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Коротка біографія. У 2008 році закінчив Харківську середню 
спеціалізовану музичну школу-інтернат (клас викладача Грозенок Н.А.). У 
2013 році закінчив ХНУМ  імені І.П. Котляревського за спеціальністю 
«Хорове диригування», отримавши диплом магістра з відзнакою (клас 
професора, кандидата мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв 
України Мірошникової А.А). 

У 2017 році закінчив асистентуру-стажування ХНУМ імені І.П. 
Котляревського  (клас заслуженого діяча мистецтв України, професора 
Прокопова С.М.). 

У 2021 році закінчив аспірантуру ХНУМ  імені І.П. Котляревського 
(науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Шаповалова Л.В.). У 

https://orcid.org/0000-0002-7437-9565
https://scholar.google.com.ua/citations?user=FYOx2H8AAAAJ&hl=uk
mailto:alexfartushka@gmail.com
https://linktr.ee/fartushka.oleksii


2022 році отримав диплом доктора філософії (тема дисертації: «Хорова 
поліфонія в системі композиторського стилю (на прикладі творчості 
П. Гіндеміта, І. Стравінського, О. Щетинського)»). 

З 2014 року працює викладачем кафедри хорового диригування 
Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, 
з 2017 — старшим викладачем. З 2022 року виконує обов’язки декана 
виконавсько-музикознавчого факультету. 

З 2015 по 2022 роки працював викладачем хорового відділу 
Харківського державного музичного ліцею. 

З травня 2012 року очолює народний художній колектив хор «Весняні 
голоси» Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. 

Член Національної всеукраїнської музичної спілки. 
Творчі досягнення. Олексій Фартушка – дипломант І ступеня V 

Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів (м. Київ), учасник V 
Міжнародної Бах-Академії (м. Донецьк). Член журі конкурсів хорових 
диригентів та хорових колективів. 

З народним художнім колективом хором «Весняні голоси» здобув 
численні нагороди, серед них: 

2015 – XXI міжнародний фестиваль-конкурс хорового мистецтва «Південна 
пальміра» (лауреат 1-ї премії); 
2016 – Міжнародний фестиваль-конкурс «Музичний світ» (гран-прі); 
2017 – I міжнародний вокально-хоровий фестиваль-конкурс «Viva chorus» 

(лауреат 1-ї премії у двох номінаціях); 
2017 – III всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового мистецтва імені В. 
Ярецького «Подільська ліра» (лауреат 2-го ступеня); 
2018 – XVI міжнародний конкурс «Сузір’я Святогір’я» (гран-прі); 
2019 – Відкритий мистецький фестиваль-конкурс вокально-хорового 
мистецтва пам’яті Раїси Кириченко «Пісенні крила Чураївни» (гран-прі); 
2021 – IX Всеукраїнського хорового конкурсу імені Миколи Леонтовича 
(лауреат 2-го ступеня). 

Наукова робота. Фартушка О.Д.  є автором наукових праць у фахових 
виданнях України, в тому числі, що входять до категорії «Б», індексуються у 
науковій базі Index Coperniсus; а також активним учасником багатьох 
всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференцій. 
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