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...А коли я став по-справжньому 

дорослим, мені страшенно 
захотілося повернутись назад у 

дитинство — догратися, 
досміятися, добешкетувати... 

Вихід був один — стати 
дитячим письменником. Так я й 

зробив. І, пам’ятаючи своє 
невеселе дитинство, я намагався 

писати якомога веселіше... 
В. Нестайко 

 
 

  Шановні діти!  
 Важко знайти в нашій літературі щось настільки веселе, 

талановите й дотепне, як неперевершені книги Всеволода 

Нестайка, якого часто називають Гоголем сучасної української 

літератури.  

 Будучи досвідченим письменником, Всеволод Зіновійович 
говорив, що побути дитиною йому завадила Велика Вітчизняна 

війна, тому й став він дитячим письменником, щоб у творах 

повертатись у дитинство, догратись, досміятись. На його книжках 

виросло кілька поколінь, а твори – були визнані золотим фондом 

дитячої літератури. 

 Вашій увазі представляємо інформаційний список 

літератури, присвячений видатному українському дитячому 

письменникові Всеволоду Зіновійовичу Нестайку. 

 Матеріал у даному списку подано в алфавітному порядку 

назв творів автора. 

 Інформаційний список розрахований на читачів-учнів 5-6 

класів. 
 Джерела подані за період з 1977-2014 рр. 

 Даний список підготовлений за матеріалами фондів 

бібліотек нашого району, міста та Інтернет-ресурсів. 
 Ї 
 

Укладач: Проценко А. М. 

 Відповідальна за випуск: Приходько Н. О. 
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Всеволод Зіновійович Нестайко 

народився 30 січня 1930 року  

в місті Бердичеві на Житомир-

щині в сім’ї службовця. 

 

 У 1933 році  сім’я, 

рятуючись від голоду, переїхала 

до родичів у Київ. Все своє свідоме життя Всеволод 

Нестайко прожив у столиці.  Як пише сам письменник: “...І 

хоч би де мені доводилось побувати, хай навіть у 

найцікавішій подорожі, коли я повертаюсь до Києва, 

серце у мене б’ється від радісного хвилювання зустрічі з 

рідним містом”.  

 

 Безтурботним було життя хлопчика в молодшій 

школі, та закінчилось воно раптово – почалася Велика 

Вітчизняна війна. З мамою Всеволод Нестайко провів два 

роки в страшній київській окупації. 

 

 У 1952 році, майбутній письменник закінчив 

слов’янське відділення філологічного факультету 

Київського університету ім. Тараса Шевченка. 

 

 За роки письменництва він був членом редакцій 

журналів "Дніпро", "Барвінок", працював у видавництві 

"Веселка". 

 

 Його найвідоміші твори – підліткова трилогія 

"Тореадори з Васюківки", казки "У країні сонячних 

Зайчиків" та "Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків",  
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оповідання "Одиниця з обманом", "П'ятірка з 

хвостиком", "Загадка старого клоуна", "Чудеса в 

Гарбузянах" та багато інших, які навчають доброти, 

чесності, мужності. 
  

 Літературні доробки Нестайка перекладені багатьма 

мовами, а "Тореадори з Васюківки" 1979-го року внесли до 

особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена – 

як видатний твір дитячої літератури. 
 

 За творами письменника поставлено фільми, які 

отримали міжнародні нагороди. 
 

 Всеволод Нестайко – лауреат літературної премії 

імені Лесі Українки (за повість-казку “Незвичайні пригоди 

в лісовій школі”),  

- премії імені Миколи Трублаїні (за повість-казку 

“Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків”), 

 - премії імені Олександра Копиленка (за казку 

“Пригоди їжачка Колька Колючки та його вірного друга  і  

однокласника зайчика Косі Вуханя”). 
 

  Не стало письменника 16 серпня 2014 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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Видання автора: 

 

 1. Нестайко, В. З. Вибрані твори. [У 2-х т.]. Т. 1 : 

Тореадори з Васюківки : трилогія про пригоди двох друзів / 

мал. Є. В. Семенова. – К.: Веселка, 1990. – 495 с.: іл. 

 

 2. Нестайко, В. З. Вибрані твори. [У 2-х т.]. Т. 2 : 

П`ятірка з хвостиком : повісті та повісті-казки / мал. А. П. 

Василенка. – К.: Веселка, 1990. – 511 с.: іл. 

 

 3. Нестайко, В. З. Дивовижні пригоди в лісовій школі 

: Сонце серед ночі ; Пригоди в Павутинії / худож. В. 

Харченко. – Х.: Школа, 2013. – 208 с. : іл. – (Дитячий 

бестселер). 

 

 4. Нестайко, В. З. Загадка старого 

клоуна : повість / мал. Ю. Радіч-Демидьонок. 

– К. : Країна мрій, 2010. – 272 с. : іл. 

 

 5. Нестайко, В. З. Казкові пригоди і 

таємниці : повісті-казки / мал. А. П. 

Василенка. – Київ : Веселка ; Тернопіль : 

Навчальна книга - Богдан, 2003. - 447 с. : іл. 

 

 6. Нестайко, В. З. Космонавти з нашого будинку : 

повість і оповідання / мал. Ю. Радіч-Демидьонок. – К. : 

Країна мрій, 2010. – 352 с.: іл. 

 

 7. Нестайко, В. З. Країна Сонячних Зайчиків : казкові 

повісті / мал. Ю. Радіч-Демидьонок. – К. : Країна мрій, 2011. 

– 352 с. : іл. 
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 8. Нестайко, В. З. Незнайомець з тринадцятої 

квартири або Злодії шукають потерпілого : пригодницька 

повість, написана Явою Ренем та Павлушею Завгороднім 

удвох / мал. А. П. Василенка. – К.: Веселка, 1977. – 143 с. : 

іл. 

 

 9. Нестайко, В. З. Одиниця з обманом : повісті і 

оповідання / мал. Є. Житник. – Х.: ВД „Школа”, 2006. – 320 

с.: іл. 

 

 10. Нестайко, В. З. Олексій Веселесик і Жарт-Птиця ; 

Казка про Жарт-Птицю : казкові повісті / худож. О. Чичик. – 

К. : Країна мрій, 2014. – 96 с. : іл. 

 

 11. Нестайко, В. З. Пригода в 

кукурудзі : оповідання / мал. Ю. Радіч-

Демидьонок. – К. : Країна мрій, 2011. – 208 

с. : іл. 

 

 12. Нестайко, В. З. Пригоди близнят-

козенят. ; Пошукове бюро знахідок „Кузя, 

Юзя і компанія” : казкові повісті / худож. О. 

Чичик. – К. : Країна мрій, 2014. – 96 с. : іл. 

 

 13. Нестайко, В. З. Пригоди журавлика : казкова 

повість / худож. О. Чичик. – К. : Країна мрій, 2014. – 96 с. : 

іл. 

 

 14. Нестайко, В. З. Таємниця Віті Зайчика : повісті / 

худож. А. П. Василенко. – К. : Веселка, 1986. – 302 с. : іл. 
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 15. Нестайко, В. З. Тореадори з 

Васюківки : трилогія про пригоди двох 

друзів : нова авторська редакція з новими 

епізодами / худож. А. П. Василенко. – 14-е 

вид. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 

542 с. : іл. 

 

 

 

16. Нестайко, В. З. Чарівні окуляри : 

правдиво-фантастична повість про 

надзвичайні пригоди київських школярів 

/ мал. Ю. Радіч-Демидьонок. – К. : Країна 

мрій, 2013. – 192 с. : іл. 

 

 

 

 

 

 

Про автора: 

 

 1. Всеволод Нестайко : бібліографічний нарис / 

уклад. Н.  

О. Гажаман, Н. П. Марченко  // Шкільна бібліотека. - 2012. - 

№ 1. - С. 39-57. 

 2. Денисовець, І. Мовні засоби гумору в трилогії 

«Тореадори з Васюківки» В. Нестайка // Імідж сучасного 

педагога. – 2009. - № 1/5. - С. 48-51. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Denysovets_Iryna/
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 3. Микитин, Т. П. Мандрівка в Країну Дитинства : 

презентація творчості В. З. Нестайка для учнів 4-6-х класів 

// Шкільна бібліотека. – 2011. – № 7. – С. 43-48. 

 4. Національна бібліотека України для дітей. – 

http://www.chl.kiev.ua/95/Writer_1/Nestaikobd.html. 

 5. Огороднійчук, З. С. Метод проектів у роботі 

шкільної бібліотеки : проект "Сонячний казкар із 

Бердичівщини" // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 1/2. – С. 

8-13 

 

 6. Ситченко, А. Виховуємо романтиків : матеріали до 

уроків з вивчення повісті В. Нестайка "Тореадори з 

Васюківки" // Українська література в загальноосвітній 

школі. – 2011. – № 3. – С. 21-26. 

 

 7. Степаненко, В. Вивчаємо повість В. Нестайка 

"Тореадори з Васюківки" // Українська література в 

загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 27-29. 

 

 8. Ткачук, Г. В Країні Сонячних Зайчиків : робота з 

дитячими книжками В. Нестайка у 3 класі // Початкова 

школа. – 2010. – № 3. – С. 18-21. 

 

http://www.chl.kiev.ua/95/Writer_1/Nestaikobd.html

