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Шановні організатори! Висловлюємо Вам щирі слова вдячності та поваги! Ох і закипіла 
робота у нашій родині щодо Ваших завдань. Не з одного приводу дискутували! Цього разу дуже 
хотілося дати відповіді на всі запитання, тому довелося заручитися підтримкою всієї сім’ї. 

Хоча у правильності деяких відповідей є сумніви, проте вдячні за купу нової інформації, за 
прагнення до самовдосконалення, за цікавий та корисний досвід, за наше родинне вечірнє 
дозвілля! У прямому сенсі вся сім’я «підсіла» на «50 слів», тому з нетерпінням чекаємо нових 

завдань! 
Як завжди, над Вашими завданнями надзвичайно пізнавально працювати. А запитання 

№21 вартує не одного балу, а, можливо, й усіх 5! 
Зичимо наснаги, креативності, неупередженості, гарного настрою та бадьорого 

самопочуття! 
 З повагою та найкращими побажаннями,  родина Саражинських. 

----- 

Вікторія: «Мені сподобалися запитання. Є і з каверзами, і з оригінальним підходом, 
і з нестандартним трактуванням. Було дуже цікаво й захоплююче копирсатися в пошуках 
правильних відповідей, а потім, коли знайдеш відповідь, радіти, як дитина. І навіть якщо 

якась відповідь виявиться хибною, то процес пошуку інформації переважає невдоволення 

собою.  Дякую Вам за цікаве дійство самовдосконалення та позитивні емоції!» 
----- 

«Добрий день, шановні організатори цього фантастичного конкурсу під скромною назвою 
«50 слів». Час йде невпинно, все змінюється, але єдине що було, є і сподіваюсь буде завжди в 
моєму житті – це рідний моєму серцю конкурс «50 слів». Кожної пори року, у третій декаді 

першого місяця я з нетерпіння очікують на новий захід «50 слів». В мені бурує радість, жага і 
величезна цікавість до нових запитань цього конкурсу. І тому я завжди говорив і буду говорити 
слова вдячності всім хто зберігає та популяризує захід «50 слів».  Дякую всім за невтомну працю. 
За те, що не зупиняєтесь вигадувати все нові і нові запитання, над якими нам, справжнім патріотам 
цього конкурсу, треба не мало посидіти та недосипати, аби знайти та додуматися до правильної 
відповіді. Щастя, здоров`я та сімейного благополуччя всім вам. З великою повагою, ваш Віктор 

Пономаренко!!!» 
----- 

«З кожним разом я не перестаю дивуватися тому, наскільки цікаві, пізнавальні, нові та 
несхожі на попередні запитання ви надаєте нам для опрацювання. Це велика праця, щоб знайти 

їх та розповісти іншим. За це я вам безмежно вдячний. Бо знання, які я отримую відповідаючи на 

ці запитання, точно будуть мені у нагоді в подальшому житті. І в цьому я вже не раз 
переконався. Тож вже не вперше хочу виразити вам слова найщирішої вдячності. Дякую за ваші 
старання та наполегливу працю. Бажаю миру, щастя, злагоди, а головне міцного здоров`я, бо як 

ми знаємо його не купиш. 
З безмежною шаною, ваш Віктор Пономаренко!!!» 

----- 

Наталка: «З нетерпінням завжди чекаю на конкурс – справжнє свято 
самовдосконалення. Як завжди, я дуже-дуже Вам вдячна за конкурс, за можливість 

дізнаватися стільки нового у найрізноманітніших галузях, за відчуття азарту і 
передчуття цікавинок-сюрпризів, що будуть у коментарях до правильних 

відповідей. Наснаги Вам, незгасаючого творчого вогника, сил, здоров’я та 

ЩАСТЯ!» 
----- 

Наталія [з нашим оргкомітетнівським закликом до учасників відреагувати на це 
запитання]: «Здається, що цей конкурс найскладніший. Цікаво було б дізнатися думку інших 
учасників, що багаторазово беруть участь у конкурсі. Можливо, поділитеся такою 

інформацією в коментарях?» 
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ВІДПОВІДІ  НА  ЗАПИТАННЯ  49-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Єлис(-з)аветград. 

З 10 (21) лютого 1784 року до 5 вересня 1924 року. 
Наприклад: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кропивницький#Виникнення_та_становлення_міста. 
Єлизавета: «Достеменно не відомо, коли виникла назва Єлисаветград. Вважається, 

що назва Єлисаветград з’явилась з отриманням статусу міста по указу від 14 лютого 
1775 році. Однак документ про присвоєння назви Єлисаветград і досі не знайдений. 

Цілком можливо, що ця назва була офіційно впроваджена наприкінці 1770-х років. Цей 
випадок не поодинокий для Російської імперії. Щось схоже відбувалось з містом Одеса. 

У 1794 році починається забудова міста, яке в офіційних документах називається 
Хаджибей. У січні 1795 році в указі вперше з’являється назва Одеса, проте не йдеться 
про перейменування Хаджибея на Одесу. Протягом наступних років в офіційних 

документах паралельно вживаються обидві назви. Новостворений Санкт-Петербург 
крім цієї назви в різних документах також називали Петрополем». 

https://gre4ka.info/kultura/19313-do-pereimenuvannia-kirovohrada-1755-1775-misto-
bez-nazvy-foto. 

Декілька учасників: «Статус міста отримав у 1784 році. З моменту заснування у 
1754 році він іменувався «фортецею Святої Єлисавети», або просто Єлисавет». 

Ольга: «10 (21) лютого 1784 – 5 вересня 1924 – Єлисаветград; 
5 вересня 1924 – 27 грудня 1934 – Зінов'євськ; 

27 грудня 1934 – 10 січня 1939 – Кірово; 
10 січня 1939 – 14 липня 2016 – Кіровоград. 

Оскільки від 1926 року Зінов'єва стали вважати «ворогом народу», у радянських 
джерелах часто назва «Зінов'євськ» не згадувалася. У них писали, що місто називалося 
Єлисаветградом до 1934 року». 

За Кіровоград – лише 2 бали. Так розуміємо, що ці учасники акцентували свою 
увагу на понятті "обласний центр", який згадується в запитанні лише один раз, а не на 

слові "місто", яке згадується двічі. 
До речі, голова оргкомітету спочатку непродумано запропонував за відповідь 

Кіровоград нараховувати лише 2 бали, члени оргкомітету чомусь згодилися з ним, і 

аж потім, коли «поїзд уже поїхав» і «закон уже був прийнятий» (☺), до нас дійшло, що 

треба було тут давати не 2, а 3 чи й 4 бали. Адже ці учасники все ж ВИКОНАЛИ всю 

практичну частину цього завдання: брали лінійку, проводили лінії ... . А за нашою 
традиційною концепцією в запитаннях №1 та в №26 це є найважливішим. Тому 
перепрошуємо, що й тут, і в підсумку дехто не дорахується 1-2-х заслужених балів. 

https://gre4ka.info/kultura/19313-do-pereimenuvannia-kirovohrada-1755-1775-misto-
bez-nazvy-foto. 

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/Історія_Кропивницького . 
Учасник Б. зауважує (цитуємо його без ніяких правок): «З приводу Вашого 

зауваження щодо відповіді на запитання №1 хочу зазначити, що автор, використавши 
вказівний займенник «це» («це місто») граматично привернув увагу до попереднього 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кропивницький#Виникнення_та_становлення_міста
https://gre4ka.info/kultura/19313-do-pereimenuvannia-kirovohrada-1755-1775-misto-bez-nazvy-foto
https://gre4ka.info/kultura/19313-do-pereimenuvannia-kirovohrada-1755-1775-misto-bez-nazvy-foto
https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/Історія_Кропивницького
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речення. Порівняйте, будь ласка, ось такі словосполучення: «прямі лінії» (у першому 
реченні) та «цих прямих» (у другому реченні). Йдеться ж про одне й те саме? 

Аналогічно «сучасний обласний центр» та «це місто» сприймається як одне 
поняття. Якщо ж автор мав на увазі інше місто, то доречним було б формулювання: 
«…місто, що знаходиться поруч із цим обласним  центром, називалося по-різному». 

 

2. Дощ. 

Щодо прислів’їв/приказок, то, приміром: 
Як вересніє, то i дощик сіє. 

В осінню негоду сім погод на дворі: сіє, віє, крутить, свистить і рве, ллє і сніг мете. 
Осінь іде і дощ за собою веде (книжкове пояснення: у цьому прислів’ї мова йде 

про те, яка погода характерна для осені. Осінь завжди асоціюється з дощами та 
підвищеною вологістю). 

Осінь негоду несе (книжкове пояснення: так говорять тому, що осінь – це пора 

сильних і затяжних дощів. Незважаючи на те, що дощі дуже потрібні для всієї живої 
природи, ми, люди, часто прирівнюємо їх до негоди). 

Осінній дощ дрібно сіє та довго тягнеться (книжкове пояснення: сенс прислів’я в 
тому, що осінні дощі, як правило, затяжні. Дощ може накрапувати щодня протягом 

довгого часу. У той час як літній дощ, наприклад, найчастіше зливовий. Він сильний, 
але швидко проходить). 

Наталка: «Ще одна характеристику дощу, окрім інтенсивності, це діаметр крапель. 
У народній прикметі «Чим менше краплі дощу, тим довше він буде йти» сказано 

«дрібно», тобто там – краплі малого діаметру». 
Богдан: «Сіяти (у переносному значенні) – падати на землю (про густий, дрібний 

дощ, сніг).  

Дощ, як крізь підситок, сіяв густий та дрібний (Панас Мирний). 

Вже третю добу сіє на полонині дрібний мачкатий дощик (М. Коцюбинський)». 

https://dovidka.biz.ua/prisliv-ya-pro-doshh/. 
http://teka.ks.ua/post/narodni/prysliv-ia-ta-prykazky-pro-pryrodni-iavyshcha/. 
 

3. Там два обличчя. 
Залежить від того, як «налаштувати» зір, сприйняття. 

Багато хто пише: «Це картина-ілюзія з подвійним змістом «Поцілунок» 
української художниці Софії Левицької. Майстер таких картин – тернопільський 

художник Олег Шупляк (серія «Двовзори»). Такі малюнки часом використовують для 
проведення психологічних тестів сумнівної вірогідності: https://intermarium.com.ua/test-na-

dekilka-sekund-chyye-oblychchya-ty-bachysh-na-tsij-kartyni/». 
Аня: «Існує таке поняття, як двоїсте або багатозначне зображення. Це картинки, 

де заховано два малюнка і, в залежності від тих чи інших факторів, різні люди 
спершу звертають увагу на різні малюнки. Це пояснюється тим, що при сприйнятті 
таких зображень у людини виникають різні уявлення, однаково відповідні 

зображеному. Такі зображення відносяться до оптичних ілюзій. Вони не тільки 
можуть багато розповісти про те, як працює мозок — вони також можуть розповісти 

багато цікавого про нашу особистість, тому їх часто пропонують у якості тестів». 

https://dovidka.biz.ua/prisliv-ya-pro-doshh/
http://teka.ks.ua/post/narodni/prysliv-ia-ta-prykazky-pro-pryrodni-iavyshcha/
https://intermarium.com.ua/test-na-dekilka-sekund-chyye-oblychchya-ty-bachysh-na-tsij-kartyni/
https://intermarium.com.ua/test-na-dekilka-sekund-chyye-oblychchya-ty-bachysh-na-tsij-kartyni/
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Хоча голова оргкомітету і скептичний до всіляких гороскопів, «гадань на кавовій 
гущі» і частково до фізіономіки, але ... Ольга і приблизно те саме – Віктор пишуть: 

«Якщо ти дівчина і спочатку звернула увагу на жінку – це значить, що незабаром у 
твоєму житті відбудуться зміни, яким ти будеш дуже рада. Погляд дівчини 
спрямований вгору, що символізує позитивний і оптимістичний настрій. Твоє серце 

повно надії, ти готова до змін, хоча повністю задоволена нинішнім розкладом речей.  
Якщо ти хлопець, який побачив на картинці дівчину, це означає, що ти 

сфокусований на протилежному полі. Можливо, є дівчина, яка не відповідає тобі 
взаємністю, і всі свої сили ти витрачаєш на те, щоб її досягти. Але потрібно залишити 

це і приділити увагу собі і саморозвитку, щоб стати краще і впевненіше в собі. Це 
допоможе тобі знайти другу половинку. 

Якщо ти дівчина і першим побачила обличчя хлопця – це значить, що ти 
налаштована на романтичні стосунки, а якщо у тебе є партнер, це говорить про ваш 

сильний зв'язок. Ти часто думаєш про свого коханого. Хлопець на картинці уособлює 
хороші і здорові зміни в ваших стосунках. Якщо ти самотня, 

то зовсім скоро зустрінеш свого хлопця. 
Якщо ти хлопець і помітив обличчя чоловіка на 

картинці – це значить, що тебе щось турбує. Можливо, це 
занепокоєння з-за конкуренції на роботі або тебе турбує 
якийсь друг, колега чи хлопець з твоєї команди. Також це 

може бути ознакою ревнощів. У будь-якому випадку тобі 
не по собі, з цим потрібно розібратися». 

Праворуч – ще два такі рисунки. 
О* (та ще дехто) пише таке, з чим оргкомітет не 

згодився: «Дівчину. http://baguzin.ru/wp/sila-paradigm-
kakaya-zhenshhina-izobrazhe/. Тут подібний малюнок, і він 

мені більше подобається». 
 

4. Перший. Один. 1.  

Усі мешканці крім, як правило, 
«першоповерховиків» користуються цією кнопкою. 

Підступність запитання в тому, що для 
отримання відповіді потрібна та використовується 

далеко не вся інформація, наведена в цьому запитанні. 
Але й цим ми готуємо вас до зустрічі з життєвими 

проблемами, звичаями. Адже невже вам буде завжди 
потрібна вся інформація, знайдена про те чи інше 

запитання? А те, що шкільні та ВНЗ-івські програми 
дають трафаретні завдання на кшталт: «З усіх ось 

таких даних утворіть відповідь», – то є дуже хибною 
навчальною практикою. 

Ольга: «1 та 0 поверхи (в залежності від того, в 

якій країні цей будинок). Бо: «... В мире существует по 
сути лишь два основных подхода к именованию этажей. Один из них наибольшим 

Гумор "Ані",  

не пов'язаний 

з запитанням: 

http://baguzin.ru/wp/sila-paradigm-kakaya-zhenshhina-izobrazhe/
http://baguzin.ru/wp/sila-paradigm-kakaya-zhenshhina-izobrazhe/
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образом распространен в Европе вообще и в Великобритании в частности, другой же 
привычен жителям США и нам. 

Возьмем, к примеру, четырехэтажный дом. Поселив британца и американца на 
второй этаж, и спросив обоих, на каком этаже они живут, мы получим разные ответы: 
британец скажет, что живет на первом этаже, а вот американец признается в том, что 

поселился на втором. Почему так? 
Дело в том, что в принятой в Европе и Великобритании системе нумерации этажей 

любой дом начинается с так называемого "нулевого этажа" – ground floor, который в 
США (а также и у нас) называется первым. Этаж, следующий за ground floor, британец 

назовет первым – first floor, а житель США – вторым – second floor». 
На зауваження одного учасника: «І хочу зауважити, що в запитанні є дві помилки 

в закінченнях слів. Правильно треба було сказати: «Укажіть поверх (а не поверхи), на 
якому (а не на яких) у цьому будинку найчастіше за інші натискається кнопка виклику 

ліфту» – то в тому й криється каверза, що цим ми бажали додатково ускладнити вихід 
вас на правильну відповідь. 
 

5. Котляревський. 
Іван Петрович. 

У буденному спілкуванні Іван користувався російською мовою, у світському 
товаристві – французькою. А його твори - це щира українська мова полтавського люду. 

https://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-kotlyarevskogo/. 
 

6. Курка. 

Автор запитання: «Кокоче, коли знесе яйце. На мою думку, їй 
краще було б мовчки робити свою справу, не привертаючи уваги 

тих (котів, пацюків, собак, ...), хто може, «намотавши це на вуса», 
спробувати вкрасти яйце».  

Світлана: «Але звідки ж їй знати, що те яйце в небезпеці? Вона 
ж – дурна курка. До речі, ніде не знайшла наукового пояснення 

такої курячої поведінки». 
Хоча наступна відповідь і неправильна, але задля цікавої інформації наводимо її з 

коментарем учасниці Лізи: «Індик. Іноді неадекватна поведінка індика виявляється 
просто початком шлюбного періоду. Під час нього птиці можуть не агресивно нападати 

один на одного, клювати, голосно курликали. Це елементи банального загравання.  
У деяких випадках самки дістають самців до того, як останні досягають статевої 

зрілості. Особи жіночої статі роблять це швидше, тому починають проявляти інтерес 

до особин чоловічої статі, а ті відповідають агресією, адже не розуміють, чого від них 
хочуть.  Важливо. Відкинуті самки впадають в депресію або лють і влаштовують 

криваві бої.  Все, що потрібно – на час розділити птахів. Бажано до активних самкам 
пустити зрілого самця, тоді вони залишаться задоволені. Він реалізує їх сексуальні 

потяги. Якщо поки цього зробити не можна, підтримуйте нерви індичок хорошим 
змістом з найкращими умовами. Бажано, годувати їх спеціальним кормом, тимчасово 

зменшення шумового навантаження тваринні інстинкти. 
https://ua.in.ua/kryk-indyka-prychyny-porushennia-povedinky-indykiv.html». 

 

https://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-kotlyarevskogo/
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7. 48. 
Залежно від того, як рахувати, там було десь мінімум 20 штук (комплектів).  

Для порівняння: в інших конкурсах таких ілюстрацій було максимум по 5-7. 
Світлана: «Відчуваються віяння часу. Тепер і в школі без малюнків дітям нічого 

не втиснеш у голову: кліпове бачення й мислення!». 
 

8. Планетарії(-й). 

Наталка: «Ох, і бардак у цій Вікіпедії!!! У статті Планетарій перелічено 9 штук: 
Вінницький (працює з 1965 р. у Центральному міському парку), Дніпровський 

(зазначено, що з березня 2019 р. на реконструкції), Донецький (хоча їх насправді два: 
старий з 1962 р. і новий цифровий з 2008р .), Запорізький (його немає у переліку 

планетаріїв України, а так він є і працює при Центрі дитячо-юнацької творчості з 2017 
року), Київський (найперший і найбільший планетарій України, відкрито 1952 р.), 
Одеський (!!! Який не функціонує з 1993 р. і розграбований!!!), Харківський (з 1957 р.), 

Херсонський (з 1960 р.) і Черкаський (з 1961 р.). А в статті Категорія: Планетарії 
України їх уже 13 штук, серед яких окрім перерахованих вище є Житомирський (про 

який ніхто в Житомирі не чув!?? Хіба що оголосили у 2006 р., що він буде в музеї 
космонавтики), Кіровоградський, Трускавецький (закрито у 1990 р.), Кам’янець-

Подільський (розформували в 1990, зараз там Георгіївська церква), Уманський 
(відкрито в 2003 р. при педагогічному університеті), Чернігівський (невідомо з якого 

часу функціонує при педуніверситеті)». 
 

9. 2. 

Ідея запитання взята з телепрограми про здоров’я чоловіків.  
А ось – думка ще одного лікаря: https://gazeta.ua/articles/health-newspaper/_35-

rokiv-i-ne-mozhe-ditini-zachati-stani-rozstibnuv-a-tam-stringi/631279?mobile=true. 
За, скажімо, відповідь «немає правильної відповіді», навіть з красивими 

логічними поясненнями на кшталт наведених нижче – лише 0,3 балу. На жаль (увага, 
Богдане – НА ПРЕВЕЛИКИЙ ЖАЛЬ!), членам оргкомітету вони видалися не зовсім в 

тему запитання. Швидше за все, тут Ви, Богдане, «копнули надто глибоко та 
професійно». Ще раз перепрошуємо та сподіваємося, що це не вплине на Ваше 

прагнення брати участь в наших заходах і надалі. 
Учасники Б. та десь у цьому напрямку – і В., яким за такі пояснення тут все ж були 

зараховані "одинички": "Не обираю жодного варіанту із запропонованих, оскільки 
більш важливим фактором для здоров’я є не крій та форма, а матеріал, з якого пошита 
білизна. На підтвердження своєї думки наводжу факти з кількох джерел.  

Дослідники Гарвардського університету з’ясували, що крій чоловічих трусів 
впливає на запліднення та якість сперми. Американські вчені повідомили, що краще 

носити боксери, а не звичної форми труси, які можуть гальмувати здатність чоловіків 
до запліднення. Але не всі згодні з думкою британських вчених. За словами доктора 

медичних наук, уролога Юрія Гурженка, більш важливим є саме склад, а не форма 
спідньої білизни. «Для репродуктивного здоров’я важливо, щоб труси дихали. Будуть 

вони боксерами, або звичайними трусами – ролі не грає. Грає роль тільки те, з чого 
вони зроблені». 

https://gazeta.ua/articles/health-newspaper/_35-rokiv-i-ne-mozhe-ditini-zachati-stani-rozstibnuv-a-tam-stringi/631279?mobile=true
https://gazeta.ua/articles/health-newspaper/_35-rokiv-i-ne-mozhe-ditini-zachati-stani-rozstibnuv-a-tam-stringi/631279?mobile=true
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Якщо ви таки хочете перестрахуватися – купуйте і для пляжу, і для повсякденного 
життя білизну з натуральних тканин. 

https://znaj.ua/popcorn/yaki-trusy-zalyshat-cholovika-bez-potomstva. 

Треба зауважити, що урологи, сексопатологи і сімейні лікарі-
терапевти щодо вибору чоловічої білизни дають однакову пораду: не варто надавати 

великого значення формі. Головне, щоб було зручно і не порушувались правила 
інтимної гігієни. Будь-які труси  (бріфи, сліпи, джокі, боксери, танга, стрінги тощо) не 

повинні надмірно обтягувати, різати, тиснути. У них має бути зручно і ходити, і сидіти. 
https://2plus2.ua/novyny/brifi-slipi-hipsi-yak-vplivayut-na-zdorovya-cholovika-

novomodni-trusi. 
Міфу про те, що вузькі плавки впливають на фертильність чоловіка, вже багато 

років, а у нього й досі є свої шанувальники. Насправді фасон чоловічої спідньої білизни 
ніяк не впливає на кількість сперматозоїдів. Тому лікарі кажуть, що вибір трусів – 

справа смаку. 
http://www.otozh.com.ua/2019/06/16/13-faktiv-pro-nizhnyu-biliznu-pro-yaki-vi-

shvidshe-za-vse-nikoli-ne-chuli/". 

https://aif.ru/health/life/13902. 

https://mport.ua/lajfstajl/style/758880-muzhskie-trusy-chto-nosit-chtoby-nravit-sja-
devushkam. 

https://tkaner.com/belyo/trusy/kakie-trusy-luchshe-dlya-muzhchin/. 

http://nczd.ru/kakie-trusy-dolzhen-nosit-muzhchina/. 
https://daitres.ru/articles/article-kakie-trusy-luchshe-nosit-muzhchine.html. 

https://espreso.tv/news/2015/01/13/spidnya_bilyzna_vplyvaye_na_cholovichu_potenci
yu____eksperty. 
 

10. 396,5 ... 400.  
Аеропорт «Хуанчо-

Іраускін» (острів Саба в 
Карибському морі) – один із 

найнебезпечніших повітряних 
портів світу. Посадка літаків у 

ньому дозволена лише 
спеціально сертифікованим 

пілотам. 
Принагідно: ось повчальна 

частина листування двох членів оргкомітету із цього запитання: 
В. (який відстоював іншу відповідь: 525 в Куршавелі, Франція): «Пропоную зняти 

запитання. Щодо Сабу – то ніде не зустрів даних про те, що це публічний аеропорт». 
Є. «http://www.sabagovernment.com/department_airport.html. 

Офіційний сайт острова, сторінка про аеропорт, написано 20000+ пасажирів за рік. 
В інтернеті також можна знайти інформацію про квитки. Це говорить про його 
«публічність». Хіба ні?». 

В. «Як аргумент про зняття запитання: пересічному учаснику, мабуть, ті метри ні 
про що не скажуть.  І ще: а Куршавель також «б’є себе в груди» щодо найкоротшості». 

https://znaj.ua/popcorn/yaki-trusy-zalyshat-cholovika-bez-potomstva
https://2plus2.ua/novyny/brifi-slipi-hipsi-yak-vplivayut-na-zdorovya-cholovika-novomodni-trusi
https://2plus2.ua/novyny/brifi-slipi-hipsi-yak-vplivayut-na-zdorovya-cholovika-novomodni-trusi
http://www.otozh.com.ua/2019/06/16/13-faktiv-pro-nizhnyu-biliznu-pro-yaki-vi-shvidshe-za-vse-nikoli-ne-chuli/
http://www.otozh.com.ua/2019/06/16/13-faktiv-pro-nizhnyu-biliznu-pro-yaki-vi-shvidshe-za-vse-nikoli-ne-chuli/
https://daitres.ru/articles/article-kakie-trusy-luchshe-nosit-muzhchine.html
https://espreso.tv/news/2015/01/13/spidnya_bilyzna_vplyvaye_na_cholovichu_potenciyu____eksperty
https://espreso.tv/news/2015/01/13/spidnya_bilyzna_vplyvaye_na_cholovichu_potenciyu____eksperty
http://www.sabagovernment.com/department_airport.html
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Є. «Це (про Сабу) є не тільки там. Подивіться статтю в російській Вікіпедії. Є ще 
більші статті в німецькій і англійській». 

За аеропорт Skyline в 
Інком, штат Айдахо (кажуть, що 
там смуга довжиною лише 122 

метри) і без згадки ще й «Хуанчо-
Іраускін» – на жаль, поки що 0. Бо 

нами ніде не знайдено посилання на 
те, що той аеропорт Skyline є 

публічним, тобто таким, який 
виконує регулярні авіарейси з 

цивільними пасажирами. А щодо 
122 метрів, то не уявляємо, який 

цивільний (не військовий!) літак 
має такий розбіг. Може, це – якийсь 

одномоторний одномісний велосипед? (☺). Або саморобний паперовий літачок? 
Чекаємо додаткову інформацію від учасників, після якої, може, підправимо їхні бали.  

https://darriuss.livejournal.com/250121.html. 
https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-

aeroportiv-svitu. 

https://life.pravda.com.ua/travel/2013/10/26/141894/. 

http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/25-najnebezpechnishix-aeroportiv-svitu.html. 
 

11. Щастя. 

Щастя – як трясця, як нападе – не скоро покине. 
Щастя, як трясця, [на] кого схоче, [на] того нападе. 

Іван Багряний. «Тигролови» («Українська література», 11 клас).  
 

12. Бетмен. 

Спочатку – Бет-мен.  
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0

%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81). 
Супермен – на жаль, 0. Цьому поняттю вже більше 100 років. 

Супергерой – на жаль, 0. Він трішки (майже на рік) старший за Бетмена. 
Майже те саме – і щодо людини-факелу, але «з точністю до навпаки»: йому зараз 

не 80,5 років, а рівно 80. 
А щоб стимулювати учасників уважно вичитувати відповіді та коментарі, давайте 

цього разу вдіємо незвично. Тим учасникам, які сповістять нам, що вони написали 
відповіддю або Супергерой, або людина-факел (а також ураховуючи те, що точну 

"дату народження" людини-факела знайти важкувато, а це, наприклад, вказується в 
англійській https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Burgos), ми нарахуємо вам тут по 0,3 балу. 
 

13. Уведення в обіг банкноти номіналом 1000 гривень.  
Національний банк України з 25 жовтня 2019 року запроваджує її в обіг. 

Добірка ще деяких аеропортів (не «Хуанчо-Іраускін») 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BE
https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-aeroportiv-svitu
https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-aeroportiv-svitu
https://life.pravda.com.ua/travel/2013/10/26/141894/
http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/25-najnebezpechnishix-aeroportiv-svitu.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81)
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Burgos
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https://www.unian.ua/economics/finance/10596411-v-ukrajini-z-yavitsya-nova-
banknota-v-1-tisyachu-griven-foto-video.html 

За емісія – лише символічні і хто його знає чи заслужені 0,3 балу. Адже такі 
учасники поверхово та помилково приєднали термін «емісія» до поняття уведення в 
обіг банкнот нового номіналу. Вони інтерпретували це слово, не відаючи ту корінну 

відміну, що емісія – це зовсім не те, по що йдеться в запитанні. Бо емісія – це дійсно 
друк та уведення в обіг нових банкнот, ... але – старих , а не нових номіналів. 
 

14. 8. 

Ку-ку-рі-ку. 
Кількість звуків, які видає тварина (за найпоширенішими слов’янськими версіями, 

які, між іншим, нічого спільного не мають з дійсністю):  гав;  му;  ку-ку;  кря;  ме;  хрю. 
Богдан: «Натяк щодо звуконаслідування був у 34-му запитанні 48-го заходу: «До 

речі, десь занотуйте собі ось таке: ой ще й як це поняття стане вам у нагоді в одному з 

запитань осіннього 49-го заходу «50 слів»!»  
 

15. США.  
Сир. Приблизно 30 % світового виробництва. 

Поживна цінність сиру зумовлена високою 
концентрацією білків та жирів. 

У світі виготовляють сотні сортів сиру. Їхні тип, 

консистенція, аромат залежать від походження молока 
(включаючи харчування тварин), того, чи було воно 

пастеризоване, жирності, бактерій і цвілі, обробки, 
умов і тривалості дозрівання. Як ароматизатори можуть використовувати трави, спеції 

або деревний дим. Жовтий та червоний колір багатьох сирів є наслідком додавання 
вічнозеленого деревця аннато, яке широко використовується як харчовий барвник, 

альтернативний аналогічним синтетичним засобам. 
Євгеній: «Дірки – це так би мовити бульбашки з газом. Згідно з останніми 

дослідженнями, характерні дірки в швейцарських сирах утворюються не тільки через 
діяльність молочнокислих бактерій, а також через мікроскопічні шматочки соломи, що 

потрапляють у сир. В останні роки, завдяки механізації процесу доїння, кількість таких 
частинок зменшилася, і так само менше стало дірок».  

Світлана: «Ідеться про так званий твердий сир. Сир без «очей» називають 
«сліпим». А останні дослідження швейцарських учених спростовують теорію про 
виникнення дір через діяльність бактерій: 

https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150529_swiss_cheese_holes_she». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сир 

http://moyaosvita.com.ua/juzha-i-napoi/chomu-v-siri-ye-dirki/ 
 

16. Виростити.  Посадити.   З(по-)будувати. 
Виростити сина; посадити дерево; з(по-)будувати дім. 

Ольга та Єлизавета: «Три речі, які повинен зробити справжній чоловік, відомі 
кожній жінці. Думаю, всім давно відома прислів'я про те, що справжній чоловік 
повинен посадити дерево, побудувати будинок і виростити сина. Однак, як 

https://www.unian.ua/economics/finance/10596411-v-ukrajini-z-yavitsya-nova-banknota-v-1-tisyachu-griven-foto-video.html
https://www.unian.ua/economics/finance/10596411-v-ukrajini-z-yavitsya-nova-banknota-v-1-tisyachu-griven-foto-video.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150529_swiss_cheese_holes_she
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перетворилися під тиском сучасних технологій ці 
горезвісні три речі і які вони в нинішній час?  

У минулі часи справжній чоловік зобов'язаний був 
побудувати будинок. По суті своїй, будинок в минулі часи 
– це захист від холодів і ворогів. Оскільки будинком 

можна було назвати і замок, який надійно укріплений і 
захищений. Хороший будинок завжди цінувався, з простої 

причини, ніж надійніше житло, тим більше у людини 
шансів уберегтися від погодних катаклізмів і 

недоброзичливців. Крім цього, не кожна людина могла 
собі дозволити справжнє житло, а не банальну халупу, яка 

розвалиться від найменшого подиху. Саме з цієї причини 
справжній чоловік, який повинен зробити 3 речі, завжди 

намагалися вибудувати хороший будинок для того, щоб 
отримати наречену. Оскільки в усі часи батьки бажали 

видати дочку за найнадійнішого людини. А міцний будинок є першим доказом 
надійності чоловіки, він говорить про те, що чоловік зміг накопичити коштів і 

власноруч звести житло, що, крім усього, говорить і про фізичну силу.  
Про що нам зможе розповісти великий особняк в сучасному світі? Швидше за все, 

про те, що чоловік має не малі матеріальні засоби і у нього є можливість як придбати 

будинок, так і найняти робітників для будівництва. У нинішній час мало хто будує 
будинок власноруч, і в разі якщо таке відбувається, то це говорить нам про те, що 

людина просто не має достатньо коштів, для того щоб заплатити бригаді 
кваліфікованих будівельників. Зведення будинку самостійно, що повинен в ідеалі 

зробити справжній чоловік, займе не один рік, і з цієї причини в нинішній час чоловік 
повинен не побудувати будинок, а придбати його. І це зовсім не обов'язково повинен 

бути особняк, в якості «дому» може служити простора квартира в хорошому районі. 
Поняття будинку, по суті своїй, не надто змінилося після часу. Батьків все точно як і 

раніше турбує житлоплощу майбутнього зятя, от тільки зараз їх хвилюють не ворожі 
набіги і холодну пору року, а перспективи жити в одній квартирі з молодою парою, 

цього само собою не хоче ніхто, та й оренда квартири, яка обійдеться не дешево , 
вдарить по майбутньому бюджету їхньої дочки. Робимо висновки, першу річ, яку 
повинен зробити справжній чоловік нинішнього часу, – це отримати житлоплощу. І 

зовсім не важливо, яким чином отримано, нехай це подарунок, спадщину або чесно 
зароблена квартира, найголовніше, щоб чоловікові було, де жити зі своєю дружиною.  

Другим вчинком серед трьох речей, які повинен зробити справжній чоловік, – 
значить посадити дерево. Що ж ховалося за даним виразом в минулі часи? Отже, дерево 

– це першочергово урожай, якщо врожай є, отже, взимку родина не стане голодувати. 
Тоді під посадкою дерева увазі те, що у чоловіка є своя земля, на якій справжній чоловік 

може і обов'язково вміє вирощувати злаки, овочі і фрукти. Адже ні для кого не секрет, 
що землеробство було однією з головних професій. Якщо чоловік хороший землероб, 

у нього є їжа в будинку. А якщо торгувати вирощеним, то чоловіки з'являлася 
можливість придбати одяг, дрова на зиму, щоб не мерзнути.  
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Для чоловіка нашого часу посадити дерево – це означає отримати 
високооплачувану роботу. Адже в наш час придбати можна фактично все, і головна 

валюта – не хліб, а саме гроші. Та й запити людей сучасності набагато вище в 
порівнянні з предками. З цієї причини для того щоб повноцінно жити в нинішній час, 
слід мати достатньо коштів, які приносить перспективна робота. Саме з цієї причини 

сучасні чоловіки повинні не просто навчитися обробляти власну земельну ділянку. Їм 
слід мати високий інтелект і отримати в гарну освіту, за допомогою якого можна знайти 

вартісну роботу, для того, щоб мати високі заробітки. Слід бути амбітним, вміти 
знаходити рішення і при цьому ніколи не здаватися. Так що, певною мірою, чоловікам 

нинішнього часу набагато складніше виконувати правило під другим номером.  
І останнє, що повинен зробити справжній чоловік, – це виростити сина. Напевно, 

це те, що не зміниться ніколи. Кожен неодмінно бажає продовжити свій рід, побачити 
у своїх дітях бажані якості, які в них вкладаються з дитинства. Само собою, часи 

змінюються, і методи виховання стають зовсім іншими, проте в основі залишається 
одне, а саме – виростити зі свого чада гідного члена соціуму. Саме це і повинен зробити 

кожен істинний чоловік. Він ніколи не залишить чадо і не спробує ухилитися від своїх 
зобов'язань. Справжній чоловік є справжнім батьком і тому стане виховувати дитину і 

ніколи не скаже, що у нього не вистачає часу. Даний тип чоловіків завжди встигав 
будувати будинки, ростити дерева, але, при цьому, і діти ніколи не залишалися без 
уваги. Виховання у цих чоловіків обов'язково суворе і справедливе, і вони, звичайно ж, 

люблять власних дітей. Заради дитини вони будують самий затишний будинок і 
ростять саме шикарне дерево, ці чоловіки роблять все що можуть і навіть те, що не 

можуть».   https://krasa-jinky.in.ua/27-stil-zhittya/dozvllya/1546-3-rech-yak-povinen-
zrobiti-spravzhnj-cholovk.html. 

Вікторія: «Вислів давно вже придбав відтінок народної мудрості, яка учить тому, 
що чоловік впродовж свого життя (принаймні, одного разу) повинен проявити турботу 

про природу, потурбуватися про продовження свого роду, а також забезпечити своїй 
сім'ї місце проживання. 

Часто цю фразу вимовляють під час тостів, хоча кому належить авторство цього 
вислову, невідомо. Схоже звучить фраза в Талмуді. Там сказано, що «людина повинна 

спочатку побудувати будинок і посадити виноградник, а потім одружуватися» («Сота», 
446). Як майже завжди і буває, спочатку малося на увазі зовсім інше. Загальний сенс – 
спочатку створи умови для життя, а вже потім обзаводься дружиною. Ні про яких 

справжніх і не справжніх чоловіків не йшлося, про синів тим паче. 
Не втрималася, щоб не навести ще одну думку з павутини інтернету стосовно цієї 

фрази: «Якби у мене було таке право, я б порадила заборонити цю фразу на 
законодавчому рівні. Тому що вона надзвичайно шкідлива для підсвідомості будь-

якого чоловіка (хлопчика, юнака). По-перше, будинки будують будівельники. І 
будинки бувають різні. На щастя, існує маса інших корисних і потрібних професій, і 

успішні чоловіки на ці будинки просто заробляють. Або на квартири. Деякі квартири 
будуть крутішими «побудованого будинку», особливо – місця їх розташування. 

Народити сина. Фууууу. Як огидно звучить по відношенню до обов'язку чоловіка. 
Зрозуміло, що в цій фразі, про яку мова, народити повинна жінка, а зачати – чоловік. 

https://krasa-jinky.in.ua/27-stil-zhittya/dozvllya/1546-3-rech-yak-povinen-zrobiti-spravzhnj-cholovk.html
https://krasa-jinky.in.ua/27-stil-zhittya/dozvllya/1546-3-rech-yak-povinen-zrobiti-spravzhnj-cholovk.html
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Означає по суті – завдання – зачати, тобто брати участь в статевому акті. Але зачати 
треба неодмінно – сина. Тобто якимось хитрим чином настроїти своїх сперматозоїдів, 

щоб вийшов саме хлопчик. Як далі – неважливо, нехай його виховує вулиця або кинута 
жінка. Чоловіки, які зачинають і потім виховують дівчаток, іноді – геніальних, їх у 
відстій. НЕ виконав головне завдання – в топку! 

Виростити дерево – це шедевр. По-перше, яке дерево – не пояснюється. Будь-яке? 
Тополя, приміром. Щоб пух поширювався. Щоб алергіки чхали і плакали. І виростити 

– це що означає? Років 20-30 удобрювати цю тополю, рятувати її від попелюхи, полоти 
навкруги бур'яни, хмари над нею розганяти в період цвітіння – що робити? Як її 

вирощувати після посадки? Ось сад посадити і виростити – це справа. Який потім 
плодоносити буде. То для цього є величезна армія спеціально навчених людей, що теж 

є окремою професією, і це непроста наука». 

☺. Анекдот в тему: «Он пришёл на свидание с саженцем дерева, с кирпичом и без 
презерватива – чтобы она знала, что у него самые серьёзные намерения». 
 

17. Трамвай. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D
0%B0%D0%B9.           Пишуть, що були ще трамваї на муловій та зебровій тязі. 
Щоправда, навряд чи в Україні. 

Ольга: «Більшість трамваїв використовують електричний струм, що надходить 
через повітряну контактну мережу за допомогою струмоприймачів. Існують також 

трамваї з живленням від третьої рейки та акумуляторні трамваї. Крім електричних, 
існують ще кінні (конки), кабельні (фунікулер) й дизельні трамваї. Колись існували 

пневматичні, парові й бензомоторні трамваї, а також трамваї на муловій і зебровій тязі. 
Бувають також приміські, міжміські, санітарні й вантажні трамваї». 

Двигун – 0. Одна член оргкомітету запитує: невже є кінний, кабельний чи 
бензомоторний двигун? 
 

18. Дурні. Дурість. Дурниці. Абсурд(-ні). Нісенітні(-иця). Неправильні. 
Помилкові. Хибні. ... 

«Є дві точки зору на кожне питання: моя і неправильна», сказав чи то Оскар 
Левант, чи то Енцо Феррарі. 

Різні, протилежні, суперечні, мимобіжні, парадоксальні – 0,5 (хоча ідея 
вхоплена вами правильно, але ці слова надто м'які, культурні, не грубі). 

Чужі – 0. Бо куди тоді "притулити" смайлики? 
Валентина: «Питання чомусь навіяло на ліричний лад, тому наводжу дві 

віднайдені цитати про думки: 
«Інакше розставлені слова знаходять інший сенс, інакше розставлені думки 

виробляють інше враження». Блез Паскаль. 
«Якщо хтось мислить інакше, ніж я, він не тільки не ображає мене цим, але, 

навпаки, збагачує мене. Основа нашої єдності — Людина, яка вище кожного з нас». 

Антуан де Сент-Екзепюрі. 
«Розумний здатний розуміти навіть думки ближнього, спостерігаючи за його 

поведінкою та зовнішністю». Іоанн Дамаскін. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
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А ще – вірш: 
Мої думки розходяться з твоїми ... 

 

Мої думки розходяться з твоїми, 

Моя душа з собою не в ладу, 
Чому подеколи стаємо ми німими, 

Коли кохання випадає на кону? 
 

Чому слова ховаються за грати, 

І за байдужістю згортаєм почуття? 

Життя ж одне, чи нам цього не знати, 

Роки спливуть, як сон, у небуття... 
 

Чи може варто на весь світ зізнатись, 

Що душі жарким полум'ям ятрить, 
Що серце вже не може не кохати, 

Що нам один без одного не жить ... ». 
         

19. БЕЗМІН.  
Слова-відповіді: стрибками; годинник; пияцтво; 

глядач; стравохід; епідерміс; кодекс; лавсан; жінки; 
смородина; мед; Україна; білоруська; Лада; свобода; 

температура; Драконт; ґрунт; книг; соняшник; сон; 
євро; волосся; Грінченко. 
 

20.  500 – ... – 1500. 
... Узагалі кажучи, говорити про стандартну 

швидкість – це помилка (занадто різні фізіологічні 
показники мають люди). Але найбільш класична 

статистика така: артерії – 0,5 м/с, капіляри – 0,0005 м/с. 
http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=5078 

... лінійна швидкість руху крові в аорті в 500-1000 разів більша, ніж у капілярах, 
вона дорівнює 500 мм/сек, а в капілярах тільки 0,5 мм/сек. 

https://studfiles.net/preview/5601818/page:60/. 
... швидкість руху крові в аорті найбільша (0,4-0,5 м/с), у капілярах – найменша 

(0,5-1,2 мм/с). https://pidruchniki.com/77409/prirodoznavstvo/tisk_krovi. 

... аорта – 20-40 м/с, великі вени, дрібні артерії – 10-15 м/с, дрібні капіляри – 0,03 
м/с: https://studopedia.com.ua/1_38422_shvidkist-ruhu-krovi.html. 

... вени – 10-20 см/с, капіляри – 0,05-0,1 см/с. 
ttps://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2564. 

... Із найбільшою швидкістю кров тече в аорті – близько 0,5 м/с. Надалі швидкість 
руху падає і в артеріях досягає 0,25 м/с, а в капілярах – приблизно 0,5 мм/с. 

https://subject.com.ua/biology/shans/89.html 
... Кров рухається швидко в артеріях (у найбільш великих – зі швидкістю близько 

500 мм/сек), ... і зовсім повільно в капілярах (менше 1 мм/с). https://soloha.cx.ua/z-iakou-
shvidkіstu-ryhaєtsia-krov/ 

40 см/с в аорті, 0,03 см/с в капілярах (згідно з даними зі статті про  гемодинаміку із 
англійської вікі). 

0,5 м/с – швидкість у аорті, 0,5 мм/с – швидкість у капілярах. 
https://subject.com.ua/biology/shans/89.html 

В середньому у чоловіків нормальний обсяг крові становить 5,2 л, у жінок – 3,9 л. 

http://animalworld.com.ua/news/S-kakoj-skorostju-techet-krov-v-cheloveke- 

Д Е М С С К Е С С О В Н О 
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З М В Н Т П Г Н У А К І Д 

Е Б О О О Р О Д И Н У Х О 

Д Р А К М С С А Н Т Р А В 

І Л О Р У И В А Л С Ч Н І 

Б Н И К С К Н І К Н Е И Р 

И Н М Р Ь К А Ж О К А М Г 

Д О І Е Т П Е О С Б И Р Т 

О Г С Д Е М Р Н Ч А Д Я С 

Р В Є І П Е А Т У Р А Л Г 

 

https://www.wikiwand.com/en/Hemodynamics
https://subject.com.ua/biology/shans/89.html
http://animalworld.com.ua/news/S-kakoj-skorostju-techet-krov-v-cheloveke-
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https://masterok.livejournal.com/4869845.html 
Наталка: "1000. Дані для розрахунку взяла в підручнику біології 8 класу § 22 (автор 

Н.Ю. Матяш): аорта (найбільша артерія) – 50-60 см/с, капіляри – 0,3-0,5 мм/с". 
https://pidruchniki.com/77409/prirodoznavstvo/tisk_krovi 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гемодинаміка#/media/Файл:Линейная_скорость.jpg 

 

21. Корінь (поваленого дерева). 

Це – ялина (смерека. http://www.h-d.in.ua/photos/козьмещик/). 
За звичайна – 0. Хоча на нашому сайті в підрозділі «Кращі роботи» 46-х «50 слів» 

Вікторія й розмістила фото ялинки, але ним зовсім не підтверджується теза про корені 
(а в запитанні чітко вказано, що на фото є ПІДТВЕРДЖЕННЯ цього). 

За жага (з посиланням на фото, яке на сайті в розділі «Фото» розміщене над 
фотографією «Корінь ... ») – символічні 0,3. Хоча там і є корені (за що й даються 0,3), 
але два з них йдуть вглиб, а не стеляться майже по поверхні, як вказується у запитанні. 
 

22. Ура.  

Мовою глухонімих зашифроване речення: 
«Напишіть слово «ура». 

За відповідь «напишіть слово ура» – символічні і 
хто його знає чи заслужені 0,3. Адже завдання було не 

таке: «Відтворіть текст, який тут 

написаний/зашифрований» (більше того: це ж навіть не 
шифр, а розповсюджений серед певної групи людей 

засіб спілкування), а лише стоїть стрілочка до рисунка. 
А там, на рисунку, пропонується щось конкретно 

зробити, тобто написати слово «ура». 

Рекомендуємо ще глянути роботу Домашенко 

Ольги (див. файли «Кращі роботи»), де детально та 

чудово описана історія виникнення цієї азбуки. 
 

23. Підгузок. Підгузка. 
Не памперс (уважно читай запитання). І не а-ля російське підгузник (хоча щодо 

підгузника див. останні абзаци коментаря однієї учасниці до цього запитання). 

Наплічник – 0. Бо перший наплічник запатентовано 1908 року, а не 60 років тому. 
До шістдесятих років поголовно всі мами використовували багаторазові підгузки, 

основою яких була марля або інший убираючий матеріал. Такі підгузки прийшли до 
нас із середньовіччя, коли прокладки з льону, конопель або вовни використовували як 

поглиначі вологи, виділюваної немовлятами. Використання підгузка дозволяло 
залишати пелюшки відносно сухими, а самі підгузки при цьому сушилися над вогнем. 

Назва «памперс» пішла від англійського «pamper», що означає «плекати», 
«балувати», «зніжувати». 

Одноразові підгузки для новонароджених винайшов 1957 року Віктор Міллз, який 
був на той момент провідним хіміком-технологом всесвітньовідомої компанії Procter & 

Gamble. Уже 1959 року новинка була запущена у виробництво.  

https://masterok.livejournal.com/4869845.html
http://www.h-d.in.ua/photos/козьмещик/
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У нас у народі звикли всі підгузки одноразового застосування називати 
памперсами, але не всі усвідомлюють, що «Памперс» – це назва одноразового підгузка 

компанії Procter & Gamble, а підгузки інших виробників носять інші назви.  

Одноразові підгузки застосовують не тільки для новонароджених, їх широко 
використовують космонавти, підводники, альпіністи і звичайні люди, що страждають 

на нетримання. 
Стандартний памперс має три основних шари. Перший із них, який знаходиться 

найближче до шкіри дитини, призначений для швидкого вбирання вологи тільки в 
одному напрямку й забезпечення сухості шкіри. Після проникнення вологи за межі 

першого шару, вона проходить через другий і вступає в хімічну реакцію, 
перетворюючись на своєрідний гель. Основна функція третього шару – зовнішнього – 

захист одягу від протікання, це найбільш міцний і надійний шар.  
https://kolyaska.ua/ua/blog/detskie-podguzniki-obzor/ 

«Мій винахід – плід елементарного чоловічого егоїзму», – зізнався Віктор Міллс. 
https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_vinahidnik-pidguzkiv-pershi-zrazki-

viprobovuvav-na-vlasnih-onukah/338105. 
Наталка: «Огортають нижню частину тіла немовляти, гузно – задня частина тіла 

тварини чи людини. Звичайно, що підгузки використовуються не тільки для немовлят, 
але й для людей похилого віку, паралізованих, працюючих в умовах, що 
унеможливлюють відвідування туалету тощо. ... Перші підгузки з’явилися не в 

Середньовіччі, як сказано у питанні, а набагато раніше, ще за давніх цивілізацій. Також 

з давнини у кочівників – монголів, північноамериканських індійців, чукчів – з цією 

метою використовували гігроскопічні властивості мохів та лишайників, шкіри, 

натуральних волокон шерсті, льону тощо. Винахід підгузок нашого часу пов’язують з 
ім’ям Маріон Донован, американської винахідниці, що у 1946 році створила для 

ліжечка своєї дитини пелюшку, що не промокає. У 1951 році жінка отримала патент на 
свій винахід, та компанії не стали співпрацювати з нею». 

Ольга: «Первые попытки сконструировать одноразовый подгузник для массового 

производства предпринимались еще в 1940-х годах. Пионером в этом деле стала 
шведская компания Paulistrom, которая использовала разработку немецких ученых 

перевязочный материал Zellstoff, получаемый из древесины. Шведский подгузник 
представлял собой комплект из многоразовых непромокаемых штанишек и 

одноразовых впитывающих вкладышей из мягкой гофрированной целлюлозы. Судя по 
тому, что производство через некоторое время свернулось, продукт большим спросом 

не пользовался. ... 
... В первой половине 1950-х годов помимо опытов Мэрион Донован было 

запатентовано еще несколько разновидностей одноразовых подгузников, но, по сути, 
это были либо нетканые пеленки, которые практически не удерживали влагу, либо 

вариации на тему пластиковых штанов с абсорбирующей прокладкой. Первые были 
сравнительно дешевы, их можно было выбрасывать, не тратя время на стирку, но 

промокали они так же, как обычные. Вторые в течение какого-то времени не позволяли 
содержимому просочиться наружу, тем самым облегчая жизнь маме, зато малыш 
испытывал дискомфорт, пребывая в мокром и грязном компрессе». 

https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_vinahidnik-pidguzkiv-pershi-zrazki-viprobovuvav-na-vlasnih-onukah/338105
https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_vinahidnik-pidguzkiv-pershi-zrazki-viprobovuvav-na-vlasnih-onukah/338105
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Валентина: «Знайшла досить цікаву інформацію про  підгузник у Словопедії: 
ПІДГУЗНИК(-а) ч.; арм.; зневажл. Солдат строкової служби першого півроку служби».  

Вікторія та багато хто ще: «Вперше щось подібне до підгузка згадується ще в 
історичних хроніках Стародавньої Греції. Жінки використовували підручні матеріали 
– були і шкури, і мох, і льон, і багато чого ще. На заході підгузок сучасного вигляду 

з'явився вже більше 50 років тому. У Росії – близько 30 років. 
Основою одноразового підгузка спочатку були деревна тирса. У 80-х роках бренд 

Pampers вперше використав гель в якості суперабсорбенту. Згодом допрацювали цей 
предмет гігієни зручними липучками, еластичним пояском, супер ніжним матеріалом і 

дихаючими шарами. Зараз сучасний підгузок – це практично ідеальний варіант 
дитячого гігієнічного захисту. 98% дітей в Європі молодшого віку носять підгузки». 

http://megasite.in.ua/130673-istoriya-viniknennya-odnorazovogo-pidguznika.html. 
http://sum.in.ua/s/pidghuzok. 

АЛЕ (увага!): якщо учасник написав нам приблизно таке заперечення, яке 
наводиться нижче, то в цьому запитанні йому дається 0,8 балу. 

Вікторія: «Стосовно відповіді на запитання № 23. Захід проводиться для різних 
верств населення, не тільки філологів, я правильно розумію? Тож наводжу джерела 

хоча б п'яти (а їх безліч) УКРАЇНСЬКИХ інтернет-перекладачів, які дають переклад 
слова ПІДГУЗНИК (яке походить від слова гузно – це сідниця, частина тулуба 
людини нижче спини): 

а. https://perevod.i.ua/russko-ukrainskiy/  
б. https://pereklad.online.ua/russko-ukrainskiy/ 

в. http://russian-ukrainian.translate.ua/ru   
г. http://perevod.vnutri.info/translator-from-russian-to-ukrainian  

д. https://translate.google.com/?hl=ru  
І ще. Ненадійна Вікіпедія вживає слово «підгузок», але ж жодному джерелу не 

можна давати стовідсоткову перевагу. Якщо ми шукаємо інформацію в інтернеті, то 
звісно, що ми користуємося онлайн-перекладачами. І тому, допоки в них буде саме 

такий переклад, потрібно враховувати і цей варіант відповіді. Або хоча б давати за 
нього частину балу. 

І ще ще. А чому тоді за аналогією з не зрозумілим випаданням деяких букв 
(зокрема випадання букви «н» в слові «гузно») в українській мові вживається 
підголівНИк, а не підголівОк; підвечІр'я, а не підвечО(-Е)р; підтримКА, а не, 

скажімо, підтримОк?».  
 

24. К. 
Символи «о» (в абетці глухонімих) та «ок» (використаний перевернутим у ребусі). 

Єлизавета зауважує цікаве та закордонним туристам – корисне: «Де можна 
показати знак «О'к»: англомовні країни, Південна Корея, Південна Африка. 

Де ховати пальці: Франція, Німеччина (50 на 50), Венесуела, Латинська Америка, 
Португалія, Греція, Туреччина, Сирія, Туніс, Кувейт (та країни Середнього Сходу). 

ТАК. Пальці в кільці кажуть, що з тобою все гаразд: так, наприклад, справляються 

про стан товариша дайвери. Є думка, що «О.К.» нам подарував чи то президент США 
Мартін Ван Бюрен, який зробив своїм слоганом «Old Kinderhook is O.K.», чи то 

http://slovopedia.org.ua/57/53407/375463.html
http://megasite.in.ua/130673-istoriya-viniknennya-odnorazovogo-pidguznika.html
http://sum.in.ua/s/pidghuzok
https://perevod.i.ua/russko-ukrainskiy/
https://pereklad.online.ua/russko-ukrainskiy/
http://russian-ukrainian.translate.ua/ru
http://perevod.vnutri.info/translator-from-russian-to-ukrainian
https://translate.google.com/?hl=ru
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бостонська газета, яка скоротила зіпсоване на німецький манір «all correct». Так чи 
інакше, це означає «Добре». А в Японії і зовсім означає гроші.  

НІ. Франція і Німеччина під «О.К.» мають на увазі «повний нуль». Але в ряді країн 
– у Бразилії і в азіатському регіоні - жест асоціюється з дупою в самому прямому сенсі. 
Не радимо так демонструвати свій гарний настрій в Туреччині або Сирії. У Тунісі не 

радимо зовсім: місцеве значення – «Я вб'ю тебе». 

http://svitua.com.ua/article/201704/3297-dumay-pokazuyesh-mova-zhestiv-riznyh-
krayinah-svitu». 

Багато хто писав відповіддю букву "а". Мо', під впливом ідей наступного абзацу? ↓ 
Ольга: «Этот жест-символ не является для нас «родным», но используется нами 

на протяжении долгого времени. В нашей стране он означает то же, что и в Америке, 
откуда, собственно, и пришёл к нам. Однако на самом деле происхождение и значение 
этого жеста довольно туманны, хоть и относятся к сравнительно недавним временам 

начала 19-го века, когда в стране возникла мода на аббревиацию (сокращение) слов. 
Считается, что «OK» возникло из «all correct», что, собственно, и означает «всё в 

порядке». Впоследствии, якобы в результате орфографической ошибки, «all correct» 
превратилось в «oll correct» и, соответственно, в «o`key». 

  Эта версия происхождения жеста имеет право на существование, но есть и 
другие. Так, например, считается что жест (и буквосочетание «OK») возник как 

антоним к английскому слову «нокаут», которое сокращено, обозначается  как «K.O.», 
особенно если это «K.O.» обозначает самую неприятную для боксёра ситуацию. Лучше 

уж быть OK, чем в нокауте. 
  Наконец, согласно третьей версии буквосочетание «o`key» возникло во время 

предвыборной кампании одного из американских президентов, чей родной город носил 
название Old Kinderhoor. Сочетание букв «OK» использовалось именно для 

обозначения города, в котором родился и жил будущий президент США.  
    По другой версии жест «ОК» уходит своими корнями в глубокую древность. 

Называют и его приблизительный возраст: как минимум, 2500 лет. Дело в том, что 

изображение этого знака встречается ещё на древнегреческих вазах. Считается, что в 
Древней Греции жест этот имел двойное значение. С одной стороны, он обозначал 

любовь («кольцо» из пальцев символизировало собой поцелуй), с другой – тот же жест 
есть выражение похвалы оратору за удачно употребленное слово или афоризм с тонким 

смыслом. 
  Как бы то ни было, сейчас жест «ОК» воспринимается нами как «всё в порядке», 

а кольцо из большого и указательного пальца, по всей вероятности символизирует 
собой букву «О»). 
 

25. Ковінька. 
Ольга та ще дехто: «Ковінька (зменшувальна форма від «ковеня́») — ціпок, палиця 

з загнутим кінцем, ґирлиґа ... . У народних іграх, які нагадували хокей, «ковінька» 

(поряд з «ковизкою») – назва ключки. На руку ковінька – те, що треба». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D

1%8C%D0%BA%D0%B8 
 

http://svitua.com.ua/article/201704/3297-dumay-pokazuyesh-mova-zhestiv-riznyh-krayinah-svitu
http://svitua.com.ua/article/201704/3297-dumay-pokazuyesh-mova-zhestiv-riznyh-krayinah-svitu
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
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26. 181.    182. 
Наша лояльність полягає в тому, що зараховуємо і ту, й іншу відповіді.  

За дві ці відповіді – 5,5. 
Світлана: «Наприклад: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_United_Nations. 

У списку, де Танзанія чомусь на 11 пунктів вище, – 182: 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/united-nations-member-states».  

Євгеній: «У принципі, в ООН є однозначний список, бо країни розсаджують згідно 
з ним (попередньо жеребкуванням визначаючи з якої країни почати)».  

В англійській версії Вікіпедії – сторінка Member states of the United Nations. 
https://www.un.org/en/member-states/index.html. 

За 180 – лише 2 бали. Ці учасники, мабуть, виконуючи це завдання, міркували (з 
хибними обчисленнями) десь так: усього країн – 193. Україна – 13-та знизу. Тож 193 - 

13 = 180. Але тут є одна хитрість. Для наочного прикладу: країна друга знизу 
(передостання) буде не 193 - 2 = 191-шою, а 193 - 2 + 1 = 192-гою; країна третя знизу 

буде не 193 - 3 = 190-тою, а 193 - 3 + 1 = 191-шою. Далі – аналогічно. 
 

27. Вернадський. 

Розмови про введення купюри номіналом 1000 гривень піднімалися 
неодноразово. 

Художник Василь Лопата на початку 1990-х років пропонував зобразити на 
купюрі номіналом 1000 гривень Митрополита Петра Могилу. 

Купюру в презентаційному варіанті із зображенням Пантелеймона Куліша, але 
без вказівки номіналу, Нацбанк випустив у 2008 році. Саме ця презентаційна 

банкнота розглядалася як один із можливих варіантів 1000-гривневої купюри в 2011 
році, але втілення в реальність не сталося. 

А 25 червня 2019 року прес-служба НБУ без, наприклад, всенародного чи хоча 

б якогось масового обговорення, приблизно беручи приклад з волюнтаристських дій 
Парубія щодо перейменування Кіровограду, повідомила про введення купюри 

номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року з портретом Вернадського. 
Валентина: «А ще вичитала, що введення нової купюри окремі вчені називають 

цікавим прикладом для юридичної дискусії про факт валідності її як платіжного 
засобу з правової точки зору, бо відсутня однаковість документів  (не вдаючись у 
тонкощі) відповідних правил, порядку їх введення в обіг (на відміну від введених 

раніше купюр номіналом 200, 500 гривень)».  

finance.ua/ua/news/-/399597/andrij-zinchenko-kupyura-v-1000-grn-pro-yiyi-
validnist-yak-platizhnogo-zasobu-z-pravovoyi-tochky-zoru. 

Головний закид автора запитання є таким, що ця людина, хоча вона й народилася 
та трішки навчалася на території України, але ніколи не вважала себе українцем, 

всіляко відмежовувалася від цього. І працювала науковцем в Україні «аж» ... три роки. 
А ще: з точки зору його поглядів на Україну Вернадський є доволі неоднозначною 

історичною постаттю. Світлана: «Історик Ігор Гирич: «Для мене Вернадський – це 
малорос. Причому стовідсотковий, денікінець. Фігура, яка визнала диктатуру Сталіна. 

Не те щоб він був прихильний до тирана, але визнавав, що в цьому є свої плюси. Був 

https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_United_Nations
https://www.jewishvirtuallibrary.org/united-nations-member-states
https://www.un.org/en/member-states/index.html
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російським державником, людина, яка не визнавала можливості для розвитку 
української самостійної культури. І навіть відмовився від українського громадянства» 

[а все це є для сучасних українських націоналістів «як серпом по молоту»]. 
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/vin-maloros-v-ukraini-nazriv-skandal-

navkolo-novoi-kupyuri-v-1000-griven.htm». 

А Вікторія зауважує трішки ширше: «Точка зору Радіо Свобода: На купюрі 
номіналом 1000 гривень матимемо зображення Володимира Вернадського, котрий 

негативно ставився до самостійності України і якого доволі проблематично вписати 
в пантеон українських національних героїв. У цьому сенсі ця купюра випадає з 

шеренги банкнот, які ми мали до того часу і на яких були зображені особи, що стали 
символами української національної історії. Безперечно, українці мають бути вдячні 

цьому вченому за організацію академії. Хоча не він один творив цю інституцію.  
Вернадський був не лише вченим, а й політичним діячем. В останні роки 

існування царизму належав до російської ліберальної партії конституційних 
демократів. У 1918 році пішов на співпрацю з гетьманом Павлом Скоропадським, 

погоджуючись організовувати Українську академію наук, проте відмовився 
приймати українське громадянство. Вчений був проти українського 

самостійницького руху, вважав, що Україна має стати частиною федеративної Росії.  
Навіть у питаннях культурної автономії українців демонстрував украй обережну 
позицію, був категорично проти відокремлення української культури від російської, 

виступав противником українізації, яка проводилася за часів визвольних змагань. 
Критично ставився до історичних праць Михайла Грушевського. 

Вчений, російський ліберал, прихильник більшовизму й супротивник 
українського самостійницького руху. 

Так, маємо шанувати Вернадського як вченого, цінувати те, що він зробив для 
України, зрештою, пам’ятати про його українське коріння. Але чи варто з такого 

діяча робити національний символ, а його портрет зображувати на банкнотах? 
https://www.radiosvoboda.org/a/30023230.html 

А ось інше джерело інформації [репліка В. Косенка: а чи не замовний цей текст 
на догоду ініціаторам саме такого дизайну купюри?]: 

Володимир Вернадський добре знав історію України і любив її. Вчений 
підтримував українізацію, незважаючи на позицію Російської імперії. Він вимагав 
визнання українців як окремого народу, розумів значення української мови і 

культури і допомагав розвитку освіти в Україні. Вернадський неодноразово 
відзначав, що потрібно ввести українську мову в школах, а також українознавчі 

предмети і дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах. Також він просив 
припинити утиски української літератури. 

https://24tv.ua/ru/na_novoj_kupjure_1000_griven_izobrazhen_vladimir_vernadskij_
kto_jeto_takoj_n1171064 

Після довгих суперечок, вченим якої країни коректніше назвати Володимира 
Вернадського (адже він народився в Російський імперії; жив, а головне - дуже 

активно працював над становленням української науки в нечисленні роки першої 
незалежності України в Харкові та Києві; головні наукові відкриття зробив уже в 

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/vin-maloros-v-ukraini-nazriv-skandal-navkolo-novoi-kupyuri-v-1000-griven.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/vin-maloros-v-ukraini-nazriv-skandal-navkolo-novoi-kupyuri-v-1000-griven.htm
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Радянському Союзі ) всі джерела нарешті зійшлися на формулюванні «український, 
російський і радянський вчений». 

Важливо відзначити, що в розвиток української науки і культури Володимир 
Вернадський вірив набагато більше, ніж багато хто з його відомих сучасників. Про 
це свідчить хоча б те, що всі видання Академії з моменту заснування мали 

друкуватися українською мовою 
Остаточно ж в радикальних, як для того часу, проукраїнських настроях 

Вернадського можна переконатися, читаючи його листування з Михайлом 
Грушевським щодо того, хто ж повинен наповнити знову Академію наук.  

https://nv.ua/opinion/pochemu-na-novoy-kupyure-1000-grn-poyavitsya-vernadskiy-
50028894.html 

Український історик Ігор Гирич вважає, що вчений Володимир Вернадський не 
заслуговує бути зображений на новій купюрі номіналом в 1000 гривень.  

В ефірі «Українського радіо» він пояснив свою категоричну позицію 
політичними поглядами Вернадського. 

«Ми намагаємося себе прив'язати до великих і хочемо пишатися тим великим, 

говорити, що ми українці – такі хороші. Ось Вернадський, який був великим ученим, 

давайте ми його собі дамо. Правильна позиція. Але те, яких він був політичних 

поглядів, яких був настроїв – це нас уже не цікавить. Той факт, що він великий 

вчений - це вже добре, це вже позитивно», – підкреслив Гирич. 

«Для мене Вернадський – це малорос. Причому, стовідсотковий, денікінець. 

Фігура, яка визнала диктатуру Сталіна. Не те щоб він був прихильний до тирану, але 
визнавав, що в цьому є свої плюси. Був російським державником, людина, яка не 

визнавала можливості для розвитку української самостійної культури. І навіть 

відмовився від українського громадянства», – сказав Гирич. 

https://www.obozrevatel.com/economics/on-maloros-v-ukraine-nazrel-skandal-

vokrug-novoj-kupyuryi-v-1000-griven.htm 

Отакі різні, під час навіть діаметрально протилежні, погляди!» 
Галина: «Перед смертю науковець передав до Академії наук України свої 

спогади, в яких зазначав: «Я вірю у велике майбуття і України, й Української 

академії наук… ». Фраза на купюрі 1000 грн дещо «скорочено відредагована»: «Я 
вірю у величне майбутнє України». 

----- 

За  шрифт  (уривки з пояснення одного учасника див. нижче) – 0,5 (бо 1 + 0 + 
0 + 1) : 4 = 0,5 (в дужках наводяться бали стосовно цієї версії тих чотирьох членів 

оргкомітету, які взяли участь у голосуванні). 
↕ «... Український шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль повідомив про те, що 

дизайнери Національного банку України використовували піратський шрифт на 
новій купюрі 1000 гривень, тим самим порушивши авторські права компанії-

розробника оригінального шрифту Adobe. Уважно придивившись до нової 
банкноти, створеної дизайнерами НБУ з використанням 11 шрифтів, Гдаль і його 

колеги помітили, що з написом «Одна тисяча гривень», зробленим шрифтом 
Bickham Script, на зворотному боці щось не так. Відшукавши оригінальний шрифт, 
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встановили, що деякі з букв відрізняються від оригінальних. Цю невідповідність 
найбільше помітно в слові «гривень», особливо ріже дизайнерське око буква «в».  

Офіційну кириличну версію шрифт Bickham Script, створений дизайнером 
Річардом Ліптоном в 1997 році і потім ліцензований компанією Adobe, отримав 
тільки в 2016 році. І вона відрізняється від тієї, що використовували дизайнери НБУ. 

Як виявилося, в шрифтових колах росіянка Олександра Гофман досить відома як 
автор крадених версій шрифтів, які підписувала своїм ім’ям і далі поширювала 

безкоштовно без дозволу авторів. Серію краденого Bickham Script вона зробила 
в 2005 році. 

https://designtalk.club/skandal-misyatsya-nbu-vidreaguvav-na-zvynuvachennya-u- 

vykorystannya-nelitsenzijnogo-shryftu-na-banknoti-1000-gryven/. 

Звичайно (традиційно, не дивно), що Національний банк заперечує, що на 
банкноті номіналом 1000 гривень використаний неліцензійний шрифт. 

https://prm.ua/skandal-zi-shriftami-na-novih-grivnyah-u-nbu-zrobili-zayavu/». 
 

28. Половина. 

Верхні частини кожного з чотирьох зображень – це верхні половини букв П; О; Л; 
О, а нижні частини – це нижні половини букв В; И; Н; А. 

 

29. Ханок. Шафер(-м)ан. 
Відповідно: Едуард та Ігор. 

Це пісня «Чи то ще буде» («Песенка первоклассника» або «То ли ещё будет»), 
лауреат телепроекту «Пісня року-78», у виконанні, скажімо, Алли Пуґачьової, та «Я у 

бабусі живу» («Я у бабушки живу»), лауреат «Пісні року-81», у виконанні, наприклад, 
Ядвіґи Паплавской. У першій із них критикували надто ускладнену шкільну програму, 

а в другій автори вдало торкнулися теми зниження народжуваності.  

Згодом МОЗ СРСР навіть надіслав «Вєрасам» та авторам пісні офіційну подяку за 

роботу над «підвищенням народжуваності в країні». 
Вікторія цитує: «Олександр Тиханович розповідає: «Захожу в музичну редакцію 

Центрального телебачення. А там в коридорі висіла дошка пошани, до якої було 
приколото лист з міністерства охорони здоров'я СРСР: «Шановні товариші! Просимо 

передати слова подяки білоруському колективу «Вераси», композитору Едуарду Ханку 
і поетові Ігорю Шаферану за виконану в програмі «Блакитного вогника» пісню «Я у 

бабусі живу, я у дідуся живу». Однією цією піснею вони зробили набагато більше, ніж 
всі наші лекції про підвищення народжуваності в нашій країні». 

Одна відвідувачка Інтернету писала про «Я у бабусі живу»: «Я очень люблю эту 

песню. Мне тогда было 6 лет, постоянно слушала эту песню на пластинке, и родители, 
поняв мой намек, подарили мне братишку и сестренку. Спасибо авторам за песню».  

Що стосується Едуарда Ханка, то робота «Вєрасів» йому настільки сподобалася, 
що він став співпрацювати з ансамблем постійно. 

1979 року композитор запропонував «Вєрасам» іще одну пісню – «Малинівка». 
Пісню записали на фірмі «Мелодія», у першому й третьому заспіві виконував соло 

Аляксандр Ціхановіч, у другому співали дівчата: Надзея Мікуліч, Ґаліна Пучкова і 
Ядвіґа Паплавская, яка й придумала додати в аранжування знамениту свистульку, 

https://designtalk.club/skandal-misyatsya-nbu-vidreaguvav-na-zvynuvachennya-u-
https://prm.ua/skandal-zi-shriftami-na-novih-grivnyah-u-nbu-zrobili-zayavu/
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позичивши її у своєї племінниці. Бажалося додати в аранжування щось «пташине», 
адже пісня – про пташку. Приспіви були загальними, їх співали Льоня Кошелєв, Чєсік 

Паплавскій і Льоша Чіжіков. Однак на «Пісні-80» «Малинівку» показали дещо в 
іншому складі: на сцену вийшли Свєтлана Скачко та Надзея Дайнеко, а звучала 
фонограма, записана зовсім не ними. Ядвіґа Паплавская та Надзея Мікуліч не могли 

бути присутніми на записах, тому що пішли в декретні відпустки. Після 
приголомшливого успіху «Малинівки» «Вєраси» ввійшли до еліти радянської естради. 

Ядвіґа пише: «На концертах [так званих «живих» концертах. А, на відміну від 
сучасних окозамилювальних віянь, тоді вони були саме такими] у пташку дмухала 

Надзея Мікуліч. А оскільки пташка свистіла лише тоді, коли в неї наллють воду, на всі 
боки летіли бризки. У Наді після «Малинівки» вся косметика по обличчю була 

розмазана. Тоді вирішили, що буду дути в свисток я, у мене все-таки окуляри є». 
А щодо одіозності Ханка, то ми десь колись уже натякали вам: він є так званим 

засновником незаслужено, але вдало розкрученої ним «теорії творчих хвиль». Ця теорія 
виїденого яйця не варта, адже стверджує очевидне та природне: у кожної людини після 

піку розвитку обов’язково настає період спаду, після якого можливі й наступні «хвилі». 
http://a-pesni.org/baby/toliesche.php. 

http://a-pesni.org/baby/jaubabuchki.php. 
https://biography.wikireading.ru/150780. 
 

30. 10,5  або навіть 11 (див. нижче абсолютно несподіване для оргкомітету 
пояснення щодо відповіді "NE"). 

Бо: Горизонталь: 4. Со. 5. Шатро. 6. Терен. 7. Ра. 8. Галюциноген. 11. Опт. 12. Лід. 
13. Цезар. 14. Дюни. 15. Ля. 

Вертикаль: 1. Мавр. 2. Оса. 3. Чотирнадцять. Смог. 5. Шніцель. 7. Реп*. 9. 
Ламінат. 10. Гонзо. 16а. Не як пів відповіді (бо за правилами «50 слів» це вважається 
0,5 правильної відповіді, тобто слова "ні". Тож тут маємо розходження з потрібним 

словом на одну букву).  16б. Не як повноправна відповідь. Бо вона має однакову 
ВИМОВУ з однією з відповідей NE, див. там відповіді на запитання №36). 

* – цитата з української Вікіпедії, яка вкотре підтверджує скепсис автора цього 
кросчайнворду до репу та реперів: «Задовго до появи сучасного репу пісня в аналогічному стилі 
з’явилася в репертуарі відомого італійського співака й актора Адріано Челентано. Ще на початку 
1970-х років Адріано створив музичний номер під назвою «Prisencolinesinanciusol», в якому він 

виконував речитативом фрази, складені з безглуздих слів, які нічого не означають і нагадують 
суміш англійської та італійської мов. І тільки через десять років цей новий музичний стиль 
з’явився в США. Сам Челентано на концерті в СРСР у 1987 році заявляв, що цим номером він 
хотів показати некомунікабельність деяких людей». 

Чайнворд: 1. Хмарочос. 2. Стрічка. 3. Антарктида. 4. Альберт. 5. Тато. 6. Один. 

7. Нога. 8. АТС. 9. Сміх. 
А щодо можливих закидів нам у (як вам, учасникам, згарячу може здатися →) 

певній підступності (див. відповідь 16а та відповідну першу репліку до неї), то кажемо: 
а чому ви з самого початку, ще навіть до розв'язування кросворду не здивувалися, не 

насторожилися, не задумалися, а про які це незрозумілі 0,5 балу йдеться в преамбулі до 
кросчайнворду? Більше того: ну почекайте-почекайте! Повернемося до цього в 
наступному 50-му заході "50 слів"! 

http://a-pesni.org/baby/toliesche.php
http://a-pesni.org/baby/jaubabuchki.php
https://biography.wikireading.ru/150780
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31. Чума. 
Ольга: «Чума на оба ваши дома! (англ. A plague on both your houses) — крылатая 

фраза из трагедии «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира в русских переводах А. А. 
Григорьева (1864) и Т. Л. Щепкиной-Куперник (1941). Используется для выражения 
раздражения и иронии по поводу спора или конфликта двух сторон. Считается одним 

из самых известных крылатых выражений, принадлежащих Шекспиру». 
 

     Богдан цитує більше:  
«Державы две сошли с ума, 

В мозгах и душах – аденома, 

И я кричу: «Чума! Чума 

На оба ваши дома!» 

Кровь – не вода и не вино. 

И в XXI страшном веке 

Мне наплевать, 

Мне все равно, 

Кто Капулетти, 

Кто Монтекки. 

https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s748/jurij-rybchinskij-derzhavy-dve-soshli-s-

uma-v-mozgah-i-dushah-adenoma-i-ja-krichu-chuma-chuma-na-oba-vashi-doma.html». 

Принагідно: щиро-прещиро дякуємо, що не знайшлося ЖОДНОГО учасника, 

який би виразив своє "фе" цим запитанням. 
 

32. Пранк. 

Телефонне (здебільшого) хуліганство. 
Валентина: «Поняття «пранк» походить з англійської мови, повністю зберігши 

своє звучання. З англійської «prank» перекладається як витівка або проказа.  
Дане слово в своєму первісному значенні з’явилося досить давно. Тоді під ним 

(зокрема, Росії) розуміли виключно телефонні розіграші. Тому можна вважати, що 
пранк існує стільки ж, скільки і самі телефони. Проте, найбільшого розвитку це явище 

отримало в кінці двадцятого століття. Пранкери - це ті, хто здійснює анонімні дзвінки, 
провокуючи жертву на сильну реакцію».  

«Хард» (від англ. Hard ‒ важкий) ‒ це звичайна телефонна розмова, метою 

пранкера в якій є довести жертву до стану гніву або істерики. Для цього жанру 
характерна велика кількість нецензурної лайки. Як правило, жертва на початку 

розмови, зрозумівши, що дзвінок ‒ не помилка й не випадковість, загрожує пранкерові 
покаранням через правоохоронні органи («визначу», «вирахувати», «проламаю») або 

позазаконною розправою. Часто піддається критиці навіть із боку самих пранкерів.  

«Лайт» (від англ. Light ‒ легкий) ‒ метою цього пранку є бажання посміятися 

разом із жертвою, пожартувати або поговорити душевно. Пранкер зазвичай приймає 
більш активну роль, ніж у «хард». 

«Радіопранк» (або «Атаки на Радіо») ‒ різновид хард-пранку. Являє собою дзвінок 
на радіостанцію та розіграш ведучих у прямому ефірі (часто присутня нецензурна 

лексика). Однією з жертв радіопранку є російська радіостанція «Ехо Москви».  
«Технопранк» складається з прокрутки записів фраз («нарізки») відомих жертв 

іншим жертвам. Грамотно та професійно виконаний технопранк створює автентичне 
враження дзвінка живої людини. Відомі випадки прокрутки нарізки тим же самим 
жертвам, чиї фрази й були записані («дзеркальний технопранк»). При успішному 

виконанні жертва не розуміє, що лається зі своїм власним записом.  

https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s748/jurij-rybchinskij-derzhavy-dve-soshli-s-uma-v-mozgah-i-dushah-adenoma-i-ja-krichu-chuma-chuma-na-oba-vashi-doma.html
https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s748/jurij-rybchinskij-derzhavy-dve-soshli-s-uma-v-mozgah-i-dushah-adenoma-i-ja-krichu-chuma-chuma-na-oba-vashi-doma.html
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Іншим різновидом є «конференція», тобто поєднання двох або більше жертв у 
конференц-дзвінку. У конференції поступальний рух часто досягається попереднім 

дзвінком одній із жертв, що дозволяє відразу ж після з’єднання викликати напруження 
емоцій. Без підігріву «конференція» незмінно згасає після ритуального розбирання «це 
не я Вам дзвоню, це Ви мені дзвоните». 

«Пранкмікс» – це накладення вирізаних фраз на будь-яку музику ‒ або чужу, або 
написану самим пранкером. 

«Пранк-журналістика» ‒ окремий вид лайт-пранку, спрямований не на розіграш 
жертви, а на отримання від неї необхідної інформації, часто недоступної для отримання 

іншим чином. Результати такого пранку зазвичай публікуються в ЗМІ або в мережі.  

http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/402608?format=read. 

https://poradi.com.ua/diznajsya-vse/shho-take-prank-hto-taki-prankeri-shho-
oznachaye-slovo-prank.html. 

Вікторія: «Відповідь отримала в останню мить від донечки. А мій варіант до 
останнього був рок. Хардрок, лайт-рок, Radio ROKS, Техно-рок, Рок-конференція, 

Рок-мікс, Рок-журналістика». 
 

33. Ліве. 

«Автопортрет із відрізаним вухом та люлькою». 
Автопортрет цікавий тим, що зображає реальність  спотвореному вигляді: 

художник зображений із перев’язаним правим вухом, тому що при роботі він 
використовував дзеркало. Насправді ж постраждало його ліве вухо.  

Світлана: «Ідеться про картину Ван Гога «Автопортрет із відрізаним вухом і 
люлькою». Коли пишуть автопортрет, дивляться на «натурника», тобто на самого себе, 

у люстро, отже, перев’язане було ліве вухо. Дивовижа: у москвинській Вікіпедії 
пишуть, що голова повернута ліворуч, а в українській – що праворуч, бо так і є». 

Ще одна цитата: «Незадолго до одного из самых трагических происшествий в 

жизни Винсента они с Гогеном отправились на традиционное арлезианское 
развлечение – рождественскую корриду. Тогда Ван Гога очень поразил один довольно 

жестокий ритуал: после особенно мастерской победы над быком тореадору 
торжественно вручали отрезанное ухо животного. 

Отношения между Ван Гогом и Гогеном на тот момент были очень 
напряженными. Несмотря на то, что совместное проживание стало для них очень 

продуктивным в творческом плане, они все время ругались и спорили. Периодические 
припадки Винсента, его неопрятность и отвратительный характер делали жизнь с ним 

невыносимой (его компаньона тоже нельзя назвать ангелом, но до Ван Гога ему было 
далеко). На Рождество они снова крупно повздорили, и Гоген в очередной раз заявил, 

что уезжает. Винсент во время ссоры пытался напасть на него с опасной бритвой, но, 
встретив спокойный и холодный взгляд, смутился и спрятался в своей комнате…  

Он остановился лишь тогда, когда добрался до артерии, чем вызвал сильное 
кровотечение. Дальнейшая история известна: кровавый «подарок» проститутке, 
полиция, поспешный отъезд Гогена, больница и, наконец – психиатрическая 

лечебница. Два «Автопортрета с перевязанным ухом» Винсент Ван Гог написал подряд 
– ранение зажило довольно быстро (второй вариант). На обеих картинах художник 

http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/402608?format=read
https://poradi.com.ua/diznajsya-vse/shho-take-prank-hto-taki-prankeri-shho-oznachaye-slovo-prank.html
https://poradi.com.ua/diznajsya-vse/shho-take-prank-hto-taki-prankeri-shho-oznachaye-slovo-prank.html
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выбрит и опрятен. По всей видимости, писались они еще в больнице. Но вот что 
отличает эти автопортреты от более ранних: разительная перемена во взгляде. Из вечно 

настороженного он превратился в совершенно безумный. О событиях того 
Рождественского вечера он помнил мало. Понятно было только одно: мечта о коммуне 
художников окончательно рассыпалась в прах. Это крушение надежд стало последней 

каплей, последним и смертельным ударом по 
остаткам психического здоровья Ван Гога».  
 

34. Невидовищність. 

Шахи не є «фізичним» спортом.  

За ДВІ відповіді – 1,3 бала. 

Видовищність – (1 + 1 + 0 + 1 + 0) : 5 = 0,6 
(в дужках – оцінювання цієї відповіді п'ятьма 
членами оргкомітету). 

Щодо першої відповіді: це питання 
розглядається вже тривалий час, тому що 

популярність шахів у світі дуже велика. Коли 
багато років тому Президент ФІДЕ почав 

вирішувати це питання, ‒ крім іншого, потрібно 
було виконати мінімум дві вимоги, щоб 

Міжнародний олімпійський комітет включив 
шахи в свою програму, а саме: допінг-контроль і 

видовищність. Перший момент вирішено. А ось видовищність...   

Світлана: «Олімпіада – це великий театр. А що розглядати в шаховій грі? Та ще й 

треба мати кебету до неї…». 
Щодо другої відповіді. Євгеній: Ось цитата із статті, яка в свою чергу цитує 

речницю МОК:  «http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1827716,00.html. 

The IOC granted the bridge and chess organizations Recognized International Sports 
Federations status in 1995 and 1999 respectively, but says it hasn't accepted either game into 

the official register because they both lack the essential feature of physical activity. "Mind 
sports, by their nature, cannot be part of the program," says Moreau, though she says the IOC 

hasn't rejected their bids entirely. 
Переклад (мій): «МОК надав федераціям бриджу й шахів статус визнаних 

міжнародних спортивних федерацій у 1995 і 1999 роках відповідно, але повідомляє, що 
не включив жодну з цих ігор до офіційного списку через те, що обидві ці гри не мають 

важливої риси фізичної активності. «Розумові види спорту через саму їхню природу не 
можуть бути частиною програми», – говорить [Емануель] Моро [речниця МОК], хоча, 

зазначає вона, МОК не відхилив обидві заявки остаточно».  

Євгеній: «Іншою важливою причиною є «роздутість» олімпійської програми, що 

ускладнює прийом нових, особливо неоднозначних, видів спорту». 
 

35. Будь-які.  

Весь час в усіх учасників цього підлого одурення в результаті буде виходити число 
36. Бо, математично кажучи (математики: знаємо, що над тими трьома буквами хуz 
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треба поставити горизонтальну риску. ☺), будемо мати таке: (хуz ∙ 2 + 70) : 2 - хуz = 35. 
А-а, газета дає телефон для «щасливчиків»? Ха! То 

врахуйте, що кожний дзвінок на цей номер обійдеться 
кожному наївному простачкові мінімум у 35 гривень.  

Крім того, номер вашого телефону внесеться в їхню так 
звану «базу», після чого вам будуть ще до-о-овго приходити 

нескінченні СМС-ки та лунати телефонні дзвінки, де будуть 
намагатися втягнути вас у все нові й нові їхні одурманюючі 

пропозиції.  
 

36. Ротатор. Апокопа (певне мовне фонетичне явище). Тет-а-тет. Тартрат (сіль 

і ефір винної кислоти). Акасака (один із кварталів Токіо), Кінонік (певний 
богослужбовий піснеспів). Тененет (єгипетська міфологічна богиня). 

За два слова – 1,2 бала. 
За три слова – 1,3 бала. 

За чотири слова – 1,4 бала – 
і аналогічно далі. 

Паліндромами навіть пишуть вірші, а також створені різні ігри, в яких суть 
проста – скласти побільше «дзеркальних» фраз. 

http://lovelylife.in.ua/tvorchist/kultura/tsikavi-fakty-pro-ukrayinsku-movu-yaki-
varto-znaty-kozhnomu.html#/. 

Ольга та ще дехто: «До найдовших фраз паліндромів належать «Я несу гусеня» 
та «Аргентина манить негра». В останньому випадку не враховується буква «ь».  

Галина: «Я несу гусеня» чи «Де помити мопед?» Проте лише майстрам слова 

вдається з таких симетричних рядків вибудувати змістовний та образний вірш. I все 
ж такі в українській літературі знайшлися, про що засвідчили збірки: «Око»  Миколи 

Мірошниченка, «Віче мечів»  Анатолія Мойсієнка, «Паліндромони»  Івана 
Лучука  («Епос і нині сопе» з цієї збірки – це найдовший в українській мові 

паліндромон на 3333 знаків), «Періодична система слів»   Івана Іова, «Вітражі 
жартів» Любові Сердунич.  

Жанр раку літерального, який в українській літературі започаткував Іван 
Величковський. Нині в Україні понад 20 поетів мають у доробку раки літеральні». 
 

37. Здоров’я. 
Дехто вказує таку трішки повнішу версію цього вислову: «Здоров’я не купиш, 

ним можна тільки розплачуватись» (С. Крітій)». 
https://ukr.media/humor/398773// 

https://proskuriv.khm.gov.ua/2011/11/03/про-профілактику-злоякісних-новоутв/  
Богдан цитує: «За гроші можна купити ліжко, але не сон; їжу, але не апетит; 

ліки, але не здоров’я; дім, але не домашній затишок; книги, але не розум; прикраси, 

але не красу; розкіш, але не культуру; розваги, але не щастя; релігію, але не спасіння. 

https://uk.wikiquote.org/wiki/Пол_Брегг 

Здоров’я за гроші не купиш.  

http://abetka.ukrlife.org/health.htm». 

http://lovelylife.in.ua/tvorchist/kultura/tsikavi-fakty-pro-ukrayinsku-movu-yaki-varto-znaty-kozhnomu.html#/
http://lovelylife.in.ua/tvorchist/kultura/tsikavi-fakty-pro-ukrayinsku-movu-yaki-varto-znaty-kozhnomu.html#/
https://ukr.media/humor/398773/
https://proskuriv.khm.gov.ua/2011/11/03/про-профілактику-злоякісних-новоутв/
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikiquote.org/wiki/Пол_Брегг
http://abetka.ukrlife.org/health.htm
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38. Храм.  Бані.  Куполи. 
Церква. 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 – можлива 
канонічна кількість бань у храмі. 

Але буває й більше: 25 і навіть 33. 
За «біблія» (уривки з 

пояснення одного учасника див. 
нижче) – 0 (там всі чотири члени 

оргкомітету були практично 
одноголосними стосовно цієї 

версії відповіді). 
http://bogoslov.org/pro-hram/. 

https://vseosvita.ua/library/zanatta-gurtka-unij-erudit-prakticna-castina-33835.html. 
https://www.academia.edu/26007641/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%

BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0
%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%

D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D
1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%

D1%83 – ст. 315. 
↕ Б.: «... У Біблії числа зазвичай 

вживаються в прямому значенні, але 
іноді – у символічному. З’ясувати, чи є 

певне вжите в Біблії число символом, як 
правило, допомагає контекст.  

https://www.jw.org/uk/біблійні-
вчення/запитання/значення-чисел-

згаданих-у-біблії/. 
«Не удивительно, что число «1» используется в Библии для обозначения одного 

единственного истинного Бога. Число «3» – здесь, в первую очередь, конечно, в 

голову приходит Святая Троица, т.е. число указывает на целостность».  
https://geogen-mir.livejournal.com/674939.html. 

Цифра «3» також вважається числом Божественної досконалості: Трійця 
складається з Отця, Сина і Святого Духа. 

https://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-biblical-numerology.html». 
 

39. 1.   Один. 

Це для багатьох багато в чому одіозний Звягільський Юхим Леонідович.  До речі, 
на виборах до Верховної Ради 2019 року своєї кандидатури він ніде не висував.  

Щодо відповіді 2 (мається на увазі ще, приміром, Кириленко з БЮТ) – то вона 
неправильна. Хоча Кириленко, як і Звягільський, також є депутатом ВР 8-ми скликань, 

але з 2-го по 9-те, тобто – НЕ ПЕРШИХ ВОСЬМИ скликань. 
https://www.slovoidilo.ua/2019/07/24/infografika/polityka/starozhyly-verxovnoyi-

rady-koho-nardepiv-ukrayinczi-bilshe-ne-pobachat-parlamenti. 
 

http://bogoslov.org/pro-hram/
https://vseosvita.ua/library/zanatta-gurtka-unij-erudit-prakticna-castina-33835.html
https://www.academia.edu/26007641/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://www.academia.edu/26007641/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://www.academia.edu/26007641/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://www.academia.edu/26007641/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://www.academia.edu/26007641/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://www.academia.edu/26007641/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/
https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/
https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/
https://geogen-mir.livejournal.com/674939.html
https://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-biblical-numerology.html
https://www.slovoidilo.ua/2019/07/24/infografika/polityka/starozhyly-verxovnoyi-rady-koho-nardepiv-ukrayinczi-bilshe-ne-pobachat-parlamenti
https://www.slovoidilo.ua/2019/07/24/infografika/polityka/starozhyly-verxovnoyi-rady-koho-nardepiv-ukrayinczi-bilshe-ne-pobachat-parlamenti
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40. Снайпер(-ом). 
Слово «снайпер» походить від англійської назви баранця звичайного, точніше – 

від його просторічної назви «бекас» (англ. snipe). Маса його тіла 110-170 г, довжина 
тіла 25-27 см, розмах крил 37-43 см. Верх строкатий, із чорно-бурими, іржастими й 
вохристими плямами та смугами; верх голови чорно-бурий, із вохристо-жовтою 

поздовжньою смугою; горло білувате; воло вохристе, із темно-бурими рисками; інше 
оперення низу біле, із темно-бурими смугами на боках тулуба; махові пера темно-бурі, 

другорядні – з білуватою верхівкою; стернові пера іржасто-руді, із темно-бурими 
смугами; дзьоб чорний, біля основи сірий; ноги темно-сірі. 

В цього птаха досить важко вцілити, і не лише через його розміри – маса його тіла 
всього 150 гр. Річ у тім, що він має зигзагоподібний принцип польоту. 

Чому баранець? Бо при токуванні самець бекаса піднімається на висоту до 100 м і 
потім стрімко пікірує вниз. При цьому він видає звук, що нагадує бекання баранця, 

причому джерелом звуку є пір’я хвоста, яке вібрує під напором повітря.  

http://ua.unm.org.ua/Полювання-на-бекаса-снайпери-в-ч/. 

http://trofey.net/okhota/entsiklopediya-ohotnika. 
 

 41. Безмін. 

Це найпростіші важільні (іноді пружинні) терези для зважування без допомоги гир. 
Він зображений на гербах білоруського міста Шклов та шведської комуни Ликселе. 
https://eslovnyk.com/безмін.           Цікаво (мабуть, і прикро), що, скажімо, у двох 

статтях української Вікіпедії даються абсолютно різні дані: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Безмін: безмін = 5 малих гривенок = 1/16 пуда = 1,022 кг. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Руська_система_мір: безмін = 8-9 фунтів = 3,3-3,7 кг. 
 

42. Помпон(-ом). 

Французькі моряки використовували помпони на 
своїх головних уборах ось для чого. Раніше в кораблях 

були тісні приміщення з низькими стелями, і помпон 
охороняв голову моряка від удару об їх виступи.  

Зараз корабельні приміщення стали більш 
просторими, але традиція використання червоного 

помпона на білих шапочках французьких військових моряків збереглася до цих пір. 
У формі російської армії XVIII століття помпони вважалися одним із знаків 

розрізнення. За їхнім кольором можна було відрізнити унтер-офіцера від солдата. У 
солдат помпони були одноколірні, а в унтер-офіцерів двоколірні. 

http://tvoemisto.tv/news/vid_shapky_do_bereta_fotoistoriya_populyarnyh_golovnyh_u

boriv_67439.html.                 http://mixo.com.ua/2019/02/05/navishho-na-shaptsi-pompon/. 
Богдан: «По поводу появления помпона на бескозырке есть красивая легенда. 9 

августа 1858 года на открытии Императорского моста в Бресте, во время посещения 

кораблей французской императрицей Евгенией, один из матросов ударился головой. 

Евгения отдала ему свой шёлковый платок, который окрасился кровью. В память об 

этом, якобы, французские моряки стали носить красные помпоны».  

https://kipmu.ru/pochemu-u-francuzskix-moryakov-beskozyrka-s-pomponom/ 

http://ua.unm.org.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D1%87/
http://trofey.net/okhota/entsiklopediya-ohotnika
https://eslovnyk.com/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD
http://tvoemisto.tv/news/vid_shapky_do_bereta_fotoistoriya_populyarnyh_golovnyh_uboriv_67439.html
http://tvoemisto.tv/news/vid_shapky_do_bereta_fotoistoriya_populyarnyh_golovnyh_uboriv_67439.html
http://mixo.com.ua/2019/02/05/navishho-na-shaptsi-pompon/
https://kipmu.ru/pochemu-u-francuzskix-moryakov-beskozyrka-s-pomponom/
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43. Денеб.  
Сузір’я Лебедя. 

До речі, арабський «денеб» якраз і означає «хвіст».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лебедь_(созвездие). 
http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-

rabota/viktoriny/viktorina-po-astronomi-s-otvetami-dlja-
shkolnikov.html. 

https://stroyka4u.ru/uk/mechanized-tools/constellation-swan-story-for-the-children-of-
the-outside-world-a-beautiful-constellation-of-a-swan/. 

Єлизавета: «Українські назви сузір'їв здебільшого є перекладами грецьких або 
латинських назв. Нарівні з ними щодо окремих сузір'їв в Україні вживаються народні 

назви. Так, Велика Ведмедиця – це «Великий Віз», Мала Ведмедиця – «Малий 
Віз», Кассіопея – «Борона» чи «Пасіка», Дельфін – «Криниця», пояс Оріона – 

«Косарі», Орел – «Дівчина з відрами», зоряне скупчення Гіади, що утворюють голову 
Тельця, – можливо «Чепіги», а зоряне скупчення Плеяди – «Стожари», Чумацький 

Шлях». 
 

44. Так. Ні. 
 

45. Лені́н (з наголосом на і). 
Лені́н Вольтер Морено Гарсес – 55-ий президент 

Еквадору. Його батько ідеалізував російську революцію і 

тому дав таке ім'я своєму синові.  
Єлизавета: «Всё же свежеиспеченный эквадорский 

президент Морено больше напоминает не В. И. Ленина, а Ф. Д. Рузвельта – и не только 
потому, что его программа построена на реформистском кейнсианском курсе. Дело в 

том, что Ленин Морено смог достичь высочайших со времен этого президента США 
постов среди людей с ограниченными способностями. Он тоже передвигается на 

инвалидной коляске: у него парализованы ноги с 1998 года, когда его на улице 
ограбили и подстрелили в спину. В течение следующих лет Морено был прикован к 

постели, но смог вернуться к нормальной жизни». 
https://commons.com.ua/uk/vybory-v-ekvadore/. 

Аня: «За діяльність по допомозі людям з обмеженими можливостями його 
висували кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру в 2012 році». 

За Симо́н (Болі́вар). Уривки з пояснення двох учасників див. нижче) – (0,3 + 
0,3 + 0,3 + 1) : 4 = 0,5 (в дужках – бали чотирьох членів оргкомітету стосовно 
оцінювання цієї версії). 

↕ «...Бо: Си́мон Петлю́ра ... .    https://uk.wikipedia.org/wiki/Петлюра_...». 
Репліка одного з учасників оргкомітету: «Ім'я «Симон», думаю, мало кого 

турбує. Не-патріотам не подобається ПРІЗВИЩЕ "Петлюра", то й що? А йдеться 
цього разу саме про ІМ'Я».  
 

46. Е175. 
Міжнародний код харчових добавок. 

http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-astronomi-s-otvetami-dlja-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-astronomi-s-otvetami-dlja-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-astronomi-s-otvetami-dlja-shkolnikov.html
https://stroyka4u.ru/uk/mechanized-tools/constellation-swan-story-for-the-children-of-the-outside-world-a-beautiful-constellation-of-a-swan/
https://stroyka4u.ru/uk/mechanized-tools/constellation-swan-story-for-the-children-of-the-outside-world-a-beautiful-constellation-of-a-swan/
https://commons.com.ua/uk/vybory-v-ekvadore/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Петлюра_...
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Оскільки чисте золото, яке використовується у виготовленні сусалі, біологічно 
інертне та завдяки своїй надзвичайній м’якості не здатне до утворення різальних країв 

навіть при такій малій товщині, сусальне золото також досить широко застосовується 
для прикрашання різних харчових продуктів і навіть має свій код харчової добавки – 
Е175. Так, в Індії поширена практика обгортання дорогих солодощів листками 

сусального золота та срібла, а в Центральній Європі відомі алкогольні напої, до яких 
додаються золоті пластівці, – наприклад, італо-швейцарський «Гольдшлегер» 

(коричневий шнапс із сусальними пластівцями) або польсько-німецька «Гданська 
горілка» (трав’яна настоянка), українська горілка «Золото Полуботка».  

https://uk.dobavkam.net/additives/e-175 
 

47. Шлагбаумом. 

За "бордюр(-ом)" – 
символічні 0,2. 

За «сидячим» – 0 
(вердикт трьох із чотирьох 

членів оргкомітету 
стосовно цієї версії). Один 

із членів оргкомітету каже: 
«Де ж тут гумор? Це що, за, 
наприклад, «стоячим», 

«літаючим», «йдучим» 
тощо теж бали давати, чи як?»  

https://znaj.ua/popcorn/205983-anekdoti-na-26-sichnya-dopomozhut-vam-provesti-
domashniy-seans-smihoterapiji. 

https://humor.rin.ru/cgi-bin/show.pl?razdel=0&anekdot=89785 
https://www.inpearls.ru/1192789 

https://anekdotovstreet.com/anekdot/lezhachiy-politseyskiy-posle-povysheniya-
stal/220555/ 
 

48. 3-8 (від 3 до 8). 
За одну будь-яку конкретну відповідь у цих межах – 0,5 бала. 

Ось копії зі сторінки стандарту, де регламентуються розміри згідно з ДСТУ 
4123:2006: 

Усі дані 
– в 
міліметрах. 

У 
питанні не 

уточнений тип, тому потрібно розглядати всі варіанти. 
https://gazeta.ua/articles/poltava-newspaper/_ob-lezhachih-policejskih-vodiyi-byut-

avto/182795. 
http://zovzakona.org/showthread.php?t=763&s=70e03adfde113d93ab10048859f7d1

.22&pagenumber=#ixzz62oY051z7.                     ↕ 
 

Габаритні 
розміри 

Вид А Вид Б 

 

 

К L М Р K S 

Тип І  
Тип II  
Тип III 

300 — 600 

600 — 900 
900—1100 

500 

500 
500 

30—50 

50 — 70 
70—80 

300 — 600 

600—900 
900—1100 

150 — 300 

300 — 450 
450 — 550 

30— 50  

50— 70 
70 — 80 

 

Аня: «А це – мій Краматорськ. Де ще можна зустріти 
таку кількість прилеглих відпочити поліціянтів?))) Порушення 
одночасно декількох умов їх встановлення(((». 

https://uk.dobavkam.net/additives/e-175
https://znaj.ua/popcorn/205983-anekdoti-na-26-sichnya-dopomozhut-vam-provesti-domashniy-seans-smihoterapiji
https://znaj.ua/popcorn/205983-anekdoti-na-26-sichnya-dopomozhut-vam-provesti-domashniy-seans-smihoterapiji
https://humor.rin.ru/cgi-bin/show.pl?razdel=0&anekdot=89785
https://www.inpearls.ru/1192789
https://anekdotovstreet.com/anekdot/lezhachiy-politseyskiy-posle-povysheniya-stal/220555/
https://anekdotovstreet.com/anekdot/lezhachiy-politseyskiy-posle-povysheniya-stal/220555/
https://gazeta.ua/articles/poltava-newspaper/_ob-lezhachih-policejskih-vodiyi-byut-avto/182795
https://gazeta.ua/articles/poltava-newspaper/_ob-lezhachih-policejskih-vodiyi-byut-avto/182795
http://zovzakona.org/showthread.php?t=763&s=70e03adfde113d93ab10048859f7d1.22&pagenumber=#ixzz62oY051z7
http://zovzakona.org/showthread.php?t=763&s=70e03adfde113d93ab10048859f7d1.22&pagenumber=#ixzz62oY051z7
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49. Розчинятися.  
Світлана: «При 

розчиненні руйнується 
кристалічна ґратка 
розчинюваної речовини і її 

частинки переміщаються в 
розчині, отже, розчинення – 

це фізичний процес. Для 
його здійснення необхідно 

витратити енергію». 
Плавитися – 0. Бо плавитися – це за класичним означенням означає ставати 

рідким, м'якшати при нагріванні. А для цього випадку цукру це не властиво. 
 

50. Падолист. 

http://sum.in.ua/s/padolyst. 
https://svitua.org/all-featured/item/1858-davni-nazvy-misiatsiv-kotri-isnuvaly-v-

riznykh-kutochkakh-ukrainy.html. 
Анатолій дослідницьки та зауважувально пише: «Україна перейшла на 

григоріанський календар в 1918 р. Українські назви місяців на той час були від січня 
до грудня – це вживані в сучасній літературній мові галицькі назви місяців. На більшій 
частині України місяці називались від січня до студня ( відсутня  назва вересень). Якщо 

автор запитання мав на увазі  давні назви місяців, часів Київської Русі, то до чого тут 
григоріанський календар? Якщо вірити Василю Скуратівському (В. Скуратівський 

МІСЯЦЕЛІК. Український народний календар. К.: Мистецтво, 1993 р. ст. 9), який 
посилається на джерела ХІ–ХVІ ст., то місяці мали такі назви: березол, брезозол 

(березозол), травень, ізок, червень, зарев, рюєн, листопад ( падолист ), груден, студень, 
просинець, січень (сніжен). Кожен регіон в Україні мав іще свої місцеві назви. Березіль, 

квітень, краснець, цвєтень, травник, гедзень, гнилець, напівзимник і т.п. Відшукати 
серед цього розмаїття дві назви місяця, що відрізняються порядком букв мені не 

вдалося». 
 

Ваші зауваження, уточнення, правки (а вони обов'язково будуть. Адже з дуже 

поважних причин той член оргкомітету, який уводить результати в підсумкові 

таблиці, саме в ці дні не може працювати так, як потрібно) чекаємо до 27 жовтня ц.р. 

Нагадуємо учасникам і 48-го, і 49-го наших заходів: при потребі 

скористайтеся інформацією ідентичних файлів "Замовлення відзнак" 
або на http://www.h-d.in.ua/events/49-й-захід-50-слів/ , 

або на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2018/11/blog-post.html 
та чітко "сліпо" без відсебеньок виконуйте інструкції там. 

 
Зі щирими сподіваннями на зустріч 

у ювілейному зимовому 2020 року заході "50 слів", 

ОРГКОМІТЕТ. 

↕ 

http://sum.in.ua/s/padolyst
https://svitua.org/all-featured/item/1858-davni-nazvy-misiatsiv-kotri-isnuvaly-v-riznykh-kutochkakh-ukrainy.html
https://svitua.org/all-featured/item/1858-davni-nazvy-misiatsiv-kotri-isnuvaly-v-riznykh-kutochkakh-ukrainy.html
http://www.h-d.in.ua/events/49-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

