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УКРАЇНА
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

“ГАР М О НІЙ Н И Й РОЗВИТОК” (ВДГО “ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК”) 
Юридична адреса: вул. Фастівська, 41, смт. Борова, Фастівський район, 
Київська область, Україна, 08520. Т/ф: (04565)-422-99. Моб. +380673095154 

_____________ E-mail: таі!@1^ми»,-УЦ^
Наше статутне завдання: виховання членів організації в дусі загальнолюдських цінностей

Департаменти (управління) освіти і науки 
обласних держадміністрацій України 
(крім, до речі, Київського міського. Є нюанси)

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

цінністю є ін ф о р м а ц ія . Тому наріжним каменем для успіху в сучасному житті 
є вм іння САМОСТІЙНО ВІДШУКОВУВАТИ ї ї  ТА АНАЛІЗУВАТИ. Отож і ми вже в тридцять 

сьомий раз закликаємо вас"тримати носа по вітру" нинішніх потреб людства!

Вельмишановні колеги!
Знову пропонуємо розіслати в Ваші структурні підрозділи загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти повідомлення 
про проведення 37-го безкоштовного міжнародного конкурсу ”50 слів”, 

який триватиме з 20 вересня по 20 жовтня 2016 p., десь такого змісту:
На сайті quest.in.ua за адресою http://quest.in.ua/uk-50sliv.osin2016 

; розміщені умови участі в 37-му інтелектуальному міжнародному конкурсі “50 слів” , 
j а 20.09.2016 року там будуть вивішені запитання першого та другого турів цього конкурсу.
! Пропонуємо всім, хто дбає про свій саморозвиток, узяти участь у конкурсі и50 слів".

Врахуйте, що головною метою ексклюзивного (на жаль для людства -  
j УНІКАЛЬНОГО) багатотемного конкурсу "50 слів" (до речі - безкоштовного) є самостійне 
! вироблення/удосконалення учасником додаткових знань, умінь та навичок 
j у відшуканні/оформленні відповідей, здобутих із таких джерел інформації, котрі,
! як правило, виходять за межі шкільних чи студентських підручників.

Для підтвердження цього наводимо три з п'ятдесяти запитань, які плануємо 
! запропонувати учасникам: - Море Землі, яке оточене найбільшою кількістю країн.

- Що ми, люди, щодня середньоетатистично втрачаємо в кількості десь 60-100 штук.
- Скільки років минає з того часу, як на пачках цигарок почали писати попередження 

! про шкоду паління?
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Зважаючи на те, що дехто з Вас міг не бачити наших попередніх листів:
1. Як не прикро, але практика каже, що щойно описане дійство у вигляді виконання 

головної мети конкурсу є непереборною складністю для багатьох потенційних учасників.
2. Конкурс “50 слів” безкоштовний, тобто зовсім не комерційний. Ми лише бажаємо 

стимулювати інтелектуальний розвиток та різносторонність учасників.
3. Всеукраїнська дитяча громадська організація "ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК" 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.04.2007 p., свідоцтво № 2653.
4. Є два документи, які підтримували діяльність ВДГО КРОКС це наш ”брат"-

попередник): лист МОН України №32/8-574 від 19.08.2003 
молодьспорту постанова МОН України №109/7/124 від 22.04.

З повагою,
голова Ради ВДГО Тармонійний розвито:
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