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Вікторія: "Хочу навести слова А. Фаранджа, 

які, як мені здається, відображують сутність нашого конкурсу: 

"Знання – настільки дорогоцінна річ, що їх варто здобувати з будь-якого джерела". 
 

Відповіді на запитання 47-го заходу "50 слів": 
 

1. 167 ... 171. 
За 172 - лише 1 бал. Ми попереджали. 
 

2. S. s. (рисунок праворуч надала Аня Р.). 

Сонце:  
sol (кілька мов) 

sole (приміром, італійська) 

sonne (приміром, німецька) 

sun (приміром, англійська) 

saule (приміром, литовська, латиська) 

sunce (хорватська, боснійська) 

slonce (польська) 

shamаs (ассірійська) 

soare (румунська, молдавська) 
Наталка Є.: "Цікаво, що представлені як 

мертві, так і "живі" мови, як офіційні, так і діалектичні". 
http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm 
 

3. Канада (за даними більшості джерел інформації). 
За Фінляндія — 1, але це лише тоді, коли учасник навів хоча б два незалежні 

джерела з такою інформацією. 
У Канаді зосереджено понад 2 млн. великих і малих озер, які містять близько 20% 

світового запасу прісної води. Озер так багато, що навіть немає точних даних про їхню 
кількість. І кажуть, що Великі озера є найбільші в світі (принаймні за площею) 

джерела прісної незамерзаючої води. 
У "конкурента" по показнику "озера" — Фінляндії — налічується лише близько 

190 тисяч озер. 
Євген: "Проблема полягає в тому, що в Канаді є "офіційна" оцінка кількості озер 

площею більше, ніж 3 кв. км., а у Фінляндії — тих, площі яких більші, ніж 500 кв. м. 
Тому питання "чемпіона" по кількості озер залишається до певної міри відкритим". 

Вікторія: "Дати правильну відповідь на це запитання — завдання не з легких. Бо 

самЕ визначення озера неоднозначне. Наприклад, National Geographic визначає озеро 
як велику водойму, яка оточена сушею, при цьому менші водойми слід називати вже 

ставками. Однак це визначення не передбачає жодних чітких розмірів, які б розділяли 
водойми на, наприклад, озера і ставки. Єдиного наукового визначення не існує".  

І, взагалі, рекомендуємо продивитися всі детальні посилання/пояснення Вікторії 
по цьому питанню (її робота розміщена на сайті). 

https://sites.google.com/site/candada2014/home/geograficne-polozenna. 
 

4. Перехід дороги на червоне світло світлофора. 

http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm
https://sites.google.com/site/candada2014/home/geograficne-polozenna
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"Терра": "Єдине рішення, до якого ми дійшли — це перехід регульованого 
перехрестя на червоний колір світлофора. Бо словосполучення "ні там" вказується 

чотири рази — це сторони доріг. І якщо ніде "нічого й близько немає" дорогу перейти 
реально, але разом з тим небезпечно і неправильно, тому що це негативний приклад 
для оточуючих. В результаті чого можна "покалічитися або й загинути".  

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/41909-pshohodi-masovo-gnoruyut-chervone-
svtlo-svtlofora.html 

 

5. Чіпси (= чипси). 

Картопля — 0 балів. Але один учасник досить оригінально обґрунтував свою 
відповідь "картопля", пояснивши, що, на його думку, слова "заховане під "їх" можна 

інтерпретувати і як "те, з чого виробляються чипси". 
Індіанець Джордж Крам, який народився в 1822 році, працював шеф-кухарем 

одного дорогого американського ресторану Moon's Lake House. За однією з версій, 

один клієнт 24 серпня 1853 року поскаржився на картоплю Крама та повернув її назад 
на кухню, кажучи, що вона порізана занадто великими/товстими шматками, ще й 

публічно відчитав шеф-кухаря. У відповідь Крам нарізав картоплю так, що та 
просвічувалася, обсмажив її в олії до хрускоту і подав клієнту. Той залишився 

задоволений. Страву було введено в меню під назвою "Чіпси Саратога" (з англ. — 
"чіпси" — "скибочка, шматочок", Саратога — місто, де був ресторан. 

Згаданий у запитанні біолог-селекціонер — Анатолій Коломацький. 
А чому, так само, як і всілякі кока-коли, біг-маки, гамбургери, все це дуже 

шкідливе, особливо дітям? Бо сучасні виробники додають туди підсилювач смаку, 
різні синтетичні й натуральні ароматизатори для того, щоб додати штучний смак 

риби, ковбаси, смаженої цибулі тощо. До того ж, часто замість натурального 
головного інгредієнта використовуються його сурогати: штучне борошно чи 
спеціальні пластівці. Ще й обсмажується все це у великій кількості рослинного масла, 

в результаті чого продукт наповнюється канцерогенами. Навіть здорова людина після 
протягом місяця щоденного їхнього вживання починає потерпати від печії, гастриту і 

хвороб кишечника. Пам'ятаєте похмуру приказку про те, що людина риє собі могилу 
ножем і виделкою? Це саме той випадок. 

Приємно прискіплива Наталка Є. зауважує (може, ця її прискіпливість викликана 

захисною реакцією на цей продукт, який, можливо, вона дуже полюбляє? ☺): "Проте 

щодо цін, в мене дещо не сходиться: 1кг картоплі коштує 9 гривень, а 100 г чіпсів – 14 

грн, отже виходить, що чіпси дорожчі приблизно у 15 разів, за картоплю. А не в 200, 
як у питанні. Ціни сучасні у мережі АТБ". 

https://facti.info/nezvychajni—fakty—pro—harchovi—produkt/ 
 

6. Нуль. Жодного.    Наші (профанів) посилання — хоча б на волинську "Цікаву 

газету", яка стверджує, що тут дійсно саме така відповідь — 0. 
За відповідь 1 — 0,5 бала, але лише за категоричної умови, що учасник надав 

чіткі дохідливі пояснення. 
Але є й чотири винятки, де за відповідь 1 ми нарахували все ж 1 бал. Бо 

підозрюємо, що ми "нарвалися" на професіоналів. Приміром, ось — відповідь 

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/41909-pshohodi-masovo-gnoruyut-chervone-svtlo-svtlofora.html
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/41909-pshohodi-masovo-gnoruyut-chervone-svtlo-svtlofora.html
https://facti.info/nezvychajni-fakty-pro-harchovi-produkt/
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Едуарда: "Це пуловер (англ. pull over — тягнути зверху, надягати зверху) — 
трикотажний плечовий виріб, куфайка, що надівається через голову. Є різновидом 

светра з V-подібним вирізом, щільно облягає фігуру. Основою для пуловерів, як і 
светрів, є кофти, які колись носили шотландські та ірландські моряки (на картинці 
пуловер не облягає фігуру). Були сумніви щодо кардігану, бо на малюнку він до талії, 

але, як бачу, це можливо. 
Класичний кардиган — це в'язана модель. Він має глибокий V-подібний виріз без 

коміра і застібається по всій довжині. Залежно від типу пряжі і способу в'язки виріб 
може мати різний обсяг і товщину. Класичний кардиган виконується у вільному і 

приталеному варіантах довжиною до талії, стегон або середини ікри". 
І Тетяна П. додає: 

  

 

 

худи кардиган свитшот футболка пуловер 

это длинный, 

закрывающий 

бедра свитшот 

с капюшоном. 

Худи с 

карманом 

можно 

назвать 

кенгуру 

это вязаный 

предмет одежды с 

застёжкой по всей 

длине на 

пуговицах. 

это трикотажная 

кофта без 

воротника с 

глубоким V-

образным вырезом 

это трикотажный 

предмет одежды с 

минимумом 

деталей и без 

застежки. (как 

свитер, только из 

трикотажа) 

Рукава: 

короткие, до 

локтей, ¾ или 

длинные. Вырез 

круглый, как 

правило, без 

воротника.. 

это вязаный 

предмет одежды 

без застёжек с V-

образным 

вырезом. 

 
джемпер светр кофта толстовка кенгуру 

это вязаный 

предмет 

одежды без 

застежек и 

воротника с 

круглым 

воротом. 

это вязаный 

предмет одежды 

без застёжек с 

высоким 

воротником. 

это вязаный 

предмет одежды 

с вшитым по 

всей длине 

замком. 

это 

трикотажный 

предмет 

одежды с 

застежкой, 

короткой или по 

всей длине. 

это 

разновидность 

свитшота с 

накладным 

карманом на 

животе без 

застежки. 

А ще одна Тетяна, це Тетяна Л., а також Аня Р. пишуть ось таке приблизно 
однакове (наводимо цю чудову цитату без ніякого жалю щодо об'єму пояснень. Адже 

там є маса цікавих нюансів): "В побуті такі види одягу можуть називати інакше. 
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Скажімо, кардиган – це вид кофти. От саме "кофтою" і називають часто весь трикотаж 
з довгим рукавом і на ґудзиках або блискавці зверху донизу. У Прикарпатті не роблять 

різниці між пуловером, джемпером і светром, називаючи все це светром або сведром. 
Мої онуки називають "толстовка" або "кенгурушка" і толстовку і худі. Але "офіційні" 
назви під зображенням написані правильно. 

Кофта — вовняний в'язаний одяг для верхньої частини тіла з застібкою знизу 
доверху спереду. Наявність застібки — відмітна ознака кофти. Нині в кофтах частіше 

використовується застібка не так на ґудзиках, як на блискавках.  
Кофта стала основою для появи інших предметів плечового в'язаного одягу — 

светрів, пуловерів, джемперів, жакетів. Варто відзначити, що навіть якщо у кофти 
високий комір, який застібається, її вірніше називати кофтою, а не светром.  

Одним з різновидів кофти є кардиган (англ. cardigan) — в'язаний вовняний жакет 
по фігурі, без коміра, з глибоким вирізом, на ґудзиках.  

Названий на честь сьомого графа Джеймса Кардігана, якому приписують винахід 
даного предмета одягу з метою утеплення форменого мундира.  

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кофта. 
Пуловер (англ. pull over — тягнути зверху, надягати зверху) — трикотажний 

плечовий виріб, куфайка, що надівається через голову. Є різновидом светра з V-
подібним вирізом, щільно облягає фігуру. Основою для пуловерів, як і светрів, є 
кофти, які колись носили шотландські та ірландські моряки. У 1880-х роках пуловери 

стали носити англійські спортсмени, їх привабили зручність і практичність одягу без 
застібок. До початку XX століття пуловер залишався спортивним одягом, поки в 1920-

ті, його не почали носити всі — незалежно від статі, віку і роду занять. Популярність 
пуловерів у жінок сприяла Коко Шанель в 20-ті роки XX століття, що вводила в 

жіночу моду предмети, властиві чоловічому стилю. 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пуловер. 

Светр (англ. sweater від to sweat — "пітніти") — предмет в'язаного одягу для 
верхньої частини тіла без застібок, з довгими рукавами і характерним високим дво- 

або тришаровим коміром, що облягає шию. Светр в'яжуть з товстої або середньої 
товщини вовняної або напіввовняної пряжі на спицях або гачком, рідше на в'язальних 

машинах. Можливий різний тип в'язки, для коміра і манжета застосовують «резинку» 
усіх видів. Значного поширення набув декор на лицьовій частині светра.  

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Светр. 

Джемпер (англ. jumper) — трикотажний плечовий одяг без застібок або із 
застібкою вгорі, що покриває тулуб і частково стегна, надівається через голову. 

Джемпер може мати і комір, але не будь-який. Джемпер з високим коміром навколо 
всієї шиї — це светр. Виріз горловини може мати будь-яку форму, довжину і обсяг 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Джемпер. 
Толстовка (відома у світі як англ. Tolstoy blouse, Tolstoy shirt або фр. blouse à la 

Tolstoï) — вид одягу, названий на ім'я письменника Л. Н. Толстого.  
Початково "толстовка" — це простора, довга, іноді на кокетці з густими 

складками чоловіча сорочка з різноманітних гладкофарбованих тканин, носилася 
навипуск. Отримавши поширення серед шанувальників і послідовників Л. М. 
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Толстого, покрій і застосування толстовок зазнали значних змін, і як сучасний одяг 
"толстовка" — це блуза з щільного трикотажу, що надівається поверх натільної 

білизни. Основне призначення — сприяти збереженню тепла. До толстовок можна 
віднести як вироби з довгим рукавом, так і жилети. Толстовка є на сьогодні одним з 
найпоширеніших видів теплого одягу в холодну пору. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Толстовка. 
Ху́ді (англ. hoodie — "каптурка") — светр (кофта) з м'якого бавовняного 

трикотажу, з каптуром. Характерні елементи — велика накладна кишеня спереду і 
шнурки для затягування каптура, також може мати вертикальну блискавку по центру, 

схожу як у куртках.   Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Худі. 
Футбо́лка — предмет одягу, що закриває тулуб та зазвичай не має ґудзиків, 

коміра та кишень, з короткими рукавами. Футболки, як і будь-який інший одяг, 
бувають чоловічі і жіночі. Футболку одягають через голову. Її рукави зазвичай 

доходять до середини плеча. Футболка — предмет гардеробу, що спочатку відносився 
до спідньої білизни, проте згодом став використовуватися і як верхній одяг. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Футболка". 
 

7. Недокурки. Недокурок. Недопалок. Недогарок. Бичок. ... 

Але всі ті слова крім перших двох потребують ще деякі уточнюючі слова. Бо 
лише перші два слóва стосуються лише сигарет. Тому за свавільним рішенням голови 

оргкомітету за слово недокурки (недокурок), яке написане першим, нараховувалися 
ще додаткові символічні 0,1 бала. Але, на жаль, таких учасників було лише троє. 

"Гуд фор ю" каже: "Куріння є шкідливою звичкою, а не хибною". Хоча ми не 
зрозуміли суті цього уточнення. Навіть враховуючи те, що далі йшло пояснення цієї 

команди. Але (увага всім! Наступне проінтерпретуйте і на свої майбутні роботи!), так 
само, як і вся робота, ці пояснення надіслані нам у форматі, з якого ми не можемо 
зробити копію тексту. А набирати той текст вручну у нас немає часу. 

До речі, гляньте зокрема й на відповіді по цьому запитанню Ані Р. Хоча у неї 
відповідь "Поліетилен, поліетиленові кульки (пекети)", але саме про ті відходи вона 

написала там чудово.   https://ecotown.com.ua/news/Amerykanska-kompaniya-
peretvoryuye-nedopalky-na-korysni-rechi/ 

 

8. Зозуля. 

Валентина: "Зозульо, зозульо, закуй мені, скільки років буду жити!" Кажуть: "То 
тобі зозуля накувала". Чи не звідси Шевченкове: "Зозуля кувала, правдоньку казала, – 
буду сто літ жити"? Леся Українка: "Зозулька масличко сколотить, в червоні 

черевички убереться і людям одмірятиме літа". 
Наталка Є.: "Багато цікавого мовно-літературного про зозулю тут: 

http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F ". 
Тетяна П. та Аня Р.: "В деревнях еще с далеких времен матерей-одиночек 

называли кукушками. Это именно они теряли свою любовь, и именно им 
покровительствовала кукушка. 

P.S. А на самом деле, оказывается, что КУКУЕТ СОВСЕМ НЕ КУКУШКА, А КУКУШ (т.е 
мужик)))". 

https://ecotown.com.ua/news/Amerykanska-kompaniya-peretvoryuye-nedopalky-na-korysni-rechi/
https://ecotown.com.ua/news/Amerykanska-kompaniya-peretvoryuye-nedopalky-na-korysni-rechi/
http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F
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Два анекдоти в тему. 
1. (від оргкомітету) — Зозуленько, а скільки я проживу? — Ку. — А чому так ма? 

2. (від Ані Р.): Грибник знайшов якийсь незнайомий гриб. Довго не наважувався 
його взяти. Але тут побачив зозулю. Грибник вирішив довіритися природі і запитав: 

— Зозуля, зозуля, скільки років мені залишилося жити? 

Зозуля почала відраховувати. На цифрі два грибник зрізав гриб і поклав у кошик: 
— Ось і добре, — їстівний, беремо. 

http://about-ukraine.com/povirya-i-prikmeti/. 
https://vgolos.com.ua/articles/pro-ptahiv-ndash-visnykiv-vesny-urozhayu-i- 

zdorovya_108824.html 
 

9. Жадібність. 
Апетит приходить під час їжі, а жадібність — під час апетиту. 
Відсилаємо вас хоча б до суперроботи Тетяни Л. і до її детального глибокого 

дослідження по темі цього запитання. 
Наталка Є. (з нашою вдячністю за оцінку "50 слів", але зі щирим жалем, що не 

уявляємо, яким чином стисло поєднати запитання, відповідь і саме цей коментар та 
вставити все це сюди так, щоб все було зрозуміло всім навіть стороннім і через 

декілька років): "Перша частина вислову стала фразеологізмом, який означає: "Варто 
тільки почати, потім виникає бажання продовжувати. Він може використовуватися, 

як в позитивному, так і в негативному значенні. Наприклад, для мене так із нашим 
конкурсом)))), варто було спробувати, а далі – не відірвешся!!!" 

Валентина: "Деяким людям під час їжі стає настільки добре, що стоп-сигнали із 
центру задоволення мозку  перестають надходити, і людина не відмовляє собі в 

добавці. І справа зовсім не в слабкій волі. Зацікавленість організму в споживанні 
поживних речовин знижується вже після того, коли з`їдено більше, ніж було потрібно. 
Тобто сигнали про зупинку спрацьовують з запізненням. Це означає, що організму 

хочеться продовжити стадію задоволення від їжі. Апетит у таких людей вище, ніж у 
тих, які мають налагоджений зв`язок зі своїм центром гальмування. Доведено, до речі, 

що і задоволення від їжі вони отримують більше за інших.  
Лукавий гормон голоду дарує радість від їжі, але байдужий до появи жирових 

відкладень і целюліту. Шкіра втрачає пружність, а людина - настрій і впевненість". 
 https://aboutginka.ru/novini-2/88511-apetit-prihodit-pid-chas-izhi-a-naslidki-

pislja.html 
https://bdzhola.com, зокрема — 

https://bdzhola.com/news/povna—versija—prislivjiv—ta—prikazok—sens—
jakih—kardinalno—zminitsja, 

https://fotolinia.com/70—povnykh—versij—prysliviv—i—prykazok.html. 
https://www.inpearls.ru/402405. 

https://www.inpearls.ru/359061 
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-

kardinalno-zminitsja. 

"Енциклопедичний словник крилатих слів і виразів" — М.: "Локід-Прес", Вадим 
Сєров, 2003. 

http://about-ukraine.com/povirya-i-prikmeti/
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
https://fotolinia.com/70-povnykh-versij-prysliviv-i-prykazok.html
https://www.inpearls.ru/402405
https://www.inpearls.ru/359061
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
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10. Вугілля. 
Стандарт України "Вугілля буре, кам'яне та антрацит" (ДСТУ 3472—96). 

Декілька учасників: "В Україні використовувалася стандартизована класифікація 
вугілля. За середнім виходом летких речовин (Vdaf) і характеристикою нелеткого 

залишку з урахуванням спікливості і величини теплоти згоряння кам'яне вугілля 
поділяли на 10 основних марок: довгополуменеве (Д), газове (Г), газове жирне (ГЖ), 

жирне (Ж), коксове жирне (КЖ), коксівне (К), коксове друге (К2), слабкоспікливе 
(СС), піснувато-спікливе (ПС) і пісне (П). Від марки Д до марки П вміст вуглецю 

послідовно збільшується від 76 до 92 %, а вихід летких речовин зменшується з 42 до 
7-12 %. У кожній з марок, крім Д і Г, за технологічними властивостями виділяють 

декілька технологічних груп. Для Донбасу виділяють такі марки вугілля: Д, Г, ГЖ, Ж, 
К, ПС, П; для Львівсько-Волинського басейну: Д, Г, ГЖ, Ж". 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%

D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%
96%D0%BB%D0%BB%D1%8F 

Аня Р.: "І не забудьтеся передивитися мультфільм: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oo6HiOllWU0 " 
 

11. Вермішель. 
Вермишель — 0,5. Бо це русизм. 

В ремарці зокрема натякалося про 
спагетті (0 балів), а також про, приміром, 

локшину (0 балів). Вчитайтесь в запитання. 
Вадим: "Від італійської vermicelli. 

Неапольських майстрів, що виготовляли 
вермішель, називали вермічелларії". 

Тетяна Л. та Аня Р.: "Назва вермішель 
устоялося не відразу. В Італії XIV століття в 

кожному місті використовувалися свої назви. Те що називалося в Тоскані 
"вермішель", у Болоньї називалося "ораті", у Венеції "мінутеллі", в Регії "ферментіні", 

в Мантуї "панкарделле". 
Едуард: "Перша у світі машина, яка готувала, а потім і висушувала спагетті, була 

створена в Італії в 1819 році. Для назви різних видів макаронів італійці 
використовують неабияку фантазію. Так, наприклад, вермішель означає «черв'ячок», 
а вермішель "павутинка" по-італійському перекладається як "волосся ангела". 

"Спагеті" перекладається як "шпагат, мотузка". 
Аня Р.: "А ось "родичів" у неї – дуууууууже багато: 

1. Тортелліні. 2. Семіні де мело. 3. Орекіетте. 4. Фарфалетте. 5. Люмаке. 6. 
Капеллі д'Анжело. 7. Пенне. 8. Паппарделле. 9. Феделіні. 10. спагетті. 11. Феттучіні. 

12. Тальятелле. 13. Аннелліні. 14. конкільє. 15. Каппеллетти. 16. діталіні. 17. Фузилли. 
18. Ротелла. 19. Феттучіні верде. 20. Пенне регаті. 21. Стелліні. 22. Фарфалле. 23. 

равіолі. 24. рігатоні. 25. Каннеллоні. 26. Манікотті. 27. Макарони. 28. меццо цита. 29. 
Цита. 30. Лазаньї (лазанки)". 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Oo6HiOllWU0
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 ← (з роботи Вікторії): А ось ще один гаджет 
для спагеті. Як бачите, тут є дитяча порція, жіноча, 

чоловіча, і навіть вказана "коняча" доза для 
справжніх фанатів спагетті! 

 

12. Пілат (римський префект Іудеї). 
Таліп (казахське чоловіче ім'я). 

Пітал (симфонія для Біблії). 
За дві відповіді — 1,2  бала. 

За три відповіді — 1,3  бала. 
Слова—відповіді: Індійський, 

ти, Танах, візок, фреска, жирафа, 
папірус, гольф, ікло, 

мікрохвильовка, Каас, горе, 
канкан, Соломія, Едем, шия, 
комахи, серце, сандвіч, маїс, 

Гесіод, Білорусь, Вальді, музик, 
динозавр, велосипед, Ейнштейн. 

 

13. Думають. 

Вчитель біології Наталка Є.: "Антропологічний момент: переважаючі розміри 
мозкової частини черепа над лицьовою пояснюються не тільки збільшенням об’єму 

головного мозку, а й зміною характеру їжі, людина почала вживати оброблену їжу, 
що потребувала менших зусиль від щелеп".   

Ми, оргкомітет, згодні, що 

слово "сидять" є оригінальним, 
також "одеського розливу", і 

також ідеально вписується в 
канву запитання. Але, на жаль, ці 

учасники не наводили джерело 
інформації саме з таким текстом. 

 

14. Хабанера.   → 
(вимова — "абанера"). 

https://ukr.media/science/344411/ 
 

15. Залік — по тому, чи здогадався учасник перевірити результат дії.  
Там неправильно вказаний результат дії. Там буде не одна ціла і одна сьома, а 

одна ціла і одна дванадцята. 
 

16. Диктор (радіо і телебачення). 

Зараз диктори телебачення все частіше використовують так звані дисплеї 
(монітори)-телесуфлери. Але після прочитання листа Наталки Є. нам дуже кортіло НЕ 

зараховувати згадані на початку ті відповіді, які згадують телебачення. Хоча б тому, 

Ч А Т А Р И К К А Ь Л О Г 

І Л І Ф С Ж А Н Н Ф Р Е Р 

В Д П А А А М П А П О Г В 

О Н А С А Ї Р І О З О З А 

Л К І М К С У Я К І Н А К 

А М О Е Д Е С И Ш В И Д В 

Х Д К Л Е В О Х В И Л Ь О 

И Е П О І К Р Т А Н М У З 

О І И С М Ь С Ф Р А Х К И 

Д С Е Г І Т У С Е І Н Д Й 

Я О С Ь Д И Р К А Ш Т І И 

І Л С Л А В О Е Й Н Е Й К 

М О Е Р Ц Е Л І Б Н Й С Ь 
 

https://ukr.media/science/344411/
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що ось — цитата з її роботи: "Диктори на телебаченні читають текст з монітора, і 
папки з паперами пішли в минуле. Ведучі заходів чи оратори мають можливість 

тримати свої записи подалі від мікрофонів, бо виступають зазвичай стоячи, тому не 
потребують безшумного паперу. А от на радіостудіях дуже чутливі мікрофони, біля 
яких ведучі сидять, відстань до стола із паперами невелика. З власного досвіду: коли 

ми записували радіопередачі, у кожного текст був написаний на одному аркуші з 
одного боку, щоб ми не передавали аркуші один одному і не було потреби перегортати 

свій власний, бо тоді це було чутно в ефірі. Тому ми перед записом зручно всідалися, 
розкладали перед собою текст, робили декілька вдихів і починали працювати 

нерухомо і без зайвих звуків". 
Але — не коментатор чи ведучий. 

Суфлер у, скажімо, театрі або актор, який озвучує кінофільми — логічна ідея, але 
це не є публічною професією. 

☺. Тетяна Л.: "Інша, так би мовити, "професія" – це ті, хто навчаються, складають 
іспити: учні, студенти тощо. Читала їхні запити, як зробити, щоб паперові шпаргалки не 

шурхотіли: https://www.baby.ru/answers/planning/category-4718015/question-54309311/". 
Наталка Є.: "http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3523/ — дуже цікава стаття про 

папір у Японії. Рекомендую почитати, хоча до відповіді на питання вона не має 
жодного відношення)))". 

 

17. Полювання ... .  

(Мисливство ...), (... та риболовля), (... і риболовля), ( 
... та рибальство). 

Щодо частої зміни назви цього видання. Може, це 

пов'язане з, приміром, тенденцією, яка не має відношення 
до девізу — це ухиляння від закону, від податків, коли 

багато підприємств, контор, закладів змінюють свої назви 
"як рукавички"? Пояснюємо. Ці хитруни використовують 

бюрократію, недолугість українських законів та не 
бажання певних структур "докопуватися" до суті. Після, 

скажімо, попередньої назви "Сволота" ті стають 
"Сволотою-2",  а всілякі перевіряючі/контролюючі органи 

"безсило розводять руками": "— Ой, а контори "Сволота" вже немає. І куди це вона 
поділася? Де її шукати? Не знаємо". 

Валентина: "Є газета «Полювання та риболовля» – видається з 2001 року. 
Індекс/Артикул: 11674. Але після того, як її редакція отримала диплом «Гнилого 
пера» за публікацію безграмотних і антиекологічних матеріалів про лосів, не думаю, 

що вона варта уваги.      https://podpiska.kiev.ua/page/polyuvannya-ta-". 
Але: шановні учасники! Просимо вибачення за архівпливову для пошуків 

відповіді неточність, яка призвела до того, що ви витратили багато часу даремно! Бо 
те видання є не журналом, а газетою! Тому це запитання знімається з конкурсу. І 

тому другий тур розпочнеться несподівано: з іншого запитання №17. 
Хоча, до речі, Тетяна Л. зауважує: "Засмучена тим, що 17-е питання треба 

виконувати наново. Підстав для цього не бачу зовсім. Журнал чи газета – хіба це 
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принципово? Коли я шукала відповідь, я набрала у пошуковому рядку "Полювання та 
риболовля " журнал. І далі пішла за посиланням: 

http://www.huntingukraine.com/index.php?option=com_kunena&func=view&cati
d=31&id=120617&Itemid=209 

А за тим посиланням прочитала: "Продовжується передплата на цікавий і 

повністю бюджетний мисливський журнал для всіх верств мисливців. Професійно 
написаний, цікавий і висвітлює насушні теми, які хвилюють наших мисливців. 

Особливу увагу приділяє журнал боротьбі з браконьєрством та розкраданню 
мисливських угідь. Передплата в кожному поштовому відділенні та на сайті 

www.hunt-fish.com.ua. А вже коли зайшла за тим посиланням www.hunt-fish.com.ua, 
то там була обкладинка і писали, що це останній випуск газети. Ну я і написала, що це 

видання називають ще й газетою. Якщо вони самі називають то так, то так! Чому треба 
не зараховувати? 

https://hunt-fish.com.ua/. 
 

17. Заєць. 

Але, на жаль, не зайчик. 
Зображення на різних білоруських паперових грошах у різні роки.  

Людмила: "Назва "білоруський рубель" була ухвалена після відмови Білорусі 
від радянського карбованця (рубля). До 1995 року існував проект іншої назви 
національної грошової одиниці — талер". 

Аристарх: "Вирішивши відволіктися від політики, автори перших білоруських 
грошових знаків зобразили на них білочок, вовків, бобрів, лосів і інших звіряток. На 

купюрі номіналом в один білоруський рубль виявився зображений заєць. Він і дав 
неофіційну назву грошовим знакам країни. Білоруський "зайчик" від початку 

виступав явищем тимчасовим. З моменту появи над ним постійно висіла загроза 
ліквідації". 

Анна: "Кожна банкнота присвячена одній з областей Білорусі або місту 
Мінськ. На аверсі зображені пам'ятки архітектури з певної області чи міста Мінськ. 

Області розподілені між банкнотами в алфавітному порядку. На реверсі зображені 
колажі з певної сфери культури. Але Академії та площі ТАМ нема". 

Єлизавета (дослівно, без правок оргкомітету): "З радянського рубля! Так, саме 
так. З твердого, хоча на той час уже добряче побитого життям і перманентними 
революціями, радянського рубля. Який і був до моменту появи наших милих зайців, 

в 1992 році, єдиним законним платіжним засобом в Білорусії. А "зайчики" таким 
засобом були. Їх пустили в народ, радісно повідомляючи, що зайчик - це так, просто 

через брак папірців, тимчасово і ненадовго, поки все не устаканиться, а поки 
побігають тваринки милі, потішать око.  

Правда, розраду для ока обернулося зарядкою для розуму. Новоприбулою 
живності теж було, мабуть, замало, а розведення її вставало в копієчку. Тому перші 

зайці йшли по десять рублів штука. Ось він, золотий вік незалежнасцi! Гряде сама 
тверда валюта! Не вір очам своїм: це не один заєць, а ціле стадо; роби в розумі своєму 

складні калькуляції і складай п'ять рублів з одним зайцем, щоб оплатити 
пятнадцатірублёвий шматок ковбаси! 

http://www.hunt-fish.com.ua/
http://www.hunt-fish.com.ua/
https://hunt-fish.com.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995


11 
 

Бабусі, призабувши за час радянської влади, що таке керенки, зі сльозами на 
округлих очах перераховували різнокольорові фантики, що не відрізняються за 

розміром, упереміш з такими звичними, але такими тепер дивними радянськими 
червінцями, і несамовито лаялися з касиркою, плутають здачу — справедливості 
заради сказати, далеко не завжди в свою користь ... . 

Перші конфузи.  
Ось такими вони були — "зайчики", що дали ім'я 

білоруським грошам. Ім'я живе до сих пір, незважаючи на те, що 
самі зайчики вимерли в незапам'ятні часи. 

Але що це? НЕ оптичний чи обман зору? Якийсь дежа-вю ... 
щось давно, з дитинства до болю знайоме проглядає в заячий 

портреті ... — І правда! Ось він, оригінал, прототип, історичний 
предок нашого дорогого зайця! Впізнаєте? 

Так, він і є. Року народження приблизно 68-го, але боюся сказати напевно. Роботи 
художника-анімаліста Комарова. Мчить по снігу з щасливих радянських часів, щоб 

увійти в Історію. Цікаво, чи дотримані авторські права? Які відрахування можна було 
б отримати з Нациянальнага банку Беларусi - може, вистачило б на заячі шуби для 

всієї родини! Втім, не будемо надмірно моралізувати. Зрештою, історія взяла своє: 
гроші, що почали життя поштовими марками, дуже швидко ними і стали".  

І ще одна цитата з, приміром, https://www.youtube.com/watch?v=vbciEzOPH_k: 

"Банкнота Беларуси 50 копеек 1992 года была введена в обращение 25 мая 1992 
года. На лицевой стороне изображена белка. В этой купюре многое примечательно. 

Во-первых, эта купюра дала белорусским деньгам одно из народных названий – 
белки, белочки. Во-вторых, белорусские 50 копеек – это редкий случай бумажных 

копеек. За всю историю денежных средств таких примеров было всего несколько". 
Нумізмати просять за цю банкноту ... $750 і більше! 

А ще одна схожа цитата, гуморна – з  http://www.minsk2000.to/vokrug/money/: 
"Кстати, белочка – любопытный прецедент: 

вероятно, это первая в мире бумажная монета! 
Конечно, подрастает уже поколение новых 

белорусов, не знающее звона мелочи в кармане, 
но мы-то, мы-то помним ... Правда, при первом 
выходе в свет белочка называлась пятью 

рублями, но что написано пером — не 
вырубишь ... Интересно, что сыграло решающую роль в быстром вымирании родного 

зверька — сексуальные домогательства со стороны собственного хвоста или 
осознание ущербности неметаллической реализации металлической сущности? — 

впрочем, это неважно, и белочки покинули нас первыми, году, помнится, в 96-м. 
Поправьте меня, товарищи эрудиты!" 

І наш Анатолій (який, крім усього, є ще й непересічним філателістом), як завжди 
"копає глибоко", тож доречно підправляє/доповнює цих авторів: "На марці із зайцем-

русаком стоїть ціна 20 коп. Вона з'явилася на марках СРСР в кінці 80-х років, коли 
почали зростати тарифи на  поштові послуги. А також була на марках до деномінації 

https://www.youtube.com/watch?v=vbciEzOPH_k
http://www.minsk2000.to/vokrug/money/
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1961 року. Це марка 1960-го року — вона продовжувала велику серію "Фауна СРСР", 
що розпочалася у 1957 році. Автор А. Комаров помер 31 березня 1977 року, а 25 

травня 1992 року Білорусь випустила "зайчики". Закон про авторське право 1961 року 
зберігає права, доки автор живий. Закон 1928 року ("під ним" створена марка) зберігає 
права за життя автора і 15 років після смерті. Обидва закони не порушені, і спадкоємці 

художника не можуть заявити про порушення авторського права". 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%

D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B
1%D0%B5%D0%BB%D1%8C#2000-%D0%BD%D1%96 

https://novynarnia.com/2016/07/01/davno-ne-zaychik-sim-tsikavih-faktiv-pro-
bilorusku-groshovu-reformu/. 

https://lisvisnyk.at.ua/news/tvarinni_simvoli_v_ukrajini_ta_sviti/2015-01-20-725 
 

18. Трамвай. 
 

19. Крокодил. 

Єлизавета: "Як полює нільський 
крокодил? Він досить терпимо ставиться 

до родичів при спільному полюванні на 
крупну жертву. Виключне хижацька 
поведінка дозволяє рептилії добувати їжу 

як в звичній водної стихії, так і на землі. 
Під час водного полювання хижак має 

величезну перевагу завдяки 
маскувальному забарвленню, чутливим 

рецепторам і своїй природній могутності. Блискавична і непередбачувана атака 
нільського крокодила завжди застає жертву зненацька, а різке змикання потужних 

щелеп не залишає шансів на порятунок. 
Розраховувати на вдале полювання на суші рептилія може нечасто, для цього їй 

доводиться йти від води не далі, ніж на 50 м, і чекати на здобич  біля лісових стежок. 
Щоб схопити наземну жертву, крокодил робить різкий і потужний кидок з води на 

сушу. Під час кидка крокодил різко б’є хвостом і відштовхується задніми лапами від 
дна водойми. Довжина такого стрибка може перевищувати довжину самої рептилії.  

При розподілі спійманої здобичі одні крокодили тримають жертву потужними 
щелепами, а інші хапають здобич зубами і швидко обертаються навколо своєї осі, 
вириваючи таким чином шматок м’яса з тіла жертви. Подібна дія має назву 

"смертельне обертання". 
"Терра": "Крокодил (в перекладі з грецької означає "кам’яний черв’як") — хижа 

екзотична рептилія. У щелепах крокодилів від 64 до 70 зубів (їх кількість залежить від 
виду). Змінюються зуби до ста разів за життя. Але ці зуби не призначені для 

пережовування їжі. Вони допомагають Схоплювати і роздирати жертву. Щелепи 
крокодила здатні замикатися з неймовірною силою. Це відбувається завдяки добре 

розвиненим стискаючим м’язам. Цікаво й те, що м’язи, які розтискають щелепи — не 
сильні. Тому пащу крокодила можна зціпити, легенько перемотавши її скотчем ...". 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C#2000-%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C#2000-%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C#2000-%D0%BD%D1%96
https://novynarnia.com/2016/07/01/davno-ne-zaychik-sim-tsikavih-faktiv-pro-bilorusku-groshovu-reformu/
https://novynarnia.com/2016/07/01/davno-ne-zaychik-sim-tsikavih-faktiv-pro-bilorusku-groshovu-reformu/
https://lisvisnyk.at.ua/news/tvarinni_simvoli_v_ukrajini_ta_sviti/2015-01-20-725
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Тетяна: "Самый крупный из семейства — гребнистый крокодил. Он считается 
самой большой из ныне живущих рептилий. Самцы этого вида могут достигать 7 

метров в длину при весе до двух тонн. Гребнистые крокодилы могут обитать в море, 
но обычно селятся в солоноватых мангровых болотах, дельтах рек, лиманах, лагунах. 
Ареал обитания гребнистых крокодилов, или как их еще называют "солти", крайне 

широк: восточное побережье Индостана, Юго-Восточная Азия, Северная Австралия. 
Впрочем, раньше его ареал был еще шире – от восточного побережья Африки до 

островов Японии. Нередко гребнистые крокодилы нападают на людей.  Ученые 
считают, что "солти" — прямой наследник крокодилов Гондваны, обитавших на 

Земле 98 миллионов лет назад. В Западном Квинсленде, где в меловом периоде было 
внутренне море, обнаружили останки крокодиломорфа исисфордии. У нее уже было 

развито вторичное костное нёбо, которое отличает отряд крокодилов от своих 
предшественников крокодиломорфов, а также строение позвонков, позволяющее 

устраивать "смертельное вращение" – способ вырывать куски мяса из тела жертвы, 
неистово вращаясь". 

Олена дотепно каламбурить: "Його зуби не прикріплені до щелеп, як у інших 
рептилій, і не мають коренів, як у ссавців. От і доводиться бідолашному ... 

викручуватися".         http://zelenvsit.cx.ua/nilskij-krokodil.html 
https://crazy-zoologist.livejournal.com/251398.html 
http://moyaosvita.com.ua/geografija/zmiї/ 

https://existed.ru/uk/habitat-map-of-crocodiles-who-are-crocodiles/ 
 

20. Звуконаслідування. 
Багато хто: "Звуконаслі́дування — звуковідтворення, або ономатопея (грец. 

onomatopoieia — творення назв) — звук, імітація реальних явищ: намагання шляхом 
спеціального підбору та концентрації звуків мови — алітерацій чи асонансів — 
відтворити звуки, що існують у реальному навколишньому житті. Отже, 

звуконаслідування є зображальним прийомом на противагу виражальному — 
звукописові". 

 

21. Один. 

1 бал — і Олені за оригінальне зауваження: "... там не цифри, а крапочки". 
Вікторія з (на початку фрази) певними натяками оргкомітету: "Будемо вважати, 

що в запитанні йде мова про шестигранний кубик. Там буде обов'язково цифра "6". 
Цитата з російської Вікіпедії: "Игральная кость обычно выполнена в виде кубика 

с нанесёнными на его стороны числами от 1 до 6 (их принято располагать так, что 

сумма чисел на диаметрально противоположных сторонах равняется 7)". 
Аня Р.: "Існують виробники, які про це правило, мабуть і не чули. Тому, там  

може бути будь-яка цифра із 5, що залишилися. А ще зустрічаються "шахрайські" 
кубики, де деяких цифр немає, а інші грані дублюються". 

Вікторія та Аня Р.: "Гральні кості (кубик, дайс, зарік) мають форму не тільки 
куба, але й тетраедра (4 грані), октаедра (8), додекаедра (12), ікосаедра (20) тощо". 

http://jak.magey.com.ua/articles/gralnij-kubik-ce.html. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Гральні_кісточки 
 

http://zelenvsit.cx.ua/nilskij-krokodil.html
https://crazy-zoologist.livejournal.com/251398.html
http://jak.magey.com.ua/articles/gralnij-kubik-ce.html
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22. Віспа.  
Натуральна віспа. 

Ось — фото монументу присвяченого ерадикації віспи. 
Встановлений на території штаб-квартири ВООЗ у Женеві.  

Друге викорінене захворювання — це чума великої 

рогатої худоби. 
Вікторія: "Спочатку зупинилася на відповіді туберкульоз, 

тому що щеплення від нього (БЦЖ) теж залишає шрам. Між 
іншим, слід відрізняти БЦЖ-рубець від рубця від щеплення 

проти віспи, оскільки вони можуть бути схожі. Але потім 
перше речення запитання все ж наштовхнуло на відповідь віспа".  

Едуард: "Перший час віспа накочувала епідеміями, але вже в Середні століття 
прописалася серед людей на постійній основі. Тільки в Європі від неї вмирало по 

півтора мільйона осіб на рік. Але індуси ще в VIII столітті зрозуміли, що віспою 
хворіють лише один раз в житті, а потім у людини виробляється несприйнятливість 

до хвороби. Придумали варіоляціі — заражали здорових від хворих легкою формою: 
втирали гній з бульбашок в шкіру, в ніс.  Але, по-перше, це щеплення було 

небезпечним: від нього помирав кожен п'ятдесятий пацієнт. По-друге, заражаючи 
людей справжнім вірусом, лікарі самі підтримували вогнища хвороби.  

14 травня 1796 року англійський лікар Едуард Дженнер втер в два надрізи на 

шкірі восьмирічного хлопчика Джеймса Фіпса вміст бульбашок з руки селянки Сари 
Нельме. Сара була хвора коров'ячою віспою - безпечною хворобою, що передається 

від корів людям. 1 липня лікар прищепив хлопчикові натуральну віспу, і віспа не 
щеплена. З цього дня щеплення коров'ячої віспи стали практикуватися в багатьох 

країнах, а термін "вакцина" ввів Луї Пастер — від латинського vacca, "корова". 
Остаточний план знищення віспи в світі розробили радянські медики, а прийняли 

його на асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я в 1967 році. а вже 8 травня 
1980 року 33-й сесії ВООЗ було офіційно оголошено, що віспа на планеті ліквідована". 

І ще. Вікторія вказує: "Одним із тих, хто зробив неоціненний вклад у справу 
вакцинації, є Хавкін  Володимир Аронович, людина фантастичної біографії 

легендарний український і французький бактеріолог, імунолог і 
епідеміолог, який після закінчення Одеського університету в 29 років 
став співробітником Пастерівського інституту в Парижі, в якому через 

три роки створив першу вакцину проти холери, завдяки якій ліквідував 
епідемію цього захворювання в Індії в 1896 року. 

Корінний одесит, який закінчив школу в Бердянську, потім 
Одеський університет, в якому став учнем академіка Іллі Мечникова, в чиїй тіні він 

перебуває донині в Україні, хоча його ім'я буде прославлене на весь світ, як творця 
першої вакцини проти чуми і холери. 

– він першим в 1892 р в розпал епідемії в Європі ввів вакцину самому собі, став 
національним героєм Франції тих років, викликав величезний авторитет у Л. Пастера; 

– він – єдиний українець, який нагороджений одним із найвищих орденів 
Великобританії з рук королеви; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
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– в Індії його шанують як божество, називаючи, як і Ганді, Махатма – "батько 
нації", а також "великим білим зцілителем". Його ім'ям названо створений ним інститут 

в Бомбеї – найбільший центр з вивчення чуми і холери в Південно-Східній Азії; 
–Антон Чехов говорив про В. Хавкіна: "Це самий невідомий чоловік, великий 

філантроп, якому аплодує вся Європа, а на батьківщині він нікому не відомий".  

Наталка Є. зауважує: "Яку другу хворобу перемогло людство завдяки масовій 
вакцинації? Найбільш підходящим варіантом є чума, але на відміну від віспи, яку не 

виявляли у природних умовах з 1977 року, чума має природні осередки і фіксується 
досі. Проте їх швидко локалізують і попереджають поширення інфекції".  

https://cikavo-znaty.com/555-naystrashnsh-hvorobi-u-svt-html/ 
 

23. Турчин.  
Ігор Євдокимович. Створив команду "Спартак" (Київ), 20-разового чемпіона 

СРСР, 13-разового переможця Кубку Європейських чемпіонів. 

Жіноча збірна СРСР, очолювана Ігорем Турчиним, посідала перші місця на 
Олімпійських іграх в Монреалі (1976) і Москві (1980), була бронзовим призером 

Олімпіади в Сеулі (1988), двічі перемагала на чемпіонатах світу (1982, 1986), в 1975 і 
1978 ставала срібним призером світової першості, в 1973 — бронзовим. 

У 1976 році був визнаний кращим тренером світу. 
Дружина Ігоря Турчина — одна з його вихованок, Зінаїда Турчина — найкраща 

гандболістка 20-го століття за версією Міжнародної федерації гандболу.  
Вікторія: "Більш титулованого спортивного фахівця в Україні немає, і є 

припущення багатьох, що навряд чи коли-небудь з'явиться. 
Крім тренувань Ігор Євдокимович допомагав своїм підопічним вирішувати 

математичні завдання, писати твори, малювати. Скорпіон за гороскопом, він був 
незвичайним чистьохою і своїх вихованців привчав до охайності. У них завжди була 
білосніжна випрасувана ігрова 

форма, гарні зачіски.  
Основою тренерської 

методики Турчина був всебічний 
розвиток спортсменок. На 

тренуваннях вони грали в 
баскетбол, волейбол, настільний 

теніс, навіть в хокей на траві. 
Займалися гімнастикою, 

акробатикою, легкою атлетикою, 
плаванням. Вони ніколи не знали, 

що запропонує їм наставник на 
наступному тренуванні". 

 

24.  Ґ (ґ).   Й (й). 
За два варіанти  — 1,3 бала. 

Граматика Мелетія Смотрицького 1619 року. Особливе написання букви "ґ" 
вперше застосовується у Пересопницькому Євангелії (1556—1561). 

Могила Ігоря Турчина на Берковецькому цвинтарі м. Києва 
(між іншим: зверніть увагу і на цей сумний для України нюанс  

 він похований НЕ на престижному Байковому цвинтарі!) 

https://cikavo-znaty.com/555-naystrashnsh-hvorobi-u-svt-html/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94
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Вікторія: "А ось українська Вікіпедія датує офіційне введення літери "ґ" до 
абетки ... 1916-м роком (див. друге посилання)". 

Едуард: "Й" походить від літери И та дужки (знаку "бревіс"), запозиченої з 
грецького письма, де вона використовувалася для позначення коротких звуків".  

Єлизавета: "Андрій Хвиля та Наум Каганович розуміють настанову більш ніж 

буквально, нещадно чикрижать віками складану систему мови — і літера Ґ після 
майже 400-літнього існування зникає з української абетки. Незабаром Хвиля вже 

звітує у доповіді з промовистою назвою "Викорінити, знищити націоналістичне 
коріння на мовному фронті" про те, що націоналістичну небезпеку усунуто, боротьбу 

з "буржуазною" літерою успішно проведено: "З словників викинуто шкідливий 
націоналістичний матеріял. Ліквідовано вигадані націоналістичними елементами 

штучності — зокрема букву Ґ, використання якої відтягало розвиток української мови 
від завдань соціялістичного будівництва".      https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%
D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%

82%D0%BA%D0%B0. 
https://dt.ua/CULTURE/chim-bilshovickiy-sistemi-ne-dogodila-litera-g.html. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка. 
 

25. Богомол. 

Ідея каламбуру полягає в тому, що кандидатом на пост Президента України 2019 
року була й Ольга Богомолець серед ... скількох там претендентів? — чи то 4400 осіб, 

чи то 440 осіб, — не пам'ятаємо (☺). 
Наталка Є. красиво та дуже повчально, особливо для наступних когорт 

учасників, розказує: "— Шикарне питання!!! Саме на нього в мене не було відповіді 
до позавчора, тому звернулася по допомогу до подруги-філолога. Адже на той момент 

я вже вирахувала, що слово повинно закінчуватися на "л", бо інші варіанти не 
підходять граматично, і займалася тим, що перебирала семибуквені слова, які 

закінчуються на "л" та хоч якимсь боком підходять до запитання. Для цього читала 
біографії наших кандидатів, шукала якісь їх заняття, звання, професії, хто вони за 

місцем народження тощо. Суцільний жах!!! І ось подруга, порадившись зі своєю 
подругою, що також є філологом, пропонують мені відповідь: Коновалець. Є марка з 

Євгеном Коновальцем, є коновали, які не тільки ветеринари, а в переносному значенні 
непрофесіонали. Але в мене воно не зв’язується з іншими країнами, з тим, що це 

можливо  саме зараз і більше ніколи, тобто використала підказки з запитання. Думки, 
думки, більшою мірою провальні, невтішні та… раптом ОСЯЯННЯ, той самий інсайт, 
на межі свідомого і несвідомого, миттєва зміна настрою на майже ейфорію. Відповідь 

є, і я переконана у її правильності. Тому величезна дяка за такі емоції!!! І це останнє 
питання, найміцніший горішок та найсолодший приз!!!" 

Є багато інших варіантів відповідей (за які, на жаль, учасники отримували все 
ж 0 балів). Приміром: "квартал" (чи "коновал", чи "висуван", або й несемибуквені 

"стар", "уміл", "мудр" чи "крав"). Адже після 2-го туру виборів Президента ми ну ніяк 
не уявляємо "одну людину" квартальцем (чи коновальцем, чи старцем, чи кравцем).  

А от, на думку В. Косенка (люди зі ще не сформованим світобаченням, зокрема 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://dt.ua/CULTURE/chim-bilshovickiy-sistemi-ne-dogodila-litera-g.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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— школярі! Прошу наведені мої особисті коментарі до №25 не брати до уваги) ... .  
Вимушене роз'яснення того, що буде написане двома абзацами нижче. Я, В. 

Косенко, так само, як і ви, виборці, "сіпався", за кого ж іти голосувати цього разу. А 
таке я, до речі, вдіяв після ... 40-річної паузи! Чому була така "шалена" та навіть майже 
неймовірна (але присягаюся, що чесна) пауза? Від зневіри. А чи пройшла зневіра? Та 

ні. Вона лише "перекваліфіковувалася". Бо раніше у мене була зневіра до доцільності 
вибору одного кандидата зі списку, в який входив один-єдиний кандидат (і коли перед 

закриттям дільниці для досягнення "СРСРівської" 99,9% активності виборців "за 
мене" голосували члени виборчої комісії. Це часи до 1991-го року), потім — період 

сумнівів у чесності проведення процедури голосувань (ну, це був довгий час, коли 
"підраховував голоси" символічний так званий "Підрах...й Підра...йович Підра...йєв". 

А коли небайдужі люди починали кричати "ґвалт", то ті ж "Під... Під... Під..." офіційно 
повідомляли, що аж у всіх п'яти проблемних виборчих округах (!) перерахувати 

бюлетені ... неможливо. Де таке бачене в цивілізованому світі?! Ця "липова" так звана 
неможливість перерахунку чимось нагадує офіційну "липову" версію того, що один 

Міністр України 14 років тому покінчив життя двома пострілами (!) в голову сам собі. 
А зараз у мене зневіра в тих людей, які туди сунуться, ой — лізуть, ой — пруться. 

Тож цього разу, коли я став "свідомим громадянином, який виконує свій 
конституційний обов'язок", "аж на один раз" (і без мого "ходіння" у другий тур, див. 
нижче) мені спочатку "впав у око" один із кандидатів. Відразу кажу, що він не зі 

"святої трійці" "верхніх". І не той, хто посів остаточне четверте місце (про того 
"блакитного" я навмисне свідомо "нічого не знав/не читав/не чув"). Так от. Я 

відчув/зрозумів, що той, за якого я збирався голосувати, — освічений, розумний, і має 
дуже хороше глобальне глибоке "державницьке" мислення. Що він (нарешті!) — не з 

тієї когорти хапуг, які "окупували" всі гілки влади сучасної України. І раптом читаю 
інтерв'ю з ним, де він каже приблизно таке: "Звичайно, що я закони буду виконувати. 

Але якщо побачу, що цей закон іде в протиріччя з потребами людини, то я його 
порушу". От і все. "Приїхали". "Припливали". "Ляпнули". І я голосував не за нього, 

який, між іншим, врешті-решт опинився п'ятим, а за того, який посів остаточне шосте 
місце. Бо я категорично переконаний: закон треба виконувати СЛІПО, навіть 

БЕЗДУМНО. І якщо не згоден з законом, то, все ж, поки що виконуючи його (!), 
добивайся, щоб його змінили. Адже саме це, поряд із оплатою всіх податків, є 
основою цивілізованого світу. "Нагадую": ви ж, сучасні політики, прагнете 

"плазувати" перед якимось там "заходом" (замість того, щоб бути "Швейцарією", 
"Австрією", "Мальтою", тобто нейтральною та НЕЗАЛЕЖНОЮ державою!). То чому 

ж ви можете так безпардонно жонглювати законами так, як планував робити це 
тимчасово "мій" фаворит (і не лише цей. Для прикладу див. наступний абзац)?  

... Повертаємося до дій антигероя цього запитання №25, тобто на сьогодні, 
06.04.19р., — до поки що ще "діючого" Президента України. Цитуємо статтю 35 

Конституції України: "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 
держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як 

обов'язкова". Тож, на переконання В. Косенка, після зокрема й втручання цього горе-
Президента, порушника Конституції, в релігійні справи ("Томос"), а також визнаючи, 
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що тема політики йде врозріз з задекларованими оргкомітетом принципами 
підбирання запитань, і для економії місця умовчуючи тут про те численне, що саме в 

ці роки українські "верхи" на чолі з ним, з "керманичем", "перевернувши багато чого 
з ніг на голову", знайшовши сумнівних ворогів за межами країни, "навішали людям 
локшину на вуха" та "б'ють у бубни", ні за що славлять самі себе (це, зокрема, й тупа 

так звана люстрація; й безвіз, який "вимив" та "вимів" з країни мільйони моїх 
співвітчизників; й придбання летальної зброї з-за кордону, з якої ці "крутії" мають 

"собі в кишеню" шалений зиск, який аж ніяк незрівнянний з порівняно "копійчаним" 
перепродажем російських запчастин нашим військовим; й "буксуюча" реформа 

судової системи та плодіння шаленими темпами бездіяльних силових структур; і ще 
безліч чого), ми й бажаємо, щоб він став не таким, ким є поки що зараз. А зараз він і 

засліплений маніакальним бажанням будь-яким чином всіляко збагатитися (дехто 
обзиває його словом барига), і зокрема ще й таким, який, нахабно прикриваючись 

патріотичними гаслами, всіляко потурає, скажімо, численним військовим жертвам 
серед українців на сході країни (а таке підтримання військового конфлікту всілякими 

способами, зокрема й "прикнопленням" ("прихлопуванням") людей на кшталт Надії 
Савченко, вкрай важливе йому та його "свиті" для свого власного збагачення. Бо така 

"фабула" ще й дозволяє "керманичу" та його посіпакам списувати на це будь-які свої 
негаразди). Тому хай він і стає не більше як богомольцем-каянником. А каятися йому 
є, ще й ой-ой за скільки провин та своїх злочинів перед народом України! І якщо 

скажете, що: ну-у порушив він основний закон, але ж скільки він зробив 
позитивного?!..., то ми, вже дещо пояснивши натяками трішки вище, переконані, що 

коли мине певний історичний період, то не ті історики-"повії", які лише й роблять, що 
"вивертають кожуха", не ті, які весь час підлизуються до чергового "князька", а 

незалежні історики оцінять діяльність цієї людини як, може, головного "лиходія" для 
України зразка 2014-2019-х років.      Опоненти: пропоную вам потерпіти хоча б із 

років 50-100, після чого давайте зустрінемося (☺) та подискутуємо по цьому питанню. 

Між іншим, про 2014-2019-ті роки та про "50 слів". Саме на цей період припадає 
те, що спочатку "відпала" з наших учасників Росія (і це — при тому, що колись були 
такі періоди, що з Росії було учасників майже стільки само, як і з України. І до того ж 

декілька разів саме росіяни посідали всі призові місця), потім за нею "зникли" 
Білорусь, Казахстан, Іспанія, Молдова ... . Ми та "50 слів" якими були, такими й 

лишилися. То чим же пояснити такий відтік закордоння? Може, саме тим, що в очах 
цивілізації Україна все більше й більше стає якоюсь непрогнозованою 

непередбачуваною примарою, потворою, страховиськом, монстром, і що 
закордонцям просто лячно мати з нами справу?  

Повертаємося до ще одного нюансу українських виборів весни 2019 року. Якщо 
ж ви думаєте, що В. Косенко обожнює "людину з косою", то глибоко помиляєтеся. То 

був би такий само жахливий випадок, як і вибір Президентом цього антигероя удруге. 
Опоненти: пропоную потерпіти хоча б із років 25-50, після чого давайте зустрінемося 

та подискутуємо (☺). 
І ще. На думку В. Косенка, перші числа квітня цього року чітко показали, як 

"маси" (давайте назвемо цим непривабливим словом частину населення України) 
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можуть, вибачте за тавтологію, масово хибно трактувати інформацію. У цієї не 
думаючої когорти людей є такий стереотип: все те, що бачать на теле- та кіноекранах, 

вони сліпо тулять і до реалій життя. Вони чомусь вважають, що якщо людина зіграла 
в кіно роль Президента, то це автоматично означає, що ця людина дійсно може 
ефективно керувати країною. Мінімум як дивно. 

І на завершення: а які поради можна було б дати одному з (уже) двох 
претендентів на пост Президента? Вони очевидні. Перед тим, як "замахнутися" на це, 

йому треба було спочатку показати себе, проявити свій хист в менших масштабах: 
або, скажімо, ставши міністром чи рядовим депутатом, або 

посівши крісло мера хоча б якогось невеличкого містечка ... . І 
тоді він міг би реально оцінити свої 

можливості, амбіції. І для людей він не був 
би "котом у мішку", "терра інкогніта". 

Опоненти: пропоную потерпіти хоча б 
років із 3-5, а, може, й місяців із 3-5, і тоді 

давайте зустрінемося та подискутуємо (☺). 
http://www.wikiwand.com/uk/Богомол_звичайний. 

 
 

26. Х. 
А на другому місці зі значним відставанням йде буква І.  
 

27. Макітра.    

Мак терт(-л)и. 
Людмила та Єлизавета: "Менш ймовірне тлумачення 

його як грецизма: від грец. μάκτρα ("діжа", "балія"). Інші 
назви — макітерка, макортет, макартет, макотерть". 

Вікторія: "Слова "посуд" ще не було в Древній Русі. Те, з чого можна було їсти, 
називали "судно". А те, з чого можна було пити, називали "посудина". Дуже часто  

слово "посудина" вживалося як загальне слово для назви столового посуду".  
 Декілька учасників: "Вважається, що деякі види глини потрібно тримати на 

відкритому повітрі рік-два перед використанням, так поліпшуються їх властивості. А 
глину для порцеляни витримували в спеціальних ямах десятки років. Люди 

здогадалися додавати в глину інші речовини для міцності та красивого кольору, і 
такий матеріал дістав назву - кераміка. 

Макітра – один із найпоширеніших видів українського традиційного глиняного 
гончарного посуду, назва якого походить від словосполучення "мак терти", – бо 
здавна в ньому перетирали мак для різдвяної куті. Такий посуд виготовлявся різної 

ємності, найменший приблизно 2-2,5 л (для розтирання маку з цукром), найбільший 
25-30 л (для приготування весільного тіста).  

Завдяки своїй формі глиняні макітри унікальні своєю універсальністю 
використання їх у побуті. Макітри використовували для: 

 – розминання; 
 – розтирання продуктів; 

http://www.wikiwand.com/uk/Богомол_звичайний
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 – тушкування страв; 
 – подачі страв до столу. 

 – приготування тіста; 
 – тримання води та сирівцю; 
 – квашення і соління городини та фруктів, 

 – зберігання сипучих продуктів (борошна, солі, цукру, круп, зерна тощо), а 
також хліба, пирогів, повидла, варення, жирів (масла, смальцю) тощо; 

 – для здійснення обрядів, зокрема весільних. 
"Макітрою" насмішкувато називають голову людини. Колись під макітру 

стригли чоловіків, одягаючи її на голову". 
Світлана: "Страшенно люблю це слово – макітра, макітерка, макотерка (чула й 

такий варіант). І тертий мак люблю. Особливо у пирогах. А яке це слово ще й 
багатозначне! Адже так називають і голову, скажімо, не вельми кмітливої особи".  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%82%
D1%80%D0%B0 

 

28. Спринтер(-ом). 
Суміш гумору (смайлик) зі спортивними світовими рекордами в 

легкоатлетичному бігові на 100 метрів. 
 

29. КАЛЬЯН. 

За зауваження, що в умові є орфографічна помилка (тля – пОпелиця, а не 
пЕпелиця) – додаткові 0,2 бала. 

Розв’язки:  А. АЛЬТ.   В. ТЛЯ.   С. ТАНК.  
АЛЬТ +ТЛЯ + ТАНК = АЛЬТЯНК.  

А∩В∩С = Т.  
АЛЬТЯНК – Т = АЛЬЯНК. 

В класичній суміші для кальяну тютюн складає лише на 30%. Решта 70% – це 
маринад, в складі якого є ароматизатори, патока (цукровий сироп), гліцерин.  

Вікторія: "З приводу шкоди і звикання відбувається безліч дебатів. Через низькі 
температури порівняно з сигаретами, в диму немає смол, але глибокий вдих доставляє 

дим прямо в легені, в той час як сигарети, які містять смоли, вражають більше ротову 
порожнину і гортань". 

 

30. Малин. 
Малін. 

Французьке Malines. 
За відповіді  Малінес чи Малінез — також так випадково вийшло, що згідно 

традицій оцінювання в "50 словах" нараховувався 1 бал. Що це за традиції? Якщо, 
приміром, ПЕРШІ БУКВИ відповіді учасника повністю збігаються з потрібною 

відповіддю, то що б там далі не писав учасник, а отримує повноцінний бал. А в чому 
тут заковика? В тому, що запитувалося не як пишеться це місто французькою, а як 

ЗВУЧИТЬ французькою ця вимова. А вона звучить саме так: Малін.  
Вислів "малиновий дзвін" означає красиве звучання дзвонів. 
https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/pro-liudynu/muzichni-instrumenti.html 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0
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Світлана зауважує щодо слова "вираз", яке вжите оргкомітетом на початку цього 
запитання: "Треба було написати "вислів" (а не вираз! Вираз – на обличчі. )". 

 

31. Смикає за мотузку, заздалегідь прив'язану до передньої ноги коня 
Багато хто зауважує: "Не зрозумів(-ла), чому тут не використані звичайні правила 

конкурсу щодо відповіді одним словом? Адже тут є однослівна відповідь: підсікання, 
підсічка, повал". Швидше за все, ми, оргкомітет, боялися "потонути" в різноманітності 

синонімів хоча б цих трьох слів. А ще й були б інші численні варіванти. 
Дехто з працівників трюкових студій каже, що цей класичний трюк — підсікання 

— кінь може витримати від сили чотири-п'ять разів, а шостий вже точно буде для 
нього фатальним.  

Наталія Є. цитує: "Каскадёр и киноактёр Мухтарбек Кантемиров рассказывает: 
"Возьмём самый обычный трюк — подсечку, когда лошадь падает на скаку. При 
правильной постановке трюка каскадер, разогнав лошадь, тянет за концы веревок, 

особым образом надетых на ноги и шею животного. Лошадь падает на колени, а затем 
на бок, не получая при этом никакого вреда. Но надо учесть, что лошади — очень 

умные животные! Те из них, с которыми уже пару раз исполнили подсечку, хорошо 
чувствуют этот момент и начинают на бегу растопыривать ноги так, что завалить их 

просто невозможно. Тогда лошадь приходится заменять". 
Багато хто: "Підсікання небезпечне для коня. У США під натиском товариства 

захисту тварин вже кілька років як падіння через підсікання при зйомках фільму 
заборонене. У них підсікання замінили повалом — коню згинають шию на сторону, у 

коня зміщується центр ваги і він завалюється на бік. Так вважається безпечніше. А 
ще: до заборони підсікань вставляли цю сцену в фільм лише за умови, що у фільмі 

видно, як кінь падає, встає і тікає, тобто що з ним все в порядку. Якщо кінець був 
відрізаний, сцена не могла увійти в картину. Глядач повинен був переконатися, що з 
конем нічого страшного не сталося".     http://thehorses.ru/text/text_17.htm. 

https://www.youtube.com/watch?v=XarEqH-yHCU 
Вікторія: "Прочитала про загибель коня  Геліополя 

(http://www.vita.org.ru/new/2007/jun/29-1-geliopol.htm). У мене взагалі шок". 
 

32. Земмельвейс. 
Це угорець Ігна́ц Фі́ліп Зе́ммельвейс. Ось — фото 

одного з пам'ятників йому.  
У 1847 році, намагаючись зрозуміти причини 

післяпологової гарячки (сепсису) у багатьох породіль — і, 

зокрема, того факту, що смертність при пологах в лікарні 
(30—40 і навіть 50 %) набагато перевершувала смертність 

при домашніх пологах, — Земмельвейс припустив, що 
інфекцію приносять з інфекційного та 

патологоанатомічного відділень лікарні. Лікарі в той час 
багато практикували в прозекторській, і приймати пологи 

часто прибігали просто від мерця, витерши руки 
носовими хустками. Земмельвейс зобов'язав персонал 

http://thehorses.ru/text/text_17.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XarEqH-yHCU
http://www.vita.org.ru/new/2007/jun/29-1-geliopol.htm
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лікарні перед маніпуляціями з вагітними і породіллями знезаражувати руки 
зануренням їх у розчин хлорного вапна. 

Однак гіпотеза Земмельвейса не знайшла швидкого визнання. Більше того, 
просування його відкриття зустрічало всілякі перешкоди. Відкриття Земмельвейса 
викликало різку хвилю критики як проти його відкриття, так і проти нього самого — 

колеги піднімали Земмельвейса на сміх і навіть цькували його. Директор клініки 
заборонив І. Ф. Земмельвейсу публікувати статистику зменшення смертності після 

впровадження стерилізації рук і вигнав його з роботи, незважаючи на те, що 
смертність у клініці різко впала. Земмельвейс писав листи провідним лікарям, 

виступав на лікарських конференціях, на власні кошти організовував навчання лікарів 
свого методу, видав окрему працю "Етіологія, сутність і профілактика пологової 

гарячки" у 1861 році. Однак за життя його метод так і не заслужив скільки-небудь 
широкого визнання. 

Є дані, що його колега склав документ, згідно з яким було рекомендовано 
направити Земмельвейса в психіатричну лікарню. 30 липня 1865 року один лікар 

обманом заманив його відвідати божевільню в Деблінгу під Віднем. Коли 
Земмельвейс усе зрозумів і спробував утекти, співробітники лікарні побили його, 

одягли в гамівну сорочку і помістили в темну кімнату. Як лікування йому прописали 
проносне і обливання холодною водою. Там він ще й був жорстоко побитий медичним 
персоналом, де невдовзі й помер. Похований на будапештському цвинтарі Керепеші. 

На його честь названий Будапештський медичний університет. Він зображений 
на поштових марках Угорщини 1965р., ФРН 1956р. і Австрії 1965 року.  

Наталка Є.: "На шкільний євроквест моєму класу колись дісталася Угорщина, і 
ми з дітками були "накопали" дуже багато інформації про цю країну і її видатних 

людей, зокрема і про Земмельвейса. Але таких жахливо несправедливих подробиць 
його біографії я не знала. Так жаль Людину". 

Світлана: "Як часто в усі віки мислячі люди опиняються в ролі Земмельвейса". 
Тетяна Л.: "У 1847 році, намагаючись зрозуміти причини післяпологової гарячки 

(сепсису) у багатьох породіль — і, зокрема, того факту, що летальність при пологах у 
лікарні на 30—50 % перевершувала летальність при домашніх пологах. Земмельвейс 

припустив, що інфекцію приносять з інфекційного та патологоанатомічного відділень 
лікарні. Лікарі в той час багато практикували в прозекторській, і приймати пологи 
часто прибігали просто від мерця, витерши руки носовими хустками. Земмельвейс 

зобов'язав персонал лікарні перед маніпуляціями з вагітними і породіллями 
знезаражувати руки зануренням їх в розчин хлорного вапна ... . 

... Те, що я прочитала про життя і смерть Земмельвейса, 

просто жахливо. Я пла̀чу, коли набираю цей текст". 
 

33. Наприклад, ось так: →  
Наталка Є.: "Доволі швидко здогадалась сама – пишаюся 

собою! Бо зазвичай такі речі, геометрично-просторові або просто 
математичні мені даються вкрай важко. Мабуть, це і заслуга конкурсу також – 

мислення розвивається)))". 
Репліка до одного учасника, якого, мабуть, консультував хтось із математиків 
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вищої школи. Ваші варіанти "самоперетинаючий" чи "перехрещений" чотирикутник 
— це надто науково. Такі фігури у "нормальних" людей зовсім не на слуху і виходять 

далеко за межі шкільних знань (щодо слова "нормальних" — то я, В. Косенко, пишу 
це жартома, без, приміром, іронії. Бо я сам є математиком, і вважаю себе нормальним). 

 

34. Висушують = сушать. 
В'ялять. 

Абрикоси, висушені без кісточки, називаються курага, висушені дрібноплідні з 
кісточкою — урюк, цілісний плід, з якого перед сушінням була вийнята кісточка, з неї 

вилучено ядро і вкладено назад в абрикос — аштак—паштак. 
Виноград — ізюм. 

Сухофрукти є чудовою альтернативою традиційним солодощам, тому що крім 
нашого задоволення, організм отримує свій корисний ефект. У цих продуктах, 
звичайно, міститься багато цукру, але оскільки цей цукор природний (глюкоза, 

фруктоза), а не рафінований, засвоюється він набагато краще і тому не сприяє 
розвитку ожиріння і підвищенню інсуліну. 

Світлана (а один Валерій, ☺, під'єднується): "Хороший спосіб зберегти вітаміни 

й отримати смачний продукт. Пам’ятаю сушені бабусею навіть вишні й черемху. Наче 
й камінці, але якими вони були смачними й корисними!" 

Єлизавета: "Як отримують родзинки? Виноград сушать. Але як саме це роблять? 
Раніше, коли не було нічого відомо про харчові технології і деякі хитрощі 

приготування тих чи інших страв, виноград просто викладали на сонці і сушили на 
свіжому повітрі.  

 В деяких країнах так роблять до сих пір, але потрібні особливі кліматичні умови, 

бо за відсутності постійних сонячних променів виноград може згнити, як і при занадто 
великій вологості повітря. Але в промислових масштабах заготовка проводиться дещо 

іншими методами.  
 Спочатку плоди перебирають, очищають від сміття. Перед сушкою   виноград 

обробляють особливими складами і розчинами для поліпшення його якостей і 
зовнішнього вигляду.  

 Так, одні опускають виноград в лужний розчин, інші занурюють його в гарячий 
содовий розчин, інші, як і раніше, ніяк плоди не обробляють. Потім виноград 

викладається на лотки, в яких сушиться на сонці або в спеціальних сушарках. На 
приготування може піти від декількох днів до місяця".  

 

 35. Хмельницька. 
Планувався такий коментар оргкомітету:  "4 лютого 1954 року. До того — 

Кам'янець-Подільська область.  До речі: була ще Ізмаїльська область, яку ліквідували 
15 лютого 1954 року, і Дрогобицька, яка перестала існувати в 1959 році. Але в 

запитанні йшлося про зміну назви у зв'язку з ... , а не, скажімо, про ліквідацію.  
А Станіславську область, яка змінила назву у 1962 році, а також, наприклад, 

Кримську, Дніпропетровську та Кіровоградську області “відсікає” від наведеної 
відповіді те, що там не було "перенесення" центру. Бо там лише перейменовували їхні 

так звані обласні центри. 
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Між іншим, Дніпропетровська та Кіровоградська ще зберегли свої назви. Це 
нагадує ситуацію, де давно немає Ленінграду, але є Ленінградська область". 

А, скажімо, багато хто доповнює (та вторить Анатолію, див. нижче): "Кам’янець-
Подільський не довго насолоджувався статусом обласного центру. Місто знаходилося 
на крайньому півдні області, а це, в свою чергу, викликало певні незручності в 

управлінні. 14 березня 1941 року вийшла постанова ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР, 
відповідно до якої обласний центр переносився до Проскурова. 31 березня того ж року 

було затверджено план переїзду різних організацій до нового обласного центру. З 
1944 року було повернуто довоєнне адміністративне облаштування області, тобто 

місто знову стало районним центром. Цікаво, що з 1941 року (з моменту перенесення 
обласного центру) область не стала називатися Проскурівською, а й далі 

використовувалася назва Кам’янець-Подільська. Така ситуація тривала до 1954 року. 
Саме в цей час СРСР святкував 300-річчя «возз’єднання» України з Росією, тобто 

підписання Переяславських статей Богданом Хмельницьким. Події надали стільки 
пафосу, що вирішили увіковічнити її на мапі. 16 січня 1954 року Президія Верховної 

Ради УРСР прийняла рішення перейменувати місто Проскурів на Хмельницький, а 
Кам’янець-Подільську область на Хмельницьку. 4 лютого цього ж року Президія 

Верховної Ради СРСР підтвердила указ. Ось таким чином було завершено 
формування сучасної Хмельницької області". 

Але (УВАГА!) Анатолій надіслав ось таке: "Автор запитання просить назвати 

область України, яка підпадає під три критерії: 
1) існує зараз; 

2)  в історії якої був перевід обласного центру в інше місто області; 
3) цей перевід став причиною   перейменування області. 

До того ж, таких областей не одна, і просять назвати ту, яку перейменували 
останньою. Отже, шукаємо область, яка поміняла обласний центр на інше місто 

області, внаслідок цього була перейменована і "дожила" до наших днів. Акцентую на 
словах "інше місто області", щоб не вважати  варіант, коли територію однієї області 

передали в іншу (а таких випадків було багато, наприклад, Ізмаїльську до Одеської) 
фактом переводу обласного центра в інше місто. 

   Відкинемо  дореволюційний період, коли існували губернії, а також період 
1925 – 1932 роки, коли були створені округи. По-перше їх було надто багато (понад 
40), не всі вони стали областями, і в завданні звучать слова "обласний центр", а не 

окружний. Почнемо пошуки з 1932 року. 
    В 1932 році округи в Україні почали перетворювати на області. Області стали 

називати  або за назвою обласного центра (Харківська, Полтавська,) або за 
регіональною назвою (Волинська, Донецька, Закарпатська). З того часу відбувалися 

укрупнення і подрібнення,  виокремлення окремих районів в нові області і злиття 
областей, поділ областей на частини і перейменування міст та обласних центрів.  

Очевидно, що області, які існували, але були приєднані до інших областей і зараз 
не існують ( Дрогобицька, Аккерманська, Ізмаїльська і т.п. ) нам не підходять( не 

виконується критерій 1). Так само не підходять області, які поміняли назву  внаслідок 
перейменування обласного центру (Станіславська,  Тарнопільська, Ровенська, 
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Ворошиловградська і т. п.) (перейменування не викликане перенесенням обласного 
центру - не виконується критерій  3). Отже, шукатимемо за  критерієм 2.  

Випадків переводу обласного центру в інше місто мені відомо три.  
1. В липні 1932 року була створена Донецька область. Назва утворена від назви 

регіону. Обласний центр - Артемівськ. В цьому ж місяці обласний центр був 

перенесений в інше місто – Сталіно (колишня Юзівка). Цей перевід не викликав 
перейменування області. Регіональна назва області не змінилася. Через шість років в 

червні 1938 року Донецька область зникає – її розділяють на дві частини. 
Утворюються дві нові області, менші за територією і кількістю населення, і тому  не 

претендують на збереження  регіональної назви Донецька, а отримують назви за 
назвами обласних центрів – Ворошиловградська і Сталінська. Чи можна вважати, що 

поява назви Сталінська область викликана перенесенням обласного центру з 
Артемівська в Сталіно? Навряд чи. Причиною є не перенесення обласного центру, а 

утворення нових областей. 31 жовтня 1961 року завершується ХХІІ з’їзд КПРС і 
одним з його «історичних» в плані десталінізації рішень стало перейменування в 

листопаді 1961 року Сталінської області в Донецьку і, як наслідок, перейменування 
обласного центру з Сталіно на Донецьк.  

2. В вересні 1937 року  утворена Кам’янець-Подільська область. Обласний центр 
– Кам’янець-Подільський. В березні 1941 року обласним центром стає місто 
Проскурів, але область назви не міняє. Через тринадцять років 4 лютого 1954 року 

(серед заходів по відзначенню 300-річчя Переяславської Ради) місто Проскурів 
перейменовують на Хмельницький (Богдан воював в цих місцях), а область 

перейменовують з Кам’янець Подільської  на Хмельницьку. Чи можна вважати, що 
поява назви Хмельницька область викликана  результатом перенесення обласного 

центру з Кам’янця-Подільського до Проскурова? Навряд чи. Причиною є не 
перенесення обласного центру, а перейменування його. 

3. В серпні 1940 року, після "героїчного" походу в Бесарабію утворюється 
Аккерманська область (зараз це Білгород Дністровський). 7 грудня 1940 року 

обласний центр переноситься в місто Ізмаїл і область в той же день перейменовується 
в Ізмаїльську. Це  випадок, коли перенесення обласного центру викликало одночасну 

суттєву зміну назви області. Можна було б вважати це відповіддю на завдання 35. 
Адже, виконуються критерії 2 і 3. Але 15 лютого 1954 року область була скасована 
(рос. "упразднена"), а її територію передали до Одеської області. На думку історика 

О. В. Андрощука, Ізмаїльська область була ліквідована внаслідок перевірки 1952–
1953 років, яка виявила багато недоліків. Отже, не виконується критерій 1 – не 

"дотягла" до наших днів. 
Висновок:  або правильним є інший варіант, якого я не знаю, або автор запитання 

сформулював його так, що критерії відбору правильної відповіді розмиваються. 
Момент перенесення обласного центру і момент перейменування області віддалені в 

часі (від 6 до 13 років), і перейменування областей через цей тривалий період 
обумовлюється вже не фактом перенесення обласного центру, а  зовсім іншими 

причинами і обставинами". Кінець цитати. 
Тому, визнаючи, що відповідь "Хмельницька", мабуть, неправильна, точніше — 



26 
 

що відповіді на це запитання немає, але все ж бажаючи не відділити тих, хто написав 
таке, від тих, хто нічого там не написав, ми вирішили дати Анатолію аж 1,5 бала. 

https://klyuch.com.ua/articles/history/yak-kamyanets-podilska-oblast-stala-
khmelnytskoyu-/ : 

 

36. МЕН. 
Це: штат США; український юридичний журнал; дві річки та комуна у Франції; 

буква вірменського алфавіту; острови в Ірландському та Балтійському морях; бог в 
античній Західній Анатолії; адміністративно—територіальна одиниця Республіки 

Корея; фрігійський бог Місяця; ... .  
Світлана та ще дехто: "А крім того, це ще 

й затока, і середньовічне графство, і бойовий 
корабель, і власне чоловіче та жіноче ім’я …". 

Анна:  
 

37. Рукопис. 

Для критиків цієї відповіді та до їхніх, 
скажімо, ось таких пропозицій: "трудова 

книжка" чи "паспорт" ми приготували ось такі наші захисні аргументи: 
а) див. веселий смайлик на початку запитання; 
б) слово "книга" вживається у переносному значенні як "твір". Наприклад, коли 

кажуть "імярек написав книгу" — то він же її не в зброшурованому вигляді писав. Він 
створив рукопис, який таки можна назвати книгою. 

Світлана, а також з цією ж ідеєю – багато хто ще, підкреслюючи, мабуть, 
невдалість запитання: "Раритет. Ексклюзив. Унікум. Інкунабула. Самвидав. Артбук. 

Прикол.  По-своєму, всі ці слова підходять. Але кожна з таких книг – точно раритет.  
А я теж знаю цікаве слово про книги. "Бібліосмія" – і запах книг, і неконтрольоване 

бажання постійно нюхати старі книги та отримувати від цього задоволення. Думаю, 
це не так шкідливо, як кальян". 

 

38. 15.  
Бо: Чайнворд. ①. Ну(і;е)біру.  ②. Уельс. ③. Сокіл. ④. Ленінград. ⑤. Душа. 

⑥. Ананім. ⑦. Мирів. ⑧. Вісім. ⑨. Мельбурн.  

По горизонталі: 4. Іттербю. 7. Ню. 8. Сіль. 9. Ір. 10. ДК. 11. Амур. 12. Маз. 13.  

Ан. 14. Вінок. 15. Рюрик. 16. Ин. 17. Вода. 19. Фук. 22. Тире. 23. УФО. 
По вертикалі: 1. Бленда. 2. Раб. 3. Ізмір. 5. Рюкзак. 6. Юда. 8. Супінатор. 12. 

Марафон. 14. Вид. 18. Одуд. 20. Кіш. 23. Фа.  

ДВА БАЛИ 

нараховувалося і за відповідь 
14, але якщо було хоча б таке 
пояснення: "Саме стільки є 

відповідних СЛІВ. Але у 
кросворді є відповідь вісім, у 

46-му конкурсі ж на № 1 і № 
9 теж відповідь вісім, але 
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цифрою. Тому якщо враховувати саме написання, це не враховується". Браво таким 
учасникам! О як глибоко та вдумливо "копаєте"! 

Світлана: "Дуже люблю такі завдання. Ось як я працюю над ними в Paint" (див. 
фото вище ↑): 

 

39. Астрід — 1 бал. 
Ліндгрен. В запитанні містяться згадки про 20 шведських крон; Пеппі 

Довгопанчоху; Карлсона; "Закон Ліндгрен". 
Єлизавета: "У 1958 році Астрід Ліндгрен нагородили медаллю Ханса Крістіана 

Андерсена, яку називають Нобелівською премією в дитячій літературі. Крім нагород, 
які присуджуються суто дитячим письменникам, Ліндгрен отримала і ряд премій для 

«дорослих» авторів, зокрема, засновану Данської академією медаль Карен Бліксен, 
російську медаль імені Льва Толстого, чилійську премію Габріели Містраль і 
шведську премію Сельми Лагерльоф. У 1969 році письменниця отримала Шведську 

державну премію з літератури. Її досягнення в галузі благодійництва були відзначені 
Премією миру німецької книготоргівлі за 1978 рік і медаллю Альберта Швейцера за 

1989 рік (присуджується американським Інститутом покращення життя тварин)".  
Світлана: "Казка про Нільса Хольгерссона – моя перша книга про гномів. Дякую 

за спогад про дитинство". 
http://www.ukrcenter.com/Астрід-Ліндгрен/Біографія  

Сельма — 1,3 бали. 
Лагерльоф. Вершина літературної творчості: "Чудова подорож Нільса з дикими 

гусьми" ("Чудова подорож Нільса Хольгерссона Швецією").  
За дві ці відповіді — 1,3 бали. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0
%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD 

https://www.volyn.com.ua/news/119942-ii-peppi-dovhupanchokhu-spochatku-ne-

spryinialy-a-karlsona-v-ssha-navit-zaboronyly 
 

40. Прип'ять. 
Міста, які з різних причин припинили існування. 
 

41. Цунамі. 
Анна:   → 

Японські 

ієрогліфи: "津" —"цу" 

перекладається як 

"порту", а  "波" — 

"намі" означає "велика хвиля". 

http://lemurano.com.ua/60403-yake-slovo-v-perekladi-z-yaponskoyi-oznachaye-
velika-hvilya-v-gavani.html 

 

42. Всі потрібні. Немає таких.  Нічого не можна викинути. ... 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Судоку 
 

http://www.ukrcenter.com/Астрід-Ліндгрен/Біографія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://www.volyn.com.ua/news/119942-ii-peppi-dovhupanchokhu-spochatku-ne-spryinialy-a-karlsona-v-ssha-navit-zaboronyly
https://www.volyn.com.ua/news/119942-ii-peppi-dovhupanchokhu-spochatku-ne-spryinialy-a-karlsona-v-ssha-navit-zaboronyly
http://lemurano.com.ua/60403-yake-slovo-v-perekladi-z-yaponskoyi-oznachaye-velika-hvilya-v-gavani.html
http://lemurano.com.ua/60403-yake-slovo-v-perekladi-z-yaponskoyi-oznachaye-velika-hvilya-v-gavani.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83
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43. Жерміналь (фр. germinal) з 21 березня по 19 квітня — місяць паростків. 
Французький революційний (республіканський) календар. Діяв там з 5 жовтня 

1793 року, скасований Наполеоном з 1 січня 1806 року, а також з 18 березня по 28 
травня 1871 року. Після цього знову був введений григоріанський календар. 

Місяці були такими: вандем'ер; брюмер; фрімер; нівоз; плювіоз; вантоз; 

жерміналь; флореаль; преріаль; мессідор; термідор; фрюктідор.  
Початок року за цим календарем припадав на день осіннього рівнодення (теж 

щоразу змінювався). 1793 року (перший рік за новим календарем) осіннє рівнодення 
припало на 22 вересня — саме в цей день було проголошено Французьку республіку. 

Кожен рік поділявся на дванадцять місяців по 30 днів. Місяць складався з 
трьох декад по десять днів, останній день декади — вихідний для державних 

службовців. Наприкінці року залишалися ще п'ять, або у високосному році шість днів, 
що не входили до жодного місяця. Ці дні мали особливі назви та вважалися 

святковими. 
Дехто підкреслює нюанс: "Більша частина нашого весняного 

конкурсу припадає на жерміналь – 21.03–19.04, АЛЕ конкурс 
розпочинається 20.03 – це останній день місяця вантоз, а 

закінчується 20.04 – а це перший день місяця флореаль". 
Валентина: "Ось картина невідомого художника. Це алегорія, 

що зображає місяць жерміналь". 

http://litmisto.org.ua/?p=20929 
 

44. Місяць. 
(супутник Землі). 

Для тих, хто збирається на Сейшели (але не на Мальдіви! 

☺), Наталка Є. уточнює: "Але це мнемонічне правило працює 

тільки в північній півкулі, бо на екваторі та у Південній півкулі 
місяць буде мати інший вигляд". 

https://iralebedeva.ru/astra3.html 
 

45. 0101. 
30 грудня дівчині було 21, 31-го — 22 роки, 31-го грудня 

цього року буде 23, а в наступному році 31 грудня їй буде 24.  

Запитання запозичене з волинської "Цікавої газети". 
 

46. Свистячі. 
В горах через особливості акустики свист 

здатний поширюватися на великі відстані. 
Єлизавета: "Унікальний спосіб спілкування (від 

нашого дописувача у Мексиці). У горах 

мексиканського штату Оахака живуть масатеки. 
У цих індіанців немає ні стаціонарних, ні мобільних телефонів. Попри це масатеки 

спілкуються між собою на відстані двох, а того й більше кілометрів, скажімо, коли на 
схилах пагорбів працюють на кавових плантаціях. Як вони чують одне одного? Річ 

у тім, що вже дуже давно масатеки створили свистячу мову. Педро, молодий масатек, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C_(%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://litmisto.org.ua/?p=20929
https://iralebedeva.ru/astra3.html
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пояснює: "Наша мова тональна. Тому коли ми свистимо, то наслідуємо тон і ритм 
нашої усної мови. І ми свистимо лише губами, без допомоги пальців". 

А друг Педро розповідає про переваги свистячої мови: "Ми використовуємо 
свист для передачі короткої інформації на великих відстанях. Наприклад, батько 
послав сина до крамниці купити тортилью, але згадав, що ще потрібні помідори. Якщо 

син уже далеко, то батько може просвистіти йому те, що забувся сказати". 
За відповіді на зразок: "символьна комунікативна система" — 0 балів. Ця 

відповідь надто широка, включає в себе багато чого зайвого. Тому – УВАГА! 
Нагадуємо уривок з умов: "Який з декількох знайдених вами варіантів відповіді треба 

писати? Кажемо: той, який є конкретним, а не узагальнюючим. Для прикладу: на 
запитання "Істота, яка наділена інтелектом, яка може логічно мислити, творити" 

правильним, звісно, є слово людина. І при всьому тому, що людина в біологічній 
класифікації є ще й гомінідом, і приматом, і ссавцем, три останні версії вважатимуться 

неправильними. Бо ті три останні версії – це надто широка категорія, куди входять 
багато різних типів організмів. Тож шукайте найспецифічнішу відповідь, яка 

задовольняла б умовам запитання. По-іншому – то так: якщо ваша відповідь містить 
у своєму складі ще щось, що не підпадає під питання, то вона не зараховуватиметься". 

https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102009054 
 

47. НРР. 

Мова – про Національний реєстр рекордів України, створений 10.10.1989 року.  
 Завдання НРР полягає у створенні сприятливих стартових можливостей для 

кожного, хто прагне зафіксувати власний рекорд, незалежно від статусу і соціального 
положення, а також захист прав та інтересів рекордсменів. 

Анатолій А. (з додатковими 0,3 балами йому за таке пояснення): "НРР або  КРУ 
Видання  називається "Національний реєстр рекордів України". Така назва міститься 
на обкладинці  книги. В українській Вікіпедії говориться: "У цьому ж році в 

Міністерстві юстиції України було зареєстроване інформаційне щорічне друковане 
видання "Національний Реєстр Рекордів України", завданням якого є інформування 

широкого загалу читацької аудиторії про офіційно зареєстровані рекорди українців". 
Але через декілька рядків, рекламуючи перше видання цієї книги, Вікіпедія називає її 

так: "Книга Рекордів України "Національний Реєстр Рекордів — 2013", перше 
видання".  Наявність  великої букви у слові "Рекордів"  примушує розширити назву. 

Отже, Вікіпедія дає два варіанти відповіді: НРР і КРУ.  А посилання перше видання 
приводить нас і до третього  варіанту – КрУ. Але це вже за межами Вікіпедії". 

http://www.rekord.ua/ 
 

48. Гленн. 

Шепард не облетів Землю. Шепард здійснив так званий суборбітальний кидок у 
космос і спуск по балістичній траєкторії.  

https://nv.ua/world/countries/ushel-k-zvezdam-v-ssha-
skonchalsja-znamenityj-astronavt-dzhon-glenn-315555.html 

 

49. 4.  
Гра внічию 2:2 команд А та С.    

 А В С Е м’ячі очки 

А  1 : 0 2 : 2 1 : 0 4 - 2 7 

В 0 : 1  0 : 0 2 : 0 2 - 1 4 

С 2 : 2 0 : 0  0 : 0 2 - 2 3 

Е 0 : 1 0 : 2 0 : 0  0 - 3 1 

 

https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102009054
http://www.rekord.ua/
https://nv.ua/world/countries/ushel-k-zvezdam-v-ssha-skonchalsja-znamenityj-astronavt-dzhon-glenn-315555.html
https://nv.ua/world/countries/ushel-k-zvezdam-v-ssha-skonchalsja-znamenityj-astronavt-dzhon-glenn-315555.html
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Дехто з учасників закидав нам, що за наведеними в завданні даними відновити 

цю таблицю неможливо. Відповідаємо молодіжним сленгом: льогко! ☺. 

Один з багатьох можливих шляхів до відповіді є таким: 
Який найбільший рахунок міг теоретично бути? Думаємо. 

Всякі результати з загальною кількістю голів, більшою за 4 (5-0; 4-1; 3-2, 3-3 
тощо) неможливі. Бо тоді, приміром, ніяк "не вписується" "Е", яка не забила жодного 

голу, а пропустила в трьох іграх всього три м'ячі (до речі, всі три її результати 
очевидні, єдино можливі: 0:0; 0-1 і 0-2). 

По цій же причині чиїсь виграші з трьома забитими ними голами теж неможливі. 
Бо всі ті три м'ячі були б забиті саме команді "Е". Але тоді виходило б, що дві інші 

зустрічі "Е" зіграла з рахунками 0:0, тобто з двома нічиїми. А у "Е" лише одна нічия. 
Тож мова лише про результати 2-0; 2-1; 2-2; 1-0; 1-1; 0-0. Інших варіантів немає. 

Ну, а далі можна було або перебрати декілька варіантів, або продовжити логічно 
мислити десь так: 

"А" не могла виграти з рахунком 2-1 ні в "Е" ("Е" їй не забила жодного голу), ні 

в "С" (бо тоді "С" зіграла б інші дві зустрічі з рахунками 1:0 та 0:0. Але ж тоді у "С" 
малося бути не 3 очка, а 4), ні в "Б" ("Б" пропустила лише 1 м'яч).  

Ні "Б", ні "С" не могли виграти жодну зустріч з рахунком 2:1. Бо тоді у "Б" було 
б не 4 очка, а 5, а в "С" — не 3 очка, а 4. 

Отже, і рахунку 2-1 не було. 
То що, всі зустрічі завершилися з рахунками 2-0; 1-1; 1-0 чи 0-0? Також ні. 

Спробуйте розставити результати в таблицю і відразу побачите, що таке також 
неможливе. Десь обов'язково не зійдуться або м'ячі, або очки. 

А це означає, що якась зустріч (навіть не обов'язково знати, яка) завершилася з 
рахунком 2-2. Крапка. 

Це одна з багатьох можливих стежок до відповіді. 
 

50. Місце. 

За место — 0 (див. правила). 
Українська Вікіпедія вказувала, що це сталося 29.03.1979р. 

(https://uk.wikipedia.org/wiki/29_березня. Опоненти, які пишуть, що й українці 
вказують на названу нижче "російську" дату — саме така інформація про 29.03 була 

на цьому ↑  посиланні ще місяць тому, тоді, коли це було оприлюднене нами. Браво 
авторам Вікіпедії, що вони дуже швидко реагують на все), російська — 11.11.1979р. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Место_встречи_изменить_нельзя). 
На радянському телебаченні відбулася прем'єра фільму Одеської кіностудії, 

знятого режисером С. Говорухіним за романом братів Вайнерів "Ера милосердя". 

У книжковому варіанті роман називався "Ера милосердя", а перша публікація 
роману в журналі "Зміна" йшла під назвою: "Місце зустрічі змінити не можна". 

Придумав її літературний редактор "Зміни" Кирило Замошкін, після того, як в ЦК 
ВЛКСМ забракували оригінальний заголовок (мовляв, "Ера милосердя" — це 

"попівські" слова). Варіант, запропонований Замошкіним, дуже підходив і для 
детективного серіалу: яскраво, інтригує, тому його використовували з перших же днів 

роботи.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_березня
https://ru.wikipedia.org/wiki/Место_встречи_изменить_нельзя
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Режисерові Станіславу Говорухіну, як 
з'ясувалося, більше подобалася інша назва 

картини: "Чорна кішка", але на ті часи така 
назва було занадто містичною. "Інстанції" 
напевно не пропустили б її. 

Спочатку прізвище братів Вайнерів не 
фігурувало в титрах, його було замінено на 

міфічного Станіслава Константинова. Але 
пізніше, коли фільм став шалено 

популярним, прізвище авторів було 
поновлено в титрах.  

Вікторія: "Висоцького затвердили на 
головну роль практично без проб. На роль 

Шарапова пробувалися дуже багато 
відповідних за віком акторів. Телевізійне ж 

начальство наполягало на кандидатурі 
суперпопулярного саме в ті роки В. Конкіна 

(знявся в кіно у 1973 році в головній ролі Павла Корчагіна в багатосерійному 
телефільмі "Як гартувалась сталь"). Фактично Говорухіна поставили перед фактом: 
хочеш знімати Висоцького-Жеглова, погоджуйся на Конкіна-Шарапова. Вайнери 

були в шоці. Ну ніяк образ фронтовика-розвідника, який сорок два рази ходив через 
лінію фронту і повертався з "язиком" на плечі,  не в'язався у них з Конкіним. Надто 

вже той був молодим, інтелігентним. Говорухін розповідав, що тільки коли вже було 
відзнято половину фільму, зрозумів, хто повинен був грати Шарапова — Леонід 

Філатов. Він зміг би зіграти саме того Шарапова, який не поступається Жеглову по 
силі та не пасує перед ним". 

https://monitor.cn.ua/ua/rest/4180 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Место_встречи_изменить_нельзя  

 
 

 
 
Наталія: "Доброго дня, шановний оргкомітет конкурсу "50 слів"! Спершу хочу 

подякувати Вам за різноманітні та цікаві завдання – ДЯКУЮ!!! Бажаю Вам всього 

найкращого, сил та натхнення якомога довше знаходити нам, учасникам конкурсу, стільки 

поживного для саморозвитку. Вклоняюся Вашому альтруїзму та небайдужості до такої 

важливої справи – плекати розвиток найнеобхідніших якостей людського мислення.  Мене 

завжди вражають питання, під час пошуку відповідей на які дізнаєшся стільки нового про, 

здавалося б, відомі речі, особливо це стосується біографій. Наприклад, ще з дитинства відомо і 

про Карлсона, і про Нільса, і про їх авторок, а скільки ж цікавого було у житті цих жінок! А про 

Земмельвейса так взагалі – яка доля !!!Також сподобалося питання № 49: три аркуші 

списала!!! Важкі для мене Ваші смайлики: чи почуття гумору не маю , чи ще щось, але майже 

завжди вони для мене проблематичні. Так і цього разу гадаю, що не впоралася. Але тим цікавіше 

буде прочитати відповіді та пояснення до них ...". 

 

https://monitor.cn.ua/ua/rest/4180
https://ru.wikipedia.org/wiki/Место_встречи_изменить_нельзя

