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НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ 
  

ФОРМИ НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЮ 
Неозначений артикль має дві форми «a» та «an». Навіщо англійці це придумали? 
Причина досить проста: для зручності вимови. Спробуйте сказати «a apple» та «an 
apple». Другий варіант вимовляється легше та й звучить краще! Отже, форму «a» 
англійці ставлять перед приголосним звуком, наприклад, «a dog», «a scarf». А 
форма неозначеного артиклю «an» ставиться перед голосним звуком, наприклад, 
«an orange», «an umbrella». 
Зверніть увагу, що ми підбираємо відповідну форму артиклю саме в залежності від 
звука, а не просто літери, з якої починається слово. Чому? Відповідь проста: в 
англійській мові правила написання слів та їх читання часто не співпадають, ось чому 
ми повинні орієнтуватися на вимову слів, тобто на їх звуки, адже саме для 
милозвучності в англійській мові і з’явилося дві форми неозначеного артиклю «a» та 
«an». 
З деякими словами розібратися дуже просто. Наприклад, слово «dog» (собака) 
починається на приголосну літеру «d», яка завжди дає приголосний звук / d /. Саме тому 
ми кажемо «a dog». Слово «orange» (апельсин) починається на голосну літеру «о», яка у 
цьому слові дає голосний звук / ɒ /, а тому ми кажемо «an orange». Але є таке слово як, 
скажімо, «union» (союз), яке починається на нібито голосну літеру «u». Проте якщо 
зазирнути в транскрипцію, то слово «union», яке ми читаємо як / ˈjunjən /, починається з 
приголосного звуку / j /. Саме тому ми кажемо «a union», а не «an union». У той саме час, 
слово «umbrella» (парасолька), що вимовляється як / ʌmˈbrelə /, починається на 
голосний звук / ʌ /, а тому ми кажемо «an umbrella». Так само давайте подивимось на 
слово «hour» (година), яке починається з приголосної літери «h». Знову ж таки, якщо 
орієнтуватися лише на літери, то нам може здатися, що потрібно вжити артикль «a», 
але насправді слово «hour» читається як / ˈaʊə / і починається з голосного звуку / a /. 
Саме тому ми кажемо «an hour», а не «a hour». Проте слово «hotel» (готель), яке ми 
вимовляємо як / həʊˈtel /, починається з приголосного звуку / h /, а тому ми кажемо «a 
hotel». За цим посиланням Ви можете проглянути які звуки в англійській мові 
вважаються голосними, а які – приголосними. 

 
Щоб закріпити дану тему, я пропоную Вам пройти Вправи 1 і 2 (рівні Starter, 
Elementary), Вправи 3 і 4 (рівні Pre-Intermediate, Intermediate) та Вправи 6 і 7 
(рівні Upper-Intermediate, Advanced). Якщо Ви припуститеся помилок при 
виконанні першої з двох вправ для Вашого рівня, спробуйте розібратися, у 

чому була проблема, перечитайте цей матеріал, і лише потім виконуйте наступну 
вправу. Це дозволить Вам краще закріпити пройдену тему. 
 
 

ДЕ МИ ВЖИВАЄМО НЕОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ 
Перше, що Вам потрібно запам’ятати, це те, що ми вживаємо неозначений артикль 
«a» або «an» перед об’єктами в однині, оскільки він походить від слова «один». До 
речі, цей артикль часто застосовують у значенні числа «один», наприклад, «a hundred» 
(сто), «a million» (один мільйон) і т.д.  
Оскільки ми використовуємо цей артикль в якості ще і числа, то варто прислухатися до 
логіки англійців та ставити цей артикль перед об’єктами, які ми можемо порахувати, 
тобто перед обчислювальними об’єктами. Наприклад: 

http://enrucafe.com/uk/freelessons/readingrules.html
http://www.enrucafe.com/uk/freelessons/grammarfreelessons/61.html
http://www.enrucafe.com/uk/freelessons/grammarfreelessons/61.html
http://www.enrucafe.com/uk/freelessons/grammarfreelessons/61.html
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   I have a dog. (В мене є собака.)        I have a car. (В мене є машина.) 

                 
 
Ви вже чули, мабуть, що до обчислювальних об’єктів відносяться ті, які ми можемо 
порахувати. На практиці це означає, що ми можемо виразити кількість об’єктів, 
підставивши перед ними число. Наприклад: 
   three pears (три груші)    forty dollars (сорок доларів) 

       
У той саме час, не обчислювальні об’єкти – це ті, які ми вимірюємо не числами, а 
літрами, кілометрами, кілограмами, контейнерами (пляшками, баночками, стаканами, 
чашками) і т.д. Ми не можемо сказати дві води, три тіста тощо. Але ми можемо сказати: 
two bottles of water (дві пляшки води)   three kilos of dough (три кілограми тіста)  

                  
До чого це я веду? До того, що перед не обчислювальними об’єктами ми не 
застосовуємо неозначений артикль. Як Ви скажете одне тісто, одна вода тощо, якщо 
ми не можемо порахувати ці об’єкти? 
 

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЮ 
Правило 1. Ви вперше згадуєте про об’єкт у розмові 

Використовуйте неозначений артикль, коли Ви вперше згадуєте об’єкт в однині у 
розмові з певним співрозмовником. Уявіть, що я Вам кажу: «Вчора я купила 
телевізор». Але чи знаєте Ви, якого кольору цей телевізор, якого він розміру і т.д.? Саме 
тому, оскільки Ви можете просто уявити собі телевізор, який, на Вашу думку, я 
придбала, але Ви ще не знаєте достатньо деталей, щоб уявити саме той, який я купила, 
я і кажу: «I bought a TV yesterday.» 
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Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Наприклад: 

 I saw a friend yesterday. (Я вчора зустрілася з подружкою.) 

 
 I bought a Volkswagen car last week. (Я купила вчора Фольксваген.) 

 
 I wanted to buy a dress, but I didn’t have enough money. (Я хотіла купити сукню, але 

в мене не було грошей.) 

 
 

Правило 2: Ви додаєте деталі при описі об’єкту 
Якщо при описі об’єкту в однині, навіть який Ви вже згадали у своїй розмові, Ви 
додаєте нові деталі (характеристики) до «портрету» цього об’єкту, застосовуйте 
неозначений артикль. Зверніть увагу, що ці характеристики повинні стояти перед 
цим об’єктом, роблячи його опис більш повним. Ви вже пам’ятаєте, що коли ми 
згадуємо щось вперше у розмові із певним співрозмовником, то зрозуміло, що та 
людина не знає точно про що іде мова. Те саме трапляється, коли ми додаємо нові 
деталі. Наприклад, я Вам кажу: She is a young girl. (Вона – молода дівчина.) Ви 
уявляєте: 
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Я додаю нову інформацію: She is a cheerful young girl. (Вона життєрадісна молода 
дівчина.) Ваша уява про цю дівчину змінюється: 

 
Так може продовжуватися до нескінченності. Головна ідея тут у тому, що коли я додаю 
нові характеристики перед об’єктом, який я описую, то ніби згадую цей об’єкт з цими 
новими характеристиками вперше. 

 I saw a friend yesterday. She is a very good friend of mine. (Вчора я зустріла 
подружку. Вона моя добра подружка.) 

 
 I bought a Volkswagen car last week. It is a lovely car. (Я купила фольксваген 

минулого тижня. Це – чудова машина.) 

 
 I wanted to buy a dress, but I didn’t have enough money. I regret it now because it was 

a very beautiful dress. (Я хотіла придбати сукню, але в мене не було достатньо 
грошей. Тепер я жалкую про це, оскільки це була дуже гарна сукня.) 
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Правило 3. Ви говорите про будь-який об’єкт з групи подібних 
Використовуйте неозначений артикль в значенні «будь-який», «не важливо який», 
коли Ви говорите про представника певної групи, категорії чи класу в однині. 
Інколи я люблю почитати книжечку перед сном. Часто я беру будь-яку книжку з 
новелами, оскільки я читаю більше для того, щоб заснути, аніж отримати якусь користь 
від цього. Якби я розповідала про це англійською мовою, то я б сказала: «I like reading a 
book in bed.» (Я люблю читати книжку перед сном/у ліжку.) Тут неозначений артикль 
виступив у значенні «будь-який», «неважливо який». Також він може використовуватися 
у значенні, близькому до слова «кожен». 
Наприклад, «A teacher must be very patient.» (Вчитель повинен бути терплячим.) Це 
стосується не якогось певного вчителя, а кожного, будь-якого вчителя. 

 
Давайте розглянемо ще декілька прикладів: 

 I want to watch a film. (Я хочу подивитися [будь-який] фільм.) 

 
 I am always worried about an exam. (Я завжди хвилююся за [кожний/будь-який] 

екзамен.) 

 
 I would like to be able to drive a car one day. (Колись я хотіла б вміти водити [будь-

яку] машину.) 
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Правило 4: Ви використовуєте неозначений артикль у значенні числа «один» 
Використовуйте неозначений артикль в значенні слова «один». Ми вже з Вами 
говорили, що неозначений артикль інколи застосовується у значенні числівника «один» 
і, власне, сам походить від цього слова. Саме у такому значенні ми можемо 
застосовувати неозначений артикль у мовленні. Наприклад: He has an iPad. (В мене є 
[один] iPad.) 

 
Давайте розглянемо ще кілька прикладів: 

 There’s a phone on the table. (На столі [один] телефон.) 

 
 I’ll have an apple. (Я з’їм [одне] яблуко.) 

 
 He is reading an interesting article. (Він читає [одну] цікаву статтю.) 

 
 
Важливо! Ви також можете використовувати неозначений артикль з не 
обчислювальними об’єктами, якщо Ви маєте на увазі одну порцію чогось (у 
ресторані чи кафе). Наприклад: «A tea, please.» (Чай, будь ласка.) 
Рідину, наприклад, порахувати неможливо, але можливо порахувати порції. Саме тому 
Ви можете почути і в англійських ресторанах та кафе, коли при замовленні напоїв, 
наприклад, вони кажуть: 
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  «a Coke» (колу)        «a tea» (чай) 

          
Коли вони так кажуть, вони мають на увазі, одну чашечку (чи порцію) коли або чаю. З 
часом слово «чашка», «стакан» тощо відпали, оскільки у закладах харчування із 
контексту зрозуміло, що Ви маєте на увазі. 
 

Правило 5: Ви відносите об’єкт до певної категорії 
Ставте неозначений артикль для класифікації об’єктів, віднесення об’єкту до 
певної категорії, наприклад, роду професійної діяльності тощо. Земля – це 
планета. Марс – це теж планета, так само як і Юпітер, Нептун та Сатурн, наприклад. 
Отже, планета – це загальний термін, який об’єднує групу небесних тіл, що мають певні 
схожі риси. Ми не будемо зараз заглиблюватися в астрономію і розбирати, про які саме 
спільні риси йде мова. Що нас цікавить насправді, так це те, що за терміном «планета» 
приховується велике різноманіття планет, яких існує тисячі у Всесвіті. Так само існують 
тисячі викладачів, мам, тат, будинків, сотні країн тощо. І коли ми кажемо, що Земля – це 
планета, ми ніби класифікуємо її, показуючи, що вона – представник певної групи. 
Англійською це б звучало так: The Earth is a planet. (Земля – це планета.) Оскільки 
планет у світі багато, то неозначеним артиклем ми ніби підкреслюємо це, кажучи, що 
Земля лише одне небесне тіло, що належить до групи планет. 
Ще декілька прикладів: 

 She is going to be a mother soon. (Вона стане мамою.) Буде належати до групи, до 
якої також належать інші жінки, в яких є діти. Ми тут не маємо на увазі, що вона 
стане конкретно чиєюсь матусею, ми говоримо, що вона буде однією з матусь, 
яких багато в усьому світі. 

 
 He is a driver. (Він – водій.) Він вміє водити машину, що автоматично відносить 

його до категорії, до якої належить багато інших людей, які мають водійські права 
та вміють керувати автомобілем.  
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 It is a coffee table not a dining table, I think. (Це журнальний, а не обідній стіл, я 
думаю.) Журнальний стіл належить до категорії невисоких столиків, які люди, як 
правило, тримають у вітальнях. Обідній стіл належить до категорії високих столів, 
за якими люди, як правило, снідають, обідають та вечеряють. 

    
 An hourglass is used for measuring time. (Пісочний годинник використовується для 

вимірювання часу.) Цей годинник належить до категорії спеціальних годинників, 
які вимірюють час за допомогою піщинок піска. 

 
 
Отже, використовуйте неозначений артикль, якщо: 

1. Ви ставите його перед обчислювальним об’єктом 
2. Об’єкт стоїть в однині 
3. Ви згадуєте об’єкт перед Вашим співрозмовником вперше 
4. Ви додаєте нові характеристики безпосередньо перед об’єктом 
5. Ви хочете сказати «будь-який», «неважливо який» 
6. Ви хочете використати артикль у значенні числа «один» (це ж можна робити і при 

замовленні однієї порції не обчислювальних об’єктів у кафе та ресторані) 
7. Ви класифікуєте об’єкт (професії, небесні тіла, види одягу, меблів, транспорту 

тощо) 
 
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті 
www.enrucafe.com 

 

http://www.enrucafe.com/

