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Василь Гаврилович Мельник – український письменник,
прозаїк, гуморист, драматург, писав для дітей. Член національної
спілки письменників України.
Нажаль 22 травня 2015 року Василь Гаврилович відійшов у
вічність. Його доробок, як дитячого письменника, досить вагомий.
Він автор книг, казок, оповідань для дітей молодшого та середнього
шкільного віку. Був другом дітей, його можна було зустріти в
бібліотеках, школах, гімназіях, садочках, студентських аудиторіях.
Діти були у захваті від спілкування з казкарем дідусем Василем. За
що ж шанують діти і молодь письменника? А шанують його за
величезний творчий потенціал, за любов до рідного слова, до
людей, до України, за щирість і відвертість у почуттях.
Василь Гаврилович любив говорити: «Все починається з
любові – любов до людей, до письменництва, зрештою до життя».
Особливим даром Василя Мельника було вміння спілкуватися
з дітьми. Письменник вважав їх своїми найвдячнішими читачами.
Він був для малечі добрим чарівником, який володів магією
написання казок, які так полюбилися маленьким читачам.
Основні віхи життя письменника:
1937 р., 8 травня – народився в с. Куча Новоушицького району
Хмельницької області;
1945 р. – пішов у перший клас;
На канікулах після 9 класу – учень слюсаря механічних майстерень
консервного заводу у м. Новоушиця;
1955 р. – закінчив десятирічку;
1958 р. – закінчив Київський технікум харчової промисловості;
1967 р. – закінчив Московський інститут харчової промисловості;
1982 р. – закінчив Літературний інститут ім.. М. Горького у Москві.
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Працював на різних
раціоналізатором:
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був
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і

- харчо-смакова фабрика у м. Єдинці (Молдова);
- головний інженер Путильського харчового комбінату;
- директор Романківецького консервного заводу Сокирянського
району;
- інженер-технолог Чернівецького олійно-жирового комбінату;
- інженер-технолог Чернівецького цукрового заводу;
- директор літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської;
- кореспондент газети «Радянська Буковина»;
- заступник голови Садгірської районної ради ветеранів;
- директор будинку письменників Чернівецької обласної організації
письменників.
Наш письменник був пошанований державою:
- почесний нагрудний знак Міністерства освіти та науки України
«Антон Макаренко» (2007);
- медаль «На славу Чернівців» (2008) з нагоди 600-річчя першої
писемної згадки про місто;
- тричі лауреат Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та
п’єс «Коронація слова».
Голова Чернівецької обласної організації спілки письменників
Буковини В. М. Довгий згадує: «Це була чудова людина. Він
говорив, що найкраще в людині – це жити так, щоб не образити
іншу людину».
Мудрим сивочолим учителем Василь Гаврилович був для
Галини Татарин, Василя Кукульняка та ін.. Жвавим, із великим
почуттям гумору, з сонячним серцем, заряджав навколишній світ та
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людей в ньому позитивною енергетикою, людиною непересічного
таланту – таким запам’ятався письменник Галині Татарин.
Творче спілкування з Василем Мельником доля подарувала
багатьом письменникам, журналістам, серед них Михайло
Брозинський, Георгій Шевченко, Віктор Обдуленко. М.
Брозинський та Г. Шевченко написали вірші-посвяти Василю
Мельнику. А В. Обдуленко пам’яті письменника присвятив свою
книгу для дітей «Радісна зустріч».
Своє слово про нього сказали відомий письменник-сатирик
Олег Чоргногуз, літературні критики Володимир Дячков, Юрій
Гречанюк, літературознавець Віктор Косяченко, письменник і
журналіст Георгій Шевченко та ін.. Про життя і творчість
письменника вийшла друком книга із серії «Золоті імена Буковини»
Юхима Гусара «Коронований словом».
На протязі свого творчого шляху Василь Гаврилович плідно
співпрацював з газетами: «Буковина», «Буковинське віче», «Вечірні
Чернівці» - вів сторінку для дітей, Путильська районна газета «Зорі
Карпат»; з дитячими журналами «Українська ластівка»,
«Колобочок»,
«Малятко»;
з
видавництвами:
«Веселка»,
«Мистецтво», «Радянський письменник», «Карпати», «Місто»,
«Золоті литаври», «Прут», «Зелена Буковина», «Склавія»,
«ДрукАрт».
Василь Мельник постійно жив у щоденній праці. Обвітрене
обличчя, мозолясті не панські руки свідчили про нелегкий
життєвий досвід. В житті це була скромна толерантна людина,
знавець душі людини і природи. Василь Гаврилович був
високопорядною людиною, дбайливим господарем, люблячим
чоловіком, батьком, дідусем. Він побудував дім, виховав сина і
дочку, посадив прекрасний сад. У нього були свої уподобання:
збирав поштові марки з флорою і фауною світу, любив ходити в ліс
по гриби, зібрав бібліотеку книг про гриби, доглядів свій сад,
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город, виноградник, вирощував квіти, займався різьбою по дереву,
опанував гру на гітарі, мандоліні, губній гармоніці.
Письменник був багаторічним вірним другом Чернівецької
обласної бібліотеки для дітей і з радістю спішив до бібліотеки на
зустрічі з читачами, подарувати нову книгу тільки що з
видавництва, на презентацію нової книги і просто поспілкуватися з
бібліотекарями. Завжди дарував книги з автографом на згадку.
Бібліотека пишається тим, що володіє цим неоціненним скарбом
від автора.
Кажуть, що людина живе доти. Доки її пам’ятають. Казкарем і
чарівником любили його називати маленькі читачі. Читаймо і
пам’ятаймо його!
*

*

*

Рекомендуємо разом з дітьми:
- інсценізувати казки («Дивне лисеня», «Найкращі ліки»);
- голосні читання казок («Намисто для мами»).

Книжковий кошик для дітей від Василя Мельника:
1. Веселчині стрічки : казки та оповідання : для мол. та сер. шк.
віку. - Чернівці, 1991. – 32 с.
2. Віта, Квіта, Василинка : Дзиґа : кіноповість. – Чернівці : Захист,
2015. – 155 с.
3. Господар гаю : казки : для дошк. віку. – Київ : Веселка, 1976. –
16 с.
4. Дзиґа : повість. – Чернівці : Прут, 2001. – 136 с.
5. Дивне лисеня : казки для дошк. віку. – Київ : Веселка, 1984. – 16
с.
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6. [Добірка творів] // Письменники Буковини другої половини ХХ
століття : хрестоматія. Ч. 2 / ред. – упоряд. Б. І. Мельничук, М. І.
Юрійчук. – Чернівці : Прут, 2003. – С. 220. – 232.
7. Дружна сімейка : казки для дошк. та мол. шк. віку. – Чернівці :
Прут, 1998. – 24 с.
8. Купальня для Рудулі : казки та оповідки для дітей дошк. та мол.
шк. віку. – Чернівці : ДрукАрт, 201. – 34 с.
9. Літаючий дзвоник : казки та оповідки для дітей мол. шк.. віку. –
Чернівці : Місто, 2003. – 24 с.
10. Морський пустунець. Фея ночі : казка // Глогорожечка : книга
для читання дітям дошк. та мол. шк.. віку. – Чернівці : Букрек, 2003.
– С. 103-107.
11. На лісовій торговиці : казки для дітей мол. шк.. віку. –
Чернівці : ДрукАрт, 2008. – 34 с.
12. Народження дива. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 30 с.
13. Народження дива : казки, оповідки, етюди. – Чернівці :
ДрукАрт, 2011. – 176 с.
14. Первоцвіт // Зоряний дощ : проза для дітей та юнацтва. – Кн. 3 /
Упоряд. та пер. рум. М. Лютика. – Київ : Етнос, 2007. – С. 44-45
(укр.) ; С. 46-47 (рум.)
15. Світлячок : казки для дошк. шк.. віку. – Київ : Веселка, 1987. –
16 с.
16. Сказання про ліс : наук. – худ. нарис. – Чернівці : ТОВ
«ДрукАрт», 2008. - 62 с.
17. Смугастик : казки для мол. шк.. віку. – Чернівці : Друк МКП
«Склавія - 94», 2005. – 15 с.
18. Хто у річці живе : казки для мол. шк. віку. – Київ : Веселка,
1995. – 28 с.
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