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ОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ 
  

ФОРМИ ОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЮ 
Означений артикль, на відміну від неозначеного, має одну письмову форму: 
«the». Але, що цікаво, в усному мовленні він має дві форми. Перед приголосним 

звуком ми промовляємо артикль «the» як / ðƏ / (шепеляве "зе"), наприклад, «the 

car», «the phone». А перед приголосним звуком артикль «the» промовляється як / ði / 

(шепеляве "зі"), наприклад, «the elephant», «the eagle». 
Так само, як і у випадку з неозначеним артиклем, звучання артиклю «the» буде 
залежати від звука, а не просто літери, з якої починається слово, оскільки в англійській 
мові правила написання слів та їх читання часто не співпадають. За цим посиланням Ви 
можете проглянути, які звуки в англійській мові вважаються голосними, а які – 
приголосними. 
 
Щоб закріпити дану тему, я рекомендую Вам перейти за цим посиланням та 
послухати і повторити за диктором артикль з різними словами. Таким чином Ви 
краще запам'ятаєте вимову "the". Повторюйте слова з артиклем за диктором до 
тих пір, поки Ви не станете вільно їх вимовляти. 
 
 

КОЛИ МИ ВЖИВАЄМО ОЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ 
Загальні випадки 

Як завжди, ми вживаємо означений артикль для нашого співрозмовника, а тому, як 
правило, ми його використовуємо тоді, коли і нам, і нашому співрозмовнику вже 
чудово відомо, про що йде мова. Іншими словами, він буде уявляти той саме 
предмет чи ту саму людину, що й ми. 
 
До речі, означений артикль вживають як з об’єктами, які знаходяться в однині, так і 
перед тими, які стоять у множині.  
 the teddy bear (плюшевий ведмедик)     the teddy bears (плюшеві ведмедики) 

     
 

http://enrucafe.com/uk/freelessons/readingrules.html
http://www.enrucafe.com/uk/freelessons/grammarfreelessons/61.html
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До того ж, ми можемо використовувати «the» як з обчислювальними, так і не з 
обчислювальними об’єктами. 
    the honey (мед)         the milk (молоко) 

      
 
 

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЮ 
Правило 1. Ви вже згадували про даний об'єкт у розмові 

Використовуйте означений артикль "the", якщо Ви вже згадували про певний 
предмет чи людину у розмови з Вашим співбесідником. Ви можете використовувати 
означений артикль лише в тому випадку, коли Ваш співрозмовник знає, про що саме 
йде мова. Об'єкт може бути як в однині, так і в множині. Він може бути обчислювальним 
чи ні. 
Важливо! Якщо Ви згадуєте об'єкт у Вашій розмові з певною людиною вперше, тоді 
обов'язково вживайте неозначений артикль (перед обчислювальними словами в 
однині!) або не ставте артикль (перед не обчислювальними об'єктами або 
обчислювальними словами у множині!). 
 
Отже, якщо Ви вживаєте об'єкт вперше, то Ваш співрозмовник не зможе уявити, про яку 
саме машину йде мова. Наприклад, Ви кажете "I bought a car. It is a Volkswagen New 
Beetle." (Я купив машину. Це - фольксваген жук.) І хоча Ваш співрозмовник може уявити 
собі цю машину не того кольору, якого є Ваша покупка, але, принаймні, він приблизно 
вже починає уявляти її собі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далі, коли Ви будете згадувати про цю машину вдруге, Вам потрібно вжити означений 
артикль, оскільки Ваш співрозмовник вже знає, що Ви говорите про Volkswagen New 
Beetle. Наприклад, Ви можете сказати: "The car is red." (Машина - червона.) 
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Щоб закріпити дану тему, я пропоную Вам пройти Вправи 7 і 8 (рівні Starter, 
Elementary), Вправи 9 і 10 (рівні Pre-Intermediate, Intermediate). 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. 
 
 

Правило 2. Цей об'єкт - єдиний у кімнаті, офісі, іншому приміщенні або місці 
Використовуйте означений артикль "the", якщо всім із контексту зрозуміло, про 
що саме йде мова. Наприклад, якщо у кімнаті лише одні двері, то логічно буде сказати 
"Can you close the door, please?" (Ти можеш зачинити двері, будь ласка?)  

 
 
Якщо на столі стоїть лише одна склянка соку, то тоді Ви можете сказати "Can you bring 
me the juice, please?" (Ти можеш мені принести сік, будь ласка?) 

 
 

 

The car is red. 

Can you close the 
door, please? 

Can you bring me 
the juice, please? 

http://www.enrucafe.com/uk/freelessons/grammarfreelessons/61.html
http://www.enrucafe.com/uk/freelessons/grammarfreelessons/61.html
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Наприклад, у країні може бути лише одна столиця, тому Ви кажете: "Paris is the capital 
of France." (Париж - столиця Франції.) 

 
 

Правило 3. Ви говорите узагальнено про певну групу предметів, людей, тварин тощо 
Використовуйте артикль "the" у реченнях на кшталт "[Кожна] дитина любить 
гратися" або "[Кожен] тигр - небезпечний". Тобто, вживайте його тоді, коли Ви робите 
узагальнення про певну групу людей, тварин, предметів тощо. Наприклад, "The phone is 
a necessary device." ([Кожний] телефон - необхідний прилад.) 

 
Важливо! Зверніть увагу, що в такому випадку об'єкт вживається лише в однині навіть 
при тому, що ми говоримо про цілу групу предметів. 
 

Правило 4. З музичними інструментами 
Використовуйте означений артикль, коли говорите про музичні інструменти 
взагалі або про гру на них. Наприклад, "I can play the guitar." (Я вмію грати на гітарі.) 

 
 

The phone is a 
necessary device. 

I can play the 
guitar. 

Paris is the 
capital of France. 



Школа англійської Дарії Дзюби            www.enrucafe.com 

 

 5 

Якщо Ви говорите про інструмент певного виду взагалі, Ви також можете сказати "I love 
listening to the piano more than to the trumpet." (Мені більше подобається слухати 
піаніно, ніж трубу.) 

I love listening to the piano more than to the trumpet. 

      
 

Правило 5. З речами, які існують тільки в одному екземплярі 
Коли говорите про речі, які існують у світі лише в одному екземплярі, 
використовуйте означений артикль "the": 

     
 

Правило 6. З газетами, але не журналами 
Коли згадуєте назви газет, але не журналів!, використовуйте означений артикль: 
the Times, the Washington Post, the Telegraph 

 
 

the Economist 

the sun 
the sky 
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Правило 7. З географічними назвами та готелями 
Використовуйте "the", коли говорите про: 

 океани, моря, річки: the Atlantic Ocean, the Black Sea, the Amazon 

 
 

 гірські гряди: the Rocky Mountains, the Carpathians, the Urals 

 
 

 групи островів: the Philippines, the Maldives, the Bahamas 

 
 

 пустелі: the Sahara Desert, the Kalahari Desert, the Great Victoria Desert 

 
 
 

the Amazon 

the Rocky 
Mountains 

the Maldives 

the Sahara 
Desert 
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 деякі країни: the United States of America, the United Kingdom, the Dominican 
Republic 

 
 

 готелі: the Hilton, the Continental, the Radisson 

 
В інших випадках з географічними назвами, як правило, артикль не вживається взагалі. 
Сумніваєтеся? Зазирніть у Wikipedia та перевірте, як саме там пишеться географічна 
назва. Якщо без артикля, то і Вам варто її вживати без нього. 
 

Правило 8. З прикметниками у найвищому ступені порівняння 
Як правило, артиклі використовуються перед іменниками або перед прикметниками, які 
стоять перед іменниками. Але це не у випадку прикметників у найвищому ступені 
порівняння - усі вони вживаються із означеним артиклем "the": the best 
(найкращий), the strongest (найсильніший), the most comfortable (найзручніший), the 
biggest (найбільший). 

 
 

the Czech 
Republic 

the Hilton 

the most 
comfortable sofa 
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Правило 9. З усією родиною 
Коли ми говоримо про цілу родину, яку називаємо за прізвищем, ми застосовуємо 
перед нею артикль "the". Наприклад: the Robinsons, the Simpsons, the Johnsons. 

 
 

Правило 10. З національністями 
Коли ми говоримо про усю національність у цілому, то ми використовуємо 
означений артикль. Коли національність закінчується на -ch, -sh, -ese, то ми кажемо: 
the French, the British, the Chinese. Коли національність закінчується на -an, то ми 
додаємо до неї закінчення -s: the Americans, the Italians. 

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

 

the Simpsons 

the Italians 

http://www.enrucafe.com/

