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ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО ТА МИТЦЯ
(до ювілею КОМІСАРОВА Олега Вадимовича,
професора Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова,члена-кореспондента Української технологічної академії,
заслуженого діяча мистецтв України)
Яскраві творчі здобутки Комісарова Олега Вадимовича пов’язані з плідною працею у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського (1993-2007) на посадах професора, завідувача створеної та організованої ним кафедри музичної педагогіки, помічника ректора Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського академіка Національної академії мистецтв України,
народного артиста України, професора Тимошенка О.С. З 2009 р. і донині Олег Вадимович – професор кафедри сурдопедагогіки факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені
М.П.Драгоманова.
Комісаров О.В. є автором інноваційної концепції корекції вербального та вокального голосу дітей з порушеннями слуху на фонетичній основі рідної мови, що використовується фахівцями різних
країн. Валідність змісту цієї концепції підтверджена фонопедичною практикою Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України. Теоретичні та практичні позиції концепції Олега Вадимовича трансформовані у двох монографіях - «Навчання співу школярів на фонетичній основі рідної мови» (Київ: Видавнича група «ОКО», вид. перше - 2010 , друге - 2017), підручниках, посібниках,
програмах для спеціальних шкіл, що мають гриф МОН України, зокрема: навчальному посібнику «Початкове навчання співу на фонетичній основі української мови» (Київ: МО України, ІСДО, 1996), підручниках – «Розвиток слухового сприймання: Підготовчий клас, 1 клас, 2 клас» (всі - Київ: Либідь, 2014).
У загалі творчого доробку Комісарова О.В. наукові статті, навчальні програми, репертуарно-методичні
та нотні збірки академічного, освітянського, музичного, громадського спрямування, що опубліковані у
провідних фахових видавництвах України, країнах близького зарубіжжя та Канади - понад 100 публікацій, підсумково більше як 250 др.арк.
За останні десятиліття Комісаров О.В. вперше в історії сурдопедагогіки в Україні як фахівець
розробив теоретичне підґрунтя та шляхи практичної реалізації музичного мистецтва у сферу корекції
порушень розвитку глухих та слабочуючих дітей, що детермінує поліпшення слуху, інтонаційної та
емоційної сторін мовлення.
Визнанням доробку Комісарова О.В. є обсяг WEB-цитувань його робіт (індекс даний час –
12208) в енциклопедичних Інтернет-виданнях, словниках, хроніках (Київський літопис ХХІ ст. - Науковий та інноваційно-інвестиційний потенціал України) та ін.
Комісаров О.В. є розробником державного галузевого стандарту освіти зі спеціальностей
7/8.020207 «музична педагогіка та виховання», затверджених МОН України. Неодноразово призначався експертом МОН України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.
Комісаров О.В. здійснює багатогранну діяльність як викладач, науковець-новатор, педагогметодист, диригент-виконавець, музично-громадський діяч, що знана в Україні та за її межами (Росія,
Казахстан, Німеччина, США, Канада, Венесуела, Великобританія, Польща).
Упродовж 47 років викладав фахові курси в НПУ імені М.Драгоманова, Українському лінгвістичному університеті, Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національній музичній
академії України, зокрема авторські: «Фоніатрія осіб з порушеннями слуху», «Новітні технології формування голосу, вимови», «Методика музично-ритмічного виховання дітей з вадами слуху», «Філософія музичної освіти» та ін., широко використовуючи сучасні цифрові та електронні освітні ресурси. Виступав опонентом на захисті дисертаційних досліджень в НПУ імені М.П.Драгоманова, Національному
університеті імені Тараса Шевченка. Рецензії Комісарова О.В. на посібники, навчальні програми тощо, які подавалися на розгляд в МОН України, були високо оцінені комісією Міжнародного фонду “Відродження України» за напрямом «Трансформація гуманітарної освіти в Україні».
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Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 4’2018
Упродовж своєї діяльності Комісаров О.В. підготував понад 50 висококваліфікованих фахівців,
які плідно працюють не тільки у різних навчальних закладах (початкової, середньої, вищої ланки освіти), але й очолюють численні мистецькі колективи в Україні та за кордоном; серед його учнів - кандидати наук, доценти, професори і такі, які мають почесні звання. Під керівництвом Комісарова О.В. випускниками кафедри сурдопедагогіки виконана значна кількість дипломних і магістерських робіт
високого ґатунку.
Багато років О.Комісаров науково-педагогічну роботу поєднує з активною музично-практичною
діяльністю. Продовжуючи та розвиваючи кращі традиції вітчизняного хорового мистецтва та маючи
визнання колег-фахівців хорової справи, зазначав видатний український хоровий диригент, Народний
артист СРСР, Герой України А.Т. Авдієвський. Комісаров О.В. як концертний диригент-хормейстер
провідних професійних та самодіяльних колективів, готував прем'єру опери "Ярослав Мудрий" до
1000-ліття хрещення Київської Русі та ін. на сцені Національної опери України, був головним хормейстером ряду урядових концертів до урочистих подій в історії держави. Під його керівництвом Заслужена
хорова капела України Південно-західної залізниці, Заслужена хорова капела України НВО "Більшовик" та ін. самодіяльні хорові колективи України удостоювалися звання лауреатів оглядів та фестивалів.
Як диригент-хормейстер володіє великим концертним репертуаром і має значний досвід у сфері хорового
виконавства і організації хорової справи; здійснив фондові записи хорових творів на Українському радіо і телебаченні, активно включившись у справу відродження вітчизняної української хорової культури.
Комісаров О.В. активно і плідно працює у царині музично-громадської діяльності в Україні –
один із організаторів, активістів, обирався заступником Президента Асоціації діячів музичної освіти та
виховання при Національній Всеукраїнській музичній спілці, членом науково-методичних рад при МОН
України, працював і очолював журі республіканських, обласних хорових конкурсів, та за кордоном активіст Асоціації Європейських консерваторій, Музичних академій та Вищих шкіл музики (АЕС).
Комісаров О.В. здійснює широку просвітницьку роботу, активно пропагує здобутки сурдопедагогіки у WEB-мережі (число переглядів цього матеріалу сягає понад 10056900), виступає з доповідями
на Всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Комісаров О.В. є достойним представником музично-педагогічної науки України. За роки наукової, педагогічної, творчої діяльності Комісаров О.В. здобув визнання вітчизняних та закордонних
науковців, педагогів, митців. Відзначений Золотою медаллю «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895
рр.», Подякою ректора НПУ імені М.П.Драгоманова «За вагомий особистий внесок у розвиток університету»,
знаком НАПН України «Ушинський К.Д.», медаллю НПУ імені М.П.Драгоманова «За наукові досягнення» та
ін. У рік славного ювілею бажаємо шановному Олегу Вадимовичу творчих звершень у науці та мистецтві,
особистого щастя, поваги колег та численних учнів.
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