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S u m m a r y 
 
 

        The work deals with the study of interrogative constructions in the English language 

aiming to reveal their functional-semantic and pragmatic peculiarities.  

        We analyze the category of interrogation through the anthropocentric-communicative 

paradigm of linguistic thought which enables us to consider this universal phenomenon via 

intersubjectivity as an interaction of the speaker with the listener, aiming to gain some 

information from the latter. Such methodological approach to the problem under study made 

it possible to analyze interrogative constructions in the socio-cultural context of commu-

nication and reveal those additional meanings that are acquired by these verbal units under 

the influence of such pragmatic factors as the speaker’s communicative intention and his/her 

strategy in making a request.   

The analysis of the empirical data showed that a large number of English interrogative 

constructions are characterized with asymmetry between their form and content, i.e. 

between their interrogative structure and non-interrogative semantics. It is due to this 

asymmetry that interrogative constructions acquire additional pragmatic meanings in real 

communication.  

We revealed a set of pragmatic meanings of interrogative structures which can be 

presented as a system with the help of the functional-semantic field, built by the principle of 

hierarchy with its centre and peripheries. We assume that the nucleus of this field is formed 

by the kernel structural types of interrogative constructions presenting general (YES/NO 

questions), special (Wh-questions), alternative and tag questions of the English language. The 

next layer of the field is occupied by such additional pragmatic meanings of interrogative 

constructions as request, offer, order surprise, permission and verification of some 

information, while the meanings expressing emotional and phatic attitude of the speaker are 

located on the peripheries of the field. 
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