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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» → «55-й захід «50 

слів»-весна 2021р.» → «Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/55-й-захід-50-слів/, 
або на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2021/ ... , то ось – 
 

запитання  ПЕРШОГО  ТУРУ  55-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Відкрийте карту зоряного неба, знайдіть та сполучіть відрізками три зірки: 

Вегу, Полярну, Альтаїр. 

Яка для нас, земних спостерігачів, дуже яскрава зірка, одна з найяскравіших на 
небі, знаходиться найближче до накресленого вами трикутника? 

Підказка. Відповідь візуально розташована майже на продовженні однієї з, 

математично кажучи, медіан цього трикутника. 
 

2. Місто України, в якому розташована фабрика, яка виготовляє папір 

для  банкнот та різні види цінних паперів і документів суворої звітності. 
 

3. Прізвище французького невролога, лікаря, фізіолога, «батька електротерапії» 

(жив у середині ХІХ століття, на честь якого названа 
щира (для прикладу – «гагарінська») посмішка. 

Між іншим: судячи з фотографії, цей француз так 

не усміхався. 
 

4. Що то за плями на крупах корів? 

Пропонуємо вибрати буквений індекс відповіді з 

такого переліку: а) прикол; б) клеймо власника; в) 
сліди від фекалій; г) пролежні; д) виведено таку 

породу; е) «очі»; ж) художні полотна африканських 

майстрів графіті; з) коров’яча екзема. 
Запитання дещо підступне, бо якщо не зустрічали 

опису цього, то логічно вийти на відповідь буде 

проблематично. 
 

5. Англійське гідрографічне судно, іменем якого названо точку Землі, в якій за 

всі роки побувала (дані на листопад 2020 року) лише з дюжина чи трішки більше 

людей (різні джерела інформації дають дещо різні дані про це), з них – дві жінки. 
 

6. З точки зору логіки як називається фраза “Це твердження — хибне”? 
 

7. Дотепна гра слів. Відповіддю напишіть слово, яке не належить до наведеного 

нижче діалогу, але щоб ми чітко побачили, що ви логічно ув’язали останню репліку з 

передостанньою. До речі, цей діалог є в коментарях до 54-го заходу «50 слів». 
. – Дівчино, привіт! Як тебе звати? 

– А тебе?! 

– Ух ти, як супермаркет. 
 

8. Практично рівно півстоліття тому в Лондоні відбувся установчий з'їзд 

Міжнародного союзу цієї групи народів, в якому взяли участь представники 30 країн. 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/55-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2021/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
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За різними оцінками (чому оцінками, а не, скажімо, переписом? Бо з певних 

причин ці народи перерахувати неможливо навіть приблизно) їх у світі десь від 2 млн. 
(українська Вікіпедія та англійська Britannica) або від 4,5–5 млн. (відповідно 

англійська Britannica та російська Вікіпедія) до 12 млн. (німецька Brockhaus та ж 

українська Вікіпедія в іншому місці), і навіть до 20 млн. 

Яким словом ці народи називаються у нас НЕ ОФІЦІЙНО? 
 

9. Поспішаємо запропонувати вам це запитання з огляду на нашу сучасницю-
довгожительку та на те, що всі ми не вічні. 

ВОНА – життєрадісна красуня. Оптимістка. 

ВОНА подорожує світом, але не має паспорта. ВОНА пристрасний водій, але не 

має водійських прав. 
ВОНА завзята собачниця, хвацька вершниця, заядлий фотограф. 

З трьох напишіть одне найвідоміше нам її ім’я. 
 

10.  «Найхитріший» в зазивальних бізнесових рекламних довідкових виданнях 

прийменник, який убезпечує грошових хитрунів від судових позовів. 
 

11. Скільки так би мовити “живих” алфавітних систем у світі мають поділ букв 

на великі та малі? 
 

12. Дивакуватість декого з батьків стримано кажучи вражає. Тут скажемо про два 

україно-закарпатські факти. Один хлопчик 12 років тому названий ім’ям (увага – ім’ям!) 

Янукович, а рівно рік тому ще одного хлопчика нарекли ім’ям ... . 
 

13. Використовуючи слова-відповіді до (увага!) заходу № 54 

(див. архів сайту), які, на вашу думку, найбільш вдало вибрані вами 
для виконання завдання, зробіть так (робіть це для себе. Нам це 

надсилати не треба), щоб вони, так би мовити, покрили якомога 

більшу кількість клітинок цієї ґратки →. 

У ґратці всі букви великі. 
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: оперета; майстер, 

перемога (та, до речі, із відповіддю там 1 (одна)). 

А тепер: яка кількість букв (не які букви, а яка їхня кількість! Відповідь писати 

цифрою) є в клітинках, що не належать жодному з цих слів? 
 

14. Йому близько 40 років. Його попередник, якому з часу першого патентування 

близько 60 років, містив з однієї сторони 30 хв, а з двох сторін – 60 хв. 
Як це буває доволі часто, наступна красива історія може й не має нічого 

спільного з реальним життям. Тож: 
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Напишіть (англійською!) дві перші букви абревіатурного скорочення пристрою, 

якого, як слідує з легенди, вистачає саме десь на 74 хвилини звучання музики. Бо, 
мовляв, як задумали творці цього продукту, таку тривалість має дев'ята симфонія 

Бетховена. 

До речі, тривалість звучання дев’ятої симфонії в залежності від того, хто її 

виконує, різниться в значних межах, найпоширеніші з яких – це від 66 до 74 хвилин. 
 

15. Сторінками сайту www.h-d.in.ua (шукайте там відповідні розділи не про цей 
55-й захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 54-й). 

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

«покручені». Але, будь ласка, не шліть нам своїх проміжних відповідей!),  

порахуйте й напишіть, яка кількість слів із цих тринадцяти відповідей  Є 
відповідями на запитання 54-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове 

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

1. (5 букв). ☺. Інструмент в кущах.  2. (5 букв). Валюта з міжнародними кодами 

AZN або TMT  3. (10 букв). 
Чортова дюжина.  4. (5 букв). У 

кримінальному жаргоні – 

«маза».  5. (5 букв). Дрес-код 
зокрема лаборанта.  6. (6 букв). 

Корінь зі ста. 7. (11 букв). 

Головна річка Північно-

Східної Індії та Тибету.  8. (4 

букви). ☺. Прохідна для 

переможців.  9. (6 букв). З 

точки зору 54-х «50 слів» – 
майже синонім Джеймса.  10. 

(6 букв). Робота таймера. 11. (8 

букв). Половина половини 

вісімдесяти. 12. (4 
букви).  Можливість. 13. (7 

букв). ☺. Наркотик на 

сільських посиденьках. 
 

16. Вони, два киянина, – широко відомі рідні брати.  

Один з них – журналіст, письменник, публіцист, громадський діяч. У 1940 році 
розстріляний сталінським режимом. 

Другий – художник, політичний карикатурист. Прожив неймовірно довго: майже 

108 років. 

Протягом певного періоду вони удвох видавали рукописний журнал. 
З певних причин обидва вони змінили своє прізвище, а один – ще й ім’я. 

Яке справжнє ім’я того з двох, хто змінив своє ім’я? 
 

17. . Влада України (і, звісно, не лише України) сіпається щодо подолання 

коронавірусу. Але далеко не всі мешканці країни розуміють її кроки. Тож 
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пропонуємо: замініть в слові локдаун одну букву так, щоб “народне” словотворення 

показало негативне ставлення певної частини українців до цього дійства.  
Зі зрозумілих причин правило розходження відповідей на одну букву (див. умови 

заходу) на це запитання не поширюється. 
 

18. 0 (двічі); 7; 10; 13; 17; 18; 19; 20; 61. Яке число тут не вказане? 

Єдине джерело інформації – це 54-й захід «50 слів». 
 

19. .  ↓ ↔ 

– Колесо в машині спустило. 

– Повністю? 
– Та ні, лише … . 
 

20. Ланч у англійської королеви на честь першого 
космонавта світу. А з точки зору англійського етикету що звичне для пересічного 

громадянина але неприпустиме селюківське для бомонду зробив Гагарін за столом 

відповідно до деяких журналістських версій? 

Можете написати відповідь кількома словами. 
 

21. Ми свідомо рідко згадуємо сучасну спортивну пошесть – футбол («в піку» 

його фанатам. Адже є журливе відчуття, що значна частина людей і знати не бажає 
інші види спорту). Але цього разу … . 

Цей футболіст 5,5 років тому встановив феноменальний рекорд для провідних 

чемпіонатів Європи. Він в одному матчі за 9 хвилин забив 5 м’ячів. 
Його прізвище – … . 
 

22.  «Сумне» слово, зашифроване в цьому стандартному японському судоку:  

 
 

23. За посівними площами Україна у 2019 році була другою у світі (6,2 млн га). 
А от за обсягами його виробництва у 2019 році Україна, обігнавши Росію, посіла 

вже перше місце у світі. 

Як називається ця рослина? 
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24. Індія – лотос, Японія – сакура, Болгарія – троянда, Китай – півонія, Таїті – 

тіаре, Фіджі – гібіскус, Австрія – едельвейс, Білорусь – льон, Бельгія – мак, Бразилія 

– орхідея, Ірландія – конюшина, Іспанія – гвоздика, Куба – жасмин, Росія – ромашка, 

Україна – соняшник, Фінляндія – конвалія … .  
А Туреччина? 
 

25. В селі, в якому народився автор цього запитання, а це були, до речі, часи 
існування СРСР, казали так: на казан – баняк, на огірок – гірок, на яблуко – ябко, на 

тісто – кісто, замість ходить – ходе, на туфлі – тухлі … . А здогадайтеся, яку широко 

вживану тоді порівняно дешеву тканину, яку використовували для пошиття 
постільної білизни, легкого верхнього одягу, дитячих виробів, особливо для 

новонароджених, односельці називали словом цицик. Вона була дуже приємною на 

дотик, легкою, повітряною, тому тіло у виробах з неї «дихало». Після прання вироби 

з цього матеріалу можна було не прасувати, а лише струснути перед розвішуванням, 
щоб позбутися сильного зминання. 

 

________________________________________________________________________ 
Запропонували деякі запитання чи їхні ідеї: Василь Бобрик, Аня Бойко, Вікторія 

Бондарєва, Анатолій Городнянський, Світлана Козаченко, Богдан Саражинський та дехто ще. 
 


