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Добрий день, шановний Валерію Михайловичу! 

Наша родина щиро вдячна, що попри карантинні обмеження Ви знайшли 

можливість розпочати черговий захід вчасно, навіть раніше, ніж було заплановано. 

Спасибі, що урізноманітнюєте наше родинне дозвілля!  

Завдання цього разу, як і завжди, захоплюють і не відпускають. Звісно, знову є 

сумніви, адже всього знати не можна, тому не судіть, будь ласка, строго. 

З нетерпінням чекаємо запитань другого туру!  

Бажаємо Вам та оргкомітету гарного самопочуття і міцного здоров’я! 

З повагою щирі шанувальники «50 слів» – родина Саражинських. 

              Саражинський Богдан 

 

«СЛОВА БОГДАНА З БІЛОЇ ЦЕРКВИ» 
(відповіді на запитання першого туру 51-го  заходу  «50  СЛІВ») 

 

1.  20. 

 Усього число 50 зустрічалося 20 разів, а саме: 12 разів у запитаннях, 8 разів у 

відповідях. 

 

2.   Д. 

 Відомі історичні випадки, коли навіть сам папір документа ніс певне смислове 

навантаження. Так, у  1915 році Японія пред’явила Китаю ультиматум  – так звану 

«двадцять одну вимогу», в якому йшлося про грабіжницькі претензії до нього. Президент 

Китаю Юань Шикай не поспішав з відповіддю. Обурений тактикою китайців посол Японії 

порадив їм пильніше придивитися до паперу, на якому був надрукований ультиматум. Там 

чітко проглядались, коли листа піднести до світла, зображені водяними 

знаками силуети японських військових кораблів. Натяк був більш, ніж прозорим. 

Отже, писане слово в дипломатичній практиці може бути і добрим союзником, і 

злим ворогом. Коли воно вміло підібране, використане своєчасно і до місця, то може 

допомогти тим, хто вагався, стати на ваш бік, роз’яснити їм вашу позицію, а в кінцевому 

підсумку – підтримати вас.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1915
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B5%D1%82
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Документи_дипломатичного_представництва 

http://www.info-library.com.ua/books-text-4341.html 

 

3. Калібратор. 

 
            

4. 4. 

 Мелодія «Щедрика» дуже проста, в її основі лише чотири звуки: до-сі-до-ля. І 

слова у щедрівки прості: Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі 

щебетати, Господаря викликати: «Вийди, вийди, Господарю, подивися на кошару. Там 

овечки покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший. Будеш мати мірку 

грошей. Хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва.» Щедрик, щедрик, 

щедрівочка, прилетіла ластівочка. 

Але це той випадок, коли в простоті – геніальність. Українська народна щедрівка в 

талановитій обробці Миколи Леонтовича стала одним із символів вселюдських добрих 

побажань на Різдво Христове, коли над світом сходить Вифлеємська зірка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2377838-sedrik-prodovzue-zavojovuvati-

svit.html 

 

Всесвітньо відома обробка «Щедрик» належить до тих, над якими Микола 

Леонтович працював майже все життя. Першу її редакцію було написано до 1901-1902 рр., 

другу редакцію – у 1906-1908 рр., третю – 1914 р., четверту – 1916 р., і, нарешті, п’яту –

1919 р. Уперше «Щедрика» виконав хор Київського університету у 1916 році. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Щедрик_(Леонтович) 

  Твір привернув увагу мільйонів, з-поміж яких були й музиканти, фольклористи, 

філологи, кінематографісти, філософи та теологи. Первісний архетип із серії так званих 

«народних примітивів» – мотив з 4-х звуків у межах півторатону, – з прадавніх часів 

сприймався нашими пращурами, ще язичниками, як магічна формула – своєрідна мантра, 

що заворожувала, гіпнозувала людину.  

Головне зерно твору – чотиризвучний мотив. Він повторюється оstinato з 

проведенням у всіх партіях 68 разів! 

http://leontovychmuseum.org.ua/the-cultural-code-of-shchedrik/ 

 

5. Закон. 

«Дуракам закон не писан, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Документи_дипломатичного_представництва
http://www.info-library.com.ua/books-text-4341.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2377838-sedrik-prodovzue-zavojovuvati-svit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2377838-sedrik-prodovzue-zavojovuvati-svit.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/1901
https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
https://uk.wikipedia.org/wiki/Щедрик_(Леонтович)
http://leontovychmuseum.org.ua/the-cultural-code-of-shchedrik/
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Если писан, то не читан, 

Если читан, то не понят, 

Если понят, то не так…» 

https://www.stihi.ru/2008/12/22/4305 

 

6.  Нуль. 

 Використано такі слова-відповіді: Альберт. Сіно. Гонзо. Пательня. Кар. Кейптаун. 

Батько. Один. Сковорода. Гесіод. Галюциноген. Дюни. Амапа. 

 

7.  Моди. 

 

8. 2019. 

2019-й рік в Україні став найтеплішим роком за всю історію 

метеоспостережень, а саме – з 1881 року, повідомила Центральна геофізична обсерваторія 

імені Бориса Срезневського. 

Згідно з повідомленням, у 2019 році середня температура повітря в Києві сягнула 

10,6°C, що на 2,9°C вище за норму, яка становить 7,7°C. До цього найтеплішим вважали 

2015 рік. 

«Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо 

теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня 

температура якого сягнула 23,6°С. Ще жодного разу у грудні температура повітря в 

Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 15,2°С», – наголосили 

в обсерваторії. 

Загалом протягом року температурні рекорди було побито більш як 30 разів, 

інколи на 2,0-2,5°C.  

https://zaxid.net/2019_rik_v_ukrayini_stav_nayteplishim_za_vsyu_istoriyu_sposterezhe

n_n1495439 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2846998-30-rekordiv-v-ukraini-2019-rik-stav-

najteplisim-za-vsu-istoriu-sposterezen.html 

 

9.     Піке. 

Пікірування  – фігура простого пілотажу у вигляді крутого прямолінійного 

зниження літака з кутом нахилу траєкторії 30-90°. 

 Піке (так кажуть у народі) – стрімкий політ, зниження літака з великою швидкістю 

під кутом понад 30° до земної поверхні.  

 

10. Папір. 

 Шлях паперу в Європу з Китаю описується французьким 

ученим Авенелем так: «Він прийшов з Китаю дуже повільним 

шляхом, із середньою швидкістю, може бути, сто верст у сто років. Народи Центральної 

Азії, потім араби, потім єгиптяни підвозили його вироблення все ближче до нас. У 650 

році папір бачили в Самарканді; в 800-му – зустрічали в Багдаді; в 1100 році він дійшов до 

Каїра. Потім проходить по берегу Африки, перепливає через Середземне море й довго не 

переходить Лангедок (Південна Франція)». 

 https://svitkanc.com/istoriya-vinahodu-paperu-ta-yogo-virobnictva/ 

https://www.stihi.ru/2008/12/22/4305
http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua/index.php?lang=uk&fn=news_full&p=1&f=news-cgo&val=2019-12-28-09-14-49-83&ko=
https://zaxid.net/lviv_pobiv_temperaturniy_rekord_za_ostanni_30_rokiv_n1494858
https://zaxid.net/2019_rik_v_ukrayini_stav_nayteplishim_za_vsyu_istoriyu_sposterezhen_n1495439
https://zaxid.net/2019_rik_v_ukrayini_stav_nayteplishim_za_vsyu_istoriyu_sposterezhen_n1495439
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2846998-30-rekordiv-v-ukraini-2019-rik-stav-najteplisim-za-vsu-istoriu-sposterezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2846998-30-rekordiv-v-ukraini-2019-rik-stav-najteplisim-za-vsu-istoriu-sposterezen.html
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://svitkanc.com/istoriya-vinahodu-paperu-ta-yogo-virobnictva/
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http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=Папір 

 

11.       НАДТ. 

 Національний академічний драматичний театр 

імені Івана Франка – україномовний театр у Києві, 

заснований в 1920 році. У 1940 році театр одержав 

звання академічного. 

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

адемічний_драматичний_театр_імені_Івана_Франка 

 

12.  Кавсадзе. 

 Кахі Давидович Кавсадзе (5 червня 1935, Ткібулі, Грузинська РСР) – грузинський і 

радянський актор театру і кіно, зірка Тбіліського академічного театру ім. Ш. Руставелі. 

Народний артист Грузинської РСР. 

Всесоюзну популярність йому принесла роль Абдулли у фільмі «Біле сонце 

пустелі» (1969). 

 Щодо трьох «головніших» персонажів фільму, то це Сухов, Верещагін, Саід. 

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

 «Біле сонце пустелі» (рос. «Белое солнце пустыни») – радянський фільм 

режисера Володимира Мотиля, знятий на кіностудіях Мосфільм, Ленфільм у 1969 році. 

Прем’єра фільму відбулася 30 березня 1970 року. 

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

 Коментар: актору зараз 84 роки, оскільки 85 років виповниться 5 червня 2020 року. 

 

13.      Храм усіх релігій. 

 «Строительство Храма всех религий, или Храма Вселенной, началось в 1994 году в 

русском городе Казани по инициативе художника, архитектора, скульптора и активиста 

Ильдара Ханова. В религиозном комплексе сосуществуют православная и католическая 

церковь, мусульманская мечеть, еврейская синагога и буддийский храм, а также другие 

культовые сооружения 16 мировых религий, в том числе затерянных цивилизаций». 

https://actualidad.rt.com/sociedad/181860-templo-universo-rusia-paz-religiones 

У 1992 році у с. Кам’янка оселився колишній український археолог Микола 

Тарасенко, заклавши там фундамент Храму Усіх Світових Релігій. Тепер на цьому 

фундаменті виріс православний Храм Усіх Святих. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кам%27янка_(Лутугинський_район) 

 

14.  Вимикають світло.  

 

15. Іванівка. 

В Україні близько 30 тис. населених пунктів. Із них статус міста має 1,5%. 

Найбільше місто в Україні за площею та населенням – Київ, а найменше – Угнів 

(Сокальський р-н Львівської обл.). Після того як Буча із селища міського типу стала 

містом, найбільшим селищем в Україні стала Ківшарівка (Куп’янський р-н Харківської 

обл.). Найбільше село в Україні – Костянтинівка (Мелітопольський р-н Запорізької 

області).  

http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=Папір
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_академічний_драматичний_театр_імені_Івана_Франка
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_академічний_драматичний_театр_імені_Івана_Франка
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D1%96%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кавсадзе_Кахі_Давидович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/Біле_сонце_пустелі
https://actualidad.rt.com/sociedad/181860-templo-universo-rusia-paz-religiones
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кам%27янка_(Лутугинський_район)
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Тільки 47% населених пунктів в Україні мають унікальні назви. Решта мають 

назви, які принаймні один раз дублюються. Найпоширеніша назва населеного пукнту в 

Україні – Іванівка (таких 121). На другому місці – Олександрівка (107) і на третьому – 

Михайлівка (106). 

В областях лідери різні. Наприклад, у Вінницькій області – це Тарасівка, у 

Донецькій – Шевченко, у Житомирській – Рудня, у Закарпатській – Новоселиця, у 

Запорізькій – Шевченко, у Івано-Франківській – Діброва, у Луганській – Степове, в 

Одеській – Петрівка, у Полтавській – Жовтневе, у Тернопільській – Новосілка, у 

Черкаській – Михайлівка, у Чернівецькій – Шишківці, у Чернігівській – Будище. 

https://gazeta.ua/articles/regions/_najcikavishi-fakti-pro-naseleni-punkti-ukrayini/735560 

https://www.armyfm.com.ua/ukraїna-nejmovіrna-najposhirenіshі-nazvi-naselenih-

punktіv/ 

 

16.      16.  

 Усі 16 слів із відповідей на кросворд є відповідями на запитання 50 заходу: Двісті. 

Біблія. Струмок. Мангеттен. Єрусалим. Ополоник. Харків. Середа. Блендер. Брюки. 

Інтернет. ООН. Штани. ЦРБ (або ДРБ). Магеллан. Ківш. 

               

17. Перше. 

 Коментар. На мою думку, запропоноване питання невдале, тому що воно 

«суржикове». У російській мові відповідь «Первое» підходить для обох слів («первое 

слово», «первое блюдо»), а от в українській мові слово «блюдо» (на відміну від російської 

мови) використовується у значенні посуд. А суп – це перша страва. 

БЛ  ДО, а, сер. Широка посудина, в яку кладеться або насипається страва.  

Словник української мови: в 11 томах. – Том 1, 1970. – Стор. 204. 

http://sum.in.ua/s/bljudo 

СТРА ВА, и, жін. 

1. Приготовлені для їди продукти харчування.  

2. Те, що їдять, вживають для харчування; їжа, харчі. 

Словник української мови: в 11 томах. – Том 9, 1978. – Стор. 746. 

http://sum.in.ua/s/strava 

 

18. Полінезія. 

 

19. Шампанське. 

Набіл, ігристе вино і бренді. Ймовірно, саме так 

будуть називатися звичні нам фета, шампанське і 

коньяк. Адже вони захищені Європейським Союзом як 

географічні зазначення. Тобто, фетою може називатися 

сир тільки виготовлений в Греції. А шампанським і коньяком лише напої з Франції. Назви 

змінять також сири пармезан, рокфор і брі. Однак, як вони будуть звучати тепер – 

остаточно ще не відомо. На нові найменування сировари повинні перейти до 2023 року. 

Виробники алкоголю – до 2026 року. 

https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/bez-fety-parmezana-i-shampanskogo-iz-

ukrainskih-magazinov-ischeznut-produkty-s-privychnymi-nazvaniyami-1376152.html 

https://uain.press/news/ukrayini-zaboroneno-vypuskaty-shampanske-konyak-ta-

kamamber-4011 

https://gazeta.ua/articles/regions/_najcikavishi-fakti-pro-naseleni-punkti-ukrayini/735560
https://www.armyfm.com.ua/ukra%D1%97na-nejmov%D1%96rna-najposhiren%D1%96sh%D1%96-nazvi-naselenih-punkt%D1%96v/
https://www.armyfm.com.ua/ukra%D1%97na-nejmov%D1%96rna-najposhiren%D1%96sh%D1%96-nazvi-naselenih-punkt%D1%96v/
http://sum.in.ua/p/1/204/2
http://sum.in.ua/s/bljudo
http://sum.in.ua/p/9/746/1
http://sum.in.ua/s/strava
https://www.segodnya.ua/ua/economics/business/v-ukraine-poyavilsya-pervyy-produkt-s-geograficheski-zashchishchennym-nazvaniem-1371532.html
https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/bez-fety-parmezana-i-shampanskogo-iz-ukrainskih-magazinov-ischeznut-produkty-s-privychnymi-nazvaniyami-1376152.html
https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/bez-fety-parmezana-i-shampanskogo-iz-ukrainskih-magazinov-ischeznut-produkty-s-privychnymi-nazvaniyami-1376152.html
https://uain.press/news/ukrayini-zaboroneno-vypuskaty-shampanske-konyak-ta-kamamber-4011
https://uain.press/news/ukrayini-zaboroneno-vypuskaty-shampanske-konyak-ta-kamamber-4011
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20. Куритиба. 

 Бразилія, можливо, не є однією з найчистіших країн 

у світі, але унікальна система, розроблена містом Куритиба 

для забезпечення переробки відходів, відповідає за його 

почесне місце серед найчистіших міст світу. Тут 

відсортовані відходи можуть бути обмінені на купони для 

харчування або громадського транспорту, що стимулює 

людей сортувати свої відходи. 

https://deztop.net/2018/08/29/10-naichystishykh-mist-svitu/ 

https://www.ar25.org/article/naychystishi-mista-u-sviti.html 

Курітіба відома своїм винятково чистим повітрям, ботанічним садом та безліччю 

парків, розкиданих по всій території міста. В середньому на навколишнє середовище 

виділяється близько 100 мільйонів доларів, що складає 5% від бюджету міста. 

http://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-

zeleni-mista 

 

21.  4000000. 

 

22. Чернівці. 

У Чернівцях 3 жовтня 2008 року біля входу до центру 

«Українська книга» було відкрито пам’ятник «Трояндам, якими 

підмітали тротуари Чернівців». 

На кам’яній дошці напис (німецькою та українською мовами): «Чернівці – на 

півдорозі між Києвом і Бухарестом, Краковом і Одесою – були таємною столицею 

Європи, де тротуари підмітали букетами троянд, а книгарень було більше, ніж пекарень». 

https://zaxid.net/3_zhovtnya_v_chernivtsyah_vidkriyut_pamrzquoyatnik_quottroyandam

_yakimi_pidmitali_trotuari_chernivtsiv_n1062036 

 У листопаді 2017 року в Чернівцях на вулиці Ольги Кобилянської встановили 

ковану скульптуру «Двірник з трояндами», яку місту подарували місцеві ковалі. 

За легендою, за часів Австрії двірники підмітали тротуари на вулиці Панській 

(«Геренгассе») трояндами. Тому цей двірник має в руках віник з трояндами. Це 

символічний пам’ятник усім чернівецьким двірникам, яким жителі міста завдячують 

чистотою.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2337558-u-cernivcah-dvirnik-pidmitatime-

vulicu-troandami.html 

 

23.  Оскільки горизонтальна ринва завжди кріпиться до похилого даху, то разом з 

водою стікають пил та бруд, що осідають на даху, перетворюючись на грязюку. 

24.  ТРИ. 

 ГЕТРИ. ТРИКО. 

25.  Поліклініка. Лікарня. 

https://deztop.net/2018/08/29/10-naichystishykh-mist-svitu/
https://www.ar25.org/article/naychystishi-mista-u-sviti.html
http://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-zeleni-mista
http://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-zeleni-mista
https://zaxid.net/3_zhovtnya_v_chernivtsyah_vidkriyut_pamrzquoyatnik_quottroyandam_yakimi_pidmitali_trotuari_chernivtsiv_n1062036
https://zaxid.net/3_zhovtnya_v_chernivtsyah_vidkriyut_pamrzquoyatnik_quottroyandam_yakimi_pidmitali_trotuari_chernivtsiv_n1062036
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2337558-u-cernivcah-dvirnik-pidmitatime-vulicu-troandami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2337558-u-cernivcah-dvirnik-pidmitatime-vulicu-troandami.html
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                                 (06.04-15.04) 

«СЛОВА БОГДАНА З БІЛОЇ ЦЕРКВИ» 
 (відповіді на запитання другого туру 51-го  заходу  «50  СЛІВ») 

 

Добрий день, шановний Валерію Михайловичу! 

Уже традиційно висловлюємо Вам слова глибокої і щирої подяки за 

надзвичайно цікавий, пізнавальний захід «50 СЛІВ»! Особливо у нагоді стали Ваші 

«головоломки» під час карантинних обмежень: усією родиною і кола малювали на 

карті України, і болти зчіплювали різьбами!  

Досвід участі у попередніх заходах не дуже допоміг, бо знову шукали невідому 

інформацію з «нуля». Щоправда, були й легкі питання, у відповідях на яких сумнівів 

немає.  

Коли працюємо над запитаннями «50 СЛІВ», понад усе хочеться, щоб не 

залишилося невирішених завдань. А от щодо правильних варіантів, то з нетерпінням 

чекаємо коментарів, адже відповіді на деякі питання зовсім неоднозначні. 

Припускаємо, що будуть нюанси.  

                     Зі щирими побажаннями усіляких гараздів, родина Саражинських. 

 

26.  Тернопіль.  

 

27.  Вашингтон. 

Всупереч популярному міфу, перший президент США 

Джордж Вашингтон ніколи не мав дерев’яних зубів. Його 

зубні протези були зроблені зі слонової кістки, золота та 

зубів інших людей. Зубні протези були, мабуть, дуже 

незручними і призводили до значного виступання його 

нижньої губи. 

 http://uaplatform-uaperio.org/dental_facts 

Коли в 1789 році Джорджа Вашингтона обрали 

першим президентом США, у нього майже не було зубів. 

Вашингтон також зазнавав емоційних страждань через 

незручні протези і через те, що втрата зубів спотворила його обличчя. Президент глибоко 

усвідомлював, що, будучи обличчям нової нації, він мусить добре виглядати. У ті часи 

протези не виготовляли за допомогою зліпків, їх вирізали зі слонової кості, отож такі 

протези було важко фіксувати у роті. 

Чутки про те, що Вашингтон носив дерев’яні зубні протези, швидше всього 

неправдиві. Його штучні щелепи були зроблені з людських зубів, слонової кості, свинцю, 

але аж ніяк не з дерева. Дантисти, мабуть, отримували зуби від розкрадачів могил, або ж 

http://uaplatform-uaperio.org/dental_facts
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від торговців, які йшли за армією і виривали зуби в мертвих солдат або в тих, хто помирав 

на полі бою. Тож протези були доступні лише багатим людям. Однак у другій половині 

XIX століття ситуація змінилась. Цьому посприяло винайдення процесу вулканізації. 

З його допомогою отримували гуму. Її брали за основу для протезів. Хоча дантисти 

Вашингтона використовували передові досягнення свого часу, все ж вони не до кінця 

розуміли причину зубного болю. 

https://www.jw.org/uk/бібліотека/журнали/g200709/Зубний-біль-Відвічна-проблема/ 

 

28.  Поліетиленові пакети. 
Факти, які має знати кожен: 160 000 пластикових 

пакетів використовується у світі щосекунди; у середньому одна 

сім’я використовує 15 пакетів за один похід до супермаркету; 

пластикові пакети – поширена причина загибелі морських 

тварин, котрі плутають їх із їжею; велика тихоокеанська 

сміттєва пляма – величезне скупчення сміття, в т.ч. і 

поліетиленових пакетів.; від 1 до 3% пакетів піддаються 

вторинній переробці по всьому світі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2112476-10-

faktiv-pro-polietilenovi-paketi-aki-mae-znati-kozen-

infografika.html 

  

29. 50.  

  

30. Розривання. Рвання. 

 Якщо верхні прорізи деформуються під впливом певної ваги, то це сигнал, що 

треба брати за нижні прорізи, щоб запобігти розриванню. 

31.  Лондон. 

Сьогодні Лондон – третє за величиною місто 

Європи. Він заснований римлянами незабаром після 

їхнього вторгнення в Британію у 43 році. Населення 

Лондона збільшувалося в XIX – на початку XX 

століття, в період урбанізації. Приблизно з 1825 по 

1925 рік Лондон був найбільш населеним містом у 

світі, після чого його випередив Нью-Йорк. 1939 року чисельність населення Лондона 

досягла історичного максимуму, склавши 8,6 мільйона жителів.  

 Станом на 2019 рік  у столиці Британії мешкає 8,98 мільйона людей. 

https://t1.ua/porady/7376-naybilshi-mista-svitu.html 

У XIX столітті Лондон перетворився на одне з найбільших міст світу і столицю 

Британської імперії. Чисельність населення зросла з 1 мільйона в 1800 році до 6,7 

мільйона в кінці століття. У цей період Лондон став світовою політичною, фінансовою і 

торговельною столицею. З цієї точки зору, він був найсильнішим містом до середини 

століття, поки Париж і Нью-Йорк не почали загрожувати його могутності. 

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

 

32.  7528.  

 У давніх слов’ян рік починався з березня. Трохи пізніше Новий рік відзначався у 

вересні, в Семенів день. В основу літочислення на Русі після прийняття в 988 році 

християнства був покладений юліанський календар, який прийшов до нас через Візантію з 

https://www.jw.org/uk/бібліотека/журнали/g200709/Зубний-біль-Відвічна-проблема/
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2112476-10-faktiv-pro-polietilenovi-paketi-aki-mae-znati-kozen-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2112476-10-faktiv-pro-polietilenovi-paketi-aki-mae-znati-kozen-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2112476-10-faktiv-pro-polietilenovi-paketi-aki-mae-znati-kozen-infografika.html
https://t1.ua/porady/7376-naybilshi-mista-svitu.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_Лондона
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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римськими найменуваннями місяців і семиденним тижнем. Разом з календарем із 

тривалістю року в 365,25 днів увійшла до вживання і візантійська світова ера, в якій 

створення світу відносилося до 5508 до н. е. До кінця XVII ст. новоліття розпочиналося не 

з січня, а з березня (як у стародавньому Римі) чи з вересня (як у Візантії). До 1492 року, як 

вважають дослідники, обидва новоліття існували паралельно, але переважав березневий 

стиль. З 1492 року починає переважати вересневий стиль, який витісняє березневий. 

Петро I, своїм указом 1699 грудня в 20 день, призначив початком року вважати 1 

січня. Цим указом літочислення слов’ян цар вказав замінити на літочислення від Різдва 

Христового. 

Дослідники схильні починати новий рік у стародавніх слов’ян з 20-х чисел березня. 

З цих чисел найбільш значимі 21 березня і 25 березня, на які у древніх європейців 

припадали важливі свята. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Давньослов%27янський_календар 

У слов’ян взагалі такого поняття як «новий рік», та ще й 1 січня ніколи не було. 

Якщо мова йде про кінець і початок календарного року, або вірніше календарного кола, то 

воно починалося в березні, коли остаточно прокидалася природа. Наш предок був 

землеробом і в березні починався для нього сільськогосподарський цикл. Природа 

активно пробуджувалося і цей момент люди відзначали як початок Нового Літа – 

тобто Новоліття. Роки тоді рахувалися Літами. Тому у давніх писемних джерелах всі 

історичні події велися від «літо такого-то року». Звідси, слова: літопис, літописець, 

літочислення. Щоправда пізніше, вже за часів християнства, Новоліття змістили і почали 

святкувати не з приходом весни, а за візантійським стилем – у вересні (1 вересня).  

У 1700 році все різко змінюється – 

російський цар Петро I видає указ про скасування 

старого календаря і вводить новий 

західноєвропейський календар від Різдва 

Христового. Причому, він переносить святкування 

Різдва Хрестового з канонічного 25 грудня на 1 

січня – ця дата закріпилася і до тепер святкується як 

початок "нового року". Але насправді, це штучна і 

підтасована дата. Більше того, Петро І обнулив 

літочислення слов'ян, оголосивши 1700 рік 

початком, тим самим відібравши у нас, у наших 

внуків 7000 років! Це величезний злочин. До 

прикладу, в Ізраїлі зараз 5777 рік, а у нас тільки 

2019-й. Якби не злочин Петра І, ми б святкували 

зараз 7527 рік.  

https://spadok.org.ua/narodni-zvychayi-i-obryady/slovyanskyy-kalendar 

          У Київській Русі рік починався весною, з початком робіт на землі. Назви місяців в 

українській мові – січень, березень, травень, червень – це з тих часів. Разом з 

християнством на Русі поширився Юліанський календар і візантійська система «від 

створення світу», яка проіснувала до 1700 року, коли відлік почали вести «від Різдва 

Христова». От тільки в XV столітті новий рік почали вести не з березня, а з вересня. 

Візантійська ера, яка була прийнята і на Русі, розпочиналася в 5508 р. до Р. Х. 

https://uk.wikisource.org/wiki/Краєзнавцю_про_вимірювання/Неправду_кажуть_всі_

календарі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Давньослов%27янський_календар
https://spadok.org.ua/narodni-zvychayi-i-obryady/slovyanskyy-kalendar
https://uk.wikisource.org/wiki/Краєзнавцю_про_вимірювання/Неправду_кажуть_всі_календарі
https://uk.wikisource.org/wiki/Краєзнавцю_про_вимірювання/Неправду_кажуть_всі_календарі
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33.   РІЗЬБА. 

 РІЗЬБА:  1,7 + 1,0 + 1,5 + 1,9 + 1,8 + 2,5 = 10,4. 

Словник української мови: в 11 томах. – Том 8, 1977. – Стор. 572. 

http://sum.in.ua/s/rizjba 

                      

34.  Залишатимуться на місці. 

 

35.  Малої букви (літери). 

  Імена та прізвища людей, які стали загальними назвами, пишемо з малої букви: 

донжуа н, ловела с, ме нтор, мецена т, робінзо н, бра унінг (пістолет), галіфе  (штани), ди зель 

(двигун), макінто ш (плащ), макси м (кулемет), рентге н (апарат). 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf 

 

36. 15. 

 Це такі слова-відповіді: Бондаренко. П’ятсот. Біблія. Наркоконтроль. Троп. 

Блендер. Філантроп. Інтернет. Кетгут. ООН. Підбіл. Ложка. Абстракціоніст. 

Струмок. Самоспалення. 

 Коментар. Не враховано слово «Інтел», оскільки  за цей варіант надавалося 0,7 бала 

(правильна відповідь – «Самсунг»), а також слово «куля», оскільки в умові було прохання 

не враховувати частину відповіді (повна відповідь – «Куля в лоб – то куля в лоб»). 

  

37.  Глядачі позаду встають першими. 

 Глядачі попереду встають останніми (без жодних посилань на якісь джерела, лише 

на основі власних спостережень). Як відомо, квитки у перші ряди коштують значно 

дорожче, ніж на «гальорці». 

 

38. Слов’яни. 

 Слов’яни – це найбільша в Європі етномовна спільність. 

Нині слов’яни розселені на великій території Південної, Центральної та Східної 

Європи і далі на схід – аж до Далекого Сходу Російської Федерації.  

За географічним критерієм утворюють три гілки: східнослов’янську (українці, 

білоруси, росіяни), західнослов’янську (поляки, кашуби, чехи, словаки, лужичани), 

південнослов’янську (серби, хорвати, словенці, боснійці, болгари, македонці, чорногорці). 

Слов’яни розмовляють слов’янськими мовами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Слов%27яни 

 

39. Англія. 

  

40. Смартфон. 

 Смартфони (з англ. smart  –  розумний, і англ. phone  –  телефон) – окрема 

категорія телефонів, які, на відміну від простих стільникових телефонів, мають 

http://sum.in.ua/p/8/572/1
http://sum.in.ua/s/rizjba
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/%202019.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Слов%27яни
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://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://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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більше оперативної пам’яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв, процесор, 

працюють під операційними системами iOS, Android і т.д. 

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

 

41.   Убивства визначних діячів. 

 

Рік Подія 

336 р. до н.е. Убивство Філіппа ІІ Македонського 

44 р. до н.е. Убивство Цезаря 

1865 Убивство Авраама Лінкольна 

1948 Убивство Махатми Ганді 

1963 Убивство Джона Кеннеді 

1968 Убивство Мартіна Лютера Кінга 

1968 Убивство Роберта Кеннеді 

1980 Убивство Джона Ленона 

1981 Убивство Анвара Садата 

1984 Убивство Індіри Ганді 

1986 Убивство Улофа Пальме 

1995 Убивство Владислава Лістьєва 

2005 Убивство Аслана Масхадова 

 

42. 1888. 

1 + 2 + 5 + 10 + 20 + 50 + 100 + 200 + 500 + 1000 = 1888 (грн) 

 

43. Кров. 

  

44.   венал. 

 «Mens sana in corpore 

sano» (лат. «У здоровому тілі 

здоровий дух») – відомий 

крилатий латинський 

вислів. Його автор – Децим 

Юній Ювенал. Цією фразою 

він підкреслював необхідність 

гармонійного розвитку тіла і духу людини. 

 Фраза Ювенала стала популярною після того, як її 

повторили англійський філософ Джон Локк (1632–1704) і 

французький письменник-просвітитель Жан-Жак Руссо (1712–

1778). Всі автори виходили з того, що наявність здорового тіла аж ніяк не гарантує 

наявність здорового духу. Навпаки, вони говорили про те, що потрібно прагнути до цієї 

гармонії, оскільки вона в реальності зустрічається рідко. Таким чином, традиційне 

розуміння цього крилатого вислову є повною протилежністю спочатку вкладеному в 

нього сенсу: люди сприймають другу частину як слідок з першої. Правильніше було б 

говорити про те, що автор цього вислову прагнув сформулювати думку про гармонійно 

розвинуту людину, якій притаманне і те, і інше. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
https://uk.wikipedia.org/wiki/Смартфон
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE
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 https://uk.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano 

45. Флеш. 

  

46. Едіп. Електра. 

 Едіпів комплекс – поняття психоаналітичної теорії, яке описує стосунки, потяги і 

почуття, які з’являються у дитини під час входження у фалічну (істеричну) стадію 

психосексуального розвитку у віці від 3 до 5 років.  

Комплекс полягає у скеровуванні ніжних, любовних і примітивно еротичних 

почуттів сина до матері в поєднанні з агресивними, конкурентними почуттями, які 

скеровуються на батьківську постать, місце якої прагне зайняти дитина у стосунках. 

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

 Комплекс Електри – термін аналітичної психології  Карла Густава Юнга на 

позначення надмірно сильної любові дочки до батька з одночасним ворожим ставленням 

до матері. За Юнгом, цей комплекс є жіночою протилежністю до Едіпового комплексу. 

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

 Коментар. У наведеній анаграмі було пропущено літеру «и» (Едіпа, Електри).  

 

47. Світське. 

 

48.  Вухо. 

 Можливо, у запитанні йдеться 

про зображення другого вуха Григорія 

Сковороди, оскільки на інших гривневих 

купюрах, де портрети зображено 

напівоберненими, зображено одне вухо 

(фото наведено у відповідях на 42 запитання). 

 Коли людина напівобернена, ми не можемо бачити її друге вухо. 

В інтернет-джерелах можна побачити різні варіанти портретів Г.Сковороди: із 

зображенням обох вух (при напівоберненній голові) та із зображенням одного вуха 

(відповідні фото наведено праворуч). 

 

49. Дірак. 

 Поль Адрієн Моріс Дірак (1902-1984) – британський фізик, лауреат Нобелівської 

премії з фізики 1933 року (спільно з Ервіном Шредінгером).  

Крім Нобелівської премії, Дірак був нагороджений Королівською медаллю (1939) 

і медаллю Коплі (1952) Лондонського королівського товариства (членом якого він став у 

1930 році). З 1932 був лукасівським професором математики в Кембриджському 

університеті. Він був вибраний іноземним членом американської Національної академії 

наук (1949) і членом Папської академії наук (1961). У 1973 Дірак був нагороджений 

орденом «За заслуги» Великої Британії. 

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

 Багато чого у характері людини закладається у дитинстві. Так сталося і з Полем 

Діраком. Він народився в Англії, його батько, швейцарець, викладав у Бристолі 

французьку мову і вимагав, щоб вдома всі розмовляли мише по-французьки. Для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Едіпів_комплекс
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/Комплекс_Електри
https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/Поль_Дірак
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англомовних дітей, а їх у родині було троє, це виявилося непростим завданням, тому 

хлопчик ріс мовчазним, схильним до усамітнених роздумів. 

 https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/433091/Skazka_o_molchalivom_Pole_Dirake_otkryvshem_mir_antich

astits 

 Дірак був відомим серед своїх колег за точним і мовчазним характером. Його 

колеги в Кембриджі жартома визначили, що «Дірак» – це одне слово за годину. 

 https://ru.qwe.wiki/wiki/Paul_Dirac 

 

50.  Bayerische Motoren Werke AG або скор. BMW (Баварські 

моторні заводи) — німецький автобудівний та авіамоторний 

концерн і однойменна торгова марка автомобілів преміум- та 

люкс-класу і мотоциклів. 

BMW була заснована Карлом Фрідріхом Раппом у 

жовтні 1916 року, спочатку як виробник авіаційних двигунів. Після Першої світової 

війни Версальський мирний договір (1919) заборонив виробництво літаків у Німеччині. 

Отто закрив свою фабрику і BMW перейшла на виробництво гальм для потягів. Сьогодні 

BMW, що почалася з маленького авіамоторного заводу, виробляє свою продукцію на п'яти 

заводах у Німеччині і двадцяти двох дочірніх підприємствах по всьому світу. 

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

 

51. Кавсадзе. 

 Кахі Давидович Кавсадзе (5 червня 1935, Ткібулі, Грузинська РСР) – грузинський і 

радянський актор театру і кіно, зірка Тбіліського академічного театру ім. Ш. Руставелі. 

Народний артист Грузинської РСР. 

Всесоюзну популярність йому принесла роль Абдулли у фільмі «Біле сонце 

пустелі» (1969). 

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

 

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433091/Skazka_o_molchalivom_Pole_Dirake_otkryvshem_mir_antichastits
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433091/Skazka_o_molchalivom_Pole_Dirake_otkryvshem_mir_antichastits
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433091/Skazka_o_molchalivom_Pole_Dirake_otkryvshem_mir_antichastits
https://ru.qwe.wiki/wiki/Paul_Dirac
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/BMW
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D1%96%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кавсадзе_Кахі_Давидович

