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Увага! Робота Вікторії нещадно деінде СКОРОЧЕНА, а де й "ЗАМАЗЮКАНА" 

нами. Адже ми подумуємо (так би мовити - трішки жартома, бо таке, взагалі 

кажучи, протирічить умовам заходу), щоб у якомусь наступному нашому 
заході використати ту шалену кількість цікавої інформації, яка міститься  

в її роботах, і мізкуємо, чи скласти всі 50 запитань лише з того,  
що можна почерпнути з цих енциклопедичних розсипів Вікторії. 

 
----- 
 

... Не судите слишком строго ни качественный, ни количественный уровень. 
Главное - вложена душа и старания. 
Спасибо Вам за позитив и дополнительные знания! 

Всех благ Вам и крепкого здоровья! 

 

Відповіді І туру 49-го конкурсу «50 слів» 

Бондарєва Вікторія Борисівна 

Адреса  вул.  Молодіжна, буд. 6, кв. 15, с. Веселе, 

Старобільський район, Луганська область, Україна, 92733 

Викладач  Старобільського коледжу Луганського НАУ  

(вул. Молодіжна, буд. 8,  с. Веселе, Старобільський район, Луганська 

область,  92733) 

Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання – 

 20.09.19 – 04.10.19 

 Доброго дня, шановний Валерію Михайловичу! 

Мені сподобалися запитання – є і з підвохом, і з оригінальним підходом, і з 
нестандартною трактовкою. Було дуже цікаво й захоплююче копирсатися у 
пошуках правильних відповідей, а потім, коли знайдеш відповідь, радіти, як 
дитина. І навіть якщо якась відповідь виявиться хибною, процесс пошуку 

інформації переважає невдоволення собою. 

Я завжди дивуюся Вашим здібностям побачити корисне, цікаве і 

«вкрутити» так-е-е запитання, що диву даєшся. 

Дякую Вам за цікаве дійство самовдосконалення та позитивні емоції! 

Будьте здорові та щасливі! 
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 1. Єлисаветград 

Статус міста отримав у 1784 році. З моменту заснування у 1754 році він іменувався 

«фортецею Святої Єлисавети», або просто Єлисавет.  

Це єдине місто в країні, яке назване на честь театрального діяча (Кропивницький). 

  
  

2. дощ 

Як вересніє – так і дощик сіє. 
  

А ось дві приказки з однаковим початком, але з різним закінченням.  

  

1. В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, мутить, припікає й поливає. 
2. В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, туманіє, шумить, мете, гуде і зверху йде. 

  
  

3. дівчини 

Авторка цієї нехитрої на перший погляд картинки – Софія Левицька. Художниця 
просто вирішила зобразити стосунки між чоловіком і жінкою так, як вона їх 
бачить. Однак, з часом стала помічати дивні речі! 

  

Якимось чином люди, які дивилися на картинку, бачили там спочатку тільки одну 

особу – або чоловіка, або жінки. Виявилося, що існує зв’язок з найближчим 
майбутнім людини і тим, що вона бачить на картинці. Ось така містика! 

  

Обличчя на передньому плані може належати або чоловікові, або жінці, в 

залежності від вашої особистої інтерпретації. 

Дівчина: якщо ви побачили дівчину, то знайте, скоро у вашому житті почнеться 

біла смуга. Вас чекають блискучі перспективи в справах і довгоочікуваний 
успіх. 

Чоловік: обличчя хлопця символізує прийдешні зміни в особистому житті. 

Незабаром в ній з'явиться людина, яка принесе вам чимало щасливих хвилин і 
наповнить ваше життя новим змістом. 

   

4. перший 

На якому б поверсі людине не жила, вона обов’язково входить і виходить на 

першому. І навіть якщо на першому поверсі взагалі ніхто не жив би, все одно 
кнопка першого поверху натискається найчастіше.    
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5. Котляревський 

Таких чоловіків, як Іван Котляревский, називають жіночим святом. Розумний, 

красивий, артистичний, неперевершений оповідач, він незмінно 
користувався успіхом у жінок. Не в останню чергу і тому, що умів зберігати 

їхні таємниці. Тому досі до нього не підкопався жоден біограф, і навряд чи 
це кому-небудь коли-небудь вдасться. Особисте життя Івана Петровича 

Котляревского - суцільні білі плями. 

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

полтавського люду. Україна жила в кожній клітинці його єства. Ніхто під 
такою точкою зору, як він, не вдивлявся в Україну. І творив він тільки в рідній 
Полтаві. 

У грецького поета античної епохи Вергилія та у Котляревского дуже багато 

спільного. Обидва були самотні, обидва написали тільки по три твори, але 
при цьому прославилися на весь світ. Вергилій не покидав берега річки 

Минций, хоча Октавіан Август хотів забрати його в Рим і зробити 
придворним поетом. Котляревский теж любив дивитися на Ворсклу і нікуди 

з Полтави надовго не від'їжджав. 

Могила Івана Котляревського збереглася. Вона виявилася якраз на стику вулиць 

Сінна і Фрунзе, майже в центрі сучасної Полтави. Біля історичного місця (у 
1900 році на могилі був урочисто відкритий пам'ятник) молодь любить 

призначати побачення. 

   

6. півень 

Плак-плак 

  

7. 48 

   

8. планетарії 

Сучасні планетарії досить високотехнологічні. Сидіння залу зоряного театру під 
час перегляду захоплюючих роликів про космос здатні створювати імітацію 

космічного польоту, забезпечуючи непередаване відчуття вільного падіння. 
Деякі зали додатково оснащені різними ефектами: наприклад, розпорошенням 

водного струменя або різкими поривами повітря, що примушують глядачів 
завмирати від несподіванки. 

Якщо більшість планетаріїв обмежується оглядом 200 тисяч зірок, то «Небо 
Коперника» у Польщі показує цілих 20 мільйонів! За допомогою зручної 
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навігаційної системи можна подорожувати по Всесвіту в режимі реального 
часу, зупинивши свій вибір на будь-якій доступній планеті. 

 

9. 2, 5 

Погано видно картинку 3, тому мова про 2 та 5. «Пальма першості» розділилася 
між ними. Певні джерела дають перевагу боксерам, інші – сімейним, деякі їх 

ставлять в один ряд за корисністю для здоров’я. І тому знову «палка о 
двух концах». Але більшість фахівців радять у першу чергу звертати увагу на 
тканину, з яких  виготовлена білизна – вона повинна бути з природніх 

матеріалів. 

Боксери, або сімейні труси, - ідеальний варіант чоловічої білизни, який забезпечує 
максимальний комфорт, зручність, чоловіче здоров 'я і статеве довголіття. 

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

Сімейні труси корисні для здоров'я: не заважають вентиляції, терморегуляції і 

кровообігу в районі статевого органу. 

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

Правильна нижня білизна не повинна давити. Тому з точки зору медиків чудово 
підійдуть для щоденної носки сімейні труси і боксери зі спеціальною вставкою 

спереду для комфортного розташування статевих органів.  

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

Тому труси необхідно носити типу боксерів, коли мошонка з яєчками розташовані 
в спеціальній «муфточці». 

http://nczd.ru/kakie-trusy-dolzhen-nosit-muzhchina/ 

Не варто також впадати в іншу крайність - завжди носити сімейні труси. Занадто 

велика свобода в паховій області призводить до того, що яєчка знаходяться в 
натягнутому стані постійно, а вони повинні фіксуватися білизною для 

правильного розвитку. 

Сімейні труси  теж не кращий варіант, так як орган в них отримує зайву свободу, 

не фіксується і не підтримується. Також в «сімейках» член повністю лежить 
на яєчках, підвищуючи тим самим їх температуру і заважаючи правильному 

розвитку сперматозоїдів. 

https://daitres.ru/articles/article-kakie-trusy-luchshe-nosit-muzhchine.html 

 

10. 396 

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
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https://darriuss.livejournal.com/250121.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 

   

11. щастя 

Щастя, як трясця, як нападе, не скоро покине (Іван Багряний «Тигролови», укр. 

література 11 клас).  

Щастя, як трясця: кого схоче, на того й нападе. 

 Багатому щастя, а вбогому трясця. 

  

  

12. Бетмен 

На сьогодні інтерес до коміксів анітрохи не згас, а в деяких випадках навпаки, 
тільки посилився. Нещодавно був поставлений новий рекорд ціни, заплаченої 

за перший номер комікса про Супермена. Історія, що вийшла в далекому 1938 
р. у рамках цієї серії, коштувала тоді усього лише 10 центів, а була продана за 

1 мільйон доларів.  

Бетмен, спочатку Бет-мен - супергерой, персонаж коміксів. Вперше з 'явився в 
Detective Comics № 27 30 березня 1939 року. Поряд з Суперменом, Бетмен є 

одним з найпопулярніших і відомих героїв коміксів. Був створений 
художником Бобом Кейном в співавторстві з письменником Біллом Фінгер.  

Бэтмен - це місто в Туреччині! Мер цього міста, Хусейн Калкан, навіть намагався 
подати до суду на Warner Bros. через те, що вони використали ім'я міста без 

його дозволу. 

   

13. буде введена в обіг купюра номіналом 1000 гривен  

При цьому вже більше 55% купюр в обороті - це "п'ятисотки", а біля третини - 

"двухсотки". Згідно зі світовим досвідом, такий розподіл готівки свідчить про 
те, що країні пора збільшувати максимальний номінал нацвалюти. 

Нагадаємо, незабаром в Україні також з 'являться монети 5 і 10 гривен - їх 
входження в оборот заплановане на 2019-2020 роки, але точні дати Нацбанк 

доки не озвучує. 

https://darriuss.livejournal.com/250121.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
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Випущена купюра в 1000 грн. Як пояснив представник НБУ : "З огляду на 
зростання рівня доходв і цін.". Вгадайте з трьох спроб, яке слово зайве в 

поясненні"? ☻ 

  

14. вісім 

Сама не здогадалася, відповідь знайшла в просторі інтернету.  

   

15. США 

 Сир - один з найулюбленіших продуктів людства. Учені вважають, що споживати 
його почали ще 8-10 тисячоліть тому, коли вівця стала домашньою твариною. 

Вважається, що сир з дірками (очима, як їх називають фахівці, (хоча мені здається, 

треба казати «оченятами»)) - справжній і якісний. Проте він буває і без очей, 
такий називають "сліпим". 

Скільки сортів сиру існує? На це питання не можна дати однозначної відповіді, але 
точно - декілька тисяч. 

Для Франції етикет вживання сирів настільки важливий, що за відсутності 

необхідного виду сиру може не початися навіть найважливіша церемонія. У 
зв'язку з цим Шарль де Голль нарікав: "Неможливо управляти країною, в якій 

є 246 видів сиру"! 

Сир настільки цінний продукт, що може бути весільним подарунком королеві. Що, 

власне, і сталося на весіллі британської королеви Вікторії, що жила в 1837 - 
1901 роках. Їй подарували круг сиру Чеддер, що важив половину тонни! 

Раніше сир продавався тільки голівками. Але однієї голівки вистачало надовго, сир 

підсихав і втрачав свій смак. Щоб уникнути псування сиру, в середину голівки 
вставляли перевернуту пляшку з вином. Вино довше зберігало сир свіжим. 

На перетині вулиці Руставели і Городнього проїзду в Москві стоїть пам 'ятник 
відомому плавленому сирку "Дружба". Величезний сирок тримають, 

обнявшись, герої байки Крилова лисиця і ворона.  

 

   Найбільшою скульптурою з сиру з 2010 року є бельгійська скульптура  

"Знамениті мишенята" вагою 1059 кг. 

Кожному – своє: 

Найбільше сиру роблять в США. 
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Найчастіше з сиром зв'язують Швейцарію. 

Найбільше сиру з'їдають в Греції. 

В якості знавців сиру прославилися жителі Франції. 

Найпопулярніший і відоміший сир у світі - італійський пармезан. 

Карпатський сир вурда з овечого молока можна зберігати в морозилці невизначено 
довгий час, при цьому сир ніскільки не втратить своїх властивостей.  

Для приготування блакитних сирів використовують їстівну плісняву роду 

пеніцилум - з цього ж виду плісняви Олександр Флеминг отримав перший у 
світі антибіотик пеніцилін.  

Фромологія - це колекціонування етикеток від сиру. Є і більш спеціалізований 
різновид цього захоплення, тіросеміофілія, при якій колекцію збирають тільки 

з круглих сирних етикеток. 

Вважається, що миші і інші гризуни дуже люблять сир, але це не так - маленькі 
звірятка віддають перевагу продуктам з менш вираженим запахом, наприклад, 
зерно і фрукти. 

Один французький сировар витратив 17 років на написання книги про 839 сортів 

сиру. 

Запах сиру вважається афродизіаком. 

 Куперсхільдський Сирний Слалом— це щорічний захід, що проводиться в 

останній понеділок травня на пагорбі Купера, в Англії.  

Походження фестивалю достеменно невідоме, точно можна сказати лише, що 
традиція його проведення існує не менше двохсот років.  

Перегони дуже часто пов'язані з ризиком для здоров'я — у попередні роки 
бігуни отримували серйозні пошкодження спини, шиї, голови; ламали ноги, 

руки, ребра. Бувало й таке, що через падіння учасників травмувалися і глядачі. 
Тому останнім часом, зважаючи на травмонебезпечніть перегонів, беруть сир 

не більше 5 кг, в той час як раніше сир важив до 18 кг. Окрім цього останніми 
роками поліція періодично намагається їх заборонити. 

  
  

16. побудувати, посадити, виховати 

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. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Bank_Holiday#List_of_current_holidays
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
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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 більше.  

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 

покрутіше "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. 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 ним розганяти в період 

цвітіння. Що робити-то? Як його вирощувати після посадки? Ось сад посадити 
і виростити, це справа. Який потім плодоносити буде. Так 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. трамваї 
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Найдовший трамвай в світі запущений в Будапешті (Угорщина). Його довжина сягає 
54 метра. 

У 1892 році, на Європейській площі (Київ) відкрилася перша в Російській імперії 
трамвайна лінія. Депо розташовувалося в будівлі теперішньої готелю 

"Дніпро". 

7 червня 2007 року в Загребі відбувся незвичайний парад трамваїв. 70 вагонів 
слідували по столиці Хорватії, як змія, утворивши справжній транспортний 

колапс. Цей пафосний захід викликав сильне невдоволення городян.  

Найменше поширення трамвайне сполучення отримало в Африці.   

Береговий трамвай в Бельгії - найдовший трамвайний маршрут в світі. Kusttram 

пробігає майже по всьому бельгійському узбережжю, а це 68 км.  

Острів Мен - це абсолютно божевільний в плані трамваїв острів. Уявіть, тут до сих 

пір є трамвайчик з кінною тягою. 

  
  

18. неправильні,  помилкові,  альтернативні,  інші,  інакші, 

інакомислення 

«Есть две точки зрения на каждый вопрос: неправильная и моя» 

Оскар Левант 

  

  

19. безмін 

  
  

20. 500 

Кров рухається швидко в артеріях (в найбільш великих - зі швидкістю близько 500 
мм / сек), трохи повільніше - в венах (у великих венах - зі швидкістю близько 

150 мм / сек) і зовсім повільно в капілярах (менше 1 мм / сек).  

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

 https://masterok.livejournal.com/4869845.html  

Щоб висмоктати всю кров з дорослої людини, знадобиться 1 120 000 комарів.  

Щоб кров циркулювала по організму, серце створює такий тиск, що може 
випустити струмінь крові заввишки 9 метрів. 

http://animalworld.com.ua/news/S-kakoj-skorostju-techet-krov-v-cheloveke-
https://masterok.livejournal.com/4869845.html
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Американець Стен Ларкін прожив 555 днів без серця, чекаючи пересадки. Серце 
йому заміняв апарат, який Стен носив в рюкзаку. Навіть в баскетбол 

примудрявся грати.  

Обсяг крові, яка проходить по тілу в процесі кровообігу за 25 днів, приблизно 

дорівнює басейну. 

Найчастіше серцеві напади трапляються по понеділках - 21% випадків. 2-е місце 
займає п'ятниця. Вчені пов'язують це з підвищеним рівнем гормону стресу на 

початку тижня. 

Щоб знизити ризик серцевого нападу, потрібно повільно прокидатися вранці, не 

зриваючись, і зменшити інтенсивність вечірніх тренувань.  

Кокосова вода може замінити плазму крові завдяки схожості складу.  

14 червня відзначається всесвітній день донора, приурочений до дня народження 

Карла Ландштайнер - австрійського вченого, який вперше розділив кров на 
групи. 

Загальна довжина кровоносних судин в організмі людини становить близько 100 

000 км. 

У водах Антарктики мешкають крижані риби, або білокрівки. Це єдиний вид 

хребетних, в крові у яких немає еритроцитів і гемоглобіну - тому кров 
крижаних риб безбарвна. 

  
  

 21. корінь 

  

  

22. ура 

   

23. підгузник 

Вперше щось подібне підгузнику згадується ще в історичних хроніках 

Стародавньої Греції. Жінки використовували підручні матеріали - були і 
шкури, і мох, і льон, і багато чого ще. На заході підгузник сучасного вигляду 

з'явився вже більше 50 років тому. У Росії - близько 30 років. 

Основою одноразового підгузника 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 підгузник - це 
практично ідеальний варіант дитячого гігієнічного захисту. 98% дітей в Європі 

молодшого віку носять підгузники. 
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Сучасні діти проводять в підгузку в середньому 18-20 тисяч годин. 

Вченими доведено, що чоловіки більш спритні в зміні підгузника, ніж жінки.  

Найбільша проблема сучасного підгузника - його утилізація. Це справжній 

головний біль екологів в усьому світі. Зараз у вирішення цієї проблеми 
інвестується чимало коштів. Так, наприклад, в деяких країнах Європи 

запущений проект з роздільного збору підгузників, як це відбувається з 
пластиковими пляшками, щоб їх переробляти. 

Наприклад, в США 1% всього сміття це, як раз-таки, одноразові підгузники. 

Одноразовий підгузник складається з паперу, поглинаючого шару з целюлози і 
суперабсорбента. 

Абсорбент – це полімер, який здатний увібрати в 50 разів більше вологи, щодо 
власної ваги.  

Приблизний час розкладання одноразового підгузника - 250 років. 

  

24. к 

Найбільш поширене значення — «Все в нормі» (ОК). 

А також буква «О» в дактильній абетці. 

 
  

25. ковінька 

Дякую Вам. Оцінила.☺ 

 

Доброго дня, шановний Валерію Михайловичу! 

Другий тур не менш каверзний, чим перший.  До дечого так і не дійшла. Але 

ж це нічого. Аби не спуститися надто низько.☺ 

Запитання важкуваті, але при цьому дуже цікаві. За що Вам і всім авторам 

велика подяка від нашого заскорузлого мозку. 

Дозвольте подякувати Вам за місяць цікавої пошукової діяльності. Не 

здавайтеся і придумуйте для нас безліч таких же цікавих і корисних завдань! 

Наснаги Вам, гарного настрою, будьте здорові та щасливі! 
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26. 181 

 181 - https://www.un.org/en/member-states/index.html 

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

180 - https://en.wikisource.org/wiki/United_Nations_Member_States_(2006)  

Додивилась, що дані 2006 року, тобто без останньої 193-ї країни, і тому на 

одну позицію відрізняється 

 

27. Вернадський 

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: 

 

https://www.un.org/en/member-states/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_United_Nations
https://en.wikisource.org/wiki/United_Nations_Member_States_(2006)
https://www.radiosvoboda.org/a/30023230.html
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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 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, 

https://24tv.ua/ru/na_novoj_kupjure_1000_griven_izobrazhen_vladimir_vernadskij_kto_jeto_takoj_n1171064
https://24tv.ua/ru/na_novoj_kupjure_1000_griven_izobrazhen_vladimir_vernadskij_kto_jeto_takoj_n1171064
https://nv.ua/opinion/pochemu-na-novoy-kupyure-1000-grn-poyavitsya-vernadskiy-50028894.html
https://nv.ua/opinion/pochemu-na-novoy-kupyure-1000-grn-poyavitsya-vernadskiy-50028894.html
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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! 

28. половина 

 

29. Шаферан, Ханок 

Виконавець пісні «Я у бабушки живу, я у дедушки живу» 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 ».  
А Ядвіга Поплавська пригадувала, що після концерту до неї підійшов чоловік, 

подякував і сказав: «Знаєте, я ж з'явився завдяки цій пісні!» 
 

Треба сказати, що це була вже не перша складена Ханком і Шафераном сатира від 
імені дитини (досить згадати знамениту «Чи то ще буде» у виконанні 

Пугачової, де критикувалася надто ускладнена шкільна програма). На цей раз 
піснярі торкнулися теми зниження народжуваності. 

 
Пісні для фільмів в СРСР теж зазнавали цензури: з текстів вирізалися всі фрази і 

куплети, в яких можна було розгледіти навіть найтонший натяк на критику 

державного ладу або радянського суспільства.  
 

Наприклад, з пісні «Якщо б я був султан ...», яку виконував Юрій Нікулін в 
знаменитому фільмі про пригоди Шурика на Кавказі, був вирізаний куплет, в 

якому перераховувалися імена дружин і їх обов'язки, а також в негативному 
ключі згадувалися мами дружин, що могло образити простих радянських 

жінок:  
 

Зульфия мой халат гладит у доски,  

Шьет Гюли, а Фатьма штопает носки.  
Три жены красота, что не говори!  

Но с другой стороны, тещи тоже три. 

 

https://www.obozrevatel.com/economics/on-maloros-v-ukraine-nazrel-skandal-vokrug-novoj-kupyuryi-v-1000-griven.htm
https://www.obozrevatel.com/economics/on-maloros-v-ukraine-nazrel-skandal-vokrug-novoj-kupyuryi-v-1000-griven.htm
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Глядач зміг почути повну версію пісні «Якщо б я був султан ...» в новорічному 
«Блакитному вогнику» 1967 року. 

 
Радянські "інквізитори від цензури" теж були мастаки на вигадки і домисли, 

музичні групи забороняли з самих фантастични причин - то за те, що посміли 

засудити радянське вторгнення в Афганістан, то за "пропаганду еротики", то 
за "релігійний містицизм", а якщо і цього не спостерігалося - то заборона 

видавався під грифом "аполітичність". Мовляв, і мовчиш-то ти якось 
підозріло! 

 

 

 

30. 10 

Чомусь у запитаннях на відміну від попередніх умов додане ще й таке: сáме 
однакові написання (або/і вимову). Ніяк не второпаю як це прив’язати до 
відповідей, це ж написане, я так розумію, з певною метою. Хіба ми 
вимовляємо не так, як пишемо? Пишемо Со, а вимовляємо сто? Чи пишемо 
не, а вимовляємо ні? 

Так і не зрозуміла що до чого, тож залишаю тільки кількість однаково написаних. 

 

31. чума 

«Чума на оба ваши дома» 
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32. пранк   

Пранк (від англ. prank — витівка; жарт), телефонне хуліганство - різновид 
розіграшу, який не подобається нікому, крім того, хто розігрує - частіше за все 

не несе за собою жодних наслідків, крім витрачених даремно нервів. 

Однак іноді нешкідливий на перший погляд розіграш може обернутися справжніми 
проблемами і навіть мати трагічні наслідки. 

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 – всі ці поняття істують. 

 

33. ліве 

Дослідник творчості художника Роберт Уоллейс справедливо зауважив: «Навіть 

найвитонченіший читач, беручи в руки книгу про Ван Гога, не зможе стримати 
своєї цікавості, поки не знайде рядки, присвячені вуху. Все інше, крім вуха 

Ван Гога, здасться йому пересічним ». 

Загадок і версій дуже багато: хто насправді відрізав вухо Ван Гогу? чи повністю 
вухо чи тільки частину? чи ліве, чи праве? 

На картині перев'язане праве вухо, але це дзеркальне зображення. Насправді Ван 

Гог порізав собі ліве вухо. 

https://vasya-lesya.livejournal.com/157978.html 

У 1888 році голландський художник Вінсент Ван Гог після сварки з французом 

Полем Гогеном відрізав частину свого 
лівого вуха. На двох автопортретах Ван 

Гог зобразив себе з перев'язаним правим 
вухом, хоча відрізав собі ліве. Швидше за 

все це мимовільний обман художника, 
який малював себе дивлячись в дзеркало. 

Дослідники Ван Гога завжди вважали, що 

художник відрізав лише частину вуха - 
можливо тільки мочку. Але, досліджуючи 

життя Ван Гога, таємничий дослідник 
виявив малюнок, зроблений лікарем. Якщо 

вірити зображенню, художник відрізав 
майже все вухо.  

https://kulturologia.ru/blogs/200716/30523/ 

«…в ході однієї з таких суперечок Ван Гог в 
серцях відрубав собі мочку лівого вуха.»  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vasya-lesya.livejournal.com/157978.html
https://kulturologia.ru/blogs/200716/30523/
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http://klementeena.ru/?p=145 

Художник так розхвилювався, що втратив самоконтроль: відрізав ліве вухо, 

акуратно загорнув його в білу хустку і попрямував в бордель - передати 
«посилку» улюбленій повії Гогена. 

http://ptiza.org/posts/318 

А ось цікава версія, що вухо постраждало таки праве. Кому вірити? 

Взагалі релігійне підгрунтя в цій історії прямо-таки випирає. Варто тільки 
співвіднести два факти. Перший: Вінсент Ван Гог, будучи сином пастора і 

професійним проповідником, відмінно знав Святе Письмо. Зокрема, цей 
момент Євангелія від Матвія: «Симон же Петро, меча мавши його, і рубонув 

раба первосвященика, і відтяв йому праве вухо». А тепер другий факт. 
Подивимося на знаменитий «Автопортрет з відрізаним вухом і трубкою» і 

переконаємося, що пов'язка розташована якраз справа. 

https://news.tut.by/culture/587005.html  

 Вперше Ван Гог спробував свої сили в живописі, 

будучи вже дорослою людиною. 

За десять років роботи він написав близько двох 
тисяч картин. Так, це досить дивний факт - 

творча кар'єра Ван Гога тривала всього десять 
років. 

Вінсент був закоханий в свою кузину, і через це 
почуття, яке він і не подумав приховувати, від 
нього відвернулася вся рідня, крім його рідного 

брата Тео. 

Протягом усього життя Ван Гог не користувався популярністю. Перша позитивна 

стаття про його картині з'явилася лише в останній рік життя живописця. А 
справжнє визнання прийшло через кілька десятків років після його смерті.  

Ім'я Ван Гона носить один з кратерів на планеті Меркурій 

Картини цього живописця займають місця в списку найдорожчих полотен, коли-

небудь проданих на аукціонах. 

Музей Вінсента Ван Гога, який має найбільшу в світі колекцію творів Ван Гога, був 
відкритий в Амстердамі в 1973 році. Він є другим за популярністю музеєм в 

Нідерландах, після Rijksmuseum. 85% відвідувачів музею Вінсента Ван Гога 
приїжджають з інших країн. 

 
 

 34. видовищність 

 

http://klementeena.ru/?p=145
http://ptiza.org/posts/318
https://news.tut.by/culture/587005.html
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Що щодо шахів? Деякі впевнені, що цей вид спорту повинен бути на Олімпійських 
Іграх. Однак багато хто вважає, що шахи НЕ видовищні. Вони можуть бути 

цікавими, але точно не видовищними. 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/linsport/2520249.html  

Шахи вже давно могли б стати олімпійським видом спорту. Але головна претензія, 

яку завжди пред'являли противники появи шахів в програмі Ігор, - це 
відсутність видовищності. Проте зараз цей вид спорту близький до Олімпіади 

як ніколи: Французька шахова федерація звернулася в комітет з підготовки 
Олімпійських ігор-2024 в Парижі з пропозицією включити шахи в олімпійську 

програму. 

https://www.m24.ru/articles/sport/29032019/155171 

До речі, керлінг був прийнятий в олімпійську сім'ю. Але коли виступали керівники 

федерації цього виду спорту і пояснювали, в чому його сенс, ніхто з присутніх 
на засіданні не міг зрозуміти, що ж це таке. І ось як вони аргументували своє 

прохання: «Керлінг - це шахи на льоду». Ілюмжинов ставить справедливе 
запитання, а чому ж тоді немає просто шахів? 

В Європі набирає популярність ШАХБОКС, який зародився в Німеччині - 

поєднання шахів та боксу. Правила такі: 11 раундів, з них 6 - шахових (4 
хвилини) і 5 – боксерських (2 хвилини).  

Вже існує більше 40 клубів шанувальників нового спорту, регулярно проводяться 

турніри. Здавалося б, які шанси у шахістів проти боксерів? Виявилося, що 
шахбоксом займаються як ті, так і інші, і перевага боксерів над шахістами 

далеко не очевидна. Протриматися двохвилинний раунд складно, але ще 
складніше впоратися з адреналіном і відновити холоднокровність для 

чотирихвилинної партії.  

З відомих боксерів в шахи грають Леннокс Льюїс і брати Клички. Віталій вважає 
шахи важливою складовою своєї підготовки, оскільки вони тренують 

здатність до концентрації. 

 

35. будь-які 

Все одно після усіх арифметичних дій  АБСОЛЮТНО у всіх вийде відповідь 

35. 

 

36. ротатор,  тартрат 

 

37. здоров’я 

Декілька несподіваних фактів про здоров’я: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/linsport/2520249.html
https://www.m24.ru/articles/sport/29032019/155171
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Сечовипускання сидячи сприяє повному звільненню сечового міхура, зменшує ймовірність виникнення 
простатиту і дозволяє довго жити повноцінним статевим життям. 

Дослідження показали, що дуже корисно обніматися перед сном. Це допомагає тілу розслабитися, а також 
гальмує розумовий процес, полегшуючи засинання. А ранковий поцілунок може допомогти 
уникнути захворювань, що викликаються стресами. Поцілунок з ранку наповнює нас гармонією і 
допомагає боротися з зовнішніми неприємностями. 

Самотність послаблює імунну систему. Друзі та близькі люди однією своєю наявністю у вашому житті 
можуть підвищити ваш імунітет на 60 відсотків.  

Люди, які рідко скаржаться, більше страждають від стресу, тривог і депресій. Стрес часто вважається 
«тихим вбивцею» - він призводить до серцевих захворювань, підвищення кров'яного тиску, болів у 
грудях і ранньої смерті. 

Сидіти на стільці прямо - шкідливо для спини. Потрібно відхилятися назад і сидіти під кутом в 135 
градусів. 

У нашому пупку знаходиться ціла екосистема. Ми не можемо їх бачити, але людське тіло містить 
трильйони крихітних організмів, таких як бактерії, мільйони яких живуть всередині пупка . Тобто, в 
одному тільки пупку людини є настільки багато бактерій, що вони могли б сформувати екосистему 
розміром з тропічний ліс.   

У природі не існує такого явища як лисий чоловік. У 
кожної людини, включаючи жінок, стільки ж 
волосся на квадратному сантиметрі тіла, як і у 
шимпанзе. Волосинки настільки короткі, світлі і 
тоненькі, що більшість з них практично 
неможливо побачити неозброєним оком. 

Якби ви розтягли 300 000 000 капілярів в своїх легенях 
від початку до кінця, лінія б простяглася 
приблизно на 1609 кілометрів. 

Чхання виконує практичну функцію. Воно прочищає 
носову порожнину і горло від будь-яких заторів. 
Сила чхання настільки велика, що перевищує 
швидкість в 160 кілометрів на годину. 

Сам мозок не здатний відчувати біль. У головному 
мозку немає таких больових рецепторів як в 
ваших руках, ногах або інших частинах тіла. 

З мільярдів клітин, які складають людське тіло, лише близько 10 відсотків насправді «людські». Решта 90 
відсотків складаються з різних грибків і бактерій. 

 

 

38. купол 

Куполів на церквах може бути від 1 до 33. 

Тридцять три купола символізують роки життя Христа на землі. Будувалися 

подібні храми дуже рідко. Один з них знаходиться у Волгоградській області - 
це Преображенська церква Усть-Медведицькій Спасо-Преображенського 

монастиря. Зразком для неї послужила дерев'яна Преображенська церква в 
Кижах. 
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У російській архітектурі зустрічаються храми з одинадцятьма (Верхоспасский 
собор Кремля) і з п'ятнадцятьма (церква усікновення глави Іоанна Предтечі в 

Ярославлі) куполами, але це швидше виняток з правил. 

Колір куполів теж символічний. Золотий означає, що храм 
присвячений Ісусу Христу. Зелений - перед вами храм на 

честь Святої Трійці. Синій із зірочками - Богородичний. 
Темні, чорні, коричневі купола бувають в монастирських 

храмах або скитах. Різнокольорові, як на соборі Василя 
Блаженного в Кремлі, символізують райське життя, красу 
раю. 

За формою в основному виділяють чотири типи куполів: 
цибулинний, шлемовидний, конусний і грушовидний. 

Найчастіше зустрічаються купола в формі цибулини, трохи 
рідше - шлемовидні. Останні зазвичай більш давні. Їх символіка полягає в 
тому, що кожна людина - воїн Христов, що постійно перебуває в бою з 

нечистими духами і гріхами. Цибулинна форма купола нагадує палаючу 
свічку, якої ми всі повинні уподібнюватися перед Богом. 

У переважній мірі форма куполів пов'язана з архітектурними традиціями країни або 
області. На Русі храми здавна увінчувалися куполами, а ось в Греції традиція 
зовсім інша, там куполів майже немає. Цю особливість пояснюють кліматом: 

щоб взимку сніг не накопичувався на даху, робили купол. На сьогоднішній 
день строгих правил, яким саме має бути купол на храмі, немає.  

Унікальна дерев'яна старовинна церква з безліччю 

куполів знаходиться на острові Кижи. Її по 
праву можна назвати верхом плотницкого 

мистецтва. Будівництво було закінчено на 
початку вісімнадцятого століття, при цьому 

майстри використовували цвяхи тільки для 
будівництва бань, саме ж будівля споруджено 

без цвяхів. У церкві складна архітектура: на нижній восьмигранний зруб 
поставлені два восьмигранних зруби меншого розміру. 

Міланський собор будували майже півтисячі років 

Індійський Храм Махараштра відомий Храмом Грішнешвор. Цей храм - місце 

проведення незвичайного обряду, суть якого - у скиданні маленьких дітей з 
п'ятнадцятиметрової висоти. Батьки повинні зловити 

своїх дітей, стоячи під стінами храму. Парафіяни 
вірять, що такі діти наділяються розумом і здоров'ям. 

Рекордно маленької, наймініатюрнішою в світі є 

капличка Крос-айленд. Вона споруджена на 
дерев'яній платформі посеред ставу в місті Нью-
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Йорк. Площа споруди - без малого двадцять дев'ять квадратних метрів. 
Каплиця така мала, що там насилу поміщаються дві людини і священик. Її 

відкривають тільки за запитом. Щоб потрапити туди, відвідувачам доводиться 
братися за весла. 

 

    Титул найбільшого в світі християнського 

собору належить всім відомому Собору Святого 
Петра. Його площа - понад двадцять тисяч метрів. 

Він знаходиться в центрі католицизму - Ватикані. 
Декілька італійських архітекторів протягом ста 

років працювали над будівництвом цього шедевра 
архітектури. 

Найнезвичнішим і дивним є Храм всіх релігій. Він знаходиться в Росії недалеко від 

Казані.  

В його архітектурі використані купола і елементи 
культових будівель шістнадцяти світових 

релігій - синагоги, мечеті, церкви, пагоди і так 
далі. 

 

39. один 

Старожилами українського парламенту можна назвати трьох народних обранців. 
Віктор Пинзеник (Блок Петра Порошенка) і Іван Кириленко («Батьківщина») 

обиралися народними депутатами сім разів. А справжнім «динозавром» можна 
назвати Юхима Звягільського («Опозиційний блок»). Він вперше потрапив до 
Верховної Ради ще в радянські часи і примудрився побувати депутатом 

парламенту незалежної України всіх восьми скликань. 
 

До речі, Звягільський - ще і найстарший за віком народний депутат - в лютому 2018 
йому виповнилося 85 років. 

 

40. снайпером 

Птах бекас або баранець звичайний має відмінне 

камуфляжне забарвлення для болотистої місцевості, 
а невеликі розміри і особливий стиль польоту 
роблять її дуже важкою мішенню для мисливців. Тих же, кому вдавалося 

вполювати бекаса з простої кременевої рушниці, з кінця 18 століття стали 
називати снайперами, тому що «бекас» англійською і є «snipe». 
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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, вібруючі під напором повітря. 

До того ж, ці птахи, як і багато сов, здатні бачити навколишнє середовище на 360 
градусів. Ніжки бекасів здаються дуже тонкими й тендітними, однак птахи 

досить швидко на них пересуваються і при необхідності можуть скористатися 
своїми чіпкими кігтями. Також лапи допомагають пташками пересуватися по 

болотним або піщаним місцевостям. 

Розміри бекасів варіюються від найменших 25-27 сантиметрів, масою тіла  100-200 
грам. до  40-45 сантиметрів з масою  тіла до 450-500 грам. У сімействі 

бекасових останні значення є найбільшими, тому цей вид іноді називають 
Гігантським. 

 

41. безмін 

Найстаріші зразки ваг в музеях датуються п'ятим тисячоліттям до нашої ери. 
Знайдений зразок в Месопотамії. Вже тоді люди добре продумали систему 

заходів і стандартів 

Сучасні вчені нещодавно заявили про підтвердження можливості зважити 
енергетичну сутність людини. Існування душі довели шляхом зважування 

тяжкохворих в момент смерті. Незважаючи на стан людини, його недуг, інші 
особливості, після смерті тіло випробуваного неминуче ставало легше рівно 

на 21 грам.  

 

42. помпон 

З плином часу помпон міняв свою назву, поки не 

обрав чисто декоративну функцію. Його 
прообраз під назвою плюмаж з'явився ще у 

військах Римської імперії - пишне пір'я 
певного кольору і форми було відзнакою, 

вказувало на належність до полку або рангу. 

У XVIII столітті плюмаж був перейменований у помпон, назва якого походить від 
слова pompe, що перекладається з французької мови як «пишність».  Тоді у 

кавалеристів багатьох європейських армій в ходу були особливі головні убори 
- ківера. Щоб позначити звання і належність до того чи іншого полку, солдати 

кріпили до них спеціальні мітки, в тому числі - помпони певної форми і 
кольору.  

Також їх носили французькі моряки, однак мета у них була інша: м'які кульки з 

ниток захищали їхні голови від ударів об низькі стелі корабельних приміщень. 
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В одяг священнослужителів Римо-католицької церкви входили шапочки 
чотирикутної форми, які називалися berrettas. До них пришивались такі 

прикраси, за кольором яких можна було визначити сан власника. Традиція 
виявилася живучою: такі берети і сьогодні можна побачити в католицьких 
храмах. 

Помпони були відомі далеко за межами Європи. Американські аборигени 
прикрашали ними свій одяг. Колір цих аксесуарів говорив про сімейний стан 

носія. Шотландський традиційний чоловічий національний одяг містить в собі 
м'який берет (він називається Balmoral) з пришитою зверху кулькою з яскраво-
червоних ниток. Особливу популярність ці головні убори придбали в період 

Великої депресії, який припав на 30-ті роки ХХ ст. 

В середині ХХ ст. помпони, які розфарбовані в кольори улюблених команд, набули 

популярності в середовищі англійських футбольних фанатів. Також вони 
зустрічалися на шапках лижників. На той момент вони вже давно втратили 
своє первісне значення як військові відзнаки, залишившись лише на 

традиційних флотських безкозирках. 

Зараз помпони використовуються у чірлідінгу або декорують одяг. Помпони 

прикрашають традиційне італійське весільне взуття, турецькі туфлі для танців, 
а також парадне взуття грецьких солдатів. 

Помпони також використовуються для декорування іграшок, прикрас інтер'єру. 

 

43. Денеб  

ПРИВІТ ВІД ВЕГИ☺ 

Цікаво, що головні зірки сузір'я 

Лебідь в перекладі з арабського 
позначають різні частини тіла 

лебедя:  
Гієн - крило 
Садр - грудинка (центральна зірка 

сузір'я) 
Альбирео - дзьоб 

Денеб – хвіст 
 

Дивно тільки, що досить яскрава 
Дельта Лебедя залишилася без 

власного імені.  

Денеб ( Альфа Лебедя) - найяскравіша 
зірка сузір'я Лебідь. Це блакитний над-гігант класу А, розташований 

приблизно у 1500 світлових років від Сонця. 
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Денеб  належить до 25 найяскравіших зірок на небі - справа лише в великій відстані 

до нього. Всього за добу Денеб випромінює стільки світла, скільки наше Сонце 
за півтори сотні років, а то й більше ...   

 

Якби Денеб був на місці Сіріуса, найяскравішої зірки на нашому небі, то його блиск 
затьмарив би Місяць. 

 
Розміри у найяскравішої зірки сузір'я Лебідь відповідні: якщо помістити Денеб в 

центр Сонячної системи, то орбіта Землі виявиться  близько поверхні цієї 
зірки. 

 
Зараз Денеб знаходиться на останній стадії свого існування - судячи з 

характеристик випромінювання, в його ядрі вже закінчилися термоядерні 
реакції за участю водню. Розрахунки показують, що в найближчі два мільйони 

років, Денеб перетвориться на наднову зірку. На щастя, Денеб не так близько 
до Землі, але свою дозу радіації наша планета все-таки отримає ... 

 
Подари ты мне небо! 

Только небо одно! 

Мне созвездие Лебедь видеть там суждено. 

Легендарная птица над землёю плывёт. 

Пусть, когда загрустится, я увижу её. 
Горстка маленьких звёздочек, негасимых огней. 

Проплыла ты лебёдушкой над судьбою моей. 
Было всё небывалое - слово, сердце и взгляд. 
Твои губы усталые, словно звёзды, дрожат. 

- Нам пора расставаться! - молча сердце кричит. 
Заплутавшее счастье - только звёзды в ночи. 
Наше счастье в потёмках, поредевших к утру, 

Бродит гадким утёнком по чужому двору. 
На синеющем небе свет молочный разлит, 

Птица гордая Лебедь над Вселенной летит. 
Лебединою песней канут звёзды в восход. 
Мы пока ещё вместе, но пора настаёт, 

И уходишь ты в небыль под покровом зари. 
Подари мне хоть небо! Подари! Подари! 

Может, сердце обрадует мне другая звезда? 
Только звёзды не падают. Звёзды в небе всегда. 

 

44. так,  ні 
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45. Ленін 

Мова про президента Еквадора - Лени́н Вольте́р Море́но Гарсе́с. Його батько дав 
таке ім'я своєму синові на честь російського революціонера Володимира 

Леніна. Друге ім'я Морено отримав на честь французького філософа Вольтера. 
У президента Мадагаскара найдовше прізвище серед голів держав - Ері 

Радзаунарімампіаніна. 
  

 46. Е175  
У харчовій промисловості золото в якості харчової добавки Е175 використовується 

вкрай рідко і з застосуванням фантазії. Наприклад, недавно одна Швейцарська 
фірма випустила цукерки, загорнуті в їстівну оболонку, до складу, якої 
входить золото. А у Франції була випущена питна вода, до складу якої увійшло 

колоїдне золото, корисне для здоров'я. Вважається, що харчова добавка Е175 
не заважає травленню, і навіть має гіпоалергенні властивості. Але не можна 

забувати, що деякі сполуки золота дуже токсичні, і можуть накопичуватися в 
печінці, нирках, селезінці і тим самим привести до ряду захворювань: 

дерматитів, тромбоцитопенії і стоматитах. 
Харчова добавка Е175 використовується досить рідко і в малих кількостях в силу 

своєї високої вартості. Тому барвник Е175 можна віднести до добавкам, 
безпечним для здоров'я людини, за умови дотримання рекомендованих 

концентрацій. 
 

Харчова добавка Е175 дозволена для 
використання в харчовій промисловості 
Росії, України і багатьох інших країн. 

 
Харчова добавка Е175 добре знайома 

талановитим кулінарам. У вигляді 
порошку, гранул або навіть розчину 

дорогоцінний метал широко 
використовується при виготовленні 

деяких страв. На створення невеликої 

партії харчового золота йде до 10 
годин, але в кінцевому рахунку 

заможний клієнт не відчуває ні запаху, 
ні смаку дорогоцінної добавки.  

  
Найчастіше кондитери 
використовують листи 24-каратного 

жовтого металу. Шампанське з 
золотим конфетті, всілякі десерти, 

прикрашені блискучими шматочками 
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або стружкою - такі частування подають в кращих ресторанах світу, а їх ціна 
часом дорівнює кільком тисячам доларів. 

 
Золото - дуже гнучкий метал. З нього можна виготовляти швейні нитки. Одна унцій 

золота (28,35 грама) може бути розтягнута на 80 кілометрів. 

 
Один кубічний фут золота важить півтонни. Найбільший золотий злиток важить 

200 кг (440 фунтів). 
 

В сучасних медалях золотом покривається лише «зовнішня оболонка». На це 
витрачається 6 грамів дорогоцінного металу. 

 
Близько 1200 років до нашої ери стародавні єгиптяни відсівали золотий пил з 

морського піску за допомогою нестриженої овчини. Саме це ремесло, швидше 
за все, стало джерелом легенди про «Золоте руно». 

 
В Біблії золото згадується не менше 400 разів. 

 
Чистота золота визначається в каратах. Термін «карат» походить від насіння 

ріжкового дерева, які використовуються в країнах Близького Сходу для 

зважування. Карати - бобові плоди, кожен стручок ріжкового дерева важить 
1/5 г (200 мг). 

 
Вага золота в каратах може становити 10, 12, 14, 18, 22 або 24. Чим більше цей 

показник, тим вище якість золота. «Чисте золото» вважається з мінімальною 
вагою в 10 карат. «Найчистіше золото» - 24 карата, однак і в ньому міститься 

невелика кількість міді. Чисте золото настільки м'яке і пластичне, що його 
можна формувати вручну. 

 
Бактерії Cupriavidus metallidurans  здатні перетворювати отруйні хімічні речовини в 

чисте золото 24 карати. 
 

47. шлагбаумом 

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/ 

Хоча перша думка у мене була така: «Лежачий поліцейський після підвищення 

став стоячим». 

48. 7 – 8. 

Деякі джерела дають ось таку інформацію – 10см: 

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/
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«…його висота не може перевищувати 10 см, ширина - 3 м. В Україні ці 

нормативи в 99% випадків не виконуються» 

http://cripo.com.ua/opinion/?p=23532/ 

Форма - прямокутна 
Висота - до 100 мм 

Довжина - Відповідає ширині смуги, всіх смуг в одному напрямку, проїжджої 
частини 

Ширина - 150-300 см 

 
https://vecherniy.kharkov.ua/news/5495/ 
 

Але якщо розглянемо законодавчий документ, то що ми бачимо?  

 

 

 

 
 

 

 

Тобто,  розмір "лежачих 
поліцейських" суворо регламентований. 

При висоті 3-5 см. ширина повинна бути 
30-60 см. При висоті 5-7 см., ширина 

повинна бути 60-90 см. При висоті 7-8 см., 
ширина 90-110 см. 

Як бачимо існує три типу «лежачих 

поліцейських». То який з них вважається стандартним? Я схиляюся до Типу ІІІ, 
тобто висота 7-8 см 

http://cripo.com.ua/opinion/?p=23532/
https://vecherniy.kharkov.ua/news/5495/
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49. розчинятися 

Коли ми опускаємо шматочок цукру в гарячий чай, то частина енергії гарячої води 
йде на розчинення цукру і температура води зменшується. При зануренні в 

гарячий чай хліба зміна агрегатного стану не відбувається і температура води 
знижується незначно. 

 

50. падолист 

Листопад - місяць опалого листя, тому ще мав зворотну назву - падолист. Останній 

місяць осені, який дуже часто підпадає під владу зими, також іменували 

«напівзимником». 

Його європейська назва – «новембр» - походить від латинського слова «дев'ять», 
бо в дореформеному календарі він був дев'ятим місяцем року. На українському 

Поліссі довгий час зберігалася ще одна назва листопада — «братчини». 
Народні назви: грудкотрус, листопадець. 

 


