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26.   13 
Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, 

Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська,   Донецька, Луганська 
області через територію яких проходить 49-та паралель 

Щодо того, що не відкриваються карти – нині не відкривається або заблокована величезна кількість сайтів, 
розміщених на російських хостах, у тому числі й ті, інформація в яких опублікована українською мовою. На жаль, тепер 
нема доступу до величезної кількості інформації.В зв’язку з цим , думаю, не лише моя робота буде дуже урізаною і 
неповною, адже ще три дні тому ці сайти відкривалися без проблем.  

На цьому етапі я з жахом для себе виявила, що занадто звикла працювати за принципом '’Нажми на кнопку – 
получишь результат’’, бо промучившись із пошуком більш-менш  розбірливого зображення, нарахувавши лише  десять 
областей (як потім виявилось вони були на паралелях 48 та 50), згадала, нарешті, що вдома є географічний атлас."#$% 

 
 
27. 
 
 
28. Горобцеподібні  
Горобцеподі́бні (Passeriformes) — найчисельніший ряд птахів, нараховує понад 5 400 видів. 

Більшість невеликих та середніх розмірів, які значно відрізняються за зовнішнім виглядом, способом 
життя, умовам існування і способом добування їжі. Поширені по всьому світу (крім Антарктики).  

Воробьинообра́зные (лат. Passeriformes; устаревшее название — воробьи́ные[1]) — самый 
многочисленный отряд птиц (около 5400 видов)  

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%86%D0
%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0
%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B
5  
 

 
29. Пробити, проколоти 
 

 
 
30. Морзе 

Семюе́л Фі́нлі Бріз Мо́рзе ( 27 квітня 1791— 2 квітня 1872) — 
американський винахідник і художник. Морзе сприяв винаходу телеграфної 
системи, був співрозробником азбуки Морзе і допоміг розвинути комерційне 
використання телеграфу. 

Навчався у Єльському коледжі, захоплювався живописом і дослідами з 
електрикою. У 1811-1815 рр. Навчався живопису в Англії, де створив ряд 
історичних полотен. Після повернення на батьківщину працював художником- 
портретистом, викладав живопис. 



У 1932 р. Після побаченої демонстрації електричного досліду захопився ідеєю створення 
приладу для передачі даних на відстані з допомогою електроструму, втіленню якої присвятив роки 
навчання і праці. У 18371838р.з доомогою А.Вейла розробив систему передачі літер з допомогою 
точок і тире, яка стала відомою у світі як код Морзе. 

Перше повідомлення було послане 24 травня 1844 р. , його текст говорив: «Дивовижні справи 
твої, Господи!» Для передачі даних використовувався ключ, винайдений німецько-російським 
науковцем Б. С. Якобі, а для прийому — електромагніт, якір якого управляв переміщенням 
чорнильного пера папером.  

 
До речі, вихідна таблиця «коду Морзе» разюче відрізнялася від тих кодів, що сьогодні звучать 

на аматорських діапазонах. У ній, по-перше, використовувалися посилки трьох різних тривалостей 
(крапка, тире й довге тире). По-друге, деякі символи мали паузи усередині своїх кодів. Кодування 
сучасної й вихідної таблиць збігаються тільки для приблизно половини букв (A, B, D, E, G, H, І, K, 
M, N, S, T, U, V й W) і не збігаються для жодної цифри. Більше того, для побудови коду ряду 
символів в оригінальній «морзянці» взагалі використовувалися інші принципи. Так, на ряді з 
«крапками» й «тире», були сполучення «подвійне тире» (буква L) і навіть «потрійне тире» (цифра 
0), а деякі символи містили в собі паузу… . Це помітно ускладнювало прийом радіограм. От чому 
незабаром з’явилися різні варіанти телеграфної абетки, що не містили кодів з паузами між 
телеграфуванням. 

Сучасний варіант міжнародного «коду Морзе» (International Morse) з’явився порівняно 
недавно — в 1939 році, коли було проведене останнє коректування (т. Зв. «континентального» 
варіанта), що стосувалось в основному розділових знаків. 

сигнал SOS, що зараз розшифровують як «Save our souls» (рятуйте наші душі) або «Save our 
ship» (рятуйте наш корабель), був обраний через простоту передачі. Він є комбінацією «. . . — —  — 
. . .» і відтворюється без пауз на відміну від інших сигналів. Цей сигнал подається лише у випадку 
неминучої загрози для життя людей або для судна. 

Джерела: 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8E%D0%B5%D0%

BB_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%96_%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B7_
%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5,_%D0%
A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB  
 

 
31. Маккартні 

Сер Джеймс Пол Макка́ртні MBE (англ. James Paul McCartney; нар. 18 
червня 1942, Ліверпуль) — британський співак, композитор, автор пісень, 
мультиінструменталіст, музичний продюсер, підприємець, лауреат численних 
премій Grammy, кавалер Ордена Британської імперії, лицар Британської імперії. 
Здобув всесвітню популярність як один із засновників і учасників рок-гурту The 
Beatles. Разом із Джоном Ленноном сформував один із найвпливовіших і 
найуспішніших творчих тандемів, який написав одні з найпопулярніших пісень в 
історії рок-музики. 

ЖЗаймає 64-ту позицію в британському рейтингу «100 геніїв сучасності». 
Занесений у Книгу рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор-пісняр усіх 

часів. 
Написана ним пісня «Yesterday» найчастіше виконується іншими музикантами (існує 

приблизно 2500 різноманітних версій пісні) і звучала тільки на американському радіо й телебаченні 
понад 7 мільйонів разів.  

Джерело: 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D

0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96 



 
  
 
32. Вулкани 
 
 
33. Вертоліт, гелікоптер 
 

Вертолі́т, гелікоптéр (фр. Hélicoptère — від грец. ἕλιξ, гелікс, род. Відм. 
ἕλικος, гелікос — «гвинтова лінія» + грец. Πτερόν, птерон — «крило») — літальний 
апарат, важчий за повітря. Зліт вертольота, тримання його на певній висоті 
(зависання) і переміщення в повітрі, забезпечується тримальним гвинтом, що 
обертається в горизонтальній площині. Переміщення машини, забезпечується 
нахилом у відповідному напрямку, головного тримального гвинта. 

Нарівні зі словом «вертоліт» (рос. Вертолёт) у сучасній українській мові 
щодо цього літального апарата, широко вживають іншу назву — «гелікопте́р» (від англ. Helicopter < 
фр. Hélicoptère), а також «гвинтокрил», «ґвинтокрил». Вживання останнього терміна як синоніма до 
«вертоліт» слід визнати гіперкорекційною помилкою, оскільки «гвинтокрил» — це зовсім інший тип 
літальних апаратів. 

Ігор Іванович Сікорський (25.05.1889, Київ – 26.10.1972, Істон, Конектикут, США)- 
всесвітньо відомий авіаконструктор, творець гелікоптерів, увійшов у світову історію авіації як автор 
перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків та гелікоптерів. В світі його 
називали містером Гелікоптером. 

У 1908 р. Студент КПІ Ігор Сікорський розробив і побудував свій перший вертоліт, який, 
однак, не піднявся у повітря. Тоді він почав будувати літаки. Спільно з товаришами по інституту 
Федором Билінкіним і Василем Йорданом побудував літаки БіС-1 і БіС-2, а згодом вже самостійно 
– С-3, С-4, С-5, С-6. 12 грудня 1912 року літак С-6 побив світовий рекорд швидкості – 111 км/год. 

 
У 1912 р. І.І.Сікорський став головним конструктором авіаційного відділення Російсько-

Балтійського вагонного заводу (РБВЗ) у Санкт-Петербурзі. У короткий термін споруджуються 
багатомоторні аероплани “Гранд” і “Руський витязь”, а згодом – чотиримоторний “Ілля Муромець”, 
який став найкращим літаком Першої світової війни. 

Після Жовтневої революції 1917 р., у березні 1918 р., І.І.Сікорський виїхав за кордон – до 
Югославії, потім до Франції. У 1923 р. Створив у США компанію Sikorsky Aeroengineering 
Corporation. Упродовж 30-х років створює літаючі човни, які могли перевозити пасажирів до міст, 
де не було аеропортів зі злітно-посадочними смугами. Справжнім шедевром стала чотиримоторна 
амфібія S-40, яка перевозила 40 пасажирів на відстань до 800 км або 24 пасажири – на 1500 км. 

У 30-х рр. І.І.Сікорський почав знову розробляти вертольоти. У вересні 1939 року він сам 
випробовує експериментальний вертоліт VS-300 (S-46), а у 1942 році його гвинтокрил XR-4 (VS-
316) було прийнято на озброєння армією США. 

Після війни фірма Сікорського стала визнаним лідером не лише у США, а й у світі. 
Величезним успіхом компанії стала розробка гелікоптера S-55, який у 1952 році вперше у світі 
здійснив трансатлантичний переліт. Останнім із вертольотів, розроблених особисто Сікорським у 
1954-1955 роках, був S-58. Його численні модифікації експлуатувалися майже в п’ятдесяти країнах 
світу. 

Вертольоти Сікорського, подібно до відомих у всьому світі Blackhawks, стали символами 
військової присутності США… і різні вертольоти Сікорського перевозили кожного президента 
США – від Дуайта Ейзенхауера до Дональда Трампа. 

Але для Сікорського, який був глибоко релігійною людиною, найбільшою гордістю 
залишалося використання його вертольотів для порятунку життя. 

25 жовтня 1972 року Сікорський написав у листі, відповідаючи на вдячність за врятоване 
життя: «Я завжди вважав, що вертоліт стане видатним засобом для найрізноманітніших місій із 



порятунку життя, і зараз, наближаючись до кінця мого життя, я маю задоволення, знаючи, що це 
виявилося вірним». 
 

В СРСР інформація про Сікорського та його досягнення замовчувалася, автоство '’Іллі 
Муромця’’ за узвичаєною практикою присвоїли групі молодих безіменних конструкторів. Лише в 
кінці 80- х об’єктивна інформація про винахідника та його досягнення почала потрохи 
просочуватися в загальний доступ. У 1998 р. В КПІ було відкрито меморіальну дошку на вшанування 
Сікорського, кращі студенти закладу отримують стипендію його імені. Закінчується побудова 
першого у світі  пам’ятника знаменитому конструктору. 

 
Вперше трюк ‘’мертва петля’’ був виконаний 9 травня 1949 року на вертольоті Sikorsky S-52 

американцем Гарольдом Томпсоном у Бриджпорті, штат Коннектікут в деяких джерелах вказувався 
1948 рік). Льотчик виконав 10 петель. 
           Дднрела: 

https://www.radiosvoboda.org/a/the-man-who-made-bombers-for-the-tsar-and-helicopters-for-the-
us-president/29243651.html  

https://kpi.ua/sikorsky-foto  
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1

%96%D1%82 
 
 
34. Крутіться 
 
 
35. Москва 
Мавзолей на Красній площі в Москві (архітектор Олексій Щусєв, у 1953—1961 — мавзолей 

В. І. Леніна і Й. В. Сталіна) — усипальня Володимира Леніна, провідника жовтневого перевороту і 
першого керівника Радянської держави. 

Перший (тимчасовий дерев’яний) варіант Мавзолею був відкритий 27 січня 1924 біля 
Сенатської башти Кремля на Красній площі. Через два місяці тимчасовий Мавзолей був закритий, і 
почалося будівництво нового дерев’яного Мавзолею, яке продовжилося з березня по серпень 1924. 
Новий Мавзолей був великою (висота 9, довжина 18 метрів) зрізаною ступінчастою пірамідою, 
сходи були включені в загальний об’єм будівлі. Для довговічності дерев’яні деталі були покриті 
олійним лаком, внаслідок чого споруда мала строгий світло-коричневий колір. Тяги, двері і колони 
верхнього портика були зроблені з чорного дуба. 

Через п’ять років почалося будівництво остаточного, кам’яного варіанту Мавзолею (липень 
1929 — жовтень 1930).  

У 1953—1961 в мавзолеї було також тіло І. В. Сталіна, а мавзолей називали «Мавзолей В. І. 
Леніна і І. В. Сталіна»; гранітна плита з ім’ям Леніна в цей період була замінена на плиту з 
розташованими один над одним написами: «ЛЕНИН» і «СТАЛИН». Одночасно з похоронами І. В. 
Сталіна була прийнята нездійснена ухвала про майбутнє перенесення саркофагів обох вождів в 
Пантеон. 

У 1973 встановлений куленепробивний саркофаг (головний конструктор Н. В. Томський). 
Мавзолей Леніна був перетворений на головне культове місце Радянського Союзу, біля якого 

проводилися ритуали і масові заходи. 
Від самого спорудження Мавзолей використовувався як трибуна, на якій з’являлися діячі 

Політбюро і радянського уряду, а також почесні гості під час урочистостей на Червоній площі 
(передусім ходи 1 травня і параду 7 листопада, а з 1965 і параду 9 травня). 

Існує переказ про те, що незабаром після того, як тіло Володимира Леніна було вміщено на 
Червоній площі до Мавзолею, під ним (під Мавзолеєм) раптом прорвало каналізацію, після чого 
патріарх Тихон (Белавін) уїдливо зауважив: «По мощах – і єлей». 



https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%
BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0 

Коли Віктора Цоя запитали, що би він хотів, побачити у Москві, той відповів: ‘’В’ялену людину’’ (мумію 
Леніна). 

Не дуже доречно: згадала прочитану колись кумедну історію, можливо, чергову байку: історія стосується 
легендарної історії про Леніна на суботнику, коли вождь пролетаріату поніс колоду і йому допомагали в цьому інші 
більшовики. Оповідач розказував, що його батько спеціально переглянув величезну кількість мемуарів більшовиків і 
виявив, що якщо взяти до уваги кількість тих із них, які писали, що  прибігли на поміч Леніну й першими підставили своє 
плече під ту колоду, то довжина її мала бути як мінімум двісті метрів. 

 
 
36. Муха 
 
Муха в середньому важить 12-16 мг.  
 

               Роби́ти / зроби́ти з му́хи слона́ (вола́, бугая́) - дуже перебільшувати що-небудь, надавати 
великого значення чомусь незначному.  

                Цей вислів трапляється у «Хвалі мусі» грецького письменника III ст. н. е. Лукіана, який 
посилається на нього як на загальновідоме прислів'я. Значення вислову: занадто перебільшувати що-
небудь. 

Джерело: 

https://goroh.pp.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B
3%D1%96%D1%8F/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%B
C%D1%83%D1%85%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0  

 
           37. Ліхтарі 
 

 Казкова парочка ліхтарів розташувалася на лавочці в самому центрі Києва на Майдані 
Незалежності. Вони ніжно обіймаються, і символізують світлу любов, яка не гасне. Автор 
Володимир Білоконь.     

Крім Закоханих ліхтарів в Україні є ряд оригінальних пам’ятників закоханим: 
Пам’ятник закоханим колобкам. Закохані колобки розташувалися 

на набережній міста Дніпра. Ця дивовижна парочка обвішана маленькими 
замочками, які символізують любов.  

 
 
Пам’ятник закоханим.Закохані в Харкові парять в повітрі. Ця пара 

закоханих злилася в поцілунку. Поруч з ними фотографуються молодята 
і закохані.  

    
 

  Пам'ятник закоханим табуреткам        У Києві є скульптура 
закоханим табуреткам. Дві милі табуретки сидять на лавочці в Пасажі і 
обіймаються. Автором є Володимир Білоконь, творець  пам’ятника 
закоханим ліхтарям.  

 
 
 Пам’ятник закоханим каменям      Камені, що цілуються – це 

оригінальна скульптура закоханих, яка знаходиться в Коростишеві. 
Скульптура має глибокий сенс – любов може розтопити навіть кам’яне 
серце. 

 



Джерело: 
 
 https://blog.vlasne.ua/uk/zakohani/ 
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39. Апельсин 

Монуме́нт апельси́ну або Монумент апельсину, що врятував Одесу — сучасний 
арт-об'єкт міста Одеси, що відсилає до призабутих і анекдотичних подій в історії міста. 
Після всходу на престол імператор Павло I, що мав важкі стосунки з матір'ю 
(Катериною ІІ) почав закривати або ліквідовувати її проєкти. Серед ліквідованих 
опинились грандіозний палац померлої імператриці в місцевості Пела і проєкт 
побудови порту і міста Одеси. 

Будівельну експедицію в місті ліквідували, адмірала де Рібаса викликали в Петербург, відірвавши 
від справ, а перший містобудівничий Одеси Франц де Воллан (1752–1818) втратив посаду. На 
щастя, в місті залишились члени магістрату, що не втратили ініціативи і вдалися до 
дипломатичних заходів.Магістрат зібрався на нараду 9 січня 1800 р. і зголосився надіслати царю 
посланця з клопотаннями і великим «подарунком». 
Дочекавшись прибуття в місто вантажу з помаранчами, магістрат сплатив його вартість і, 
відібравши найкращі 3.000, відіслав імператору з запевненням в вірності і з проханням надати 
кредит на добудову порту. Адже від нього залежав добробут міста і його розвиток. 

Дипломатичний хід удався. І імператор скасував свої ж заборони і надав магістрату і кредит у 
250.000 рублів, і права на розбудову порту і міста на майбутні 14 років. Так Одесу врятували 
помаранчі. 

Пам’ятник апельсину, що врятував місто встановили вОдесі  у 2004 р.  
Скульптурну композицію  одесити охрестили — «Пам’ятником Хабару’’. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%

BD%D1%82_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83  
 
 
40. 
 
41. Один 
Двійку від 2022 можна відняти лише раз, наступного разу двійку відніматимемо вже від 2020. 

 
 
          42. Дуб 
         Дуб (Quercus) — рід багаторічних рослин родини букових, що налічує приблизно 430 
негібридних видів. Його представники поширені переважно у помірних і тропічних 
областях Північної півкулі. Серед дубів існують цінні деревні, танідоносні, лікарські та 
декоративні рослини, деякі з них у минулому широко використовували як харчові. 
Дуб у багатьох народів вважають найкрасивішим деревом, і до нього ставляться з пошаною і 
любов'ю. Недарма латиною дуб так і називається: «гарне дерево» — Кверкус (Quercus), 
від кельтських слів «quer» — «гарний» і «cuez» — дерево. 
 
       ДУБ – багатоплановий символ. Це могутнє дерево – символ могутності, витривалості, довголіття 
та благородства, а також слави.У Стародавньому Римі вінок з дубового листя був найвищою 



нагородою полководцю-переможцю.У Греції, Скандинавії, Німеччини та слов’янських країнах дуб 
присвячений богам грому, оскільки вважалося, що дуб може витримати удар блискавки.Дуб – саме 
шановане дерево у друїдів. Він символізував вісь світу, був природним храмом і асоціювався з 
чоловічою силою і хоробрістю. Священне дерево у кельтів і слов’ян. Під ним приносилися жертви. 
Поклонялися окремим деревах і цілим священним гаях. У гороскопі друїдів дубу присвячений один 
з особливих днів року – день весняного рівнодення, 21 березня.Хоча дуб вважається в основному 
чоловічим атрибутом, Кібела, Юнона та інші богині-матері були пов’язані з дубом, а дріади були 
німфами дуба. За грецькою легендою, у Геракла (Геркулеса) була дубова палиця.У книзі Вальтера 
Скотта «Айвенго» зображення дуба з вирваними країнами на щитах саксонської знаті означало, що 
вона розділяє з простими саксами їхню долю після норманського завоювання.Під покровом 
мамврійського дуба Аврааму з’явився Господь. У християнському символізмі дуб означає віру і 
доброчесність. Згідно з деякими повір’ями, Христа розіп’яли на дубовому хресті.В алхімії дуб – 
символ початкової матерії; дуплистих, порожній усередині дуб означає бочку, спеціальну посудину 
для бродіння і очищення елементів; з круглих наростів на листі дуба – чорнильного горіха – 
отримували червону фарбу.Як емблему доблесті і мужності дуб (дубовий лист, дубову гілку, 
дубовий вінок, дубову гірлянду) використовують у військових знаках відмінності у багатьох країнах. 
Дуб часто зображується в гербах міст і областей. Колір геральдичних дубового листя буває зеленим, 
срібним і золотим.Дуб з жолудями – емблема зрілості, повної сили. Дуб без жолудів – емблема юної 
доблесті. Жолудь – символ родючості, процветания, духовної енергії, що виростає із зерна 
істини.Будучи частиною древнескандінавского культу дуба, жолудь був підношенням богу грози 
Тору. На деяких кельтських різьблених виробах жолудь, як передбачається, має фалічний сенс. 
Колір жолудів на зображеннях – зелений, коричневий, золотий, червоний. Червонный – символ 
шляхетство, великодушності, могутності. 
До речі, Дуб був першою борошняною рослиною, що її використала для їжі людина. Сам по собі 
жолудь гіркий, тому для позвавлення від гіркоти плоди подрібнюють, вимочують, потім 
сушать.Зазвичай із жолудяного борошна печуть коржики, оладки та різноманітне печиво. Якщо до 
такого борошна додати 10-15% зернового для в’язкості, то вийде смачний і поживний хліб. 
 
У Франції та Англії і тепер готують жолудяне борошно та використовують для приготування 
спеціальних сортів тістечок, тортів, печива. 
 
Деякі дуби мають меншу кількість таніну в жолудях, тому позбавити гіркоти їх простіше. Наприклад 
дуб Келлога, що здавна використовують індіанці в їжу.У Греції та Іспанії відомі дуби з солодкими 
жолудями.У Кореї з жолудів роблять желе доторі-мук. 
Джерела: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1  
https://znanija.com/task/14898312  
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44. Інтер(р)обанг, інтербанг 
Інтербанг, в російській Вікіпедії та в англомовних джерелах вказано побуквенно з 
англійської Interrobang – интерробанг (в укр. Вікіпедії, до речі поки що нема про нього 
статті) експериментальний розділовий знак, що обмежено використовувався в 1960-1970-х 
роках а американській типографіці в запитаннях накшталт:Ви що зробили !? або Ви не 
читаєте ?!, І ви називаєте це капелюхом?!. Хоча комбінацію знака оклику та знака питання 
можна замінити, використовуючи один із знаків чи комбінації «?!», «!?», «?!?» или «!?!». їх 

також можна об'єднати в один гліф. Інтербанг винайшов рекламний директор Мартін Спектер в 
1962 році; згідно з його некрологом у "Нью-Йорк Таймс", інтербанг "називався типографським 
еквівалентом гримаси або знизування плечима. Це стосувалося виключно риторичного, сказав 



містер Спектер, коли письменник хотів передати недовірливість ". Назва походить від латинського 
слова interrogatio, що означає "допит" і "вибух" - як принтери посилаються на знак оклику. 

Вперше знак був виготовлений в 1966 р. У складі друкарської гарнітури Americana, виготовленої 
асоціацією американських словолитців American Type Founders[en] (ATF). Через два роки компанія 
Remington Rand  включила його до набрру знаків друкарських машин власного виробництва, 
коментуючи у прес-релізах, що цей знак є '’найкращим ввиразом неймовірності сучасного 
життя’’.з часом інтерес до знака почав згасати і нині він є візитівкою американської типографіки, а 
не реально використовуваним символом. 

Знак присутній у стандарті Юнікод і підтримується шрифтами Arial Unicode MS, Calibri, DejaVu, 
Lucida Grande та ін. 

Російська назва знаку – вопроцательный знак 

Перевернутий інтерробанг (⸘),, придатний для початку фраз в іспанській, галіційській та 
гаступійській мовах, в котрих використовуються перевернуті знаки питання та оклику, gnaborretn 
(слово interrobang, написане задом напере).але у традиційній пунктуації використовується 
комбінація знаків питання й оклику (¿¡Verdad!? Или ¡¿Verdad?! [Правда?!] 

          Джерела: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%
B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3  

https://uk.mentovento.com/13-little-known-punctuation-marks-we-should-be-using  
 
 
 
45. Тернопіль 
Граф Я́н-Амо́р Тарно́вський, Ян Магнус Тарновський ( січень 1488— 16 травня 1561)— 

державний, політичний, військовий діяч Польського королівства. 
Представник шляхетського роду Тарновських гербу Леліва. Великий гетьман коронний (1527–
1559). Придворний короля (з 1502). Каштелян войницький (з 1522), краківський (з 1536). 
Воєвода руський (1527–1535) і краківський (з 1535). Староста сандомирський, жидачівський, 
сондецький, городельський. Перший граф Священної Римської імперії в родині Тарновських (1547). 
Засновник міста Тернополя. Тесть руського магната Констянтина Василя Острозького 
Тарновський воює з хрестоносцями, татарами, турками, в 1527 році отримує від короля титул 
великого коронного гетьмана (тобто головнокомандувача) і стає воєводою руським. Тарновський 
відповідав за оборону південних та східних меж Речі Посполитої від волохів і татар. У 1531 р. він 
блискуче розбив волохів під Обертином. У війні проти Москви здобуває у 1535 р. фортеці Гомель і 
Стародуб. Тут він, до речі, наказав стратити 1400 взятих у полон захисників міста. Під час війни з 
Молдовою Тарновський бере в облогу фортецю Хотин. 
       Військові звитяги зробили Тарновського знаменитим у Європі. За заслуги він стає воєводою 
краківським, а згодом - краківським каштеляном. Гетьман розробляв плани війни з турками у 
співпраці з Габсбургами. В 1547 році Тарновський отримав від цісаря Карла V спадковий титул 
графа. Каштелян, хоч і був ревним католиком, виступав проти церковних судів над єретиками. 
Також написав найвидатніший польський військовий трактат століття - "Рада воєнної справи" 
(1558). 

1540 р. Ян Тарновський заснував нове місто Тарнополь як укріплений пункт, який мав стримувати 
татар. До речі, право на будівництво замку в місцевості Сопільче - символ нашого міста - датується 
15 квітням 1540 роком, і воно було надане гетьману за військові заслуги. Шляхетський палац у 
Тарнополі був одночасно замком. Протягом двох років Тарновський відчутно укріпив місто, 
зробивши його сторожею Поділля і Червоної Руси. Після цього поїхав на лікування до Італії. 



Перший напад татар, відбитий за допомогою місцевої залоги та підмоги ззовні, стався уже 1544 р., 
коли замок був ще недобудований. Будівництво було завершене через 4 роки. 

Ян Тарновський був багатим маґнатом, що володів 10 містами і 120 селами. Часто їхні назви 
були схожі. Його маєтності були одними з найбільших у державі і носили назву “держава 
Тарновська”.  

Одночасно Ян Тарновський був добрим господарем, активно розбудовував Тарнопіль (як і 
Тарнов), заселяв його купцями і ремісниками. Вже 1548 р. Місто здобуває від короля Магдебурзьке 
право. Будівничі міста прибули з Галича, Збаража, Теребовлі, Бірок. 

Ймовірно, що перші мешканці нашого міста були запрошені з княжого Галича. 
Зусиллями власника 3 вересня 1550 р. Місто дістає королівський привілей, згідно з яким 

купці, що їхали до Кременця, Галича, Коропця, Коломиї тощо, мусили зупинятися у Тернополі на 
постій та сплачувати на користь міста оплату з кожного воза, навантаженого товарами. 
            Джерела: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-
%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9  

https://www.tourclub.com.ua/uk/info/local-lore/ternopil-
region/ternopil/Jan_Tarnowski_founder_of_Ternopil  

 
46. Розпущене 
Найдорожчою монетою в світі є  срібний долар під 

назвою “Розпущене волосся” (The Flowing Hair Silver Dollar 
(Срібний долар з розпущеним волоссям або Розпущене 
волосся).На ньому зображена жінка, що уособлює свободу, і 
білоголовий орлан в оливкових гілках. Це найперший долар в 
Америці, він викарбуваний зі срібла в 1794 році монетним 
двором Філадельфії. 

Стартова ціна монети на аукціоні Stack’s Bowers 
Galleries склала 8 млн 525 тисяч доларів, остаточна — 10 млн 16 
тисяч 875 доларів! А купила цю монету компанія Legend Numismatics, що займається торгівлею рідкісними 
монетами. 
Експерти вважають, що він був першим із серії таких монет, випущених Монетним двором США.Монета 
була частиною колекції, зібраної фондом Cardinal Collection Educational Foundation of California. 

Девід Бауерс, почесний голова Stack’s Bowers Galleries, сказав, що монета має унікальні особливості, 
які роблять її особливо цінною: 

«Це перший американський металевий долар і до того ж найвідоміший. Всі ці якості, разом з рідкістю 
цієї монети формують ціну артефакту. Всі музеї мали рівні можливості з придбання The Flowing Hair Silver 
Dollar. 

Всього було випущено 2000 таких монет, 242 відправили на переплавку через брак, а решта 
подарували високопоставленим особам. В наші дні збережено всього 200 примірників, один з яких у 2013 
році був проданий за 7,85 млн. Доларів. 

Джерела: 
https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/history/najdorozhchoyu-monetoyu-svitu-vvazhayetsya-sribnyj-dolar-

1794-roku.html  
https://sites.google.com/site/najdorozcimonetivsviti/rozpusene-volossa  
 
 
47. Фронда 
Фронда (фр. La fronde — «праща») — сучасне загальне позначення для політичної опозиції 

або антиурядових заворушень, часом зі скептично-іронічною конотацією. 
Історично походить із Франції, де у 1648-1653 рр. Відбувалась громадянська війна, або низка 

протиурядових повстань у Королівстві Франція в 1648—1652 роках. Асоціація цього періоду зі 
словом «фронда» має коріння у використанні пращі повстанцями, які трощили нею вікна 



прибічників Мазаріні. У розмовній мові, також на згадку про ті події, вислів «фронда» або 
«фрондерство» означає браваду перед владою без бажання радикальних змін. 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0  
 
48.  Синтезатор 
Синтеза́тор — електронний пристрій, який синтезує звук за допомогою одного чи кількох 

електричних генераторів коливань. Необхідне звучання досягається регулюванням властивостей 
електричного сигналу (в аналогових синтезаторах), або параметрів центрального процесора (у 
цифрових синтезаторах). Остаточно електричні коливання перетворюються у звук через гучномовці 
(або, при потребі, навушники). 

Джерело: 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B

7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80  
 
 
49. Метротрам 
Криворі́зький метротра́м — позавулична швидкісна гібридна легкорейкова транспортна 

система (легке метро) у Кривому Розі, Дніпропетровська область, Україна. Експлуатується 
комунальним підприємством «Швидкісний трамвай». 

Має дві лінії довжиною 18 км, якими прокладено чотири маршрути[3][4]. Налічує 11 станцій, 
чотири з яких — підземні, а три — частково підземні). Лінії збудовано за стандартами 
метрополітену, як рухомий склад використовуються трамвайні вагони. Єдине місце в країні, де 
узаконено лівосторонній рух. 

З 1 травня 2021 року набуло чинності рішення Криворізької міської ради про безкоштовний 
проїзд в громадському міському комунальному транспорті для мешканців Кривого Рогу при 
наявності «Карти криворіжця». 

Джерело: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80

%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0
%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9  

 
 
50. Ринотілексоманія 
 

Звичка колупатися в носі. 

 

 

 

 

Дякую за увагу. 

 

 

 

 


