
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОПІВНЯК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА 

 

 

УДК 811.111’42 

 

 

 

ТЕЛЕФОННИЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ  

(на матеріалі англійської мови) 

 

 

Спеціальність – 10.02.04 – германські мови 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2020



 
 

Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі англійської філології та міжкультурної 

комунікації Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий керівник:        кандидат філологічних наук, доцент 

ЯШЕНКОВА Ольга Володимирівна  
Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, 

доцент кафедри англійської філології та 

міжкультурної комунікації 

 

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор 

ІЛЬЧЕНКО Ольга Михайлівна 
Центр наукових досліджень та викладання 

іноземних мов НАН України, 

завідувач кафедри іноземних мов 

 

 кандидат філологічних наук, доцент 

ЧХЕТІАНІ Тамара Дмитрівна 

Київський національний  

лінгвістичний університет,  

доцент кафедри англійської філології, 

перекладу і філософії мови імені професора 

О. М. Мороховського 

 

Захист відбудеться 29 жовтня 2020 року о 12.30 на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 63. 

 

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

адресою 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12. 

 

Автореферат розіслано «25» вересня  2020 року. 

 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради, 

кандидат філологічних наук                                                            Клименко Л.В.



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертаційну роботу присвячено вивченню структурно-семантичних і 

лінгвопрагматичних особливостей англомовного телефонного дискурсу. У фокусі 

дослідження – використання і функціонування англійської мови у різних 

ситуаціях міжособистісного спілкування опосередкованого сучасними 

технологіями, що надзвичайно швидко змінюються, удосконалюються та 

впливають на стиль життя в різних країнах; мовленнєві інтеракції «людей 

телефону» (Хоппер, 1992), їхня комунікативна поведінка, стратегічне планування 

та перебіг телефонної розмови (ТР). 

З огляду на домінантну роль телефонного спілкування у сучасному 

суспільстві, увага дослідників спрямована на вивчення телефонного дискурсу у 

площинах різних галузей наукового знання: соціології (І. Армінен, С. Аронсон, 

К. Бейкер, Б. Браун, Н. Грін, Р. Харпер, Дж. Джервінг, Д. Елліотт, Д. Озар, С. Пол, 

К. Капентер, Г. Сакс, А. Хатчбі); психології (А. Бартон, Е. Берне, Д. Руттер, 

Дж. Уейлен, Д. Циммерман); культурології (Дж. Гоген, Р. М. Рейтер, К. Люк); 

лінгвістики (І. Армінен, С. Денбі, М. Еммісон, П. Еглін, Д. Уайдмен, 

Дж. Кромдаль, К. Освальдсон, Г. Сакс, Е. Щеглофф, Р. Хоппер). Висвітлені різні 

сфери застосування телефонного дискурсу: побутова сфера (І. Армінен, 

Т. Павліду, Р. Хоппер), ділова сфера (І. Армінен, К. Бейкер, Г. Гальмарі, С. Денбі, 

М. Еммісон, П. Еглін, Д. Уайдмен, Дж. Кромдаль, К. Освальдсон, К. Падлінскі, 

Г. Паллотті, Е. Фріджинал); медична сфера (Р. Гедман, І. Паолетті, Дж. Робінсон), 

політична сфера (С. Пол, К. Капентер). 

Конститутивні ознаки телефонного дискурсу відображені в публікаціях на 

матеріалі різних мов: англійської (С. Денбі, М. Еммісон, Г. Сакс, Е. Щеглофф, 

Г. Джефферсон, М. Р. Уейлен, Д. Циммерман, Р. Хоппер, Д. Циммерман); 

грецької (Т. Павліду, М. Сіфіану); данської (Г. Гауткуп-Стінстра, Д. Лаурсен, 

П. тен Гев); іспанської, французької (Г. Паллотті, С. Варкасіа); італійської 

(І. Паолетті, Г. Паллотті, С. Варкасіа); китайської (Г. Сан); німецької 

(С. С. Абакумова, Т. Павліду, Г. Паллотті, С. Варкасіа); російської 

(С. С. Абакумова, Н. В. Сухова, С. В. Чернова); фінської (І. Армінен, 

М. Лейнонен, Г. Галмарі); шведської (Р. Гедман, А. Ліндштрьом) та ін.  

Предметом окремої уваги зарубіжних лінгвістів постають фоностилістичні 

(С. С. Абакумова) та лінгвостилістичні (М. А. Ґомес Ґонсалеc) параметри, 

жанрові характеристики (М. Д. Алексєєвський, С. В. Чернова), особливості 

структурної організації (Ч. Антакі, І. Армінен, Д. Лаурсен, Р. Хоппер, Г. Сакс, 

Е. Щеглофф, А. Хачбі, С. Барнетт) телефонного дискурсу.  

Утім, незважаючи на постійний інтерес науковців до телефонного 

спілкування, дотепер відсутні системні дослідження сучасного телефонного 

дискурсу, що поєднують структурно-семантичний та комунікативно-

прагматичний аспекти, синтезують нові концепції з уже відомими. У 

вітчизняному мовознавстві телефонний дискурс до сьогодні ще не слугував 

об’єктом окремого дослідження. 
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Актуальність дослідження визначено зростанням наукового інтересу до 

англомовної опосередкованої комунікації, зокрема телефонного спілкування; 

потребою докладного вивчення особливостей функціонування англійської мови в 

телефонному дискурсі, мовленнєвої діяльності учасників телефонних розмов на 

різних етапах комунікативної взаємодії, стратегічно-тактичного репертуару 

інтерактантів, засобів його реалізації в англомовному дискурсі; жанрів 

телефонного дискурсу з огляду на недостатню дослідженість цих питань і їхнє 

практичне значення для суспільної практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах двох наукових тем Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, затверджених Міністерством 

освіти і науки України: «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (16 БФ 044-01) і «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (11 БФ 044-01). Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 8 від 28 квітня 2015 р., уточнено – протокол № 8 від 26 

березня 2019 р.). 

Метою дослідження є визначення та аналіз структурно-семантичних і 

лінгвопрагматичних характеристик англомовного телефонного дискурсу. 

Реалізація поставленої мети передбачає необхідність послідовного 

розв’язання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологічну базу та поняттєвий апарат 

дослідження англомовного телефонного дискурсу; 

- проаналізувати телефонну розмову як форму реалізації телефонного 

дискурсу та виокремити типи телефонних розмов за різними критеріями; 

- дослідити структурно-семантичні особливості англомовних телефонних 

розмов; 

- виявити мовні засоби актуалізації кожного зі структурних елементів 

розмови;  

- розкрити специфіку реалізації комунікативної поведінки учасників різних 

типів англомовних телефонних розмов; 

- схарактеризувати пранк як жанр телефонного дискурсу та визначити його 

лінгвопрагматичні особливості; 

- визначити репертуар комунікативних стратегій і тактик та мовних засобів 

його реалізації, що застосовують адресанти-пранкери для досягнення своїх цілей. 

Об`єктом дослідження є англомовний телефонний дискурс, 

репрезентований у формі телефонних розмов. 

Предметом дослідження є структурно-семантичні та лінгвопрагматичні 

характеристики англомовного телефонного дискурсу, що виявляються на різних 

етапах комунікативної взаємодії учасників і залежать від конситуації телефонного 

спілкування.  

Матеріалом дослідження слугували аудіо- і відеозаписи та транскрипти 

реальних телефонних розмов, розміщені в мережі Інтернет; телефонні розмови, 

виокремлені методом суцільної вибірки з текстів оригінальних художніх творів 
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сучасних англомовних письменників та скриптів художніх фільмів і телесеріалів 

виробництва Великої Британії та США. Загальний обсяг проаналізованого 

матеріалу – 865 телефонних розмов, що становить понад 213000 слів та близько 7 

годин звучання аудіо- та відеозаписів. 

Методологічно дoслiдження спирається на розробки сучасної лінгвістики, 

зокрема у дискурсології (Н. Д. Арутюнова, Л. Р. Безугла, А. Д. Бєлова, 

Т. А. ван Дейк, В. І. Карасик, М. Л. Макаров, О. І. Морозова, К. С. Серажим, 

Дж. Сінклер, М. Култард), комунікативній лінгвістиці (Н. Д. Арутюнова, 

Ф. С. Бацевич, М. М. Бахтін, Л. В. Солощук, Н. І. Формановська, 

О. В. Яшенкова), лінгвопрагматиці (О. С. Іссерс, Дж. Ліч, C. Левінсон, 

О. В. Падучева, Г. Г. Почепцов, Дж. Сьорль, І. П. Сусов).  

Застосування методів дослідження носить комплексний характер. Залучено 

загальнонаукові методи індукції, дедукції, аналізу та синтезу для формування 

теоретико-методологічної бази дослідження, систематизації, верифікації та 

узагальнення отриманих у перебігу роботи відомостей; метод реферативного 

аналізу для аналітичного опрацювання теоретичних джерел та виокремлення 

основних напрямів дослідження. Використано методи інформаційного пошуку, 

оброблення даних та суцільної вибірки для опрацювання корпусу текстового 

матеріалу. За допомогою таксономічного методу були виокремлені та описані 

основні типи телефонних розмов. Конверсаційний аналіз дав змогу вивчити 

структуру телефонної розмови та можливі композиційно-структурні 

трансформації, актомовленнєвий аналіз – дослідити засоби реалізації структурних 

компонентів телефонної розмови. Інтент-аналіз, методики імплікаційного та 

пресупозиційного аналізу використано для визначення інтенційної спрямованості 

комунікативної поведінки учасників телефонного дискурсу. Дискурсивно-

контекстуальний та прагматичний аналіз було залучено з метою визначення 

характерних особливостей функціонування телефонного дискурсу в конкретних 

комунікативних ситуаціях, виявлення основних стратегій і тактик, якими 

послуговуються адресанти під час телефонних розмов, зокрема розіграшів (пранк-

дзвінків), описовий метод – з метою характеристики типових мовних засобів 

реалізації цих стратегій і тактик, а також задля уточнення семантики та 

семантичного поля терміну «пранк». 

Наукова новизна дисертаційної праці визначена тим, що вперше у 

вітчизняній англістиці сформульовано визначення телефонного дискурсу, 

запропоновано типологію телефонних розмов, детально досліджено 

функціональну структуру телефонної розмови та мовні засоби актуалізації 

кожного з її структурних елементів із урахуванням конситуації спілкування; 

схарактеризовано пранк як жанр телефонного дискурсу, виокремлено інвентар 

комунікативних стратегій і тактик та мовний репертуар, що застосовують 

адресанти-пранкери для досягнення своїх цілей. 

Теоретична значущість результатів праці полягає в поглибленні наукових 

знань про усну міжособистісну комунікацію, опосередковану телефоном; 

висвітленні структурно-семантичних і лінгвопрагматичних особливостей 

англомовного телефонного дискурсу та варіативності мовної комунікативної 
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поведінки його учасників, пропонуванні типології телефонних розмов за різними 

критеріями, визначенні пранку як жанру телефонного дискурсу та інвентаря 

комунікативних стратегій і тактик англомовних пранкерів, їхнього мовного 

репертуару, чим зроблено внесок у розвиток теорії комунікації, теорії 

діалогу/конверсаційного аналізу, дискурсології, комунікативної лінгвістики, 

лінгвопрагматики.  

Практична цінність дослідження полягає у можливості використання 

його результатів у викладанні навчальних дисциплін «Теорія мовної комунікації», 

«Комунікація у сфері бізнесу», у спецкурсах із лінгвопрагматики, дискурсології, 

на практичних заняттях з англійської мови; при укладанні навчальних посібників 

до зазначених курсів, під час написання курсових, дипломних і магістерських 

робіт, а також у професійному спілкуванні телефоном, насамперед у таких сферах, 

як політика, бізнес, соціальне обслуговування громадян, з метою підвищення 

ефективності мовленнєвих узаємодій. 

Відповідно до мети дисертації на захист винесено такі положення: 

1. Телефонний дискурс – вербалізована комунікативна діяльність, 

опосередкована використанням технічного засобу – телефону, що регульована 

стратегіями й тактиками учасників і постає як сукупність процесу (динамічної 

мовленнєвої взаємодії інтерактантів) і результату (тексту); реалізується в 

замкненій цілісній комунікативній ситуації, складовими якої є мовні і позамовні 

(соціальні, фізичні, психічні, когнітивні, культурні) компоненти. Телефонна 

розмова є формою вияву телефонного дискурсу, вона становить комплексну 

мовленнєву подію діалогічного (інтерактивного) характеру, що відбувається за 

певними правилами, має чітко визначений початок і кінець і складається з трьох 

фаз (ініціальної, основної та завершальної).  

2. Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості телефонних 

розмов зумовлені різними чинниками, зокрема сферою спілкування, мірою 

офіційності, метою комунікації, різновидом технічного засобу, особою адресанта 

й адресата. Найбільш яскраво свої особливості виявляють екстрені телефонні 

розмови та пранк-дзвінки.  

3.  Екстрені телефонні розмови становлять спілкування у заданих межах 

статусно-рольових відносин між представником певної інституції – оператором 

екстреної служби – та особою, яка звертається по допомогу. Чітка спрямованість 

на досягнення певної комунікативної мети, а саме – отримання/надання допомоги, 

зумовлює домінантну роль адресата, на якого покладено реалізацію трьох 

основних завдань: розпитування адресанта, урегулювання емоцій та надання 

інструкцій, та впливає на особливості мовної актуалізації таких розмов. 

4. Пранк – це особливий жанр телефонного дискурсу, що має розважальну 

мету і реалізує певні задуми адресанта (пранкера), який задля розіграшу навмисно 

порушує загальноприйняті соціальні фрейми спілкування загалом і телефонної 

розмови зокрема, та послуговується стратегією збентеження адресата, що 

реалізується через тактики комунікативної провокації, перевтілення, 

упереджувальної атаки, психологічного тиску, вдаваного уточнення особистості, 
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демонстрації поінформованості, заперечення та суперечки, ігнорування адресата, 

наполегливості.  

5. Адресанти пранк-дзвінків до відомих особистостей застосовують 

стратегію отримання інформації із тактиками перевтілення, демонстрації 

поінформованості, надмірної ввічливості, улещування співрозмовника та 

комунікативної провокації. 

6. Під час дзвінків на «гарячі» консультативні телефонні лінії пранкери 

надають перевагу стратегії порушення фрейму інституційної розмови, яка залучає 

тактики неправильної інтерпретації реплік адресата, перевтілення, демонстрації 

невпевненості, залучення адресата та тактику комунікативної провокації. При 

цьому консультанти «гарячих» телефонних ліній реалізують стратегію 

підтримання розмови в інституційно-консультативному фреймі через тактики 

спонукання адресанта до відвертої розмови, пояснення та ігнорування провокації. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорено на 10-ти всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях: 

«Актуальні проблеми американознавства» (4 квітня 2006 р., Київ); «Гуманітарні 

проблеми становлення сучасного фахівця» (22–23 березня 2007 р., Київ); «Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» 

(11 квітня 2013 р., Киів); «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (8–10 квітня 

2015 р., Київ); «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (8 

жовтня 2015 р., Київ); «Мова і література в глобальному і локальному 

медіапросторі» (5–6 квітня 2016 р., Київ); «Філологія початку ХХІ сторіччя: 

традиції та новаторство» (5-6 квітня 2017 р., Київ);  «Urgent problems of philology 

and linguistics» (29 жовтня 2017 р., Будапешт, Угорщина); «Філологія початку ХХІ 

сторіччя: традиції та новаторство» (24–25 квітня 2018 р., Київ); «Мова як засіб 

міжкультурної комунікації» (16–17 травня 2019 р., Херсон). 

Публікації. Положення дисертації висвітлено у 8-ми одноосібних 

публікаціях, із яких 5 статей опубліковано у наукових виданнях, затверджених 

МОН України як фахові, 2 статті – в іноземних наукових виданнях (Угорщина, 

Польща), 1 публікація – тези конференції.  

Структура й обсяг дисертації. Праця складається зі вступу, трьох розділів 

із висновками до кожного з них, загальних висновків, переліку джерел 

використаної наукової та довідкової літератури (344 позиції, 180 із яких – 

іноземними мовами), списку джерел ілюстративного матеріалу (101 позиція) й 9 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 267 сторінок, обсяг основного 

тексту – 185 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність, висвітлено 

методологічні засади та структуру роботи, схарактеризовано матеріал 
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дослідження, зазначено основні положення, винесені на захист, наведено 

інформацію про апробацію та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

телефонного дискурсу» викладено основні теоретичні положення дослідження, 

зокрема простежено природу та сутність спілкування телефоном, проведено 

аналіз наявних у лінгвістиці тенденцій щодо трактування дискурсу та визначення 

його типів, уточнено конститутивні ознаки діалогічного дискурсу, зокрема 

телефонного; висвітлено специфіку телефонної розмови як форми реалізації 

телефонного дискурсу, запропоновано типологію телефонних розмов, описано 

методику дослідження. 

Аналіз основних підходів до визначення та класифікації дискурсу 

(Н. Д. Арутюнова, М. М. Бахтін, Л. Р. Безугла, А. Д. Бєлова, Т. А. ван Дейк, 

В. І. Карасик, М. Култард, Ж. Лакан, М. Л. Макаров, О. І. Морозова, 

Г. Г. Почепцов, К. С. Серажим, Дж. Сінклер, Л. В. Солощук, М. Фуко, 

І. С. Шевченко) дає підстави виокремити телефонний дискурс на основі типу 

носія (медіума) інформації та визначити його як вербалізовану комунікативну 

діяльність, опосередковану використанням технічного засобу – телефону, що 

регулюється стратегіями й тактиками учасників і постає як сукупність процесу 

(динамічної мовленнєвої взаємодії інтерактантів) і результату (тексту); 

реалізується в замкненій цілісній (за відсутності технічних перешкод) 

комунікативній ситуації, складовими якої є мовні і позамовні (соціальні, фізичні, 

психічні, когнітивні, культурні) компоненти. Телефонний дискурс є діалогічним 

за своєю природою та співіснує з іншими типами дискурсу залежно від сфери його 

використання.  

Як різновид діалогічного спілкування телефонний дискурс виявляє такі 

конститутивні ознаки: наявність адресанта і адресата; зміна комунікативних 

ролей, чергування локутивного і аудитивного актів для учасників спілкування; 

складність лінійного розгортання, можливість узаємного накладання ходів; 

перевага спонтанного мовлення, швидкий обмін репліками; ситуативна 

залежність реплік; чіткість і лаконічність реплік; шаблонність мовленнєвої 

взаємодії; імпліцитність мовного вираження; важливість інтонації, тембру, 

тональності тощо. 

До важливих дискурсологічних проблем належить питання структури 

діалогічного дискурсу та його одиниць. У структурі телефонного дискурсу 

вважаємо за доцільне виокремлювати такі одиниці (від найменшої): мовленнєвий 

акт, комунікативний хід, комунікативний обмін, комунікативна трансакція (фаза), 

комунікативна подія (телефонна розмова). 

Отже, телефонний дискурс реалізується в телефонній розмові, що є формою 

усно-мовленнєвого міжособистісного дистантного опосередкованого, у багатьох 

випадках невiзуального спілкування.  

Структурно-семантична та лінгвопрагматична варіативність телефонних 

розмов зумовлена різними чинниками, зокрема сферою спілкування, місцем і 

часом спілкування, особою адресанта і адресата, метою комунікації, способом 

втілення засобів мовного коду. Це дає підстави для виокремлення певних типів 
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телефонних розмов: офіційні/неофіційні (за мірою офіційності); ділові/побутові 

(за сферою спілкування); ініціативні/вимушені (за свободою вибору партнера); 

довготривалі/короткотривалі (за тривалістю); спрямовані на надання/запит 

інформації, обмін думками, переконання/спонукання адресата до певної дії, 

укладання домовленостей, вираження почуттів та емоцій, прохання про допомогу 

або підтримку стосунків (за метою спілкування); розмова по 

стаціонарному/мобільному телефону або за допомогою автовідповідача (за 

різновидом технічного засобу); реальні розмови/пранк-дзвінки (за 

інтерпретативним фреймом адресанта). 

У другому розділі «Семантико-прагматична реалізація структурних 

компонентів англомовного телефонного дискурсу» проаналізовано 

композиційну й функціональну структуру телефонних розмов, описано 

метакомунікативні завдання, реалізовані на кожному з етапів розмови, визначено 

мовні засоби реалізації комунікативної поведінки учасників телефонних розмов у 

різних контекстах, особливу увагу приділено мобільним та екстреним 

телефонним розмовам.    

Телефонна розмова, як і будь-яка інша форма міжособистісного усно-

мовленнєвого спілкування, складається з трьох основних фаз: ініціальної, що 

зорієнтована на встановлення контакту; основної, що спрямована на реалізацію 

основних цілей комунікації, та завершальної, що слугує розмиканню контакту та 

налагодженню подальших стосунків. Кожна з цих фаз має свою значущість і 

специфіку семантико-прагматичної реалізації. 

Ініціальна фаза телефонної розмови є обов’язковим компонентом, оскільки 

саме вона встановлює відкриття каналу комунікації та створює умови для 

подальшої взаємодії комунікантів. Реалізація ініціальної фази телефонної розмови 

відбувається майже автоматично за допомогою стереотипних, усталених фраз 

(мовленнєвих кліше), які формують метакомунікативні обміни, що відповідають 

за вербальне вираження певних комунікативних завдань. Обмін «виклик–

відповідь» відкриває канал комунікації та демонструє готовність до мовленнєвого 

контакту; обмін «ідентифікація–впізнання» забезпечує ідентифікацію 

співрозмовників; обмін «привітання–привітання» встановлює доброзичливе 

налаштування  на розмову; обмін «попереднє розпитування–відповідь» ініціює 

перехід до основної теми розмови (причини дзвінка).  

В ініціальній фазі сучасного англомовного телефонного дискурсу 

переважають структури, що поєднують декілька мовленнєвих кроків у межах 

одного комунікативного ходу, що можна пояснити прагненням комунікантів 

інтенсифікувати процес спілкування та пришвидшити перехід до основної теми 

розмови. Це особливо важливо для екстрених телефонних розмов, орієнтованих 

на обговорення нагальної причини дзвінка, у яких перший комунікативний хід  

(відповідь адресата на дзвінок) поєднує «самоідентифікацію» та «попереднє 

розпитування», наприклад: Newtown 911. What’s the location of your emergency?; 

Fire 461. The address of the fire?; 911, where is your emergency?. Подібну структуру 

спостережено і в інших інституційних телефонних розмовах (This is Hannah, how 

may I assist you?), хоча перший комунікативний хід адресата може бути 
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обмеженим лише самоідентифікацією (Handyman Service – назвою установи; JPL 

Consulting. Hilary Wilkins speaking – назвою установи у поєднанні з особистою 

самоідентифікацією) або доповненим привітанням (Hello. McDonald’s. May I help 

you?) та/або подякою (Thank you for calling Fish Company in Santa Monica. This is 

Stephen, how can I help you?).  

У неофіційній діловій (1) чи побутовій (2) телефонній розмові виокремлено 

структуру, що складається з трьох обмінів; при цьому можливі поєднання або 

редукція обмінів «привітання» та «(само)ідентифікація», наприклад: 

(1)  СT: Hello, good morning. (відповідь на виклик + привітання) 

CL: Mr. President, good morning. (ідентифікація + привітання) 

CT: How are you, Mr. President? (попереднє розпитування + ідентифікація) 

CL: I am good. How are you? It is good to speak with you. (відповідь + 

попереднє розпитування); 

(2) CT: Hello? (відповідь на виклик) 

CL: Hey, squirt, it’s Daddy. (привітання + ідентифікація + самоідентифікація) 

CT: Daddy! Are you coming home now? (ідентифікація + попереднє 

розпитування) 

CL: Soon, Prim. (відповідь на питання).  

З огляду на технічні та соціальні особливості спілкування мобільним 

телефоном до його визначальних рис можна зарахувати: персоналізацію дзвінків; 

невизначену локацію комунікантів, зумовлену мобільністю; можливість 

ідентифікації адресанта та ймовірність залучення комунікантів до іншої 

діяльності під час телефонної розмови. Усе зазначене пояснює специфіку 

організації та мовної реалізації таких розмов, що особливо яскраво виявляється в 

ініціальній фазі, де спостерігаємо наявність обмінів «запит локації –

інформування» та «з’ясування доступності – підтвердження/заперечення». 

Ініціативний хід у цих обмінах представлено квеситивами, які актуалізовано 

спеціальними та загальними, інвертованими та неінвертованими питальними 

реченнями, як-от You’re on Melrose? Where are you exactly? Is it/this a good/bad time 

(to talk/chat)? Can you talk (right now)? Have you got a couple of minutes? Can you 

hear me? Are you still there? При цьому підтвердження або заперечення 

доступності реалізовано репрезентативами/комісивами, вираженими 

позитивними чи негативними розповідними реченнями, інколи у поєднанні з 

поясненнями та/або вибаченнями чи виправдовуваннями (Sorry, I can’t talk, I’m 

busy, I’ll call you back later). Певні технічні перешкоди, пов’язані з використанням 

мобільних мереж, можуть бути вербалізовані репрезентативами, що їх 

актуалізують розповідні речення на кшталт I think I’m losing the connection. Sorry, 

you’re breaking up (a little). My battery is low – we might get cut off, I’m afraid. I can’t 

hear you, а також метакомунікативами, вираженими загальними питальними 

реченнями (Are you there? Do/Can you hear me?) та мовними кліше для 

встановлення контакту Hello? Hi?, вимовленими з висхідною інтонацією. 

Основна фаза телефонної розмови спрямована на обмін змістовою 

інформацією та досягнення певної комунікативної мети, що пояснює її складну 

структуру. Її тематико-інформативна основа варіюється в залежності від типу 



9 
 

телефонної розмови, комунікативної ситуації, стосунків між комунікантами, мети 

інтеракції та інших екстралінгвістичних чинників. Ця фаза складається з одного 

чи більше тематичних блоків різної інформативної та змістової насиченості, у 

яких реалізуються головна (одна або більше) та другорядні (вони можуть бути 

супутніми до головної) теми. Тематичний блок може бути актуалізований у межах 

(чи як частина) комунікативного ходу одного з комунікантів, якщо тема не дістає 

підтримки з боку співрозмовника або якщо мовець одразу ініціює наступну тему. 

Найпоширенішими засобами вербалізації уведення нової теми є розповідні 

речення (I have a story to tell, Something's happened, Let me explain), загальні 

інвертовані та неінвертовані питальні речення (Did you hear the terrible news? You 

wanna hear a story? Can I ask you a question?). 

Проте частіше тематичний блок представлено комунікативним обміном або 

послідовністю декількох обмінів, які формують комунікативну трансакцію. За 

своїм функціональним призначенням комунікативні обміни та трансакції 

поділяють на інформативні, налаштовані на повідомленні інформації; 

іліситативні, спрямовані на отримання інформації; директивні, перлокутивна 

мета яких – спонукання співрозмовника до виконання дії, та метакомунікативні, 

орієнтовані на формування, налагодження та підтримку міжособистісних 

стосунків. Ініціативні та респонсивні комунікативні ходи в межах цих обмінів 

вербалізовані відповідними мовними засобами, що сприяють досягненню мети 

комунікації. 

Основна фаза екстрених телефонних розмов виявляє домінантну роль 

адресата – оператора екстреної служби, на якого покладено реалізацію трьох 

основних завдань: розпитування адресанта, урегулювання емоцій та надання 

інструкцій. Розпитування адресанта з метою отримання детальної інформації 

щодо екстреної ситуації вербалізовано за допомогою іліситативних 

комунікативних обмінів, де ініціативний хід актуалізовано прямими квеситивами 

(What is your name? What’s going on there? Is there anybody there with you? What 

flight are you on? What seat are you in?) й непрямими (You’re the flight attendant?; 

And you can't talk about it because there's someone in the room with you?). Етапи 

врегулювання емоцій та надання інструкцій, як правило, перетинаються та 

вимагають застосування певних прийомів: заспокоєння адресанта, що 

вербалізовано директивами (Stay calm, Calm down, okay? Relax, OK, I need you to 

stay safe); пропозиція допомоги, що актуалізована комісивами (An ambulance will 

be there as soon as possible, We’ll get to you as soon as we can) і репрезентативами 

(We`re on the way, We've got the firemen out there. They're outing the fire, We`re getting 

there); та наголос на позитивному результаті, що найбільш яскраво ілюструють 

постійні повтори метакомунікативів Alrigh, OK, Listen, особливо у поєднанні з 

наданням інструкцій, що виражено директивами, які можуть бути вербалізовані 

імперативними позитивними (Stay where you are, okay?) та негативними (Don’t 

move, alright) реченнями та реченнями, ужитими в часовій формі Present Simple 

(Listen. Everybody wet the towels).  

Завершальна фаза телефонних розмов є метакомунікативною трансакцією, 

яка слугує, з одного боку, логічному завершенню інтеракції, а з іншого – 



10 
 

позитивним підґрунтям для подальших міжособистісних стосунків і контактів та 

має певний набір етикетно закріплених мовленнєвих елементів – 

контакторозмикальних метакомунікативних одиниць. Вона складається 

щонайменше з двох мовленнєвих обмінів: передзавершального, на якому один із 

комунікантів виявляє своє бажання припинити розмову, та власне фінального – 

обмін прощаннями. Передзавершальний обмін реалізується за допомогою 

метакомунікативних одиниць на зразок We-ell…, OK…, All right…, So-оo…, які 

вимовляються зі спадною інтонацією, іноді у поєднанні з вербальними засобами, 

які пояснюють необхідність припинення інтеракції (I’ve got to go, I’ll let you go, 

Go back to sleep, Get some rest), виражають задоволення від розмови (It was very 

kind of you to have rung), побажання співрозмовнику та членам його родини (Give 

my love to…), вдячність (Thanks), вибачення (I'm sorry for any embarrassment that I 

caused you), застереження (Take care of yourself), домовленості про подальші 

комунікативні контакти (I'll see you soon, then?) тощо. Фінальний етап 

завершальної фази реалізують сталими формулами прощання Goodbye, Bye, Bye-

bye, See you із урахуванням контексту розмови.  

В інституційних і ділових телефонних розмовах завершальна фаза зазвичай 

представлена етикетними формулами прощання Goodbye та/або подяки Thank you (у 

розмовах, орієнтованих на отримання інформації). В екстрених телефонних розмовах 

завершальна фаза може бути відсутня через необхідність раптового припинення 

інтеракції.  

Третій розділ «Феномен пранку в сучасному англомовному 

телефонному дискурсі» присвячено дослідженню жанру телефонного дискурсу 

«телефонний пранк», що набуває все більшої популярності через розширення 

можливостей фіксації й трансляції таких розмов у сучасному диджиталізованому 

світі. Зокрема, значну увагу приділено уточненню семантики та семантичного 

поля терміна «пранк», визначенню жанрових характеристик пранку, 

систематизації основних стратегій і тактик, що застосовують адресанти-пранкери 

з метою досягнення своєї комунікативної інтенції.  

Телефонний пранк визначено як вербальний розіграш, опосередкований 

використанням телефону; комунікативний контекст, у якому адресант розмови – 

пранкер порушує соціальні фрейми спілкування задля досягнення своєї 

комунікативної інтенції – розваги, яка може бути спрямована на задоволення 

власної емоційної сфери та/або цільової аудиторії (слухачі радіостанцій, 

користувачі мережі Інтернет тощо).  

Виявлено, що для досягнення своєї комунікативної мети пранкери 

здебільшого вдаються до стратегії збентеження адресата. Визначальною 

тактикою адресанта-пранкера, яку простежено в усіх телефонних розіграшах 

(100% пранків), є тактика комунікативної провокації, вербалізована недоречними 

та глузливими квеситивами (Hi. Do you, guys, have any toilet paper? I need some 

right now) чи/та репрезентативами (I just wanted to confirm the weed delivery…), які 

не корелюють із реальним сприйняттям ситуації адресатом; уживанням вигаданих 

слів (Hi. Do you guys have dipers?) і нецензурної та/або скатологічної лексики (I 

found human feces in my burger…), що збентежує адресата і може спровокувати до 
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певної вербальної і невербальної реакції. Виокремлено також тактику 

перевтілення в іншу особу (простежено в 84% з-поміж усіх пранків), що 

реалізується в таких прийомах: зміна голосу, фальшива самоідентифікація, 

посилання на близьких людей особи, у яку перевтілюється пранкер, та події й 

факти, пов’язані з цією особою (OK. Well, I'll just feed my little corgis then. So when 

is it a good time to come and visit her? Because I'm the Queen so I'll need a lift down 

there. Charles! When can you take me to the hospital, Charles? – у цьому фрагменті 

пранкери видають себе за королеву Єлізавету ІІ та принца Чарльза). Тактика 

вдаваного уточнення особистості (43%) може бути вербалізована 

репрезентативами на кшталт This is…, You are…, у поєднанні з квеситивами типу 

Сorrect?, Right? із семантикою уточнення, вимовлених з висхідною інтонацією 

(This is Miss Melanson, correct?). Тактика демонстрації поінформованості (32%) 

представлена використанням репрезентативів та квеситивів, у яких згадана 

особиста інформація про адресата (…and your parents are Lee Ann and Steven?). 

Тактика заперечення та суперечки (32%) знаходить свій вияв у вживанні 

заперечних речень, які в багатьох випадках є опозицією до попередньої репліки 

адресата (Well, we actually had school yesterday. It wasn’t a snow day at all). 

Виокремлено також тактику наполегливості  (43%) (I know who you are, but I'm 

having a craving for some egg drop soup and beef fried rice) та тактики 

упереджувальної атаки (38%) і психологічного тиску (30%), які виявляються через 

уживання директивів та експресивів із негативною конотацією (Stop, first of all, 

you can stop… stop yelling at me – адресат, насправді, не підвищує голос. This… this 

isn’t funny to me. I don’t know why you’re laughing). Тактика ігнорування адресата 

(45%) представлена такими прийомами: ухилянням від відповіді на питання 

адресата або відсутністю відповідної комунікативній ситуації реакції, наприклад:  

CT: Hello. 

CL: Hi, can I speak to champ? 

CT: Who? 

CL: Champ, is champ there? 

CT: Who is champ? 

CL: That question will be answered this Sunday night when… 

CT: Who is that, hey? 

CL: John Cena defends the belt at WWE Super Slam. 

CT: Who is that, hey? Hey sir, can you just quit calling my house. 

CL: Taking on Sheamus, The Undertaker… 

CT: Quit calling me. 

З-поміж усіх телефонних розіграшів виокремлено дзвінки до відомих 

особистостей і на «гарячі» консультативні телефонні лінії, оскільки вони 

виявляють свої особливості стратегічно-тактичної реалізації. 

Пранк-дзвінки до відомих особистостей призначені не лише для розваги, а 

задля отримання секретної або особистої інформації, яку не можна отримати у  

звичайний або законний спосіб. Отже, основною стратегією пранкера у таких 

розмовах визначено стратегію отримання інформації. Тактичний 

інструментарій актуалізації цієї стратегії частково збігається з вищезазначеним. 
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Так, виокремлено тактику перевтілення (виявлено у 100% розмов), яка в такому 

комунікативному контексті є визначальною, оскільки пранкери змушені видавати 

себе за відомих людей для того, щоб отримати доступ до запланованого адресата 

пранку (This is Nicolas Sarkozy speaking. […] You see, I got elected in France because 

I'm real and you seem to be someone who’s real, as well); тактику демонстрації 

поінформованості (100%) (You know, we have a lot in common because personally 

one of my favourite activities is to hunt, too) й тактику комунікативної провокації 

(100%), яка може бути виражена імпліцитно за умови, якщо адресант не має 

наміру розкривати реальний фрейм розмови – пранк (What can I tell them you're 

going to do in moving forward? […] … are you going to go more moderate, or are 

thinking you're going to go more conservative? – пранкер, який видає себе за 

сенатора-демократа Р. Менендеса, спонукає президента Д. Трампа до висвітлення 

своїх поглядів на певні політичні ситуації та події, а саме іміграційні процеси та 

призначення кандидатури на посаду голови Верховного Суду). З метою 

встановлення довірливих стосунків задля досягнення своєї стратегічної мети – 

отримання інформації – пранкер може застосовувати тактику надмірної 

ввічливості (72%), яка виявляється у використанні ввічливих реквестивів, 

численних експресивів із семантикою вдячності, ввічливих форм звертання 

(Thank you so much, and, you know, I'm sorry to bother you Mr. President […] Well, 

please, you know, keep me informed. And good luck on your trip. And thank you so much 

for taking my call […] Alright thanks. Thanks, Mr. President) та тактику улещування 

співрозмовника (82%), яка вербалізована репрезентативами і експресивами на 

підтвердження своєї прихильності до адресата (And I want to say something to you, 

Senator Sanders. So my friends in the United States as well as many stars of show 

business have said a lot of good words about you… that you are the person who is now 

mostly needed not only in America but in the world). 

В іституційних інтеракціях, до яких належать телефонні розмови на 

«гарячих» консультативних телефонних лініях, комуніканти усвідомлюють 

відповідну загальну мету, пов’язану з діяльністю організації, і прагнуть до її 

реалізації. Пранкери задля розваги роблять спроби порушити ці правила, тобто 

втілюють стратегію порушення фрейму інституційної розмови зі своїм 

специфічним репертуаром тактик. Тактика комунікативної провокації (у 100% 

розмов) в цьому комунікативному контексті виявляється у створенні пранкерами 

провокаційних пасток, щоби спонукати адресата до використання сексуальної або 

скатологічної лексики, при цьому пранкери самі рясно вживають таку забарвлену 

лексику (You said my voice is deep, right? My Dad told me I … I don’t know what it 

is… I’m learning about… it starts with a ‘p’… I can’t remember… It’s when a boy turns 

into a man…). Тактику залучення адресата (94%) вербалізують квеситивами, мета 

яких – дізнатися думку співрозмовника (What do you think … What do you think I 

should do?) і метакомунікативами, що слугують для підтримання інтеракції (You 

see…, You know… You understand…). Тактику неправильної інтерпретації реплік 

адресата (62%) можна проілюструвати прикладом, у якому реакцію адресата-

консультанта, вербалізовану метакомунікативом Okay, що слугує підтриманню 

інтеракції, адресант-пранкер навмисно інтерпретує як схвальну оцінку його 
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депресії й бажання вчинити самогубство та використовує як привід для 

вербальної атаки: 

CL: I… I’m emotionally depressed and feeling really suicidal.  

CT: Okay…  

CL: No, it’s not okay…  

Тактика перевтілення (56%) в таких телефонних розмовах реалізована через 

надання неправдивої інформації стосовно віку, способу життя, навіть статті (за 

допомогою зміни голосу) адресанта. Так, у наступному прикладі підліток (про що 

свідчить дитячий тембр голосу) бажає, щоб його сприймали як дорослу людину – 

розповідає про дружину та дітей. На питання консультанта про його вік, що 

підтверджує розуміння адресата того, що вона розмовляє з малолітнім, він 

стверджує, що йому 23 роки:  

CL: (Murmur) I had my wife and so you know she’s just left me… a couple of days 

ago you know. And now she’s off to Los Angeles. 

CT: Now she’s at the airport?  

CL: She’s at Los Angeles, you know. And she left me with the kids you know. And 

I’m wanting to end my life right now.  

CT: How old are you? 

CL: Yeah…  23, you know… I have… 

CT: You are 23? 

CL: Na ya… 

Тактика демонстрації невпевненості (83%) вербалізована вживанням 

модальних дієслів, заперечних та інфінітивних конструкцій на позначення 

невпевненості, прислівника maybe, незакінчених речень у поєднанні з надмірною 

паузацією (The thing is that… ah… I wanted to jump. This is a particular area I always 

wanted… you know… I wanted… I dr… I had a dr… I wanted to kill myself. And this is 

a particular part of the roof where I would like to do it. But the problem is that my 

mother’s car is parked right in this… this area where I would like this to… to occur… 

this my death… but my mother doesn’t have insurance for her car and… I don’t know…  

it’s… it’s… it seems to be an issue I didn’t tell my mother about it… but maybe 

someone… I don’t know… I don’t know… Maybe I can… er…  Maybe you can help… I 

mean… I don’t know… because if I called… you know… it won’t… I don’t know … 

maybe that’s why I called… to see what I can do about this situation…).  

Водночас головною комунікативною метою консультанта «гарячої» 

телефонної лінії є надання екстреної психологічної підтримки для адресанта – 

особи, що перебуває у кризовому стані. Основною стратегією його 

комунікативної поведінки визначено кооперативну стратегію підтримання 

розмови в інституційно-консультативному фреймі, яку реалізовано низкою 

відповідних тактик і прийомів. Тактика спонукання адресанта до відвертої 

розмови схиляє пранкера розказати про свій стан, свої почуття і виявляється через 

уживання прямих директивів, виражених спонукальними реченнями (So tell me 

about…); квеситивів, виражених спеціальними або загальними питальними 

реченнями (What’s going on inside you? What’s on your mind today / tonight? Are you 

feeling suicidal today? Do you have a plan to kill yourself? Do you have a weapon?), а 
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також квеситивів, реалізованих неінвертованими питальними реченнями (So 

you’re having suicidal thoughts? And you want to end your life because…?). Як 

реакцію на комунікативну провокацію з боку адресанта адресат-консультант 

удається до тактики ігнорування провокації, реагуючи на провокаційні 

мовленнєві дії співрозмовника мовчанням або намагаючись повернути розмову до 

інституційно-консультативного фрейму за допомогою релевантних питань чи 

коментарів, наприклад: 

 CL: […] And then she told me that ‘you have a very small b…’. And she said, 

‘He has a very big b…’.    

 CT: (Silence 0.8)  

CL: Hello? 

CT: I’m here… I’m here… Er… Are you working? 

Тактикою пояснення адресат може заспокоїти співрозмовника, уживаючи 

репрезентативи (I mean… It’s okay to talk about those things). Такі тактики адресата 

100 % простежено в усіх розмовах на «гарячих» телефонних лініях, що, на нашу 

думку, можна пояснити спеціальною підготовкою консультантів. 

Зазначені тактики не взаємовиключають, а доповнюють і підсилюють одна 

одну на шляху досягнення комунікативної мети.   

 

ВИСНОВКИ 

 

У праці досліджено телефонний дискурс, що його визначено як 

вербалізовану комунікативну діяльність, опосередковану використанням 

технічного засобу – телефону, що регулюється стратегіями й тактиками учасників 

і постає як сукупність процесу (динамічної мовленнєвої взаємодії інтерактантів) і 

результату (тексту); реалізується в замкненій цілісній комунікативній ситуації, 

складовими якої є мовні і позамовні (соціальні, фізичні, психічні, когнітивні, 

культурні) компоненти.  

Виявлено такі конститутивні ознаки телефонного дискурсу: відсутність 

візуального контакту (у більшості випадків), що обумовлює важливість 

вербальних, просодичних та екстралінгвістичних засобів; наявність двох 

комунікантів: адресанта і адресата; зміна комунікативних ролей, чергування 

локутивного і аудитивного актів для учасників спілкування; складність лінійного 

розгортання, можливість узаємного накладання ходів або паузації; перевага 

спонтанного мовлення, швидкий обмін репліками; ситуативна залежність реплік; 

чіткість і лаконічність  реплік; шаблонність мовленнєвої взаємодії, використання 

відпрацьованих у мовленні засобів, метакомунікативних кліше; імпліцитність 

мовного вираження тощо. 

Телефонний дискурс досліджено на основі аналізу телефонних розмов,  що 

є усно-мовленнєвою формою його реалізації. Телефонна розмова має трифазову 

структуру, кожна фаза виявляє свої структурно-семантичні та лінгвопрагматичні 

особливості. Ініціальна фаза спрямована на контактовстановлення і створення 

умов для подальшої взаємодії комунікантів і, як правило, складається з чотирьох 

комунікативних обмінів: «виклик–відповідь», «ідентифікація–впізнання», 
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«привітання–привітання», «попереднє розпитування–відповідь», які в сучасному 

англомовному телефонному дискурсі з метою інтенсифікації спілкування тяжіють 

до скорочення за рахунок актуалізації в межах одного комунікативного ходу. 

Ядро телефонної розмови, орієнтоване на обмін змістовою інформацією та 

досягнення поставлених комунікантами цілей, формується тематичними блоками 

(трансакціями), що можуть включати різну кількість і різні типи комунікативних 

обмінів (інформативні, іліситативні, директивні, метакомунікативні). 

Завершальна фаза (розмикання контакту) передбачає передзавершальний та 

фінальний етапи і реалізується метакомунікативами, проте може бути редукована 

або відсутня, насамперед в екстрених телефонних розмовах.  

З’ясовано, що характерною рисою екстрених телефонних розмов, 

орієнтованих на швидкий перехід до обговорення нагальної причини дзвінка, є 

часткова редукція ініціальної фази, яка обмежена лише «самоідентифікацією» 

адресата та «попереднім розпитуванням». Основна фаза таких розмов включає 

етапи: розпитування адресанта, врегулювання емоцій та надання інструкцій. 

Розпитування адресанта з метою отримання детальної інформації щодо екстреної 

ситуації вербалізується за допомогою іліситативних комунікативних обмінів. 

Етапи врегулювання емоцій та надання інструкцій, як правило, перетинаються та 

вимагають застосування певних прийомів, а саме: заспокоєння адресанта, 

пропозиція допомоги та наголос на позитивному результаті. 

Телефонний пранк визначено як вербальний розіграш, опосередкований 

використанням телефону; комунікативний контекст, у якому адресант розмови – 

пранкер – порушує соціальні фрейми спілкування задля досягнення своєї 

комунікативної інтенції – розваги. Виокремлено стратегії комунікативної 

поведінки пранкера в різних контекстах: 

  - стратегію збентеження адресата, актуалізовану тактиками  

комунікативної провокації, перевтілення в іншу особу, вдаваного уточнення 

особистості, демонстрації поінформованості, заперечення та суперечки, 

наполегливості, упереджувальної атаки та психологічного тиску, ігнорування 

адресата; 

- стратегію отримання інформації (у дзвінках до відомих особистостей) з 

тактиками перевтілення, демонстрації поінформованості, комунікативної 

провокації, надмірної ввічливості та улещування співрозмовника; 

- стратегію порушення фрейму інституційної розмови (у дзвінках на 

«гарячі» консультативні телефонні лінії) з тактиками комунікативної провокації, 

залучення адресата, неправильної інтерпретації реплік адресата, перевтілення та 

демонстрації невпевненості. 

Перспективою подальшого розроблення теми може бути дослідження 

кореляційного зв’язку між гендерними, соціальними, віковими факторами в 

межах телефонного дискурсу; компаративний аналіз особливостей 

відеотелефонних розмов з канонічними телефонними розмовами та розмовами 

віч-на-віч. Дослідження можуть стосуватися аналізу телефонного дискурсу на 

матеріалі інших мов, української зокрема. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню структурно-семантичних та 

лінгвопрагматичних особливостей сучасного англомовного телефонного 

дискурсу. Запропоновано авторське визначення телефонного дискурсу та 

встановлено його конститутивні ознаки. Телефонний дискурс досліджено на 

основі аналізу телефонних розмов, що є формою його реалізації. Виокремлено 

типи телефонних розмов за різними критеріями. Проаналізовано композиційну й 

функціональну структуру телефонної розмови, описано метакомунікативні 

завдання, реалізовані на кожному з етапів розмови, визначено мовні засоби 

реалізації комунікативної поведінки учасників (адресата та адресанта) 

телефонних розмов. 

Окрему увагу приділено аналізу екстрених телефонних розмов та пранк-

дзвінків, що виявляють свої особливості мовленнєвої реалізації. Описано 

статусно-рольові відносини між комунікантами під час екстрених телефонних 

розмов та проаналізовано засоби реалізації комунікативної мети оператора 

екстреної служби. Уточнено семантику терміну «пранк», визначено жанрові 

характеристики телефонного пранку, систематизовано основні стратегії та 

тактики, що застосовують адресанти-пранкери з метою досягнення своєї 

комунікативної інтенції.  

Ключові слова: телефонний дискурс, телефонна розмова, комунікативна 

поведінка, адресат, адресант, телефонний пранк, комунікативна мета, стратегія, 

тактика. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Попивняк Е. А. Телефонный дискурс: структурно-семантический и 

лингвопрагматический аспекты (на материале английского языка). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – «Германские языки». – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена исследованию структурно-семантических и 

лингвопрагматических особенностей современного англоязычного телефонного 

дискурса. Представлено авторское определение телефонного дискурса и 

установлены его конститутивные характеристики. Телефонный дискурс 

исследован на основе анализа телефонных разговоров, которые являются формой 

его реализации. Выделены типы телефонных разговоров по различным 

критериям. Проанализирована композиционная и функциональная структура 

телефонного разговора, описаны метакоммуникативные задачи, реализуемые на 

каждом из этапов разговора, определены языковые средства реализации 
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коммуникативного поведения учасников (адресата и адресанта) телефонных 

разговоров. 

Особое внимание уделено анализу экстренных телефонных разговоров и 

пранк-звонков, для которых характерны особенности речевой реализации. 

Описаны статусно-ролевые отношения между коммуникантами во время 

экстренных телефонных разговоров и проанализированы средства реализации 

коммуникативной цели оператора экстренной службы. Уточнена семантика 

термина «пранк», определены жанровые характеристики телефонного пранка, 

систематизированы основные стратегии и тактики, применяемые адресантами-

пранкерами с целью достижения своей коммуникативной интенции. 

Ключевые слова: телефонный дискурс, телефонный разговор, 

коммуникативное поведение, адресат, адресант, телефонный пранк, 

коммуникативная цель, стратегия, тактика. 

 

ABSTRACT 

 

Popivniak O. O. Telephone Discourse: Structural-Semantic and 

Linguopragmatic Aspects (based on the English Language). – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – “Germanic 

Languages”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the study of structural, semantic and linguopragmatic 

features of Modern English telephone discourse. The research outlines the basic 

approaches to the study of dialogic discourse and telephone discourse in particular.  

Telephone discourse is defined as a verbalized communicative activity, which is 

telephone-mediated and regulated by communicators’ strategies and tactics, and appears 

to be the totality of the process (dynamic speech interaction) and the result (text); it is 

realized in communicative situations that incorporate linguistic and extralinguistic 

(social, physical, psychic, cognitive and cultural) elements. The study determines the 

constitutive features of telephone discourse, including the lack of visual contact, which 

enhances the importance of verbal, prosodic and extralinguistic means of 

communication; interaction of two communicators; the possibility of speech overlaps or 

pausation between communicative turns, and the prevalence of spontaneous speech that 

tends to be distinct, concise and clichéd. 

Telephone discourse is analysed based on telephone conversations seen as its form 

of realization. Different types of telephone conversations are distinguished according to 

such criteria as the sphere, place and time of communication; the roles of the caller and 

the call-taker, the purpose of communication, duration and interpretive frame. 

The thesis presents the results of the study of the telephone conversations 

structural organization. Within each of the three phases of the telephone conversation 

(initial, main and final), it examines communicative exchanges aimed at achieving 

certain communicative and metacommunicative tasks, and describes the participants’ 

communicative behaviours and the linguistic means they use. The study argues that 

telephone call opening (initial phase) is aimed at establishing contact and creating 
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conditions for further communication. As a rule, it consists of four communicative 

exchanges: “summons – answer”, “identification – recognition”, “greeting – greeting”, 

and “initial inquiry – answer”. However, the initial phase of mobile telephone 

conversations can be reduced to the communicative exchange “identification – 

recognition” or supplemented with the communicative exchanges “location request – 

information” and “availability request – confirmation/denial”. The main phase of 

telephone conversations aimed at achieving the main aims of communication is formed 

by thematic blocks (transactions) and may include informative, illicitative, directive and 

metacommunicative exchanges. Within the final phase, pre-final and final stages 

implemented by metacommunicatives are distinguished. Though, this phase may be 

reduced, especially in emergency telephone calls. 

Particular attention is paid to the analysis of emergency telephone conversations 

and prank calls that reveal the striking variability of linguopragmatic actualization. 

Emergency telephone conversations constitute communication within a specific 

social relation between a representative of a certain institution – an emergency service 

operator and a person who seeks help. Therefore, they are characterized by certain 

features of institutional discourse, such as serving a particular institutionalized type of 

communication, fixed structure and fixed communicative roles, contextualization and a 

limited number of defined goals. The principal communicative goal of the call-taker is 

to provide assistance which is implemented through the strategies of obtaining 

information, actualized with interrogation tactics; regulating emotions with the tactics 

of comforting, offering help, emphasizing positive result; and providing instructions.   

Telephone prank is defined as a telephone-mediated verbal joke, the 

communicative context in which the caller (prankster) violates the social frames of 

communication in order to achieve the communicative aim – entertainment. The 

prankster’s basic strategy is the strategy of confusing the call-taker by using the tactics 

of pretending to be someone else, ignoring the call-taker, fake inquiry of interlocutor’s 

identity, awareness demonstration, denial and controversy, persistence, pre-emptive 

attack, psychological pressure and communicative provocation being most 

confrontational. 

Telephone calls to well-known personalities and hotlines are distinguished from 

the other prank calls, as they reveal their peculiarities of strategic and tactical realization. 

The strategy of obtaining information with the tactics of pretending to be someone else, 

awareness demonstration, communicative provocation, excessive courtesy and flattery 

to the interlocutor is determined as the basic strategy of pranksters in calls to well-known 

personalities. 

In calls to hotlines pranksters use the strategy of violating the institutional frame, 

which is implemented by the tactics of communicative provocation, misinterpretation of 

the call-taker’s words, call-taker’s engagement, and demonstration of anxiety and 

uncertainty. 

Key words: telephone discourse, telephone conversation, communicative 

behaviour, call-taker, caller, telephone prank, communicative aim, strategy, tactics. 
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