
 

Народився в Бердичеві 30 січня 1930 року. Майбутній 
письменник був сином січового стрільця Зиновія 

Нестайка, розстріляного енкаведистами (ворог 
народу!) в 1933 році. Батько знав п’ять мов. Дід і 

прадід письменника були греко-католицькими 
священиками, яких добре знали в Галичині. 

У матеріалах про життя й творчість часто згадується 

одна сімейна легенда. Мати-філолог Марія Довганюк 
народила Всеволода в перерві між читанням Ремарка. 

Акушер, старий єврей, сказав: «Мадам! У вас, 
здається, з’явився письменник!» Казкар жартував із 
цього приводу: «Так що я, можна сказати, народився 

між рядками». 

«Ми мешкали у будинку мадам Шурман, такої собі 
бердичівської господарки салонів. У мадам була 

онука Фріма, мого віку, котра мені дуже подобалась. 
Тому я, побачивши на порозі Фріму, голосно кричав: 

«Відкрийте двері, моя жінка йде!» 

Учителі зі шкіл таких європейських країн, як 
Болгарія, Польща, Португалія, Іспанія, Чехія, Греція 

та Литва створили мапу найпопулярніших дитячих 
книжок усієї Європи. Так-от, найпопулярніша, 

найкраща та найважливіша книга, яка представляє 
Україну, – «Тореадори з Васюківки» Всеволода 
Нестайка. У 1979 року Міжнародна рада з дитячої та 

юнацької літератури включила «Тореадорів з 
Васюківки» до Особливого Почесного списку Г. К. 

Андерсена (Special Hans Christian Andersen Honor 
List) як один із найвидатніших творів світової 

літератури для дітей, а фільм про сільських 
«тореадорів» здобув Гран-прі на Міжнародному 

кінофестивалі в Мюнхені (1968).  

Всеволода Нестайка вважають основоположником 
українського дитячого детективу. У 1990 році 
побачила світ його книга «Таємничий голос за 
спиною» такого літературного жанру. 
 

Критики називали Нестайка гумористом і веселуном. 

Справді, його твори допомагали читачам 

Цікаві факти 

 

 



Біографічні дані 

. 

 

30 січня 
1930 

Народився в м. Бердичеві на 
Житомирщині в сім’ї службо-
вця та вчительки. 

1933 Загинув батько, він з матір’ю 
переїхали до родичів у Київ. 

1943 З мамою Всеволод Нестайко 
провів два роки в страшній 
київській окупації.  

1947 Скінчивши десятирічку, всту-
пив на слов’янське відділен-
ня філологічного факультету 
КДУ. Повоєнні роки були не-
легкими, жили вони бідно. 

1950-1956 Працює у редакціях журналів 
«Дніпро», «Барвінок», у вида-
вництві «Молодь». 

1952 Закінчує філологічний факу-
льтет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 

1956-1987 Нестайко завідував редакці-
єю у видавництві «Веселка». 

1956 Перші оповідання для дітей 
В. З.Нестайко почав друкува-
ти в журналах “Барвінок” та 
“Піонерія”. Всеволод Зінові-
йович вступає до Спілки пи-
сьменників. 

1957 Нестайко одружується, дру-
жина Світлана Пилипівна су-
проводжує письменника на 
протязі всього його життя. 

1959 – 1976 Пише дитячі оповідання, каз-
ки, повісті і п’єcи. 

1978-2010 Написав 13 повістей, 2 пьєси, 
збірку детективів 

 1982 За повість-казку “Незвичайні 
пригоди у лісовій школі” був 
удостоєний премії ім. Лесі 
Українки. 

16 серпня 
2014 

Письменник помер у Києві. 

Все-
волод Нестайко та керівник видавництва А-БА

 

 

.  

«Тореадори з Васюкiвки» кадри з фільму  

Дорослий друг дитячої фантазії 


