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Відповіді та коментарі до 58-х «50 слів» 
 

1. 100. 

101. 

Бо: 
Ні долі, ні волі у мене нема, 
Зосталася тільки надія одна: 
Надія вернутись ще раз на Вкраїну, 
Поглянути ще раз на рідну країну. 

Аня та Оксана зауважують: «У цій копії автографа вірша є 
різниця в четвертому рядку: «Поглянуть іще раз..», що збільшує кількість букв на 1. 

Багато хто: «Це перший вірш Лесі Українки, написаний 1880 року в Луцьку. 
Уперше надруковано в журналі «Зоря» 1887 року з підзаголовком «Пісня заволоки». 
Свій дебютний вірш Леся написала під впливом звістки про долю тітки Олени 
Антонівни Косач (у заміжжі Тесленко-Приходько), яку було заслано в табори за 
участь у революційному русі. 
 

2. Водневим. 
Лілія: «... бо в умові завдання стоїть питання «Яким?». Це – неприємний натяк 

тим учасникам, які відповіли словом водЕНЬ. 
Декілька учасників слушно нагадують про філософський парадокс: «Чому в 

Україні не будують водневих заправок? Тому що немає машин на водні. А чому 
немає таких машин? Тому що немає водневих заправок». 
 

3. Граються. 

За грають – 0 (із незгодою одного з членів оргкомітету). 
Чому так? Бо тоді не буде умови однослівності відповіді. Адже в українській 

мові слово «грають» потребує обов’язкового додаткового уточнення: чи на чому 
грають (приміром – на такому-то музичному інструменті), чи у що (наприклад, у 
карти), чи чим (ногою, ключкою), чи де (на весіллі). 
 

4. 47. 
 

5. Амбра. 
Вікторія та ще дехто: «Процес обробки амбри триває до 7 років. Сіра й біла 

амбра – найрідкісніший і найцінніший вид. Вартість білої амбри становить кілька 
десятків тисяч євро за кілограм. А найбільший шматок амбри, колись проданий у 
світі, важив 160 кг». 
 

6. Харків. 

Його офіційно визнано найкрасивішим у нашій країні та одним із найкращих 
зразків монументального мистецтва у світі. 

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2430_the-monument-to-taras-shevchenko.htm 
 

7. Ідіотами. 

Дурнями. 
«Ніколи не сперечайтеся з ідіотами. Ви опуститеся до їх рівня, де вони вас 

задавлять своїм досвідом». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2430_the-monument-to-taras-shevchenko.htm
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Роман та його мама підправляють оргкомітет: «Насправді, «їхній» – це 
присвійний займенник (відповідає на питання «чий?»), а «їх» – це форма родового й 
знахідного відмінка від особового займенника «вони» (відповідає на питання 
«кого?», «чого?», «що?»). Тому правильним є формулювання «їхнього рівня». 

Василь до теми: «Коли я був активним учасником спільноти ФБ, частенько 
доводилося бути втягнутим у різні суперечки. Але завдяки цьому влучному 
афоризму я навчився без проблем покидати чат із тролями ще на початку сварки». 
 

8. Старицький. 

Михайло. 
«За двома зайцями». 
До речі, менш відомою назвою п’єси є «Панська губа, та зубів нема». 
Валентина: «Із винятковою майстерністю Михайло Старицький переробив 

малосценічний твір Івана Нечуя-Левицького «На Кожум’яках» на першокласний 
театральний «бестселер». 
 

9. Почвара. 

ПО букві Ч, яка розташована В букві А, «ходить» єгипетський бог РА. Тепер 
складіть відповідь із прописних букв. 
 

10. Линів. 

Оксана. Диригент оркестру в м. Гарц, Австрія. 
Входить до світової трійки найкращих жінок-диригентів сучасності. 
Катерина додає не за темою: «Цікаво, що раніше диригенти дотримувалися 

правила хорошого тону: вони стояли спиною до ансамблю й обличчям до глядачів. 
Однак при цьому був відсутній контакт з ансамблем, що викликало труднощі. 

Існує версія, що першим повернувся обличчям до оркестру саме Ріхард Вагнер. 
Це сталося під час одного з виступів диригента з ансамблем. При цьому вчинок 
Вагнера викликав обурення глядачів, вибухнув скандал. 

Колись уважалося, що повертатися до залу спиною непристойно. Річ у тім, що в 
той час виступи ансамблів, оркестрів відвідували тільки 
відомі, шановні люди. Однак Вагнер став прикладом для 
інших диригентів. Багато хто почав чинити так само – 

така позиція по відношенню до музикантів надає 
можливість краще керувати грою». 
 

11. Фігурне катання. 
https://www.youtube.com/watch?v=uZdZWtQHzfM 

 

12. Іслам. 

Переклад з арабської мови. 
 Вікторія додає і рисунок-

інформацію, і такий текст: 
«Закони ісламу не дозволяють 
навмисного вбивства. Під 
заборону також потрапляє 
самогубство. Але найчастіше люди, які називають себе 

https://www.youtube.com/watch?v=uZdZWtQHzfM


 3 

мусульманами й беруть участь у терористичних акціях, керуються не Кораном, а 
повчаннями тих авторитетів, які переслідують свої непристойні цілі. Іслам, як і інші 
світові релігії, стоїть на позиціях миру стосовно всіх людей, незалежно від їхньої 
релігійної, соціальної, політичної та ін. ідентичності». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC 
 

13. Грейс.  

Ґрейс.  
Монако. 

 

14. Дві. 
Ваші. У ліжок – ніжки, у тварин – лап(к)и. 
Хоча відразу декілька учасників зауважують, що відмінності між поняттями 

«ноги», «ніжки», «лапи», «лапки», «ласти», «копита», «кінцівки» досить 
неоднозначні та майже неосяжні для осмислення дітьми. Тому в запитанні і є 
вказівка саме на дитячий рівень розуміння та на відповідь 2. 

Аня: «У ліжка не ноги, а ніжки, а у тварин лапки, а ще правильніше – кінцівки. 
Ноги – це нижні кінцівки у приматів та людини. У всіх тварин кінцівки. Які 
закінчуються лапами, копитами тощо. Інколи ногами називають ще кінцівки 
копитних, ракоподібних та молюсків. 1) Існує досить чіткий поділ, у яких випадках 
кінцівки тварин слід називати ногами, а в яких лапами: якщо гомілковостопний 
суглоб розвинений гірше колінного, то такі кінцівки (в переважній більшості 
випадків) прийнято називати ногами, в протилежному випадку – лапами. 2) Тварина, 
яка використовує ці кінцівки з тією ж метою що й людина, має ноги, тобто тільки 
для пересування. Лапи у тварин, крім функцій пересування, ще пристосовані до 
інших речей, так, наприклад, у багатьох є кігті для того щоб лазити, у деяких тварин 
кігті для того щоб обробляти собі їжу, для полювання й захисту. 3) У звірів є 4 види 

кінцівок: ласти, лапи, копита й руки/ноги. Залежить від функцій, які виконують. 
Ласти: китоподібні, ластоногі й сирени. Копита: непарнокопиті, мозоленогі й 

парнокопитні, даманоподібні. Руконогі: примати. Лапи у всіх інших. Хоча можна 
зустріти в літературі і по відношенню до собаки: «У хортів довгі ноги». Але це 
зустрічається частіше лише по відношенню до задніх кінцівок». 
 

15. Бичок. 

Азовський.  Цей пам’ятник викликає посмішку лише в гостей 
міста. А в його корінних жителів – ні. Мова йде про пам’ятник 
бичкові-годувальнику – малесенькій рибці, що відома всім 
поціновувачам місцевих морських делікатесів. В скрутні для 
жителів Бердянська часи вилов цієї риби став справжнім 

порятунком: недорога, але дуже корисна, вона дозволяла людям не просто їсти, а ще 
й отримувати необхідні вітаміни та риб’ячий жир. Тому бичка вважають символом 

міста. Розташований пам’ятник на Приморській площі. 
 

16. 1961. 

Це новорічна листівка Н.Гольц «Хоровод в 1961 году». 
Цифри на ній написані так, що як її не крути, навіть 

перевернувши «догори ногами», усе одно буде 1961. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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Катерина та Вікторія: «Листівка дозволяє познайомитися з книгами, які на той 
час хвилювали серця дітей. Усі герої легко впізнаються нашими сучасниками, окрім 
одного. Хлопчик, який грає на флейті й наступний за ним Лелека. Це герої 
старовинної китайської народної казки «Жовтий лелека». З ідеологічних міркувань, 
на той час художниця не могла не включити в число героїв представника братнього 
китайського народу». 

До речі, знову фіксуємо маленький черговий «ювілей»: цій листівці 60 з 
невеличким гаком років. 

І як продовження – для самостійних роздумів. А в якому з наступних років 
станеться подібне? 
 

17. ПК. 

Учасники перераховують: Палац культури, персональний комп’ютер, паровий 
кран, передній край, перфокарта, підбирач-копнувач, пістолет-кулемет, Пітерський 
комітет, предметний каталог, повітряний кодекс, пожежний кран, польовий караул, 
постійний комітет, променевий кінескоп, проміжний конденсатор, прохідницький 
комбайн, прядильно-крутильна (машина), парсек, піонерська кімната, продовольча 
корзина, план-конспект, податковий кодекс та інші. 
 

18. Яйце. 
Картопля «у мундирі». 
За дві ці відповіді – 1,3 бала. 
А ще – Василь про специфічне: «Не боюсь пересолити – це коли закладаю 

плотву чи лящів на тараньку». 
 

19. Коза. 
Цап.   Козел. 
Походить від англ. capron <капролактам, далі з лат. capra «коза», форма жін. 

роду від caper «козел», далі з праіндоевр. *Kapr – «худоба, козел». 
https://lexicography.online/etymology/к/капрон 

Щодо незарахованого варіанту «акула». Ми, оргкомітет, не знайшли даних, що 
етимологія іншої назви капрону – а це акулон – походить саме від слова «акула». 

Тому вважаємо, що тут «пахне» омонімами, без надання балів за «акулон». 
 

20. Соломон. 

Катерина: «За легендою, свою мудрість він уперше довів, коли бог 
запропонував йому на вибір будь-який подарунок. І Соломон попросив мудрість». 

Багато хто нагадує про ще одне: «Одного разу до нього звернулися дві жінки, 
що сперечалися за дитя. Соломон наказав охоронцеві розрубати малюка й віддати 
по його половині кожній. Одна з жінок погодилася на це, а інша благала не робити 
цього, бо дитя загине, краще віддати його іншій жінці. Саме так Соломон визначив, 
хто був мамою хлопчика, і віддав їй малюка. 

За іншою версією щодо цієї ситуації Соломон запропонував: «Беріть кожна за 
руку малюка і тягніть на себе. Хто переможе?». І одна через жаль завдати болю 
малюкові відмовилась робити таке. І Соломон віддав дитину їй. 

З тих часів вислів «Соломонове рішення» означає мудре вирішення проблеми. 
 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD
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21. Нікулін. 

 Юрій. 
 

22. 273 

        Василь:   

Василь: «Спочатку я розв’язав цю задачу неправильно. 
Тобто був не врахував, що, крім знаків дій та різновиду хмаринок, кількість 
хмаринок може бути різною. Добре, що змусив подивитися на цю задачу свого 10-

річного сина» (підкреслення наше, оргкомітетне). 
Якщо учасник писав, що рисунки такі, що не можна ідентифікувати їх як 

абсолютно однакові, і писав це навіть без ніяких математичних операцій – це 1 бал. 
 

23. Миколай. 

Пісня «Микола бородатий». Гурт «Плач Єремії». 
 

24. 14. Бо: 
1. Різдво. 2. Голобородько. 3. Богословський. 4. Кінолог (саме його, єдиного, не 

було у відповідях 57-го) . 5. Зебра. 6. Дванадцять. 7. Голос. 8. Одеса. 9. Руслан. 10. 
Тустань. 11. Вітчизна. 12. Канберра. 13. Чотири. 14. Три. 15. Вар. 
 

25. Чханню. 
https://zvidusil.in.ua/chyh/ 

За чханнЯ згідно з нашими правилами 0,5. 

Валентина та ще дехто: «Із чханням пов’язана низка забобонів у Європі та Азії. 
Перші з них згадуються в «Одіссеї» Гомера, коли новонароджений Телемах чхає, а 
Пенелопа загадує бажання та сприймає це як добрий знак. Гіппократ уважав чхання 
добрим знаком, якщо воно не відбувається впродовж чи після легеневої хвороби. У 

Римській імперії чхання також розглядали як добрий знак та бажали доброго 
здоров’я тому, хто чхнув. Язичники вважали, що чхання виганяє демонів із тіла 
людини. У Середньовіччі під час епідемії чуми чхання почали розглядати як ознаку 
хвороби, а тому примовка «нехай тебе благословить Бог» для людини, яка чхнула, 
була оголошена папою Григорієм I короткою молитвою, що допомагає одужати. У 
Японії, Китаї та Неаполі на початку XXI століття й надалі вважають, що чхання є 
сигналом про згадування людини іншими людьми в розмові. В Індії чхнути перед 
початком роботи вважається поганим знаком. https://uk.wikipedia.org/wiki/Чхання 

Будьте здорові! Цікаві факти про чхання https://life.pravda.com.ua/health/2015/11/26/203869/ 

Роман та дехто: «Якщо дуже треба «перебити» чхання, то треба: або потерти 
ніс, або зробити носом глибокий вдих, або притиснути пальцем верхню губу». 
 

26. 3. 

Вінницька, Полтавська, Дніпропетровська. 
Підступність цього начебто легкого запитання в тому, що спільні кордони між 

Полтавською та Київською, а також між Вінницькою та Чернівецькою областями 
становлять лише кілька десятків кілометрів. Будьте уважнішими! 

Лілія: «Узагалі, на сторінках Вікіпедії, відповідь – 4 області. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сусіди_регіонів_України. Але мене ця відповідь не влаштовує, 
бо колись, коли я була в 6 класі, на ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з 

https://zvidusil.in.ua/chyh/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_I
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://life.pravda.com.ua/health/2015/11/26/203869/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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географії, було таке питання, і я точно пам’ятаю, що відповідь – 3 області. Я 
вирішила перевірити, може, щось змінилося за ці роки… Проаналізувавши карту 
України, я все ж прийшла до висновку, що таких областей 3: Вінницька, 
Дніпропетровська та Полтавська». 
 

27. Ван Бюрен. 

Бюрен. 
Мартін.  Роки президенства – 1837-1841. 

Тут виникла величезна проблема в тому, чи вважати чи ні «ван» частиною 
прізвища. У джерелах інформації щодо цього є багато протилежних думок. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мартін_ван_Бюрен 
 

28. Суть запитання – не в педалюванні, хто автор слів, а в тому, що в будь-

якому місяці – не важливо, у якому, – грати там небезпечно. 
Реагуючи на репліку Наталки Є. «Якби в запитанні не було лапок, що означають 

цитату, то правильною відповіддю було б слово «будь-який» та вже не маючи часу 
знову передивлятися сотні робіт, щоб підправити майже всі введені результати (бо 
робота Наталки перевірялася однією з останніх): 

за суттєве уточнення даємо Наталці заохочувальні додаткові 0,3 бала. 

Будь-який – 1. 

За жовтень із поясненнями – 1. Пояснення можуть бути різними. Приміром: 
що замість останньої трикрапки треба написати всі інші 11 назв місяців (див. 
початкові смайлики). 

За жовтень (без пояснень чи лише з посиланням, що це сказав Марк Твен) – 0,5. 

За написання (але без пояснень) якогось іншого конкретного місяця – 0. 

Певна група людей – це завзяті та непрофесійні ігромани. 
Катерина та Наталка: «Невдача зі складальною машиною Пейджа змусила 

Марка Твена критично глянути на операції з цінними паперами. Він дійшов 
гумористичного висновку: від операції із цінними паперами слід утримуватися у 
двох випадках: якщо у вас немає коштів і якщо вони у вас є». 
 

29. Повзти. 

Це стиль плавання, за якого ліва й права частини тіла здійснюють гребки 
почергово. Кожна рука здійснює широкий гребок уздовж осі тіла плавця, під час 
цього ноги також почергово підіймаються й опускаються майже без згинання в 
колінах. Кроль зазвичай уважають найшвидшим способом плавання на животі, через 
це його найчастіше обирають у змаганнях вільним стилем. Тому його іноді 
називають «вільним стилем». 

Христина, Роман та ще дехто: «Хоча деякі чемпіони з батерфляю плавають 
швидше, ніж кролем». 
 

30. Шліман(-н). 
Генріх (Гайнріх). Сліпо вірив у записи Гомера. 
Разом із сотнею помічників розкопав Трою. 
Катерина: «До Трої авантюрист за натурою брався за все, що приносило 

прибуток: продавав хліб в Амстердам, а в Росію ввозив селітру, зайнявся 
інвестуванням у виробництво паперу, постачав друкарське обладнання в Росію». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мартін_ван_Бюрен
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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31. Узяти всі 4 пігулки, які залишилися, і кожну розламати навпіл. 

Отримані половинки повідкладати «ліворуч» та «праворуч». У підсумку там і 
там буде по дві пігулки: одна – А, друга – В (2 половинки А та 2 половинки В). 

Тож сьогодні «ковтаємо» (припустімо) ліву купку, а завтра – праву. 
Христина: «https://www.rbc.ua/ukr/styler/mozhno-delit-tabletku-popolam-etom-malo-znaet-

1633633836.html – не всі пігулки можна ділити навпіл!». 
Дехто з учасників помилково вважав синонімами слова «потовкти» (а це 

означає натискаючи, ріжучи, ударяючи тощо, ділити щось на дрібні частки, шматки) 
і «розламати» (а це за тлумачними словниками означає поділити на дві частини). 

Оригінальна Лілія (щоправда – без балів): «Оскільки в умові завдання 
наголошується на тому, що пігулки мають абсолютно різний ефект, маємо наступне: 

Нехай таблетки із баночки А чинять якийсь ефект А (наприклад, покращують 
роботу підшлункової залози), тоді таблетки з баночки В – ефект В (наприклад, 
збільшують контрастність забарвлення предметів). Приклади можна брати різні, 
головне, щоб таблетки мали вплив на різні органи, і власне, різний характер впливу. 

Далі повертаємося до нашого курсу лікування. Спочатку треба випити одну 
пігулку із купи на столі (тобто, із трьох пігулок). Трохи почекаємо, щоб побачити 
або відчути, який же ефект чинить ця пігулка. Тут можливі два варіанти: 

1) Якщо ми відчули ефект А, то треба випити ще одну пігулку із купи на столі 
(там їх уже дві, очевидно, обидві В). Як наслідок, залишилося дві пігулки (пігулка А 
в баночці та пігулка на столі) на наступний день. 

2) Якщо ми відчули ефект В, то треба випити пігулку із баночки А. На 
наступний день залишилися дві пігулки на столі (А і В)». 

Версію «розчиняємо у воді» розбиває репліка: а якщо таблетки такі, що 
розсмоктуються лише під дією шлункового соку? 
 

32. Новому (невідкритому) пам’ятнику. 

Невідомому. 

Шаргород. Вінницька область. Його відкриття відбулося влітку 2009 року. 
Один московський підприємець попросив киянку художницю-скульптора 

Жанну Кадирову створити в його рідному Шаргороді пам’ятник засновникові міста 
графу Замойському. Мисткиня при цьому вимовила фразу, яка дала поштовх до 
створення іншого пам’ятника: «Це ж скільки всього невідомого залишилося в 

Шаргороді з часів графа Замойського!». Відштовхнувшись від слова «невідоме», 
вона й запропонувала пам’ятник ... невідомому. Так і з’явилася ця скульптура. 
Іншого такого в жодному куточку принаймні нашої країни не знайти. 

Більш ніж через тридцять років після здобуття Незалежності українське 
суспільство продовжує переживати гострий конфлікт інтерпретацій (не)прийняття 
різних аспектів своєї історичної спадщини. Один із яскравих показників подібної 
розбіжності проявляється в установленні історичних монументів. Чи демонтувати 
пам’ятники героям попередніх епох, чий благотворний чи, на чиюсь думку, 

негативний вплив на розвиток України сьогодні заперечують? Чи ставити 

пам’ятники тим, чия діяльність раніше цензурувалася й стерта з пам’яті? Із 

властивою їй часткою іронії авторка пам’ятника створює «Пам’ятник новому 
пам’ятнику», скульптуру в повний людський зріст із білих кахлів, яка має вигляд 

https://www.rbc.ua/ukr/styler/mozhno-delit-tabletku-popolam-etom-malo-znaet-1633633836.html
https://www.rbc.ua/ukr/styler/mozhno-delit-tabletku-popolam-etom-malo-znaet-1633633836.html
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накритого білим простирадлом монумента напередодні своєї інавгурації. У 
кахельної білій масі безсумнівно прочитуються обриси людського тіла, однак 
ідентичність «нового героя» невпізнана. За метафорично білим простирадлом може 
ховатися хто завгодно. Таким чином скульптура Кадирової не так коментує 
історико-політичні ігри сучасної України, скільки активізує психологічно-

ментальну наповненість кожного, хто дивиться. Глядачі починають бачити в 
пам’ятнику те, що вони хочуть і здатні побачити: хтось – незаслужено забутих 
українських діячів культури, хтось – своїх власних дітей, а хтось – нового «бога». 
Жителі Шаргорода, які спостерігали процес створення «Пам’ятника нового 
пам’ятника», не змогли прийти до єдиної інтерпретації особистості «нового героя». 
Однак скульптура зблизила місцеве населення, яке жваво зайнялося окультуренням 
маленького занедбаного скверу, у якому стоїть новий пам’ятник. На цьому місці 
виклали бруковані стежки, поставили нові лавочки та ліхтарі й навіть прибрали 
розв’язку газових труб, які перетинали сквер. Цей процес об’єднав комунальні 
господарства, газову контору та місцевих активістів, зібрав у єдину, конструктивну 
команду людей із різними політичними поглядами та культурними очікуваннями, 
які швидко перейнялися ентузіазмом облагородження території місцевої громади. 
Урешті-решт, жителі Шаргорода нагородили Кадирову грамотою за благоустрій 
міста, до кінця не усвідомлюючи, що скульптура художниці стала лише 
каталізатором їхньої власної турботи про середовище свого проживання. У цьому 
об’єднанні полягає головний ефект роботи. Чи можна його екстраполювати на 
українське суспільство в цілому, лінгвістично й культурно розрізнене? Якщо Україні 
не вдається прийти до консенсусу в мовному питанні або в інтерпретаціях багатьох 
травматичних подій минулого, то може статися, що соціально-культурні елементи, 
які об’єднують українське суспільство, повинні локалізуватися в чомусь іншому, – 

наприклад, у турботі про локальне: про свій будинок, двір, вулицю або місто. 
https://vn.20minut.ua/Podii/nadgrizli-pam039yatnik-nevidkritomu-pam039yatniku-10184786.html 

https://zbruc.eu/node/8895 

Христина: «2007 року попросили відому київську художницю Жанну 
Кадирову поставити постамент відомому шаргородцю. Довгі дискусії щодо 
кандидатури історичної постаті, яка мала постати в монументі, ні до чого не 
привели. Поліконфесійність Шаргорода далася взнаки: іудеї, православні й 

католики не могли домовитися, яка ж із постатей найвизначніша. Тоді художниця 
створила «пам’ятник невідкритому пам’ятникові». 

http://vinnitsaok.com.ua/archives/946642 
 

33. Hail Mary. 

Найчастіше гравці в американському футболі говорять про розіграші Хейл Мері 
тоді, коли вони покладають надії на втручання фарту або надприродних сил. 

Валентина: «Приклади наводжу мовою оригіналу з Вікіпедії: 
Во время войны в Персидском заливе один из генералов назвал стратегию 

(обойти противников и парадоксально зайти с тыла) хейл мэри. 
2 ноября 1936 года в игре между Нотр-Дамом и Штатом Огайо. Квотербек Нотр-

Дама бросил 19-ярдовый победный тачдаун за 30 секунд до конца. Тренер Нотр-

Дама позже называл этот розыгрыш Hail Mary». 

https://zbruc.eu/node/8895
http://vinnitsaok.com.ua/archives/946642
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%9C%D1%8D%D1

%80%D0%B8 

Визнаємо, що багато інших термінів (приміром: long shot, fake punt, desperado) 

мають деяку схожість з ідеями використання цього терміна. Але якщо бажаєте мати 
1 бал, то наведіть посилання, що «ваш» термін використовується й у шахах, і в 
американському футболі, і у військовій справі. 

І ще – про Магнуса як про дуже порядну людину. Іде могутній шаховий онлайн-

турнір, у якому суперники грають по дві партії поспіль. Починається перша партія. 
Позиція вочевидь нічийна. І раптом у його головного суперника зникає Інтернет і 
судді згідно з правилами зараховують тому поразку. Що робить Магнус? 
Починається друга партія, і Магнус ... навмисне підставляє суперникові ферзя та, 
зрозуміло, відразу визнає себе переможеним, переносячи інтригу боротьби на 
наступні партії. 

wikipedia.org/wiki/Терминология_американского_футбола 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_American_football_terms 

https://www.championat.com/other/article-4474427-karlsen-provyol-ryad-strannyh-partij-v-

internet-serii-meltwater-champions-chess-tour-pytalsya-zaputat-nepomnyaschego.html 
 

34. Не можна визначити. 

Невідомо. 
Учитель задумав таке: якщо наступне число, яке називають учні, буде більшим 

за попереднє – казати «так», якщо воно не більше за попереднє – казати «ні». Тож 
не знаємо, які наступні числа і в якій послідовності називатимуть учні. 

Роман: «Будь-які логічні припущення зазнали краху. Але припускаємо, що 
відповідь аж ніяк не може залежати від настрою чи жеребка. Тому обираємо варіант 
«невідомо», бо вважаємо, що написати відповідь «так» або «ні» – це як пальцем у 

небо, якщо не розумієш суті та не знаєш правильної відповіді». 

Дві спроби (однієї учасниці та одного учасника) вийти на відповідь були десь 
ось такими неймовірними: «Небополітика стверджує, що Закон світобудови, 
записаний відомим китайцями штрих-кодом змін, має вигляд подвійної спіралі 
опорної хвилі історії та постає маендромом дат небесної непарності та земної 
парності. Крок гвинта – 12 років, а зсув між хвилями – 6 років. Хвиля небесної 
непарності дає такі дати: …». І як це читати нам, тим, хто не вірить в усілякі 
гороскопи, «ворожіння на каві», передбачення/віщування/нострадамівщини, не 
шанує китайських «провидців»? 
 

35. Добробуту. 
Стану фінансового. 
Справ фінансових. 
Статків. 
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/189783-viddaty-borgy-i-nakryty-bagatyy-stil-novorichni-

prykmety-i-tradyciyi-bukovynciv.html 

Катерина: «Реалії життя. «Остання крапля шампанського, вилита саме у ваш 
келих», віщує тільки про те, що шампанське скінчилося, випили його – ото і вся 
романтика!». 
 

36. Рогозов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_American_football_terms
https://www.championat.com/other/article-4474427-karlsen-provyol-ryad-strannyh-partij-v-internet-serii-meltwater-champions-chess-tour-pytalsya-zaputat-nepomnyaschego.html
https://www.championat.com/other/article-4474427-karlsen-provyol-ryad-strannyh-partij-v-internet-serii-meltwater-champions-chess-tour-pytalsya-zaputat-nepomnyaschego.html
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Леонід. 
У лежачому положенні з напівнахилом на лівий бік лікар зробив місцеву 

анестезію розчином новокаїну, після чого зробив за допомогою скальпеля 12-

сантиметровий розріз. Подивляючись у дзеркало, часом на дотик (без рукавичок), 
він видалив запалений апендикс і ввів антибіотик у черевну порожнину. Через 30-40 

хвилин від початку операції розвинулася виражена загальна слабкість, з’явилося 
запаморочення, через що доводилося робити короткі паузи для відпочинку. Проте 
до півночі операція, що тривала 1 годину 45 хвилин, була завершена. Через п’ять 
днів температура нормалізувалася, ще через два дні були зняті шви». 

Вікторія: «А всього за 18 днів до цієї легендарної апендиктомії першою 
людиною в космосі став Юрій Гагарін. Їх порівнювали, тому що обом було по 27 
років, обидва з робітничих сімей та обидва зробили щось таке, чого раніше не було 
в історії людства», – каже син Леоніда Рогозова». 

Владімір Висоцкій присвятив цій події свою пісню: 
Пока вы здесь в ванночке с кафелем 

Моетесь, нежитесь, греетесь, – 

В холоде сам себе скальпелем 

Он вырезает аппендикс. 

До речі, різні операції самим собі (на руках, ногах, черепі …) проводили 
рибалка Дуглас Гудейл, лікар Джеррі Нільсен, художниця Аманда Філдінг … . Але 
в умовах антарктичної зимівлі нікому, крім Рогозова, робити такого не доводилося. 
 

37. 77. 

4168 : 5422 ∙ 100. Цитата з Вікіпедії: «На сьогодні в Україні нараховується 5422 
залізничні переїзди, зокрема, обладнаних автоматичною переїзною сигналізацією – 

4168».     https://uk.wikipedia.org/wiki/Залізничний переїзд 
 

38. 1. 

Д. Бо: Канберра; Тустань; Мюллер; Руслан; туалет; алло; вар; мі та (увага!) г. 
 

39. Андрії́вський. 

Хрест у формі літери Х. 
Названий на честь апостола Андрія, якого розі’пяли на хресті такої форми. 

Популярний символ у західній геральдиці, вексилології та фалеристиці. Одна з 
головних або почесних гербових фігур. Використовувався на військових і морських 
прапорах Іспанської імперії та Великої Британії, завдяки чому став відомим у світі. 
Присутній на державних прапорах Шотландії і Ямайки. 

Не бургундський. Бо той хрест зубчастий. 
Валентина та дехто ще: «Також існують інші назви: коси́й хрест, деся́тковий 

хрест (лат. crux decussata, «Х-хрест, десятка») або хре́ст-деся́тка (лат. crux decussata; 

від лат. decusso з лат. decem та лат. asses : «десять асів», «X, число 10»), Лапки́ (ісп. 
і порт. aspa), стременни́й хре́ст (англ. saltire; порт. sautor; фр. sautior)». 

Роман: «Форма літери X викликала асоціації з написанням грецькою мовою 

імені Христа. Через близькість із римською X Андріївський хрест називається також 
«crux decussata». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%97%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/Залізничний
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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Залежно від колірної семантики, хрест символізував різних святих: синій або 
білий – Андрія, золотий – британського великомученика Албана Першого, червоний 

– заступника Ірландії Патрика». 
 

40. Нокдаун. 

Гроггі. 
Одне з ключових слів – ЧАСТКОВА втрата … . А при нокауті – повна втрата. 
За нокаут (без ентузіазму декого з членів оргкомітету) – 0,5. 

 

41. Ще. 

Лілія: «Цим словом перекупниця збільшує попит на свій товар, за допомогою 
психологічного маневру. Люди думають, що хтось уже придбав товар і також 
починають хотіти спробувати його. Продавати щось – не так то й легко. Тому є така 
наука: психологія продажу! https://wkrolik.com.ua/psixologiya-uspishnix-prodazhiv/». 

Аня: «Роздуми потенційного покупця: – Вона каже: «Хто ЩЕ бажає?» Отже, 
вже хтось забажав, купив. Ну, може, і мені тоді купити?». 

Роман: «Був на думці ще один варіант – «НЕ», проте сумнівно, що таке 
формулювання збільшить зацікавленість покупців. Адже існує так зване «правило 
формулювання правильних запитань». Якщо Ваше питання передбачає згоду, 
ствердження, схвалення, то у формулюванні бажано уникати заперечної частки 
«не». Порівняйте: 

Із використанням частки «НЕ» Без використання частки «НЕ» 

Не підкаже, котра година? Підкажіть, котра година? 

Не бажаєте замовити? Бажаєте замовити? 

Ви не знаєте, де вулиця Шевченка? Ви знаєте, де вулиця Шевченка? 

Не зможете затриматися? Зможете затриматися? 

Не хочете придбати? Хочете придбати? 

Висновок: якщо хочете почути у відповідь «так», то уникайте прямого 
запитання, що передбачає відповідь «ні»! Це добре знають не тільки психологи, а й 
маркетологи, зокрема й «побутові». 
 

42. Цілуються. 

Катерина: «У народі 
побутує такий вислів «Цілуються 
як голубки». 

Валентина та ще дехто: 
«Голуби – моногамні птахи і 
створюють свої родини раз і 
назавжди. Під час залицяння до 

самиці самець розпускає свій 
хвіст, стає в стійку та всіляко 
роздувається й крутиться 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://wkrolik.com.ua/psixologiya-uspishnix-prodazhiv/
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навколо своєї обраниці. Під час цього своєрідного шлюбного танцю голуби 
воркують. Часом пара закоханих голубів чистить одне одному крила і, стикаючись 
дзьобами, утворює подобу поцілунку». 

https://www.poznavayka.org/uk/zoologiya-2/golub-ptah-miru-chi-zabiyaka/ 

Учителька біології Наталка: «Залицяються/цілуються. Безпосередньо 
спарюванню в більшості тварин, особливо із внутрішнім заплідненням, передує так 
званий шлюбний період, коли здійснюються різноманітні ритуали залицяння, щоб 
отримати право на розмноження. Залицяння може проявлятися виявами ніжності та 
турботи стосовно майбутнього партнера або агресивними діями відносно 
суперників. У зв’язку з багатоманіттям варіантів, я не обрала відповідь «цілуються», 

але поставила її поряд, адже цей стереотип часто використовується: «цілуються-

милуються як голубки», «голуби целуются на крыше», і не тільки у мовному 
варіанті, а й в узорах рушників, весільних особливо, на листівках тощо. 
 

43. Інсульт. 
Катерина: «Мозковий інсульт — одна з найскладніших проблем сучасної 

медицини, що пояснюється і тяжкістю наслідків кожного конкретного випадку 
хвороби, і рівнем показників захворюваності. Щорічно у світі реєструють від 10 до 
15 млн. випадків первинного чи повторного інсульту. За статистикою, кожної другої 
секунди у світі в когось виникає інсульт, а кожної шостої – від інсульту, на жаль, 
назавжди переривається одне життя. Кожний 4-й чоловік і кожна 5-та жінка, старші 
за 45 років, зазнають інсульту». 
 

44. 15. 

Бо: Горизонталь. 5. Мі. 7. Туалет. 8. Небо. 9. Смута. 14. Різдво. ⑧. Озеро. 15. 
Мюллер. 18. УСЕ. 19. Олаф. 20. Юкон. 21, Бритт. 22. Голос. 

Вертикаль. 1. Німб. 2. Родос. 3. Фрутті. 4. Алло. 6. Іон. 10. Урал. 11. Аз. 12. 
Лебедине. 13. Комп’ютер. 16. Леонов. 17. Рококо. 

Чайнворд. ①. Канберра. ②. Афганістан. ③. Ном. ④. Мафусаїл. ⑤. Лєонов. ⑥. Вірменія. ⑦. Яблуко. ⑧. Опеньок. 
 

45. Іспанія. 

Це явище називається сквотинг (окупас). 
На фото – незаконно зайнята будівля в Барселоні. На 

даху напис: «Займай і чини опір!». 
Популярність сквотингу в регіоні пов’язана з 

особливостями місцевого законодавства: виселити 
загарбників можна лише через суд, а він у деяких випадках виправдовує захоплення. 
Уважається, що будь-яка людина має право на житло. Тим більше, якщо в окупас є 
діти, які теж перебувають під захистом традиційно сильніше, ніж просто 
домовласник, тим більше, якщо домовласник іноземець, а діти – громадяни Іспанії. 

По суті, іспанський закон говорить: поки не доведено протилежне, той, хто 
знаходиться в будинку, усередині приміщення, імовірно має рацію, бо людина з 
самого початку не злочинець. 

Можна ввірватися у власний будинок силою, але такий метод може привести до 
поліцейської дільниці самого власника. Поліція теж не має права ввійти в зайняте 

https://www.poznavayka.org/uk/zoologiya-2/golub-ptah-miru-chi-zabiyaka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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кимось приміщення, навіть якщо власник житла пред’явить усі необхідні документи, 
– йому навіть не дозволять забрати власні речі, якщо «гість» не віддасть їх за 
власним бажанням. 

Доходить до смішного. Власник житла викликає «гвардію цивіл», полісмени 
приїжджають, дзвонять у квартиру. Їм ніхто не відкриває, посилають подалі. Якщо 
за дверима тиша, поліцейські прислухаються, і якщо чують за вхідними дверима няв-

няв або гав-гав, значить, там хтось живе й це достатня підстава, щоб не входити. 
Роман: «В Іспанії розпочався сезон відпусток і тисячі людей вирушили з 

великих міст на узбережжя, де в них є інші квартири й навіть цілі будинки. Проте 
деякі з власників нерухомості зіткнулися з неочікуваною проблемою: їхнє житло 
виявилося зайнятим сторонніми людьми. У період, коли квартири були порожніми, 
їх зайняли мігранти й безхатьки, виселити яких за іспанськими законами тепер дуже 
складно. Ще складніше це зробити іноземцям, котрі придбали нерухомість в Іспанії. 

Згідно зі статтею 47-ю конституції, «всі іспанці мають право на гідне та 
адекватне житло». До того ж Іспанія ще в 1976 році підписала Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні та культурні права, відповідно до якого не можна виселити 
людину, не надавши їй альтернативного житла. 

В Іспанії сквотерам дали можливість реєструватися в місті, де вони поселилися, 
щоб отримувати допомогу з безробіття, медичну допомогу. 

Власники залишилися незадоволеними ситуацією, що склалася. Вони 
критикують владу піренейського королівства за пасивне ставлення до проблеми. На 
їхню думку, окупантів треба виселяти впродовж 24 годин після скарги, а не 
розглядати це питання в суді. Нещодавно в містечку Португалете місцеві жителі 
були змушені власними силами виганяти нелегалів із захоплених ними будинків, що 
пустували. І це при тому, що в Кримінальному кодексі Іспанії є декілька статей, що 
передбачають ув’язнення за злом і проникнення, а також за захоплення майна проти 
волі власника». 
https://rg.ru/2020/07/02/migranty-i-bezdomnye-nezakonno-zaseliaiut-pustye-doma-v-ispanii.html 

https://www.barcelona-metropolitan.com/living/okupas-the-multifaceted-problem-of-spains-squatters 
 

46. Макарони. 
Локшина.  

Роман: «За однією з версій, назва «макарони» походить від грецького слова 
«макрос», тобто довгий. За іншою версією – від італійського «макаре», що означає 
«м’яти, місити». 

Щодо відповіді «спагеті» вважаю, що вона неправильна. Адже в такому разі ряд 
правильних варіантів можна продовжити такими відповідями: спагетіні, спагетоні 
тощо. А от макарони – цілком однозначна відповідь, адже вони теж бувають 
довгими, ниткоподібними (а в питанні, швидше за все, ідеться саме про цю форму). 
Крім того, спагеті – це і є макарони, а от не всі макарони – це спагеті». Італійське 
слово «spaghetti» – це не вся локшина, а строго певний вид італійських макаронних 
виробів. Усе, що тонше, товще, коротше або довше, має свою назву. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Макарони 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Спагеті” 
 

47. Електрон (= янтар = бурштин). 

https://rg.ru/2020/07/02/migranty-i-bezdomnye-nezakonno-zaseliaiut-pustye-doma-v-ispanii.html
https://www.barcelona-metropolitan.com/living/okupas-the-multifaceted-problem-of-spains-squatters/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%96
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За електрум – 0. Бо це латинське слово, а не грецьке. 
Давні греки називали камінь «електроном» (дав.-гр. ἤλεκτρον), що означає «те, 

що притягує, приваблює», через його властивість притягувати легкі тіла – пушинки, 
нитки, волосся завдяки накопиченню електричного заряду. 

Багато хто: «Українське «бурштин» походить від пол. bursztyn, у свою чергу, 
запозиченого з середньонижньонімецької мови, де слово bernstein означало «жар-

камінь». Синонім «янтар» відомий з часів Русі (дав.-рус. ентарь) і походить, 
імовірно, з балтійських мов (пор. лит. giñtaras, латис. dzĩtars, dziñtars)». 

«Кривавий» – бо на Поліссі вже безліч років триває, можна сказати, одна з 
локальних кровопролитних воєн між тими, хто хоче наживитися на бурштині: між 
нелегальними видобувачами (копачами) бурштину, привласнювальниками 
видобутого (експропріаторами) в особі «крутеликів» та «нечистих на руку та на 
посаду» деяких представників правоохоронних органів. 

Леся: «Криваве Полісся» – держава в державі, де свої закони й своє беззаконня, 
умите кров`ю. Де є загарбники й ті, кого беруть у заручники. А ті, хто мав би 
забезпечувати хоч якусь видимість правопорядку, – умивають руки. Це не Дикий 
Захід, це зовсім близько. На землі, багатій на сонячний камінь і на ще більші 
небезпеки. Тут люди гинуть за бурштин. За дві доби в багатих покладами сонячного 
каменю Олевському, Рокитнівському та Дубровицькому районах вогнепальних 
поранень у збройних сутичках зазнали лише за офіційними даними 13 чоловік. 
Кожен із фактів слідство розслідує окремо ... як хуліганство. 
http://project61121.tilda.ws/page551135.html – інформація про Полісся». 
 

48. > 80. 

Із Вікіпедії: «Комодський варан – це найбільша з нині існуючих ящірок і 
найважчий сучасний представник лускатих: окремі екземпляри цього виду можуть 
виростати більшими за 3 метри в довжину й важити більше 130 кілограмів». 

Багато хто: «У 1937 році на виставці в місті Сан-Луїсі (штат Міссурі, США), 
був представлений рекордний екземпляр завдовжки понад 3 метри вагою 166 кг. Але 
оскільки це було давно й нині цей представник не живе на Землі, він не враховується. 
Тому відповідь – 91,7 кг». 
 

49. ЮНЕСКО. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Орнек_(орнамент) 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Козацькі_пісні_Дніпропетровщини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Косівська_мальована_кераміка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Петриківський_розпис 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Нематеріальна_культурна_спадщина_України 
 

50. Ейнштейн. 

Айнштайн. 
І далі: «Героїзм за командою, безглузда жорстокість і огидна безглуздість, що 

називається патріотизмом, – як сильно я ненавиджу все це». 
https://ru.citaty.net/tsitaty/648605-albert-einshtein-tot-kto-dovolno-marshiruet-pod-muzyku-v-

stroiu-uzh/ 

https://citaty.org.ua/tsytaty-pro-vbyvstva/ 

https://citaty.org.ua/tsytaty-pro-mozok/ 

http://project61121.tilda.ws/page551135.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://citaty.org.ua/tsytaty-pro-vbyvstva/
https://citaty.org.ua/tsytaty-pro-mozok/
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Багато хто наголошує: «У народі ходить жарт: «Про патріотизм говорять або 
добре, або нічого», і кожний другий сучасний українець б’є себе в груди, що 
патріотизм – то найвищий показник моральності людини. І воліє воювати з усіма й 
усюди, аби відстояти це, забуваючи, що патріотизм – то ЛЮБО, прекрасне відчуття, 
яке мало б окрилювати й надихати та аж ніяк не руйнувати, навидіти інших і 
підкорювати собі… І тут згадуються ще одні слова Альберта Ейнштейна: «Є тільки 
дві нескінченні речі: Всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений»…». 

Василь: «☺. Альберт Ейнштейн – про «Гармонійний розвиток» (☺): 

«Коли нормальна людина шукає голку в стозі сіна й рано чи пізно її знаходить, 
вона заспокоюється. Геній, на відміну від нормальної людини, спробує знайти всі 
можливі голки». 

«Інформація в чистому вигляді – це не знання. Справжнє джерело знання – це 
досвід». 

«Освіта – це те, що залишається після того, як забувається все вивчене в школі». 


