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– 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 

– 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» 

 

 

– 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 

– 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 

– В сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технологій 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 

– Навіть не думала, що так захоплюся пошуками 

відповідей. Здавалося б, уся інформація тепер є в 

Інтернеті, але ж ЩО саме треба шукати, підкаже 

лише логіка, 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 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 

↓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». 

Слова  учасниці,  якій  голова оргкомітету  писав, 

що  ми  не  можемо  без  неї,  без  її  плідної  участі: 

– Це я вже не зможу без «50 слів», 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!!! 

Ще один бонус «50 слів»: 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. 

 

 

– Змушує недосипати ночей святá допитливість  

і відчуття радісної перемоги над собою. 

Дякую за можливість тримати себе в тонусі. 

Валентина Єсіпова 
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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. вкладення/сторінки «50 слів» → «50-й 

захід «50 слів»-осінь 2020 р.» → «Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/53-й-
захід-50-слів/, або на http://vmk-garmonia.blogspot.com/... , то ось – 
 

запитання  ПЕРШОГО  ТУРУ  53-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
  

1. Кількість друкованих комп’ютерним шрифтом Times New Roman великих 

букв українського алфавіту, які мають хоча б одну вісь симетрії: вертикальну або 

горизонтальну. 

Застерігаємо, що написані цим шрифтом букви Є, С, В, Е не мають таких 

осей симетрії. Бо в перших двох верхні праві «хвостики» трішки не такі, як нижні, 

а у двох останніх трішки не однакові верхня та нижня половини. 

Врахуйте те, що означають слова «хоча б одну» з точки зору математики. 
  

2. Минає два роки з часу введення в обіг цих чотирьох шестигранних монет. 

Зрозуміло, що ви ніколи не побачите їх у себе в гаманці. Адже їхня вартість у 

нумізматів у багато-багато десятків разів перевищує номінал. 

На одній із них на аверсі та на реверсі зображені (викарбувані) переплетені 

символи чоловіка й жінки; схема нуклеїнових кислот; годинник; дзеркальні 

силуети чоловіка й жінки; напис «людина, час, простір»; напис «людина, час, 

простір» не мовою цієї країни; номінал; логотип банкнотно-монетного двору; 

позначення металу та маси монети в чистоті; подвійна спіраль – символ генома 

людини; рівняння E = m  ; геліоцентрична система світу; рік карбування; малий 

Державний герб країни; назва країни й … . 

Замість трьох крапок напишіть перше з двох пропущених слів. 
 

3. За статистикою, саме ця модель користується в жінок найбільшим 

попитом. У результаті носіння ЇХ виникають цистит і грибкові інфекції. І 

чоловікам ВОНИ не обіцяють нічого, крім дискомфорту, мікротріщин, затирань, 

травм. Тож лікарі вважають ЇХ одним із найшкідливіших винаходів. Для 

повсякденного носіння ВОНИ категорично протипоказані. 

Розрізняють чотири ЇХНІ різновиди: T-…, G-…, V-…, C-… . 

Яка ЇХНЯ об’єднувальна назва? 
 

4. . . Бабусі-дідусі сучасних дітей і уявити не могли, що 

треба робити розетки й у ... . 
 

5. Перший легендарний так би мовити «космополіт». Він же – 

аскет, кінік, дауншифтер. Народився близько 2460 років тому. 
 

6. Між іншим, праворуч трішки вище – одна з емблем космополітизму (біло-

синя). А на честь якої знаменитої в Італії сім’ї (династії) назване трішки схоже 

зчеплення кілець, яке наводимо під цією емблемою? 
 

7. ВІН може бути «почесним», якщо зробить дещо 40 разів, або навіть 

«заслуженим», якщо повторить процедуру 100 й більше разів. Хто ж ВІН? 
 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/53-й-захід-50-слів/
http://www.h-d.in.ua/events/53-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/
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8. Одне (семибуквене) з трьох слів назви першого українського продукту з 

географічним зазначенням, яку офіційно зареєстрували в Україні. 

За більш поширену шестибуквену його назву ви отримаєте лише 0,5 бала. 
 

9. За версією української Вікіпедії так званим днем її народження вважається 

13 вересня. Це приурочене до першого дня її прилюдного «виходу в люди». 

У цьому своєму жанрі вона є однією з найвідоміших українських у світі. 

Рівно 4 місяці тому в Україні стартував флешмоб до її 50-річчя. 

Напишіть перше слово так званого біномену народної назви тієї рослини, яка 

за найпоширенішою з чотирьох версій дала їй назву. 
 

10. Будь-яка з мінімум п’яти сучасних назв побутового пристрою, на 

принципі роботи якого заснована дія туалетів на космічних кораблях. 
 

11. Найпопулярніша відповідь у 52-му заході «50 слів». 
 

12. Використовуючи вісім слів-відповідей до (увага!) заходу № 

52 (див. архів сайту), які, на вашу думку, найбільше підходять для 

виконання завдання, зробіть (робіть це для себе. Нам це надсилати 

не обов’язково) так, щоб вони, так би мовити, покрили якомога 

більшу кількість клітинок цієї ґратки →. У ґратці всі букви малі. 

А тепер: яка кількість букв (не які букви, а яка їхня кількість!) 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 ліворуч із трьома словами там: люстро, стрічка, кар (та, до речі, із 

відповіддю там 1 (одна)). 
 

13. Станом на 23.07.20: Вінницька – 6; Волинська – 4; Дніпропетровська – 7; 

Донецька – 8; Житомирська – 4; Закарпатська – 6; Запорізька – 5; Івано-

Франківська – 6; Київська – 7; Кіровоградська – 4; Львівська – 7; Миколаївська – 

4; Одеська – 7; Полтавська – 4; Рівненська – 4; Сумська – 5; Тернопільська – 3; 

Харківська – 7; Херсонська – 5; Хмельницька – 3; Черкаська – 4; Чернівецька – 3; 

Чернігівська – 5. Що (одним найважливішим словом) означають наведені цифри? 
 

14. . Закінчіть (двома словами!) анекдот на тему коронавірусу: 

– А чому ваш шашлик такий не смачний та так погано жується? 

– А ви … . 
 

15. Склавши (для себе, а не для нас) майже вислів, який приписують 

Наполеону Бонапарту, зі слів та знаків «а а буває добра жінка інша красива одна 

очам подобається прекрасною річчю серцю , , ;», напишіть одне слово, яке ми 

пропустили. 

в е б д 

а г а в 

ч о т і 

и р и г 

н і к к 

в і а е 

а к н р 
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16. Минає 61 рік від часу розробки та рівно 60 років від дня випуску першої 

партії цього й зараз дуже популярного в Україні та на всьому пострадянському 

просторі найвідомішого й навіть внесеного до Книги рекордів України 

заспокійливого лікарського препарату. 

Цікаво, що вже 15 років точиться запекла (та поки що безрезультатна) 

боротьба між двома великими українськими фармацевтичними фірмами за право 

вважати цей препарат своєю інтелектуальною власністю. Сторони конфлікту 

дійшли навіть до Верховного суду України. 

Яка однослівна назва цього препарату? 
 

17. Що тестують за допомогою ось цього? → 
 

18. Відомо, що середня маса ЙОГО найбільших 

«представників» – 1,45-1,65 кг, але може досягати й 2 

кг, а довжина при діаметрі 15 см становить 20 см. А 

от ЙОГО мінімальні показники такі: 10-12 мм у 

діаметрі, маса майже 0,5 г, хоча відомі випадки, коли 

ЙОГО маса становила лише 0,365 г. У деяких країнах є навіть день, присвячений 

ЙОМУ, який відзначається у жовтні. Як називається наука, що ЙОГО вивчає? 
 

19. Сторінками сайту www.h-d.in.ua (шукайте там відповідні розділи не про 

цей 53-й захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 52-й). 

Після того, як розгадаєте цей трішки незвичний кросворд (майже всі слова в 

ньому дещо «покручені». Але, будь ласка, не шліть нам своїх проміжних 

відповідей!), виконайте таке: 

порахуйте й напишіть, яка кількість 

слів із цих дев’яти Є відповідями на 

запитання 52-го конкурсу. При цьому 

рахуйте не однакове шифрування слів 

тут і там, а сáме однакове написання 

або/й вимову слів-відповідей. 

1. (3 букви) Товар «з молотка». 2. 

(10 букв) «Ква», «няв», «кукуріку» по-

науковому. 3. (6 букв) Квадратний 

корінь зі ста. 4. (9 букв) Між горлянкою 

та шлунком. 5. (10 букв) «Чортова 

дюжина».  6. (9 букв) Приміром – ознака 

нудьги. Або: заразна передвісниця сну. 7. (8 букв) Вираз «носи монети» 

французькою. 8. (7 букв) У давньогрецькій міфології напівлюдина-напівкінь (одне 

з написань українською). 9. (7 букв) Ластівка, яка їла після шостої вечора (!). 
 

20. Це запитання логічніше було задати влітку, коли ми повторюємо ідеї 

запитань минулих років. Але хай уже є, як є. І не лякайтеся, що йдеться про 

об’єкт, який розташований у Києві. Зрозуміло, що жоден учасник заради відповіді 

на це запитання не поїде до Києва. А якщо скажете: навіть кияни? – то відповімо: 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


5 
 

а що, невже є такий населений пункт в Україні? Уже років із п’ять жоден учень не 

вказував, що він із цього міста (може, й неіснуючого?! ). Бо на відповідь можна 

вийти й іншими шляхами. Тож: 

У Національному музеї народної архітектури та побуту України (Пирогове) є 

привезена зі, здається, Черкащини старовинна будівля школи. Вона схожа на 

просту селянську хату XVII-XVIII століть, але просторіша. У ній є клас (парти, 

дошка, …), помешкання для вчителя (бо він там і жив)…. Є сіни (гардеробна), у 

яких, крім усього, стоїть ослін (лавка), а в кутку знаходяться… . 

Це практикувалося в безлічі країн, починаючи ще з древнього Єгипту. А чи 

це застосовується в якійсь школі України зараз? У жодному разі! Навіть якщо 

дитина заслуговує на щось подібне, то сучасні мамки за це видряпають учителеві 

очі, а батько прийде з підмогою декількох амбалів. 

То яке слово треба поставити замість трьох крапок? 
 

21. В Україні – Мельник (за деякими іншими джерелами – Шевченко), у Росії 

– Іванов (за деякими іншими даними – Смірнов), у Польщі – Новак, у Німеччині – 

Мюллер, в Італії – Россі, в Англії – Сміт, у Швеції – Андерсон, … . А в 

Азербайджані? 
 

22. Яку букву треба помістити 

замість знака питання? → 
 

23. Прізвище норвезького 

полярного вченого, який безмежно 

любив свою батьківщину (але при цьому не був тупим шовіністом), доктора 

біологічних наук і доктора філософії, лауреата Нобелівської премії миру 1922 

року, на замовлення якого було побудоване спеціальне судно з яйцеподібним 

корпусом, завдяки чому боковий тиск криги не руйнував такого корабля, а 

витискав його на поверхню криги. Експедиція тривала три роки, і дослідження 

цього вченого суттєво змінили тодішні уявлення про Центральну Арктику. 
 

24. Розв’яжіть кросман (зразки, приклади розгадування на сайті 

http://crosman-ag.blogspot.com). 

А: «Штат самотньої зірки». (5) 

В: І шлафрок, і халамида. (5) 

С: Іспанський і каталонський народний танець, який походить з Арагону. (4) 

(АUВUС)\(А∩В∩С) 

Населений пункт. 
 

25. адіііімнноорт – це анаграма слова, якого ні українська Вікіпедія, ні майже 

всі інші українські джерела інформації взагалі не наводять. Але це поняття добре 

знають паломники християнського віросповідання. Розшифруйте анаграму.  
  

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

Запропонували деякі запитання: Юлія Беженар; Вікторія Бондарєва;  Анатолій Городнянський, 

Наталка Єсипова; Світлана Козаченко; Оксана Пелешок; Богдан Саражинський та дехто ще. 

В З 
 

? 

http://crosman-ag.blogspot.com/

