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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 без поспіху та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених за 

адресою http://www.h-d.in.ua/ на україномовних сторінках (там, на головній сторінці сайту, угорі 

праворуч є іконка з українським прапорцем), див. вкладення/сторінки «50 слів» → «57-й захід «50 слів»-

осінь 2021 р.» → «Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/57-й-захід-50-слів/, або на 

http://vmk-garmonia.blogspot.com/2021/ ... , то ось – 
 

запитання  57-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ». Перший тур 
 

1. Нагадуємо: у математиці простим назвали таке натуральне число, яке має 

рівно два різні натуральні дільники (лише 1 і саме число). 

А тепер: напишіть суму чортової дюжини перших простих чисел. 
Урахуйте, що є математичний нюанс, через який ви можете помилитися на сорок. Тож за 

помилку на сорок учасник отримає лише 2,5 бала, а не 5. Тому рекомендуємо логічно поритися 

в супровідних визначеннях. 
 

2. У 2007 році практично одночасно з українським стартував суб’єктивний 

міжнародний проєкт із визначення сучасних світових чудес природи. 

Напишіть (або одним, або двома, або трьома словами) єдиного із трьох 

включених до цього проєкту номінантів, який повністю належить Україні. Він, 

до речі, не ввійшов до сімки кращих. 
 

3. ☺. Дотепно (та незастосовно на практиці) завершіть фразу: 

Шуруп, забитий молотком, тримає краще, ніж цвях, закручений ... . 
 

4. Боротьба за звання столиці між двома величезними містами, в кожному з 

яких зараз мешкає близько 5 мільйонів людей, завершилася тим, що трішки 

більше як 100 років тому столицею було обране місто, що знаходиться між ними 

і населення в якому в 10-12 разів менше. Яке місто там є столицею? 
 

5. Єдине місто в Україні, де проїзд у громадському транспорті для всіх 

мешканців безкоштовний. 
 

6. Які військові 

оборонні споруди 

позначені на цій карті? → 

Залік – за будь-яким 

одним словом їхньої 

загальної двослівної назви. 
 

7. Гумористично 

кажуть, що в поглядах на 

життя та в самому їхньому житті для однієї групи людей (нещасливої) ВОНИ 

йдуть, так би мовити, упоперек, для другої (оптимістичної) – уздовж. 

На дорозі для однієї групи, так би мовити, її користувачів ВОНИ йдуть 

завжди вздовж, а для другої – завжди упоперек. 

А як називається тварина, на честь якої назване це? 
 

8. Найпопулярніший у світі колір легкових авто. 
 

9. Завдання з хитринкою. 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/57-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2021/
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На полиці стоїть рівно 100 книг. Щоб по(від)рахувати 10 книг, потрібна одна 

секунда. Який мінімум секунд потрібно витратити, щоб по(від)рахувати 70 книг? 
 

10. На честь майже ювілейної дати, яка стосовно нього відзначалася в 

червні. Він – співак, композитор, аранжувальник – народився й помер в 

українському місті Боярка. Заслужений артист РФ. 13 років був солістом-

інструменталістом і керівником групи «Рецитал», яка акомпанувала Аллі 

Пугачьовій у її сольних концертах. 

Його ім’я – ... . 
І ще. Мабуть, «найрозкрученішою» його піснею є той хіт, який виконує росіянка Лариса 

Доліна. До речі, автор слів Міхаїл Таніч написав текст пісні для чоловіка, але потім пішов 

назустріч проханню Лариси та переробив слова під жіноче виконання. 
 

11. Від моменту її реєстрації як приватної компанії минуло 25,5 років. Про 

походження її назви існує дві версії. 1. Її творці хотіли назвати своє творіння 

математичним словом, яке означає 10 у сотому степені – саме стільки сторінок 

вони збиралися проіндексувати. Але домен із такою назвою був уже зайнятий. 2. 

Це була орфографічна помилка одного із засновників у його спонсорському чеку. 

Тож як називається ця компанія? (відповідь пишіть англійською) 
 

12. ВОНИ є одними з найдавніших інженерних споруд людства. 

За даними, почутими по українському телебаченню кілька місяців тому, а 

між іншим, за цей період ЇХНЯ кількість не могла суттєво змінитися, ЇХ в Україні 

трішки більше за 16000 (це якщо, мабуть, не рахувати ЇХНІ найперші види, які, 

записані в множині найпростішим шифром Цезаря, звучатимуть як ЛМБЕЛІ. Не 

попадіться! Тут ідеться не про меблі! Застосуйте шрифт Цезаря). 

Ураховуючи те, що різновидів їх є дуже багато, напишіть відповіддю 

найбільш загальну чотирибуквену ЇХНЮ назву (звичайно, в однині). 
 

13. Розгадайте стандартний однослівний ребус: → 
 

14. бук (...) вар. Уставте замість трьох крапок таке 

трибуквене слово, разом із яким утворюють шестибуквені 

іменники й перші три наведені літери, і останні. 
 

15. Автор запитання ненавмисно підслухав розмову двох україномовних 

хлопців під час їхнього вокзального «чаювання» за барною стійкою: 

– Перша – за зустріч! 

Після деякої паузи, необхідної для «заїдання тосту»: 

– Друга – за ... . 

Яке дуже логічне слово/буквосполучення, що вже використане в тексті 

цього питання, треба вставити замість трьох крапок? 

Урахуйте, що трафаретні відповіді на кшталт «зустріч», «Україну» чи 

«здоров’я» є неправильними. 
 

16. ☺. Бувають у світі миті. А бувають і … . 

Завершіть фразу одним шестибуквеним словом, яке базується на одному  
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з використаних у запитанні слів. Урахуйте, що практично будь-який анекдот 

ґрунтується на парадоксі, на несподіванці … . 
 

17. У славні цієї держави, яка за населенням співставна з Україною, згідно з 

її Конституцією, повинні згадуватися всі народності, що там живуть. Тож там є 

белуджі, узбеки, пуштуни, хазарейці, туркмени, таджики, араби, гуджари, 

памірці, нуристанці, брагуї, кизилбаші, чараймаки, пашаї ... . 

Як однослівно ми називаємо цю державу? 
 

18. Слово, яке, згідно зі словником знаменитого лексикографа з Луганщини 

(до речі, невдовзі виповниться 220 років з дня його народження), зафіксоване як 

таке, що вживалося на кораблі та означало «слухай!». Його кричали через рупор 

до іншого корабля, щоб почати розмову. 
 

19. Слово англійської мови, яке має найбільшу кількість значень: багато 

десятків – як іменник, значно більше сотні – як дієслово і десять – як прикметник. 

Відповідь писати англійською. 
 

20. Це → контури ... . 
 

21. ☺ Із поліцейського протоколу: «Кидав 

лебедям хлібну м’якушку, чим зірвав балет «.?.». 

У двослівній відповіді не ставте лапок! 
 

22. Для того, щоб ви нарешті зрозуміли слова 

Віктора Цоя: «Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл, 

извлечённый из снимка чужой диафрагмы». 

Музика «на кістках» («на ребрах»). Якби ми запитали про цей епізод СРСР-

івської культури, про цікавинку, якій виповнилося 70 років, «у лоб», то ви б 

моментально знайшли відповідь на просторах Інтернету. Тому ми дещо 

ускладнюємо ваші пошуки. 

Напишіть прізвище одного з першопрохідців, співавтора цього винаходу, 

ленінградця, якого запроторювали за ґрати тричі, кожного разу – на три роки, але 

після цього він все одно повертався з новими технологічними знахідками до 

улюбленої справи. 
 

23. Підіграймо переконанням однодумців головного героя цього запитання. 

Він писав, що більшовики – це «ракова пухлина, яка вражає основи цивілізації», 

«архівороги людської раси», «сили антихриста», «будь-якою ціною ця мерзота, 

яка народжена в Росії, повинна бути знищена ... . Людство повинно об’єднатися 

проти цього жаху». Вільно спілкувався шістьма мовами. Він, який став досить 

популярною фігурою кіноіндустрії, зокрема, за деякими (сумнівними) даними – 

одним із прототипів Джеймса Бонда, за декотрими версіями був уродженцем 

Одеси. У його біографії, яка багато в чому заснована на його особистих 

твердженнях, немало білих плям. 

Для того, щоб не було міжнародних запитів щодо повернення його зокрема 

в Британію, ГПУ інсценувало його загибель при перетині кордону… 



5 
 

Ми не запитуємо ні про його прізвище, ні про його псевдонім, бо й там, і там 

варіантів написання дуже багато. А спитаємо інше, однозначне: 

яким шифром він позначений у картотеці британської розвідки? 
 

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

цей, 57-й, захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 56-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 цієї дюжини відповідей Є відповідями 

на запитання 56-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів 

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

Зважаючи на те, що при виконанні цього вам треба буде «перелопатити» 

досить велику кількість інформації, оцінювання буде таким: помилка на 1 дає 

учасникові 1 бал, а бездоганна відповідь ‒ це 2 бали.  

1. (11 букв) Чоловіче сидіння розвальцем. 2. 

(6 букв) Західноукраїнська гостра страва. 3. 

(5 букв) Друга частина псевдоніму 

українського прозаїка, автора збірок 

фейлетонів. 4. (10 букв) Кепкування, 

глум. 5. (4 букви) Її переливають 

реципієнтові. 6. (12 букв) Область 

України, на території якої є 

найбільше озеро з назвою Святе. 6. 

(8 букв) ☺ Жахлива «серенада» 

того, хто спить. 7. (2 букви) Нота. 8. (7 

букв) Смарагдова замазка садна. 9. (6 букв) 

Це ім’я означає «чайка». 10. (6 букв) Спосіб, 

яким організм очищає дихальні шляхи. 11. (3 букви) 

Сировина для саке. 
 

25. Із дня прийняття герба цієї держави 1992 року не вщухає критика щодо 

грубих геральдичних порушень, які були допущені його творцями. При 

зіставленні оригінального герба з його переробленою версією видно, що паща 

лева і дзьоб орла стулені, язики видалені, а в лева пропали ікла. А це надає 

щитотримачам рис поразки й смирення – те, чого не було в оригінальному гербі. 

На самому щиті негеральдичні символи розташовані з порушенням правил 

геральдики; символи царських династій повернені навколо осі й стоять у 

неприродних позах. Частина цих символів має зовсім негеральдичний зовнішній 

вигляд, як, наприклад, «усміхнений» лев, який нібито повинен був символізувати 

колишню династію. Центральний щиток, який зображає гору, зображений із 

порушенням основного правила геральдики – сріблом по золоту (металом по 

металу). Є ряд інших порушень, наприклад, зламаний (недовершений) меч, 

порожня стрічка девізу тощо. 

Напишіть назву держави з таким гербом. 
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