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06.02.2019р. № 06/48.4-12/18в 

 

     Директорам закладів загальної середньої 

     та професійно-технічної освіти 

     м. Івано-Франківська 

 

 

Про проведення Всеукраїнського 

національно-патріотичного  

конкурсу «Ми – Патріоти України!» 

 

 

 

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради надсилає 

Вам для ознайомлення лист Івано-Франківського ОІППО від 03.02.2020р. № 

01/138 «Про Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс «Ми – 

Патріоти України!». 

Просимо довести інформацію про умови проведення зазначеного 

конкурсу до відома вчителів історії, географії, української мови та 

літератури, а також учнів 2-11 класів. 

 

 

 

 

Заступник директора  

Департаменту освіти та науки    Маріанна Смаль 

 

 

 

 

 

 

 

І.Валько 

53-56-65 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації  

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

03.02.2020 № 01/138                                                          76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3 

тел. (факс) (0342) 53-23-87,  

       тел.: (0342) 53-24-93 

       mail@oippo.if.ua 

 

Керівникам місцевих органів  

управління освітою 

 

Про Всеукраїнський  

національно-патріотичний  

конкурс «Ми – Патріоти України!» 

 

Відповідно до листа «Шкільного порталу» повідомляємо, що «Шкільний 

портал» пропонує закладам освіти та учням області долучитися до V щорічного 

Всеукраїнського національно-патріотичного конкурсу «Ми – Патріоти України!». 

До участі запрошуються учні 2–11 класів. Конкурс включає в себе завдання 

різного рівня та об’єднує в собі питання з історії, географії, мови та літератури 

України. 

Вартість участі для кожного учасника від закладу освіти коштує 17 грн. 

Мінімальна кількість учасників від закладу освіти – 6 учнів. Учасники отримають 

електронні сертифікати різних ступенів. Електронним сертифікатом також буде 

нагороджено вчителя, який здійснюватиме функції куратора. 

Детальніше про умови можна дізнатись, перейшовши за посиланням: 

http://testportal.ucoz.com/index/konkurs_quot_mi_patrioti_ukrajini_quot/0-26. 

Як і в попередні роки, завдання подаються завдяки комп’ютерній програмі, 

яку необхідно буде завантажити зі сторінки сайту в конкурсний день. На даний 

час за посиланням http://testportal.ucoz.com/load/0-0-0-24-20 необхідно обов’язково 

спробувати демонстраційну програму. (Натисніть на посилання і завантаження 

почнеться автоматично. Програма невелика, тому завантажить швидко). 

Заявку потрібно подати до 6 березня (включно). Бланк заявки можна 

завантажити за посиланням: http://testportal.ucoz.com/load/0-0-0-22-20 (Натисніть 

на посилання і завантаження почнеться автоматично). 

Просимо інформацію про конкурс довести до відома закладів освіти. Сайт-

візитівка «Шкільного порталу». http://testportal.ucoz.com/. 

 

 

Ректор                                                                               Роман Зуб’як 

 
О. Фляк                                                 

т. (03422) 53-11-84 
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