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– Бажаю «Гармонійному розвитку» успіхів у боротьбі із 

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», і 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 й 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, у 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 усе більше й 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 й 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» → «54-й захід 

«50 слів»-зима 2020/21 р.» → «Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/54-й-захід-

50-слів/, або на http://vmk-garmonia.blogspot.com/... , то ось – 
 

запитання  ПЕРШОГО  ТУРУ  54-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Кількість букв у всіх словах перших чотирьох рядків «Заповіту» 

Т.Г.Шевченка («Як умру, …»). 
 

2. Це місто вважається найдовшим українським населеним пунктом. І дійсно: 

воно завширшки – до 20 км, а от його протяжність у довжину за деякими версіями – 

десь 126 км. 
 

3. ЙОМУ нещодавно виповнилося 55 років. Спочатку були лише дві ЙОГО 

частини. Але тому, що не вистачало, так би мовити, метражу, придумали ще й 

третю. 

Той, кого ми звикли називати Шуриком, на початку планувався Владиком. 

А яка з цих новел отримала головний приз на одному з фестивалів? 

Відповідь зараховується, звичайно, українська та лише чотирибуквена. 
 

4. У США випускаються цікаві ліки в таблетках під назвою Obecalp. Основним 

компонентом є цукор, а призначають такі таблетки дітям при 

несуттєвих скаргах на здоров’я. 

Переклад латинської назви цих ліків свідчить, що вони 

сподобаються. 

Напишіть ЛАТИНОЮ «нормальну» назву цих ліків. 
 

5. . Улітку ми охарактеризували оптиміста як такого, 

хто на останні гроші купує гаманця. А за визначенням одного 

англійського поета, драматурга: песиміст – це людина, яка 

скаржиться на шум, коли до нього у двері стукає … . 
 

6. Однослівна назва найбільшої у світі рухомої наземної споруди. 
 

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

54-й захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 53-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 одинадцяти Є відповідями на 

запитання 53-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів тут і 

там, а сáме однакове написання або/й вимову слів-відповідей. 

1. (13 букв) Офіційний дозвіл православному паломнику чоловічої статі зійти на 

гору Афон. 2. (6 букв) Грек, який постійно ліз у діжку. 3. (8 букв) Ласий шматок 

журналіста. 4. (7 букв) Один із перших літературних творів А. де Сент-Екзюпері. 5. 

(8 букв) Український валокордин. 6. (11 букв) Вічнозелений карпатський занесений 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/54-й-захід-50-слів/
http://www.h-d.in.ua/events/54-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/
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до Червоної Книги України чагарничок із 

гарними квітками. 7. (11 букв) Назва вірусу, 

який сьогодні, так би мовити, найбільше на 

слуху. 8. (5 букв) «Медичний волонтер». . 9. 

(6 букв) Кличка символу вірності та відданості 

в Японії. 10. (9 букв) «Мати» зеленого кільця 

на Олімпійській емблемі. 11. (5 букв) 

Стародавні «вихователі». . 
 

8. Слово, яке виникло з української 

транслітерації звучання чи написання 

давньогрецького слова «пиятика (бенкет, 

бурхливі веселощі)». 
 

9. За даними, розміщеними на сайті 

МОК, цей видатний легкоатлет 85 із гаком 

років тому за 45 хвилин зробив таке, що більше нікому ніде не вдавалося та 

(нахабно спрогнозуємо) ніколи ніяк не вдасться, навіть у плаванні чи у важкій 

атлетиці. Він побив (установив) п’ять світових рекордів у двох легкоатлетичних 

видах і трьох різновидах, а ще один – повторив! 

Його (увага, освіжіть у пам’яті умови заходу! →) ім’я – … . 
 

10. Ось – анаграми декількох слів, які означають приблизно одне й те ж у різних 

народів: оруф = ооруф = енсто; еимрт; аансу; басту; абня; ааммх. 

А яке слово використовуємо в цьому сенсі ми, українці? 
 

11. 1932 року Харків пішов далі. Ініціатори для України поміняли ЦЕ на 

формат «число-буква-число» (десь так: 11У5). Буква «У» всередині означала 

«Україна», перше число – місто, а останнє – район. 

Подібне й зараз застосовують у більшості країн світу. 

А напишіть назву міста, де цей його аналог був використаний уперше. 
 

12. За мотивами 53-го заходу «50 слів». 

У спілкуванні з учасниками ми дізналися, що багато хто з них в одному з тих 

запитань на початку пошуку відповідей пішов зовсім неправильною «стежкою». 

Тож, ураховуючи все сказане вище: 

ці дві абревіатури записуються так: українською мовою – чотирма буквами, а 

російською – трьома. 

Напишіть українську абревіатуру. 
 

13. На окремих ділянках вона називається: тібетцями – Мацанг і Цангпо, в місці 

прориву через Гімалаї – Сіанг і Діханг, в Бангладеші – Джамуна. 

А як вона називається в Індії? 
 

14. Дрогобич, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Сімферополь – що поєднує ці та 

лише ці чотири міста в Україні? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA
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Можете написати кількаслівну відповідь, але, звичайно, таку, щоб ми зрозуміли 

вашу версію. 
 

15. 60 років та 3 місяці тому … (див. праворуч). 

Напишіть найзнаменитішу трішки некрасиву 

нахабнувату народну назву цієї його першої моделі. 
 

16. Автор цього запитання згадав ось таку 

розповідь-казочку про те, що в СРСР були зо-о-овсім не 

такі пріоритети, які є зараз в Україні. 

ХХ століття. 70-ті роки. Літня людина паркується на своєму авто (не скажемо 

на якому. Але натякнемо, що це запитання зовсім недаремно розташоване саме тут). 

І раптом його авто зачіпає авто «крутелика». Торкається настільки незначно, що те 

пошкодження виїденого яйця не варте. 

Винуватець виходить, просить вибачення в «крутелика», пропонує відразу 

відшкодувати фізичну та моральну травми. Але «крутелик» раптом розмахується й 

б’є кулаком в обличчя винного. 

Людина втирає кров і каже: «Це ти вирішив так? А ти знаєш, як я на танках 

воював із фашистами?». Сідає в своє авто й починає розганятися та з усіх сторін 

гамселити передком свого авто машину «крутелика» таким чином, що перетворює 

«ворога» на купу металобрухту. А коли приїздить міліція, то він виходить зі свого 

авто, відгортає полу пальта, а на лацкані піджака сяє зірка Героя Радянського Союзу. 

Перед запитанням – продовження неписаних законів тієї вже неіснуючої країни. 

Там будь-який «крутелізм», як правило, затьмарювався тим званням. 

Так от, повертаємося до авто Героя. Ну зовсім не випадковим був весь цей 

вступ. Бо: 

а яка особливість конструкції авто Героя забезпечувала те, що, на відміну від 

свого «опонента», у якого після першого ж лобового удару виходив з ладу зокрема 

мотор, воно залишалося «на ходу»? Поясніть свою думку коротким та чітким 

описом. Ми можемо зробити це шістьма словами. 
 

17. А через 30 років та два дні після дати, яка натяком згадана в № 15, у Європі 

утворилася нова держава. Ну-у, не зовсім нова. Тож у ті дні відбулося об’єднання 

тих, кого за 45 років до того силоміць роз’єднали. Про яку сучасну країну йдеться? 
 

18. О-о, давні та для сучасників дивні звичаї! У пуританської Англії ХІХ 

століття із суспільного життя старанно виганяли все, що могло здатися хоч скільки-

небудь еротичним. Так, під час концертів на ніжки цих музичних інструментів 

надягали чохли, щоб ніхто, дивлячись на ці ніжки (довжиною десь 75 см), не 

задумався про що-небудь непристойне. 

Як називається цей інструмент (із розмаїття можливих відповідей правильною 

буде вважатися лише та, яка відповідає підтверджувальним фотографіям цього 

інструмента (можна й без чохлів) в українській Вікіпедії)? 
 

19. Офіційним днем його народження вважається 2 червня 1955 року. 
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Площа його, найбільшого у світі, складає еквівалент площі квадрата зі 

стороною, більшою за 80 км. 

Яка його назва? 
 

20. На це запитання існує лише одна відповідь, але всі відповідають на нього 

по-різному. Що це за запитання? 

Можете написати декілька слів (наприклад, трислівну фразу) так, щоб ми чітко 

зрозуміли, що ви знаєте відповідь. 
 

21. В одну склянку місткістю 200 мл насипано 100 г цукру, а в іншу, місткістю 

300 мл, – 100 г солі. Із першої склянки беруть чайну ложку (5 мл) цукру й 

пересипають її в другу склянку. Потім, добре перемішавши вміст другої склянки з 

цукром-сіллю, беруть чайну ложку (5 мл) тієї суміші й пересипають її назад у першу 

склянку. У результаті цих маніпуляцій чого виявиться більше – цукру в солі в другій 

склянці чи солі в цукрі в першій склянці? 

Наперед зізнаємося, що всі числа в задачі наведені для заплутування вас. 
 

22. На норвезькому острові Шпіцберген розташована унікальна споруда, 

офіційне відкриття якої відбулося майже 13 років тому. Вона називається «Всесвітнє 

сховище …» (напишіть останнє слово цієї назви). 
 

23. Зараз ВІН буває і зеленим, і блакитним, і синім, і навіть фіолетовим чи 

рожевим. Але традиційний ЙОГО колір інший. 

Зміна ЙОГО дизайну та забарвлення була зумовлена зокрема й необхідністю 

побороти поширену так звану «фобію» в дітей. Тут ідеться про … . 
 

24. Яку територію, на 

думку багатьох біологів (але 

не географів! У коментарях 

пояснимо це застереження), 

можна назвати сьомим 

континентом? 
 

25. Розгадайте 

стандартний однослівний 

ребус: → 

 

 

________________________________________________________________________ 

Запропонували деякі запитання чи їхні ідеї: Вікторія Бондарєва, Анатолій 

Городнянський, Світлана Козаченко, Богдан Саражинський та дехто ще. 
 

? ٬ ٫ 
Д = У  

К = А  

? 


