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Вебліографічна довідка “Тарас Прохасько, 

сучасний український письменник” створена до 50-
річного ювілею письменника із циклу “Письменники – 
ювіляри 2018 року”. 

 

Мета вебліографічної довідки: ознайомити з 

життєвим та творчім шляхом сучасного українського 

письменника і журналіста. 

 
Збір інформації проведено за матеріалами сайтів 

Інтернету. 
  

Довідка складається з п’яти розділів:  

1 розділ – біографія 

2 розділ – твори 

3 розділ – нагороди 

4 розділ - переклади  

5 розділ – інтернет-ресурси 
    
        Вебліографічна довідка розрахована на широке коло 
читачів.  
 

                                                  Укладачі: Шихайлова О. М. 

                Шевченко С. Ю.   
 

 

 

 

Контактна інформація: 

Адреса: м. Київ, вул. Жукова, 22 

Телефон: (044)518-52-41 

e-mail: library119@ukr.net 

                                                                  веб-сторінка: http://desnabib/kiev.uа

http://desnabib/kiev.uа
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           «У 12 років я уявляв себе серйозним письменником і  
навіть подумати не міг, що писатиму для дітей.» 

Тарас Прохасько 

 

Біографія 

 
Тарас Богданович Прохасько - сучасний 

український письменник, журналіст, брат 
перекладача Юрія Прохаська, племінник 
письменниці Ірини Вільде. Народився 16 травня 
1968 року у місті Івано-Франківську. 

У 1992 році закінчив біологічний факультет 
Львівського державного університету імені Івана 
Франка. Брав участь у студентському русі 1989-
1991 років, у «революції на граніті» у Києві 1990 
року. 

За словами Прохаська, він вирішив стати 
письменником ще з 12 років. У школі не читав 
українських авторів. Тільки після армії прочитав 
вірші Дмитра Стуса та почав писати сам.  
Оскільки Тарас вчився на абсолютно 
немистецькому біологічному факультеті, він 
певний час вважав, що сучасної української 
літератури не існує. У 1990 році познайомився з 
письменником Юрком Іздриком, який розвісив в 
Івано-Франківську оголошення про створення 
літературно-мистецького часопису «Четвер». 

Перші твори Прохаська Іздрик не прийняв, 
а згодом Тарас написав своє перше оповідання 
«Спалене літо», яке було опубліковане у 
часописі. 
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Після закінчення навчання змінив безліч 
професій: трудився в Івано-Франківському 
інституті карпатського лісівництва, викладав у 
школі рідного міста, був барменом, сторожем, 
ведучим на радіо FM «Вежа», працював у 
художній галереї, в газеті, на телестудії. 

  
У 1998 році почав працювати журналістом у 

львівській газеті "Експрес", згодом писав 
авторські колонки до "Експресу" та "Поступу".  

Коли друзі Прохаська створили «газету його 
мрій», почав писати статті та вести авторську 
колонку в Івано-Франківській обласній тижневій 
газеті "Галицький кореспондент". 

У 2004 році кілька місяців прожив у 
Кракові, отримавши літературну стипендію 
польської культурної фундації «Stowarzyszenie 
Willa Decjusza — Homines Urbani». 
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У квітні 2010 року Прохасько вперше 
відвідав США, де в нього відбулися творчі вечори 
у Нью-Йорку та Вашингтоні. 

Тарас Прохасько є Членом Асоціації 
українських письменників. 
 

Твори 

 
 

Прохасько, Т. БотакЄ 
[Текст] / Тарас 
Прохасько. – Івано-
Франківськ : Лілея НВ, 
2010. – 432 с. 

 

 
 

 
 

 
 

Прохасько, Т. Життя і 
сніг [Текст] : книжка-
картинка / Тарас 
Прохасько, Мар’яна 
Прохасько ; худож. 
Мар’яна Прохасько. – 
Львів : Вид-во Старого 
Лева, 2017. – 48 с. : іл. 

 

 



6 

 

 

 

 
Прохасько, Т. НепрОсті 
[Текст] : роман / Тарас 
Прохасько. – Івано-Франківськ 
: Лілея НВ, 2015. – 158 с. – 
(Майстри української прози). 
 

 
 

 
 

 
Прохасько, Т. Порт 
Франківськ [Текст] / Тарас 
Прохасько. – Івано-
Франківськ : Лілея НВ, 
2006. – 48 с. 

 

 
 

 
 
Прохасько, Т. Прикарпатці в 
АТО [Текст] / Тарас 
Прохасько. – Івано-
Франківськ : Лілея НВ, 2015. – 
128 с. : іл. – (Героям слава!). 
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Прохасько, Т. Радість 
контакту. Розмови з Тарасом 
Прохаськом [Текст] : до книги 
ввійшли вибрані розмови з 
Тарасом Прохаськом, які 
публікувалися в паперових та 
електронних ЗМІ / Тарас 
Прохасько. – Івано-
Франківськ : Дискурсус, 2015. 
– 208 с. 

 
 

Прохасько, Т. Хто зробить 
сніг [Текст] : тепла казка про 
родину кротів та їх 
тринадцять кротенят / Тарас 
Прохасько, Мар’яна Прохасько 
; худож. Марьяна Прохасько. – 
Львів : Вид-во Старого Лева, 
2013. – 72 с. : іл. – 
(Ілюстровані історії та казки). 

 

 
 

Прохасько, Т. Як зрозуміти 
козу [Текст] : ілюстровані 
історії та казки / Тарас 
Прохасько, Мар’яна Прохасько 
; худож. Мар’яна Прохасько. – 
Львів : Вид-во Старого Лева, 
2015. – 80 с. : іл. 
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Нагороди 
 

• 1997 р. — лауреат премії видавництва 
«Смолоскип»; 

 

• 2006 р. — перше місце у номінації 
«Белетристика» за книгу «З цього можна було б 
зробити кілька оповідань» (версія журналу 
«Кореспондент»); 

 

• 2007 р. — третє місце у номінації 
«Документалістика» за книгу «Порт Франківськ» 
(версія журналу «Кореспондент»); 

 

• 2007 р. — лауреат літературної премії імені 
Джозефа Конрада (заснована Польським 
інститутом у Києві); 

 

• 2011 р. — книгу «БотакЄ» визнано «Книгою 
року»; 

 

• 2013 р. — премія імені Юрія Шевельова за 
книгу «Одної і тої самої»; 

 

2013 р. – книга «Хто зробить сніг» – переможець 
конкурсу «Книга року ВВС - 2013»; 
 

• 2014 р. – книга «Хто зробить сніг” увійшла до 
найпрестижнішого світового каталогу дитячих 
видань «Білі круки - 2014»; 
 

• 2014 р. – книга «Куди зникло море» визнана 
лауреатом премії «Найкраща книга Форуму 
видавців». 
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Переклади,  

зроблені Тарасом Прохаськом 

 
 Чеслав Хованець. Вірмени у Станиславові в 

XVII—XVIII століттях. - Івано-Франківськ : 

Лілея-НВ, 2008. 

 

 Каміль Баранський. Станиславів до і після 

1919 року. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

2009. 

 

 Венедикт Площанський, Галицько-руське 

місто Станиславів з достовірних джерел. 

Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. 

 

 Леон Штрайт. Станиславівські синагоги. -

Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. 

 

 Станіслав Вінценз. На високій полонині. - 

Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. 

 

 Анджей Стасюк. Галицькі оповідання. – 

Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. 

 

 Анджей Стасюк. Схід. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2014. 

 

 



10 

 

Переклади творів 

Тараса Прохаська 

іноземними мовами 

 «Inne dni Anny» (Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2001) 

 «Niezwykli» (Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2005) 

 «Z tego można zrobić kilka opowieści» (Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2005) 

 «Spalone lato» (Kraków : Nemrod, 2007) 

 «Daraus lassen sich ein paar Geschichten machen» 

(Suhrkamp, 2009) 

 «НепрОстые» (Москва : AdMarginem, 2009) 

 «The UnSimple», електронна публікація (Amazon) 

 Польською — "Inne dni Anny (Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2001) (переклади Лідії 

Стефанівської та Ренати Руснак) 

 Англійською — повість «Некрополь» 

опублікована в антології «Two Lands, New 

Visions» (1998) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Suhrkamp
http://www.amazon.com/The-UnSimple-ebook/dp/B005PGOLKO
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Інтернет-ресурси 
 

1. Біографія Тараса Прохаська [Електронний 
ресурс] // OnlyArt. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: https://onlyart.org.ua/biographies-poets-
and-writers/prohasko-taras-biografiya/, вільний 
(дата звернення: 2011-2017). – Назва з екрана. – 
Мова укр. 
 

2. Джи, Джей. Тарас Прохасько біографія та 
цікаві факти [Електронний ресурс] // Довідник 
цікавих фактів та корисних знань. – Електрон. 
текст. – Режим доступу: 
http://dovidka.biz.ua/taras-prohasko-biografiya-
ta-tsikavi-fakti/, вільний (дата звернення: 2013-
2018). – Назва з екрана. – Мова укр. 

 
3. Прохасько Тарас [Електронний ресурс] // 

Буквоїд. – Електрон. текст. – Режим доступу:  
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Prohasko_Tar
as.html, вільний (дата звернення: 2000-2018). – 
Назва з екрана. – Мова укр. 
 

4. Прохасько Тарас [Електронний ресурс] 
// Видавництво Старого Лева. – Електрон. текст. 
– Режим доступу: https://starylev.com.ua/old-
lion/author/prohasko-taras, вільний (дата 
звернення: 2018). – Назва з екрана. – Мова укр.  
 

5. Прохасько Тарас [Електронний ресурс] / 
ОУНБ імені І. Франка // Івано-Франківська 
обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. 
Франка. – Електрон. текст. – Режим доступу: 

https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/prohasko-taras-biografiya/
https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/prohasko-taras-biografiya/
http://dovidka.biz.ua/taras-prohasko-biografiya-ta-tsikavi-fakti/
http://dovidka.biz.ua/taras-prohasko-biografiya-ta-tsikavi-fakti/
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Prohasko_Taras.html
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Prohasko_Taras.html
https://starylev.com.ua/old-lion/author/prohasko-taras
https://starylev.com.ua/old-lion/author/prohasko-taras
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http://lib.if.ua/litprem/1349868194.html, вільний 
(дата звернення: 18.05.2018). – Назва з екрана. – 
Мова укр. 

 
6. Тарас Прохасько [Електронний ресурс] 

// Український центр. – Електрон. текст. – Режим 
доступу: 
http://www.ukrcenter.com/Література/19549/Тар
ас-Прохасько/Біографія, вільний (дата 
звернення: 2001-2011). – Назва з екрана. – Мова 
укр. 

 
7. Прохасько Тарас Богданович 

[Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Електрон. 
текст. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Прохасько_Тарас_Б
огданович, вільний (дата звернення: 15.04.2018). 
– Назва з екрана. – Мова укр. 

 
8. Прохасько Тарас Богданович 

[Електронний ресурс] // УкрЛіб. – Електрон. 
текст. – Режим доступу: 
http://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=297, 
вільний (дата звернення: 2000-2018). – Назва з 
екрана. – Мова укр.  
 

http://lib.if.ua/litprem/1349868194.html
http://www.ukrcenter.com/Література/19549/Тарас-Прохасько/Біографія
http://www.ukrcenter.com/Література/19549/Тарас-Прохасько/Біографія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Прохасько_Тарас_Богданович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Прохасько_Тарас_Богданович
http://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=297

