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При перенесенні роботи Лізи в новий файл збилася її нумерація номерів запитань. 
Не виправляємо. Назло тим, хто використовує не прості "людські", а всілякі прибамбасні 

функції комп'ютера, починаючи з отих нумерованих чи як їх там називають шрифтів. 
Вибачте, Лізо, за наші емоції/невдоволення! 

------------- 

 

Доброї ночі!!! Я дуже рада знову брати участь у цікавому та пізнавальному конкурсі інтелектуалів "50 слів"! Сподіваюсь на 

гарний результат. 

Галайтата Єлизавета 

1. 03.10.2004 р. 
2. вул. Привокзальна, буд. 5, кв. 24, м. Лиман, Донецька область, 84404 
3. Учениця 10 класу Лиманського ліцею, вул. К. Гасієва, 4-а, м. Лиман, Донецька область, 84404 
4. 20.09.19 - 01.10.19 

Відповіді 

26. Єлисаветград 

Крім того, потрібно зазначити, що 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 

У ході російсько-турецької війни 1768–1774 Єлисаветинська фортеця відіграла помітну роль у боротьбі 

Російської імперії за вихід до Чорного моря. У ці роки вона була резервною базою російських військ — тут 

часто розміщувалися штаби армій і полків, проводилися військові навчання. Відразу по війні, 1775 року 

озброєння й військовий контингент майже повністю було переведено до Херсона. Після знищення Запорізької 

Січі у червні 1775 року та приєднання Кримського ханства до Російської імперії 1783 року Єлисаветинська 

фортеця втратила військово-стратегічне значення, була роззброєна, а зрештою і ліквідована як військова 

одиниця. 11 січня 1784 року вийшов указ про заснування губернського міста Катеринославля (пізніше 

Катеринослав), Катеринославського намісництва, повітів та міст. Зазначений указ створював 

Єлисаветградський повіт та повітове місто «по назві повіту». У рескрипті від 10 лютого 1784 року зазначалося, 

що фортецю «отныне крепостями не почитать, а оставить их в каком оне ныне состоянии, относительно 

сделанных доныне в оных земляных укреплений, обращая их во внутренние города или посады». Цим указом 

фортеця разом з форштадтами була приєднана до міста. Однак приєднання Биківської та Пермської слобод 

саботувала міська влада, про це свідчить рапорт колезького асесора Стогова від 13 червня 1784 року, в якому 
він поясняє причини, чому він до того часу не прийняв у своє відання Пермської і Биківської слобід.  

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/Історія_Кропивницького 

27. Дощ 

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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д) Влітку бочка дощу, а ложка болота, а восени ложка дощу, а бочка болота (Прип., 111);  

е) Влітку дощ іде не там, де чекають, а там, де сапають, не там, де ждуть, а там, де жнуть, не там, де 
просять, а там, де косять (Вік живи, 14); 

http://teka.ks.ua/post/narodni/prysliv-ia-ta-prykazky-pro-pryrodni-iavyshcha/ 

28. Чоловік 
Чоловік обіймає жінку з довгим волоссям, жінка поклала йому ліву руку на спину.  

29. 1 
З першого поверху їдуть всі по своїм поверхах. 

30. Котляревський Іван Петрович 

(29.08 (09.09). 1769, м. Полтава – 29.10 (10.11). 1838, м. Полтава) – український письменник, драматург, 

поет, фундатор нової української літератури та української літературної мови, культурний та громадський діяч. 

Автор поеми «Енеїда» («Енеида. На малороссійскій языкъ перелиціованная И. 

Котляревскимъ» 1798 р.) – першого в українській літературі твору, написаного й 

видрукованого живою народною мовою, який започаткував якісно новий етап розвитку 
української літературної мови. 

Помер і похований І. Котляревський у Полтаві. Перший надгробок споруджено 1839 р. (авторства П. 

Стебліна-Камінського). 

Творцю «Енеїди» Т. Шевченко присвятив вірш «На вічну пам’ять 

Котляревському» (1838), якого порівняв зі співучим солов’єм та назвав 

«кобзарем» і «батьком». 1845 р., перебуваючи у Полтаві, Шевченко зробив 

замальовку будинку Котляревського. 

Перші ідеї увічнення пам’яті І. Котляревського побудовою пам’ятника 

викристалізувалися у 1890-х рр., тоді ж розпочався й збір коштів громадськістю, до 

якого долучився часопис «Киевская старина». Особливо актуалізувалося питання встановлення пам’ятника І. 

Котляревському в ході широкого відзначення 100-річчя публікації поеми «Енеїда», одним із його ініціаторів був 
П. Мирний. 

Святкування у 1898 р. 100-літнього ювілею появи «Енеїди» спричинило помітне піднесення громадсько-

культурного життя на українських теренах Російської та Австро-Угорської імперій і, за словами сучасників, 
перетворилося у справжню українську національну маніфестацію. 

На батьківщині І. Котляревського у Полтаві в рамках ювілейних урочистостей відбулася панахида та вечір 

пам’яті автора «Енеїди», на якому декламувався вірш Т. Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському», а також 

виконувалися народні пісні. Заходи з вшанування пам’яті фундатора нової української літератури в містах 

України висвітлювалися в пресі, а також знайшли своє відображення на сторінках «Киевской старины». Зокрема, 

в 7-8 числі часопису  за 1898 р. окремий розділ присвячувався І. Котляревському. 

У листопаді 1898 р. заходи з ушанування пам’яті автора «Енеїди» провело Київське літературно-

артистичне товариство, на сцені якого вірш Л. Українки «На столітній ювілей української літератури», написаний 
з нагоди урочистостей, продекламував М. Старицький.    

Ініціатором та організатором відзначення ювілею на Західній Україні виступила «Просвіта», в рамках 

якого святкові ювілейні урочистості відбулися у Львові та інших містах. Українська громадськість та інтелігенція 

взяли активну участь у вшануванні пам’яті І. Котляревського. Окрім Л. Українки, з нагоди 100-ліття виходу в світ 

«Енеїди» І. Франко написав поему «Великі роковини». Високо оцінював вплив І. Котляревського та його поеми 

http://teka.ks.ua/post/narodni/prysliv-ia-ta-prykazky-pro-pryrodni-iavyshcha/
http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/images/pamyatnik_ivanu_kotlyarevskomu_v_kiievi.jpg
http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/images/diyachi-v-poltavi-1903-big.jpg
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на розвиток українського життя також М. Грушевський, який до ювілейних заходів опублікував перший том своєї 

«Історії України-Руси». А в Бережанах з нагоди ювілею відбувся великий святковий концерт за участю оперної 
співачки С. Крушельницької. 

1903 р. в Полтаві на Протопопівському бульварі було відкрито пам’ятник І. Котляревському (авторства Л. 

Позена і Я. Ширшова), збудованого коштом української громади. Святкові урочистості у Полтаві об’єднали 

українців підавстрійської та підросійської України і фактично стали соборним форумом української інтелігенції. 

На урочисте відкриття пам’ятника І. Котляревському прибули І. Франко, М. Грушевський, М. Міхновський, Л. 

Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський, Д. Багалій, С. Єфремов, X. Алчевська, Б. Грінченко, О. Пчілка, В. 

Стефаник, П. Мирний, М. Аркас, М. Лисенко, М. Старицький, Г. Хоткевич та багато інших представників 

громадсько-політичної, наукової та культурної інтелігенції. Показово, що попри циркуляр міністра внутрішніх 

справ Російської імперії В. Плеве про заборону використання української мови на урочистостях, частина 
виступаючих, зокрема, М. Коцюбинський, виголосили свої промови українською.  

В 1903-1905 рр. у Полтаві збудовано школу імені І. Котляревського. 

1952 р. відкрито Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського. 

1969 р. до 200-літнього ювілею від дня народження І. Котляревського згідно рішення ЮНЕСКО проведено 

реконструкцію (за малюнком Т. Шевченка) садиби поета і 5 вересня 1969 р. відкрито державний заповідник 

«Музей-садиба І.П. Котляревського». 

1973 р. пам’ятник у формі погруддя встановлено у Києві. 

1990 р. засновано премію в галузі драматургії і театрального мистецтва імені І.  Котляревського, а 2007 р. 
– Полтавську обласної премію імені І.П. Котляревського. 

Іменем І.П. Котляревського названі: Харківський національний університет мистецтв, Полтавська обласна 

універсальна наукова бібліотека, Полтавський театр української драми, бібліотеки в Києві та Сімферополі, 

Гадяцьке державне училище культури, кінотеатри у Полтаві та Львові, школа та ліцей у Полтаві, вулиці в містах 

та населених пунктах України, українська Бендерська гімназія № 3 (ПМР). 

Про І. Котляревського знято фільм «Іван Котляревський» (1967). За мотивами поеми «Енеїда» створено 

мультфільми «Пригоди козака Енея» (1969) та «Енеїда» (1991). За п’єсами «Наталка Полтавка» та «Москаль -
чарівник» зняті однойменні кінематографічні стрічки (1911, 1936, 1978). 

http://www.memory.gov.ua/publication/kotlyarevskii -ivan-petrovich 

31. Індик 

ЗАГРАВАННЯ 

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 

http://www.memory.gov.ua/publication/kotlyarevskii-ivan-petrovich
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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 

32. 48 
33. Планетарій 

https://www.wikiwand.com/uk/Планетарій 

34.  
Аби не мати проблем зі статевим здоров'ям чоловікам краще обирати широкі труси і бажано з бавовни 

https://espreso.tv/news/2015/01/13/spidnya_bilyzna_vplyvaye_na_cholovichu_potenciyu____eksperty  

35. Хуанчо-Іраускін 
4. Аеропорт "Хуанчо-Іраускін" (острів Саба в Карибському морі) 

Злітно-посадкова смуга - найкоротша в світі - 

396,5 м. Приземляючись в аеропорту, пілотам 

доводиться справлятися з сильними вітрами і 

морськими бризками. 

https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-
nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-aeroportiv-svitu 

36. Щастя 

Щастя, як трясця, як нападе, не скоро 

покине... (Цитата из книги «Тигролови» Ивана 

Павловича Багряного) 

https://www.livelib.ru/quote/1227346-
tigrolovi-ivan-bagryanij 

37. Бетмен 

Бэтмен: вне времени и пространства 

Нетипичный представитель борцов за 

справедливость не умеет летать, прилипать к стенам, не 
пользуется магией и сверхъестественными силами. Бэтмен 
– обычный человек, волей обстоятельств ставший на путь 

справедливости и порядка. И 30 марта ему исполняется 
ровно 80 лет! 

Став свидетелем ограбления и последовавшего за 
этим убийства собственных родителей, Брюс Уейн решил 
стать на защиту простых людей. Главными врагами 

отважного паренька стали преступники, а также 
несправедливость и угнетение во всех его проявлениях. 

https://joinfo.ua/showbiz/1249236_Betmenu-80-let-sekret-uspeha-
vsemirnoy.html 

 

https://ua.in.ua/kryk-indyka-prychyny-porushennia-povedinky-indykiv.html
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9
https://espreso.tv/news/2015/01/13/spidnya_bilyzna_vplyvaye_na_cholovichu_potenciyu____eksperty
https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-aeroportiv-svitu
https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-aeroportiv-svitu
https://www.livelib.ru/quote/1227346-tigrolovi-ivan-bagryanij
https://www.livelib.ru/quote/1227346-tigrolovi-ivan-bagryanij
https://joinfo.ua/showbiz/1249236_Betmenu-80-let-sekret-uspeha-vsemirnoy.html
https://joinfo.ua/showbiz/1249236_Betmenu-80-let-sekret-uspeha-vsemirnoy.html
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38. Вводиться в обіг нова купюра у 1000 гривень 

Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг нову 

банкноту номіналом 1 тисяча гривень. Про це повідомив 
журналістам голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу. 

Виглядатиме купюра так: на лицьовій стороні нової 

банкноти зображено портрет Володимира Вернадського.  Його 

обрано за видатний внесок в історію України як філософа, 

природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки – 

геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, 

створеної у 1918 році, – повідомив Яків Смолій. На зворотній стороні надруковано зображення будівлі Президії 
Національної академії наук України. 

За розміром і кольором банкнота номіналом 1 000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших 

номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти становить 75х160 мм. 

Основний колір – блакитний. 

“Нова банкнота поєднала у собі провідні технології дизайну і захисту, – зазначив Яків Смолій. – За 

дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні – оновлені 20, 100 та 500 

гривень”. Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 01 

жовтня 2019 року. 

Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним 
засобом. 

Економічна доцільність. 

З огляду на зростання рівня доходів і цін, 

українці вже фактично не використовують монети 

дрібних номіналів, натомість з’явилася потреба в 
банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. 

Зокрема, монети 1, 2 та 5 копійок зрідка 

використовуються у розрахунках за товари та 

послуги і майже не повертаються з обігу до 
банківської системи. 

Водночас усі моделі, які центральні банки 

застосовують для визначення оптимального 

номінального ряду, свідчать, що настав час вводити 
в обіг новий найвищий номінал банкнот. 

Останнього разу Національний банк уводив у 

обіг новий номінал 13 років тому – у 2006 році. Це 

була банкнота номіналом 500 гривень. Тоді 

середньомісячна заробітна плата становила близько 
1 000 гривень і розмінювалася двома банкнотами найвищого номіналу. 

“З того часу багато змінилося. Зросли доходи українців, середньомісячна заробітна плата в Україні за цей 

час зросла майже вдесятеро. Зараз для отримання середньомісячної заробітної плати необхідно вже не менше 

https://provse.te.ua/wp-content/uploads/2019/06/1000_hryven-_2019_roku_avers_i_revers.jpeg
https://provse.te.ua/wp-content/uploads/2019/06/1561455287-8744.jpg
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20 банкнот. Як наслідок, стало більше грошей у гаманцях – обсяг готівки у обігу зріс більш ніж уп’ятеро – до 
майже 380 млрд грн”, – пояснив Яків Смолій. 

Змінилася і структура банкнот в обігу. Зараз більше 55% з них за сумою припадає на банкноти номіналом 

500 гривень, і ще третина – на банкноти номіналом 200 гривень. Зважаючи на світовий досвід, таке наближення 

до 50% може свідчити про потребу введення вищого номіналу.  

“Тож необхідність введення в обіг банкноти нового найвищого номіналу назріла досить давно. Після 

появи в обігу банкноти номіналом 1000 гривень середньомісячна заробітна плата буде розмінюватися  дев’ятьма 

банкнотами найвищого номіналу, і це буде набагато зручніше, ніж зараз”, – наголосив Голова Національного 

банку. 

Витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, 
зберігання банкнот і монет тепер знизяться. 

Зокрема, вартість виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їх номінальну вартість. 

Держава зможе економити понад 90 млн гривень на рік завдяки зменшенню витрат регулятора на їх 

виготовлення та оброблення. До того ж заклади торгівлі, громадського харчування, транспорт та банки також не 
витрачатимуть кошти на інкасацію та обробку монет. 

https://provse.te.ua/2019/06/25-zhovtnia-v-ukraini-vvodiat-novu-kupiuru-u-1000-hryven/ 

39. 8 
Ку-ка-ре-ку 

Кількість літер у звуках, які видають 
тварини 

40. США 

Сир є одним з основних кінцевих 

продуктів сільського господарства. 

Найбільшим виробником сиру є США, 

приблизно 30 % світового виробництва, 

на наступних місцях 

знаходяться Німеччина та Франція. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сир  

41. Побудувати, виростити, посадити 
3 речі, які повинен зробити справжній чоловік 

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 перетворилися під тиском сучасних 

технологій ці горезвісні три речі і які вони в нинішній час? У даній статті ми і поговоримо 

про те, що повинен зробити справжній чоловік сучасності.  

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 

https://provse.te.ua/2019/06/25-zhovtnia-v-ukraini-vvodiat-novu-kupiuru-u-1000-hryven/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сир
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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. 

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

Підіб'ємо підсумок, три речі, які повинен зробити справжній чоловік у нинішній час: отримати 

житлоплощу, мати високооплачувану роботу, робити все, щоб діти не потребували любові і турботі. Якщо 

чоловік може цього досягнути, то він повністю реалізувався в житті. Проте, насправді, виконати дані три правила 

не так то й легко, слід прикладати масу зусиль. З цієї причини зовсім не дивно, що далеко не всі досягають 

бажаних висот, а відповідно, і самореалізації. Якщо ваш чоловік має хороший будинок, роботу, яка приносить 

високий дохід, та й до того ж він любить дітей, все це говорить про те, що з вами поруч справжній чоловік.... 

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

42. Трамвай 

Трамва́й (от англ. Tram (вагон, вагонетка) и way (путь), название произошло, по одной из версий, от 

вагонеток для перевозки угля на шахтах Великобритании) – вид уличного и частично уличного рельсового 

общественного транспорта для перевозки пассажиров по заданным маршрутам (обычно на электротяге), 
используемый преимущественно в городах. 

Трамвай является одним из старейших видов городского пассажирского общественного транспорта, из 

существующих в начале XXI века и возник в первой половине XIX века – первоначально на конной тяге. 

Электрический трамвай появился в конце XIX века – в 1881 году в Германии. После расцвета, эпоха которого 

пришлась на период между мировыми войнами, начался упадок трамвая, однако уже где -то с 1970-х годов 

вновь наблюдается значительный рост популярности трамвая, в том числе по экологическим причинам и 
благодаря технологическим усовершенствованиям. 

Большинство трамваев используют электротягу с подачей электроэнергии через воздушную контактную 

сеть с помощью токоприёмников (пантографов, или штанг, реже – бугелей), однако существуют также трамваи 

с питанием от контактного третьего рельса или аккумуляторов.  

Кроме электрических, существуют конные (конки), канатные (кабельные) и дизельные трамваи. В 

прошлом существовали пневматические, паровые и бензомоторные трамваи. Возможно также появление 
трамваев на топливных элементах. 

Бывают также пригородные, междугородные, санитарные, служебные и грузовые трамваи.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1326 

43. Невірні 
Є дві думки: моя і невірна 

 «В мире существуют два мнения: моё и неправильное» —  Энцо Феррари 

https://ru.citaty.net/avtory/entso-ferrari/ 

44. Безмін 

1) Ручна важільна або пружинна вага; кантар. 

https://krasa-jinky.in.ua/27-stil-zhittya/dozvllya/1546-3-rech-yak-povinen-zrobiti-spravzhnj-cholovk.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1326
https://ru.citaty.net/avtory/entso-ferrari/
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2) Старовинна російська міра 

ваги (маси), рівна 2,5 фунтам 

(близько 1 кілограма). 

https://eslovnyk.com/безмін 

45. Приблизно у 1000 разів 
Таблиця 12. Лінійний кровотік і 

тиск у різних відділах судинного русла. 

https://pidruchniki.com/1640011659812/meditsina/fiziologiya_krovonosnih_sudin 

Лінійна швидкість кровотоку – це швидкість руху частинок крові уздовж судини. Цей гемодинамічний 

показник залежить від площі поперечного перерізу судини (сумарного діаметру судин): чим більша площа 

перерізу (діаметр), тим повільніше рухається кров. В аорті (площа перерізу 2,5 см2) в систолу лінійна 

швидкість найбільша – 50 см/с, в капілярах (сумарна поперечна площа 2500 см2)– дуже мала: 0,5 мм/с. 
Діаметр аорти в 500 разів менший загального діаметра капілярів. 

https://studopedia.com.ua/1_5021_I-osnovni-zakoni-gemodinamiki.html 

V – лінійна швидкість руху крові – це швидкість, з якою рухається кров і окремі її компоненти по 
кровоносним судинам.  

Q – об’ємна швидкість руху крові; 

V – лінійна швидкість руху крові; 

S – площа поперечного перетину судини; 

Значення закону безперервності струмів: 

1. Об’ємна швидкість руху крові через різні відділи системи кровообігу – однакова: 

хвилинний об’єм правого серця дорівнює хвилинному об’єму лівого серця;  

через артерії, вени і капіляри за хвилину проходить однакова кількість крові; 

кількість крові, яка надходить до органу по артеріях дорівнює кількості крові, яка відтікає по венах.  

2. Лінійна швидкість руху крові обернено пропорційна загальній площі поперечного перетину судин 

даного типу. Найменша площа поперечного перетину в аорті, і тут найбільша лінійна швидкість кровотоку. 
Найбільша площа поперечного перетину усіх капілярів, і в них найменша лінійна швидкість руху крові.  

  

https://eslovnyk.com/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://pidruchniki.com/1640011659812/meditsina/fiziologiya_krovonosnih_sudin
https://studopedia.com.ua/1_5021_I-osnovni-zakoni-gemodinamiki.html
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https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/39240/1/Hemodynamics_Garbuzova.pdf  

46. Корінь 
Корінь поваленого дерева 

http://www.h-d.in.ua/photos/козьмещик/ 

47. УРА 
НАПИШІТЬ СЛОВО УРА 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Ukrainian_manual_alphabet_2003.JPG 

48. Підгузник 
Історія виникнення одноразового підгузника. 

До шістдесятих років, поголовно всі мами використовували багаторазові підгузники, основою яких була 

марля або інший всмоктуючий матеріал. Такі підгузники прийшли до нас із середньовіччя, коли прокладки з 

льону, конопель або вовни використовували як поглиначі вологи, виділюваної немовлятами. Використання 

підгузника дозволяло залишати пелюшки відносно сухими, а самі підгузники при цьому сушилися над вогнем.  

Підгузки для новонароджених (одноразові) винайшов у 1957 році Віктор Міллз, який був на той момент 

провідним хіміком-технологом всесвітньовідомої компанії Procter & Gamble. Вже в 1959 році новинка була 

запущена у виробництво, завоювавши нечувану популярність у матерів усього світу. Передумовою для винаходу 

був самий звичайний егоїзм і прагнення полегшити собі життя. 

У нас в народі звикли всі підгузники одноразового застосування називати памперсами, але не всі 

усвідомлюють , що «Памперс» - це назва одноразового підгузника компанії Procter & Gamble, а підгузники інших 
виробників носять інші назви. 

Назва памперс пішло від англійського «pamper», що означає «плекати», «балувати», «ошпарте». 

Одноразові підгузники знайшли своє застосування не тільки як підгузники для новонародженого, вони стали 

широко використовуватися космонавтами, підводниками, альпіністами і звичайними людьми, що страждають 
проблемою нетримання. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/39240/1/Hemodynamics_Garbuzova.pdf
http://www.h-d.in.ua/photos/козьмещик/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukrainian_manual_alphabet_2003.JPG
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http://megasite.in.ua/130673-istoriya-viniknennya-odnorazovogo-pidguznika.html 

49. К 

Символ  має два тлумачення: Ок або літера «О» української дактильної абетки. Обох ціх 
символів відрізняється літерою «К»  

  

ОК 

Де можна показати: англомовні країни, Південна Корея, Південна Африка 

Де ховати пальці: Франція, Німеччина (50 на 50), Венесуела, Латинська Америка, 
Португалія, Греція, Туреччина, Сирія, Туніс, Кувейт (додавай 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 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 

50. Ковінька 

Кові́нька (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. 

Ковінька (ковіньки) — діалектна назва дитячої гри з м'ячем або шайбою, на зразок хокею. 

Ковінька — українське прізвище 

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

Галайтата Єлизавета 

5. 03.10.2004 р. 
6. вул. Привокзальна, буд. 5, кв. 24, м. Лиман, Донецька область, 84404 
7. Учениця 10 класу Лиманського ліцею, вул. К. Гасієва, 4-а, м. Лиман, Донецька область, 84404 
8. 05.10.19 - 18.10.19 

Відповіді 

51. 181 
https://www.un.org/en/member-states/index.html 

52. Вернадський 
Професор Московського університету буде на банкноті 1000 гривень 

http://megasite.in.ua/130673-istoriya-viniknennya-odnorazovogo-pidguznika.html
http://svitua.com.ua/article/201704/3297-dumay-pokazuyesh-mova-zhestiv-riznyh-krayinah-svitu
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковінька
https://www.un.org/en/member-states/index.html
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Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 

гривень, на лицьовій стороні банкноти буде портрет Володимира Вернадського. Про це інформує прес-служба 
НБУ. 

Банкнота номіналом 1 000 гривень: 

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет 

Володимира Вернадського. 

Довідка: 

Володимир Іванович Вернадський народився 1863 року 

у Санкт-Петербурзі, український та російський філософ, 

природознавець, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, 

вчення про біосферу, космізм. 

З 1912 року був академіком Петербурзької  АН, професор Московського університету.  

Вернадський є одним із засновників Української академії наук, дійсний член та її перший голова-

президент (з 1918 року). Засновник Національної бібліотеки Української держави в Києві (нині  — Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського).  

Авторитет ученого у світі є незаперечним, його внесок у науку відзначений численними преміями й 

обранням дійсним членом ряду світових академій наук і наукових товариств.  

Життя Володимира Вернадського було тісно пов'язане з Україною, яку він досліджував, знав досконало і 

вважав своєю землею. Дитинство своє він провів на Харківщині, а на Полтавщині зародилося його вчення про 
живу речовину і біосферу. 

Володимир Вернадський належав до патріотів України та передбачав щасливе майбутнє свого народу, 
який обов’язково посяде гідне місце і в Європі, і в світі. 

https://galinfo.com.ua/news/profesor_moskovskogo_universytetu_bude_na_banknoti_1000_gryven_319468

.html 

53. Вила 
54. Шаферан І.Д. та Ханок Е.С. 

 

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ 
Музыка Эдуарда Ханка 

Слова Игоря Шаферана 
 

Нагружать все больше нас 
Стали почему-то. 
Нынче в школе первый класс 

Вроде института. 
Нам учитель задает 

С иксами задачи, 
Кандидат наук — и тот 
Над задачей плачет. 

 
Припев: 

То ли еще будет, 

То ли еще будет, 
То ли еще будет, 
Ой-ой-ой! 

 
А у нас стряслась беда: 

Сочиненье снова. 
Лев Толстой в мои года 
Не писал такого. 

Не бываю я нигде, 
Не дышу озоном. 

Занимаюсь на труде 
Синхрофазотроном. 
 

Нагружать все больше нас 
Стали почему-то. 

Нынче в школе первый класс 

https://galinfo.com.ua/news/profesor_moskovskogo_universytetu_bude_na_banknoti_1000_gryven_319468.html
https://galinfo.com.ua/news/profesor_moskovskogo_universytetu_bude_na_banknoti_1000_gryven_319468.html
https://galinfo.com.ua/media/gallery/full/v/e/vernadsky.jpg
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Вроде института. 
Я ложусь в двенадцать спать, 

Силы нет раздеться. 
Вот бы сразу взрослым стать, 
Отдохнуть от детства. 
http://a-pesni.org/baby/toliesche.php 

 

 

 

 

 

 

Я У БАБУШКИ ЖИВУ 

Музыка Эдуарда Ханка 

Слова Игоря Шаферана 

 

Я у бабушки живу, 

Я у дедушки живу. 

Папа с мамой ходят в гости к нам. 

Стало модно одного 

Малыша иметь всего 

И того подкинуть старикам. 

 

Припев: 

У меня сестренки нет, 

У меня братишки нет. 

Говорят, с детьми хлопот невпроворот. 

Что же будет на земле 

Через сто ближайших лет, 

Если мода на детей совсем пройдет? 

 

Шоколада полный дом, 

Мармелада полный дом, 

Класть игрушки некуда давно. 

Чтобы я счастливым рос, 

Настоящий куплен пес. 

Он, конечно, очень славный, но… 

 

Хочет бабушка вязать, 

Хочет дедушка поспать, 

Я один слоняюсь по двору… 

Жалко, что без пап и мам 

Человек не может сам 
Брата завести или сестру. 

http://a-pesni.org/baby/jaubabuchki.php 

http://a-pesni.org/baby/toliesche.php
http://a-pesni.org/baby/jaubabuchki.php
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Неуживчивый композитор. Эдуард Ханок 

https://biography.wikireading.ru/150780 

55. 10 
56. Чума 

Державы две сошли с ума 

В мозгах и душах — аденома 

И я кричу: Чума! Чума! 

Чума на оба ваши дома. 

57. Пранк 
Жанры пранка 

 «Хард» (от англ. hard — тяжёлый) — это обычный телефонный разговор, целью пранкера в 
котором является довести жертву до состояния гнева или истерики. Для этого жанра 
характерно обилие нецензурных ругательств. Как правило, жертва в начале разработки, 
поняв, что звонок — не ошибка и не случайность, грозит пранкерам наказанием через 
правоохранительные органы («определю», «вычислю», «пробью») или внезаконной 
расправой. Часто подвергается критике даже со стороны самих пранкеров.  

 «Лайт» (от англ. light — лёгкий) — целью этого пранка является желание посмеяться вместе 
с жертвой, пошутить или поговорить по душам. Пранкер обычно принимает более активную 
роль, чем в «хард» пранке. 

 «Радиопранк» (или «Атаки на Радио») — разновидность хард-пранка. Представляет собой 
звонок в радиостанцию и розыгрыш ведущих в прямом эфире (часто присутствует 
нецензурная лексика). Одной из жертв радиопранка является российская радиостанция 
«Эхо Москвы». 

 «Технопранк» состоит из прокрутки записей фраз («нарезки») известных жертв другим 
жертвам. Грамотно и профессионально выполненный технопранк создаёт аутентичное 
впечатление звонящего живого человека. Известны случаи прокрутки нарезки тем же 
самым жертвам, чьи фразы и были записаны («зеркальный технопранк»). При успешном 
исполнении жертва не понимает, что ругается со своей собственной записью.  

 Другой разновидностью является «конференция», то есть соединение двух или более жертв 
в конференц-звонок. В конференции поступательное движение часто достигается 
предварительным дозвоном одной из жертв, что позволяет сразу же после соединения 
вызвать накал эмоций. Без подогрева «конференция» неизменно угасает после ритуальной 
разборки «это не я Вам звоню, это Вы мне звоните». 

 «Пранкмикс» тоже можно назвать искусством, связанным с пранком. Это наложение 
вырезанных фраз из пранков на какую-либо музыку — или чужую, или написанную самим 
пранкером. 

 «Пранк-журналистика» — отдельный вид лайт-пранка, направленный не на розыгрыш 
жертвы, а на получение от неё необходимой информации, зачастую недоступной для 
получения другим образом. Результаты такого пранка обычно публикуются в СМИ или  в 
сети. 
https://ru.wikipedia.org/Пранк  

https://hromadske.ua/posts/naividomishi-rozihrashi-prankeramy-politykiv 

58. Ліве 
"Автопортрет з відрізаним вухом і трубкою", 1889 Ван Гог 

27 липня 1890 року Вінсент Ван Гог вийшов у пшеничне поле позаду замку у французькому 

містечку Овер-сюр-Уаз, у кількох кілометрах на північ від Парижа, і вистрелив собі в груди. 

https://biography.wikireading.ru/150780
https://ru.wikipedia.org/Пранк
https://hromadske.ua/posts/naividomishi-rozihrashi-prankeramy-politykiv
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Впродовж півтора року до цього він страждав на психічне захворювання. Воно почало проявлятися 

відтоді, як ввечері у грудні 1888 року під впливом душевного розладу відрізав собі ліве вухо. Тоді 
він мешкав у французькому місті Арль у Провансі. 

https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2016/07/160728_vert_cul_the_mystery_of_van_gog

hs_madness_vp 

59. Час, контроль часу 
– Шахи вже визнані у більшості країн як спорт. І в найближчому майбутньому мають увійти 

у програму зимових Олімпійських ігор. У зв’язку з цим уводиться допінг-контроль і різко 

зменшується контроль часу на партію (по одній годині кожному гравцеві). До речі, є дуже багато 

шахістів, котрі негативно ставляться до залучення шахів в Олімпійські ігри та різноманітних 

контролів часу. 
– А чому в зимову Олімпіаду? 

– Звичайно, смішно бачити шахи поряд із фігурним катанням, але у програму літньої 
Олімпіади потрапити значно важче. 

– Чим викликане скорочення контролю часу? 

– Це пов’язано з підвищенням громадського інтересу до шахів. Адже спостерігати за партією 

дуже довго – важко і нецікаво. Скорочений контроль буде доступний для телебачення. Також це 
пов’язане з комерціалізацією шахів, курс на яку взяв президент ФІДЕ К.Ілюмжинов. 

– Які правила допінг-контролю, і чи потрібен він узагалі? 

– Правила стандартні – як і для інших видів спорту. Винятком є лише те, що на перехідний 

період дозволено вживати міцну каву. Я впевнений, що деякі шахісти приймають допінг для 

підняття тонусу під час партії, для зняття втоми, підвищення концентрації уваги, прискорення 
розрахунку варіантів. Я вважаю, що контроль треба вводити.  

http://postup.brama.com/001212/203_10_4.html 

60. 777 
Задачка по типу: «Читання думок – вгадуємо задумане число» 

Загальний принцип цієї групи фокусів – просимо когось задумати число та виконати з ним 

певні операції та повідомити нам результат. Операцій багато – але ми їх підбираємо таким чином, 
щоб простим обчисленням отримати задумане число (чи дату народження, чи вік людини). 

Наприклад, просимо одного з глядачів (віку якого ви не знаєте, але це більше 6 років і менше 

100): 

1. Задумайте натуральне число (не дуже велике – щоб ви та глядач могли швидко проводити 
розрахунки) 

2. Помножте це число на 2. 
3. До отриманого числа додайте 5. 
4. Помножте суму на 50. 
5. Якщо цього року у вас вже був день народження додайте 1760, якщо ще ні — 1759. 
6. З отриманого числа відніміть ваш рік народження і назвіть що у вас вийшло.  

З названого результату легко знайти вік глядача і задумане число. 

Дві останні цифри – вік глядача на цю ж дату в 2010 році, і, додавши 6 можна легко визначити 

вік зараз. Якщо відкинути ці дві останні цифри – отримуємо задумане число. Жодного обману, лише 

трохи знання алгебри. 

https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2016/07/160728_vert_cul_the_mystery_of_van_goghs_madness_vp
https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2016/07/160728_vert_cul_the_mystery_of_van_goghs_madness_vp
http://postup.brama.com/001212/203_10_4.html
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Позначимо задумане число (ми його ще не знаємо) через ікс (тобто x).  

Розрахунки, які виконує глядач: 

2x 

2x+5 

(2x+5)´50 

Якщо вже був день народження, отримуємо 

(2x+5)´50+1760=100x+2010 

Якщо дня народження в цьому році ще не було – отримуємо 100х+2009 

Глядач віднімав від отриманого числа рік народження і отримав 100x + свій вік на цю ж дату 

в 2010 році. Вік нашого глядача в 2010 році це одно- чи двозначне число, і число, яке ми отримуємо, 

якщо відкинути дві останні цифри це x, тобто задумане число. Звичайно, можна в 2016 році просити 

додавати 1766 чи 1765 і отримати дві останні цифри, що дорівнюють віку глядача – але краще 

зберегти трошки більше інтриги і не робити результат занадто очевидним.  

Параметри фокусу можна міняти залежно від року, вік у якому ми визначаємо. Параметр 
1760 = 2010 (потрібний рік) – 5´50 

http://my.science.ua/matematyka-i-fokusy/ 

61. Ротатор, тартрат 
«ДЗЕРКАЛЬНІ СЛОВА» 

У нашій мові є незвичні слова – паліндроми. Це слово чи фраза, які можна читати як зліва 

направо, так і справа наліво. В українській мові є тільки два паліндроми, які складаються із семи 

літер: “ротатор” і “тартрат”. 

Паліндромами навіть пишуть вірші, а також створені різні ігри, у яких суть проста – скласти 
побільше “дзеркальних” фраз. 

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

62. Здоров'я 
Здоров'я не купиш, ним можна тільки розплачуватись 

https://ukr.media/humor/398773/ 

«Здоров’я не купиш, ним можна тільки розплачуватись» (С.Крітій).  

https://proskuriv.khm.gov.ua/2011/11/03/про-профілактику-злоякісних-новоутв/  

63. Купол (кількість куполів у церкві) 

Кількість куполів православного храму також має символічне значення. Один купол означає, 

що в Церкви єдиний глава — Христос; три куполи зводили в пам’ять Святої Трійці, п’ять куполів — у 

пам’ять Ісуса Христа та чотирьох євангелістів, сім — на честь семи основних таїнств (хрещення, 

миропомазання, причащання, покаяння, священства, шлюбу та єлеоосвячення); дев’ять — на честь 

дев’яти чинів янгольських (серафимів, херувимів тощо); тринадцять — у пам’ять Ісуса Христа та 

дванадцяти апостолів. Хрест на куполі нагадує про перемогу Христа над дияволом та смертю. 
Стовпи, на які зсередини спиралися куполи, символізують апостолів.  

https://risu.org.ua/ua/library/periodicals/lis/lis_1996/lis_96_08/37521/ 

http://my.science.ua/matematyka-i-fokusy/
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://risu.org.ua/ua/library/periodicals/lis/lis_1996/lis_96_08/37521/
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Також, символічне значення має і кількість куполів храму. 

• 1 купол – Символізує Єдність Божу 

• 2 купола – Божественну та людську природу Ісуса Христа. 

• 3 купола – Пресвяту Трійцю 

• 4 купола – 4 Євангелистів або 4 сторони світу. 

• 5 куполів – Євангелисті та Христа. 

• 7 куполів – 7 Таїнств, 7 Вселенський соборів, 
7 добродітелей. 

• 9 куполів – 9 чинів архангельських 

• 13 куполів – Спаситель та 12 Апостолів. 

• І навіть 33 – в честь років земного життя Спасителя. 

http://bogoslov.org/pro-hram/ 

https://vseosvita.ua/library/zanatta-gurtka-unij-erudit-prakticna-castina-33835.html 

64. Звягільський Юхим 

Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році за округом №45 (Донецька область), 

самовисуванець, був членом Партії регіонів на момент обрання. Член Комітету Верховної Ради 

України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член 

фракції “Опозиційний блок”. 

З 2006 по 2014 рік – народний депутат 5,6 та 7 скликань від “Партії регіонів”, у 2012 році - за 

округом №45. Під час виборів Президента України у 2004-2005 роках був довіреною особою 
кандидата Віктора Януковича у ТВО №43. 

У 2002 стає народним депутатом 4 скликання від блоку “За єдину Україну!” за 43 округом, 

член Партії регіонів. У 1998-2002 роках - народний депутат 3 скликання за 43 округом як 

безпартійний самовисуванець. Також на виборах 1998 року був 6 номером у списку блоку “Блок 
демократичних партій “НЕП (народовладдя, економіка порядок)”.  

У 1994 році обраний народним депутатом 2 скликання за 110 округом (Донецька область). У 

1993 році призначений першим Віце-прем'єр-міністром при голові Кабміну Леоніді Кучмі. Після 
відставки Кучми з вересня 1993 до червня 1994 року був в.о. Прем'єр-міністра України. 

У 1990-1994 роках був обраний народним депутатом 1 скликання від 112 округу (Донецька 

область) як член КПРС. З 1992 року - голова Донецької міської ради народних депутатів, голова 
виконкому. З 1960 року був членом КПРС. 

З 1979 до 1992 року - директор шахти ім.Засядька виробничого об’єднання 

“Донецьквугілля”, у 1975-1979 роках був директором шахтоуправління “Куйбишевське”. До того 

працював помічником начальника, начальником вугільної дільниці, згодом - головним інженером 
та директором шахти номер 13 тресту “Куйбишеввугілля”. 

Закінчив Донецький індустріальний інститут за спеціальністю “гірнича інженерія”. Доктор 

технічних наук, професор. Заслужений шахтар УРСР, Герой Соціалістичної Праці, Герой України.  

http://bogoslov.org/pro-hram/
https://vseosvita.ua/library/zanatta-gurtka-unij-erudit-prakticna-castina-33835.html
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Прогульник пленарних засідань у Верховній Раді 8 скликання. Фігурант антикорупційних 

розслідувань за фактом тендерних махінацій, владних зловживань та махінацій з природними 
ресурсами. 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.  

 БАЛОТУВАННЯ 

 2014 мажоритарка Верховна Рада 8-го скликання: самовисуванняобрано 
 2012 мажоритарка Верховна Рада 7-го скликання: ПРобрано 
 2007 список Верховна Рада 6-го скликання: ПР 
 2006 список Верховна Рада 5-го скликання: ПР 
 2002 мажоритарка Верховна Рада 4-го скликання: За ЄдУ! 
 1998 список Верховна Рада 3-го скликання: НЕП 
 1998 мажоритарка Верховна Рада 3-го скликання: самовисування 
https://www.chesno.org/politician/140/ 

https://www.slovoidilo.ua/2019/07/24/infografika/polityka/starozhyly-verxovnoyi-rady-koho-
nardepiv-ukrayinczi-bilshe-ne-pobachat-parlamenti 

65. Снайпер 
Пташиний промисел  

Але окремого позначення для категорії влучних стрільців не існувало до 18-го століття. За 

твердженням деяких істориків, слово «снайпер» почало входити до лексикону мисливців якраз в 

цей період. Наприклад, згадку про снайперів можна було зустріти в листах англійських офіцерів, які 

служили в Індії. Деякі з них цим, вже звичним для нас словом, характеризували мисливські походи, 

зокрема, на бекасів. 

https://www.chesno.org/politician/140/
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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Справа в тому, що назва цієї птиці, яка дуже швидко літає по 

непередбачуваній траєкторії, англійською мовою звучить як «snipe». 

Зрозуміло, щоб потрапити спритного пернатого з одного пострілу, 

потрібна не аби яка підготовка, влучність, витримка і терпіння. Таким 

чином, в 18-м столітті промислове полювання на бекасів почали 
називати словом «sniping», ну а самих стрілків - sniper. 

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

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

66. Безмін 

1) Ручна важільна або пружинна вага; кантар.  

2) Старовинна російська міра ваги (маси), рівна 

2,5 фунтам (близько 1 кілограма). 

https://eslovnyk.com/безмін 

Бе́змін, рідше бе́змен (заст. бедзвін, бедзмін) — 

найпростіші важільні (іноді пружинні) терези, для зважування без 
допомоги гир. Інша назва — ка́нтар (переважно про пружинний безмін). 

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

67. Помпон 

Помпон (фр. pompe — «пишність») 

— прикраса з ниток у вигляді кулі. Іноді 

його ще називають пумпон, бумбон, бубон, 

але це все не правильні назви. Так звідки ж 
він узявся на шапках? 

Помпон був дуже популярним 

елементом військової форми. Наприклад, у 

військовій формі російської армії 18 

століття, помпони вважалися одним із 

знаків відмінності. За їх кольором можна 

було відрізнити унтер-офіцера від солдата. 
У солдатів помпони були одноколірні, а у унтер-офіцерів двоколірні. 

А ось французькі моряки використовували помпони на своїх головних уборах зовсім з іншою 

метою. Раніше в кораблях були тісні приміщення з низькими стелями, і помпон охороняв голову 

моряка від удару про їх виступи. Зараз корабельні приміщення стали більш просторими, але 

традиція використання червоного помпона на білих шапочках французьких військових моряків 

збереглася до цих пір. 

http://mixo.com.ua/2019/02/05/navishho-na-shaptsi-pompon/ 

68. Денеб 

 Сузір'я Лебедя (CYGNYS)   є древнім сузір'ям північної півкулі неба. Воно включено в каталог 

зоряного неба «Альмагест»  під назвою  «Птах». Сузір'я згадується і в працях математика і 
астронома Древньої Греції Евдокса Кнідського в IV ст. до н.е. 

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
https://uk.wikipedia.org/wiki/Безмін
http://mixo.com.ua/2019/02/05/navishho-na-shaptsi-pompon/
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Яскраві зірки Лебедя утворюють на Чумацькому Шляху хрестоподібний малюнок, який 

отримав назву «Північний хрест». З іншого боку, малюнок схожий і на птицю, тому араби називали 
сузір'я «Куркою», А вавилоняни - «Лісовим птахом» . 

Зірка Денеб (а Лебедя, «хвіст курки»)   є дуже яскраву зірку - блакитний надгігант, світність 

якого перевищує сонячну аж в 67000 разів! Вона розташована у верхньому лівому куті  «Літнього 

трикутника».   Світність іншого надгіганта Р Лебедя   перевищує сонячну вже в 1000000 раз! 

Відзначимо також, що в невеликий телескоп добре помітна Альбирео (b Лебедя, «Журавлина 

курки»)   - красива подвійна система.  

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

Происхождение названия 

Само слово «денеб» происходит из 

арабского языка и переводится как (не 

смейтесь!) «хвост курицы». Да, только древние 

вавилоняне видели в созвездии Лебедь 

красивую птицу-жар-птицу. Арабы были менее 

романтичны, и видели в созвездии Лебедь 

обычную курицу. Созвездие Лебедь почему-то 

напоминало древним арабам именно эту 

птицу, поэтому все звезды данного 

астрономического скопления имеют имена, 

которые символизируют те или иные части 
куриного тела.  

https://spacegid.com/zvezda-deneb.html 

Назви сузір'їв  

Українські назви 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. 

Окремі зорі астрономи називали відповідно до тієї частини тіла, яку «бачили» у візерунку 

сузір'я. Наприклад, Унук Ельхайя (серце змії), Денебола – п(хвіст лева), назви зір у сузір'ї 
Лебедя: Денеб (хвіст), Альбірео (око птаха), Садр (груди). 

https://astronomy.wikia.org/uk/wiki/Сузір%27я 

69. Так, Ні 
Так (укр.) – Да (рос.) 

Ні (укр.) – Нет (рос.) 

70. Ленін Морено 
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» 

Ленин Вольтер Морено Гарсес — такое имя в 1953 году дали новоизбранному президенту 

родители, которые были школьными учителями из поселения Нуэво-Рокафуэрте, затерянного 

на эквадорско-перуанской границе в амазонской сельве. В Латинской Америке родители вообще 

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://spacegid.com/zvezda-deneb.html
https://astronomy.wikia.org/uk/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F
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часто давали детям в качестве имен фамилии коммунистических лидеров. Так по иронии судьбы 

имя Владимиро Ильич Ленин Монтесинос Торрес носил один из самых зловещих перуанских 

силовиков, бывший (ультра)правой рукой президента Альберто Фухимори  — весьма характерного 

образчика совмещения жестокой авторитарной политики с неолиберальными реформами 

в экономике. Что характерно, ныне Владимиро Монтесинос, отбывающий, как и  Альберто 

Фухимори, сроки за многочисленные преступления, содержится в построенной им же (для 

содержания ультралевых террористов) тюрьме особо строгого режима. 

Все 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, причем в своей реабилитации 

сам он важнейшую роль отводит «смехотерапии». Имея за плечами высшее образование в сфере 

психологии и опыт педагогической работы, Ленин Морено сменил туристическую отрасль (он 

работал в небольшой туркомпании, а затем в государственных агентствах) на мотивационные 

выступления и написание десятка книг на тематику «теории юмора» и ее помощи больным. 

 https://commons.com.ua/uk/vybory-v-ekvadore/ 

71. E 175 

Золото (харчова добавка E 175) - елемент періодичної системи елементів Менделєєва з 

атомним номером 79. Це благородний метал жовтого кольору. Золото є самим інертним металом, 

який майже не руйнується під впливом навколишнього середовища. Харчова добавка E 175 може 

розчинитися лише в «царській горілці». 

Золото отримують природним способом (так як воно зустрічається в природі в самородному 
стані), і деякими хімічними способами, що стало можливо з розвитком сучасних технологій.  

У харчовій промисловості золото в якості харчової добавки E 175 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 E 

175 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 стоматитів.  

Харчова добавка E 175 використовується досить рідко і в малих кількостях в силу своєї 

високої вартості. Тому барвник E 175 можна віднести до добавок, безпечних для здоров'я людини, 
за умови дотримання рекомендованих концентрацій. 

Харчова добавка E 175 дозволена для використання в харчовій промисловості України, Росії 

та багатьох інших країн. 

Крім харчової промисловості золото застосовується: 

 в ювелірній промисловості (саме широке його застосування)  для створення прикрас, 
найчастіше у вигляді сплавів з іншими металами; 

https://commons.com.ua/uk/vybory-v-ekvadore/
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 в стоматології, для виробництва коронок та зубних протезів, так само у вигляді сплавів з 
нікелем, сріблом, міддю; 

 в мікроелектроніці, для покриття контактів, роз'ємів і друкованих плат;  
 у промисловості, як покриття для дзеркал, що працюють в дальньому інфрачервоному 

діапазоні. В якості спеціальної оболонки для нейтронної бомби і мішеней в ядерних дослідженнях; 
 для виробництва харчової фольги; 
 входить до складу ряду медичних препаратів; 
 для лікування злоякісних пухлин (використовується радіоактивне золото).  
https://uk.dobavkam.net/additives/e-175 

72. Шлагбаумом 
Лежачий поліцейський після підвищення став шлагбаумом. 

73. 5 см 

Стандартна висота "лежачих поліцейських" 

— 5 см, повідомляють у "Дорекс — Безпека руху" 

— підприємстві, яке займається встановленням на 

дорогах України обмежувальних гумових смуг. 

https://gazeta.ua/articles/poltava-

newspaper/_ob-lezhachih-policejskih-vodiyi-byut-
avto/182795 

Вимоги. Лежачий поліцейський 

http://borova.org/vimogi-lezhachij-policejskij/ 

74. Розчинення 
75. Падолистом 

Листопад. Прозора загальнослов'янська 

назва, пов'язана з опаданиям листя із дерев. 

Називають його ще падолистом, 

напівзимником. Назва 

листопада "братчин", вірогідно, 

пов'язана з язичницькими 

братчинами, які присвячувалися 
мисливським святам. 

https://svitua.org/all-

featured/item/1858-davni-nazvy-

misiatsiv-kotri-isnuvaly-v-riznykh-
kutochkakh-ukrainy.html 
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