
Т е м а. Творчiсть Вiктора Кушнiра.
М е т а: ознайомити учнiв iз життєвим i творчим

шляхом Вiктора Кушнiра, вiдкрити їм поетичний
свiт, витворений лiтератором, удосконалити вмiння
робити iдейно-художнiй аналiз поетичного твору;
розвивати образне мислення, зацiкавленiсть по-
езiєю, збагачувати та вдосконалювати мовлення
учнiв, виробляти вмiння зiставляти факти i робити
висновки, формувати комунiкативну, iнформа-
цiйну, творчу компетентностi, шлiфувати навички
виразного читання; виховувати повагу до особи-
стостi та творчостi митця, вмiння cпiвпереживати,
плекати високу духовнiсть, почуття патрiотизму,
нацiональної гiдностi. 

Т и п  у р о к у: урок засвоєння нового матерiалу.
О б л а д н а н н я: портрет Вiктора Кушнiра,

збiрки вiршiв, статтi письменника, фотоматерiали,
таблицi з теорiї лiтератури, дидактичний матерiал.

П е р е б i г  у р о к у
І. Органiзацiйний момент. 
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi.
Е п i г р а ф: Пiшов у тихе золото дiброви,

Коли повернеться – нiкому не сказав.
Вiктор Кушнiр

Звучить улюблена поетова народна пiсня «Там,
де ятрань круто в’ється».

Д е к л а м а т о р. 
Коли якоїсь осенi дорога,
Як птиця над ясною мрiйнiстю озер,
Мого зупинить друга край порога, –
Не говорiть, що я умер.
Пiшов у тихе золото дiброви,
Коли повернеться – нiкому не сказав.
Вiн почекає i пiде, щоб знову
Менi гучна приснилася гроза.
Мереживо туману й вiть волога…
Мабуть, давно забулося, де я тепер…
Приходять друзi i чекають довго.
Не говорiть, що я умер!

У ч и т е л ь. Це рядки з поеми Вiктора Кушнiра
«Боярка Островського». Вiн наче передбачав, що ко-

роткою буде його
власна життєва до-
рога. Мабуть, поети
мають-таки дар про-
видiння.

Вiктора Кушнiра
не стало на 37 роцi
життя. Це сталося
2 жовтня 1973 року.
Його творча спад-
щина варта нашої
уваги. Невелика об-
сягом, вона насна-

жена сердечнiстю i щирiстю, великою любов’ю до

свiту. Увiбравши в себе дещицю цього духовного
скарбу, ми станемо добрiшими, великодушнiшими.

ІІІ. Оголошення теми уроку. Цiлевизначення.
У ч и т е л ь. Наш урок присвячений пам’ятi тала-

новитого поета, вдумливого i здiбного журналiста.
Ознайомимося з творчiстю Вiктора Кушнiра, спро-
буємо доторкнутися душею до його одухотвореного
слова i побачити незвичайне у звичайному, пiднесе-
не – у буденному, крiзь призму його поетичних сен-
тенцiй подивитися на своє життя, мрiї, прагнення.
Зробимо iдейно-художнiй аналiз вiршiв, якi звуча-
тимуть на уроцi.

ІV. Опрацювання навчального матерiалу. (Учнi
мали випереджувальнi завдання: «бiографи» та
«лiтературознавцi» озвучують пiдготовленi повi-
домлення, а декламатори читають напам’ять по-
етичнi iлюстрацiї до них.)

«Б i о г р а ф». Вiктор Кушнiр народився на
Хмельниччинi, а спочиває вiчним сном на Байково-
му цвинтарi в Києвi. Свiчка життя митця швидко
згорiла, але свiтло i тепло, якi вона дарувала свiтовi,
зберiгаються в серцях тих, хто знав поета чи ознайо-
мився з його творчiстю.

А роботу нелегку маю:
Розiгнавши ночей каламуть,
Людям сонце
Я пiдiймаю.

«Лист, принесений осiнню»
Народився Вiктор Кушнiр

3 серпня 1937 року в селi Кали-
ня Кам’янець-Подiльського
району на Хмельниччинi. Бать-
ки йому, як напише пiзнiше по-
ет, «дали тривожну душу укра-
їнця». 

Д е к л а м а т о р. 
Журавлi з Калиня

Довгi тiнi витомлених крил
Ронять на холодний обрiй синiй.
Впiзнаю мiж птиць свiтанної пори
Журавлiв з Калиня.
Виродженню цiлий вiк протистоять.
Вловлюють зiницями промiння,
І летять, печально так у свiт летять
Журавлi з Калиня.
Тугою на материнськiм полотнi, 
Святополковим рядком нетлiнним
Линуть, залишившись при менi,
Журавлi з Калиня. 

Малою батькiвщиною для нього стала благодатна
княжпiльська земля, куди згодом переїхали батьки.
Там у колi великої сiм’ї, де виховувалося п’ятеро дiтей,
зростав майбутнiй майстер слова. 

Проте дитинство хлопця затьмарила страшна
трагедiя. Сiльськi хлопчаки знайшли гранату, що з
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часiв вiйни лежала в землi, i почали гратися нею.
Вiд її вибуху друзi загинули, а Вiктор на все життя
залишився iнвалiдом.

Д е к л а м а т о р. 
Навiк мобiлiзований

(Уривок)
Невiйськовозобов’язаний! –
Вибухом навiчно вписане
В полi, де снопи пов’язанi
Тихий серпень заколисує.
……………………………....................
Око капсуля (ну й дивне!),
Мамо, твiй синок видовбує…
Стигне бiле сонце динею,
Тiнi бродять за худобою.
Мати бачила: за виселком
Тiней здибилося клоччя, –
А не вiдала, не мислила,
Що у полi з її хлопчиком.
……………………………...................
Колосом iз зерном випуклим,
Чистим полем, шляхом кованим,
Тишею, що раптом вибухла,
Я навiк мобiлiзований. 

Через хворобу програму середньої школи вiн не
завжди опановував у класi за партою. Часто до
їхньої хати пiсля двох змiн у школi поспiшала
сiльська вчителька Євгенiя Павлiвна.

Д е к л а м а т о р.
У третю змiну

(Уривок)
Поза вiкнами листя спалах,
А у хатi хлоп’я – у вогнi…
Знову осiнь, задумлива осiнь стала
Журавлем при менi.
Знову, стуком озвавшись тихим,
Входить вересень в серце моє…
Умиває матусю сльозами лихо:
З лiжка син не встає.
Нiжним, лагiдним голосом: «Можна?» –
Сум зiгнала у мами з чола,
Увiйшла у дитинство моє тривожне,
Гейби сонце ввiйшла.
«Не журись, вчитись будемо вдома», –
Вся свiтилася з ласки й добра.
Мене владно у свiт повела невiдомий,
В грiзний свiт «Кобзаря». 

Хвороба не зламала Вiктора, а надзвичайна сила
волi та душевна стiйкiсть, наполегливiсть i вiдповi-
дальнiсть допомогли йому закiнчити школу зi
срiбною медаллю та визначитися з майбутнiм фахом. 

Незабаром батьки переїхали в родинне обiйстя –
село Нагоряни Кельменецького району Чернiвець-
кої областi. Саме в цьому мальовничому краєвi, на
берегах Днiстра i розквiтнув лiтературний талант
Вiктора Кушнiра. 

Д е к л а м а т о р.
Два береги

(Уривок)
Два береги – два обрiї мого життя:
То вибухи калини за Калинем,
То над водою скелi тихе небуття…

Мiж ними – яструби i небо синє…
Гуде у свiт любов незраджена моя
І не мiлiє в серцi над вiтрами.
Життя мого бистроплинна течiя
Помiж двома струмує берегами.

Його свiтлi, зворушливi вiршi – противага
складному життю. Сенс людського iснування вiн
убачав у працi, тому одразу пiсля закiнчення школи
прийшов до редакцiї кельменецької районної газети
«Рiдне слово». Порiвняно за короткий час юнак
вирiс вiд лiтературного працiвника до редактора.
Улюбленiй працi вiддавався сповна. Згодом моло-
дий, чистий душею хлопець зустрiв свою долю – чу-
дову дiвчину Нiну, яка працювала у мiсцевiй
лiкарнi медичною сестрою. 

Д е к л а м а т о р.
Русокоса, нiжна станом…

Русокоса, нiжна станом,
Очi – небо навеснi.
Посмiхнулася вустами.
А кому? Невже менi?
Ой, промчався швидко поїзд!
Залишилась вдалинi.
Жить тепер у неспокої.
А кому? Авжеж, менi…

Через рiк Вiктор i Нiна побралися. Непросто було
поєднувати частi журналiстськi вiдрядження, роботу
в гiрському селi Путилi на посадi редактора газети
«Радянськi Карпати», заочне навчання на факультетi
журналiсти-
ки Київсь-
кого унiвер-
ситету, але
любов i мо-
лодече зав-
зяття допо-
магали тво-
рити, дола-
ти життєвi
труднощi,
зростати ду-
ховно.

Д е к л а м а т о р.
Дружино, свiте мiй

Дружино, сподiванням переймаюсь
Твоєї незрадливої душi.
І од зневiр’я чорних лемешiв
Я вiрою твоєю захищаюсь.
Ти є. Вогнем любовi очищаюсь.
Мовчать твоїм мовчанням комишi.
І човен у вiки – агей, спiши! –
Чи вiн в менi, чи я у нiм лишаюсь.
Пливiм, моя любове. В свiт несе
Зорi вiтрило чисте, малинове,
І над чуттями юний сходить серп,
І одкровення вiчне тихне слово.
У щастi i журбi, як свiт єдиних,
Себе ми пропливаємо, дружино. 

Журналiстський доробок Вiктора Кушнiра
вирiзнявся простотою та душевнiстю, неорди-
нарнiстю думок i красою слова. Щиро й тепло писав

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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про людей працi. У кожен нарис, статтю, маленьку
iнформацiю вкладав частку свого серця. Всi, хто мав
нагоду спiлкуватися з ним, захоплювалися неви-
черпнiстю творчої енергiї, непiдробним уболiван-
ням за справу. Завдяки професiоналiзму, своїм
людським якостям Вiктор Кушнiр отримує посаду
вiдповiдального секретаря редакцiї газети «Ра-
дянська Буковина» в Чернiвцях, згодом – завiдува-
ча вiддiлу в столичнiй газетi «Вечiрнiй Київ», стає
членом Спiлки журналiстiв України.

«Л i т е р а т у р о з н а в е ц ь». Крiм журналiсти-
ки, Вiктор Кушнiр кохався в поезiї. Його творчiсть
розвивалась у рiчищi української народнопiсенної
традицiї, естетичний iдеал формувався пiд впливом
народних уявлень про красу як гармонiю людини i
природи, тому в свiдомостi поета найглибше
вкорiнилися такi поняття, як совiсть, правда, по-
ряднiсть, чеснiсть. Любов до України, людей працi,
до природи – лейтмотив творчостi лiтератора. 

Уже перша збiрка «Пам’ять»,
видана у 1968 роцi, засвiдчила при-
хiд у лiтературу неповторної твор-
чої iндивiдуальностi. У рецензiї до
дебютної збiрки Микола Руденко
написав: «Вiктор Кушнiр – безпе-
речно, людина здiбна. У нього є
майбутнє в поезiї…

До мене вiтер виходить
На сiно у давню повiтку
Й витрушує сни,
В ночах загубленi сни.

Людина, яка написала цi чудовi рядки, не може
не мати майбутнього».

Благословляючи у свiт другу
збiрку «Неподiльнiсть», яка ви-
йшла в 1972 роцi, Євген Гуцало пiд-
креслював: «Вiктор Кушнiр – поет
м’якого лiричного почуття, i бiль-
шiсть його вiршiв саме й приваблю-
ють щирiстю, сердечнiстю, отiєю
“натуральнiстю” й справжнiстю пе-
реживань, якi не позичиш, якi таки
треба мати собi самому».

Третя збiрка мала називатися
«Нагоряни» i вийти у столичному
видавництвi. Не судилося. Пiд на-
звою «Повернення» вона вийшла
посмертно у 1980 роцi. У передмовi
до збiрки Михайло Ткач зазначав:
«Йшов одухотворений невсити-
мою жагою творчостi, натхненний
споминами про батькову мужнiсть
на барикадах Хотинського повстання 1919 року,
сповнений вдячностi до матерi за її невтомну тур-
боту про синову долю… безмежно вiрний iдеї жит-
тя – не подiляти себе на частковi захоплення й iнте-
реси, не роздрiбнювати свiту на маленькi приватнi
свiтки, не розмiнювати правди на дрiбнi самови-
правдання». 

Лiричний герой вiршiв Вiктора Кушнiра зав-
жди усвiдомлює: життя не знає чернеток, майбутнє
– це те, що ти сам створюєш сьогоднi. 

Д е к л а м а т о р.
День встає – зозулине пророцтво…

День встає – зозулине пророцтво.
День встає – мойого вiку мить.
Як у свiтi i нелегко, i непросто
Кожну мить по-справжньому прожить.
Спалювати на огнi любовi
Чистоту думок i почуття,
Щоб одною миттю випадково
Не закреслить цiлого життя.

Людина починається з дитинства, саме з роди-
ни, вiд найрiднiших людей беруть витоки її почуття:
любов, милосердя, вiдповiдальнiсть. Вiд материн-
ського тепла проростає синiвська любов до землi, до
людей. Усi вiршi, якi присвятив поет своїй матерi,
пройнятi вдячнiстю, нiжнiстю.

Д е к л а м а т о р.
Дорога до матерi

Чи не їй уже знати,
Як пекельно нелегко нести
Величаве iм’я у свiти –
Мати.
Чи не їй перейняти
Золотаву вербову журбу,
У життя зiйти зорями букв –
Мати.
Чи не їй через Eрати
Сину серце вiдкрити своє,
Бо священною правдою є
Мати.
Чи не їй бiля хати
В душу сонячно соняшник вбiг,
Засвiтився кленовий порiг:
Мати!

Не менш зворушливими є вiршi, в яких Вiктор
Кушнiр пише про батька.

Д е к л а м а т о р.
Батьковi
(Уривок)

Густiє мла…
Шипшини кущ, немов їжак,
Пiд мiсяць тихо викотив на шлях.
З косою на плечi йдеш полем синiм,
І руки в тебе – як тяжке корiння,
А бачив ти дерева у вогнi…
І пнi, i пнi – жахливi чорнi пнi…
А потiм корчував узлiсся чорне,
Й над вiком жито встало неповторне.

Виходець iз села, поет постiйно тяжiв до землi.
Живучи в мiстах, часто згадував рiдне село, улюб-
ленi нагорянськi краєвиди.

Д е к л а м а т о р.
Нагоряни

Нагоряни, Нагоряни…
Круч стрiмких повiспленi лоби.
Спрагло п’ють Днiстер тумани…
Безгомiння.
Яструби.
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Серед пiль тече дорога,
Аби влитися у цiлий свiт…
В подорожнику вологiм 
Прадiда мого вiкує слiд.

«Мiкрофон». Змалюйте словесний портрет по-
ета, яким вiн постав у вашiй уявi.

У ч и т е л ь. Кажуть, що поетом не можна стати,
на поета не можна вивчитися, ним можна тiльки на-
родитися, успадковуючи все найкраще, найцiннiше
вiд свого народу. Вiктор Кушнiр обрав собi непро-
стий життєвий шлях, i крокував ним чесно, достой-
но, поклавши у серце вiдповiдальний обов’язок –
бути потрiбним людям. Про це розповiдають вiршi.

«Л i т е р а т у р о з н а в е ц ь». Джерелом натхнен-
ня поета був рiдний край, напоєний мудрiстю i си-
лою, красою та гармонiєю, чарiвна мова землякiв,
творчiсть улюблених письменникiв. Перша збiрка,
до якої ввiйшло 29 поезiй, об’єднаних змiстом i сти-
лем, – це гiмн життю, любовi, пам’ятi серця. Пам’ять
– єдина формула безсмертя. Поет щасливий тим,
що живе, вiн радiє свiтовi, тому вiршi оптимiстичнi,
життєстверднi. Вони розкривають емоцiйний свiт
неординарної людини. 

Д е к л а м а т о р.
Промiння – цвяхи золотi

Промiння – цвяхи золотi 
Пробили хмарку в небi,
І на свою прозору тiнь
Ступили легко верби.
На гiлцi котики малi 
Вмостились горобцями
І спини грiють у теплi,
Промокши пiд дощами.
Губами нiжно їх торкнусь
І понесу в село вiсть:
Вербовий котик про весну
Промiнням пише повiсть.

�До якого жанру лiрики належить твiр? Думку
обEрунтуйте.

Який провiдний мотив вiрша?
Схарактеризуйте настроєвiсть твору, iнтонацiї.
Якими засобами передається духовна спо-

рiдненiсть лiричного героя зi свiтом природи?
Чим зворушують зоровi картини?
Пояснiть назву твору.
«Л i т е р а т у р о з н а в е ц ь». Вiршi про кохання

– це симфонiя свiтлих почуттiв, трепетна молитва
душi. Кохання для поета – святе почуття. Це прочи-
тується в лiричних поезiях – щирих, теплих.

Д е к л а м а т о р.
Тепло руки

Таїться дивовижна сила
В теплi дiвочої руки.
Неспокiй в серцi залишила
Одним лиш потиском легким.
З її теплом у тихий вечiр
Подамся в голубi сади.
Весняним яблуням на плечi
З гiлля спаде пахучий дим.
Усi дороги захмелiють
В цвiтiння житнього стебла,

Устане колосом надiя,
Яка цвiла, в душi цвiла.
Тепло дiвочих рук тендiтних
На всiх довкола подiлю.
У серцi яблунево квiтне:
«Люблю, люблю, люблю…»

�Змалюйте портрет лiричного героя, розкрийте
його духовний свiт.

Якi художнi засоби та прийоми використав ав-
тор? З якою метою?

Проаналiзуйте поетичну фонетику, лексику по-
езiї, визначте спосiб римування та вiршовий розмiр.

Д е к л а м а т о р.
Тарасова верба

Верба моя часто нагадує менi легенду… 
Т.Шевченко

1
Хмарки над Гур’євим пливуть..
Ізвiдти, де Днiпрова синь,
Пливуть, щоб провести у путь.
Твоя то, може, сестро, тiнь?
Проїхав вулицею вiз
Із верболозом молодим.
І тяжко робиться до слiз: 
Скарають не одного ним.
Поет уперше звеселiв
За всю важку далеку путь,
Знайшовши гiлку на землi,
Що з воза випала, мабуть.
А унтер з-пiд широких брiв
Глумливим поглядом вколов:
«Дивись, який дивак! Зрадiв
Неначе золото знайшов».

2
З кибиток малюки й дiди старезнi
Навстрiч виходять в сiрих чапанах,
Коли слобiдкою «акин Терезi»
Йде виглядать поштового човна.
Дивитись боляче, коли вертає
Вiн з берега до тихої верби,
Що мрiє коло скелi Кара-Тау,
Сягнувши коренем живих глибин.
Легендами повилися стежини
Вiд неї у кибиточки курнi.
То смуток i свята журба акина 
Вербою проросли на чужинi.

�Кому присвячений твiр? Пояснiть епiграф.
Визначте тему твору.
Сформулюйте iдею вiрша.
З’ясуйте характер поезiї, основнi поетичнi обра-

зи, картини, вiдтворенi у вiршi, прийоми зображен-
ня їх.

Назвiть особливостi вiршування, строфiчної бу-
дови.

Д е к л а м а т о р.
І жито, й днина небувала…

І жито, й днина небувала
На втомi рук тривожно зрiли.
Через лiта червневий спалах
Над серцем не згортає крила.
Із ран усiх у нашi жили
Крiзь пам’ять днiв струмились болi,
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Тому так рано ми сивiли,
Страждання свiту взявши в долю.
Коли назвуть наш час вулканним,
Не буде в тому перебiльшень.
В напрузi мислi вiд урану
Ми берегли цвiтiння вишень.
Нам не лише зозуль кування
Дiсталося од вiку в спадок.
Сини на наше мiсце стануть –
Вони складуть про нас балади.

�На якi роздуми налаштовує вiрш?
Якi думки i почуття лiричного героя передано в

поезiї?
Якi художнi засоби допомагають розкрити їх?
Подiлiться враженнями вiд поезiї.
Чи актуальний твiр сьогоднi?
«Л i т е р а т у р о з н а в е ц ь». Друга збiрка Вiкто-

ра Кушнiра – «Неподiльнiсть», вона бiльша за обся-
гом, багатша її жанрово-тематична палiтра, роз-
маїтiша настроєвiсть. Як щира сповiдь, звучать
вiршi, в яких переважають громадянськi (вiршi
«Днiстер», «Рiцос перекладає Шевченка», «Поча-
ток», «В менi з колиски верби…») та фiлософськi
(«Навiдини до друга дитинства», «Журавлинi
мiти», «Нiч повноводдя») мотиви.

Д е к л а м а т о р.
Зостанеться в лiтах твоя криниця…

Зостанеться в лiтах твоя криниця,
Якогось дня загляне в неї син.
І зблисне в сутiнку старих цямрин
Зеленої води нiма зiниця.
І, нiби призабутий голос птицi,
Зметнеться ланцюговий добрий дзвiн.
Ввiллється в кров живий огонь краплин
З ясних долонь священної зiрницi.
Тодi вже можна в сиве забуття
З пiщинкою вiдтихлого життя.
Бо що в твоїм земному йменнi скромнiм?
Лише любов прийде у щемкiсть мук,
У чистi поклики очей i рук –
Криниця стрiне перед отчим домом.

�Визначте жанр лiрики, провiдний мотив вiрша.
Якi почуття лiричного героя створюють емоцiй-

не тло поезiї?
Уособленням чого виступає криниця перед от-

чим домом?
Якi художнi образи запам’яталися?
Наведiть приклади майстерного використання

виражальних засобiв.
«Л i т е р а т у р о з н а в е ц ь». Третя, посмертна,

збiрка – «Повернення», як i двi попереднi, промени-
ться любов’ю до свiту, до людей, до родини, до Украї-
ни. Ця любов – i в схиляннi перед мужнiстю одно-
фамiльця, учасника Колiївщини Данила Кушнiра, i в
гордостi за українця Святослава Фiоля, який надру-
кував першi кириличнi книги, i у возвеличеннi І.Кот-
ляревського, Т.Шевченка, Лесi Українки, О.Коби-
лянської, i у схвильованiй синiвськiй сповiдальностi.

Проте не всi твори знайшли мiсце в книжках
поета. Такi поезiї, як «Вiтряна брама», «Вбив я iдо-
ла в собi», «Дали одну, як солов’євi голос…» за ра-
дянських часiв не могли бути надрукованими,
оскiльки своєю iдейною спрямованiстю розходили-
ся з офiцiйною iдеологiєю. Пристрасне слово Вiкто-
ра Кушнiра гiдно поцiноване в незалежнiй Українi:
у 1996 роцi його посмертно прийнято до Спiлки
письменникiв України. 

У 1998 роцi до другої частини
хрестоматiї «Письменники Буко-
вини» ввiйшли твори поета, у
Княжполi та Нагорянах вiдкрили-
ся шкiльнi музейнi кiмнати, енцик-
лопедiя всесвiтньої мережi iнтер-
нет «Вiкiпедiя» мiстить сторiнку,
присвячену Вiкторовi Кушнiру. 

V. Закрiплення й узагальнення вивченого ма-
терiалу.

Чому розглянутi збiрки мають саме такi назви?
Якi жанри лiрики переважають у творчостi по-

ета?
Якi головнi ознаки поезiй Вiктора Кушнiра?
Якi провiднi мотиви поетичних збiрок? Узагаль-

нену вiдповiдь подати у формi асоцiативної схеми.
З р а з о к  с х е м и
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VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку.
Якi почуття пережили протягом уроку?
Яким чином продовжите знайомство з твор-

чiстю поета?
VІІ. Оголошення результатiв навчальної

дiяльностi (виставлення оцiнок).
Домашнє завдання. Вивчити напам’ять один–

два вiршi Вiктора Кушнiра, пiдготувати iдейно-ху-
дожнiй аналiз одного з них.

Роздуми 
над своєю долею 

Оспiвування
найсвiтлiшого

почуття – 
кохання

Роль i мiсце 
митця 

в суспiльствi

Мiркування
лiричного героя

над сенсом 
життя

Любов 
до України, 

народу, 
мови

Змалювання
краси 

рiдного 
краю

Провiднi 
мотиви 
поезiї 

Вiктора 
Кушнiра


