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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 на 
сайті 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» → «59-й захід 
«50 слів» → «Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/59-й-захід-50-слів/, то ось – 
 

запитання  першого туру  59-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Виміряйте а) ширину та б) висоту «жирної» заголовної букви М, 
надрукованої шрифтом Times New Roman (не переплутайте шрифт!). Вимірюйте, 
враховуючи і художні «закарлючки» згори та знизу букви. 

Поділіть перше число на друге. 
Остаточною відповіддю напишіть отриманий результат із точністю до (УВАГА!) 

сотих. 
Для того, щоб досягти необхідної якості відповіді, рекомендуємо при виконанні 

завдання значно збільшити масштаб букви М, хоча б до 200:1 чи навіть до 400:1. 
Вимірюйте ретельно. Розходження відповіді більше ніж на 0,1 може обернутися 

для вас навіть нулем, а не п’ятьма балами (ви ж знаєте з умов, що № 1 та № 26 
оцінюються поп’ятеренно). 

 

2. Теоретичне місце на Землі, де можна побудувати дім, у якого всі 4 стіни 
будуть південними. 

 

3. Марк Туллій Цицерон, Гай Юлій Цезар, Октавіан Август, Клавдій, Нерон, а 
також – не давньоримляни: у США – Джордж Вашингтон, у Росії – Петро І, у Грузії 
– Ілля Чавчавадзе … . 

Напишіть одне з двох слів назви їхнього спільного титулу. 
 

4. На листівці, із якої скопійований цей фрагмент із 
оригінальним дизайнерським розфарбуванням, 
зображений той, хто в одній країні цього року «вступив у 
свої права» 1 лютого. Це – … . 

 

5. Першій цьогоріч виповнюється рівно 200 років. Їх 
відносять до масового видовищного мистецтва. В Україні їх декілька: у Ізмаїлі, 
Дніпрі, Запоріжжі, Севастополі … . Мова тут – про .?. 

 

6. Перше слово назви дебютної поетичної збірки переспівів та власних віршів 
українського письменника Івана Франка. 

 

7. Слово «становище» у французькій мові має омонім. Який переклад одного з 
омонімів призвів до помилкового утворення часто вживаного фразеологізму? 

 

8. Населений пункт, представники якого 
упродовж уже декількох останніх років є 
найактивнішими учасниками цього нашого заходу. 

 

9. Розгадайте стандартний однослівний ребус: 
 

10. Є багато світових проблем, пов’язаних із 
(не)визнанням тієї чи іншої держави. 
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Часто-густо самопроголошені утворення швидко підтверджують державність 
подібних утворень. 

Напишіть ОДНОСЛІВНУ назву самопроголошеної структури, яка є очевидним 
лідером у цьому. Вона є лідером, тому що, не зважаючи зокрема на суспільну 
міжнародну думку, миттєво визнає всіх підряд своїх «колег». 

 

11. Цей український учений ніколи не очолював будь-яких великих 
конструкторських бюро, більшу частину життя працював не за профілем, а також не 
уникнув сумної долі багатьох своїх колег: був репресований і працював у 
сумнозвісних «шарашках». Але його ідеї використані при будівництві Кримської 
вітроелектростанції, при зведенні Останкінської телевізійної вежі … . За його 
схемою відбувся політ астронавтів на Місяць, за що американці назвали один із 
кратерів на зворотному боці Місяця його іменем, а на мисі Канаверал установили 
пам’ятник. Яке прізвище цього УКРАЇНЦЯ, ЩО ЗОЛОТИМИ ЛІТЕРАМИ ЗАПИСАНЕ В 
МУЗЕЇ NASA? 

 

12. Потренуємося в 
сприйнятті абстракції (тут 
вона, на нашу думку, не 
виходить за межі здорового 
глузду). 

Натякаючи на один кумедний нюанс, пов’язаний із демонструванням цієї 
картини, який опишемо в коментарях по завершенні заходу … 

Цю картину ми навмисне скопіювали 4 рази, щоразу повертаючи її на 90°. Тож, 
рахуючи зображення зліва направо, напишіть відповіддю номер, який відповідає 
правильному задуманому автором розташуванню. 

 

13. Лесото, Сан-Марино та Ватикан – є географічний нюанс, який поєднує ці 
три країни. Напишіть це спільне для них слово. 

 

14. Кількість альпійських країн, у яких відбувалися Зимові Олімпійські ігри. 
 

15. «Кручений» кросворд. 
Сторінками сайту www.h-d.in.ua (шукайте там відповідні розділи не про цей, 

59-й, захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 58-й). 
Зважаючи на те, що при виконанні цього вам треба буде «перелопатити» досить 

велику кількість інформації, оцінювання буде 
таким: помилка на 1 дасть учасникові один бал, 
а бездоганна відповідь ‒ це 2 бали. 

Після того, як розгадаєте цей трішки 
незвичний кросворд (слова в ньому «покручені»), 
порахуйте й напишіть, яка кількість слів із цих 10-
ти відповідей Є відповідями на запитання 58-го 
заходу. При цьому рахуйте не однакове 
шифрування слів тут і там, а сáме однакове 
написання або/й вимову слів-відповідей. 
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1. (7 букв) Прізвище ну дуже відомого підприємця та археолога ХІХ століття. 
2. (6 букв) Його самоназва: «перша столиця УРСР». 3. (6 букв) 1960 року цей 
конголезький борець за свободу та національний герой у присутності бельгійського 
короля сказав: «Ми надалі вже не ваші мавпи!». 4. (7 букв) Ім’я святкового 
персонажа, доброго чарівника. 5. (7 букв) Те, що дають у в’язниці на вечерю у фільмі 
«Джентльмени удачі». 6. (4 букви) Корова бідняків. 7. (5 букв) Парфумерна родзинка 
від кита. 8. (7 букв) Він сам собі видалив апендикс. 9. (8 букв) За версією журналу 
«Тайм» – «людина ХХ століття». 10. (3 букви) Найвищий відсоток гарантії. 

 

16. Маса собаки разом із котом – 15 кг, маса кролика із собакою – 13 кг, маса 
кота й кролика – 5 кг. Яка маса в кілограмах усіх трьох тваринок разом? 

Ми навмисне взяли такі числа, щоб розв’язати задачу підбиранням було 
проблематично. 

 

17. Зрозуміло, що легенька, «для першокласників», задача № 16 розв’язується 
багатьма способами. Зокрема й уведенням усіляких іксів, складанням 
диференційних ("#$%) рівнянь, дослідженням на екстремуми ( "#$%) тощо. 

Але тут застосуйте такий двоетапний «безіксовий» спосіб розв’язування, у 
якому на першому етапі є лише дві дії додавання, а на другому – лише одне ділення. 

А щоб ми впевнилися, що ви пішли саме цією «стежкою» розв’язування, 
відповіддю напишіть результат (суму) першого етапу. 

 

18. Що намокає, поки сушить? 
 

19. Згідно з визначеннями і української Вікіпедії, і російської: які здібності, крім 
фізичних, розвиває спорт? 

 

20. Логіка. Ви опинилися в такому місці, де живуть лише два племені – плем’я 
злих людожерів і плем’я добрих людей. Людожери завжди говорять неправду, а їхні 
сусіди, – навпаки, бездоганно чесні люди. Ви підійшли до роздоріжжя, де одна 
дорога веде до одного племені, інша – до другого. Вам, звичайно, потрібно 
потрапити до добрих людей. На роздоріжжі стоїть якась людина – ви не знаєте, 
чесний він чи брехун. Ви запитуєте його: «Покажи, де ти *****» – і сміливо йдете у 
вказаному ним напрямку. 

Напишіть пропущене нами п’ятибуквене слово. 
 

21. Цю птаху можна вважати володаркою ключів від вирію. Адже вона 
останньою з перелітних птахів повертається до нас і першою відлітає на зимівлю. Це 
обумовлено тим, що їй не потрібно тривалого шлюбного періоду навесні й вона не 
турбується про нащадків у класичному розумінні цього процесу. Що це за птаха? 

 

22. Однослівно: що роблять старообрядці, використовуючи цей жест? 
 

23. Розрізняють такі три типи віку людини: хронологічний (це 
кількість років, які вона прожила), біологічний (де оцінюється стан 
організму) та … . 

Дайте відповідь одним науковим словом. 
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24. &'("#$% Уставте перше слово дуже влучного спортивно-логічного вислову: 
«.?. краще за інших знають, що в житті найбільше дістається тому, хто опускає 
руки». 

 

25. Художнє училище, штампувальник на заводі, ПТУ, – ось його перші робочі 
«кроки» в житті. 

Він, син корейця та росіянки, – безсумнівно, харизматичний. Досі залишається 
кумиром багатьох, що знаходить підтвердження хоча б у численних написах на 
стінах будинків, на парканах тощо. 

У червні цього року минає 60 років із дня народження (а в серпні – 32 роки з 
дня його загибелі) цієї першої радянської зірки молодіжної маскультури та одного з 
наймолодших лідерів радянського рок-н-ролу, легенди молодіжної культури 80-х 
років. Його творчість пронизана закликами до внутрішнього оновлення. 

Його перша власна зворушливо-правдива пісня розповідала про безцільне 
життя міських підлітків. 

Перший альбом пісень його гурту названо відповідно до кількості хвилин, 
протягом яких він (альбом) звучить. 

А яке прізвище дуже відомого поета/композитора, який узяв під опіку героя 
цього запитання (тобто який був, так би мовити, його розкручувальником), який 
допоміг зробити перший суттєвий поступ у його музичній кар’єрі? 

 


