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В сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій дуже важко 

стимулювати студентів до науково-дослідницької діяльності. Адже здебільшого 

перевага надається спілкуванню в соціальних мережах та гортанню стрічки новин. 

Скажу відверто, що завдяки конкурсу "50 слів" я здобула значний обсяг корисної 

інформації, важливі навички дисципліни та концентрації уваги, а головне ‒незабутні 

моменти проведених дослідів у пошуку правильної відповіді! 

ДЯКУЮ ОРГАНІЗАТОРАМ!  

Безсмола Оксана. 

 

(з вибаченнями зокрема за те, що на нашому сайті h-d.in.uaв ПДФ-форматах 

дуже багато не залежних від нас помилок. Бо той конвертор, яким користуємося 

ми, допускає дуже багато браку, зокрема ‒ викидає деякі пробіли між словами): 
 

Відповіді на 41-й конкурс "50 слів": 
 

1. 11 (така їхня кількість ‒ на блозі). 

13 (така кількість ‒ на сайті). 

За згадку про таку "дволикість"‒ додаткові  0,5 бала. 

За розходження на одиницю ‒ 3 бали. За розходження на двійку ‒ 2 бали. За 

розходження на трійку ‒ 1 бал. За більшу кількісну помилку або за відсутність 

відповіді‒ 0 балів. 
 

2.Мати-й-мачуха (підбіл). 
Наукова (латинська) родова назва лат. tussilago, inis f походить від лат. tussis, is ("кашель") і 

ago, egi, actum, ere ("проганяти") ‒  і може бути переведено як "кашлепрогон". Ця назва пов'язана з 

медичним застосуванням рослини як засіб від кашлю. 
 

3.2 (одИнадцять, чотИрнадцять). 

За відповіді 1;3; 4; 5з більш-менш слушними обґрунтуваннями‒ також 1 бал. 

За відповідь 1 (якщо без ніяких пояснень) нараховувалося  0,7бала. Чому? Бо 

могло так статися, що такому учаснику при його анкетуванні оточуючих потрапили 

"під руку" лише ті, які казали, скажімо, одИнадцять, а чотирнАдцятьвимовляли 

правильно. 

Майже аналогічно до відповіді 1 за відповідь 3(але якщо немає ніяких 

пояснень) нараховувалося 0,5. Бо див. пояснення нижче. 

На жаль для декого, ми скептично віднеслися до посилання на вимови 

двІнадцять, двИнадцятьтощо. Невже так вимовляє ЗНАЧНА частина українців? І які 

тоді при цьому паралелі можна привести зі згаданою в запитанні російською мовою? 

Бо тоді ж можна вказати ще безліч неправильних вимов для будь-якого числа, але 

які, так нам здається, є менш масовими порівняно з очікуваною нами відповіддю. 

Хоча є ще одна вимова, яку, можливо, можна вважати "популярною", такою, 

яка відповідає запитанню: ПЯтнадцять (без апострофу). 
 

4. Вивіска(в  И  в  І  СКА). 
 

5.Куди. 

За варіанти:де, коли, у кого‒ символічні 0,3. Адже варіант "куди" найтісніше 

переплітається зі словом "йшли". 
 

6.Тернопіль. 
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Зірка міститься в місячному серпику. Розташування серпика нереальне. 

До речі, цей герб зовсім не пов'язаний з ісламом, а є досить давнім шляхетським 

гербом Леліва, який широко використовувався у Речі Посполитій. 
 

7. Прибутком.Доходом. Багатством. Капіталом. Іміджем. Престижем. 

Щодо двох останніх відповідей, то ось ‒ одне з можливих пояснень (хоча йіз 

розумінням того, що підприємець далеко не завжди має відношення до згаданої 

нижче форми реалізації продукту). В принципі, черги можуть бути "втраченим" 

іміджем, якщо підприємець/продавець не зумів/не захотів організувати роботу таким 

чином, щоб усім бажаючим було зручно купувати. Якщо в магазині постійні черги 

(не через те, що там щось продається дуже потрібне, а через неорганізованість: 

наприклад, відкрито тільки одну касу з багатьох), то репутація (імідж) 

підприємця/продавцяпадатиме, що врешті призведе до зменшення прибутку. 

За тривіальну відповідь:часом‒ на жаль, 0. Бо час стояння в чергах 

витрачається не підприємцями, про яких чітко наголошувалося в запитанні, а 

покупцями. Іншими словами: ми згодні, що час у чергах марнують покупці. А от 

підприємці ... . 
 

8.Лінь. Лінощі. Лінивство.  
 

9.Патон (Борис Євгенович). 

Звання Геро́йУкраї́ни  — державна нагорода України, найвищий ступінь 

відзнаки в Україні, що присвоюється громадянам України за здійснення визначного 

геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Героєві України 

вручається орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або 

орден Держави — за визначні трудові досягнення. 

Щодо варіанту відповіді Галуненко. Після запеклих дискусій членів 

оргкомітету та враховуючи такі два фактори: 1) Героєві України додатково 

вручається або орден Держави за визначні трудові досягнення або орден ―Золота 

Зірка‖ за здійснення визначного геройського вчинку; 2) Борису Патону ця відзнака з 

врученням ордена Держави № 1 присвоєна 26 листопада 1998 року, а Олександру 

Галуненку з врученням ордена ―Золота Зірка‖ № 1 ‒ 21 серпня 1999 року, перше 

слово-відповідь Галуненко вважається неправильною. 

І, хоча заслуги Бориса Євгеновича не менші, але на знак шани і до Олександра 

Васильовича вказуємо: він встановив 263 світових авіаційних рекордів: наАн-72 ‒ 8, 

наАн-124 ―Руслан‖ ‒ 21, наАн-225 ―Мрія‖ ‒ 234. А за  встановлення 110 світових 

авіаційних рекордів в одному польоті на Ан-225 ―Мрія‖ його ім'я занесено у книгу 

рекордів Ґінеса (1991). 

За згадку О. Галуненка ПІСЛЯ  Б. Патона‒ додаткові символічні 0,2. 
 

10.Манґан. 

https://www.mbendi.com/indy/ming/mang/af/sa/p0005.htm 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0

%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0

%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-72
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-124_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225_%C2%AB%D0%9C%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D2%91%D0%B0%D0%BD
https://www.mbendi.com/indy/ming/mang/af/sa/p0005.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D1.86.D1.8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D1.86.D1.8C
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%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#.D0.9

C.D0.B0.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B5.D1.86.D1.8C 

http://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-

investing/manganese-investing/manganese-reserves/ 

За манган‒ 1 . Приміром, див. Вікіпедію ось тут: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0

%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8 

За марганець ‒ 0.Хоча в літературі є, скажімо, ось такезастаріле: 

http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%

D0%B5%D1%86%D1%8C з посиланням на видання 1990 року; 

або  http://bukvar.su/himija/46511-Metally-zhizni-Marganec.html  з посиланнями 

на: Ахметов М.С., Спільна й неорганічна хімія. ‒ М.: Вища школа, 1989; Некрасов 

Б.В., Підручник загальної хімії. ‒ М.: Хімія, 1981; Коттон Ф., УилкинсонДж., Основи 

неорганічної хімії. ‒ М.: Світ, 1979; КарапетьянцМ.Х., ДракинС.І., Спільна й 

неорганічна хімія. ‒ М.: Хімія, 1993. 
 

11.ВЖСР. 

Велика Жовтнева соціалістична революція. Сталася майжерівно сто років тому. 

Голова оргкомітету запізно зрозумів, чому значна частинаписала відповіддю що 

завгодно "українське", наприклад ‒ ЗУНР чи УРСР. Бо в запитанні є очевидний 

перегин на педалюванні щодо "якогось" українського варіанту. Вибачте. 

А чому ми не згодні з УРСР? Хоча б тому, що це вочевидь не дотягує до 

"звання" однієї з найбільших політичних подій ХХ-го століття. 
 

12.Землетрус. 

Зруйнував Мавзолей в Галікарнасі, Колосса Родоського і Фароський маяк. 

Щодо "... чи то ..." в запитанні ‒ цікаво, що поточні англійська, українська й 

російська версії розходяться щодо Висячих Садів: українська вважає, що їх теж 

зруйнував землетрус, російська ‒ що це зробили завойовники, а англійська не 

береться нічого стверджувати, ставлячи під сумнів навіть факт існування садів 

Семіраміди. 
 

13.Відень. Відень і музика ‒ ці два поняття нерозривні. Це 

місто вважається однією з музичних столиць світу. Тут 

народилися і розвивалися всі основні напрямки 

західноєвропейської класичної музики, що виникли за останні 

200 років. 
 

14.Пак'яо. Філіппіни. 
 

15.Розкарячується. Або: Сидячи широко розводить 

(розставляє) коліна (ноги). 

Або:менспрединг (англійськими літерами 

‒manspreading). Цей англомовний неологізм був запущений 

феміністками в соціальній мережі Tumblr в 2013 році, коли стартувала 

кампанія, спрямована проти подібного "транспортного мачізму". 

http://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/manganese-investing/manganese-reserves/
http://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/manganese-investing/manganese-reserves/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D2%91%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://bukvar.su/himija/46511-Metally-zhizni-Marganec.html
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На жаль, не вважалася правильною оригінальна логічна версія 

ринотилексоманіята її народні назви. 
 

16.Касперскій. Касперський. 
 

17.Миро.Фраза: "Одним миром мазані". Миро ‒ це ялин (єлей) з червоним вином 

і пахощами, запашне масло, яке застосовують при християнських церковних обрядах. 

За відповідь фразою: Одним миром мазані ‒ згідно умов конкурсу 0 балів. 

А, до речі, на відміну від миро ще єй мирра (за яку учасник також отримує 0 

балів). Це ‒ ароматична смола з кори деяких тропічних рослин, який вживають не в 

церкві, а в медицині і в парфумерії. 
 

18.Рюкзаков.  День туризму. 27 вересня. 

До речі:без сумнівів, що й туристам, і взагалі всім інтелігентним вдумливим 

людям вкрай образливо, що значна частина учасників відповіла тут словом 

"дураков". 
 

19.Емотикон. Емограма. Емоджі. 

Українські не офіційні варіанти (які, до речі, не вказав жоден 

учасник):гримасик; настрійник; настроєвик; настрієвказник; усміхайлик. 

Це ‒ зображення емоцій за допомогою розділових знаків. 

Піктограма ‒ 0,5.  Піктографія ‒ 0,5. Бо в обох останніх випадках ця відповідь 

є занадто широкою. 

Додаткові бали? За декілька (приміром, два) варіанти відповіді (наприклад: 

емотикон, піктограма) ‒ символічні 0,1 бала (тобто разом ‒ 1,1), але не більше. 

З роботи, наприклад,Рєви Ані: "Смайл, сма́йлик (від англ. smiley‒ "мордочка, 

пичка", або smile‒ "усмішка"), також емотико́н , емогра́ма (англ. emoticon) ‒ 

схематичне зображення людського обличчя, що використовується для передачі 

емоцій. Елемент масової культури, що виник в міру поширення мережі Інтернет 

серед широких верств населення. Може складатися з різноманітних символів, як то 

букв алфавіту, знаків пунктуації та різних службових символів. Особливе 

розповсюдження смайли набули з поширенням інтернету (чати, форуми, ICQ тощо) 

та мобільних телефонів (короткі повідомлення ‒ SMS), де широко використовуються 

користувачами для обміну повідомленнями. 

Перший емотикон‒ двокрапка, яка супроводжується дефісом і круглою 

дужкою, був відісланий 19 вересня 1982 року професором психології Університету 

Карнегі-Меллон (CarnegieMellonUniversity) Скоттом Фалманом у повідомленні на 

онлайн-форумі під час обговорення теми про обмеження онлайн-гумору. 

Станом на 19 липня 2017 року найдавніший смайлик виявила команда 

археологів з Туреччини та Італії під час розкопок у місті Каркамиш в провінції 

Газіантеп (Туреччина). Смайлик нанесений на поверхню глиняного глечика для 

шербету (солодкого напою), який був виготовлений приблизно в 1700-х роках до н. 

е.  

Для позначення позитивних емоцій смайл (піктограму) використовували в 

Словаччині в XVII столітті: архівісти знайшли документ, де місцевий юрист 

смайлом показав своє задоволення прочитаними документами. Чотири смайли 
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(сумні та веселі) використовував в нотах своєї ексцентричної п'єси "InFuturum" 

(1919) ЕрвінШульхоф. 

Одна з перших спроб використання 

типографічних конструкцій для вираження 

емоцій була зроблена ще в 1881 році 

редакцією американського гумористичного 

журналу "Puck".  

Стилізоване зображення людського 

обличчя для вираження емоцій використав 

режисер ІнгмарБергман у фільмі "Портове 

місто", але воно виражало страждання. 

У 1953 році смайлики з'являються на 

шпальтах газети "Нью-Йорк 

ГералдТрибюн" (англ. 

"NewYorkHeraldTribune"), де їх 

використали у рекламі художнього фільму 

"Lili". А у 1958 році – афти фільму "Жіжі". 

Масштабна експансія смайликів у 

друкованому тексті почалася з виникненням 

Інтернету. За короткий проміжок часу 

інтернет-спільнота успішно адаптувала 

певні символи через їхню простоту та 

легкість написання, адже їх можна зобразити типографічними знаками, що 

розміщені на клавіатурі. Смайлики увійшли до графічно-стилістичного атрибуту 

нетикету". 
 

20.Квест (див. гратку-відповідь). 
 

21.  .30або.308або.3" . 

Це калібр нарізної стрілецької зброї. 

За, скажімо,30 (без крапки перед 30) ‒ 0,5 бала. 

За наведені в першому рядку три варіанти відповіді ‒ 1,3 бала. 

Наприклад, Рєва Аня та Єсипова Наталка пишуть: "Калібр в країнах, які 

використовують метричну систему мір, визначається в міліметрах з, якщо це 

потрібно, двома знаками після коми. Для гармат, зазвичай, позначення калібру 

округлюють до міліметра. Інколи для гармат позначення калібру округлюють з 

точністю до 5 міліметрів або навіть з точністю до сантиметра. В країнах, які 

використовують англійську систему мір, калібр вимірюється в дюймах, а для 

стрілецької зброї в десяткових долях дюйма. Для стрілецької зброї нуль перед 

позначенням не ставиться а на початку позначення використовується крапка: .45, 

.300. При цьому в США для позначення калібрів вітчизняної розробки зазвичай має 

значення лише 2 знаки після коми і калібр вимірюється в сотих доля дюйма". 
 

22.Юань. 
 

23.Дрейк. 

м а н м і с а в л л а в 

е т и е н т р р а н а с 

а е ч ч о г и р и п р о 

м о р о л к б ц а м у т 

і н ь и м а л е т е р а 

б к у п я н ю л і р а в 

е р р і а н а у т и к у 

з е т о р г в ю а т а х 

н я о і к н і т а л с т 

п к к в н я д и в ь к а 

у т и е о а р с т р о д 

а н т с л о д и л х й і 
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Це найширша в світі морська протока. 

Щоправда, іспанці вважають, що пріоритет у відкритті цієї протоки повинен 

належати капітану ФранцискоОсесу, який пройшов по цьому маршруту ще в 1526 

році. Однак "щасливчику" Дрейкутут сприяла удача. І якщо про Осесе знають 

одиниці, то ім’я Дрейка – ось вона, перед нами, на більшості географічних карт 

світу. 
 

24.Сміття. 
 

25.Суспільне надбання (англ. PublicDomain).  

Це ‒ сукупність творчих творів, майнові авторські права на 

які минули або ніколи не існували. 

Також "суспільним надбанням" іноді називають винаходи, 

термін патенту на які закінчився. У більшості європейських країн 

перехід до суспільного надбання передбачений по завершенню 70 років після смерті 

автора або через 70 років після оприлюднення твору. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%

D0%BD%D0%BD%D1%8F 

За англійське publicdomain ‒ на жаль, згідно умов конкурсу 0балів. 

За копілефт,вільна ліцензія, вільне використання, сумлінне використання, 

добропорядне використання, відкритий доступ, креатив комменс, вільний 

контентта т.і. ‒ 0. Бо то ‒все ж не те, про що ми запитували. 
 

26. 1,5 ... 3,0. 

Із, так би мовити, розшаркуваннями перед тими учасниками, приміщення яких 

надто низькі для досліду. 
 

27.Баррі. Сенбернар. На початку запитання та в запитанні №7 йшлося про 

Святого Бернарда (Бернара), про Бернарда Клервоського. 

Як зауважила учасниця Ольга, друга частина запитання стосується вже іншого 

Бернарда ‒ Бернарда з Ментона. Приносимо вибачення за змішування 

різних фактів. А Ользі за таку допитливість, скрупульозність ‒ додаткові 0,5 

бала. 
 

28.Ручка серпа, руків'я. Для зручності в роботі вона, як правило, 

повинна розташовуватися товщим кінцем не до леза, а навпаки, донизу. 

Прогнозуючи можливе невдоволення декого, за серп - 0. Бо запитувалося не 

про "...яке знаряддя...", а про "...яка частина якого знаряддя...". 
 

29.Студент. 

Боржник (за версією Ольги Городнянської). Даємо її пояснення (без ніяких, 

скажімо, стилістичних правок зі сторони оргкомітету): "Хвіст" - це те, що виглядає, і 

його треба або ховати, або рубати, ліквідувати! Вираз "здавати "хвости" не зовсім 

правильний. Але в словниках Ожегова, Ушакова він зазначається і чомусь, його 

пов'язують з екзаменом. Хоча  фактично здають заборговані до сесії контрольні, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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лабораторні, заліки, колоквіуми і т.і., щоб отримати допуск до екзаменів. Наведені 

нижче цитати, показують, що здають хвости не тільки студенти, а й учні, депутати і 

взагалі, ті  що мають заборгованість – боржники. "Ніхто і ніщо не відволікає 396 

народних обранців ―здавати хвости‖. Адже частина учнів звикла підтягувати оцінки і 

здавати хвости в останні дні перед підсумковою атестацією. А це зі словників 

Ожегова і Ушакова. Хвіст - залишок, невиконана частина чогось, заборгованість, 

зазвичай, екзаменаційна. Здавати хвости (про екзамени). Студенти здають хвости. 

Ліквідація хвостів. Є ще вираз "підтягувати хвости". 
 

30.Польща. 
 

31.Три. Баскетбол. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D

0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD

%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%

B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_1972 
 

32.Черновецький (а був ‒Чернівецький, яке походить від міста Чернівці). 

Згадана книга ‒ це "Сумасшедшаяистория". Вона є в Інтернеті. 

Щодо його клоунської поведінки, то було вкрай неприємно, навіть огидно 

бачити, як декілька разів, коли він був присутнім у київському концертному залі 

"Україна" на виступах "Вечірнього кварталу", і "квартальці" зі сцени відкрито 

знущалися та навіть хамили йому, він вставав зі свого місця і замість того, щоб, 

наприклад, протестно піти з залу, починав привітно посміхатися глядачам, 

роздарювати повітряні поцілунки. Крім того, було й багато чого іншого не 

прийнятного для політика такого рівня, як мер Києва. 

Майже всі зупинялися на неправильному варіанті Коломойський. 

Наталка: "Хочу відмітити дуже цікаве, на мій погляд, питання. Так закручено, 

якби не підказки, то ніколи б не дізналася про нього нічого окрім нездорової 

клоунади, а так - я вражена!!!" 
 

33.Шанхай. Найбільші міста цих країн за кількістю населення. 
 

34.Біля 15 ‒ 16 (%. Лісистість).  

http://vsesvity.blogspot.de/2016/12/blog-post_50.html 
 

35.Плитку (наприклад, тротуарну). Деякі плитки можуть бути так би мовити 

опуклими ("черепаха"), увігнутими ("тарілка") і викривленими ("пропелер"). 

http://basisos.blogspot.de/2015/08/blog-post.html 
 

36.Обмеженості. 
 

37.27 жовтня. 
Один із традиційних цифрових записів цих дат (27.01; 17.02; 12.07; 21.07; 27.10; 

07.12) складається виключно з набору з усіх таких чотирьох цифр: 2; 0; 1 та 7. 
 

38.Дюна.Це ‒ пісня "Мрія" ("Мечта"). C2H5OH ‒ це етиловий спирт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_1972
http://vsesvity.blogspot.de/2016/12/blog-post_50.html
http://basisos.blogspot.de/2015/08/blog-post.html
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Мабуть, головний хіт "Дюни" ‒ "СтранаЛимония". 

До речі, з цієюримою є ще пісні, хоча б:БотаникалГардэн("TheBestПонт"). 
 

39.Сміх. Плач. 

Репліка Людмили: "Це, можливо, тому, що плачуть і від горя, і від щастя". 

Цитата з пояснень ОльгиГороднянської: "Схожість міміки сміху і плачу була 

помічена ще Леонардо да Вінчі. "Той, хто сміється, не відрізняється від того , хто 

плаче, ні очима, ні ротом, ні щоками, але тільки нерухомим положенням брів, які 

з ́єднуються у того, хто плаче і піднімаються у того, хто сміється". 

І ще. Одне з пояснень Вікторії: психологи розрізняють декілька видів сміху: 

сміхи "на А" (ха-ха-ха), "на І" (хі-хі-хі),  "на О" (хо-хо-хо),  "на Е" (хе-хе-хе) ..., а 

також ‒ її посилання на те, що перший сміх вважається найздоровішим. 

Біль - на жаль, 0. Бо насолода (а вона, за версією Наталки, є мімічним 

"антиподом" болю), по-перше, записується не чотирибуквеним словом, а, по-друге та 

головне, бере сумнів, що МІМІЧНІ прояви болю та насолоди настільки схожі, що їх 

дуже часто можна сплутати. 

Горе чи гнів ‒ 0. Адже там і там міміка є не обов'язковою. Крім того: а які 

чотирибуквені почуття протилежніїм? 
 

40.Комісію. Комітет. 

У контексті та з подачі Наталки: "Хочеш добре зробити справу –зроби це сам". 
 

41.Туш (для вій). 

А що стосується сучасної туші для вій, то її винайшов хімік Террі Л. Вільямс. І 

спочатку вона являла собою суміш вугільного пилу з вазеліном. І випробувала 

вперше таку туш на себе його сестра Мейбл. Дівчина була дуже задоволена 

результатом. Відразу після цього хімік почав продавати це. Він розсилав товар 

поштою, але перед цим організував власну компанію «Maybelline». Зараз вона є 

одним зі світових лідерів із продажу косметичних засобів. Ну а сама назва, як 

нескладно здогадатися, утворено від «Maybel» (це ім'я сестри) і «Vaseline» (це 

вазелін).Детальніше: 

http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-dlinnyie-resnitsyi-v-mire.html 
 

42.Повороту. Звиву. Вигину. 

Запитання вкрай невдале тим, що воно не береться логікою. Воно, як кажуть 

"розумники" - "точкове", на конкретні знання. Знаєш відповідь - напишеш, не знаєш 

- то ніяк не вийдеш на відповідь. 

А логіка підказує написати відповідями і дерева, і води, і людей, і поселення, 

і,приміром (а чому ні?) - айсбергів (), білих ведмедів () чи інопланетян (). 

А щодо відповіді дерева, то, враховуючи сказане в попередньому абзаці та те, 

що ніллабор в перекладі з латині означає "немає дерев" (тобто за те, що така 

відповідь дерева по цій версії все ж "прив'язується" до запитання) за 

волюнтаристським рішенням голови оргкомітету (дехто з членів оргкомітету був 

проти цього) - 0,3бала. 

http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-dlinnyie-resnitsyi-v-mire.html
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Бондарєвій Вікторії тут - 0,5за те, що вона вказала і очікувану відповідь ("- ... а 

ще тим, що це найдовший у світі прямий відрізок без будь-яких зигагів"), і відповідь 

дерева. Щоправда, дерева написані у неї першими. 
 

43.Суботник.Субітка. 

http://sum.in.ua/s/subitka. Саме так колись за царів в Російській імперії самі учні 

називали тілесні покарання в кінці навчального тижня. 

Оргкомітет ледь знайшов це підтвердження, і завдяки не автору запитання, а 

завдячуючи декільком учасникам. Принагідно: шановані учасники! Чому ви не 

прислухаєтеся до наших багаторічних порад щодо того, що і вам, і нам буде краще, 

якщо після відповідей будете вказувати хоча б якесь джерело інформації? 

У старі часи учнів школи часто пороли, нерідко навіть без будь-якої провини 

караного.Якщо наставник виявляв особливу старанність, і учневі діставалося 

особливо сильно, його могли звільнити від подальших порок в поточному місяці, аж 

до першого числа наступного місяця. Саме так виник вислів "всипати по перше 

число". 

Березова каша(є письмові підтвердження). 

Сікуція(є письмові підтвердження). 

Порка (биття) різками (є письмові підтвердження). Іншими словами - 

Висіканка(є письмові підтвердження). 

За дві відповіді з цих трьох ‒ 1,3 бала, 

За три такі відповіді ‒ 1,4 бала. 

За чотири такі відповіді ‒ 1,5 бала. 

Покарання дітей різками в навчальних закладах практикувалося повсюдно. 

Били не тільки за провини, а й просто в "профілактичних цілях". 

Наталка зауважує: "І, взагалі, назву якої процедури треба було шукати, 

праворуч відносно кого, тобто чи це фізичне покарання чи малася на увазі в питанні 

відповідь вчителю". Як пояснення/виправдання оргкомітету щодо цього: якби в 

запитанні були слова "вчитель праворуч", то дійсно тоді була б двозначність. А от 

"вчитель, НАМАЛЬОВАНИЙ праворуч" ‒ нам здається, що тут двозначності немає. 
 

44.Голуби. 

Птахи‒набагато (чи навіть незрівнянно)менш вдала відповідь, яку оргкомітет 

зараховував зовсім без ентузіазму. Бо вона надто широка.Бо тоді довелося б вважати 

правильною і, скажімо відповіді "інші істоти" чи "живі організми". Адже голуби є і 

тим, і іншим. 

Жартівливий варіант Вікторії: собачки. 

А ще варіанти трьох учасників - люди. Мабуть, з підтекстом. 
 

45.Калнише́вський. Петро Іванович. (20 червня 1690/липень 1691), с. 

Пустовійтівка, Лубенський полк, Гетьманщина (нині Роменський район, Сумська 

область) ‒ 31 жовтня (13 листопада) 1803, Соловецький монастир, Російська імперія. 

Його десять років поспіль(!) запорожці обирали своїм ватажком (більша  довіра  

надавалася  тільки  Івану  Сірку). 
 

http://sum.in.ua/s/subitka
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1803
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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46.Паління. Куріння. Третій четвер листопада ‒ Міжнародний День відмови 

від паління. Започаткований 1977 року. 

http://www.gigiena-saratov.ru/dbt/101420/ 
 

47.7.   Бо: По горизонталі:  4 + 6. Темпера + Тура.  5. Ні.  7. Публіка.  9. Драйв. 

 12. Іон.  14. Сто.  15.  Кодекс. 

По вертикалі: 1. Делі.  2. Епітелій.  3. Пророк.  5. Нападник.  8. Аліно.  10. 

Анод.  11. Віск.  13. Отс. 
 

48.Узбеки. 
 

49.Леттерман. Девід Майкл. 

http://hiconsumption.com/2015/09/the-25-best-stand-up-comedians-of-all-time/ 

За Хілл(Бенні) ‒ на жаль, 0. Бо хоча багато чого з запитання підходить і цьому 

коміку (а легендарний Майкл Джексон вважав його коміком №1 у всьому світі), але 

Хілл‒ англієць, а не зі США. 

За Льюїс(Джеррі) ‒ на жаль, 0. У нас немає даних про те, що він, по-перше, вів 

телешоу, а, по-друге, що робив це аж 33 роки.  

За Салліван (ЕдвардВінсент "Ед") -  на жаль, 0. Хоча б тому, що він не 

бувкоміком. 
 

50.Надрядкові знаки. 

По-науковому та більш широко - тодіакрити́чні знаки, діакри́тики. 

Крапки (над і). 

І знову - ОльгаГороднянськащодо останнього варіанту: "Середньовічні писарі 

починають пов’язувати букви в словах. Але при цьому вертикальна паличка, яка 

передає букву i починає зливатися з іншими. Щоб відокремити i від сусідніх букв, 

писарі стали ставити крапку над цією буквою. І крапка над буквою i ставиться вже 

після написання всього слова, так як слово писалося не відриваючись від паперу. 

Таким чином, розстановкою точок писецьзавершував роботу над текстом". 

.Тож робіть це! Адже ви вже працюєте над останнім запитанням конкурсу! . 

Щодо, скажімо, Німеччини. У німецькому алфавіті таких літер аж дві (iта j), а, 

крім того, є ще й декілька так званих умлаутів (ä, ö, ü) з двома крапками над ними. 

Діакритики найбільш широко використовуються в мовах, що мають латинську 

абетку. Це пов'язано з тим, що в класичній латинській мові не було шиплячих звуків, 

носових голосних, палаталізованих (пом'якшених) голосних, які були або 

розвинулися в іншихмовах, особливо неспоріднених. 

 

 

 

І ще раз нагадуємо інформацію, яка вже декілька місяців 

розміщена на блозі http://vmk-garmonia.blogspot.com та яка з 

технічних причин поки що відсутня на сайті http://www.h-d.in.ua.  

На підтримку діяльності ВДГО  "Гармонійний розвиток":   

 

http://hiconsumption.com/2015/09/the-25-best-stand-up-comedians-of-all-time/
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/J
http://vmk-garmonia.blogspot.com/
http://www.h-d.in.ua/
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1. Олександр Татаринов проводить багато інших 

різноманітних конкурсів (див. http://vmk-garmonia.blogspot.com 

таb-gonki.blogspot.com ). 

 

2. Створено сайт  "50 слів-бліц. Чемпіон", де передбачено 

проведення конкурсів у вигляді  відкритого  чемпіонату у  період 

 так  званого  "міжсезоння" "50 слів".Усяінформація на сайті 

 crosman-ag.blogspot.com. Заявки на тренувальний тур 

приймаються до 14.11.2017р. на адресу – crosman@i.ua   
 

 

 

http://vmk-garmonia.blogspot.com/
mailto:crosman@i.ua

