ДИВО
Юлiя РОМАНЕНКО

СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СИНОНІМІЇ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Урок у 10 класi на матерiалi «Лiсової пiснi»
М е т а: поглибити знання учнiв про синонiми, види їх, сформувати поняття про стилiстичнi
функцiї всiх видiв синонiмiв; удосконалювати
вмiння знаходити синонiми в художньому текстi
й визначати їхню роль; розвивати вмiння добирати синонiмiчнi вiдповiдники до iдеографiчних
i стилiстичних синонiмiв; збагачувати словниковий запас; розвивати мовне чуття; вчити вiдчувати красу й багатоголосся поетичного слова Лесi
Українки.
О б л а д н а н н я: таблиця «Види синонiмiв»,
картки для блiц-опитування.
Т и п у р о к у: урок поглиблення здобутих
знань, удосконалення вмiнь i навичок.
Е п i г р а ф: Багатство синонiмiв – одна з питомих ознак багатства мови взагалi.
Умiле користування синонiмами,
тобто вмiння поставити саме те слово
i саме на тому мiсцi – невiд’ємна прикмета доброго стилю, доконечна риса
справжнього майстра.
М.Рильський

Перебiг уроку
Мотивацiя навчальної дiяльностi.
Лiнгвiстичний експеримент. Прочитайте
поданi висловлювання. Порiвняйте змiст їх. Якi
мовнi засоби використано для вираження думки
в обох випадках?
Апогеєм творчостi Лесi Українки бачиться «Лiсова пiсня» (1911). Нею поетеса виспiвала свою любов
до милої та рiдної з її дитинства Волинi, багатої на
лiси й озера, на казки й пiснi. Це – художньо-фiлософська п’єса, в якiй поєднались реальнiсть (Лукаш) i
казковiсть (Мавка). Зливши воєдино два живлющi
струменi, Леся Українка витворила своєрiдний жанр
драми-феєрiї, який доти не мав аналогу в українськiй
лiтературi (М.Литвинець).
Вершиною доробку Лесi Українки вважається
«Лiсова пiсня» (1911). Нею письменниця висловила
власну прихильнiсть до любої та близької з малих лiт
Волинi, щедрої на гаї й стави, на легенди i спiви. Це –
художньо-фiлософська драма, де сплелися дiйснiсть
(Лукаш) i вигадка (Мавка). Поєднавши разом цi життєдайнi джерела, Леся Українка створила оригiнальний жанр драми-феєрiї, що дотепер не знав вiдповiдникiв у нашому письменствi.

 Побудуйте стисле усне мiркування про
значення синонiмiв для вiльного й оригiнального висловлення думки, доведiть, що багате на синонiми мовлення – ознака володiння всiма стилями української мови. Скористайтеся поданою
iнформацiєю.
Стиль означає специфiчний спосiб дiяння. Специфiчний, тобто вiдмiнний вiд iнших, притаманний комусь (чомусь) одному. Отже, стиль – це передусiм
вiдмiннiсть, добiр – щось можна зробити так або iнакше. Стиль починається там, де є вибiр. Стосовно до
мови вибiр – це синонiмiя. Коли б у мовах не було синонiмiв, то не було б нi стилiстичних значень, нi стилю.
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Отже, синонiми є одним з найважливiших складникiв
арсеналу стилiстичних засобiв мови. Одна з найприкметнiших рис української мови – її синонiмiчне багатство. І якщо в синонiмiцi найяскравiше виявляється багатство мови, то глибоке знання синонiмiчних можливостей i вправнiсть у користуваннi ними є одним iз
найважливiших показникiв майстерностi письменника, журналiста, взагалi людини, чия творчiсть якимось
чином пов’язана з мовою (За О.Пономаревим).

 Доберiть синонiми до виразу «багате на синонiми мовлення». (Барвисте, розмаїте, красиве, рясне.)
Робота з епiграфом. Прочитайте i прокоментуйте епiграф до уроку. Опрацьовуючи впродовж уроку синонiмiчний склад драми-феєрiї
Лесi Українки «Лiсова пiсня», зберiть матерiал
для доведення цiєї тези.
Актуалiзацiя опорних знань.
Самостiйна робота. Блiц-опитування. Виконайте тестовi завдання на картках.
Варiант І
1. Синонiми – це слова
А подiбнi за значенням
Б протилежнi за значенням
В однаковi за написанням
Г спiвзвучнi за вимовою

2. З-помiж поданих синонiмiв вiдтiнок урочистостi має слово
А говорити
Б розмовляти
В казати
Г ректи

3. В українськiй мовi є синонiми
А словотвiрнi
Б морфемнi
В стилiстичнi
Г граматичнi

В а р i а н т ІІ
1. Абсолютними синонiмами є слова
А розмова – балачка
Б мовознавство – лiнгвiстика
В ходити – пересуватися
Г робити – дiяти

2. Синонiми об’єднуються у
А гнiзда
Б ряди
В групи
Г спiльностi

3. Синонiмiчне багатство мови найбiльше
виявляється у стилi
А розмовному
Б науковому
В художньому
Г офiцiйно-дiловому

Засвоєння поняттєвої основи до теми.
Робота з таблицею. Накреслiть подану таблицю в зошитах, залишивши комiрки з прикладами незаповненими. Вiдповiднi синонiми будете вписувати, виконуючи наступнi завдання.

СЛОВО
Види синонiмiв
Морфологiчнi
Синтаксичнi
Фразеологiчнi
Варiанти слово- Граматично рiзнi Рiзнi фразеологiчнi
форм, якi переда- конструкцiї, що ви- конструкцiї з однають те саме значен- ражають те саме ковим значенням
ня
значення
По полi – по полю, Коли приїду, одразу Накивати п’ятами
цiєю – цею
напишу – приїхав- – дати драла
ши, одразу напишу
– по приїздi напишу
Лексичнi
Подiбнi або тотожнi за значенням слова
Подiляються на пiдвиди
Ідеографiчнi Стилiстичнi
ЗагальноКонтекстумовнi
альнi
П е р е д а ю т ь В и р а ж а ю т ь Не залежать Н а б у в а ю т ь
рiзнi значен- рiзне стилiс- вiд контексту синонiмiчнонєвi вiдтiнки тичне забарвстi лише в
того самого лення
контекстi
поняття
Говорити –
Говорити –
Життєпис – Сива – давня
проголошува- патякати – бiографiя
(iсторiя)
ти – розмов- базiкати
ляти

Виконання практичних завдань.
 Прочитайте поданi речення1. Знайдiть у кожнiй групi синонiми. Випишiть i з’ясуйте вид їх, користуючись таблицею.
Бачиш, i ти немов той ясень розмовляєш. Дядько не
казали, а може, ще й не напитали дiвки. Якби ж воно такеє говорило, що тямить, ну, то й слухав би, а то… Убрана
по-буденному, а править таке, немов на свято орацiю! Воно ще краще, нiж вся твоя хороша, люба врода, та висловить його i я не можу… А тут iще й тебе щось учепило, –
кричу, гукаю, кличу – хоч ти згинь! Як цар морський покличе – треба слухать. Іди на дно! Доволi тут базiкать! От
лiпше заберуся до роботи, як маю тут жувати клоччя! Голос сопiлки починає промовляти словами. Я обiзвуся до
них шелестом тихим вербової гiлки, голосом нiжним тонкої сопiлки, смутними росами з вiтiв моїх.
Я тепер, як тiнь, блукаю край сеї хати… А ти чого никаєш? Іди, поглянь, чи в полi рунь зазеленiла. Дядько Лев
i Лукаш виходять на галяву. З гiр на долину бiжу, стрибаю, рину! Чого ти тута блудиш? Чого ж ти тут шугаєш?
Струмок той вибiгає з гущавини лiсу, впадає в озеро,
потiм, по другiм боцi озера, знов витiкає i губиться в хащах. Надходить Лукаш з оберемком хмизу, кладе перед
дядьком, виймає з-за пазухи кресало й губку i розпалює
вогонь. Не випадає за парубком так дiвцi уганяти. Поважно кивнувши їй головою, меткою походою йде в гущавину i зникає. Застогнавши, рушає. Ой колись я навеснi тут
по гаю ходила, по стежках на признаку дивоцвiти садила.
І що се за манаття на тобi? Та що ж, як я тобi у цiй
одежi неначе одмiнилась! А тiльки ти жебрацькi шмати
скинути не хочеш… То дай менi святковi шати, дiду! Розкриває свою кирею i дiстає досi заховану пiд нею пишну
злотом гаптовану багряницю i срiбний серпанок; надiває
багряницю поверх убрання на Мавку… Малi, заморенi
iстоти, в лахмiттi, з вiчним, гризьким голодом на обличчi,

з’являються з-за кутка хатнього. Помiж деревами якусь
хвилину маячить його червона одiж…
Дай я придивлюся. Поглянь, як там лiтає павутиння,
кружляє i вирує у повiтрi… Мавка очутилась, звелася
трохи, широко розкрила очi i з жахом дивиться на Мару,
що простягає руки взяти її. Я понесу тебе в зеленi гори, –
ти ж так хотiла бачити смереки. А не приглядалась до
моїх слiдкiв? Пiдпливає близенько, хапає за руки, заглядає в вiчi. Добре я бачу твою ледачу вдачу, та я тобi пробачу, бо я ж тебе люблю!

 Дослiдiть, який вид синонiмiв виявився найуживанiшим. Чому?
 Доповнiть утворенi синонiмiчнi ряди, у разi
потреби скористайтесь словником.
 Занесiть деякi з виписаних прикладiв до опрацьованої перед цим таблицi.
 Одним iз критерiїв майстерностi письменника
є багатство вжитої у творi лексики. Проаналiзуйте
поданi речення з погляду наявної синонiмiї. У чому
особливiсть цих конструкцiй?
Старезний, густий, предковiчний лiс на Волинi. В лiсi
щось загомонiло, струмок зашумував, забринiв. Мiсточки
збиваю, всi гребельки зриваю, всi гатки, всi запруди, що
загатили люди, – бо весняна вода, як воля молода! Зрадлива й лукава в нього вдача. Навеснi вiн нуртує, грає, рве,
зриває з озера вiнок розкiшний, що цiлий рiк викохують
русалки… Таж вiн тебе занапастив би тiльки, потяг би по
колючому ложиську струмочка лiсового бiле тiло, понiвечив та й кинув би самотню десь на безвiддi. Мулко вельми, грузько. Давали грошi, таляри битi, людям дуже милi,
та дядько Лев заклявся на життя, що дуба вiн повiк не
дасть рубати. Недалечко чутно сопiлку, що грає якусь моторну, танцюристу мелодiю… І знов чудне, незрозумiле
слово – «вiддячуся»… Ти дав менi дари, якi хотiв, такi були й мої – немiрянi, нелiченi… Килина якийсь час так само завзято жне, потiм розгинається, випростується, дивиться на похиленого над снопами Лукаша… Хай скавучить, нехай голосить, виє, хай прагне кровi людської, – не
вгасить своєї муки злої! Дурний Лукаш, що промiняв на
тебе; бо то було таке покiрне, добре, хоч прикладай до рани… Тягався, волочився, лихо знав де, по яких свiтах, та й
«не питай»! …милого не може обiйняти, навiки пригорнути довгим вiттям. Оглянься, подивись, яке тут свято! Так
от i ми, кинемось, ринемось в коло самi! Сестро!.. не будь
як зима, що не вблагати її, не вмолити! От як став Бiлий
Палянин до лiт доходжати, став собi думати-гадати, про
своє життя розважати… З гущавини вибiгає Мавка,
бiжить прудко, мов утiкаючи; волосся їй розвiялось, одежа розмаялась. Нi, ти сам для мене свiт, милiший, кращий,
нiж той, що досi знала я, а й той покращав, вiдколи ми
поєднались.

 З якою метою авторка використовує по кiлька
синонiмiв поряд в одному реченнi? Якого забарвлення вони надають творовi?
 Прочитайте уривки з тексту. Знайдiть синонiми. Схарактеризуйте їхнi функцiї.

1

У цьому й усiх подальших завданнях використано речення
й уривки з «Лiсової пiснi» Лесi Українки.
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І. Я їх не зношу! Я не терплю солом’яного духу!
ІІ. Л е в.
Га? Ідiть здоровi!
К и л и н а.
Ну, будьте вже здоровенькi, тiтусю!
Живi бувайте, нас не забувайте!
М а т и.
Здоровi будьте, та до нас прибудьте!

ДИВО
ІІІ. П е р е л е с н и к.
Ну, не глузуй! Ходи, полетимо!
Я понесу тебе в зеленi гори, –
Ти ж так хотiла бачити смереки.
М а в к а.
Тепер не хочу.
П е р е л е с н и к.
Так? А чому?
М а в к а.
Бо вiдхотiлося.
П е р е л е с н и к.
Якiсь химери? Чом вiдхотiлося?
М а в к а.
Нема охоти.

 Наведiть власнi приклади синонiмiчних синтаксичних конструкцiй.
 Особливим рiзновидом синонiмiв є контекстуальнi. Саме в художньому мовленнi пiд впливом
оригiнального авторського бачення предметiв i
явищ постають неповторнi асоцiацiї й означення,
якi в лiтературознавствi називають епiтетами й метафорами. Проаналiзуйте поданi речення з погляду
вжитих контекстуальних синонiмiв. Дослiдiть, яку
функцiю вони виконують для характеристики персонажiв, створення образiв.
Там мої сестрицi, там гiрськi русалки, вiльнi Лiтавицi.
Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає бiлi груди,
серденько виймає! А я не знаю нiчого, окрiм берези, за те
ж її й сестрицею взиваю; але вона занадто вже смутна, така блiда, похила та журлива… Мiстина вся дика, таємнича, але не понура, – повна нiжної задумливої полiської
краси. …з лiсу вибiг «Той, що греблi рве» – молодий, дуже бiлявий, синьоокий, з буйними i разом плавкими рухами… На цiлу довгу мить тобi я буду вiрна, хвилину буду я ласкава i покiрна, а зраду потоплю! Вiн древнiй, сивий дiд, довге волосся i довга бiла борода всумiш з баговинням звисають аж по пояс. А менi, якби не помагав мiй
друг одвiчний, мiй щирий приятель осiннiй дощик,
прийшлось би згинуть з парою! З очеретiв чутно голос
сопiлки, нiжний, кучерявий, i як вiн розвивається все в
лiсi. З-за стовбура старої розщепленої верби, пiвусохлої,
виходить Мавка, в ясно-зеленiй одежi з розпущеними
чорними, з зеленим полиском, косами, розправляє руки i
проводить долонею по очах. Нi, людський хлопець, дядька Лева небiж, Лукаш на ймення. Що ж, – ти зовсiм така,
як дiвчина… ба нi, хутчiй як панна, бо й руки бiлi, i сама
тоненька, i якось так убрана не по-наськи… Менi здається
часом, що верба, ота стара, сухенька, то – матуся. Я цiлуватиму вустонька гожi, щоб загорiлись, щоб зашарiлись,
наче тi квiтоньки з дикої рожi! Я буду вабити очi блакитнi, хай вони грають, хай вони сяють, хай розсипають
вогнi самоцвiтнi! Ви маленькi, ви легенькi, в ручках вогники ясненькi, ви як ласочки тихенькi… З-за купини вискакує Куць, молоденький чортик-паничик. Мiсяць сховався за темну стiну лiсу, темрява наплила на прогалину,
чорна, мов оксамитна. Сунеться хмарка по небу повiльна,
йде безпричальна, сумна, безпривiтна… О, квiти на личеньку одразу зацвiли! – цнотливiї, не запашнi, осiннi…
Легкий, пухкий попiлець ляже, вернувшися, в рiдну землицю, вкупi з водою там зростить вербицю, – стане початком тодi мiй кiнець. Ти не чуєш, як солов'ї весiльним
спiвом дзвонять? Я чую… Се вони вже не щебечуть, не
тьохкають, як завжди, а спiвають…

А ти хiба вже лiсова цариця, що так рядиш, хто має в
лiс ходити, хто нi… Іди, синашу, йди, та наведи Килинку
до дороги. Дивись, он жде тебе твоя верба, вона давно вже
ложе постелила i журиться, що ти десь забарилась. А ще
он як умаяла квiтками попiдвiконню – любо подивитись!
Вже якось сама управлюся, а там на вiсень, дасть Бiг,
знайду собi невiстку в помiч. Я мiркував би, що вже б тобi
не тра верби на зиму. Я сам пiду на зиму до села, до свої
доми… Узиваєш її задрипанкою, а сама її зелену сукню
перешила та й досi соваєш – немає встиду! Вже десь ота
корчма стоїть на свiтi, що в нiй балює досi свита й шапка.
Скрiзь терни-байраки, та й нема признаки, де шукати дороги. Я ще до мови не прийшла, як вiн схопивсь на рiвнi
ноги, i вiд мене тремтячими руками заслонився…

 Схарактеризуйте використанi авторкою слова
як синонiми до загальновживаних лексем.
Пiдсумок уроку.
 Випишiть синонiми з поданих речень. Схарактеризуйте їх. Завершiть роботу з таблицею. Пiдготуйте стисле висловлювання в науковому стилi про
стилiстичну роль синонiмiв в українськiй мовi.

Ну, попаду ж i я Лiсовика, то вже не вирветься, – в
пеньок дубовий вщемлю я бородище-помелище, то буде
вiдати! Ще ж я не знала днини такої, щоб була щасна так,
як ти, нiченько, так як ти, ясна! Ти розкажи менi, я зрозумiю, бо я ж тебе люблю… Я ж пойняла усi пiснi
сопiлоньки твоєї. Я щось не розберу, що ти говориш.
Я збагнула, що забуття не суджено менi.
Хто ж тобi тут мати, чи баба, чи вже як у вас зовуть?
А твоя верба? Таж ти її матусею назвала. А ти, братуню, вже
б не вiдзивався, коли не зачiпають! Вони вже й так тебе все
називають накидачем… Не гiдна ти дочкою лiсу зватись!
Мавка сiла в борознi над стернею i похилилась у смутнiй задумi. Для тебе воно таки журба. …бо ти забула, що нiяка туга краси перемагати не повинна. …але минай людськi
стежки, дитино, бо там не ходить воля, – там жура тягар
свiй носить. А тепер я вбога, мiй жаль спадає, наче мертвий
лист… Жаль не пристав менi, а все ж я мушу признатися –
таки старого шкода, бо вiн умiв тримати з нами згоду.

 Доведiть тезу, висловлену в епiграфi до уроку,
використовуючи опрацьований матерiал.
Домашнє завдання. Проаналiзувати синонiми,
наявнi в поданому уривку. Самостiйно дiбрати з тексту «Лiсової пiснi» Лесi Українки приклади всiх
видiв синонiмiв. За текстом поеми «Бояриня» або
iншого художнього твору пiдготувати приклади до
теми наступного уроку – «Тропи (порiвняння, метафора, епiтет, метонiмiя, синекдоха, персонiфiкацiя)».

 Перевiрте, наскiльки ви володiєте словом. Доберiть синонiми до видiлених у поданих реченнях слiв.
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Нiчого. Спала. Хто ж зимою робить?
Спить озеро, спить лiс i очерет.
Верба рипiла все: «Засни, засни…»
І снилися менi все бiлi сни:
на срiблi сяли яснi самоцвiти,
стелилися незнанi трави, квiти,
блискучi, бiлi… Тихi, нiжнi зорi
спадали з неба – бiлi, непрозорi –
i клалися в намети… Бiло, чисто
попiд наметами. Ясне намисто
з кришталю грає i ряхтить усюди…
Я спала. Дихали так вiльно груди.
По бiлих снах рожевiї гадки
легенькi гаптували мережки,
i мрiї ткались золото-блакитнi,
спокiйнi, тихi, не такi, як лiтнi…

