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СТАНОВИЩЕ 

От  проф. д.изк.н. Румен Потеров, ЮЗУ «Н. Рилски» - Благоевград 
на дисертационен труд на тема: 

ОЦЕНЯВАНЕ НА MIDI-ПРОЕКТ  
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

МУЗИКА 

за присъждане на образователната и научна степен "Доктор" 
област на висше образование  

1. Педагогически науки
професионално направление  

1.3. Педагогика на обучението по… 
научна специалност  

„Методика на обучението по музика“ 

Автор на дисертационния труд:  гл.ас. Стефан Русков 

І. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА РАЗРАБОТВАНИЯ ПРОБЛЕМ В 
ДИСЕРАТЦИОННИЯ ТРУД. 

Личностно-ориентираният образователен процес в съответствие с новата 
парадигма на образованието изисква постигане на единство на образователна стратегия 
и технология, трансформиране на поддържащото обучение в иновационно, което да 
доведе до изграждането на т. нар. „творчески личности”, т.е. до такъв тип обучение 
(обхващащо всички образователни степени), който да провокира творческото и 
критично мислене на  обучаваните и превръщането им в активни субекти на 
познанието. 

Съвременната философия на образованието се свързва с изграждането на такъв 
модел на обучение, който не може да се развива откъснато от информационните и 
компютърни технологии. Сложните взаимоотношения между субектите в 
образователния процес, от една страна и информационната и технологична среда, от 
друга, са в основата на съвременното технологично обучение. 

Напълно подкрепям Ст. Русков в твърдението му, че информационната култура 
е фактор за професионалното развитие на педагога, разглеждана като съвкупност от 
знания, умения и компетентности за търсене, подбор, ранжиране и представяне на 
информация, необходима за решаване на учебни и практически задачи. 

Разнообразното приложение и нарастващото значение на ИКТ в образователната 
сфера и конкретно в областта на музикалното обучение определят актуалността на 
разглежданата проблематика в настоящото изследване и интересът на Ст. Русков да 
търси такива методи при обучението на студентите по дисциплината „Аудио и MIDI-
технологии в музиката”, които да гарантират трайно овладяване на теоретичните 
познания и формиране на практически умения на ниво, осигуряващо самостоятелното 
осъществяване на аранжименти чрез MIDI-проект. 
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ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД, НА 
ИЗСЛЕДВАНИТЕ МЕТОДИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ. 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение, 
библиографска справка и приложения, с общ обем от 236 страници. Използваната 
литература включва 158 заглавия /102 на кирилица и 56 на латиница/. 

Целта на изследването е извлечена от конкретния изследователски проблем, 
свързан с анализа и оценката на състоянието и насоките на развитие му в българската и 
чуждестранна музикално-методическа литература и на тази база разработване на 
педагогическа технология за реализиране на дигитален аранжимент чрез MIDI-проект 
като дефинирана последователност от независими модули, както и технология за 
оценяване на постиженията на студентите, изградена върху теорията на размитата 
логика.  

Четирите глави на изложението са логически обвързани и взаимно допълващи 
се. 

В първа глава се извеждат теоретико-методическите аспекти на научното 
изследване, като е   предложен теоретичен анализ на проблема и изясняване на основни 
понятия, отнасящи се до аранжимента, различията между дигиталния и традиционния 
аранжимент, същността на миди-интерфейса и проблема за оценяването във висшите 
училища.  

Както и да бъде назоваван аранжимента (като транскрипция, преоркестрация, 
обработка, преработка,  клавирно извлечение, кавърверсия и пр.), по същество това е 
една удивително деликатна творческа дейност, изискваща определени познания, 
професионална култура и интелигентност. Намесата в цялостта на оригиналното 
музикално произведение при аранжиране предполага професионално познаване на 
авторите и тънък усет за различията на средствата, формиращи стиловете през 
различните епохи, с което Ст. Русков допълнително подчертава необходимостта от 
разработването на специализирана педагогическа технология. 

 Във втора глава се разкриват теоретичните основи на изследването и се 
извежда алгоритъмът на педагогическата технология, нямащ аналог до момента в 
българската музикално-педагогическа литература. Обособени са показателите и 
критериите за реализирането на дигитален аранжимент чрез MIDI-проект, чието 
значение нараства и поради факта, че са изведени по начин, даващ възможност и за 
самооценка на собствените възможности на студента - да прави пренос на знания, да 
решава и взима самостоятелни решения чрез използването на получените знания, 
умения и компетентности в нови ситуации. 

В трета глава е представена технологията за оценка на знанията, уменията и 
компетентностите, необходими за създаване на дигитален аранжимент, реализиран чрез 
MIDI-проект, основана на теорията за размитата логика на обучение, представляващ 
тест, съставен от тринадесет задачи,  всяка от тях ориентирана към съответна стъпка от 
методичния алгоритъм за създаване на дигитален аранжимент, което определя и 
подреждането им в тестовата система. Този оригинален метод на оценяване, предложен 
от Ст. Русков, по мое мнение, може да служи като основа за оценка и самооценка не 
само в конкретната творческа «ситуация», но и при всяка друга в процеса на обучение. 

В четвърта глава са поместени резултатите от изследването. Значителният по 
обем и вид изследван материал, получените резултати и обективната статистическа 
обработка са достатъчно убедителни за приемането на изводите и приносите на 
дисертацията. 

Апробацията на тестовата система дава възможност не само за определяне 
обективността на оценяването, но и надеждността на функционирането й, което се  




