
12 березня 

Тема. Артур Конан Дойл — відомий автор класичних 

детективів. Оповідання «Пістрява стрічка» 

1. Опрацюйте біографію Артура Конана Дойля (авт. Ніна 

Міляновська – ст.231-232; авт. Є. Волощук – ст. 202-204) 

2. Вправа «Сонечко» Напишіть, які якості мають бути притаманні 

детективу? 

 

 

 

 

3. Запитання для найуважніших (усно) 

 Що справляє неабияке враження на клієнтів Шерлока Холмса і як він це 

робить? (Уміння багато дізнатися про спосіб життя клієнта, його 

професію, звички за, здавалось би, дрібничками (портсигаром, шарфом, 

годинником тощо), уміння робити миттєві висновки.) 

 Чим відрізняються методи Шерлока Холмса від засобів Леграна? (Легран 

розплутує свою одиничну таємницю, вирішує свою приватну справу. 

Шерлок Холмс працює як ланка цілої системи: він користується 

довідниками, звертається до нотаріальної контори, щоб зрозуміти, 

наскільки серйозними є причини для скоєння злочину, обізнаний у багатьох 

галузях науки, може звернутися за допомогою до поліції, не відмовляючись 

від співпраці з нею.) 

 Які ще вміння знадобляться детективові, якщо він хоче, щоб ніхто не 

завадив його розслідуванню? (Детектив має вміти себе захистити, 

володіти прийомами боротьби, добре стріляти, бути фізично розвиненою 

людиною.) 

Справедливий Непідкупний  

Спостережливий   ??? ??? ??? ??? 



 Що ще часто допомагає Шерлокові Холмсу під час розслідування? 

(Психологічні знання та вміння, також неабиякі акторські здібності.) 

4.  Пошуково-дослідницька робота за змістом твору 

ЗАВДАННЯ. Доповніть схему розслідування  в оповіданні А. Конан Дойла 

«Пістрява стрічка» (письмово в зошит).  

Чи розуміє Шерлок Холмс невідкладність і терміновість розв’язання проблеми?  

ТАК 

 

Вітчиму вигідно, щоб пасербиці 

не вийшли заміж, бо він, згідно із 

заповітом, …(допишіть) 

Останні слова сестри перед смертю: «…» 

(допишіть) 

НЕЗРОЗУМІЛО 

 

Цигани 

стали 

табором у 

маєтку 

Свист 

уночі 

Яка пістрява 

стрічка? 

Холмс прибуває на місце події та ретельно оглядає кімнати.  

Чи винні цигани? 

НІ 

 

Із вітчима не знято підозри, 

навпаки: Шерлок Холмс 

знайшов більше 

незрозумілостей (яких саме?) 

Цигани не 

винні, тому 

що… 

(допишіть) 

Що за пістрява стрічка? 

-прикручене до підлоги ліжко, 

-…(допишіть, що дивного 

помітив детектив у кімнатах) 

Свист уночі??? 

 

 

 

 

 

Потрібно влаштувати засідку в кімнаті дівчини і діяти! 



5. Чи володієте ви дедуктивним методом? Дайте відповіді на питання (усно). 

Підказка: правильна відповідь – картинка 

Чи знає Шерлок Холмс, від кого слід 

чекати нападу? 

 

Чи знає він, де буде скоєно напад? 

 

Чи знає він, як саме відбудеться 

напад? 

Точно ні, але…  

 

6. Виконайте тест за змістом твору «Пістрява стрічка» (тест відкритий до 13 

березня, виконати можна ОДИН раз) за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1913686  

Домашнє завдання 

Дочитати оповідання А. Конан Дойла «Спілка рудих»  

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1913686

