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СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Божанка Раднева Байчева,  

относно материалите  

на гл. ас. д-р Стефан Панайотов Русков 

за придобиване на академичната длъжност „доцент”   

 

1. Данни за конкурса  

 

Конкурсът за академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по 

музика) е за нуждите на катедра „Музикална естетика, музикално възпитание и 

изпълнителство” при Педагогическия факултет на ШУ “Епископ Константин 

Преславски” и е законно обявен  в Държавен вестник, бр. 45 от 19.06.2015 г. 

В конкурса участва само един кандидат – гл. ас. д-р Стефан Панайотов 

Русков, щатен преподавател в Шуменския университет. Той е назначен за 

асистент през 1889 г. От 1996 е гл. асистент, а през 2013 г. защитава 

образователната и научна степен “доктор” по научната специалност „Методика 

на обучението по музика”. Това ми дава основание да приема, че по смисъла на 

чл. 24 (1) от ЗРАСРБ и чл. 53 (1) от Правилника за приложение на ЗРАСРБ гл. ас. 

д-р Стефан Русков има право да участва в конкурса за доцент.  

 

2. Данни за кандидата 

 

Кандидатът за доцент гл. ас. д-р Стефан Русков е роден на 03.05. 1960 г. 

През 1984 г. завършва висше образование във Висшия музикално-педагогически 

институт, гр. Пловдив (днес АМТИИ). В периода 1984 г. – 1989 г. работи като 

учител по музика в Гимназия с преподаване на чужди езици “Н. Й. Вапцаров”, гр. 

Шумен.  

Научните интереси на гл. ас. д-р Русков са насочени в сферата на 

музикалната педагогика, в областта на компютърните технологии в музиката, 

електронните музикални инструменти, новите информационни и дигитални 

технологии, и приложението им в образователната ни система.  

Д-р Русков съчетава успешно преподавателската си работа с 

художественотворческата си дейност – ръководител е на вокална група, диригент 

на хор, инструменталист, автор на музика, аранжор и др.  

 

3. Описание на научните трудове 

 

Гл. ас. д-р Стефан Русков представя материали по обявения конкурс, които 

могат да се обособят по следния начин: научни публикации (1 монография, 10 

учебни помагала, които включват 6 комплекта звуконосители към учебниците по 

музика от І до VІ клас, музикални съпроводи за І-ІV клас на СОУ (4 бр. 

аудиокасети.), 3 учебни помагала  - 1 за подготвителна група на детската градина, 

1 за деца от начална степен на СОУ и 1 за обучението на студенти по акордеон, 
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26 статии – 21 самостоятелни, 5 в съавторство и 2 научни доклада), 

художественотворческа продукция (8 издадени СD с общо 80 авторски 

аранжимента, авторска музика, участия в концерти, регистрирани награди от 

национални и международни конкурси като автор на музика, за аранжимент и 

като ръководител на студентско акордеонно трио) и сведения за 

преподавателската му дейност. 
Д-р Ст. Русков регистрира висока професионална активност по отношение 

на научноизследователската и художественотворческата дейност. Участвал е в 

национални и международни конференции, семинари и конкурси. Предложените 

разработки имат теоретико-приложен характер.  

Представеният монографичен труд е в резултат на многогодишния опит на 

автора в реализирането на дигиталния аранжимент. Д-р Русков създава 

оригинален педагогически модел за създаване на дигитален аранжимент, 

осъществен с аудио и MIDI-технологии. Овладяването на знания и практически 

умения за създаване на този вид аранжимент е изключително необходимо за 

подготовката на бъдещите музикални педагози.  

Д-р Русков подготвя и осигурява:  

 учебниците по музика І-VІ клас със звуконосители (19 бр.), съдържащи 

запис на музиката, включена в съответния учебник, аранжименти на 

съпроводи (143 бр.) и песни (84 бр.) – в съавторство;  

 учебно помагало за детската градина – 2 бр. звуконосители, включващи 

20 съпровода на песни, запис на 20 песни – в съавторство;  

 сборник с училищни песни със съпровод на акордеон, предназначен за 

студентите, съдържащ 82 песни – в съавторство;   

 4 аудио касети с 82 бр. аранжименти на инструментални съпроводи – в 

съавторство;    

 учебна програма и художествен материал по електронни инструменти за 

деца от начална степен  от СОУ – в съавторство. 

 Предложените учебни помагала са разработени съобразно съвременните 

тенденции и интонационна среда и подпомагат работата както на студентите, 

така и на учителите, преподаващи по музика.  

По-голямата част от статиите тематично са свързани с монографичния труд 

на кандидата за „доцент”. Други статии са в областта на музикалното 

образование, съвременните информационни системи и технологии, аудио-

визуалната и информационната култура на студентите. В някои статии авторът 

разглежда проблема за оценяването във висшето училище. Към разработваните 

проблеми д.р Русков подхожда професионално и отговорно. 

Представената научната продукция има както теоретичен, така и 

практически принос. Научната й стойност се съдържа в значимостта на 

предложените иновации в подготовка на бъдещите учители по музика.  

Забелязани са 6 цитирания в други публикации. 

Д-р Русков участва в 9 университетски проекта. Извършва и експертна 

дейност – член е на жури на национален фестивал на руската песен, поезия и 

танц „Пусть всегда будет солнце”, 2014, 2015г., музикален консултант, член на 
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творчески екип, многократно е канен като лектор в квалификационната дейност,  

РИО на МОН в Шумен и Бургас (2005, 2006, 2008, 2009, 2013 г.,) и др. 

Д-р Русков е автор на музиката и аранжиментите на театрална постановка, 

на химн на детска градина „Чучулига”, химн на детска градина „Космонавт", на 

ЦДГ №25, на аранжиментите на оперни постановки, на концерти-спектакли, на 

химна на Шумен и др. Най-голям дял в художественотворческата му дейност 

заемат авторските аранжименти. Това обяснява научните му интереси и избора 

на темата на монографичния му труд „Аудио и MIDI-технологии за създаване на 

дигитален аранжимент”. Затова свидетелстват и наградите, на които е носител – 

3 от международни и 2 от национални фестивала и конкурса.  

Своя опит и знания д-р Русков предава на студентите, които подготвя за 

бъдещата им работа като учители по музика.  

 

4. Преподавателска работа 

 

От 1989 г. до настоящия момент, гл. ас. д-р Русков преподава в 

Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски” в 

специалностите: “Педагогика на обучението по музика”, “Предучилищна и 

начална училищна педагогика”, “Начална училищна педагогика с чужд език”, 

„Предучилищна педагогика” – ОКС „бакалавър” и в магистърските програми 

„Музикална педагогика” и ПУНУП. Той води лекции и упражнения по 

дисциплините:  аудио и MIDI-технологии в музиката, история и теория на 

популярната музика, електронни инструменти, мултимедия и музика, принципи 

на музикалното оформление, музика – компютри – обучение, съвременни 

технологии в обучението по музика и др. Чрез обучението по тези дисциплини се 

осигурява модерно университетско образование. В преподавателската си дейност 

д-р Русков активно прилага разработваните от него иновативни идеи за 

използване на новите информационни технологии и специализирани софтуерни 

продукти в музикално-образователния процес.  

Той е автор на пет учебни програми на преподаваните от него дисциплини.  

 

Заключение  

Направеният анализ на представените материали за участие в обявения 

конкурс убедително защитават професионалните и личностни качества на д-р. 

Русков и ми дават основание да предложа на уважаемото научно жури да избере 

гл. ас. д-р Стефан Панайотов Русков за „доцент” по Педагогика на обучението 

по ... (Методика обучението по музика) за нуждите на катедра „Музикална 

естетика, музикално възпитание и изпълнителство” при Педагогическия факултет 

на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 

 

 

02.10.2015 г.        

гр. Добрич           доц. д-р Божанка Байчева 


