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Еліпсис — явище мови, яке пов’язують з економією мовних засобів. Часто, самі того не 
помічаючи, ми намагаємось у спілкуванні спростити складні і громіздкі вирази, замінивши 
їх коротшими, стислішими формами. Досягається така своєрідна економія мовного 
матеріалу шляхом пропуску якихось елементів словосполучення чи речення. Пропущеними 
можуть бути і окремі слова, і словосполучення, і навіть підрядна частина складнопідрядного 
речення. У перекладі з грецької еліпсис означає «пропуск». Особливо поширені еліпсиси, 
які творяться принагідно і зрозумілі тільки в контексті. Пор.: Вам потрібна ця книга? — 
Потрібна і Вам потрібна ця ручка? — Потрібна; Чим ви приїхали? — Автобусом і Чим ви 
не задоволені? — Автобусом. Або ще: Наказати, щоб привели полоненого? — Накажіть і 
Наказати, щоб вивели полоненого? — Накажіть. Як видно з прикладів, одні й ті самі слова-
відповіді кожного разу наповнюються різним змістом у залежності від того, про що 
питається. Еліпсиси такого типу можна назвати оказіональними. Вони найбільше поширені 
в діалогічному мовленні, де контексту належить вирішальна роль. 

Крім згаданих вище скорочених виразів існують ще інші. Їм властива відносна 
незалежність від контексту, а забезпечують її моделі, за якими творяться ці еліпсиси. Кожна 
така модель має свою форму з притаманним їй значенням. Особливо цікаві з цього погляду 
моделі іменних словоформ, тобто безприйменникових та прийменникових відмінкових 
форм. Напр.: виконувати під баян ← під акомпанемент баяна; спізнитись на гурток ← на 
заняття гуртка; відповідати за туристичний клуб ← за роботу туристичного клубу; 
настроїтись на театр ← на відвідання театру; через брак ← через допущення браку; на 
бюро ← на засіданні бюро; до уроків ← до початку уроків. Еліптичність подібних утворень 
дуже своєрідна. Справа в тому, що місце слова, яке пропускається, займає тут інший 
іменник, а модель самої словоформи (єдність її форми і значення) лишається без змін. 
Візьмемо для прикладу словоформу після концерту. Вона утворилась від виразу після 
закінчення концерту, який стягнувся внаслідок пропуску слова (але не словоформи!) 
закінчення і переміщення на його місце іменника концерт. Таким чином, еліптизується, по 
суті, не іменна словоформа після + род. відм., а словосполучення (у даному разі закінчення 
концерту), опорне слово якого стоїть у іменній словоформі після + род. відм. При цьому 
значення іменної словоформи виявляється настільки стійким, що зберігається навіть при 
іншому лексичному наповненні. У словоформі після концерту виникає відчуття еліпсису 
тому, що для словоформи після + род. відм. з часовим значенням типовою є лексика, 
пов’язана з називанням дії, процесу. 

Але це не все, адже таких слів у поєднанні з іменником концерт може бути чимало. 
Напр.: після репетиції концерту, після відміни концерту, після перенесення концерту, після 
початку концерту тощо. Жодне з цих значень не передається еліптичною словоформою 
після концерту. Основною передумовою виникнення еліпсису є часте вживання, 
узвичаєність певного словосполучення з опорним словом саме у даній іменній словоформі. 
От чому слово концерт у словоформі після + род. відм. асоціюється тільки з іменником 
закінчення. У іншій словоформі це ж слово асоціюватиметься з іншим іменником, який 
зазнав еліптизації. Напр.: до концерту походить від виразу до початку концерту. 

Властивість іменної словоформи утворювати еліпсис залежить від конкретного 
лексичного наповнення. Для кожної іменної словоформи (власне, для таких словоформ, що 
еліптизуються) окреслюється своя, характерна саме для неї, лексика, яка може пропускатись 
і замінятись іншою. Напр., ми говоримо вітати з приїздом сина, з одужанням сина, з 
одруженням сина, але еліптизується тільки вираз вітати з народженням сина → вітати з 
сином. Пор. також: закінчити книгу і закінчити ремонт квартири, що не еліптизується, або 
наполягати на лікуванні в лікарні → наполягати на лікарні; планувати будівництво моста → 
планувати міст. Тільки в повній формі використовуються вирази наполягати на дезинфекції 
приміщення, планувати реконструкцію моста. Крім такої індивідуальної для кожної іменної 



словоформи лексики, що може еліптизуватись, намітилась група слів узагальненого 
значення, яка виявляється типовою для кількох словоформ, зокрема: період, галузь, сфера, 
газета, твір, фільм, вистава і под. Напр.: за період війни → за війну; у період війни → у 
війну; про сферу обслуговування → про обслуговування; у сфері обслуговування → у 
обслуговуванні; у газеті «Зірка» → у «Зірці»; передплатити газету «Зірка» → 
передплатити «Зірку»; читати твори Толстого → читати Толстого; брати твори 
Толстого → брати Толстого; захоплюватись творами Толстого → захоплюватись 
Толстим. 

Хоча ми говоримо про збереження значення в еліптичній іменній словоформі (без 
цього ніякий пропуск був би неможливий), проте певні семантичні зрушення все-таки 
спостерігаються. Це пов’язано з тим, що той самий іменник в еліптичній словоформі може 
викликати асоціацію не з одним, а з кількома словами, тоді відмінні у повній формі вирази 
збігаються у еліптичній іменній словоформі. Опорними словами у таких виразах виступають 
як синонімічні, так і досить далекі за значенням іменники. Напр.: переключитись на грип ← 
переключитись на дослідження, на вивчення грипу; працювати на цибулі ← працювати на 
збиранні, на прополці цибулі; гроші на Прибалтику ← гроші на відрядження у Прибалтику, 
на екскурсію у Прибалтику; зняти з школи ← зняти з часів навчання в школі, з часів 
викладання в школі; зацікавлений у буряках ← зацікавлений у збиранні, у вирощуванні 
буряків; загроза війни ← загроза розв’язання, вибуху війни; боротись за мир ← боротись за 
збереження, за зміцнення миру; до інституту ← до вступу в інститут, до навчання в 
інституті; через ногу ← через перелом, через ушкодженість ноги. Подібні факти свідчать 
про високий рівень узагальненості еліптичної іменної словоформи, про втрати конкретності 
її значенням. У цьому одна з прикметних рис еліптичних іменних словоформ. 

Однак іменні словоформи з узагальненим значенням створюють певні незручності при 
спілкуванні, адже передавана ними інформація дещо збіднена, позбавлена деталей, які 
можуть виявитись важливими і актуальними в даний момент спілкування. У таких випадках 
завжди використовується повний, а не еліптичний вираз. Напр.: «Якось з вини механізаторів 
трапились перебої з доставкою зеленої маси на ферми» (Рад. Україна, 17. X 1981); «Ідея 
створення без’ядерних зон» (Рад. Україна, 18. Х 1981); «Разом з адміністрацією вони 
[студентські загони] мають вирішити дуже багато зв’язаних з організацією праці, побуту і 
відпочинку юнаків і дівчат питань» (Мол. України, 16. X 1981); «Не буває зборів, на яких би 
не говорили про виконання зобов’язань, про використання кормів» (Рад. Україна, 17. X 1981). 

Досі ми розглядали такі іменні словоформи, еліптичний характер яких виявити досить 
легко, оскільки вони співвідносяться з повними варіантами виразів і саме на їх фоні 
сприймаються як еліптичні. Значно важче буває тоді, коли еліптична іменна словоформа 
єдино можливий спосіб оформлення думки за допомогою даної лексики. Напр.: запросити 
на чай, залишитись на пироги, настроїтись на балет, обіцяти квитки, братися за кавун і 
под. Справді, повні відповідники словоформам з таким лексичним наповненням важко 
знайти. Мовній практиці невідомі вирази на зразок запросити на пиття чаю, залишитись на 
з’їдання пирогів, настроїтись на бачення балету, обіцяти діставання квитків, братися за 
з’їдання кавуна. Утворенню повних варіантів цих виразів, як видно з прикладів, 
перешкоджають словотворчі та стилістичні фактори. Натомість можливе використання 
інфінітивних зворотів, що у розгорненому вигляді передають значення іменних словоформ з 
названою лексикою: запросити пити чай, залишитись їсти пироги, настроїтись дивитись 
балет, обіцяти дістати квитки, братися їсти кавун. І все-таки наведені вище приклади 
іменних словоформ — еліптичні. Чому? А тому, що існують повні і еліптичні варіанти цих 
словоформ, але наповнені іншою лексикою. Пор.: запросити на перегляд вистави → 
запросити на виставу; залишитись на перегляд фільму → залишитись на фільм; 
настроїтись на слухання музики → настроїтись на музику; обіцяти нагородження призом 
→ обіцяти приз; братися за читання книжки → братися за книжку. 

Еліптичні іменні словоформи — показовий факт існування і практичного 
використання готових моделей іменних словоформ. Ці моделі, хоч і мають похідний 



характер, тобто походять від повних виразів, але виявляють певну незалежність від них. Так 
утворюються словоформи, які завдяки своєму лексичному наповненню одразу мають 
еліптичний характер. У такий спосіб відбувається пристосування лексики до передачі 
потрібних значень при допомозі іменної словоформи. 

Окремо слід сказати про стилістичне забарвлення еліптичних утворень. Іменні 
словоформи  прийнято кваліфікувати як розмовні елементи мови. У більшості випадків так 
воно і є. Про це свідчить, зокрема, часте залучення їх у пряму мову персонажів художніх 
творів (особливо драматичних), також реальних осіб у нарисах, інтерв’ю для передачі 
розмовних інтонацій і створення особливого колориту живого мовлення. Напр.: [Т а м а р а:] 
То ми сьогодні підемо на Моцарта? (Ю. Щербак. Відкриття); [Т е т я н а  
К о с т я н т и н і в н а:] Миколо Івановичу, підпишіть, будь ласка, накладні на спирт і мишей 
(там же); [М а т в і й:] (перебиває) «Героя» йому за це не дадуть. За хліб, за ферми, за 
рекорди міг би доскочити, а за асфальт, за магазини й лікарні чи там бібліотеки навряд чи» 
(О. Левада. Перстень з діамантами). Проте поширеність еліптичних іменних словоформ 
також у наукових, офіційно-ділових, інформативних текстах дає підстави говорити і про 
деяку нейтралізацію розмовності таких утворень. Напр.: «Значно вища проти торішнього 
якість наявних кормів — це гарантована додаткова чверть квартального завдання по м’ясу і 
дві третини — по молоку» (Рад. Україна, 29. XI 1979); «Увечері, після роботи» (заголовок 
статті, Мол. України, 26. V 1981); «У Вільнюсі тривають змагання на призи братів 
Знаменських» (Сіль. вісті, 23. VI 1978). Зміні стилістичного забарвлення іменної словоформи 
сприяє частота вживання її з певним лексичним наповненням. При постійному її 
використанні поступово стирається незвичність, і вона перетворюється на своєрідну готову 
формулу — штамп. Зв’язок такого виразу з її першоосновою (тобто повним виразом) істотно 
послаблюється. Напр., стилістично рівноцінні у сучасній літературній мові вирази 
наплутати із складанням графіка і наплутати з графіком; затримка з видачею зарплати і 
затримка з зарплатою; площа під посів кукурудзи і площа під кукурудзу; ембарго на 
поставку зерна і ембарго на зерно. Та сама еліптична словоформа може при одному 
лексичному наповненні сприйматись як виразно розмовна, а при іншому — наближатись до 
нейтральних утворень. Пор.: вимагати паспорт, забажати цукерок, хотіти хліба, де 
використання конкретної лексики вже помітно усталилось і тим вплинуло на нейтралізацію 
еліптичної словоформи, і вимагати стіл, забажати пташок, хотіти газ. Тут конкретна 
лексика з’являється оказіонально. Розмовність цих еліптичних словоформ помітно 
посилюється тим, що вони значною мірою спираються на контекст. З’ясувати їх значення 
допомагають інфінітивні звороти, зокрема, можливе таке їх розуміння: вимагати придбати 
стіл; забажати купити пташок; хотіти провести газ. Усталеність уживання еліптичної 
словоформи з певним лексичним наповненням та її нейтралізація є проявом стандартизації 
мови, що значною мірою прискорює і полегшує передачу потрібної інформації. 
 


