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Департамент освіти і науки
Черкаської облдержадміністрації,
Данилевському Валерію Вікторовичу

Шановний Валерію Вікторовичу!
Упродовж останніх 15-ти років ми щорічно надсилали Вам звичайною поштою по три-чотири рази
на рік офіційні листи з проханням залучити Ваших учнів, студентів, педагогів та інших бажаючих до
участі в чергових широкопрофільних інтелектуальних тридцятиденних заочних міжнародних заходах
"50 слів", які багатогранно збагачують учасників додатковими знаннями, вміннями та навичками.
Цього разу ми надсилаємо Вам лише електронний варіант нашого звернення. Причина цього буде
пояснена в листі №2 (див. e-mail—вкладення). Тож:
Вчергове пропонуємо невідкладно розіслати в ваші структурні підрозділи загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти цей лист про проведення раритетного заочного
інтелектуального 46-го міжнародного заходу "50 слів", та закликати потенційних учасників до корисного
самовдосконалення.
Терміни проведення 46-го заходу "50 слів" такі: перший тур — з 20.12.18р. по 05.01.19р., другий
тур — з 05.01.19р. по 20.01.19р.
Його умови розміщені і на сайті ВДГО "Гармонійний розвиток" http://www.h-d.in.ua (щоб перейти
там на україномовні сторінки, у правому верхньому кутку головної сторінки натисніть українську іконку,
а в папці "50 слів" є файл "46-й захід "50 слів". Або прямий вхід за адресою http://www.h-d.in.ua/events/46й-захід-50-слів/), і також на допоміжному блозі http://vmk-garmonia.blogspot.com (сторінка " 46-й захід
"50 слів". Або прямий вхід http://vmk-garmonia.blogspot.com/2018/11/46-50.html).
Пояснення того, навіщо потрібен захід "50 слів" вам, та яка його головна мета, наведені хоча б у
преамбулі та у вступних абзацах умов.
Для доведення нестандартності п'ятдесяти завдань, які будуть запропоновані учасникам 20
грудня та 5 січня, наводимо ідеї хоча б чотирьох із них:
— Замініть одним-двома словами словосполучення з умовних фраз у міжнародній дипломатії: " ...
вважаємо необхідним зберегти за собою право ...".
— В Олександра Пушкіна — Болдінська. А в Тараса Шевченка?..
— Малярний інструмент, який навіть своєю назвою каже, що він "літає".
— Найпопулярніший вид ялини в Україні.
Зважаючи на те, шо Ви могли не бачити наших попередніх листів, нагадуємо, що:
1. Всеукраїнська дитяча громадська організація "Гармонійний розвиток" зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 03.04.2007р., свідоцтво №2653.
2. Є два документи, які підтримують діяльність ВДГО КРОКС (КРОКС — це наш "брат"попередник, який створений також В. Косенком): це лист МОН України №32/8-574 від 19.08.2003р., та
спільна з Мінсім'ямолодьспорту постанова МОН України №109/7/124 від 22.04.1997р.
З повагою, Валерій Косенко,
голова ВДГО "Гармонійний розвиток",
голова оргкомітету заходу "50 слів"
val5060@ukr.net
questgarmonia@gmail.com
тел. +380-67-309-51-54

