
 

 
Департаменти (управління) освіти і науки 

                                          обласних держадміністрацій України 
      (крім, до речі, Київського міського. Бо є нюанси)  

 
 

ПРЕАМБУЛА. 
Здобування знань важливе для кожної людини. Але в ХХІ-му столітті найбільшою 

цінністю є ІНФОРМАЦІЯ. Тож у сучасному житті наріжний камінь для успіху – це ВМІННЯ 

САМОСТІЙНО ВІДШУКОВУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ТА АНАЛІЗУВАТИ ЇЇ. Тож ми вже в сорок третій 

раз пропонуємо "тримати ніс по вітру" нинішніх потреб і суспільства, і кожної людини! 
 

Вельмишановні  колеги! 
 

Знову пропонуємо розіслати в ваші структурні підрозділи загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти цього листа (його Word-формат 

розміщений за адресою http://www.h-d.in.ua/events/обласним-департаментам-освіти)      
або окреме повідомлення про проведення 43-го раритетного міжнародного заходу 

"50 слів", який триватиме з 20 березня по 20 квітня 2018р., десь такого змісту: 

 

Зважаючи на те, що дехто з вас міг не бачити наших попередніх листів, акцентуємо: 
 

1. Всеукраїнська дитяча громадська організація "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.04.2007 р., свідоцтво № 2653. 
 

2. Є два документи, які підтримували діяльність ВДГО КРОКС  (КРОКС – це наш ”брат"-
попередник): це лист МОН України №32/8-574 від 19.08.2003р. та спільна з Мінсім’я-

молодьспорту постанова МОН України  №109/7/124 від 22.04.1997р. 
 

    Голова Ради ВДГО "Гармонійний розвиток", 

голова оргкомітету заходу "50 слів"                                   В. Косенко  

УКРАЇНА 
ВСЕУКРАЇНСЬКА  ДИТЯЧА  ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  

“ГАРМОНІЙНИЙ  РОЗВИТОК”    (ВДГО  “ГАРМО НІЙНИЙ  РО ЗВИТО К”)  

Юридична адреса:  вул. Фастівська, 41,  смт. Борова,  Фастівський район, 

Київська область, Україна, 08520.  Т/ф: (04565)-422-99.   Моб.  +380673095154 

     http://www.h-d.in.ua        E–mail: questgarmonia@gmail.com;  val5060@ukr.net 
 

Наше статутне завдання: виховання членів організації в дусі загальнолюдських цінностей 

 

На сайті http://h-d.in.ua та на блозі https://vmk-garmonia.blogspot.com розміщені умови 

участі в сорок третьому різнотемному інтелектуальному міжнародному 30-тиденному 

заході “50 слів”, а 20 березня ц.р. там будуть оприлюднені запитання обох турів заходу.  

Радимо всім тим, хто дбає про свій саморозвиток, узяти участь у заході  "50 слів". 

Головною метою УНІКАЛЬНОГО безкоштовного ексклюзивного заходу "50 слів" є 

самостійне вироблення/удосконалення учасником додаткових знань, умінь та навичок у 

відшуканні/оформленні відповідей, здобутих із таких джерел інформації, котрі, як 

правило, виходять за межі державних поглядів на життєву корисність того чи іншого. 

Тобто наші завдання значно розширюють межі шкільних чи студентських підручників. 
 

Для доведення не стандартності запитань нашого заходу "50 слів" ось – чотири з них: 

– Назва авто, яке походить від латинського "кручуся", "обертаюся", "кочуся". 

– В Україні вони традиційно поділяються на три види: на міжнародні, на національні 

та на місцеві. Мова – про ... . 

– Згідно з мудрою повчальною та вочевидь стимулюючою до порядності арабською 

приказкою: довшим за життя є ... . 

– Скільки років виповнилося людині, яка вперше в історії народилася в Антарктиді? 

–  

–  
 

04/02-18(укр) 

02.02.2018р. 
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