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Всеволод Нестайко 

 

(30 січня 1930 р.- 16 серпня 

2014 р.) 
 

Всеволод Нестайко  - класик 

сучасної української дитячої літератури. 

Усі його книги та оповідання 

відрізняються яскравими персонажами, веселими і 

захоплюючими пригодами, фірмовим авторським гумором, а 

також повчальними історіями, які виховують в дітях тільки 

позитивні якості.  

Чарівник із країни сонячних зайчиків, український Марк 

Твен — як тільки не називали автора найкращих українських 

дитячих романів та казок. У три роки Всеволод Нестайко 

лишився без батька, коли того, колишнього січового стрільця, 

заарештували. В одинадцять пізнав лихо війни, коли Київ 

окупували фашисти. А далі «Тореадори з Васюківки», «В Країні 

Сонячних Зайчиків», «Незвичайні пригоди у лісовій школі» — 

майже не мавши дитинства, він присвятив життя тому, щоб 

дарувати казкове, сповнене пригод дитинство мільйонам 

українців. 

 

 

 

На рахунку метра – п’ять 

літературних премій національного 

масштабу. А його трилогія 

“Тореодори з Васюківки” внесена до 

Особливого почесного списку ім. 

Андерсона як один із найвидатніших 

творів світової літератури для дітей. 

Твори В. Нестайка перекладено 

багатьма мовами. За творами 

письменника поставлено фільми, які 

отримали міжнародні нагороди. 
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https://mala.storinka.org/всеволод-нестайко-

казки-для-дітей.html 
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http://booksonline.com.ua/index.php?author=Нестайко Всеволод 

 

https://royallib.com/author/nestayko_vsevolod.html 

 

http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=search_show_list&

author_name=%CD%E5%F1%F2%E0%E9%EA%EE+%C2%F1%E

5%E2%EE%EB%EE%E4 

 

https://www.rulit.me/author/nestajko-vsevolod-zinovevich 

 

https://litvek.com/av/129822 

 

https://www.livelib.ru/author/229575-vsevolod-nestajko 

 

http://lib.shiftcms.net/lib_search/ 
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Романченко А.П. Міфоніми в літературній казці В.Нестайка 
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Всеволод Нестайко. Вибране. Аудіокниги 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL47_m_Ga4AedtbctI5E0uq

TkFvDl8EyRm 

 

Романченко А.П. Ономастичний простір літературної казки 

Всеволода Нестайка 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123

456789/1826/1/%D0%9E%D0%BD%D0%B

E%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%2

014%202011_161-170%2b.pdf 

 

Атрошенко Г. Тварини у хронотопі казки 

Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди 

в лісовій школі»  

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7869/1/at

roshenko_2017_13.pdf 

 

Атрошенко Г.І., Негрій І.І. Поетика казок Всеволода Нестайка: 

мовностилістичний аспект 

http://oaji.net/articles/2015/796-1421928042.pdf 

Чернявська І.С. Функціонування фразеологізмів у трилогії 

Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» 

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/article/view/2427/2

458 

 

Вірич Н.В. Екзистенційне спрямування прози В. Нестайка 

https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/n._v._virich_ekzis

tencia_spravania_prose_v._nestayko.pdf 
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Відео: 

Всеволод Нестайко. Родом із дитинства 

https://1tv.com.ua/video/program/vsevolod_nestaiko 

 

Зіркова історія В.Нестайка 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih-YZA7GEiI 

 

Став дитячим письменником не маючи власного дитинства: 

історія Всеволода Нестайка 

https://www.youtube.com/watch?v=RhP6Vn10lss 

 

 

Короткометражний фільм за твором «Тореадори з Васюківки» 

https://www.youtube.com/watch?v=lRc7Fbnfw0o 

 

https://1tv.com.ua/video/program/vsevolod_nestaiko
https://www.youtube.com/watch?v=Ih-YZA7GEiI
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