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Вступ  

 

Сучасні лінгвістичні розвідки позначені посиленим інтересом до 

проблем, пов’язаних із природою речення у синхронії і в діахронії. Вивчення 

питального речення належить до актуальних проблем мовознавчої науки, що 

підтверджується наявністю численних розвідок, які розкривають структурні  

(І.Р. Буніятова, R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech), семантичні (Г. Пауль,          

Р.Л. Рейнганд) та прагматичні (Г.Г. Почепцов, О.Г. Почепцов, Т.Д. Чхетіані, 

І.С. Шевченко) аспекти цього типу речень.          

Окремі дослідження питального речення у вітчизняному та 

зарубіжному мовознавстві, що виконувалися в діахронній площині, 

здебільшого присвячені формальним ознакам питальності (Р. Л. Рейнганд) та 

прагматичним особливостям таких речень в англійській мові XVII–XX ст.                  

(Л.Р. Безугла, І.С. Шевченко). Аналіз специфіки виникнення і подальшого 

розвитку питальних речень, висвітлення їхніх структурних та 

комунікативних властивостей, а також особливостей порядку слів необхідні 

для розуміння еволюційних процесів, які відбувалися у граматичній 

підсистемі англійської мови XV–XVIII ст. і у формуванні англійської 

національної літературної мови загалом. 

  Попри ґрунтовне вивчення історичного розвитку порядку слів в 

англістиці, функціональні особливості фіксованого порядку слів, особливо в 

питальних речення, а зокрема і парадигма питального речення залишається 

вивченим не повністю і потребує подальшого дослідження. Крім того, друга 

половина ХХ століття стала періодом розвитку цілого ряду комунікативно -

орієнтованих напрямів аналізу, серед яких помітне місце займає 

комунікативна лінгвістика і теорія мовленнєвих актів, що і визначило 

актуальність обраної теми. 

  Мета дослідження полягає у виявленні основних тенденцій і шляхів 

розвитку питального речення в історичній динаміці особливо в XVII-XX ст. з 

погляду на його структурні та комунікативні властивості функціонування.  
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  Для досягнення поставленої мети виділяємо ряд завдань:  

1) виявити історичні умови формування структури питального речення у 

давньо-, середньо та ранньоновоанглійський періоди; 

2) виділити структурні моделі ПР в англійській мові ХV – ХVІІI ст.; 

3) проаналізувати функції інтерогативних висловлювань з точки зору 

комунікативного підходу; 

4) дослідити функціональні особливості питальних конструкцій в XVII-

XX ст. 

Об’єктом дослідження є англійське питальне речення в історичній 

динаміці.  

Предметом дослідження є структурні та функціональні  

характеристики інтерогативів в англійській мові XVII-XX ст. 

Матеріалом дослідження були пам’ятки ранньоновоанглійської мови 

зокрема трагедії та комедії В.Шекспіра серед яких "Romeo and Juliet", "Alls 

Well That Ends Well", "The Comedy of Errors","Coriolanus", "Cymbeline", 

"Hamlet", "King Lear", "Twelfth Night", "Julius Caesar", "Othello", "As You Like 

It", "Henry IV, Part I", "Henry IV, Part II", "Henry V", "Macbeth", "A Midsummer 

Night’s Dream", "Measure for Measure", "The Merchant of Venice",                      

"Much Ado About Nothing","The Tempest", "Two Gentlemen of Verona", сонети,  

романи Д.Дефо "The Life and Adventures of Robinson Crusoe", В.Теккерея 

"Vanity Fair", і С.Фітцджеральда "The Great Gatsby". Матеріал для 

дослідження складає 332 одиниці.  

Методи дослідження зумовлені метою і поставленими завданнями. 

Матеріал проаналізовано із залученням індуктивного та дедуктивного 

методів. Кількісний аналіз мовних фактів дозволив виявити тенденції 

розвитку досліджуваного явища в діахронії. Використано метод 

лінгвістичного опису, який передбачає безпосереднє дослідження явища у 

тексті, систематизацію та узагальнення структурних особливостей 

питального речення. Завдяки комплексному прагматичному аналізу було 

проаналізовано основні аспекти мовленнєвого акту, що реалізуються 
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інтерогативами.  

Теоретична цінність полягає в тому, що дана робота визначає порядок 

слів англійського питального речення, усі зміни, що відбувалися у процесі 

його історичного розвитку, а також виконання ним комунікативних функцій.  

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

його результатів, основних положень при написанні курсових, дипломних, 

магістерських робіт, при підготовці лекційних курсів з історії англійської 

мови і теоретичної граматики.  

Наукова новизна праці полягає у тому, що було здійснено комплексне 

дослідження функціональних особливостей англійських інтерогативів в 

XVII-XX ст. 

Обсяг і структура роботи. Дипломна робота (78 сторінок, з них 65 

сторінок основного тексту) складається зі вступу, трьох розділів з 

висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел та 

літератури (83 найменування) і списку ілюстративного матеріалу (26 

позицій). 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної для дослідження теми, 

визначено об’єкт та предмет дослідження, сформульовано мету, теоретичне 

та практичне значення одержаних результатів та описано структуру 

дипломної роботи. 

Перший розділ "Теоретичні засади дослідження питального 

речення в лінгвістиці" присвячено дослідженню тлумачення питального 

речення в традиційній граматиці. Окрім цього було обґрунтовано вибір 

комунікативного підходу до вивчення англійського питального речення, а 

також проаналізовано теорію МА як методологію дослідження 

функціонування простого речення. 

У другому розділі "Структурні особливості питальних речень в 

англійській мові: діахронний аспект" здійснюється аналіз структурних 

зрушень в англійському питальному реченні XV–XVIIІ ст., а також 

надаються особливості будови англійського питального речення в давньо-  
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середньо- та ранньоновоанглійській мові. Було простежено основні 

структурні моделі питального речення в ранньоновоанглійський період та 

розвиток допоміжного дієслова – маркера do .  

У третьому розділі "Функціональні характеристики англійських 

питальних речень в XVII-XX столітті" було визначено функціональні 

характеристики інтерогативів в даний період і проаналізовано аспекти 

мовленнєвих актів (прямих і непрямих), що реалізувалися основними типами 

питальних речень.  

Загальні висновки відображають загальні результати дослідження.  

Список використаних джерел та літератури включає перелік робіт, 

присвячених проблемам питальних речень, трактування комунікативної 

лінгвістики і мовленнєвого акту, серед яких 51 позиція вітчизняних авторів 

та 29 позицій зарубіжних авторів.  

У Списку ілюстративного матеріалу представлений перелік (26 

найменувань) творів В.Шекспіра, Д.Дефо, В.Теккерея і С.Фітцджеральда, які 

були матеріалом дослідження.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дипломній роботі було досліджено проблеми трактування 

питального речення з позицій традиційної граматики, здійснено спробу 

аналізу комунікативних характеристик питального речення, проаналізовано 

становлення порядку слів в англійському простому реченні в цілому та 

питальному зокрема, а також проведено комплексне дослідження 

функціональних особливостей англійських інтерогативів в XVII-XX ст. 

Питальні речення різноманітні за своєю граматичною формою та 

змістом і мають свої певні ознаки:  

1) специфічна питальна інтонація; 

2) інверсійний порядок; 

3) наявність питальних займенників та обставинних фраз; 

4) позначення на письмі спеціальним пунктуаційним знаком – знаком 

питання.  

Інтерогативні висловлення розглядаються в комунікативному аспекті 

як інтенційний засіб спілкування, що використовується мовцем з метою 

здійснення своїх комунікативних намірів. Різноманіття намірів настільки 

велике, що окрім первинної функції запиту необхідної інформації питальне 

речення може виконувати в мові ряд інших функцій: вираження згоди чи 

незгоди, бажання, здивування та ряд інших почуттів.  

В науково-лінгвістичних працях Г. Суїта, О. Єсперсена, Є. Крейзінгі,                       

Дж. Керма, Г. Фаулера та інших йдеться про порядок слів як про самостійний 

і універсальний засіб вираження найбільш важливого (вагомого або 

значимого) слова. Звернувшись до історичних витоків цього явища було 

досліджено структурну організацію питального речення у давньоанглійській, 

середньоанглійській і ранньоновоанглійській мові. Поява і розвиток 

інтерогативів припадає на давньоанглійський період, який характеризується 

появою загальних та спеціальних типів запитань, що утворювалися шляхом 

інверсії. В середньоанглійській мові у побудові питання суттєвих змін не 
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спостерігається, проте помітно зростає кількість випадків часткової інверсії 

підмета і присудка у всіх типах питань.  

 Особливістю ранньоновоанглійського періоду є фіксація основних 

структурних моделей питального речення, а також остаточне формування 

сталого порядку слів у всіх комунікативних типах двоскладного речення в 

результаті ослаблення та відпадіння флексії. Характерною рисою цього 

періоду є становлення дієслова - маркера do як допоміжного не тільки в 

інтерогативах, а й запереченнях. 

Теорія мовленнєвих актів увійшла в коло актуальних проблем сучасної 

теорії комунікації. З’явились лінгвістичні роботи присвячені вивченню 

певних мовленнєвих актів. В сучасних дослідженнях підкреслюється, що при 

аналізі мовленнєвого акту потрібно враховувати характерологічні 

особливості партнерів по комунікації, саму ситуацію спілкування, а також 

той факт, що мета комунікації міститься не тільки в тому, щоб адресат 

зрозумів адресанта, але й у тому, щоб викликати в останнього певну реакцію 

на почуте, а також вплинути на нього. 

В цілому в XVII-XX ст. спостерігається еволюція засобів реалізації 

мовленнєвих актів питальними реченнями. Відбувається якісне і кількісне 

зростання сфери непрямих мовленнєвих актів, що експлікуються 

інтерогативами (експресиви, директиви, комісиви, констативи) за рахунок 

зменшення кількості прямих МА – квеситивів. Розділові запитання, як новий 

тип інтерогативів найбільше реалізує метакомунікативний МА.  

МА XVII-XX ст. характеризується надмірністю вираження 

іллокутивної сили, в яких присутні також перформативні дієслова. В 

квеситивах домінує іллокуція запиту, в експресивах – іллокуція вираження 

емоцій і оцінок, директиви в одному випадку можуть реалізувати 

іллокутивний акт запиту, а в другому – спонукання. Метакомунікативи 

близькі за частотою до директивів, що характеризується локутивною силою. 

Констативи доречні для вираження суб’єктивної думки адресанта. Як 

правило, непрямі констативи представлені розділовими запитаннями. Також 
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функціонують так звані гібридні МА спонукання – реквистиви  з лексико-

синтаксичною структурою типу will you…?, яка служить маркером 

спонукання і одночасно ввічливості. 

Таким чином, використання питальних конструкцій у формі основних 

типів запитань для вираження непрямих МА є відомим лінгвістичним 

феноменом, тому крім традиційної інтерогативної функції стає доцільним 

виділити такі функції функції питальних речень: директивну, асертивну, 

фактичну (чи регулятивну) і експресивну (чи афективну). 

Отже, аналіз структурних та функціональних особливостей питального 

речення в діахронічному аспекті є важливим етапом у вивченні інтерогативів 

в синхронії.  
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RESUME 

 

 The diploma paper "Functioning of Interrogative Sentences in the English 

Language of XVII-XX Centuries" is devoted to the study of the problem of the 

functional peculiarities of the interrogative sentence in the English language in 

XVII-XX centuries.  

 Among the scholars who investigated the interrogative sentence as a 

universal means of expressing the communicative aims of the utterance G. Suit,            

O. Jespersen, E. Kreyzing, J. Kerm, G. Fowler and others can be mentioned. 

Having analyzed the historical origin of this phenomenon the structural 

organization of interrogative sentences in Old English, Middle English and 

Early Modern English periods were examined. The analysis of the functional 

peculiarities of interrogative sentences and the word-order are essential for 

understanding the grammatical system of the English language in XVII-XX 

centuries.  

Despite a thorough study of the historical development of English interrogative 

sentences, the peculiarities of the interrogative sentence require further  

investigation and the absence of complex research of the interrogative sentence 

determines the topicality of the chosen topic. 

 The research aim is to identify major tendencies and ways of the formation 

of the interrogative sentence in the historical dynamics, to determine structural 

and functional peculiarities of interrogative sentences in Early Modern English.  

 In accordance with this aim the following research objectives are put: 

1) to investigate the historical conditions of the structure of the interrogative 

sentence in Old, Middle and Early Modern English periods; 

2) to define the structural models of the interrogative sentence in English in 

XV-XVIII centuries; 

3) to analyze the functions of the interrogatives in terms of the communicative 

approach; 



23 

 

4) to examine the functional peculiarities of interrogative constructions in 

XVII-XX centuries. 

The object of the investigation is the interrogative sentence in diachronic 

aspect. 

The subject of the research is the structural and communicative peculiarities of 

English interrogatives in XV-XVIII centuries 

The material for the investigation is Early Modern English records – the 

literary works of William Shakespeare, in particular: "Romeo and Juliet", "Alls 

Well That Ends Well", "The Comedy of Errors","Coriolanus", "Cymbeline", 

"Hamlet", "King Lear", "Twelfth Night", "Julius Caesar", "Othello" , "As You 

Like It", "Henry IV, Part I", "Henry IV, Part II", "Henry V", "Macbeth", "A 

Midsummer Night’s Dream", "Measure for Measure", "The Merchant of 

Venice",                      "Much Ado About Nothing","The Tempest", "Two 

Gentlemen of Verona", sonnets and novels: "The Life and Adventures of 

Robinson Crusoe" by D. Defo, "Vanity Fair" by W. Thackerey and "The Great 

Gatsby" by S. Fitzgerald. 

The methods of investigation: inductive and deductive methods, method of 

contextual analysis, interpretive method, method of diachronic analysis and 

elements of quantitative method for the frequency of usage of the formal 

marker "do" in interrogative sentences.  

The diploma paper consists of the introduction, three chapters, conclusions for 

each chapter, general conclusions, bibliography,  the list of data sources and 

resume. 

In the Introduction the research aim and objectives, the subject and object of 

the paper, and methods of the investigation are determined. 

Chapter 1 "The Theoretical Principles of the Investigation of the 

Interrogative Sentence in Linguistics" is devoted to the investigation of the 

interpretation of the interrogative sentence in traditional grammar according to 

the communicative approach. Besides, the theory of speech acts is also 

analyzed as a methodology of the investigation of the interrogatives.  
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In Chapter 2 "Structural Peculiarities of English Interrogative Sentences: 

diachronic aspect" structural models of interrogative constructions in XV-

XVIII centuries were distinguished. The emergence and development of 

interrogatives started in the Old English period and was characterized by the 

appearance of general and specific types of questions formed by means of 

inversion. In Middle English the notable changes in the structure of the 

interrogative sentence were not observed, but the cases of partial inversion of a 

subject and a predicate in all types of questions were significantly increased. 

The establishment of the auxiliary verb "do" was analyzed on the basis of W. 

Shakespeare’s works. Early Modern English period is characterized by the 

fixation of the main structural models of the interrogative sentence and the final 

formation of fixed word order in all communicative types of two-part sentences 

as a result of weakening and dropping of flexions. The peculiar feature of this 

period is the establishment of the auxiliary verb – operator "do" in interrogative 

and negative sentences.  

Chapter 3 "Functional Peculiarities of English Interrogative Sentences in 

XVII-XX Centuries" presents functional characteristics of interrogatives in 

this period and deals with the aspects of the speech acts (direct and indirect) 

which are realized by main types of interrogatives. 

In Conclusions the main results of the investigation are presented. 

Bibliography consists of the list of works devoted to the study of the problem 

of the historical development  and functional peculiarities of the interrogatives , 

discourse interpretation, peculiarities of the interrogative sentences in 

diachronic aspect, which numbers 83 positions (51 works by the authors of our 

country, 29 works by foreign authors).  

The list of data sources numbers 26 positions of literary works by                        

W. Shakespeare, D. Defo, W. Thackerey,  and S. Fitzgerald which were used in 

the investigation.  

 

 


