах білінгвізму полягає в тому, щоб вчасно 

виявляти найбільш вірогідні прояви інтерференції безпосередньо 

контактуючих мов та допомагати двомовним носіям уникати відхилень від 

норм  кожної з мов.   

 Безумовно, надавати явищу інтерференції тільки негативних рис було б 

неправильно, оскільки лексичний склад контактуючих мов може суттєво 

збагачуватись внаслідок взаємного впливу. Так, через механізм запозичення, 

коли лексична одиниця однієї мови переходить в іншу, не втрачаючи свого 

значення, українська мова отримала багато нових слів англійського походження 

(імідж, смокінг, маркетинг, тендер, мітинг, форвард, футбол тощо), які 

прийшли із різних сфер життя. Проте, хибне використання іншомовних слів 

внаслідок, припустимо, фонетичної або термінологічної інтерференції, коли 

їхнє звучання схоже з певними словами рідної мови (Dutch - голландський, а не 

датський; decoration - прикраса, оздоблення, а не декорація; intelligent - 

розумний, кмітливий, а не інтелігентний; accurate -  точний, а не акуратний, 

охайний; fabric - тканина, а не фабрика; servant - слуга, а не сервант), часто є 

причиною помилок у письмовому перекладі та усному спілкуванні. Поступово 

процес інтерференції поширюється й на лексику (окрім запозичень) та 

семантику іншої мови (на рівні значення слова: brown bread, brown hair). Якщо 

в певній мовній ситуації ми спостерігаємо хибний вибір лексичної одиниці з-

поміж ряду стилістичних синонімів, мова йде про стилістичну інтерференцію. 

Так, нейтральне слово speak може недоречно замінюватись на розмовне talk. 

Досить важко уникати лінгвокраїнознавчої інтерференції, коли носії різних мов 

спираються на певні штампи, закріплені на рівні свідомості: the ground floor - 

перший поверх,  the first floor - другий поверх (у британському варіанті 

англійської мови).  Окрім вищезазначених проявів інтерференції, які 

спричинені системою тої чи іншої мови, існує соціокультурна інтерференція, 

коли відбувається обмін світоглядними явищами між учасниками 

комунікаційного процесу. Типовий приклад: намагання дати детальну відповідь 



на англійську фразу - привітання How are you? замість стандартної фрази I’m 

fine, thanks. 

 Отже, серед найбільш значущих причин інтерференції можна виокремити 

структурні розбіжності між рідною та іноземною мовами, неправильне 

сприйняття граматичних конструкцій іншої мови, надання помилкових значень 

іноземній лексиці.  Зазначимо, що ці розбіжності здебільшого стосуються 

зовнішньої за походженням інтерференції, коли контактують різні мови. 

Лінгвісти зазначають, що зовнішня інтерференція виступає як найбільш 

потужний фактор негативного впливу рідної мови на іноземну, що призводить 

до найбільш стійких помилок. Подібний механізм діє й при вивченні двох 

іноземних мов, оскільки раніше вивчена мова також негативно впливає на 

пізніше вивчену (другу іноземну мову). Загалом, негативний вплив зовнішньої 

інтерференції більш відчутний на початковому етапі вивчення іноземної мови, 

тоді як внутрішня інтерференція впливає також на можливість мовних помилок 

на просунутому етапі вивчення іноземної мови. Також причиною багатьох 

помилок при перекладі письмовому або усному може бути пряма (відбувається 

перенесення норм рідної мови в іноземну) або непряма (помилкове 

використання певних іншомовних явищ, відсутніх в рідній мові) інтерференція. 

 Це далеко неповний перелік видів міжмовної інтерференції, яка часто 

стає перешкодою на шляху правильного відтворення та сприйняття іноземної 

мови, особливо на початковому етапі її вивчення. Очевидно, що зневага до 

наслідків міжмовної інтерференції спричиняє численні фонетичні, семантичні, 

лексичні, стилістичні порушення при усному спілкуванні, а також має 

негативні орфографічні, граматичні, морфологічні, синтаксичні наслідки при 

виконанні різних видів письмового перекладу. Проте, існують певні шляхи 

мінімізації негативного впливу інтерференції, а саме: порівняльний аналіз та 

пояснення найбільш складних лексичних одиниць, виявлення міжмовних 

еквівалентів;  підбір вправ за принципом зіставлення або контрасту; 

використання наочного матеріалу та застосування усного випередження; 



вправи на переклад; застосування механізму самоконтролю для аналізу власних 

помилок тощо. 

 Так, в умовах сьогодення, коли надзвичайно поширилась практика 

приєднання до світової культури через вивчення іноземних мов, актуальність 

дослідження наслідків міжмовної інтерференції та подолання її негативного 

впливу стають беззаперечними.  
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