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ПЕРЕДМОВА

Цінності, які не підлягають 
жодним переоцінкам

Світова українська діаспора багата на голосні імена людей, ко-
трі досягли вершин успіху в різних сферах діяльності. Тут і визначні 
державні й громадські діячі, як, скажімо, губернатор Канади Раймон 
(Роман) Гнатишин, президент Світового конгресу українців Аскольд 
Лозинський, видатні вчені Володимир Кубійович, Олександр Огло-
блин, Юрій Шевельов, знаний ще як літературознавець Юрій Шерех, 
художники Яків Гніздовський і Василь Курилик, Лео Мол і Святослав 
Гординський, письменники Улас Самчук і Наталя Лівицька-Холодна, 
Євген Маланюк та Іван Багряний. Окремо слід сказати про талано-
витих підприємців, що уславилися меценатством. І тут передовсім по-
стають імена Тетяни й Омеляна Антоновичів, Галини й Олексія Вос-
кобійників, Костянтина Темертея. А поміж ними — Петро Яцик. Той, 
хто жертвував мільйонні суми на українські освітні й наукові студії 
в західному світі. Досить сказати, що Освітня фундація його імені 
опікується таким важливим проектом, як видання в англійському пе-
рекладі «Історії України-Руси» Михайла Грушевського.
В Україні ім’я Яцика стало широко знаним завдяки його остан-

ньому меценатському проекту — Міжнародному конкурсу з україн-
ської мови, що після смерті ініціатора носить його ім’я, і навіть незва-
жаючи на те, що донька великого мецената Надія з невідомих причин 
полишила без підтримки конкурс імені свого батька, ім’я цього ви-
датного українця звучить на високих регістрах у різних кінцях Укра-
їни — воно добре знане серед школярів, студентів та вчителів, які 
або беруть участь у патріотичному мовному турнірі, або причетні до 
нього. Я мав приємність добре знати цього чоловіка. І якби мене за-
питали про найхарактерніше в цій яскравій особистості, то я відпо-
вів би: він, по-перше, був надзвичайно талановитою людиною, а, по-
друге, його з усіма на те підставами можна назвати вічним учнем 
(semper tiro), оскільки він завжди й повсюдно вчився. Вчився з книг, 



намагаючись прочитати якнайбільше з економіки, соціології та з іс-
торії України, якими він найбільше цікавився. Економіка була одні-
єю з тих наук, що тісно пов’язані з його бізнесом. Кожен серйозний 
підприємець завжди прагне знати економічні тенденції суспільного 
розвитку. Соціологія також підказувала йому особливості внутріш-
нього розвитку суспільства, яке він також прагнув якнайкраще зна-
ти. Адже бізнес продукує товар, на який має бути суспільний запит. 
Інакше це не буде успішний бізнес.
Історія України також природна в сфері зацікавлень Петра Яцика, 

оскільки він і сам прагнув знати минуле свого народу, і робив усе для 
того, щоб це знали всі українці. Не випадково саме він, а не хтось ін-
ший, заснував у вісімдесяті роки Центр досліджень з історії України, 
пожертвувавши для цього мільйон доларів.
Читав Петро Яцик і біографії видатних людей: полководці, політи-

ки, державні діячі, винахідники, вчені... — його цікавили всі ті фак-
тори, які ведуть людей до успіху, допомагають їм стати на найвищих 
вершинах. Він міг годинами розповідати про Вашінгтона чи Ганні-
бала, Едісона чи Ньютона. Він знаходив у них саме оте спільне, що 
й викувало їхні досягнення.
Не випадково Яцика запрошували читати лекцію на тему «Як до-

сягти успіху в житті». Виступав він у Національному університеті іме-
ні Т.Г. Шевченка в столиці України, в Національному педагогічному 
університеті імені М.Драгоманова, а також у Національній академії 
оборони. І промовець, і його численні слухачі зійшлися на думці, що 
в кожній галузі людської діяльності є ті закономірності, які мають 
універсальний характер.
Яцик покладав великі сподівання на започаткований з його ініці-

ативи мовний турнір. Він вважав, що такий захід реально сприятиме 
піднесенню престижу державної мови в Україні. І, як свідчить розви-
ток подій, меценат мав рацію.
Ідею Наталі Юніцької наблизити образ Петра Яцика до школярів, 

ознайомити юних із його ієрархією цінностей годі й переоцінити. Це 
справді важливо й актуально, коли, говорячи про успіх у житті, про 
здобуття різних перемог і життєвих благ, людина завжди пам’ятатиме 
мексиму Петра Яцика: «Убогий духом не може бути багатим, незважа-
ючи на те, скільки грошей він має». Це ті цінності, які не підлягають 
жодним переоцінкам.

Михайло Слабошпицький,
співголова координаційної ради

Міжнародного конкурсу
з української мови імені П. Яцика
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«Він належить до такого типу людей, які 
вже з першого погляду викликають глибоку 
довіру. Спокійний, самозосереджений і добро-
зичливий, Яцик справляє враження чоловіка 
справді надійного».

Михайло Слабошпицький
«Чи ви можете уявити повноцінне існу-

вання краси без її опертя на силу?»
Петро Яцик

Методичні орієнтири
Цей навчальний матеріал сприятиме ближчому ознайомленню пе-

дагогів та учнів із хронологією життєпису та скарбницею духовних 
цінностей Петра Яцика — українця, що народився в Закарпатському 
краю. Життя його склалось так, що в 23 роки він змушений був по-
кинути Батьківщину і випробовувати долю на чужині.
Певно, під щасливою зіркою народився наш співвітчизник, бо зу-

мів стати у Канаді мільйонером.
Величезні кошти зі своїх накопичень Петро Яцик віддавав на роз-

будову української духовності.
Саме йому належить ідея організувати конкурс знавців україн-

ської мови серед школярів, до якого згодом долучилось і студентство. 
У 2005 році Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 
Яцика вшосте стартував в Україні. Меценат покладав на це змагання 
багато надій, сподіваючись, що завдяки таким конкурсам розцвітати-
ме коштовним дивоцвітом українське слово.
Праця із запропонованими вибірковими текстами, що взяті з кни-

ги Михайла Слабошпицького «Українець, який відмовився бути бід-
ним», художнє оформлення Олега Кости, над виданням якої працю-
вало київське видавництво «Рада» в 1994 році, та із уривками статей, 
що друкувались в газеті «Літературна Україна», сприятиме повторен-
ню і глибшому засвоєнню учнівським загалом вивченого раніше про-
грамового матеріалу з української мови. Інтерактивні методи лінг-
вістичної роботи над окремими фактами біографії Петра Яцика та 
його зореносними висловами, що становили життєве кредо мецената, 
сприятимуть усвідомленню школярами істин, які допоможуть їм ро-
бити правильні, осмислені кроки в подальшому житті.
Мета цієї методичної розробки — навчити учнів на прикладі жит-

тєтворчості Петра Яцика осягнути значимість його морального пра-
вила: «Убогий духом не може бути багатим, незважаючи на те, скіль-
ки грошей він має».
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ХРОНОЛОГІЯ ДАТ ЖИТТЄПИСУ 
ПЕТРА ЯЦИКА

Числівник як самостійна частина мови

Числівник може визначить тобі 
число речей, порядок при лічбі.

Д. Білоус
Кожна істина, яку відкриваємо 
ми — це перший крок до істин, які 
нам залишилося відкрити.

Клод Андріан Гельвецій

Мета: зміцнити знання учнів про числівник як самостійну час-
тину мови, його розряди за значенням і будовою, про основні орфо-
грами в числівниках; розвивати відчуття числівника як органічної 
і неповторної частини складної структури української мови на основі 
закладеної природою і сформованої протягом тисячоліть у носіїв на-
ціональної потреби, правильно, чітко і виразно висловлювати думку, 
удосконалювати уміння доречно та різноманітно вживати сполучен-
ня з числівником в усному і писемному мовленні; виховувати повагу 
до життєстановлення особистості Петра Яцика на базі біографічних 
даних про нього; дбати про підвищення мовної культури як ознаки 
освіченої, вихованої людини.

ХІД УРОКУ

Для виконання цього завдання клас потрібно поділити на групи 
по чотири учні в кожній, обравши керівників. Пропонований текст 
розділити на частини. Кожна учнівська група одержує картку з від-
повідним уривком тексту та завданнями.
Суть завдань: повторення відомостей про числівник.
Вчитель, в разі виникнення необхідності, надає консультації уч-

нівським групам та здійснює контроль за виконанням та перевіркою 
робіт.
Після виконання завдань члени груп здійснюють обмін роботами 

для взаємоперевірки.
Керівники груп почергово зачитують, згідно з послідовністю роз-

витку подій, уривки текстів, аналізують правильність виконання по-
ставлених завдань, вказують на виявлені недоліки.



7

Вчитель стежить за точністю аналізу робіт учнями. Після завер-
шення виконання поставлених завдань педагог відзначає групи, які 
найкраще впорались із роботою, та дякує групам, які об’єктивно 
й правильно перевірили роботи своїх опонентів.

Вступне слово вчителя

Петро Яцик був одним із найбагатших українців діаспори, канад-
ським мільйонером. Чистий підприємець, він не занурювався тільки 
у свій бізнес, а був українцем, котрий усвідомлював болі свого на-
роду, майбутнє якого він вбачав тільки у світовому співтоваристві. 
З-поміж інших вирізнявся рішучістю, наполегливістю, терплячістю, 
мав чітку мету та знав, як її досягти.
Для підростаючого покоління діяльність Петра Яцика та його сві-

тогляди мають колосальну виховну вартість, що сприяє подальшо-
му їхньому позитивному становленню. Він був переконаний, що всі 
українці у вільному світі невідкладно мусять сконцентрувати свої дії, 
щоб здійснювати загальноукраїнські науки.
Детальніше про знаменитого мецената ви дізнаєтесь, працюючи 

над уривками текстів про життя і діяльність Петра Яцика.

Завдання

1. Виписати із тексту числівники і визначити будову кожного 
(числові написання числівників замінити буквеними).

2. Провідміняти два числівники із пропонованого тексту (на ви-
бір).

3. Згрупувати числівники, вжиті в тексті, за розрядами.
4. Визначити відмінки підкреслених числівників та пояснити 

їхнє написання.

7  липня 1921 року в с.Верхнє Синьовидне, що на Соколівщині 
Закарпатського краю, в родині селянина Дмитра Яцика народився 
син Петро.
В 1938 році він закінчив семирічну школу, яку доповнив кількома 

предметами на сільськогосподарських курсах. В 1939 році навчався 
на шестимісячних курсах, після завершення яких став працювати по-
мічником машиніста (тобто кочегаром).
В 1942 році Петро Яцик закінчив молочарські курси. Далі — пра-

ця інспектором молочного господарства в Бережанах, що на Терно-
піллі.
У 22 роки мав намір записатися на службу в українську дивізію 

«Галичина», але йому було відмовлено.
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