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Наталя Львівна Забіла – перший лауреат літературної премії ім. 
Лесі Українки. Письменниця по праву вважається зачинателькою 
сучасної української дитячої літератури. 

Саме про неї піде мова в цій попереджувальній довідці.  
Довідка складена на основі документів, які є у фондах 

Підволочиської центральної дитячої бібліотеки та Підволочиської 
центральної районної бібліотеки. В межах розділів матеріал 
розміщено в алфавітному порядку. 

Довідка адресується учням загальноосвітніх шкіл, працівникам 
дитячих бібліотек, вчителям та всім шанувальникам творчості Наталі 
Забіли. 
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Талановитість авторів літературних творів, 

особливо для дітей, найчастіше вимірюється часом. 
Деякі імена безслідно зникають і залишаються лише в 
пам’яті істориків, а деякі з великим задоволенням читає 
не одне покоління. Саме до останніх можна віднести 
творчість дитячої письменниці Наталі Забіли. 
Притаманне їй уміння просто і невимушено 
розмовляти з дітьми, знання психології малят, уміння 
писати зрозуміло й цікаво, лірично й серйозно, подаючи 
одночасно потрібну інформацію та виховуючи найкращі 
людські якості, залишають її твори актуальними й до 
сьогодні. 
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Народилася Наталя Забіла 
 5 березня 1903 року, в м. Сан-
Петербурзі, в дворянській родині, де 
живопис, музика, література були 
органічною частиною сім`ї. Родинні 
зв’язки єднають з уславленими 
живописцями М.Ге та В.Врубелем. 
Коли Наталі виповнилось 14 років, 
сім`я з російської столиці переїхала в 
містечко Люботин поблизу Харкова. 
Ще 16-ти річною дівчинкою Наталя 
Забіла почала працювати вчителькою, 

а згодом, закінчивши Харківський інститут народної освіти, 
надрукувала свій перший вірш. 

З`явилися і перші книжки для дітей «За волю», 
«Повість про червоного звіра», збірка творів для дорослих 
«Далекий край». У творчому доробку письменниці вірші, 
повісті, оповідання, п’єси і драматичні поеми, а також 
опубліковані у періодичних виданнях десятки вдумливих 
статей і рецензій. На таких творах, як, «Про Тарасика й 
Марисю», «Катруся вже велика», «Під дубом зеленим», 
«Веснянки», «Про дівчинку Маринку», «Перший крок», 
«Малим про велике», «Веселі друзі» та багатьох інших 
виховувалось не одне покоління української дітвори. 
Найвідомішою книжечкою у 30-ті роки була «Ясоччина 
книжка». 

Наталя Забіла – автор підручників «Читанка» для 2-го 
класу (1933рік), «Читанка» для 3 класу (1939р.), які 
перевидавались кілька разів. 

 Відомі і інші збірочки та окремі твори, які 
засвідчили, що Наталя Забіла не випадково ступила на  
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нелегкий шлях дитячого письменника. Це, зокрема, 
«Олівець - малювець», «Хатинка на ялинці», «Зайчик», 
«Дерев’яний бичок», де поетеса творчо використала 
народно-пісенні здобутки, а також досвід митців старшого 
покоління – Корнея Чуковського, Самуіла Маршака та 
інших. 

Творчість Забіли – це справжня  «материнська книга», 
яка весело і цікаво розповідає про світ речей і природу, 
вчить правил поведінки та формує певні уявлення про 
мораль, образно й тактовно розповідаючи «що таке – добре, 
а що таке – погано». 

Довгий час письменниця очолювала Харківську 
письменницьку організацію, редагувала популярний 
дитячий журнал «Барвінок», багато років була головою 
комісії дитячої літератури у Спілці письменників України. 

Пішла з життя Наталя Львівна Забіла 6 лютого 1985 
року, подарувавши дітям майже 200 книжок. Упродовж 
усього творчого життя вона сповідувала один принцип: для 
дітей треба писати добре, як і для дорослих, і ще краще. 

Саме тому книжки письменниці й до нині читають, 
знають і люблять. 
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Твори Наталі Забіли 
 

Забіла, Наталя Львівна. Весела абетка [Текст]: вірші / 
Н. Л. Забіла; худож. О. Кохан. — К. : Веселка, 1989. — 34 
с.: ілюстр. 

Забіла, Н. Л. Веселий корабель [Текст]:вірші, 
оповідання та казки / Н. Л. Забіла ; мал. О. Якутович.—     
К.: Веселка, 2004. — 119 с.: ілюстр. — (Українській дитині) 

Забіла, Наталя Львівна. Веселим малюкам [Текст] : 
вірші / Н. Л. Забіла; худож. Є. В. Матвєєв. — К. : Веселка, 
1980. — 85 с. : ілюстр. 

Забіла, Наталя Львівна. Вибрані твори [Текст]: в 4 т.  
Т. 1 : Веселим малюкам (вірші для дошкільнят та молодших 
школярів) / Н. Л. Забіла; худож. М. Пікалов. — К. : Веселка, 
1971. — 207 с.: ілюстр., портр. 

Забіла, Наталя Львівна. Вибрані твори [Текст] : в 4 т. 
Т. 2: У широкий світ: вірші, казки / Н. Л. Забіла; худож. 
оформ. О. Якутович; мал. портрет А. Силаєв.— К.: Веселка, 
1983. — 207 с.: ілюстр. 

Забіла, Наталя Львівна. Вибрані твори [Текст] : в 4 т. 
Т. 3: В казках і в житті: оповідання, казки, повість / Н. Л. 
Забіла; мал. Є. Котляра. — К.: Веселка, 1984. — 319 с. : 
ілюстр., портр. 

Забіла, Наталя Львівна. Вибрані твори [Текст] : в 4 т. 
Т. 4: Завісу відкрито: п'єси / Н. Л. Забіла; худож. О. Я. 
Кутович. — К. : Веселка, 1984. — 248 с. 

Забіла, Н. Дивовижні пригоди хлопчика Юрчика та 
його діда [Текст] : фантастичні оповідання / Н. Забіла .- К.: 
Веселка, 1980 .- 101 с. : ілюстр. 
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Забіла, Н. Казка про яблучко, срібну мисочку та 
сміливу хвору дівчинку [Текст] / Н. Забіла . – К.: Веселка, 
1974. - 23с. 

Забіла, Наталя Львівна. Казка про яйце-райце [Текст] : 
укр. нар. казка в оброб. Н. Забіли / Н. Л. Забіла; мал. А. Г. 
Павловської. — К.: Веселка, 1976. — 22 с.: ілюстр. 

Забіла, Наталя Львівна. Про дівчинку, яка всього 
боялась [Текст] : книжка-картинка / Н. Л. Забіла; худож.    
С. Васильченко. — К.: Веселка, 1990. — 16 с.: ілюстр. 

Забіла, Н. Стояла собі хатка [Текст] / Н. Забіла; худож. 
А. Конопатський. — К.: Махаон-Україна, 2001. — 16 с.: 
ілюстр. — (Прочитай мені вірші). 

Забіла, Н. Л. Троянові діти [Текст] : драм. поема / Н. Л. 
Забіла; худож. О. Павловська. — К. : Веселка, 1982. —    
100 с.: ілюстр. — (Бібліотечна серія). 

Забила, Н. Л. Удивительные приключения мальчика 
Юрчика и его деда [Текст] : фантаст. рассказы: пер. с укр. / 
Н. Л. Забила; рис. В. Игнатова. — 2-е изд. — К.: Веселка, 
1987. — 95 с.: илюстр. 

Забіла, Н. Л. Ясоччина книжка [Текст]: оповідання /   
Н. Л. Забіла; мал. А. Гілевич. — 4-е вид. — К.: Веселка, 
2000. — 28 с.: ілюстр. 
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Інтернет ресурси про Наталю Забілу 

 
 uk.wikipedia.org/wiki/Забіла_Наталя_Львівна 
 www.pisni.org.ua/persons/2599.html  
 kazkar.info/publ/avtorska_kazka/natalja_zabila/30  
 www.ukrlit.vn.ua/author/zabila_natalya.html  
 www.ukrlit.vn.ua/biography/zabila_natalya.html  
 ababahalamaha.com.ua/uk/Забіла_Наталя  
 vsiknygy.net.ua/review/745/  
 www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5249  
 http://skarbnu4ka.com/category/avtors-ka-kazka/наталя-

забіла/  
 http://kid-book-museum.livejournal.com/tag/  
 http://bibliokid.if.ua/novyny/ostanni-novyny/606-natalya-

zabila-110-rokiv-vid-dnya-narodzhennya.html 
 www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-19159348  
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