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Коротка біографія.  

О. С. Дубка з 1999-го по 2002-й рік навчався як тромбоніст у 

Полтавському музичному училищі імені М. В. Лисенка (клас 

викладача А. А. Попика). З 2002-го по 2007-й – студент кафедри 

оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного 

диригування Харківського державного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського (клас кандидата мистецтвознавства, доцента 

О. В. Федоркова), по закінченню якого отримав диплом з відзнакою 

та кваліфікацію «спеціаліст». 

З 2000-го року розпочалася трудова діяльність О. С Дубки як 

артиста муніципального духового оркестру «Полтава» та квартету 

тромбонів «Класика» (художній керівник – заслужений артист 

України Е. А. Головашич). З 2002-го по 2009-й рік, після переїзду до 

Харкова, О. С. Дубка працював артистом молодіжного 
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симфонічного оркестру «Слобожанський» (художній керівник – 

народний артист України, професор Г. А. Абаджян). З 2009-го року 

він працює в якості артиста академічного оркестру Харківської 

обласної філармонії (керівник, головний диригент – народний артист 

України Ю. В. Янко. З 2005-го по 2020-й рік О. С. Дубка був 

незміннім учасником муніципального ансамблю народної музики 

«Обереги» (керівник – заслужений діяч мистецтв України, 

композитор Ю. Б. Алжнєв). 

З 2017-го року О. С. Дубка працює, спочатку як сумісник, а з 

2021-го року – на основній роботі, на посаді старшого викладача 

кафедри оркестрових духових та ударних інструментів Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. З 

2022-го року працює на посаді старшого викладача кафедри 

музичного мистецтва естради та джазу на умовах внутрішньо 

вузівського сумісництва. 

З 2015-го по 2019-й рік. О. С. Дубка був аспірантом кафедри 

теорії музики ХНУМ імені І. П. Котляревського. У 2020 році 

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) на тему «Соната для 

тромбона у творчості зарубіжних та українських композиторів XX – 

початку XXI століть» (науковий керівник – професор, кандидат 

мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України 

Г. І. Ігнатченко). О. С. Дубка є автором дев’яти одноосібних статей у 

фахових українських та зарубіжних виданнях, учасником семи 

міжнародних та республіканських наукових та науково-практичних 

конференцій. 

Як виконавець він активно гастролює з провідними 

оркестрами України, приймає участь в різноманітних проектах, 

зокрема,  Lord of the Sound. 

Є учасником і художним керівником ансамблю «Харків-Брас», 

який є лауреатом міжнародних і національних конкурсів та 

фестивалів. 

 

Наукові досягнення 

Дисертаційне дослідження за Спеціальністю 17.00.03 – музичне 

мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за темою «СОНАТА ДЛЯ ТРОМБОНА У 

ТВОРЧОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 

XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ» .( 2020 р.).  
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