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Василь Дмитрович Кукульняк – письменник з Буковини, який
пише для дітей. Лауреат літературно-мистецької премії ім. Івана
Бажанського (2014). Почесний громадянин села Шубранець.
Основні віхи життя письменника:
1938 р. 6 вересня – народився в селі Шубранець Заставнівського
району Чернівецької області;
1946-1953 рр. – навчався у сільській школі (1-7 кл.);
1953 р. – з 15 років почав працювати у колгоспі, згодом у теслярному
цеху;
1957 р. – призваний до лав Радянської Армії;
1959 р. 28 жовтня – повернувся на батьківщину;
-

закінчив вечірню школу;
закінчив Чернівецький будівельний технікум;
робота у Рогізнянському дослідному господарстві;
робота на Чернівецькій меблевій фабриці (близько
12 років).

1998 р. – іде на заслужений відпочинок, розпочинає літературну
діяльність.
2006 р. – обраний до складу ревізійної комісії обласного об’єднання
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.
Нагороджений грамотами та медаллю «Ветеран праці».
Дитячий письменник Кукульняк Василь Дмитрович відзначає
свій славний 80-літній ювілей.
Народившись у селянській родині, де народна пісня, казка та
легенда вважались майже членами сім’ї, він уже тоді збагнув
значення духовності для людського існування.
У душі Василя Дмитровича поруч із бажанням зводити будівлі,
за професією він будівельник, жила і потреба будувати свої
літературні твори – казки, легенди, оповідання. Подарований йому
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природою літературний хист він зреалізував уже не в одній
авторській книзі. Письменницька праця Василя Кукульняка
надзвичайно продуктивна. Окрім прозових творів, літератор пише і
драматичні твори. Фантазія, притаманна письменницькому таланту
Василя Дмитровича, допомогла йому створити немалий творчий
доробок.
Талановиті казки, легенди та оповідання Василя Кукульняка
знайшли шлях до юних читачів Буковини. А це є найбільшим
стимулом письменника до творчості.
Письменник є читачем нашої бібліотеки, навідується до
бібліотеки для спілкування, дарує свої нові книги, за що маленькі
читачі йому дуже вдячні. А серед нових книжок за останні п’ять років
зібралось немало:
«Царівна-Ромашка» (2013);
«Шляхом давніх легенд» (2013);
«Долина скарбів і небезпек» (2015);
«Плутанчик» (2015);
«Неслухняні малюки» (2016);
«Вибрані твори» Т. 1 (2018);
«Босоніжка» (2018).
Знайомство з книгою «Царівна-Ромашка»
розпочинається з попереднього слова Юхима
Гусара
«Благословенні
орієнтири
Василя
Кукульняка», де він розповідає читачам про
життєві і творчі стежки Василя Дмитровича.
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Книга з посвятою від автора:
«Цю книгу присвячую дітям України – її майбутньому.
Будьте щасливими, мудрими, людяними та справедливими.
Бережіть Україну та її мову солов’їну!».
Казки розраховані для дітей молодшого та середнього шкільного
віку, вони добрі, без зла. У дівчинки Лесі добром наповнене серце, бо
прогнала кота від гнізда ластів’ят («Мудрі ластівки і добра Леся»).
Сонячний Промінчик розбуджує Білочку, яка щиро допомагає
Їжачку, сусіди живуть у дружбі та злагоді («Сонячний Промінчик»).
Письменник пробує свої сили у творенні
легенд-переказів про події, людей, які оповиті
казковістю, фантастикою, пригодами. Такою
книгою є «Шляхом давніх легенд». Книга з
посвятою пам’яті сина Іллі, який передчасно пішов
з життя.
Легенди давнини розповідають читачам про
двох братів, про життєві пригоди молодшого брата
Мар’яна та його друга коника Сивка, про знайомство з дочкою
господаря Інесою, про стосунки з недругом Кіндратом та його
дружками-бандитами.
Казка «Долина скарбів й небезпек» - це
продовження пригод Михайлика та песика Нютика.
Михайлик з песиком потрапляють у скрутні та
небезпечні ситуації, але завдяки кмітливості та
хоробрості виходять з них неушкоджені. Під час
мандрівки лісом Михайлик визволяє з пастки птаха
Кедромора і той стає вірним помічником в усіх
несподіваних пригодах… Книга розрахована на
дітей середнього шкільного віку.
«Казки, що сповивають душу добром», - так
сказав Юхим Гусар про книжечку «Плутанчик». Вона
складається з трьох невеличких казок, які об’єднані
одним героєм хом’ячком Плутанчиком. Книжечка
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кличе діточок у світ сучасної казки разом з їх сміливими героями.
Кожна казка має свою педагогічну ідею, свою мораль і навчає
хлопчиків та дівчаток бути чесними, розумними та кмітливими,
любити рідну природу та надавати допомогу тим, хто потребує її.
Багато цікавого і незнаного зустрічається на дорозі неслухняному
маленькому хом’ячку Плутанчику, головна думка казочки – «Хто
визнає свої помилки, той багато може навчитися!».
Василь Кукульняк пропонує свої невеличкі і лаконічні вірші для
малят у книжечці «Неслухняні малюки». Книжечка присвячена
онукам письменника – Юлії, Мілані, Улянці та Микиті. Автор
намагається навчити малюків, як треба бачити, любити і берегти
красу природи, бути слухняними та добрими:
Дмитрик добру думку має
- Честь і правду поважає!
Щоб майбутнє будувати,
Треба завжди мрію мати.
Мрію щиру і красиву,
Що дає велику силу:
- Чесним і правдивим стати,
- Маму й тата поважати! («Дмитрик»)
Дуже полюбилися малюкам казочки про
Михайлика та його друзів. Письменник зібрав їх
всіх у одну книгу і видав «Вибрані твори» Т. 1.
Серед казочок: «В гостях у Баби Яги», «Про
невідому
планету»,
«Дорогою
небезпеки»,
«Космічний корабель» та ін.. В післямові Михайла
Брозинського
«Стежками
казкової
краси»
подаються загальні відомості про Василя
Кукульняка.
6

Читачі також познайомилися з новою книгою
автора, повість-казкою «Босоніжка», яка вийшла у
видавництві «Місто». Діти дізнаються про цікаві
пригоди дівчинки Ангеліни, хлопчика Ая, піратів та
ін..
У передмові «Благословенні орієнтири Василя
Кукульняка» Юхим Гусар пише про письменника:
«Його голос не високий, але чесний, мова глибоко народна, душевна,
аж буденна, і водночас лірична».
Василь Кукульняк пише про добро, гідність, пише щиро і
безпосередньо, викликаючи у свого читача довіру і пошану.
Василь Дмитрович плідно співпрацює з художникамиілюстраторами Р. Рязановою, І. Біланом, О. Бржосніовською, Л.
Глєбовською та ін., а також з видавництвами: «Букрек», «Місто» та
ін.
Василь Дмитрович – друг і бажаний гість Чернівецької обласної
бібліотеки для дітей. У читальному залі бібліотеки письменник
неодноразово презентував свої книжки. Маленькі читачі мали змогу
почути казочку «Плутанчик», яку інсценізували за допомогою ляльок
бібліотекарі відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів.
Письменника бібліотека запрошує на Всеукраїнський тиждень
дитячого читання та різні заходи. Зустрічі з дитячим письменником –
це святою.
Пропонуємо своїм читачам і організаторам дитячого читання
книжкову виставку про життєвий і творчий шлях Василя Кукульняка:
«Щасливий дар – творити для дітей»
І розділ: «Слово про казкаря»
1.

Кукульняк Василь Дмитрович : [біобібліогр. відом.] // Довгань
О. Літературно-мистецькі грані Буковини : слов.-довід. / О. Г.
Довгань. – Чернівці : Місто, 2015. – С. 110-112.
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2.

3.

4.

6 вересня – 80 років від дня народження дитячого
письменника Василя Кукульняка (1938) // Пам’ятаймо !
(Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2018 році) : бібліогр.
покаж. / Упр. культури Чернівецької ОДА, ЧОУНБ ім. М.
Івасюка; авт.- упоряд. Ю. Богданюк. – Чернівці, 2017. – С. 112113.
Казковий світ Василя Кукульняка : літ. портрет (до 80-річчя з
дня народження) / Чернівецька ОБД ; уклад. О. Сторощук. –
Чернівці, 2013. - 8 с.
Нелегкий шлях будівельника і митця : [про Кукульняка В. Д.]
// Обпалені душі і серця. Діти війни Буковини : долі людські :
документи, спогади, роздуми / авт.. – упоряд. Ю.С. Гусар. –
Чернівці : Місто, 2009. – С. 109-112.
ІІ розділ: Стежками казкової краси

Вибрані твори : казки для дітей мол. і серед. шк. віку. – Чернівці
: Місто, 2018. Т. 1. – 248 с.
2. Босоніжка : повість-казка для дітей серед. шк. віку. – Чернівці :
Місто, 2018. – 32 с.
3. Неслухняні малюки : вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку. –
Чернівці : Місто, 2016. – 20 с.
4. Плутанчик : казки для дітей мол. шк. віку. - Чернівці : Букрек,
2015. – 24 с.
5. Царівна – Ромашка : казки для дітей мол. та серед. шк. віку. –
Чернівці : Букрек, 2013. – 184 с.
6. Шляхом давніх легенд : повість. – Чернівці : Місто, 2013. - 184
с.
7. Скік, Зік та Мавпочки : казки для дітей мол. та серед. шк. віку.
– Чернівці : Букрек, 2011. – 41 с.
8. Катрусина ялинка : казки для дітей мол. та серед. шк. віку.
Чернівці : Місто, 2010. – 35 с.
9. Микиткові друзі : оповідання та казки для дітей мол. шк. віку. –
Чернівці : Місто, 2009. – 32 с.
10. Про щиглика-непосиду : казки для дітей мол. шк. віку. –
Чернівці : Місто, 2008. – 32 с.
1.

8

11. Чернівчанка : п’єса у п’яти діях. – Чернівці : Місто, 2008. – 64 с.
12. Принцеса Лура : казки для мол. шк. віку. – Чернівці : Букрек,
2007. – 32 с.
13. Стежками отчого краю : казки та легенди для серед. шк. віку. –
Чернівці : Букрек, 2011. – 41 с.
14. Жовтоносик : казки для дошк. та мол. шк. віку. – Чернівці :
Букрек, 2004. – 24 с.
15. Крапелька : казка // Укр. ластівка. – 2004. - № 1-4. – С. 50-51.
16. Друзі-нерозлийвода : повість. – Чернівці : Прут, 2002. – 71 с.
17. Скарби шубранецької торбинки. – Чернівці : Прут, 2002. – 159
с.
18. Сумна красуня. – Чернівці : Прут, 2000. – 44 с.
19. Казки. – Чернівці : Прут, 1998. - 35 с.
Прочитайте про автора:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Брозинський М. Стежками казкової краси // Кукульняк В.
Вибрані твори : Казки для дітей мол. і серед. шк. віку / В.
Кукульняк. – Чернівці : Місто, 2018. – Т.1.- С. 246.
Гусар Ю. Благословенні орієнтири Василя Кукульняка //
Кукульняк В. Босоніжка : повість-казка для дітей серед. шк. віку /
В. Кукульняк. – Чернівці : Місто, 2018. - С. 3.
Гусар Ю. Благословенні орієнтири Василя Кукульняка / Ю.
Гусар // Буковина. – 2018. - № 36. – 7 вер.- С. 7.
Гусар Ю. Благословенні орієнтири Василя Кукульняка //
Кукульняк В. Царівна – Ромашка : казки для дітей мол. та серед.
шк. віку / В. Кукульняк. – Чернівці : Букрек, 2013. – С. 5-10.
Гусар Ю. Будує церкву і пише книжки для дітей / Ю. Гусар //
Буковинське віче. – 2013. - № 36. – 5 вер. – С. 4.
Гусар Ю. Казки, що сповивають душу добром // Кукульняк В.
Плутанчик : казки для дітей мол. шк. віку / В. Кукульняк. –
Чернівці : Букрек, 2015. – С. 3.
Дудчак Т. О. Казкові скарби Василя Кукульняка / Т. О.
Дудчак // Освіта Буковини. – 2015. - № 46-47. – 18 груд. - С. 3.
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9.

10.

11.
12.
13.

Казковий світ Василя Кукульняка : літ. портрет (до 80-річчя з
дня народження) / Чернівецька обл. б-ка для дітей ; уклад. О.
Сторощук. – Чернівці, 2013. – 8 с.
Кукульняк Василь Дмитрович : [біобібліогр. відом.] // Довгань
О. Літературно-мистецькі грані Буковини : слов.-довід. / О.
Довгань. – Чернівці : Місто, 2015. – С. 110-112.
Нелегкий шлях будівельника і митця : [про Кукульняка В. Д.]
// Обпалені душі і серця. Діти війни Буковини : долі людські :
документи, спогади, роздуми / авт. – упоряд. Ю. С. Гусар. –
Чернівці : Місто, 2009. – С. 109-112.
Ревуцький М. Неслухняні малюки / М. Ревуцький //
Буковинське віче. – 2016. - № 46. – 8 груд. – С. 4.
Скіданюк Г. Казки, що сповивають душу добром / Г. Скіданюк
// Буковинське віче. – 2016. – № 16. – 28 квіт. – С. 63.
Скіданюк Г. Г. Світ дитинства і добра у творчості В. Д.
Кукульняка / Г. Г. Скіданюк // Освіта Буковини. – 2013. - № 39.
– 22 жовт. – С. 3.

Візьміть у нашій бібліотеці нові книги автора:
1. Босоніжка : повість-казка для дітей серед. шк. віку / В.
Кукульняк. – Чернівці : Місто, 2018. – 32 с.
2. Вибрані твори : казки для дітей мол. та серед. шк. віку / В.
Кукульняк. – Чернівці : Місто, 2018. – Т. 1. – 248 с.
3. Долина скарбів й небезпек : казка для дітей серед. шк. віку / В.
Кукульняк. – Чернівці : Місто, 2015. –136 с.
4. Неслухняні малюки : вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку / В.
Кукульняк. – Чернівці : Місто, 2016. – 20 с.
5. Плутанчик : для дітей мол. шк. віку / В. Кукульняк. – Чернівці :
Букрек, 2015. – 24 с.
6. Царівна - Ромашка : казки для дітей мол. та серед. шк. віку / В.
Кукульняк. – Чернівці : Букрек, 2013. –184 с.
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7. Шляхом давніх легенд : повість / В. Кукульняк. – Чернівці :
Місто, 2013. –184 с.

11

58000 м. Чернівці, вул. Шевченка, 29,
тел. 52-21-23, тел.52-60-41
http://bukovinchiki.cv.ua
http://children29.blogspot.com
e-mail: childlibbuk@ukr.net
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