
Екранізація творів про Шерлока 
Холмса



Позакласне читання. 

Артур Конан Дойл та його

шедевр детективного 

жанру повість «Собака 

Баскервілів»

"Шерлок Холмс – це людина,
яка ніколи не жила, але 
ніколи і не помре».

американський актор 

і режисер Уеллс



Епіграф уроку

"Шерлок Холмс – це людина, яка ніколи 
не жила, але ніколи і не помре»

американський 

актор і режисер 

Орсон Уеллс



Мета уроку:
 розкрити причини всесвітньої популярності 

твору «Собака Баскервілів»;

 перевірити знання і розуміння учнями твору 

письменника; 

розвивати вміння аргументовано висловлювати 

свою думку, використовуючи матеріал;

формувати вміння дослідницької роботи

розвивати зв’язне мовлення, 

уміння систематизувати і 

узагальнувати матеріал



Артур Конан Дойл 

був шотландцем 

за народженням, 

ірландцем за 

національністю, 

англійцем за 

вихованням. 





Лондон – центральна частина міста



Біг Бен



Букінгемський палац – резиденція 
королівської сім’ї



Королівські гвардійці



Бейкер Стріт. Малюнок 1880-х років



Музей-квартира Шерлока Холмса на Бейкер Стріт, 221-б . 
Музей відкрито в березні 1990 р.  Цей будинок забудови 

1815 р. Британський уряд оголосив архітектурною та 
історичною пам’яткою.
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Пам’ятник героям 
Конан Дойля у Москві

Пам’ятник Шерлоку 
Холмсу у Лондоні



ЗОВНІШНІСТЬ



СТЕТОСКОП



ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

КОРАБЕЛЬ



БОКСЕРСЬКІ РУКАВИЧКИ



РУЧКА





СПОСТЕРЕЖЛИВИЙ ЧИТАЧ
1. Як бідолашна дівчина, полонянка Гуго Баскервіля, вибралася із 

закритої кімнати?

2. Що сталося з трьома вершниками, які поїхали наздоганяти Гуго 

Баскервіля?

3. Що заповідав дітям автор рукопису?

4. Які факти, пов’язані із розслідуванням, відмітив Шерлок Холмс у 

Лондоні?

5. Хто і навіщо подавав сигнал свічкою із замку?

6. Який титул був у Генрі Баскервіля?

7. Якою інформацією поділився Шерлок Холмс із Ватсоном на пустищі?

8. Якою наукою захоплювався Степлтон?

9. Чому Шерлок Холмс і доктор Ватсон вирішили, що побачили мертве 

тіло сера Генрі Баскервіля?

10. Яка деталь для Холмса була «однією з найважливіших ланок, 

відсутність яких дошкуляла»?

11. Де тримав Степлтон свого собаку?

12. Що сказав Холмс про рукопис, який читав Мортімер?



ВСТАНОВИТИ ЛОГІЧНІ ПАРИ

1 Ватсон — детектив   

2 Генрі Баскервіль— слуга     

3 Степлтон — лікар

4 Берімор — помічник детектива   

5 Лаура Лайонс — дружина Степлтона

6 Шерлок Холмс   — спадкоємець 

сера Чарльза 

7 Мортімер — натураліст

8 Місіс Степлтон   — сусідка  сера 

Чарльза Баскервіля.



РОЗТАШУВАТИ ПОДІЇ У 

ПОТРІБНОМУ ПОРЯДКУ

1.Приїзд сера Генрі Баскервіля до Лондона.

2.Сер Чарльз Баскервіль віддає доктору Мортимеру 

рукопис , де йдеться про прокляття роду Баскервілів.

3.Смерть сера Чарльза Баскервіля

4.Зникнення світло – коричневого черевичка сера Генрі.

5.Дивний лист –попередження

6.Зникнення старого чорного черевика  сера Генрі.

7.Повернення  черевика

8.Виявлення стеження за сером Генрі.

9.Світлові сигнали дворецького Беррімора 

10.Приїзд сера Генрі Баскервіля до Девоншира

11.Знайомство зі Степлотонами.

12. Жіночий плач уночі.

13.Телеграма Шерлока Холмса дворецькому Беррімору

14.Почуто собаче виття на болоті



ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРУПИ

І група— підозрювані слуги Беррімори.
Підозри :

1.Велика чорна борода.                                          
2. Телеграму з Лондона отримала дружина, а 
не Беррімор. 
3.Загадкові нічні прогулянки по Замку, плач 
вночі у кімнаті. 
4.Беррімор подає знаки свічкою у вікно, що 
виходить на болото. 
5.Слуги хотіли залишити маєток після смерті Ч. 
Баскервіля. 
Висновок: подружжя Берріморів…



ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРУПИ

ІІ група— підозрювані містер Френкленд і 
його дочка Лаура Лайонз

Підозри :
1.Лист Лаури з призначенням побачення. Не 
прийшла.                                          
2. Страх і невпевненість, небажання 
розповідати про події. 
3. Сварка з батьком. 
Висновок: містер Френкленд…

Лаура Лайонз…



ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРУПИ
ІІІ група— підозрювані містер Степлтон і його «сестра»

Підозри :
1. Розмови Степлтона про пустище і Грімпенську 
трясовину.                                          
2. «Сестра» дуже боїться «брата», а він заважає її 
одруженню. 
3. Розповідь про роботу в графстві Йоркшир (учитель із 
своєю дружиною).
4. Несхожість брата і сестри
5. Схожість степлтона з Гуго Баскервілем на родинному 
портреті
6. Розповідь Лаури Лайонз 
Висновок: містер Степлтон…

міссіс Степлтон…



ПЕРЕВЕРНУТИЙ КРОСВОРД
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Робота з 
криптограмою. 

Розгадати зміст 
листа, який 
отримав сер 
Баскервіль у 
готелі.  Лист 
зашифрований. 
Це -криптограма. 
Цифри –
порядковий 
номер букв 
алфавіту.

Зашифрований запис :

«33,15,30,19    
10,6,19,21,19,3,11,14     
4,16,24,10,6        12    
9,11,23,23,33     
6,19,21,19,4,12        3,1,17     
23,21,11,17,1,14,23,7,22,33    
20,19,6,1,16,12        3,12,6     

23,19,21,25 ` 33,18,11,26    
2,19,6,12,23.»



Зашифрований запис :

«33,15,30,19    10,6,19,21,19,3,11,14     4,16,24,10,6     
12    9,11,23,23,33     6,19,21,19,4,12      3,1,17     
23,21,11,17,1,14,23,7,22,33    20,19,6,1,16,12      
3,12,6     

23,19,21,25 ` 33,18,11,26    2,19,6,12,23.»

«Якщо здоровий глузд і життя 
дорогі вам, тримайтеся подалі 
від торф’яних боліт».



Проблемне запитання
• Чому Джек Степлтон став злочинцем? Адже були в його 
характері і позитивні риси.

•Яким, на вашу думку, повинно бути обличчя у порядної 
людини і у злочинця?

Ситуативна гра
• Перед вами два зображення людського обличчя. Які 
вони?Хто з героїв оповідання “Собака Баскервілів” має 
добре обличчя, а хто – зле?



А.Конан Дойль. «Собака Баскервілів»

1. «Собака Баскервілів» А.Конан Дойля – це:

а) оповідання;б) новела;в) повість;г) роман.

2. Яку річ, забуту відвідувачем, на початку твору доктор Ватсон з цікавістю розглядає:

а) журнал;б) капелюх;в) ціпок;г) годинник?

3. Манускрипт, який приніс доктор Мортімер, датувався:

а) 1730 роком;б) 1742 роком;в) 1745 роком;г) 1750 роком.

4. Новим господарем Баскервіль-холу мав стати:

а) Гуго;б) Чарльз;в) Гаррі;г) Генрі.

5. У манускрипті згадується свято:

а) Святого Миколая;б) Михайлів день;в) Теплого Олексія;г) Івана Купала.

6. Холмс сказав про рукопис, який читав Мортімер:

а) «Цікавий для дослідників родоводу»;б) «Цікавий для любителів таємниць»;

в) «Цікавий для збирачів казок»;г) «Цікавий для шанувальників старовини».

7. Якого факту, пов’язаного з розслідуванням, не відмітив Шерлок Холмс у Лондоні:

а) зникнення черевика;б) лист-попередження;в) підозрілий чоловік у кебі;г) поява валізи?

8. Який титул був у Генрі Баскервіля:

а) баронет;б) граф;в) князь;г) лорд?

9. «Це літній чоловік, червоновидий, сивий і дратівливий…» Так автор зображує:

а) Степлтона;б) Беррімора;в) Мортімера;г) Френкленда.

10. Якою наукою захоплювався Степлтон?

а) ентомологією;б) екологією;в) електрофізикою;г) економікою?

11. «Наскільки я можу судити, це був високий на зріст худорлявий чоловік. Він стояв, трохи

розставивши ноги , схрестивши на грудях руки і похиливши голову…» Так у повісті описано:

а) каторжника Селдена;б) Шерлока Холмса;в) Генрі Баскервіля;г) доктора Ватсона.

12. Яка деталь для Холмса була «однією з найважливіших ланок, відсутність яких дошкуляла»:

а) загублений черевик;б) фамільний портрет;в) червонястий твідовий костюм;г) величезний

собака?



ПІДСУМОК . МІКРОФОН.

Твори Шерлока 
Холмса популярні й 
сьогодні, бо…..



Домашнє завдання:

прочитати оповідання 
про Шерлока Холмса 
“Зникнення леді Френсіс
Карфекс”; накреслити 
шлях розшуку злочинця 
спираючись на окремі 
факти.


