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Стаття присвячена дослідженню ролі інтерференції у процесі міжкультурної комунікації. Проаналізовано 
місце інтерференції в системі наук. Коротко розглядаються типи інтерференції. Запропоновано шляхи 
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Постановка проблеми. Міжкультурна ко-
мунікація та переклад є засобом подо-

лання мовних бар’єрів, проте зазнають постій-
ного впливу з боку інтерференційних процесів.  
Вивчення явищ інтерференції у мовному контак-
ті викликає інтерес у представників таких на-
прямків як сучасна соціолінгвістика, психологія, 
педагогіка, лінгвістика та методика навчання іно-
земних мов. Питання про ефективність комуні-
кації між носіями різних мов і культур є особли-
во актуальним у наш час, в умовах розширення 
і поглиблення зв’язків між країнами і народами 
світу. А отже вивчення можливих шляхів під-
вищення ефективності мовної комунікації та до-
сягнення повного взаєморозуміння між людьми 
є основним завданням науковців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Педагогічні аспекти міжкультурної комуніка-
ції та проблеми діалогу культур у процесі на-
вчання іноземних мов були об‘єктом досліджень 
А. Гуревич, Ю. Дешерієва, А. Козак, Ю. Лотман, 
Н. Паперної, А. Утєхіної, Л. Харченкова та ін. 
Питання міжкультурної компетентності стало 
об‘єктом дослідження І. Миронової, І. Плужник. 
Інтерференція досліджувалася такими лінгвіста-
ми як А. Дудолаєва, Н.Мечковська, та інші. Проб-
лему лінгвокультурологічного аспекту інтерфе-
ренції досліджували такі вчені, як У. Вайнрайх, 
С. Полуяхтова, П. Тимачов, А. Щепилова тощо.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є уточнення сутності поняття «інтерференція»,  
її типів, причин виникнення та ролі у процесі 
міжмовної комунікації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжкультурна взаємодія передбачає співіснуван-
ня різних спільнот та побудову діалогу. У межах 
глобалізації питання діалогу культур набуває все 
більшої важливості, постаючи найбільш спри-
ятливою основою для розвитку міжнаціональ-
них відносин, засобом комунікації, умовою вза-
єморозуміння людей.Міжкультурну взаємодію 
розуміють як «свідомий та динамічний процес 
взаєморозуміння у процесі здійснення учасни-
ками міжкультурного діалогу різних видів ді-
яльності, що сприяє їх взаємозбагаченню та роз-
витку» [15, с. 16]. Особистісні якості учасників 
міжкультурної комунікації, такі як: емпатія, то-
лерантність, відкритість, культура міжособистіс-
них відносин та ін. також відіграють певну роль, 
адже поважне ставлення до представників різних 
культур уможливлює успішний діалог культур. 

Одним із ключових понять для нашого дослі-
дження є поняття «діалог». Учені трактують діа-
лог (від грецьк. dialogos – розмова, бесіда) як фе-

номен культури і форму комунікації, називаючи 
його багатогранним явищем, синонімами цього 
поняття виступають розмова, переговори, віль-
ний обмін думками між двома особами. 

В контексті нашого дослідження цікавим 
є саме діалог культур. На наш погляд, цінною 
є думка Ю. Дешерієва, Л. Харченкова та ін. щодо 
виокремлення таких його аспектів: 

– білінгвістичний (розробка проблем інтерфе-
ренції (лінгво- і соціокультурної), кодового пере-
ключення, мовного дефіциту, конвергенції і ди-
вергенції культур тощо); 

– прагматичний (розробка лінгвопрагмати-
ки при дослідженні міжкультурної комунікації 
(специфіка взаємодії різнонаціональних комуні-
кантів, особливості реалізації інтенцій учасників 
діалогу культур тощо); 

– когнітивний (дослідження когнітивних осо-
бливостей шляхом прийняття і розуміння мови 
й культури різними національними контингента-
ми суб’єктів учіння); 

– аксіологічний (виявлення оцінювальних ха-
рактеристик, які «приписуються» явищам мови 
і культури, що вивчаються представниками різ-
них національних культур);

– естетичний, (шляхи естетичного осягнення 
мови і культури різних національностей) [10].

Питання щодо з’ясування можливостей вста-
новлення діалогу між людьми різних культур 
є цілком закономірним. А. Гуревич наголошує 
на існуванні двох шляхів здійснення цього про-
цесу. По-перше, для суб’єктивного сприйняття 
чужої культури, на думку науковця, необхідно 
відкидати все, що лежить за межами культур-
ного тексту, залишаючи лише те, що відповідає 
власному розумінню останнього. Цей шлях по-
легшує адаптацію тексту до свого світосприйнят-
тя й усвідомлення культури «чужого». Суть ін-
шого шляху полягає в пошуку шляхів найбільш 
глибокого занурення у смисл «чужої» культури 
без втрати її своєрідності [3]. Вчений перекона-
ний, що саме другий шлях сприяє уникненню 
суб’єктивації інтерпретації тексту в діалогові 
культур, порушенню культурних традицій тощо. 
Одним із чинників, які розкривають характерні 
ознаки діалогу культур, на його думку, є куль-
турно-комунікативна сумісність, що виражає 
соціокультурну спрямованість спільної діяль-
ності людей у їхньому прагненні досягти згоди 
і забезпечується відповідною базою дискурсу: 
ціннісно-нормативна орієнтація, загальноприй-
няті етикетні норми поведінки, суспільна оцін-
ка соціокультурного досвіду народу, спільність 
духовних спрямувань щодо здійснення діалогу. 
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Ю. Лотман пропонує такий варіант міжкультур-
ного діалогу – розгортання двох суперечливих 
типів відносин – «ситуація розуміння» і «ситу-
ація нерозуміння», межа між якими відносна, 
динамічна й умовна, де нерозуміння слугує по-
штовхом, підґрунтям для розширення меж ро-
зуміння, де варіанти пристосування власного 
внутрішнього світу до можливостей вираження 
смислу і значення іншої культури збільшуються 
в міру виходу особистості у раніше недоступну 
предметність культури на основі вже наявних 
настанов і орієнтацій [7]. Саме в діалогізмі вияв-
ляється цілісність позиції, цілісність особистості 
через відкритість суспільства, взаємозбагачення 
«інформаційного поля» (мова, знання), постійну 
взаємодію. Таким чином, можна стверджувати, 
що міжкультурна комунікація – це галузь соці-
альної реальності, змістом якої є процес взаємо-
дії культур, а основним посередником – людина 
як носій (передавач, інтерпретатор, перекладач) 
інформації, мовна особистість, яка, за тверджен-
ням І. Миронової [8] виступає у ролі медіатора 
культур. Медіатором культур І. Плужник на-
зиває особистість, яка готова і бажає вступити 
у міжкультурну комунікацію, має знання мовної 
норми і відповідні вміння комунікативної (мов-
ної та немовної) поведінки, здатна досягати вза-
єморозуміння, позитивно ставлячись до інших 
культур та їх представників. Така особистість 
має володіти ситуативною гнучкістю, широким 
поведінковим репертуаром, полікультурністю 
поглядів, «що передбачає не тільки збереження 
своєї культури, але й збагачення її внаслідок ви-
знання і прийняття іншої культури, готовності до 
освоєння інших культур» [11, с. 18].

Загальновідомим фактом є те, що ключем до 
діалогу є мова, проте лише мови недостатньо 
для ефективного міжкультурного спілкування, 
необхідно враховувати також і умови соціокуль-
турного середовища носіїв цієї мови. Погляди 
А. Дудоладової переконують нас у тому, що між-
культурне спілкування потребує розвитку пізна-
вальної та комунікативної культури особистості, 
формування крос-культурної грамотності, що пе-
редбачає наявність знань про національно-куль-
турні особливості країни, мова якої вивчається, 
про норми мовленнєвої та немовленнєвої поведін-
ки її носіїв і вміння поводитися відповідно. Саме 
формування вторинної мовної особистості, що не 
поступається рівню носія мови та може брати по-
вноцінну участь у міжкультурній комунікації, має 
бути метою навчання іноземних мов [4].

Не останню роль у процесі формування такої 
особистості відіграє явище інтерференції, що прояв-
ляється найбільшою мірою з боку першої іноземної 
мови або рідної. Інтерференція (від лат. inter – між 
собою, взаємно та ferio – торкаюся, ударяю) – це 
взаємодія мовних систем в умовах двомовності, що 
відбувається або під час мовнихконтактів, або при 
індивідуальному засвоєнні нерідної мови; виража-
ється у відхиленнях від норми та системи другої 
мови під впливом рідної [19, с. 197]. 

Явище інтерференції є предметом вивчення 
багатьох наук. Так, у психології інтерференція 
розглядається як виникнення перешкод унаслі-
докперенесення навичок і вмінь з однієї діяль-
ності в іншу. В. Алімов називає інтерференцією 
«зумовлений об’єктивними розбіжностями процес 

конфліктної взаємодії мовних механізмів, що про-
являється зовні у мові білінгва у відхиленнях від 
закономірностей однієї мови під впливом негатив-
ної взаємодії іншої або внаслідок внутрішньомов-
них впливів аналогічного характеру» [2, с. 6]. 

У психолінгвістиці інтерференцію розгляда-
ють як невід’ємну складову частину процесу по-
вільного поступового проникнення того чи іншо-
го іншомовного елемента всистему певної мови 
в процесі оволодіння нею.

У лінгвістиці проблема інтерференції дослі-
джується в рамках мовних контактів і цепоняття 
розуміють як «порушення білінгвами норм і пра-
вил співвідношення двох контактуючих мов» [6].  
На думку Е. Хаугена, інтерференція являє со-
бою «випадки відхилення від норм мови, що 
з’являються в мові двомовних носіїв у результаті 
знайомства з іншими мовами» [17, с. 65].

Інтерференція у психологічному відношенні 
пов’язана з такою взаємодією навичок, за якої 
раніше набуті навички мають вплив на створен-
ня нових [5]. 

У методиці викладання іноземних мов інтер-
ференція розглядається як негативний результат 
неусвідомленого перенесення колишнього лінг-
вістичного досвіду, як гальмівний вплив рідної 
мови на досліджувану іноземну. На думку Р. Мі-
ньяр-Бєлоручева, інтерференція це накладення 
сформованих навичок на ті, що формуються зно-
ву зі знаком мінус, те ж саме, що й негативний 
переніс [9, с. 18].

Щодо видів інтерференції, вчені виділяють 
міжмовну та внутрішньомовну. У словнику ме-
тодичних термінів та понять знаходимо наступні 
визначення вищезазначених понять: міжмовна 
інтерференція виникає через існування відмін-
ностей у системах рідної мови і тієї, що вивча-
ється, та має місце на рівні значення і вживання; 
внутрішньомовна інтерференція є характерною 
для тих, хто вже набув достатній досвід у ви-
вченні мови, та проявляється у тому, що раніше 
сформовані та міцніші навички взаємодіють з но-
вими, а це й призводить до помилок [1, с. 87]. 

Проаналізувавши дослідження у галузі інтер-
ференції, ми дійшли висновку, що увага науков-
ців приділяється здебільшого саме лінгвістично-
му аспекту інтерференції, що може проявлятися 
на фонетичному, граматичному та лексичному 
рівнях. На жаль, такий підхід не вичерпує про-
блеми інтерференції, в даному питанні ми пого-
джуємося з думкою А. Дудоладової, про те, що y 
процесі підготовки сучасного викладача, а також 
і перекладача як посередника в діалозі культур 
необхідно враховувати й інші види інтерферен-
ційного впливу, зокрема лінгвокультурну інтер-
ференцію, яка виявляється менш дослідженою. 

С.Полуяхтова інтерпретує термін «лінгво-
культурна інтерференція» як конфліктне явище, 
яке виникає в комунікації на основі заміщення 
відсутніх або неповних концептів іншомовної 
культури (за умови їх незнання, нерозуміння, 
некоректного сприйняття або інтерпретації) кон-
цептами власної культури та виражається в мов-
леннєвій діяльності [12].

Інші дослідники, зокрема П. Тимачов, розу-
міють лінгвокультурну інтерференцію в аспекті 
міжкультурної комунікації як повну чи часткову 
невідповідність культурної складової мовних оди-
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ниць та позамовної дійсності, що стоїть за ними, 
накладання якої на семантику одиниць інших мов-
них систем, які взаємодіють з першою у процесі 
міжкультурної комунікації, призводить до різно-
го роду комунікативних непорозумінь [14, с. 8]. 
Власне виникнення лінгвокультурної інтерферен-
ції можна пояснити невідповідністю картин світу 
учасників міжкультурної комунікації. 

Н.Федорова наголошує на конфліктному ха-
рактері взаємодії мов, і також визначає інтер-
ференцію як «конфліктну взаємодію когнітив-
но-мовленнєвих механізмів, що проявляється 
у вторинної мовної особистості у формі відхилень 
від мовних, дискурсивних, соціокультурних норм 
однієї лінгвокультури під впливом іншої» [16, с. 3]. 

Ключовим поняттям у лінгвокультурній інтер-
ференції виступає не сама система мови, а куль-
тура, яку ця мова відображає [18]. Велике значен-
ня надається соціокультурним навичкам першої 
іноземної мови: чим вищий ступінь володіння 
такими навичками, тим вірогідніше виникнення 
трансференції, або позитивного перенесення. 

Погляди А. Дудоладової переконують нас 
у тому, що подолання інтерференції забезпечу-
ється інтеркультурною спрямованістю навчання. 
Термін «інтеркультурний» підкреслює визнання 
множинності культурних груп, ідею взаємопро-
никнення культур, прагнення до взаєморозумін-
ня та взаємодії. Цей принцип передбачає специ-
фічну культурну тематику та відповідні прийоми 
навчання. Важливо надати систематично органі-
зовану інформацію про життя, соціальні інсти-
тути, культуру спільноти, мова якої вивчається.

Висновки і пропозиції. Аналіз теоретичної 
літератури дозволив зробити висновки, що про-
блема інтерференції багатогранна, складна та по-
требує подальшого дослідження. Перспективним 
напрямком подальшого дослідження вважаємо 
виявлення та дослідження випадків міжкуль-
турної інтерференції, пов‘язаної із соціально 
обумовленими відмінностями світосприйняття, 
а також дослідження міжмовної інтерференції 
як проблеми перекладу, адже саме перекладач 
є посередником міжкультурного спілкування. 
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РОЛЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация
Статья посвящена исследованию роли интерференции в процессе межкультурной коммуникации. Про-
анализировано место интерференции в системе наук. Коротко рассматриваются типы интерференции. 
Предложены пути преодоления интерференции. Определены направления дальнейших исследований.
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THE ROLE OF INTERFERENCE 
IN THE INTERCULTURAL COMMUNICATION PROCESS

Summary
The article is devoted to the study of the role of interference during intercultural communication. The place 
of interference in the system of sciences is analyzed. The types of interference are briefly considered. 
The ways to overcome interference are proposed. The directions of further research are determined.
Keywords: interference, dialogue of cultures, intercultural communication, linguistic personality.


