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Коротка біографія. 

Овчар  О.П.  закінчив  Чернігівське  музичне  училище  (1976)  та

Харківський інститут мистецтв імені І. П. Котляревського (1981). У 2017

році  захистив  дисертацію  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата

мистецтвознавства на  тему:  «Духове  виконавство  у  Харкові  XVIII –

початку ХХ століття: етапи еволюції». З того ж року працює завідувачем
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кафедрою.  У  1977-1979  рр.  працював  в  оркестрі  Харківського

національного театру опери та балету імені М. В. Лисенка. З 1979 р. і по

теперішній  час  є  солістом  академічного  симфонічного  оркестру

Харківської обласної філармонії.
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Творчі досягнення. 

Овчар  О.П.  ‒  успішно  займається  педагогічною,  виконавською  і

науковою діяльністю,  працює членом журі  різноманітних  виконавських

конкурсів,  є  членом редакційної  комісії  наукового журналу.   Регулярно

проводить майстер-класи в різних музичних закладах Харкова та за його



межами.  В  2018  році  провів  серію  майстер-класів  в  Анхойському

музичному університеті  (м. Вуху, Китай).  Як виконавець гастролював у

багатьох містах України і за кордоном (25 країн). 

Серед  його  учнів  11   лауреатів  Республіканських  і  Міжнародних

конкурсів.  Випускники  його  класу  з  успіхом  працюють  в  оперних  та

філармонійних  оркестрах  по  всьому  світу.  Ініціативний  музикант-

виконавець, він створює у своєму класі справжню творчу атмосферу. 

За  свою  творчу  діяльність  відзначався  багатьма  почесними

Грамотами і Подяками. 


