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АРТИКЛЬ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ РЕФЕРЕНЦІЇ ІМЕННИКА 
 

Під референцією здебільшого розуміють відношення актуалізованих іменних 
висловів до реального або уявного світу, а під референтом – об’єкт, на який 
означає цей вислів. Завдяки відношенням позначення та номінації забезпечується 
зв’язок між мовою й іншими реаліями. 

Референційна проблематика має тривалу історію (вона виявляється ще в 
давньокитайській філософії – «Школа імен», у німецькій лінгвістичній концепції 
«Слова і речі» тощо), класичного втілення вона набула тільки в ХІХ-ХХ ст. у 
логіко-філософських дослідженнях Дж.С. Мілля, Б. Рассела, Г. Фреге, Р. Карнапа, 
а згодом у пізніших лінгвістичних працях С. Кріпке, У. Куайна, Л. Лінського, 
Б. Парті, Дж. Сьорла, П. Стросона, А. Тарського, Я. Хінтіккі та ін. У розвитку 
лінгвістичної теорії референції в 70-90-і роки значну роль відіграли студії 
Н.Д. Арутюнової, О.В. Падучевої, Т.В. Булигіної, А.Д. Шмельова та ін. [1, с. 65]. 

В англійській мові категорія детермінації є експліцитною й виражається 
регулярно за допомогою вибору означеного, неозначеного або нульового артикля. 
Відповідно до вчення М.Я. Блоха розрізняють 3 види референції іменника: 
ідентифікація, класифікація та генералізація. Ідентифікуюча референція виражається 
за допомогою означеного артикля і переважає в тих випадках, коли мова йде про 
предмет, відомий як мовцеві, так і адресату. Класифікація використовується, коли ми 
не знаємо, про що говориться, і може виражатися за допомогою неозначеного та 
нульового артиклю, а для генералізація характерним є використання нульового 
артиклю, що служить для позначення загальновідомих фактів [1, с. 81].  

На основі англомовного матеріалу – роману Поли Гоукінз «Дівчина у потягу», 
нами було проаналізовано та визначено основні випадки вживання різних типів 
референції іменника Тож розглянемо детальніше особливості вираження категорії 
детермінації у наступних прикладах: She tails off, but she’s looking back down the 

hall, towards the stairs [2, с. 42]. 
В даному випадку спостерігаємо вживання ідентифікуючої референції, 

оскільки ситуація мовлення зрозуміла з контексту, який вказує, що під 
іменниками hall і stairs розуміються зала і сходинки, що знаходяться в 
конкретному домі. Розглядаючи наступні приклади також можемо зробити 
висновок, що у тексті про ці події вже було сказано раніше і зрозуміло, що мова 
йде про шлях додому, яким проходять кожного дня, та про реального водія, про 
якого було сказано в тексті: 
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