
Самостійна робота за повістю Гоголя «Шинель» 
За роботу ви отримаєте дві оціни. Виконати до 22 березня. 

Надсилайте на вайбер 097-786-5231 або електронну пошту 

valua.koval4@gmail.com   
ЗАВДАННЯ 1.  Виконайте тести (4 бали) 
1. Повість «Шинель» входить до циклу  

а) повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки»;  

б) повістей «Миргород»; 

в) петербурзьких повістей. 

2. Улюблена справа Башмачкіна: 

а) пришивати ґудзики до шинелі; 

б) переписувати ділові папери; 

в) ремонтувати взуття. 

3.Образом-символом його безпросвітного життя є:  

а) стара шинель; 

б) потерті чоботи;  

в) драний капелюх. 

4. Щоб стати іншою людиною, Акакію Акакійовичу потрібно було: 

  а) пошити нову шинель; 

  б) полагодити чоботи 

 в) купити новий капелюх 

5. У перший же вечір обновку Башмачкіна: 

  а)порвали;    б) поміняли;    в) вкрали. 

6. Привид, що блукав Петербургом, зник після того як: 

  а) знайшов свою шинель; 

   б) зідрав шинель з плечей генерала; 

   в) помстився викрадачу. 

7. Образ Акакія Акакійовича – це образ : 

  а) месника;     б ) «маленької людини»;    в) нікчемної істоти. 

8. Гоголь хоче донести до читача думку, що: 

  а) будь-який злочин мусить бути покараний; 

  б) кожна людина повинна прагнути досягти своєї мети; 

  в) якою б слабкою не була людина, вона не заслуговує знущання й 

презирства. 

 

ЗАВДАННЯ 2. «ТАК - НІ» (4 бали) 

1. Акакій Акакійович  був губернатором міста. 

2. На роботі його всі поважали. 

3. У департаменті Башмачкін постійно щось писав. 

4. Найлютішим ворогом у Петербурзі для нього був мороз. 

5. Шинель героя часто називали капотом. 

6. Башмачкін замовляв у кравця одяг, коли той був напідпитку, щоб 

кравець пошив дешевше. 

7. Поліцейський допоміг Башмачкіну знайти вкрадену шинель. 
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8. Після того, як пропала шинель, герой потрапив до в’язниці. 

 

ЗАВДАННЯ 3. Про кого ці слова… (4 бали) 

 

1. Він рябий, мав криве око; великий палець на нозі зі знівеченим нігтем. 

2. «Є в… сильний ворог усіх тих, хто дістає чотириста карбованців на рік 

платні. Ворог цей не хто інший, як північний мороз…» 

3. У душі був добрий, порядний і навіть розумний, але боявся втратити 

свою «значущість»  

4. Звичайна розмова його з нижчими відзначалася строгістю і складалася 

лише з трьох фраз: «Як ви смієте? Чи знаєте, з ким говорите? Чи 

розумієте ви, хто стоїть перед вами?»  

 

ЗАВДАННЯ 4 Дайте письмову відповідь на питання своїми словами або 

цитатою з тексту (12 балів) 

1. Скільки потрібно грошей на нову шинель? Звідки в Акакія Акакійовича 

взялася перша частина необхідної суми?  

2. Як А. А. намагався знайти другу половину грошей? 

3. Як змінився герой повісті, коли очікував на нову шинель? 

4. Як у департаменті поставилися до нової шинелі? 

5. Як почувався А. А. на дні народженні? Чому? 

6. За яких обставин героя пограбували? 

7. Чому помирає герой повісті? Хто (що) винен у його смерті? 

8. Який фантастичний кінець має історія про шинель? Чому Гоголь 

створює таку кінцівку твору? 


