
Радимо до прочитання: 
 

– «Аладдін» 

– Баум, Ф. «Чарівник країни Оз» 

– Бернет, Ф. «Маленька принцеса» 

– Бічер-Стоу, Г. «Хатина дядьки 

Тома» 

– Верн, Ж. «20000 льє під водою» 

– Винниченко, В. «Федько-

халамидник» 

– Гауф, В. «Малий Мук» 

– Дойл, А.-К. «Утрачений світ» 

– Кіплінг, Р. «Мауглі» 

– Кокотюха, А. «Мисливці за 

привидами» 

– Купер, Ф. «Останній із могікан» 

– Лондон, Д. «Біле ікло» 

– Морозенко, М. «Найвірніші» 

– Почепцов, Г. «Невидимі замки» 

– Рід, Т. М. «Морське вовченя» 

– Стівенсон, Р. Л. «Чорна стріла» 

– Тютюнник, Г. «Климко» 

– Уайльд, О. «Зоряний хлопчик» 

– Шоу, Б. «Пігмаліон» 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(працює у тестовому режимі) 
 

Понеділок-Четвер: 12.00–18.00 

П’ятниця, Субота: вихідний 

Неділя: 12.00–18.00 

Останній понеділок місяця – 

санітарний день 

 
 
 
 
 
 

 

Адреса: м. Київ, вул. Бальзака, 28 

тел.: (044)515-61-70 

імейл: library115@ukr.net 

вебсторінка: 

https://desnabib.kiev.ua 

https://www.facebook.com/lybra115 

 

 
 

 

 

 

 № 115 для дітей 
 
 
 

Всеволод Нестайко 

радить прочитати 

до 90-річчя від дня народження 
українського дитячого письменника 

 
 

Рекомендаційний список 
літератури 

  
для дітей молодшого  

та середнього віку 

 
 

Київ, 2020 

Централізована бібліотечна 
система 

Деснянського району  
м. Києва 

Графік роботи  
бібліотеки: 

Контактна інформація: 

https://desnabib.kiev.ua/
https://www.facebook.com/lybra115


ЛЮБІ ДРУЗІ!  
 

Класик сучасної української 

дитячої літератури, лауреат багатьох 

літературних премій Всеволод 

Нестайко звертається саме до вас: 
 

«Мої маленькі читачі — це рідні 

улюблені діти. Їхню любов я відчуваю 

щодня, отримуючи величезну 

кількість листів не лише від окремих 

читачів, а й від цілих класів. Тому 

мене дуже непокоїть, коли дітлахи 

віддають перевагу комп’ютерним 

іграм, телебаченню, а не книжці. З 

великої кількості книжок, написаних 

вітчизняними і зарубіжними 

письменниками, я сам дізнавався про 

різні країни, відкривав для себе дещо 

нове. Пізнавав добро і зло, поринав у 

фантастичні мрії, і тому мені дуже 

хочеться, щоб юні читачі також 

зачитувалися творами Марка Твена, 

Жуля Верна, Майна Ріда і багатьох 

інших. Читайте, читайте і ще раз 

читайте» 

Всеволод Нестайко 

 
Пропонуємо вам добірку книг із 

серії «Всеволод Нестайко радить 

прочитати», куди увійшли найкращі 

твори класиків світової літератури. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


