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МІЖМОВНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті проаналізовано вплив міжмовної інтерференції на ефективність оволодіння студентами другою іно-
земною мовою (німецькою після англійської) та окреслено шляхи подолання цього негативного впливу.
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межъязыковые инТерференции и пуТи его преодоления при изучение вТорого 
иносТранного языка

В статье анализируется влияние межъязыковой интерференции на еффективность овладения студентами вто-
рым иностранным языком (немецким после английского) и намечены пути устранения этого негативного влияния.

ключевые слова: межкультурная коммуникация, межъязыковая интерференция, трансференция, социокуль-
турная интерференция, языковые универсалии, контрастивный поход, лингвистическая компетенция.

CrOSS language interferenCe and wayS Of their OiVerCOming while Studing the 
SeCOnd language

The article is devoted to the investigation of interlingual interference, and namely, its impact on the effectiveness of 
students’ mastering German as the second foreign language after learning English as the first foreign language. Typical 
mistakes caused by different types of interference such as: phonetical, grammatical, lexical, socio-cultural and others, due to 
overlapping the new language skills which are being formed (the German language) the existing ones (native language and 
English) have been considered. The ways of eliminating the negative influence of lingual and cultural interference and creat-
ing conditions for positive transference in the process of teaching German as the second foreign language have been outlined.

Key words: intercultural communication, interlingual interference, transference, socio-cultural interference, lingual uni-
versals, contrastive approach, linguistic competence.

Інтернаціоналізація усіх сфер життєдіяльності суспільства в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів 
створює підвищений попит на спеціалістів, що володіють кількома іноземними мовами і, відповідно, підвищує мотивацію 
студентів в оволодінні іноземними мовами як інструментом міжкультурної професійної взаємодії. Мовні бар’єри, які до-
лаються за допомогою міжкультурної комунікації та перекладу, постійно ускладнюються інтерфераційними процесами, 
поява яких є неминучою внаслідок особливостей психофізичної діяльності мозку, яка контролює процеси породження і 
сприйняття мовлення. Оволодіння другою іноземною мовою (далі ДІМ) в умовах контактування трьох мов: рідної (далі 
РМ), першої іноземної (далі ПІМ) та ДІМ викликає як позитивний перенос попереднього лінгвістичного досвіду – транс-
ференцію (транспозицію), так і негативний вплив з боку вивчених мов – інтерференцію. Вивчення особливостей прояву 
інтерференції та розробка шляхів нейтралізації цього негативного явища мають велике наукове і практичне значення у 
зв’язку з необхідністю оптимізації процесу навчання ДІМ.

Дослідженню явища міжмовної інтерференції присвячено чимало праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, 
таких як В. В. Алімов, Є. М. Верещагін, Н. І. Жинкін, В. Н. Комісаров, Р. К. Міньяр-Бєлоручев, Н. А. Любимова, У. Вай-
нрах, Е. Хауген, М. Рост-Рот та інші. Зокрема, Є. М. Верещагін, Н. І. Жинкін, О. О. Залевська, О. А. Шаблій досліджува-
ли психологічні механізми міжмовної інтерференції у процесі вивчення ПІМ і/або ДІМ. В. В. Алімов, В. Н. Комісаров,  
Р. К. Міньяр-Бєлоручев, Й. Хольц-Ментері вивчали вплив лінгвістичної інтерференції на процес перекладу. Наукові праці 
Б. А. Лапідус, Б. С. Лебединської, А. Л. Бердичевського, М. Рост-Рота, Г. Нойнера присвячені методиці навчання ДІМ та 
аналізу труднощів у засвоєнні її окремих аспектів (лексики, граматики, фонетики). Більшість науковців пропонують своє 
визначення терміна «міжмовна інтерференція» та дають різні класифікації цього явища з точки зору його походження, 
характеру прояву, лінгвістичної природи тощо. Окремі дослідники (С. В. Полуяхтова, А. В. Щепилова, І. Б. Смирнов) роз-
глядають не лише лінгвістичні, а й соціокультурні аспекти інтерференції.

Метою статті є проаналізувати негативний вплив лінгвокультурної міжмовної інтерференції на ефективність оволо-
діння студентами другою іноземною мовою (німецькою після англійської) та визначити шляхи подолання цього впливу. 
Досягнення даної мети передбачає вирішення наступних завдань: дати визначення поняття лінгвокультурної інтерферен-
ції; розглянути типові помилки, спричинені різними видами лінгвістичної та соціокультурної інтерференції; окреслити 
шляхи послаблення впливу і подолання інтерференції при вивченні другої іноземної мови.

Існує безліч визначень інтерференції як лінгвістичного явища. Р. К. Міньяр-Бєлоручев описує інтерференцію як на-
кладання сформованих навичок на нові навички, що формуються, зі знаком мінус, тобто негативний перенос [4, c. 37]. 
Н. Б. Мечковська розглядає інтерференцію як часткове ототожнення і змішування двох мовних систем, що призводить 
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до помилок у мовленні, іноді в одній, а часом і в обох мовах [3, c. 12]. Класичним вважається визначення інтерференції, 
запропоноване В. А. Виноградовим: «Інтерференція – взаємодія двох мовних систем в умовах двомовності, що створю-
ється або при контактах мовних, або при індивідуальному освоєнні нерідної мови; виражається у відхиленнях від норми 
і системи другої мови під впливом рідної» [2, c. 168]. Донедавна дослідження інтерференції зосереджувалося переважно 
на вивченні її лінгвістичної природи, але не менш важливою є соціокультурна складова цього явища, яка призводить до 
помилок, викликаних не системою мови, а неправильною інтерпретацією культури, яку ця мова відображає. Тому більш 
повним доречно вважати визначення Н. П. Федорової, яка розглядає інтерференцію як «конфліктну взаємодію когнітив-
но-мовленнєвих механізмів, що проявляються у вторинної мовної особистості у вигляді відхилень від мовних, дискурсив-
них, соціокультурних норм однієї лінгвокультури під впливом іншої» [7, c. 3].

Інтерференція охоплює усі аспекти мови: фонетичну систему, лексичний склад і граматичну структуру. У. Вайнрах, 
наприклад, виділяє фонетичний, лексичний і граматичний рівні інтерференції [1, 3]. Н. Б. Мечковська, крім лексичного і 
фонетичного, називає у своїх роботах ще морфологічний, синтаксичний і словотворчий рівні. На думку Н. П. Федорової 
інтерференційні явища спостерігаються на таких рівнях мови як: лінгвістичний, дискурсивний та соціокультурний. Отже, 
розглянемо основні види рівневої інтерференції та типові помилки студентів, спричинені інтерференційним впливом як 
з боку РМ, так і з боку ПІМ. 

Фонетична інтерференція проявляється у неправильній артикуляції звуків, помилках у розстановці словесного і фра-
зового наголосу, неправильному інтонаційному оформленні різних комунікативних типів речень. Якщо в англійській мові 
відсутні твердий приступ перед початковим голосним і оглушення кінцевого дзвінкого приголосного, то у німецькій 
– навпаки. Типовими помилками є підміна німецького зубно-губного [v] англійським губно-губним [w], німецького пе-
редньоязикового або щілинного [r] англійським постальвеолярним звуком. Під впливом РМ студенти часто ставлять не-
правильний наголос у схожих за написанням і значенням словах, напр.: ´Taxi, ´Kurort, ´Kino, Au´gust.

Впливом граматичної інтерференції пояснюються помилки у порядку слів у реченні: рамкова конструкція в німецькій 
та ланцюжкова в англійській мові, напр.: Er hat ein interessantes Buch gelesen. – He has read an interesting book. У німецькій 
мові, подібно до української, порядок слів вільніший, ніж в англійській, через наявність системи відмінків. Тому інверсія 
в німецькій мові є досить поширеним явищем, тоді як в англійській – це вже стилістичний прийом чи емфаза. Типовою 
помилкою студентів є неправильне місце присудка у реченнях з інверсією. Німецьке модальне дієслово will (1, 3 ос. одн. 
від wollen) помилково асоціюється з англійським допоміжним дієсловом, що утворює форми майбутнього часу.

В обох іноземних мовах є артикль, але правила його вживання не завжди співпадають, наприклад у німецькій мові, 
на відміну від англійської, перед назвою професії артикль відсутній: Sie ist Lehrerin. – She is a teacher. Якщо в англійській 
мові всі іменники- назви неістот поначаються особовим займенником it, то у німецькій (у зв’язку з наявністю категорії 
роду) – відповідним особовим займенником (er, sie es). До граматичних помилок призводить також відмінність у керуван-
ні дієслів, де спостерігається інтерферуючий вплив рідної мови, напр.: телефонувати комусь (Давальний відм.) – jemanden 
(Akkusativ) anrufen / mit jemandem (Dativ) telefonieren

Лексична інтерференція, тобто втручання лексики однієї мовної системи в іншу, призводить до буквалізму. Це зокре-
ма стосується псевдоінтернаціональної лексики, тобто слів, що мають схоже написання і/або звучання в кількох мовах, 
але різні значення, напр.: magazine – Magazin (ілюстрований журнал, а не магазин). В англійській та німецькій мовах схожі 
слова come – kommen (приходити, прибувати), тому студенти за аналогією помилково ототожнюють похідні від цих слів, 
але різні за значенням become (ставати) – bekommen (отримувати). В англійській мові слово bank має значення «банк» 
або «берег річки», тоді як схожі німецькі слова- омоніми die Bank перекладаються «банк» або «лавка».

Лінгвокраїнознавча інтерференція, тобто неправильне осмислення фонової лексики, визначається як «конфліктне яви-
ще, що виникає в комунікації на основі заміщення відсутніх чи неповних концептів іншомовної культури (внаслідок їх 
незнання, нерозуміння чи неправильної інтерпретації) концептами власної культури, що виражається у мовленнєвій ді-
яльності»[5, с. 3]. Наприклад: перший поверх – the ground floor (а не the first floor) – das Erdgeschoß (а не das erste Stock).

Cоціокультурна інтерференція виникає через те, що учасники міжкультурної комунікації часто мають різні комуніка-
тивні очікування, викликані соціальним і дискурсивним досвідом своєї рідної культури, а також стереотипами стосовно 
партнерів по комунікації, що належать до чужої культури. В українській і німецькій мовах слово будь ласка – bitte вжива-
ється у відповідь на подяку, тоді як англійському please таке вживання невластиве. 

Щодо особливостей комунікативної поведінки представників різних культур, то англійці схильні до більш детальних 
і надміру ввічливих формул вибачення, прощання, вираження прохання, тоді як німецькі фрази, вживані у даних комуні-
кативних ситуаціях, є більш чіткими і стислими.

Для нейтралізації інтерференції при вивченні ДІМ необхідний цілеспрямований педагогічний вплив, спрямований на 
досягнення позитивного переносу навичок з РМ чи ПІМ на ДІМ. Полегшенню засвоєння ДІМ сприяє наявність мовних 
універсалій, тобто компонентів, притаманних більшості мовних систем світу (однина/множина, ствердження/заперечен-
ня, суб’єкт/об’єкт, тощо), що сприяє формуванню лінгвістичних знань. Студенти філологічних факультетів вивчають 
широкий спектр теоретичних і практичних лінгвістичних дисциплін, що дає їм змогу виробити лінгвістичне мислення, а 
саме: здатність здійснювати лінгвістичний аналіз різних мовних явищ і фактів, зіставляти їх і робити відповідні висновки. 
Щодо студентів немовних спеціальностей, таких, наприклад, як міжнародні відносини чи туризм, то їм доводиться важче 
у плані вироблення лінгвістичного мислення, до того ж деякі студенти мають низький рівень компетенції з РМ, що зна-
чно ускладнює процес оволодіння як ПІМ, так і ДІМ. При правильній організації навчання і застосуванні контрастивного 
підходу, який допомагає виявити схожі і відмінні риси у трьох мовах, можна звести інтерференцію до мінімуму. Контр-
астивний або зіставний метод є особливо ефективним у вивченні близькоспоріднених мов, оскільки їх контрастні ознаки 
чітко виявляються на тлі подібних ознак. Тому при вивченні відмінювання іменників та займенників доцільно провести 
аналогію з РМ і проаналізувати у чому схожість, а в чому відмінність між обома мовами. Пояснюючи ж артикуляцію зву-
ків, фонетичні явища, часові форми дієслова, артикль, інфінітив, дієприкметник, доречно порівняти обидві іноземні мови 
– англійську та німецьку, оскільки ці германські мови мають багато спільних мовних універсалій.

Стосовно доцільності застосування перекладу при вивченні іноземних мов то, якщо донедавна використання рідної 
мови у навчанні іноземної вважалось порушенням законів безпосередньої комунікації, то зараз, як зазначає І. Б. Смирнов 
«вчені-методисти раптом виявили, що пояснення рідною мовою стратегій і тактик навчання мови не лише не заважає 
учням, але й допомагає їм зрозуміти, як найбільш ефективно застосовувати уже сформовані при вивченні першої іно-
земної мови способи і прийоми навчальної діяльності у вивченні другої іноземної мови» [6; 2]. Отже, подолання різно-
рівневих перешкод в іншомовній комунікації здійснюється завдяки міжмовним співставленням і контрастивним вправам, 
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коригуючому перекладу, завданнями на корекцію аналізованих інтерфераційних явищ. 
Створення ситуацій міжкультурного спілкування з використанням закріплених за ними мовленнєвих формул, що до-

зволяють студентам ідентифікувати комунікативні інтенції їх учасників; опрацювання спеціально відібраних автентич-
них текстів для розуміння комунікативної поведінки представників іншомовного соціуму та засвоєння певного мінімуму 
фонової інформації, яка є обов’язковою умовою адекватного взаєморозуміння комунікантів, – все це забезпечить більш 
ефективне вивчення та використання іноземної мови і дасть корисні знання про культуру, особливості поведінки і спілку-
вання в країні, мова якої вивчається. Розробка спеціального комплексу вправ і рекомендацій, спрямованих на подолання 
як лінгвістичної, так і соціокультурної інтерференції може стати предметом подальшого дослідження. 
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КОНТИНУАЛЬНА ТА ПРОСТОРОВА ВІЗІЯ ХРОНОТОПУ ДОМУ-ДЕРЕВА  
У РОМАНІ «ФРІДА» МАРИНИ ГРИМИЧ

Роботу присвячено дослідженню проблеми часу і простору в романі «Фріда» Марини Гримич. Розглянуто ка-
тегорію хронотопу в його співвіднесеності з часопростором через призму філософського, психологічного та куль-
турного сприйняття у межах одного тексту. Хронотоп Дому осмислено як контитуальну та просторову ознаку 
тексту. Психологізацію середовища потрактовано як одну з форм образного узагальнення. З’ясовано значення зо-
внішнього топосу у відображенні внутрішнього простору героїні. 

ключові слова: континуальність, простір, топос, хронотоп.

конТинуальная и просТрансТвенная визия хроноТопа дома-дерева в романе «фри-
да» марины гримич

Работа посвящена исследованию проблемы времени и пространства в романе «Фрида» Марины Гримич. Расс-
мотрена категория хронотопа в его соотнесенности с часопростором через призму философского, психологи-
ческого и культурного восприятия в пределах одного текста. Хронотоп Дома осмысленно как контитуальный и 
пространственный признак текста. Психологизирование среды трактованы как одну из форм образного обобще-
ния. Выяснено значение внешнего топосу в отражении внутреннего пространства героини. 

ключевые слова: континуальность, пространство, топос, хронотоп.

COntinuum and SPatial image Of the ChrOnOtOPe Of the hOuSe-tree in the nOVel «fri-
da» marina grimiCh

The work is devoted to the study the problems of time and space in the novel «Frida» by Marina Grimich. The category of 
the chronotope is considered through the prism of philosophical, psychological and cultural perceptions within the same text. 
The chronotope is used to denote holistically unified concept, where there is a dominant one of these forms (with M.Bakhtin).

It focuses on the topos of the Ukrainian town with a specific rhythm of life that is not only spatial background of events, 
but also versatile backdrop aimed inside himself. Psychologica environment is interpreted as a form of imaginative synthesis 
where space is constructed by the writer in the system of conflicts. Where is used the stream of character’s consciousness in 
internal monologues, dreams, letters, lost documents, retrospective plans of image.

The full interdependence of temporal and spatial interpretation and psychological sensations of time and space the main 
character have been discovered, which is always localized in the space of the House. The feature of the topos that gets symp-
toms alumninet and becomes a carrier of existential-life reflection of the character has been investigated. It was found that art 
topos becomes a place of rapid change of events and forms chronotope experiences. It have been discovered the chronotope of 
the House contributes to the formation of the overall structure of the novel and has a metaphorical coloring the top – bottom, 
Heaven – Earth – Hell. 

Accented that the art world in the novel «Frida» by Marina Grimich is an «encrypted» ontologically-existential model 
of the universe, where available tragic conflict of the ideal and the reality. Investigated continually and spatial vision of the 
chronotope as an expression of individual style of the author.

Key words: continual nature, space, topos, the chronotope.

Однією із найбільш характерних тенденцій світової культури останніх десятиліть та її наукової рефлексії постає зміна 
парадигм світосприйняття, яка характеризується переходом від традиційного до новаторського образу, що спричинила 
переворот у мистецтві, яке сьогодні переймається кризою ідентичності людини, тому спонукає останню до безперервних 
духовних шукань. Унаслідок зіставлення художньої дійсності з реальною виникають все нові інтерпретації художніх 
рішень. «І лише практика мистецтва може показати, яким чином кожне з цих рішень допомагає чи шкодить художньому 
опануванню світу» [10, с. 200]. 

Мистецтву слова безперечно належить вагоме значення, адже літературний твір, акумулюючи в собі певну частку ду-
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