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Р Е Ц Е Н З И Я 

по конкурс за заемане на научната длъжност “ДОЦЕНТ” 

Научна област: 1. Педагогика 

Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... 

Научна специалност „Методика на обучението по музика” 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” 

Катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и 

изпълнителство”,  

обявен в ДВ, бр. 45/19.06.2015 г. 

 

Рецензент: проф. д.п.н.  Надежда Йорданова-

Стоянова 

 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

 Обявеният конкурс е за един доцент по научната специалност 

„Методика на обучението по музика” за нуждите на ШУ „Епископ 

Константин Преславски”, катедра „Музикална естетика, музикално 

възпитание и изпълнителство“, обнародван в ДВ, бр. 45/19.06.2015 г. 

 В конкурса участва единственият кандидат гл. ас. д-р Стефан 

Панайотов Русков, който е на основен трудов договор в катедра 

“Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство “ от 1989 г. 

Процедурата по конкурса е спазена. Не установих нарушения. 

 

2. ДАННИ  ЗА КАНДИДАТА 

 Гл. ас. д-р Стефан Панайотов Русков е роден на 03.05.1960 г. Средно 

образование придобива в ПГ „Хан Исперих“ в гр. Нови пазар. Висшето си 

образование завършва през 1984 г. във Висш музикално-педагогически 

институт (АМТИИ), гр. Пловдив, със специалностите „Учител по музика” 

и „Преподавател по акордеон”. 

 По-важните моменти в неговото професионално развитие могат 

да бъдат представени така:  

 1975-1978 г. – учи в  ПГ „Хан Исперих“ в Нови пазар; 

 1980-1984 г. – завършва висше музикално-педагогическо 

образование; 

 1984-1989 г. – работи като учител по музика, ръководи различни 

музикални състави и формации в училище и в града; 
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 1989 г. – печели конкурс за асистент  в катедра „Музика” на ВПИ 

(сега Шуменски университет). 

 2013 г. – доктор по методика на обучението по музика; 

 2007 г. – учител по музика в Български лицей „Васил Левски“, 

Кишинев, Молдова;   

 1985-2001 г. – преподавател по акордеон, електронни 

инструменти, учител по музика в различни училища в Шумен, 

Разград; 

 1992-1993 г. – участник в международни летни школи и семинари 

с практически занятия, лектории и концерти, усъвършенстване на 

художествено-творчески умения и компетенции (Варна, Бургас, 

Пловдив, Германия); сертификат за учител по електронни 

инструменти от Technics-orgelshule, Манхайм, Германия; 

 Проекти: за периода 2008 – 2015 г. участва в 9 Университетски 

проекта. 

 

 Професионалното развитие на кандидата за заемане на академичната 

длъжност „ДОЦЕНТ” закономерно се е движило във възходяща линия в 

областта на музикалната педагогика и на свързаната с нея 

художественотворческа работа в различни форми. Тези негови  усилия 

заслужават моята висока оценка. 

 

Лични компетенции 

 Гл. ас. д-р Стефан Панайотов Русков владее писмено и говоримо на 

отлично ниво руски език и на добро английски език. Компютърните му 

умения са на високо ниво, като особено се открояват тези в областта на 

музиката, а това дава цялостен отпечатък върху научните, преподавателски 

и художественотворческите му интереси и постижения. Той е утвърден 

музикант – аранжор, акордeонист, електронни инструменти, художествен 

ръководител на различни музикални състави. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

За участие в конкурса гл. ас. д-р Ст. Русков представя 37 заглавия, в 

които е самостоятелен автор или съавтор – 1 монография (178 с.), 10 

учебни пособия и 26 статии, от които 21 самостоятелни. Прави 

впечатление, че всички са публикувани, свързани са с основните научни и 
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творчески интереси на кандидата, отговарят на професионалното 

направление на конкурса и очертават единна линия: компютърни 

технологии – музика –  подготовка на бъдещи музикални педагози в тази 

насока. 

Учебните пособия са предназначени за действащи музикални 

педагози (9 от 10). Включват огромен обем и разнообразен музикален 

репертоар за българското училище – аранжирани и записани песни, 

музикална редакция и дигитална обработка на друг художествен материал, 

специално за учебниците по музика от подготвителната група до 6-ти клас, 

действащи в системата на българското общо музикално образование. 

Изключителен е приносът на гл. ас. д-р Ст. Русков по отношение на 

дигиталния аранжимент на включените в тези пособия-звуконосители 

съпроводи на песни – общо 153 бр. Фактът, че почти 1/3 от българските 

ученици пеят под съпровода на изработените от него многобройни 

аранжименти – разнообразни, съвременно звучащи, е достоен за 

адмирации.   

Специално място заслужава монографията „Аудио и MIDI-

технологии за създаване на дигитален аранжимент“. Няма аналог в 

българската литература. В нея дългогодишният практически творчески 

професионален опит на гл. ас. д-р Ст. Русков в създаването на дигитални 

аранжименти намира своя научен израз: представя се оригинална авторска 

технология за създаване на дигитален аранжимент, включваща два раздела 

– MIDI-технология и аудио-технология.  

Актуалността на представената проблематика е неоспорима. 

Свързва се със съвременни тенденции за ефективността на образователния 

процес в контекста на влиянието на информационните технологии при 

формирането на информационната култура и дигиталната компетентност 

на съвременния музикален педагог. Днес е немислимо той да не познава и 

използва функционалните възможности на информационните технологии, 

на специализирани софтуерни продукти, участващи във всички етапи на 

създаване, обработване, изпълнение, възприемане и съхранение на музика.   

 Първа глава, на основата на анализ на литературни източници и 

опита на автора при създаването на аранжименти, разкрива: схващания за 

дигиталния аранжимент като творчески процес и осъществяването му с 

помощта на модерните информационни технологии; изисквания за 

реализирането му, което е невъзможно без владеенето на съвременни 
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аудио- и MIDI-концепции, както и без необходимите специализирани 

знания, умения и компетентности. 

 Втора глава представя теоретичните основи на създадените авторски 

аудио- и MIDI-технологии, основани на синтезирани оригинални 

функционален, логичен, обобщен и структурен модели. Те позволяват 

аргументирането и реализирането на процеса на създаване на дигитален 

аранжимент, неговите йерархични функционални модули, информационни 

действия – процедури и операции,  структурни елементи с 

характеристиката на размитост на музикалната информация, което е 

предпоставка за осъществяване на подход за оценка на ефективността на 

функционирането на синтезираните аудио- и MIDI-технологии.  

 В трета и четвърта глава е синтезирана и представена с 

експериментално апробиране MIDI-технологията за реализиране на 

дигитален аранжимент.  Дефинират се и се аргументират: технологични 

стъпки, изисквания за всяка една от тях; основните партии на дигиталния 

аранжимент като най-важни композиционни и драматургични единици за 

създаване на такъв във всички музикални жанрове и стилове. 

Практическата насоченост е демонстрирана с конкретни примери. 

 В пета и шеста глава е изложена аудио-технологията за създаване 

на дигитален аранжимент, както и екперименталното й апробиране. В 

основата им са:  постъпкова йерархична структура от независими модули; 

изисквания – необходимите знания, умения и компетентности за 

реализиране на дигитален аранжимент чрез работа над аудио-проект; 

реализиран пример за основните партии; редактирането на аудио-проекта. 

 Статиите, с които кандидатът участва в конкурса (не включват 

представените при защита на дисертацията) са поместени в 

специализирани научни списания и годишници, в сборници от научни 

конференции, които са подложени на рецензиране преди тяхното 

отпечатване. Една статия представя научните и практически постижения 

на гл. ас. д-р Ст. Русков в чужбина. И статиите, както и монографията, 

отразяват основната насока в научната и преподавателската му работата – 

компютърните технологии в музиката и в обучението, свързано с музика. 

Научните търсения на кандидата за заемане на академичната 

длъжност „доцент” са ясно очертани и могат да бъдат концентрирани в 

следните направления: 
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1. Теоретични и методически проблеми, свързани с музикално-

педагогическото професионално образование на бъдещите учители 

по музика, насочени към една от ключовите компетентности – 

дигитална компетентност, която дава изключително съвременен 

облик на подготвяните специалисти. 

2. Методически и практически проблеми на обучението по музика. 

3. Научна продукция, свързана с изискванията за осигуряване на 

учебници и учебни помагала. 

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

В научноизследователската дейност на гл.ас. д-р Стефан Панайотов 

Русков се открояват следните основни научни приноси: 

 Кандидатът е разработил и апробирал технологии за създаване на 

дигитален аранжимент, които дават възможност за качествена 

работата, свързана с цялостното изграждане на бъдещия 

професионалист – музикален педагог.  

 Разработил е теоретически и практически проблеми, свързани с 

обучението по музика. Това му позволява да предложи практически 

решения за дейността на учителя по музика, основно при 

приложението на компютърните технологии. 

 На базата на задълбочен анализ във връзка с обучението на студенти 

от специалност „Педагогика на обучението по музика” гл. ас. д-р 

Стефан Панайотов Русков разработва учебното съдържание по 

няколко задължителни учебни дисциплини от техния учебен план, 

както и за студентите от други специалности в Педагогически 

факултет (ПУНУП, НУПЧЕ, ПУП).  

 Учебните пособия обогатяват преподавателската работа на 

действащи музикални педагози. 

 

 Актуалността на научната и практическа насока в работата на гл. ас. 

д-р Ст. Русков  и неговите компетентност и професионализъм са 

предпоставка за това, че е търсен и за експертна работа: консултант на 

национални конкурси, член на творчески екипи и жури, звукозапис и 

обработка на CD, лектор на национални съвещания на експертите по 

музика, в квалификационна дейност за учители по музика (Бургас, Русе, 

Варна).   



6 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

 Гл. ас. д-р Стефан Панайотов Русков осигурява обучението на 

студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика” при 

ШУ по дисциплините: Аудио и MIDI-технологии в музиката – лекции и 

упражнения, История и теория на популярната музика – лекции и 

упражнения, Специален предмет – акордеон и електронни инструменти; 

ИД: Мултимедия и музика, Принципи на музикалното оформление, 

Съвременни Аудио и MIDI-технологии в музиката, Организация, 

технологии и репертоар за работа с музикални състави в училище. Освен 

това преподава и в специалностите ПУНУП, НУПЧЕ, ПУП – ОКС 

„бакалавър” и „магистър”: Музикален инструмент, Аудио и MIDI-

технологии за деца, Музика – компютри – обучение, Съвременни 

технологии в обучението по музика. 

 Автор е на учебните програми: Аудио и MIDI-технологии в 

музиката, История и теория на популярната музика, Мултимедия и 

музика, Аудио и MIDI-технологии за деца, Музика – компютри – 

обучение. 

 Ръководител е на двама дипломанти, избрали проблематика, пряко 

свързана със съвременните технологии: за виртуално музикално студио и 

за интерактивността при създаване на дигитален аранжимент.  

 

 ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Художественотворческата дейност на гл. ас. д-р Ст. Русков е 

впечатляваща не само в количествено измерение. Признание за нея 

получава и в чужбина. Той е носител на международно лауреатско звание 

като автор на музика и аранжор от конкурс в МОСКВА, 2013 г., както и от 

национални конкурси (Варна, Бургас).  С негови аранжименти са издадени 

много CD-та.  Има авторска музика с аранжименти и за театрални 

постановки.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гл. ас. д-р Стефан Панайотов Русков притежава много добра 

теоретико-приложна подготовка. Той е доказал се университетски 

преподавател и творец-аранжор. В трудовете му се съдържат достатъчно и 
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съществени научно-теоретически и научно-приложни приноси за 

педагогическата наука.  

Като имам предвид всичко това, както и тематичната насоченост на 

обявения конкурс, с убеденост давам своята положителна оценка  и 

призовавам членовете на научното жури да подкрепят гл. ас. д-р Стефан 

Панайотов Русков да заеме академичната длъжност “ДОЦЕНТ” по 

Методика на обучението по музика, област на висше образование 1. 

Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по... 

 

 Рецензент:  

 проф. д.п.н. Н. Йорданова  

08.10.2015 г. 

 

 


