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– Навіть не думала, що так захоплюся пошуками 

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

лише лог іка, вдумливість. Знайшовши відповідь, 

починаєш глибше вникати в тему ... . 

... Для сучасних дітей це є неоціненно корисним. 

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

короткочасна пам'ять не спрацьовує, бо треба 

думати, аналізувати ... . 

Ольга Рудницька 

– Бажаю "Гармонійному розвитку" успіхів у боротьбі з 

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

учнів, на деградуюче покоління! 

Максим Рижов 
Щодо вузькопрофільних конкурсів (яким, звичайно, 

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

Бернард Шоу 

– Змушує недосипати ночей святá допитливість  

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

Валентина Єсіпова 

– Я так звикаю до цього нетерпіння та азарту під час 

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

що цей захід проходить чотири рази на рік. А кожна 

пора року привносить щось своє у настрій, у 

відношення, у почуття. І тому всі конкурси по-

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

погрітися в розумових, допитливих променях. 

Вікторія Бондарєва 

↓  Мудра – ні, геніальна! – реакція Анатолія Афанасьєва 

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

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

з якогось питання чи відповіді намагаюсь озвучити до того, а 

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

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

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

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

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

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

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

деяких учасників конкурсу з тексту запитання "витягти" різні 

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

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

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

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

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

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

Альберт Ейнштейн. «Творча автобіографія» 

– Хоча всі й ганять Сороса, але його предметні 

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

різноманітні запитання, значний проміжок часу на 

виконання, можливість користуватися різними 

джерелами інформації ... . 

Олександр Татаринов 

 
– Щиро дякую за неймовірне задоволення та за 

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

підбирання ключових слів тощо. Намагаюся 

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

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

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

поділитися з іншими, а вони осліпли й не бачать 

коштовного каміння та золота під ногами ... . 

Світлана Козаченко 

Слова  учасниці,  якій  голова оргкомітету  писав, 

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

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

конкурсу я вже в передчутті цікавезних труднощів, в очікуванні 

чергових див тощо. І цей стан надприємного напруження 

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

самовдосконаленням, можливістю використовувати потенціал 

власного розуму, дізнаватися стільки нового з різних галузей. 

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

Наталка Єсипова. 

 

– В сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

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

перевага надається спілкуванню в соціальних мережах 

та гортанню стрічки новин. А завдяки конкурсу "50 

слів" я здобула значний обсяг  корисної інформації, 

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

пошуку правильної відповіді. ДЯКУЮ ОРГАНІЗАТОРАМ! 

Оксана Безсмола 

– Ще один бонус конкурсу: поки шукаєш потрібне, знаходиш 

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

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

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

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

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

Людина розумна. Неймовірно прикро бачити масовий регрес 

нашого суспільства, не тільки інтелектуальний, але, що 

лякає найбільше, моральний ... . 

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

Перемога над собою – найвища. 

Наталка Єсипова. 
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Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених за адресою 
http://www.h-d.in.ua/ на україномовних сторінках (там, на головній сторінці сайту, праворуч/угорі є іконка з 
українським прапорцем), див. там вкладення/сторінки «50 слів» → «50-й захід «50 слів»-осінь 2019 р.» → 

«Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/51-й-захід-50-слів/, або на http://vmk-
garmonia.blogspot.com/2019/ (а враховуючи те, що цього разу буде дуже багато нових учасників, то 
звертаємося особливо до них: уважно вичитайте хоча б місця умов цього заходу, де говориться про 
неприпустимість плагіату), то ось – 
 

запитання  першого  туру  51-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Сумарно скільки разів у запитаннях та у відповідях (але не в умовах і не в 

коментарях) 50-го заходу «50 слів» (див. сайт http://www.h-d.in.ua/events/50-й-
захід-50-слів/) зустрічалося число 50? 

Увага! Врахуйте, що й запитання, і відповідь починаються після  крапки, яка 

стоїть перед ним (тобто – після порядкового номера). 
Урахуйте, що всі відповіді там виділені жирним шрифтом. 

Не враховуйте, приміром, таке: 500 чи 1500 чи 1/50 (тобто ті випадки, у яких 
«50» є, так би мовити, складовою частиною). 

 

2. Цитата: «Дипломатичні документи повинні мати бездоганний зовнішній 

вигляд. Вони друкуються на папері вищого ґатунку, як правило, формату А4. При 
написанні чистовика не допускаються підчистки чи виправлення, текст має бути 
красиво відформатований по всьому аркуші ... . 

... Відомі історичні випадки, коли навіть сам папір документа ніс певне 
смислове навантаження. Так, 1915 року Японія висунула Китаю ультиматум, у 

якому йшлося про грабіжницькі претензії до неї. Президент Китаю не поспішав із 
відповіддю. Тоді обурений тактикою китайців посол Японії порадив їм пильніше 

приглянутися до паперу, на якому був надрукований ультиматум. Там, якщо 
піднести до світла, чітко проглядалися зображені водяними знаками силуети ... . 

Натяк був більш ніж прозорим». 
Напишіть букву, що позначає обраний вами варіант фрази, яку треба вставити 

замість останніх трьох крапок: 
а) китайської стіни; 

б) династії японських правителів;  

в) династії китайських правителів; 

г) кіномонстрів; 
д) японських військових кораблів. 
 

3. Загальна однослівна назва 
пристроїв, які зображені на фото/рисунку. 

Урахуйте, що ці, подібні до них та 
зовсім не схожі пристрої використовують у 

безлічі практичних випадків. 
 

4. Прослухайте всесвітньовідому красиву «англійську» «Carol of the Bells» 

(приміром: https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8). 
Зрозуміло, що початкова музична її обробка – нашого уславленого українця. 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/51-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/
https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8
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Але щоб бути генієм і неперевершено красиво грати на одній струні, як Ніколо 
Паганіні, не обов’язково використовувати всі ноти. То скільки нот використав наш 

композитор у початкових рядках першоваріанту цієї пісні? 
 

5. У цьому вислові значна частина слів замінена на антоніми: 

Розумним злочин друкований, інколи не виданий, але до дірок зачитуваний, 
іноді чутий, але дохідливий, деколи недоступний ‒ але так. 

Тож замість слова «злочин» напишіть слово-першооснову. 
 

6. Використовуючи слова-відповіді до заходу № 48 (див. архів сайту), зробіть 

так, щоб вони, так би мовити, покрили якомога більшу 
кількість клітинок цієї гратки. А тепер: 

яка кількість букв є в клітинках, що не належать 
жодному з цих слів? 

На використовувані вами слова накладаються такі 
дві умови: 1) кожна буква кожного 

слова має якусь спільну сторону з її 
сусідкою (іншими словами: букви 

кожного слова розташовані нерозривним ланцюжком, так, як в 
угорських кросвордах); 2) на відміну від угорських кросвордів, 

різні відповіді можуть мати спільні букви (тобто вони можуть частково 

перетинатися, накладатися), приміром, так, як на допоміжному рисунку з  трьома 
словами люстро, стрічка, кар (та, до речі, із відповіддю там 1 (одна)). 

 

7. ☺. Сиджу вдома. І раптом чую якесь шарудіння в шафі. Відчиняю її. А 

виявляється, що то одежа дружини виходить із... 
 

8. Найтепліший рік в Україні за останні 100-150 років. 
 

9. Народна назва фігури простого пілотажу, 

схема якої зображена на рисунку. 
 

10. Він прийшов до нас із Китаю дуже 
повільним шляхом, із середньою швидкістю, можливо, лише сто кілометрів за сто 

років. У 650 році його бачили в Самарканді, у 800 – в Багдаді, у 1100 він доходить 
до Каїра, потім проходить північним берегом Африки, перепливає через 

Середземне море й довго не переходить французького кордону...  

Мова тут – про... 
 

11. Він заснований рівно сто років тому. А звання академічного отримав рівно 
80 років тому. 

Напишіть складену за чотирма першими словами абревіатуру його офіційної 
назви. 

Попереджаємо, що ця абревіатура зовсім не на слуху українців, на відміну від 
таких, як російські ГАБТ чи БДТ. 
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12. Саме зараз минає рівно 50 років із дня прем’єри цієї досі улюбленої 
деякими верствами населення не дитячої кінокартини-(так би мовити)-казки 

(розуміємо, що дехто з учасників після ототожнення змісту запитання з відповіддю 
буде протестувати проти слова «казка». Але вчитайтеся в наукове значення слова 
«казка» та переконайтеся, що єхидний автор запитання, який є розгнузданим 

«антикінокартинником», має право використовувати це слово). 
Ми навмисне не запитуємо про мінімум трьох, умовно кажучи, «головніших» 

персонажів цього кінофільму. Але складно забути й цього його пещеного, 
нахабного, підступного, безжалісного персонажа.  

То яке прізвище актора, якому зараз 85 років і якого роль у цьому кінофільмі 
зробила суперпопулярним на теренах СРСР? 

 

13. Подібні до такого найнезвичнішого й навіть дивного комплексу споруд є в 
Бахаї (Чикаго), у Єрусалимі, у 

селі Кам’янка на Луганщині, ... . 
Чому ми наводимо лише 

одне це фото? Бо, на відміну від 
інших перерахованих і не 

згаданих тут, саме воно 
якнайнаочніше підкреслює назву 

таких комплексів. У його 
архітектурі використані бані та 

елементи культових будівель 
великої кількості світових релігій 

– синагог, мечетей, церков, пагод тощо. 
Бачачи, до яких трагічних наслідків призводять дії фанатиків різних релігій 

(хоча б проаналізуйте головні причини більшості воєн за історію цивілізації), 

атеїсти, звичайно, «двома руками» за таку об’єднавчу ідею. 
Якщо ви не знаєте чіткої назви цих споруд, то самі її придумайте. Оцінювання 

буде дуже лояльним, за смислом короткої дво-трислівної відповіді. 
 

14. ☺. Що роблять «родичі» українських одеситів болгарські габровці, 
знамениті зокрема своєю анекдотичною скупістю, коли, читаючи книгу, 

перегортають сторінки? 

Залік – за будь-яким одним із двох слів відповіді. 
 

15. Найпоширеніша назва населеного пункту в Україні. 
 

16. Сторінками й блогу https://vmk-garmonia.blogspot.com, і сайту www.h-
d.in.ua (і там, і там шукайте відповідні розділи не про цей 51-й захід «50 слів», а про 

‒ увага! ‒ попередній, 50-й). 
Після того, як розгадаєте цей кросворд (але, будь ласка, не шліть нам своїх 

відповідей!), виконайте таке: 
порахуйте й напишіть, яка кількість слів (заокруглено до цілих) із цих 

відповідей Є відповідями на запитання 50-го конкурсу. При цьому рахуйте не 
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однакові шифрування слів тут і там, а сáме однакові написання або/й вимову слів-
відповідей. 

Горизонталь. 1. 
Квадратний корінь із 40 000. 
3. Писання, на яких 

ґрунтуються юдейське та 
християнське віровчення. 7. І 

назви сіл у Житомирській, 
Одеській та Чернівецькій 

областях, і невеличкий 
потічок, і сокочавилка, і 

марка електронасоса. 9. 
Історичне ядро Нью-Йорка. 

12. Одне з найдавніших міст 
світу, центр трьох релігій. 13. 

Черпак для наливання рідких страв. 15. Перша столиця УРСР. 
Вертикаль. 2. І прізвище наймолодшого в історії стрибків у воду 

європейського чемпіона, і день тижня. 3. Настільний багатофункціональний 
електроприлад, зокрема – для подрібнення харчових продуктів. 4. Різновид 
верхнього одягу (русизм). 5. Усемережжя. 6. Абревіатура глобальної міжнародної 

організації, членами якої є практично всі країни світу. 8. «Дожилися до всраної 
немочі: .?. одні, а сорочок ще менше» (народна мудрість). 10. Абревіатура 

структурного бібліотечного підрозділу. 11. Прізвище португальського мореплавця 
на іспанській службі, національного героя Іспанії. 14. Народна назва сузір’їв 

Малого та Великого Воза. 
 

17. ☺. Напишіть хитрою 

казуїстичною відповіддю таке слово, щоб 

одночасно «вклонитися» (віддати 
належне) обом об’єктам в ось такому 

запитанні: 
– Ти більше любиш мене чи суп? 

– … 
 

18. Розгадайте практично 

стандартний однослівний ребус:  
 

19. Зокрема Франція нарешті 
перемогла. Із 1 січня 2020 року українським виробникам заборонено випускати 
напої з назвою «Коньяк», «...», а також, скажімо, грецький сир із назвою «Фета» та 

італійський «Пармезан». 
Напишіть замінене трьома крапками слово. 
 

20. Так звана екостолиця Бразилії. 
 

21. Згідно з даними, почутими на одному з телеканалів УТ в березні 2019 року: 
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орієнтовна кількість собак в Україні. 
Відповідь напишіть у вигляді першої цифри 4, після якої стоять лише нулі.  
 

22. Місто, у 
якому встановлені 

ці два ковані 
пам’ятники, див. 

фото (на першому 
дівчина не є 

кованою. ☺. 
Другий пам’ятник 

– пересувний, для 
того, щоб 

встановлювати 
його там, де 

вирішать 
мешканці). 

Поєднує їх те, що обидва натякають на одну й ту ж міську легенду. 
Перший пам’ятник установили 2008 року, другий – 2017. 
 

23. Із життєвої практики. 
Де в горизонтальних ринвах береться грязюка? Невже це дощові струмені її з 

неба приносять? 

Залік – за змістом короткого пояснення. 
 

24. ГЕ – (...) – КО. Уставте замість трьох крапок таке трибуквене слово, разом 
із яким і перші наведені літери, і яке з останніми наведеними літерами утворюють 

п’ятибуквені іменники (загальні назви). 
Між іншим, ті іменники в певному сенсі є хоча й далекими, але "родичами".  
 

25. ☺ ☹ Тут присутні/поєднані дуже логічні й канва запитання, і вихід на 

відповідь. 
Приходить зі своєю проблемою ветеринар, для завуальовування відповіді 

скажемо так: до однієї установи. Дочекався черги. Заходить до кабінету. Сідає, 
мовчить. Господар кабінету спочатку також очікувально  мовчить, а потім не 

витримує: «Ну-у, як справи? На що будете скаржитися?» – «У-у-у, як тут у вас усе 
просто!» – реагує ветеринар. 

Напишіть назву установи, яку відвідав ветеринар. 
 
 


