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РЕЦЕНЗИЯ 

върху продукцията (учебната, научната и художественотворческата 

дейност) 

на д-р Стефан Панайотов Русков, главен асистент 

в Шуменския университет „Епископ К. Преславски” 

за участие в обявения конкурс за заемане на академичната  длъжност 

„доцент” по Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по музика) 

 

В сферата на висшето образование особена значимост имат 

преподаватели, които са доказали и продължават да се доказват не само 

като компетентни специалисти, но и като изследователи в научната и 

практическата област, в която работят. Днес университетските институции 

у нас имат още по-голяма потребност от такива специалисти, които 

успяват да реализират, при това на високо равнище, своята теоретична, 

преподавателска и практическа дейност. В това кратко въведение се 

съдържа според мен най-общо казано всичко, което основателно се отнася 

за Стефан Русков.  

 

Лични данни за кандидата 

Стефан Русков е роден на 03.05.1960 г. в Нови пазар. Средното си 

образование завършва в същия град през 1978 г., а музикалното – във 

Висшия музикално-педагогически институт (АМТИИ), Пловдив през 1984 

г. От същата година вече работи като учител по музика от първи до девети 

клас в общообразователни училища в Шумен, включително и в гимназии с 

преподаване на чужди езици,  природоматематическа гимназия и в 

музикални парарелки (преподава  акордеон и електронни музикални 

инструменти).  Като преподавател по музика (до 1989 г.) г-н Русков 

осъществява и богата художествненотворческа дейност: ръководител на 

вокална група, на естраден състав, на вокално-инструментална група, на 

хор. А училищният духов оркестър, който също ръководи, участва в 

редица събития и форуми в града и се ползва с авторитет и признание от 

шуменското гражданство. Стефан Русков осъществява преподавателска  и 

художественотворческа дейност за известно време в българския лицей 

„Васил Левски” – Кишинев, Молдова 
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Малко хора могат да се похвалят и да имат в своята творческа 

биография толкова богат натрупан практически и музикантски опит. 

Оказва се, че кандидатът е работил във всички звена и възможности, които 

съществуват в едно училище. Логическите изводи от този факт: 

приложимостта им в оформянето на целия негов творчески портрет.  

През 1989 г. г-н Русков е назначен за редовен асистент в ШУ „Еп. 

Константин Преславски”, а от 2013 г. е „доктор” по Методика на 

обучението по музика.    

Кандидатът представя широк спектър от продукция и изяви, които 

впечатляват с  качество, иновативност и съвременност: монография, 10 

учебни пособия, 26 статии, поместени в сборници, научни трудове и 

годишници, във връзка с участия на национални форуми и международни 

конференции; авторство на музика и много аранжименти на песни; участия 

в 9 университетски проекта, член на жури на Национален фестивал и член 

на творчески екип към Национален център, носител на  лични национални 

и международни награди и др.  

Д-р Стефан Русков е утвърден преподавател  и музикант и вече със 

завидна научно-изследователска биография. Неговата музикално-

професионална подготовка и многопосочни изяви в музикално-

педагогическата и изследователската област, в музикантската и 

композиторската сфера, в областта на художествено-творческата дейност и  

музикално-изпълнителската практика, са солидна предпоставка за развитие 

и реализация. 

Преподавателската дейност на г-н Русков е значителна като обем и 

качество. Негови лекции, семинарни часове и практически упражнения са 

включени в специалностите “Педагогика на обучението по музика”, 

“Предучилищна и начална училищна педагогика”, “Начална училищна 

педагогика с чужд език”,   „Предучилищна педагогика“. Преподавател е на 

дисциплините Акордеон,  Електронни инструменти,  Аудио и МИДИ-

технологии в  музиката, Теория и история на популярната музика; 

Организация, технология и репертоар за работа с училищни състави; 

Принципи на музикалното оформление; Мултимедия и музика; Аудио и 

MIDI-технологии за деца, Компютри – музика – обучение, Съвременни 

технологии в обучението по музика. 

От десетина години кандидатът преподава „История и теория на 

популярната музика” – един предмет, който има подобаващо място в 
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учебния план на специалността и е особено необходим за качествената 

подготовка на студентите. По-съществен е фактът, че  съдържанието на 

тази дисциплина се води не само от доказал се специалист в тази област с 

много знания и компетентности, а и от използването на модерни подходи 

на преподаване, в които съществено място заемат съвременните 

компютърни технологии. Освен това кандидатът непрекъснато обогатява и 

актуализира своите знания и опит относно развитието на популярната 

музикална култура, на днешното функциониране на музиката и влиянието 

на електронните медии. Русков е преподавател с подчертано модерно   

мислене, със съвременен поглед към новото, с присъщата му креативност, 

изразяваща се във всички области на неговата дейност. Позволявам си да 

твърдя, че Шуменският университет е единственият у нас, където се 

преподава тази дисциплина във вид и начин, който отговаря на днешните 

реалии в областта на популярната музика, с която днешните ученици са 

заобиколени и за които са нужни добре подготвени учители.   

Именно в тази посока се оформя един блок от учебни предмети, 

които са рожба на Русков и които могат да бъдат  пример за други ВУЗ; 

всъщност той създава, може да се каже и въвежда преподаването на 

съвременни технологии в обучението по музика. Като автор на 5 учебни 

програми, кандидатът включва тематика, изключително необходима  на 

днешните студенти, бъдещите учители по музика. Освен по-видимия 

акцент върху съвременните технологии и в техния по-широк обсег, 

направи ми впечатление съдържанието на предмета „Организация, 

технологии и репертоар за работа в музикални състави в училище”, където 

отново личи грижата, погледа на Русков не само по отношение на 

подготовката на студентите, но и във връзка с тяхната бъдеща посока на 

развитие. 

Музикантско-професионалната дейност и продукция на кандидата. 

Стихията на Русков безспорно са великолепните аранжименти на песни и 

на театрални постановки, както и на съответните звуконосители. И тук 

музикантското майсторство на кандидата се проявява особено 

впечатляващо, успешно и полезно в аранжирането на песни, които са 

включени в учебници по музика от първи до шести клас на 

общообразователното училище. включително и за четвърта група на 

детската градина. Така нашите деца и ученици имат прекрасната 

възможност да пеят песни, чиито аранжименти са не само музикантски, 
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професионално направени, но и звучат съвременно, достъпно за 

учениците. Като имам предвид вече немалкия си музикално-педагогически 

опит по отношение на използвания песенен репертоар в училище,  мога да 

заявя, че за първи път у нас децата и учениците имат възможност да се 

запознаят с толкова ярки, модерни и привлекателни аранжименти на 

песни. И тук една скоба: знаем колко трудно, дори неадекватно, днешните 

деца приемат, камо ли пък и да запеят някои  песни, съчинени например от 

първите ни български композитори, или дори народни песни от т.нар 

изворен фолклор; но такива  песни са част от фонда на класическата 

българската детска песен и за младите е важно да се докоснат до 

музикалната ни история и традиции. Русков обаче прави такива 

аранжименти на тези песни, че те запазват хем своята същност, хем звучат 

съвременно и предизвикват необходимия интерес у учениците. Само дори 

този дял от творческата реализация на кандидата е достатъчен за заемане 

на длъжността „доцент”. Разбира се, все още у нас в средите на някои 

музикални дейци недостатъчно подобаващо се оценява качеството, а дори 

и самият факт на аранжиране. Но това е друга тема. Все пак, г-н Русков 

доказа чрез многобройните си аранжименти значимостта и същността, 

функцията  и композиторските умения, необходими за осъществяване на 

аранжиментите. Естествено, и необходимостта, и ползата от тях за 

училището и на редица изпълнители. 

Дело на Ст. и Янна Рускови е изработването на съответните 

звуконосители към посочените учебници по музика, както и изпълнението 

на голяма част от песните – в крайна сметка и цялостната музикална 

редакция и дигитална обработка на музикалния материал.   

В тази връзка ще прибавя, че още в началото на 90-те години, Ст. 

Русков, в съавт. с Я. Рускова, правят музикални съпроводи (4 аудиокасети) 

на песенен репертоар, предназначен за началното училище. Пак за 

началното училище те изработват и учебна програма, заедно с предложен 

музикален материал за електронни музикални инструменти (и двете 

пособия са одобрени от МОН). 

Относно публикациите. Кандидатът представя, както посочих, 26 

статии, публикувани след използваните материали при защитата му за 

докторската степен. Като подобаващ завършек на тази именно област е 

монографията „Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален 

аранжимент” – една сериозна, иновационна разработка на проблем, който 
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не е изследван и за който се изискват не само музикално-теоретични 

умения и опит. Тук става въпрос за навлизане дори в математическата 

сфера, която е един дял в обширното поле на компютърните технологии и 

умения. Монографията е изследване и представяне на оригинална авторска 

технология за създаване на дигитален аранжимент, включваща аудио- и 

MIDI-технологии. В този труд авторът доказва уменията си на 

изследовател, на преподавател с аналитично мислене, на категорична 

убеденост в каузата, която защитава. И в този смисъл монографията 

придобива съдържанието на продукт, който има своята безспорна научно-

теоретична и практическа основа и стойност. Всъщност тази книга ще бъде 

полезен и необходим помощник и на студентите, и на учителите по 

музика. Още един път подчертавам, че този труд се опира и е 

доказателство за уменията и опита на автора и в областта на 

аранжиментите, на тяхната връзка с дигиталния аранжимент, разгледан 

като творчески процес и накрая – тяхното осъществяване с помощта на 

модерните, съвременните информационни технологии.  

Що се отнася до тематиката на статиите, те са солидни научни 

публикации. В тяхното съдържание проличава научно-теоретичното 

развитие на Русков, дълбочината  на мисленето   и убедеността му в 

следване на поставения проблем. Авторът  разработва една област в 

синхрон със съвременността. Така той дава в ръцете на всеки педагог, 

който има и по-специални музикални способности и потребности, да бъде 

още по-полезен на аудиторията, с която работи.  

        Част от статиите и публикациите са адресирани към действащата 

учителска аудитория. Следва да отбележа в контекста на посоченото, че  и 

до днес студентите, а и учителите,  ползват сборника в съавт. с Я. Рускова 

с училищни песни със съпровод на акордеон (82 песни). И тази връзка с 

практиката допринася за изграждането на  цялостната професионална 

личност на кандидата. Още преди 15-тина години той вижда новите цели 

на музикално-педагогическото образование, а именно: студентите, 

бъдещите учители по музика да познават и да могат да боравят с основни 

електронни и информационни системи и технологии. Този материал е 

публикуван  в Известия на Съюз на учените, Русе, 2002 

Отново във връзка с публикациите следва да се отбележи 

пропагандаторската дейност на Русков за неговото професионално 

развитие и изграждане. Имам предвид участието  му като лектор на 
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курсове с учители по музика в Шумен и в други градове на страната. В 

тази си дейност той се изявява главно в областта на използването на 

компютърните технологии в обучението по музика. От друга страна, 

срещата с действащи учители създава също мост между цялата му дейност 

за подготовката на бъдещите учители. Както се вижда, навлизането в една 

материя и акцентирането й в редица статии и монографията, не са 

случайни и независими една от друга дейности и реализации. Това 

стъпаловидно израстване, обогатяване, става основа на теоретично и 

практическо изследване на проблем, който все пак става по-нататък 

основна двигателна сила при създаване на значително количество 

публицистична продукция.  

Русков осъществява и експертна дейност, като член на жури и 

консултант на конкурси, национални фестивали и на творчески екип към 

Национален център. Освен това той участва в Националния конкурс за 

акордеонисти и за гайдари и инструментални камерни състави чрез 

звукозаписи и изработване на CD. Всъщност и Ст. Русков, и Я. Рускова са 

главните действащи лица в организирането и провеждането на тези 

конкурси, които с всяка изминала година заемат все по-престижно място 

сред младите музиканти в България. Тази дейност наистина заслужава 

само адмирация. 

Кандидатът има издадени осем компактдиска на песни, чиито 

аранжименти отново са негови (90 песни) 

Не могат да се пропуснат участията и личните награди на 

Национални и Международни форуми: лауреат на Международен конкурс 

за музика, аранжимент, мултимедия, ІІІ награда на Национален конкурс за 

аранжимент. За автор на музика и аранжимент получава  ІІІ награда на 

Международен фестивал, а като автор на музика взема ІІ награда, също на 

Международен фестивал.  

Що се отнася до личната квалификация на Русков, тя е видна чрез 

участието му в Международна лятна школа и Международен летен 

семинар по акордеон; чрез получения сертификат за преподавател по 

електронни инструменти в Jechnics-orgelshule – Манхайм, Германия. 

Теоретичните приноси, които са свързани с цялата научно-

изследователска продукция,  се обособяват главно чрез монографията и 

статиите. Кандидатът доказва необходимостта от овладяване на 

специфични знания, умения и компетентности, необходими за създаване 
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на дигитален аранжимент. Предложен е оригинален модел за реализиране 

на аудио- и MIDI- проект за осъществяване на дигитален аранжимент. На 

основата на т.нар. моделен подход са оформени четири модела: 

функционален, обобщен, логичен, структурен – с обосновка и доказване на 

тяхното съдържание. Безспорно с тази монография и с голям дял от 

съдържанието на статиите, Русков наистина очертава сериозни научни и 

музикално-теоретични приноси в областта на българската научна мисъл.  

В тази връзка съществен практически принос имат многоборойните и 

разнообразни по характер и съдържание аранжименти.  

В заключение: на основа на качествата на цялата продукция и 

всеобхватна музикална, професионална, научно-изследователска  дейност 

на д-р Стефан Русков, гласувам с „да” за заемане на академичната  

длъжност „доцент”. Предлагам на Научното жури да подкрепи 

положителната ми оценка. 

 

 

София, 7.10.2015                                  Рецензент: 

 /доц. д-р М.Попова/  


