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– Щиро дякую за неймовірне задоволення та за 

можливість подальшого розвитку. Ви дуже 
допомагаєте вчитися, особливо – пошуку інформації,  

підбирання ключових слів тощо. Намагаюся 

переконати в цьому людей навколо (колег , учнів), але 

які ж вони ледачі! "Таки-так, дуже цікаві питання. 

Обов’язково знайду конкурс і спробую…" – і нуль. Тож 
почуваю себе людиною, що знайшла скарб і хоче 

поділитися з іншими, а вони осліпли й не бачать 

коштовного каміння та золота під ногами ... . 

Світлана Козаченко 

Слова  учасниці,  якій  голова оргкомітету  писав, 

що  ми  не  можемо  без  неї,  без  її  плідної  участі: 
– А щодо "50 слів", то це я вже без них не зможу, а не Ви без 

мене))) Не знаю як для кого, але за декілька днів до початку 

конкурсу я вже в передчутті цікавезних труднощів, в очікуванні 

чергових див тощо. І цей стан надприємного напруження 

(розумового, емоційного, пошукового) триває МІСЯЦЬ! ... 
Отримуємо частину року, насичену позитивом, 

самовдосконаленням, можливістю використовувати потенціал 

власного розуму, дізнаватися стільки нового з різних галузей. 

Тому, я сподіваюсь, поки буде конкурс, поки і я буду з Вами!!! 

Наталка Єсипова. 

 

– Бажаю "Гармонійному розвитку" успіхів у боротьбі з 

зомбуванням молоді різноманітними ґаджетами, 
тупосоцмережами, та з іншим злом, що перетворює нас, 

учнів, на деградуюче покоління! 

Максим Рижов 

– Змушує недосипати ночей святá допитливість  

і відчуття радісної перемоги над собою. 
Дякую за можливість тримати себе в тонусі. 

Валентина Єсіпова 

– Навіть не думала, що так захоплюся пошуками 

відповідей. Здавалося б, уся інформація тепер є в 
Інтернеті, але ж ЩО саме треба шукати, підкаже 

лише лог іка, вдумливість. Знайшовши відповідь, 

починаєш глибше вникати в тему ... . 

... Для сучасних дітей це є неоціненно корисним. 

Адже вони звикли "хапати вершки", й зразу ж 
забувають про те, що дізналися. А тут 

короткочасна пам'ять не спрацьовує, бо треба 

думати, аналізувати ... . 

Ольга Рудницька 

– В сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технолог ій дуже важко стимулювати студентів до 
науково-дослідницької діяльності. Адже здебільшого 

перевага надається спілкуванню в соціальних мережах 

та гортанню стрічки новин. А завдяки конкурсу "50 

слів" я здобула значний обсяг  корисної інформації, 

важливі навички дисципліни та концентрації уваги, а 
головне – незабутні моменти проведення дослідів у 

пошуку правильної відповіді. ДЯКУЮ ОРГАНІЗАТОРАМ! 

Оксана Безсмола 

Щодо вузькопрофільних конкурсів (яким, звичайно, 
 НЕ  Є  "50 слів"): "– Жодна людина не може бути вузьким 
фахівцем без того, аби не бути ідіотом у широкому сенсі 
слова. Вузький фахівець дізнається все більше про все 
менше і так до того часу, поки не знатиме все ні про що 
і нічого про все". 

Бернард Шоу 

– Ще один бонус конкурсу: поки шукаєш потрібне, знаходиш 

безліч цікавого, нового для себе. Інколи такі відкриття 
бувають, що їх цінність набагато більша, ніж правильна 

відповідь на поставлене питання. До речі, саме ті питання, 

на які ти не знаєш навіть приблизної відповіді, а інколи й 

напрямку пошуку, і приводять тебе до найбільших скарбів...  

Так хочеться, щоб все більше і більше людей ставали 
свідомими, мислячими, щоб наш вид по праву називався 

Людина розумна. Неймовірно прикро бачити масовий регрес 

нашого суспільства, не тільки інтелектуальний, але, що 

лякає найбільше, моральний ... . 

Ідея постійного самовдосконалення мені дуже імпонує, 
вчитися – це завжди цікаво і приносить задоволення. 

Перемога над собою – найвища. 

Наталка Єсипова. 

 

– Я так звикаю до цього нетерпіння та азарту під час 

відшукування відповідей, що, коли закінчується 
конкурс, на серці стає сумно та порожньо. Як добре, 

що цей захід проходить чотири рази на рік. А кожна 

пора року привносить щось своє у настрій, у 

відношення, у почуття. І тому всі конкурси по-

своєму індивідуальні й прекрасні. Дякую за те, що не 
даєте нам закиснути і витягаєте нас з мушель 

погрітися в розумових, допитливих променях. 

Вікторія Бондарєва 

↓  Мудра – ні, геніальна! – реакція Анатолія Афанасьєва 

на наше прохання підтвердити чи оскаржити відповідь 
на одне із запитань 38-го заходу: 

"... Ніколи не силкуюся "після бою махати руками". Свої сумніви 

з якогось питання чи відповіді намагаюсь озвучити до того, а 

не після. ... Не заперечую, що правильною відповіддю є слово 

маїс. Шукати й підраховувати кількість мов, в яких маїz, а в 
яких rizo – шкода часу. Це питання не принципове. І, взагалі, для 

мене не є важливим, яке місце я посяду у Вашому конкурсі – 

п'яте чи сто п'яте. На перших місцях є той драйв, який я 

отримую, коли "з голови" знаходжу правильні відповіді, і кайф 

від дайвінгу сторінками Інтернету. 
А от що ще не вдається, то це вміння бачити дуалі (шаховий  

термін: задача одна, а розв'язків – декілька), тобто – вміння 

деяких учасників конкурсу з тексту запитання "витягти" різні 

варіанти відповіді. Наприклад, запитання № 1 з 23-го конкурсу 

про ніготь середнього пальця. Крім пальців на руці побачити 
варіант з пальцем на нозі – це вищий пілотаж". 

– Хоча всі й ганять Сороса, але його предметні 

олімпіади, механізм проведення певною мірою 
нагадують "50 слів": досить складні та 

різноманітні запитання, значний проміжок часу на 

виконання, можливість користуватися різними 

джерелами інформації ... . 

Олександр Татаринов 

 

– Сучасні методи навчання ще не зовсім задушили [в мені] святу допитливість, бо ця ніжна рослинка вимагає поряд 

із заохоченням насамперед свободи, – без неї вона неминуче гине. Велика помилка думати, що почуття обов'язку і примус 
можуть сприяти знаходити радість у тому, щоб дивитися і шукати. Мені здається, що навіть здорова хижа тварина 

втратила б жадобу до їжі, якби вдалося за допомогою бича примусити її безперервно їсти, навіть коли вона не голодна, 

і особливо якщо примусово пропонована їй їжа не нею обрана ... . 

Альберт Ейнштейн. «Творча автобіографія» 
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Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених за 

адресою http://www.h-d.in.ua/ на україномовних сторінках (там, на головній сторінці сайту, 
праворуч/угорі є іконка з українським прапорцем), див. там вкладення/сторінки «50 слів» → «49-

й захід «50 слів»-осінь 2019 р.» → «Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/49-й-
захід-50-слів/, або на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/ (а враховуючи те, що цього разу буде 

дуже багато нових учасників, то звертаємося особливо до них: уважно вичитайте місця умов цього 
заходу, де говориться про неприпустимість плагіату), то ось – 
 

запитання  першого туру  49-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Проведіть прямі лінії («мости дружби, взаєморозуміння») через такі дві пари 

міст України: Ужгород і Донецьк та Суми й Одесу. Майже на перетині цих прямих 
опиниться один сучасний обласний центр. За роки свого існування це місто 

називалося по-різному. Тож напишіть ту його назву, яку воно носило найдовше. 
 

2. Якщо «оцінювати» його не за інтенсивністю, а за іншим критерієм, то: 

В Україні ВІН восени значно більш протяжний, ніж улітку. ВІН має ще й 
окрему свою характеристику, яка ввійшла навіть у 

прислів’я, де, зокрема найчастіше вживається й одне 
з переносних значень слова «сіє». ВІН – це ... . 
 

3. Чиє обличчя ви бачите на цьому малюнку: 
хлопця чи дівчини?  
 

4. Віртуальний 32-поверховий житловий 

будинок заселений нерівномірно. На першому 
поверсі живе дванадцятеро людей, на другому – 

удвічі менше, ніж на першому, на третьому – на 6 
більше, ніж на другому, на четвертому – удвічі менше, ніж на третьому, на п’ятому 

– на 6 більше, ніж на четвертому, і далі – аналогічно (:2; +6; :2; +6 ...). 
Укажіть поверхи, на яких у цьому будинку найчастіше за інші натискається 

кнопка виклику ліфта. 
 

5. Прізвище видатного українця, від дня народження якого днями минуло 250 

років. 
Щоб відповідь була однозначною, даємо деякі додаткові відомості про нього.  

Він ніколи не був одружений. Оцінка його творчості Тарасом Шевченком та 
Михайлом Коцюбинським була дуже теплою, у той час як Пантелеймон Куліш не 

поділяв цієї їхньої думки. У багатьох містах України є бульвари й вулиці, названі 
на його честь, а також – музей, парки, бібліотеки та пам’ятники. Багато навчальних 
закладів також носять його ім.’я. 
 

6. «Сільське» запитання, але – зо-о-овсім не від біолога/зоолога/ветеринара. 

Тобто його автор може бути й профаном/дилетантом у цьому. 
Назва домашньої птахи, яка практично щодня протягом десь 1-2-3-х хвилин 

поводить себе «радісно», але дещо нелогічно з точки зору продовження свого роду. 
 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/49-й-захід-50-слів/
http://www.h-d.in.ua/events/49-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/
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7. Номер нашого заходу «50 слів», у запитаннях якого була найбільша 
кількість фото, ілюстрацій, рисунків, діаграм, схем. 

Прогнозуємо, що нашим активним постійним учасникам буде напрочуд важко 
помилитися. 
 

8. Згідно зокрема з українською Вікіпедією, зараз вони, стаціонарні, 
функціонують на теренах України у Вінниці, Донецьку (там їх аж два), Запоріжжі, 

Києві, Кропивницькому, Умані, Харкові, Херсоні, Черкасах, Чернігові. У Дніпрі він 
на реконструкції. До 1990-93-х років вони працювали в Луцьку, Кам’янці-

Подільському, Одесі, Трускавці. Мова тут – про ... . 
 

9. Із 

точки зору 
здоров’я: 

напишіть 
номер 

чоловічих 
трусів (див. 

фото), які завдають найменше шкоди. 
 

10. Довжина в метрах найкоротшої злітно-посадкової смуги серед публічних 

аеропортів світу. 
 

11. Напишіть перше слово прислів’я, у якому є і слово «трясця», і на початку 

– слово, яке є римою до слова «трясця». 
Один із варіантів цього прислів’я є в одному з творів, розміщених у шкільному 

підручнику з української літератури. 
За нашими даними, є декілька варіантів написання другої частини цього 

прислів’я. 
 

12. Один із найпопулярніших і найвідоміших героїв коміксів, якому півроку 
тому виповнилося рівно 80 років. 
 

13. Що нового (та з фінансової сторони сумного) очікує Україну 25 жовтня 
2019 року? Залік – за смислом короткої відповіді. 

До речі, останнє дійство-попередник цього відбулося 13 років тому. 
 

14. Запитання для шестирічних дітей, які відбиралися в одну зі шкіл для так 

званих «сократиків»: пес – три; корова – два; зозуля – чотири; качка – три; вівця – 
два; свиня – три. А півень? 
 

15. Визначальною рисою деяких сортів одного з найкалорійніших продуктів 

харчування, який, до речі, дуже цінується, є дірки, які з’являються в результаті 
діяльності бактерій. Фахівці називають їх «очима».  

Напишіть абревіатуру країни, яка є найбільшим у світі виробником цього 

продукту. 
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16. Згідно з народною мудрістю, що, так би мовити, триєдине повинен зробити 
середньостатистичний чоловік у житті, щоб воно було прожите недаремно? 

Залік – за будь-яким із трьох дієслів доконаного виду. 
 

17. Крім найпоширенішого зараз електричного, у наших краях існував кінний 

та дизельний. А був іще й пневматичний, паровий та бензомоторний. До цієї 
когорти іноді приписують ще й кабельний. Мова тут – про ... 

 

18. ☺☻☹. Як називаються думки, 

які розходяться з вашими? 
 

19. У ґратці угорського кросворду 

(філворду) розміщено 24 слова-відповіді 
на запитання 40-го конкурсу «50 слів» 

(див. сторінку нашого сайту 
http://www.h-d.in.ua/events/40-й-конкурс-

50-слів/). Із літер, які залишаться, 
утворіть за правилами складання 

угорських кросвордів слово-відповідь на 
це завдання. 

 

20. Зрозуміло, що кров у нашому організмі протікає судинами з різною 
швидкістю. Але ставимо це запитання тому, що натрапили на дивне для нас 

розмаїття варіантів відповідей, які в різних джерелах інформації розкидані в 
шалених межах (у відповідях дамо посилання відразу на декілька з них). Тож: 

Кількість разів, у яку кров тече повільніше по капілярах людини, ніж по 
артеріях (ураховуйте так звану лінійну швидкість). 

При оцінюванні ваших відповідей ми будемо зважати здебільше лише на так 
званий порядок числа (не математики – не заморочуйтеся. Не звертайте уваги на 

цей термін). 
 

21. Сторінками сайту «Гармонійний розвиток». 

Головний корінь цього дерева після 10-15 років життя відмирає, і вторинні 
корені починають розповзатися під поверхнею землі, не надто в неї 

заглиблюючись. Саме тому це дерево погано вміє протистояти ураганному вітрові. 
Знайдіть на одній з українських сторінок нашого сайту підтвердження цього 

та відповіддю напишіть перше слово 
назви з сайтового підпису над цим фото. 

 

22.  
 

23. Хоча його примітивні саморобні 
попередники датуються ще 

середньовіччям, від початку його 
виробництва минає 60 років. Звичайно, 
передумовою для його винаходу було прагнення батьків і особливо матерів 

Д Е М С С К Е С С О В Н О 

А Л А В О О Д Я О Л Ш Я С 

Д Н Д О Б К Н К Г И Н А Н 

А І Т Ц Я И И Т Р К Р А Ї 

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 
 

http://www.h-d.in.ua/events/40-й-конкурс-50-слів/
http://www.h-d.in.ua/events/40-й-конкурс-50-слів/
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полегшити собі життя. Незважаючи на те, що цей виріб має свої мінуси, він активно 
використовується у сім’ях по всій земній кулі. Мова тут – про ... 

Застерігаємо: напишіть не ту конкретну назву, яку йому дала перша компанія-
виробник, а загальну, яка походить від народної назви однієї з частин тіла.  

 

24. (можете розцінювати це запитання як певну підказку до одного із завдань). 

Цікаво (та випадково) вийшло ось таке: на двох рисунках цього блоку запитань 
є два практично однакові символи. Щоправда, один із них розташований дещо 
нетрадиційно, бо саме так там треба. 

Завдання: напишіть букву, якою відрізняються деякі з традиційних буквених 
інтерпретацій обох цих 

символів. 
 

25. Розгадайте стандартний 
однослівний ребус: 

 

 
 

 
 
 


