
Ольга Ніколенко, доктор філологічних наук, професор 

Милорад Павич. Скляний равлик 

Предметні компетентності 

Знання 

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише 

ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь та обведіть 

кружечком букву, яка їй відповідає. 

1. Літературознавець Д. Затонський писав: «У постмодерному світі немає 

нічого…»   

А розумного, адекватного  

Б морального, правильного  

В певного, завершеного  

Г страшного, абсурдного 

(0, 25 бала) 

2. Однією із важливих ознак постмодернізму є  

А інтертекстуальність  

Б традиційність  

В раціональність  

Г оригінальність  

(0, 25 бала) 

3. Сучасний світ в оповіданні «Скляний равлик» –  

А казковий і міфологічний  

Б буденний і нецікавий  

В незвичайний і романтичний  

Г примарний і жахливий  

(0, 25 бала) 

4. Давид Сенмут в оповіданні «Скляний равлик» є  

А бухгалтером  

Б продавцем 

В архітектором  



Г учителем 

(0, 25 бала) 

5. Зустріч героїв твору відбувається напередодні  

А Різдва  

Б Водохрещі 

В Великодня 

Г Трійці  

(0, 25 бала) 

6. Учинки героїв символічно співвіднесені з історією  

А Стародавнього Риму  

Б Стародавнього Єгипту  

В Стародавньої Греції 

Г Стародавнього Китаю 

(0, 25 бала) 

Діяльність  

Завдання 7–9 передбачають установлення відповідності. До кожного 

рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений 

БУКВОЮ, і зробіть позначки (×) у таблицях відповідей на перетині 

відповідних колонок і рядків. 

7. Установіть відповідність. 

Персонаж 

1 панна Хатчепсут  

2 Давид Сенмут  

3 пані Сенмут  

4 дочка Ніферуре 

Дія   

А втрата квартири   

Б робота в крамниці  

В відсутність у реальності   

Г відмова писати присвяту  



Д малювання портрета  

 1 2 3 4 

А     

Б     

В     

Г     

Д     

(1 бал) 

8. Установіть відповідність. 

Частина сюжету 

1 розділ «Декоративна свічка» 

2 розділ «Запальничка» 

3 розділ «Панна Хатчепсут»  

4 розділ «Пан Давид Сенмут, архітектор» 

Події  

А happy end 

Б мандрівка героїв із друзями 

В трагічний кінець оповідання 

Г перша зустріч героїв  

Д розповідь про життя після розлучення 

(1 бал) 

 1 2 3 4 

А     

Б     

В     

Г     

Д     

 

9. Установіть відповідність. 

Предмет   

1 коробочка 

2 запальничка 

3 равлик 



4 торбинка  

Деталь 

А золоті зірки  

Б рожевий пил 

В золотавий папір 

Г напис MOZIS III 

Д срібна монета  

 1 2 3 4 

А     

Б     

В     

Г     

Д     

 

(1 бал) 

Завдання 10–13 відкритої форми (обсяг письмової роботи обмежений 

кількістю рядків).  

Цінності 

10. Чого не вистачало в житті героям твору? Як кожен із них переживав і 

долав самотність?  

(1,5 бала) 

Ключові компетентності 

Екологічна грамотність і здорове життя  

11. Розкрийте роль явищ природи в тексті. 

(2 бали) 

Обізнаність і самовираження у сфері культури 

12. Поясніть значення предметів, які згадані в оповіданні «Скляний равлик». 

У чому полягає їх символічний зв’язок з історією та культурою?  

(2 бали) 

Сучасні технології  

13. Наведіть приклади сучасних технологій в оповіданні «Скляний равлик». 

Розкрийте їх роль у тексті.  



(2 бали)    

 

Людмила Юлдашева, кандидат філологічних наук, доцент, учитель-

методист 

 

ПЕРЕВІРКА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Милорад Павич 

 

Ключові компетентності 

 

Спілкування державною мовою  

 

1. Прочитайте «Автобіографію» Милорада Павича. Напишіть тези. 

Прокоментуйте «Автобіографію». 

 

 

 Математична компетентність 

 

2. Скільки варіантів прочитання має твір? 

3. Створіть самостійно кроссенс до оповідання «Скляний равлик» 

М. Павича, використавши пропоновані малюнки або додавши свої та 

вибравши самостійно послідовність картинок. Ви можете почати зі 

дзбана, равлика, перехрестя, а можете із будь-якого іншого елемента. 

Поясніть асоціативні зв’язки між картинками. 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. На підставі інфографіки зробіть короткий огляд оповідання «Скляний 

равлик»М. Павича. 



  



Компетентності в природничих науках і технологіях 

5. Знайдіть в оповіданні описи хмар і води. Яку роль вони виконують у 

творі? 

 

Інформаційно-цифрова компетентність 

6. Визначте основні риси творчості Милорада Павича. Виконайте 

інтерактивну вправу за покликанням: 

  

https://learningapps.org/display?v=popre5mct19 

 

7. Ознайомтеся з електронним варіантом твору (оригінал: 

http://www.rastko.rs/knjizevnost/pavic/puz/index.html, переклад:  

https://1alimduyl1.wixsite.com/blue-bird/milorad-pavich-sklyanij-ravlik). 

Напишіть власне оповідання з використанням гіперпокликань. 

 

Уміння навчатися 

8. Дослідіть історію Хатчепсут – п'ятого фараона Вісімнадцятої династії 

Стародавнього Єгипту. 

9. Поясніть, що єднає героїню Стародавнього Єгипту і сучасну 

Хатчепсут. 

10. Усі твори М. Павича пов’язані, утворюють умовний загальний текст. 

Прочитайте однойменну драму (http://www.vsesvit-

journal.com/old/content/view/504/41/). Визначте, кому належала 

запальничка, яку вкрала головна героїня? 

11. Дослідіть колористику твору. Які кольори мають особливе значення в 

тексті? 

 

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури  

12. Розгляньте автопортрет М. Павича. Яке враження він справив на вас? 

Чому? 

 

https://learningapps.org/display?v=popre5mct19
http://www.rastko.rs/knjizevnost/pavic/puz/index.html
https://1alimduyl1.wixsite.com/blue-bird/milorad-pavich-sklyanij-ravlik
http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/504/41/
http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/504/41/


 
 

 

Предметні компетентності 

Знання 

 

13. Визначте, яку частину оповідання зображено на коміксі. Відновіть 

послідовність подій.  

Завершіть створення коміксу за твором, доповнивши його діалогами та 

розповіддю. 

 

 
 



 
 

 
 

 

14. Визначте, кому з героїв оповідання «Скляний равлик» М. Павича 

належить фраза і за яких умов вона сказана: 

А). «Знаєте, тепер і з великим бажанням я не зможу купити цю 

сорочку. Вона вам так пасує». 

Б). «Знаєте, я не можу купити цю сорочку. Вона занадто дорога для 

мене». 



В) «Цього разу ти лише взяв подарунок, який я приготувала була тобі 

на Різдво...» 

Г) «Кожна річ, щоб бути раз почутою, має бути тричі сказаною». 

Д) «Що ви робите, коли ввечері перед Різдвом почуваєтеся самотньо? Чи є 

спосіб непомітно щезнути з цього світу?» 

 

15. Які художні засоби автор використовує для характеристики героїв 

творів? 

 

  



16.  Пригадайте шлях Хатчепсут та архітектора Давида Сенмута. Позначте 

їх на схемі. 

 

 
 

   

 

    

Діяльність 

  



17.  Визначте роль запальнички та скляного равлика у творі. 

18. З’ясуйте, чому автор пропонує протилежні фінали оповідання «скляний 

равлик» Милорада Павича. 

 

19. Поясніть назву твору. 

 

20. Порівняйте твори: «Скляний равлик» М. Павича і «Дари волхвів» 

О.Генрі. Заповніть таблицю. 

 

 
 

 

Цінності 

21. Створіть рекламу оповідання «Скляний равлик» М. Павича.   

22. Напишіть есей на тему «Є лише одне страждання – бути 

самотнім» (Габріель Марсель). 

 

 


