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Ти не читав(ла) Всеволода Нестайка?  
Тоді я розповім тобі про нього, та його твори. 



Всеволод Нестайко  
30 січня 1930 -16 серпня 2014 



Біографія 
 Батько, Зіновій Нестайко, — народився в Чернелиці; закінчив 

гімназію в місті Бучачі, під час Першої світової війни був 
українським січовим стрільцем. Воював в лавах УГА.   

 Мама Нестайка викладала російську мову та літературу. По 
смерті батька у 1930-ті роки переїхала з сином до Києва, де під 
час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу. 

  Дід, о. Денис Нестайко — багаторічний декан і парох (УГКЦ) м. 
Бучача, знаний український громадський діяч Бучацького повіту.  

 В. Нестайко закінчив 10-літню загальну середню 
школу з одною четвіркою в табелі, зі срібною 
медаллю. Через обставини терору та війни не вчився 
у 5-му та 9-му класах. Курс 9-го класу пройшов 
самостійно за два місяці[3]. Після школи вступив на 
слов'янське відділення філологічного факультету 
Київського університету імені Тараса Шевченка. 
Закінчив навчання на філологічному факультеті 1952 

року.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F1%F2%E0%E9%EA%EE_%C2%F1%E5%E2%EE%EB%EE%E4_%C7%B3%ED%EE%E2%B3%E9%EE%E2%E8%F7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1952


Біографія 
 Працював у редакціях журналів «Дніпро», «Барвінок», видавництві 

«Молодь». З 1956 по 1987 рік завідував редакцією у видавництві 
«Веселка»[2]. 

 Витяг із першого оповідання, що написав у вісім років, про відважного 
мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці: «Ноги у 
мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків». 

 .[6] »П'ятдесятирічний шлях у дитячій літературі засвідчив виданням 
близько тридцяти книжок оповідань, казок, повістей і п'єс. Перше 
оповідання для дітей Всеволод Нестайко надрукував у журналі 
«Барвінок» в 24 роки. Також друкувався у «Піонерії». Перша книжка 
«Шурка і Шурко» побачила світ у 1956 році. 

 За його повістями та оповіданнями поставлено фільми «Одиниця з 
обманом», «Чудеса в Гарбузянах», короткометражна стрічка 
«Тореадори з Васюківки». 

 На початку 2000 року надрукував у «Барвінку» свою нову повість-казку 
«Ковалі Щастя, або Новорічний детектив». 

 2004 року В.Нестайко разом із поетом та редактором Іваном 
Малковичем опрацювали та опублікували нову авторську редакцію 
книги «Тореадори з Васюківки». Твір позбавлено деяких неминучих 
ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей, незрозумілих 
сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися й нові епізоди. 

 Вів програму на Національному радіо України «Радіобайка Всеволода 
Нестайка» 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%C2%BB_%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F1%F2%E0%E9%EA%EE_%C2%F1%E5%E2%EE%EB%EE%E4_%C7%B3%ED%EE%E2%B3%E9%EE%E2%E8%F7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F1%F2%E0%E9%EA%EE_%C2%F1%E5%E2%EE%EB%EE%E4_%C7%B3%ED%EE%E2%B3%E9%EE%E2%E8%F7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Твори 
Читала, раджу й вам! 



“Загадка старого клоуна” 
 Цей пригодницький роман 

Всеволода Нестайка, який 
побачив світ 1982 року, 
перевидається вперше. 
Автор розповідає про 
київське шкільне життя 
вчорашнього сільського 
хлопчика Стьопи Наливайка, 
про його друзів із 6-Б та про 
його фантастичні мандри в 
минуле і майбутнє за 
допомогою старшого друга 
Чака, старого клоуна і 
чаклуна.  



Неймовірні детективи 

 Женя Кисіль і Вітасик 
Дорошенко, звичайні 
київські школярі, ніколи 
не думали, не гадали, 
що їм доведеться 
розплутувати загадкові 
злочини з присмаком 
містики. Проте хіба 
можна лишатися 
осторонь, коли поруч 
коїться неймовірний 
детектив? І коли 
допомоги потребують 
капітани міліції?..  



“В країні Сонячних Зайчіків” 
 До збірки увійшли три 

казкові повісті 
Всеволода Нестайка: "В 
Країні Сонячних 
Зайчиків", "Незнайомка 
з Країни Сонячних 
Зайчиків" та "В Країні 
Місячних Зайчиків". Ці 
веселі, дотепні й мудрі 
твори полюбилися не 
одному поколінню юних 
українців, їх також із 
задоволенням читають 
діти інших країн. 



Одиниця з обманом 

 Розкривайте двері і 
заходьте — перед вами 
четвертий «Б» клас: 
чотирнадцять 
хлопчиків і десять 
дівчаток. Знайомтеся з 
ними, з їхнім життям, 
їхніми пригодами, часом 
веселими, смішними, а 
часом і прикрими.  



Тореодори з Васюківки 

 Дуже цікава книга, де Ява 
Рень і Павлуша Завгородній, 
по іншому - Іван Васильович 
і Павло Денисович дуже 
веселі, винахідливі та дружні 
хлопці. Хлопці дуже хотіли 
стати винахідниками. В їхніх 
мріях було викопати метро 
під свинарником, зробити 
підводний човен, вони 
намагаються влаштувати 
справжню кориду з коровою 
Контрибуцією, беруть участь 
у театральних постановах 
разом з однокласниками - 
звичайно, все це не без 
пригод і не без гумору!  




