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Доброго весняного дня, шановний оргкомітет конкурсу! Я вкотре дякую Вам за «смаколики для мозку», 
якими є питання «50 слів». Деякі питання видалися мені дуже простими. Але є й ті, що до теперішнього 
моменту викликають у мене сумніви, хоча вже спливає термін подання відповідей. Отже тепер із 
нетерпінням буду чекати на правильні відповіді. 
Єсипова Наталія 
53408 
Дніпропетровська область 
м. Марганець, вул. Юнацька, буд. 5 
учитель біології СЗОШ № 9 
м. Марганець 
Ювілейний квартал, 16 
mnschool9@gmail.com 
1talya3009@gmail.com 
095-300-49-36 
Дні виконання завдань: 19.03. – 05.04. 2019 р. 
Відповіді: 

1. 172 мм. 

2. S. Якщо поставити цю літеру на початку запропонованих слів, то отримаємо слово «сонце» різними 

мовами: прибалтійська; асирійська; польська; румунська та молдавська; латинь та сучасні іспанська, 
ісландська, датська, норвезька, шведська, португальська; італійська; німецька; англійська та тунгуська; 
хорватська, сербська, боснійська. Це в тому порядку, як у запитанні. Цікаво, що представлені як мертві, 
так і «живі» мови, як офіційні, так і діалектичні. Взагалі, цей список дуже -дуже короткий порівняно з тим 
скількома ще мовами світу сонце починається саме на літеру С.  Джерело інформації: Литературно-
публицистический журнал «Идиот» № 43, Списки  «Слово «солнце» на всех языках мира» 
http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm  

3. Канада. Тут розміщено 60 % від загальносвітової кількості озер. Інформації з цього питання дуже 

багато, і відповідь однозначна. 

4. Порушення ПДР, а саме дотримання сигналів світлофору на перехресті.  Дуже 
часто люди економлять час, переходячи дорогу на червоне світло, якщо в межах видимості відсутні 
транспортні засоби. 

5. Чіпсів. Далі дві відповідні цитати з української Вікіпедії. Вважається, що чипси випадково придумав 

індіанець за походженням Джордж Крам 24 серпня 1853 року на курорті Саратога-Спрінгс (США), 
працюючи шеф-кухарем фешенебельного ресторану готелю Moon's Lake House. Технологію 
виготовлення чипсів та культуру їхнього споживання поширював в Україні сумський біолог-селекціонер 
Анатолій Коломацький. Проте щодо цін, в мене дещо не сходиться: 1кг картоплі коштує 9 гривень, а 100 
г чіпсів – 14 грн, отже виходить, що приблизно у 15 разів дорожче чіпси, за картоплю. А не в 200, як у 
питанні. Ціни сучасні у мережі АТБ))).  

6. 1. Боюся помилитися, бо не спеціаліст у моді. Хоча знайшла не одне підтвердження того, що кофта 

повинна мати застібку-блискавку по всій довжині виробу. І тому 
саме це є невідповідністю, адже на малюнку ґудзики. Все інше 
співпадає і по формі вирізу, і по довжині, і по наявності карманів 
чи капюшонів. На жаль, не зберегла жодного посилання, а зараз 
вже брак часу щось шукати(( 

7. Недопалки/бички/окурки – залишки від сигарет.  

Недопалки не розкладаються до кінця, оскільки містять 
мікропластик. Частковий процес розпаду триває від 3 до 15 років, 
в залежності від умов. За цей час недопалки встигають потрапити 
до шлунків тварин та риб, і нерідко стають причиною їхньої смерті. Читайте більше тут: 
https://zik.ua/news/2018/12/02/norvezhtsi_pochaly_zbyraty_nedopalky_1460587 

http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm
https://zik.ua/news/2018/12/02/norvezhtsi_pochaly_zbyraty_nedopalky_1460587


8. Зозуля. Я, наприклад, ніколи не чула такого прокляття: «Щоб ти зозулі не чув!», яке вважається 
побажанням смерті людині. Маю на увазі не на свою адресу, а взагалі десь))  Багато цікавого мовно-
літературного про зозулю тут: http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F  
А от те, що зозуля – володарка ключів від вирію, з точки зору біології є правдою. Адже зозуля останньою 
з перелітних птахів повертається до нас і першою відлітає на зимівлю. Це обумовлено тим, що їй не 
потрібно тривалого шлюбного періоду навесні, і в неї відсутня турбота про нащадків у класичному 
розумінні цього процесу.( Як буде бажання, можете використати дану інформацію для питань у наступні 
конкурси.)  

9. жадібність. Апетит приходить під час їжі, а жадібність – під час апетиту. Тобто чим більше їси, тим 
більше хочеться. Апетит – це отримання задоволення від їжі, а від задоволень утриматися важко. 
Автором вислову вважається Жером де Анже (Жером Манський), єпископ Ле-Мана, а його поширенню 
сприяв Франсуа Рабле. 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!!! Щодо солідних джерел, то це повні версії прислів’їв та приказок, наприклад 
https://fotolinia.com/70-povnykh-versij-prysliviv-i-prykazok.html 

10. Вугілля. З Вікіпедії: Класифікація вугілля весь час удосконалюється. Однією з перспективних 

вважається геолого-промислова класифікація, концепція якої запропонована в останні роки XX ст. 
українськими вченими (С. Д. Пожидаєв та ін.). Останній варіант класифікації вугілля унормовано За 
Стандартом України «Вугілля буре, кам'яне та антрацит» (ДСТУ 3472-96) 

Марки 
вугілля 

Літерне 
позначенн
я марок 

Вихід 
летких 
речови
н Vг, % 

вміст вуглецюСг, 
% 

теплота 
згоряння Qг

б, ккал/кг 

Відбивн
а 
здатніст
ь в 
масляні
й 
імерсіі, 
% 

 

Буре  Б 
41 і 
більше 

76 і менше 6900-7500 0,30-0,49 
 

Довгополумене
ве 

Д 
39 і 
більше 

76 7500-8000 0,50-0,64 
 

Газове Г 36 83 7900-8600 0,65-0,84  

Жирне Ж 30 86 8300-8700 0,85-1,14  

Коксівне  К 20 88 8400-8700 1,15-1,74  

Піснувато-
спікливе 

ПС 15 89 8450-8780 1,75-2,04 
 

Пісне П 12 90 7300-8750 2,05-2,49  

Антрацити  А 8 і менше 91 і більше 8100-8750 2,50-6,00  

Крім вказаних у таблиці, у деяких басейнах виділяють проміжні марки:  
газове жирне (ГЖ) 
коксове жирне (КЖ) 
коксове друге (K2) 
слабкоспікливе (СС) 
 

11. Вермішель. Черви латиною Vermes. 

12. Пілат (римський правитель Іудеї) або Латіп (чоловіче ім’я). Фото кросворду в додатку. 

13. думають. Не впевнена у відповіді, але вона логічна, пристойна та в контексті конкурсу. 

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.   

http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://fotolinia.com/70-povnykh-versij-prysliviv-i-prykazok.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82


14. хабанера. 
15. Дорівнює одній цілій і одній дванадцятій або не дорівнює одній цілій і одній сьомій.  З 
математичної точки зору – без пояснень)), а з філологічної – число є абстракцією, тому використовуємо 
однину. Хоча норми з цього питання дещо розмиті, однозначно чітких критеріїв написання немає, тому 
не виключене використання множини – дорівнюють. 

16. Радіоведучий. Це моє найбільш проблемне питання. Поясню вибір відповіді. Диктори на 
телебаченні читають текст з монітора, папки з паперами пішли в минуле. Якісь 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. Хоча мабуть зараз все по-іншому, там теж відбулися технічні зміни. Але 
нічого іншого я не придумала. 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. Мається на увазі журнал «Полювання та риболовля», який дійсно має занадто 

цинічний девіз. 

 18. Трамвай. Трам (п) в А Й. 

19. Крокодил.  Нездатність крокодилів шматувати своїх жертв у звичний для 

хижаків спосіб пов’язана з тим, що їх щелепи можуть рухатися тільки у 
вертикальному напрямку (подібно до ножиць). Тому вони і змушені обертатися 
навколо своєї осі, вчепившись щелепами у жертву. Цікаво, що крокодили можуть 
допомагати у цій справі один одному. Більш детально про це і не тільки тут: 
https://crazy-zoologist.livejournal.com/251398.html 

20. Звуконаслідування. З Вікіпедії:  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. 

21. 1. Бо сума цифр на протилежних сторонах повинна дорівнювати 7.  

22. Віспа натуральна. Три незрозумілих мені моменти: 1)вірус віспи зберігається у двох лабораторіях 

(Росія та США), в разі потрапляння його в середовище на людство чекає страшна пандемія. 2) з 1980 року 
від віспи не вакцинують, бо ВООЗ оголосила хворобу переможеною, але у мене та молодших моїх 
знайомих є слід-шрам від щеплення на плечі, про який згадується в питанні. 3) 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. 

23. Турчин  Ігор Євдокимович (16.11.1936— 7.11.1993рр.) — український гандбольний тренер. 

Найуспішніший тренер в історії гандболу.  У 1976 році був визнаний найкращим тренером світу. Створив 
команду «Спартак» (Київ) — 20-разового чемпіона СРСР, 13-разового переможця Кубку Європейських 
чемпіонів. За видатні досягнення в спорті Турчин і його команда занесені в Книгу рекордів Гіннеса.  В 
2000 році дружина І. Турчина Зинаїда була визнана найкращою гандболісткою планети ХХ століття 
(опитування було проведене Міжнародною федерацією гандбола). З 1993р. жінка  очолювала «Спартак» 
в якості президента клуба.  До речі, їхня донька також була членом цієї команди. 

24. Ґ — п'ята літера української абетки.  Наявна лише в українській мові. Цікавинка з Вікіпедії : «Словарь 

української мови» Бориса Грінченка фіксує слово, яке складається тільки з цієї літери — «ґ». Воно є 
фонетичним варіантом застарілого прийменника «к». У сполученні з давальним відмінком «к» і «ґ» 
колись вживалися замість прийменника «до»: «Добре ґ лежачій колоді і огонь класти», «Їден ґ лісу, 
другий ґ бісу» (із записів Матвія Номиса). Літера «Ґ» використовується також у так званій «тарашкевиці» 
— класичному правописі білоруської мови та в циганській абетці діалекту російських циган. В обох 
системах письма також використовується для передавання звука [ɡ]. 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3523/
https://crazy-zoologist.livejournal.com/251398.html


25. Богомол. Шикарне питання!!! Богомоли поширені в Африці, Євразії та обох Америках, а це дуже 
велика кількість країн. А ось декілька марок з цими комахами.  

   
 
Пояснення відповіді: цього року у президенти балотувалась Ольга Богомолець, тому й стала можливою 
така гра слів. Більше того вона представник партії Порошенка, і начебто, він обурився на неї за такий 
крок. А, взагалі, хто б не переміг на виборах, президенту є за що йти в богомольці, і вимолювати 
прощення за свої дії, невиконані обіцянки та зраджені надії українців. А тепер про приємне: як я шукала 
відповідь (якщо будете публікували мій лист, викиньте всі коментарі до цього питання і залиште лише 
відповідь.) Саме на № 25 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 філолог, 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 з підказками із питання. 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!!!  
Ось і все. Як не дивно, але до 0 год 00 хв, ще більше двох годин часу. Це на мене не схоже, я думала, що 
буду, як завжди, не встигати. А так є час почати знайомство з питаннями ІІ туру. Отже, на все добре!!! З 
великою пошаною та вдячністю, Наталія. 
Р.S. фото кросворда та фото дельтоїда сьогодні не надішлю((( сіли батарейки у фотоапараті, я вже всі 
перепробувала і з годинників, і з запальнички, і з іграшок… на них він працювати не хоче. Тому фото 
надішлю згодом. Вибачайте! 
 
2-й тур 
Єсипова Наталія 
Дні виконання завдань: 05.04.-20.04. 2019 р. 
Відповіді: 

17. Заєць. Маються на увазі білоруські паперові гроші старого зразка, де були зображені білка - 50 

копійок, бобер - 3 рублі, вовки -5 р., рись – 10р., лось – 25 р., ведмідь – 50 р., зубр – 100 р. і заєць – 1 
білоруський рубль. Нові гроші з архітектурними спорудами були надруковані у 2009 році та введені в 
обіг 31.07.2016р. До 2021 року ще буде можливий обмін старих грошей на нові в банках. 

26. Х. відстань на моїй клавіатурі складає 14,5 см. На другому місці – І – 9.5см, на третьому К – близько 

7см. Є також одне співпадіння – це літера С. 

27. Макітра. Назва ймовірно походить від словосполучення «мак терти». Хоча можливі варіанти 
іншої відповіді. 

28. Спринтер. По аналогії зі спортом: 100 м за 10 секунд, адже стометрівка є короткою дистанцією, а 

бігун на такі дистанціїї називається спринтер. Якось так, хоча я не впевнена у відповіді, чекаю 
правильної)) 

29. Кальян. Бо альт, тля і танк. Зауважую, що тля – пОпелиця, а не пЕпелиця, як це було у завданні. 

30. Малін (згідно укр. Вікіпедії, а також транслітерації з французької Маlines) або Малин (бо 

відповідний фразеологізм малиновий дзвін). Цікавинки щодо Малина або Мехелена, як його  називають 



у самій Бельгії: колись місто було столицею Іспанських Нідерландів; це батьківщина Бетховена; тут була 
перша залізниця континентальної Європи (1835р.), яка з’єднувала місто з Брюселем. Це тільки вершинка 
айсбергу щодо Мехелена (про дзвони спеціально не пишу, бо гадаю, що про них багато хто напише))) І 
ще один цікавий момент: в Україні є тезка – Малин – місто в Житомирській області. 

31. Підсікання. Не зрозуміла, чому тут не використано звичайні правила конкурсу щодо одного 

слова?? Прошу вибачення, що не надаю джерело інформації, десь загубилося посилання. Далі цитата 
мовою оригіналу: « Взять классический трюк - подсечку, технику выполнения которых в кино 
разрабатывал Алибек Кантемиров. Суть его такова: на лошадиные ноги выше копыт надеты два кольца, 
от них идут ремни - штрабаты. Всадник держит в одной руке повод, в другой руке тот самый ремень в 
нужном месте фиксирует лошади ноги. Лошадь приходит на колени, корпус поджимает ее сзади и она 
переворачивается». Наступна цитата з іншого джерела, це слова сина Алібека Кантемірова: 
Каскадер и киноактер Мухтарбек Кантемиров рассказывает: «Возьмем 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 ее момент и 
начинают на бегу растопыривать ноги так, что завалить их просто невозможно... Тогда лошадь 
приходится заменять».  

32. Земмельвейс Ігнац Філіп (1818 – 1865 рр.). Я знала і раніше, що саме Земмельвейс першим 

використував знезараження, хоча офіційно батьком асептики вважається англієць Джон Лістер, а роком 
її народження 1865. Просто на шкільний євроквест моєму класу колись дісталася Угорщина, і ми з 
дітками дуже багато інформації про цю країну і її видатних людей «накопали», в тому числі і про 
Земмельвейса. Але таких жахливо несправедливих подробиць його біографії я не знала, так жаль 
Людину… 

33. 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))) Прошу вибачення за якість малюнка!!! 

34. Сушать/ висушують/ дегідратують. Це просте питання чи 
я не помітила підвоху?? 

35. Хмельницька. (Всього в Україні 5 випадків описаних у питанні). 

Ось більш детальна інформація про перенесення обласного центру з 
Кам’янця-Подільського до Хмельницького (Проскурова), знайдена на 

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

36. МЕН. Кармен – Ментол.  

37. Документ, наприклад паспорт-книжечка старого зразка або особова справа, або кримінальна 

справа. Я розумію, що не смішно, але Ви ж знаєте, яка проблема для мене смайлики у конкурсі)))  

38. 14. Саме стільки є відповідних СЛІВ, але у кросворді є відповідь вісім, у 46 конкурсі ж на № 1 і № 9 

теж відповідь вісім, але цифрою. Тому якщо враховувати саме написання, це не враховується. 

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


39. Астрід Анна Емілія та Сельма Отілія Ловіза. Це є повні імена видатних шведських жінок-
письменниць Ліндгрен та Лагерльоф відповідно. На звороті 20 крон 1991 року зображений Нільс верхи 
на гусаку – персонаж Лагерльоф, що першою серед жінок отримала Нобелівську премію з літератури в 
1909 році. На звороті 20 крон 2015 року – Пеппі, героїня Ліндгрен – лауреатки премії Андерсона 1958 
року (61 рік тому))) 

40. Вишгород. Райцентр, підпорядкований Київській області, який називають українською Троєю за 

величезний археологічний спадок. Подробиці не встигаю написати, вибачайте!!! 

41. Цунамі. 
42. Жодна не є зайвою, на мій погляд, вони всі необхідні. 

43. Жерміналь. Згідно французькому революційному календареві (діяв з 05.10.1793 по 01.01.1806 

рр. та впродовж 71 дня 1871 року – з 18.03. по 03.05.) 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. 

44. Місяць, а саме фази місячного циклу. Саме в такий спосіб легко зрозуміти, чи молодий місяць  – 
перша чверть (Р – росте) чи старий – остання чверть (С – старий). Але це мнемонічне правило працює 
тільки в північній півкулі, бо на екваторі та у Південній півкулі місяць буде мати інший вигляд. 

45. 0101. День народження цієї дівчини – 31 грудня. 

46. Йодль.  Хоча в джерелах говориться, що це спів, а не мова (я не знайшла ніде, що це мова). Але 

одним із визначень мови є те, що мова – це засіб спілкування та передачі інформації. Йодлем зручно 
передавати інформацію між віддаленими об’єктами, розміщеними у місцевості, де добре відбиваються 
звуки, тобто в горах. Батьківщиною йодлю вважаються Альпи, але в інших місцях Землі є свої аналоги 
йодлю: «тахрир»  у перській та азербайджанській музиці; грузинське «криманчулі»; пігмеї та племена 
Меланезії також мають щось подібне; навіть наші вигуки «Гой-гой», «Гей-гей» споріднене з йодлем; 
традиційний виклик тих, хто загубився «ау» також несе ознаки йодлю.  

Свист. Аргументація щодо мови та ж сама. Про особливості та географію нижче у цитаті мовою 

оригіналу з зазначенням джерела інформації. «Сложный гористый рельеф вулканического 
происхождения Канарских островов заставил в свое время местных жителей (гуанчи) придумать 
уникальный язык, напоминающий свист. С его помощью сообщения можно передавать на расстояние 
до 5 км. В этом языке используется всего 4 согласных звука и 2 гласных. Таким образом можно 
передавать до 4000 слов. На сегодняшний день это подобное общение можно услышать только на 
острове Гомера (поэтому этот язык и называется Гомерический свист)». Источник: 
https://kulturologia.ru/blogs/130915/26250/ 

47. НРР – національний реєстр рекордів України, аналог Книги рекордів Гіннесса, засновано 10.10.1989 

року. 

48. Глен. Джон Глен – перший американський астронавт, який облетів Землю, він зробив це тричі 

20.02.1962 року. Але вражаючим є той факт, що він повторив орбітальний політ у віці 77 років, таким 
чином він є найстарішою людиною, яка це зробила. Багато цікавого ще тут: 
https://nv.ua/world/countries/ushel-k-zvezdam-v-ssha-skonchalsja-znamenityj-astronavt-dzhon-glenn-
315555.html 

49. 4. Стільки м’ячів було забито у грі команд А і С, які зіграли в нічию з рахунком 2:2. 

50. Місце. Мова про культовий телесеріал Станіслава Говорухіна за романом братів Вайнерів з 

Володимиром Висоцьким в головній ролі – «Місце зустрічі змінити не можна». Я думаю Вам напишуть 
про цей фільм багато всього інші учасники. А я повідомлю Вам, що в той же 1979 рік у Радянському 
Союзі вийшов ще один п’ятисерійний фільм «Час обрав нас» про білоруських партизанів, який знімався 
відповідно на «Білорусьфільм». 
Ось і все. До кінця цього конкурсу залишається близько півгодини, тож до наступного літнього конкурсу. 
На все добре!!! З величезною подякою та повагою, Наталія.  
Р.S. З нетерпінням очікую правильні відповіді  
 
 

https://kulturologia.ru/blogs/130915/26250/
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

