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Коротка біографія. Народився у м. Харкові. У 1978 році з відзнакою 
закінчив теоретичний відділ ХССМШ-і. Цього ж року вступив до Харківського 
інституту мистецтв (нині – ХНУМ) імені І. П. Котляревського на музично-
історичний факультет, який закінчив у 1983 році. Останній випускник відомого 
музикознавця – педагога та просвітника, професора Галини Олександрівни 
Тюменєвої (1908 – 1999). 

В якості здобувача кафедри історії та теорії культури Національної 
музичної академії України ім. П. І. Чайковського під керівництвом доктора 
мистецтвознавства, професора, завідувача цієї кафедри С. В. Тишка закінчив у 
2006 році роботу над кандидатською дисертацією «Світоспоглядання 
М. А. Римського-Корсакова і поетика його музичного театру» (захистив у 2006 
році у Вченій раді ХДАК). 

Ще в студентські роки, навчаючись на історико-теоретичному факультеті 
ХІМ ім. І. П. Котляревського почав педагогічну діяльність в ХССМШ-і. З 1992 по 
2016 роки працював на кафедрі теорії музики та фортепіано Харківської 
державної академії культури. Поряд з цим з 1992 по 2009 працював за 
сумісництвом на музично-педагогічному факультеті ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, з 



2007 по 2012 на музичному факультеті Харківської гуманітарно-педагогічної 
академії.  

З перших днів роботи в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди А.  Жданько активно 
включився в процес розбудови кафедри інструментальної та музичної підготовки 
вчителя. Розробив авторські програми та викладав курси «Світова художня 
культура» , «Історія світової музики», «Історія української музики», «Гармонія», 
«Сольфеджіо» тощо. 

З 2005 року та дотепер працює на кафедрі історії української та зарубіжної 
музики ХНУМ імені І. П. Котляревського.  

З 2018-2021 рік виконував обов’язки проректора з наукової роботи ХНУМ 
імені І. П. Котляревського. 

В 2018-21 роках був членом підкомісії з експертизи тем дисертаційних 
досліджень Координаційної ради з питань мистецької освіти і науки при НАМУ. 
Член робочої групи Харківського університетського консорціуму з вивчення і 
узагальнення досвіду ЗВО Харківської області щодо використання дистанційних 
форма навчання та визначення шляхів впровадження змішаного навчання у 2020-
2021 н.р. 

Під науковим керівництвом А. Жданько захищено понад 50 бакалаврських 
та магістерських робіт випускників творчих вузів України та кандидатська 
дисертація Грицун Ю. М. 

 
Наукові досягнення. Коло наукових інтересів А. Жданька охоплює 

широкий спектр проблем, що виходять за межі суто музикознавчих питань, 
виводячи їх в галузі філософії музики, культурології, естетики, музичної 
педагогики. Наукові дослідження присвячені проблемам агрегації мистецтв, 
поетиці музичного театру, категоріям зображального та виражального, гри, 
повсякденного, святкового а також методичним аспектам викладання циклу 
музично-теоретичних дисциплін. 

Автор понад 40 наукових та навчально- методичних публікацій. Учасник 
та організатор близько 100 наукових, мистецьких та освітніх заходів. 
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А.  Жданько проводить широку лекційну та просвітницьку роботу, виступає 

на радіо, співпрацював з телевізійним каналом «Перша столиця». Приймав участь 
в організації та проведенні Міжнародних конкурсів та фестивалів: ім. 
В. Крайнєва, «Музика – наш спільний дім», «Fortissimo», «Слобожанський 
вернісаж», ІІ Міжнародного фестивалю українських театрів «Схід–Захід» у місті 
Краков (Польща), Міжнародного музичного фестивалю класичної музики 
«Харківські асамблеї» тощо.  

Є одним з фундаторів та постійним членом журі та організатором щорічної 
Музично-теоретичної олімпіади (ХНУМ), Всеукраїнського конкурсу «Арт-
журналістика» (ініційованого кафедрою історії української та зарубіжної музики 
ХНУМ імені І. П. Котляревського) 



З 2007 року є постійним членом журі секції мистецтвознавства 
Харківського територіального відділення МАН України ГУОіН Харківської обл. 
держ. адміністрації.  

Неодноразово ставав переможцем конкурсу «Студентське визнання» в 
різних вишах Харкова. 
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