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Коротка біографія.  

Федорченко Олександр Сергійович  ––  соліст-вокаліст та піаніст, 

педагог з естрадно-джазового вокалу та фортепіано. Має  великий  досвід  

концертно–виконавської,  науково–методичної та педагогічної діяльності. 

Народився 23 грудня 1984 року в місті Кривий Ріг. У 2006 р. закінчив 

Криворізьке обласне музичне училище як джазовий піаніст (клас викладача 

Замишляєва Валентина Григоровича), у 2007 р. Криворізький педагогічний 

університет (викладач по вокалу Мартьянова Галина Миколаївна),  у 2009 р.  

ХНУМ  ім. І.П. Котляревського та отримав диплом магістра з відзнакою по 

спеціальності естрадно-джазовий вокал (клас доц., канд.мист. Дрожжиної 

Наталі Володимирівни). У 2009 р. поступив в аспірантуру при ХНУМ ім. І.П. 

Котляревського (кафедра гармонії та поліфонії), закінчив аспірантуру у 2013 р. 

(науковий керівник зав. каф. гармонії та поліфонії, док. мист. Очеретовська 

Неоніла Леонідівна). У 2014 р. захистив дисертацію на тему «Феномен 

вокальної імпровізації в джазі». 



З 2008 по 2010 р. працював у ХНУРЕ на посаді керівника вокального 

ансамблю «Сузір'я», учасники якого неодноразово ставали лауреатами міських 

та регіональних конкурсів. З 2009 по 2012 р. працював у ХНУМ 

ім. І. П. Котляревського на посаді викладача  кафедри музичного мистецтва 

естради та джазу з фахових дисциплін: «Вокальний ансамбль» та «Спів з 

естрадним ансамблем». В цей же час працював в НУА на посаді керівника 

чоловічого вокального ансамблю «Романтік Бенд», учасники якого  були 

відзначені званнями лауреатів 1 премії  міжнародних, національних та 

регіональних конкурсів та здобули почесне звання народного вокального 

ансамблю.  

З 2013 по 2014 працював у Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

на посаді соліста-вокаліста. З 2014 по 2016 р. вів активну концертну діяльність 

в містах Україні.  

У 2018 по 2019 почав викладацьку діяльність закордоном: працював в 

Xingtai University (КНР) на посаді викладача з джазового вокалу та фортепіано. 

З 2019 по 2021 працював в Huizhou University (КНР) на посаді викладача з 

джазового фортепіано. 

З 2022 р. працює в ХНУМ ім. І.П. Котляревського на посаді старшого 

викладача: викладає фахові дисципліни для  здобувачів  освітньо-професійного  

рівня  «Бакалавр»:  «Фах»  (естрадно-джазовий  спів); для здобувачів освітньо-

наукового рівня «Магістр»: «Виконавсько-педагогічна  майстерність»  

(естрадно-джазовий  спів). 

 


