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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Веска Вардарева,  

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, обявен от ШУ „Еп. Константин Преславски”,  

област на висше образование 1. Педагогически науки,  

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

(Методика на обучението по музика 

с единствен кандидат за конкурса д-р Стефан Панайотов Русков 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

1. Представената научната продукция на д-р Стефан Панайотов 

Русков се състои от 39 публикации, от които 1 монография, 10 учебни 

пособия, 26 статии и 2 докладa, изнесени на специализирани форуми и 

са извън обявените в автореферата.  

Монографията и многобройните учебни помагала сред 

публикациите на д-р Стефан Русков е достатъчно основание да бъде 

кандидат за заемане на длъжността доцент. 

Особено впечатляващ е броят на публикациите, представени под 

формата на учебни помагала, статии и научни доклади, публикувани в 

научни сборници у нас и в чужбина. 

Предоставената за оценяване научна продукция свидетелства, че 

Стефан Русков е разпознаваем у нас, както в музикалните, в музикално-

педагогическите, така и в информационно-технологичните научни 

среди. 

Преди да пристъпя към качествената оценка на публикациите, 

етично е да направя уговорката, че тя ще бъде по посока на педагого-

психологическите ѝ стойност, тъй като това е полето на моята научна 

компетентност. И така: 

2. В качествен аспект научната продукция и дейността на 

кандидата впечатлява със своята широкоспектърност – музика, аудио и 

MIDI-технологии, педагогика, методика на обучението по музика; с 

аргументирано защитени авторски тези, свързани със създаване на: 

 Функционалнен модел, който представлява теоретична основа за 

разкриване на процеса на дигитализация на сигнала (звуковата 

вълна) и е база за реализацията на дигитален аранжимент;  
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 Обобщен модел, в който са регламентирани всички 

информационни действия – процедури и операции, с които се 

управлява музикално-информационния процес, свързан с 

реализирането на дигитален аранжимент; 

 Структурен модел – разкрива се размитостта на музикалната 

информация за създаване на дигитален аранжимент, което е 

предпоставка за осъществяване на подход за оценка на 

ефективността на функционирането на синтезираните аудио- и 

MIDI-технологии. 

В научно-изследователските дейности и достижения на 

участника в конкурса в съдържателен аспект се открояват две 

направления – Аудио-технологии и MIDI-технологии, дидактика на 

висшето образование и обучението по музика в училище. 

По първото научно направление – Аудио-технологии и MIDI-

технологии, авторът създава алгоритъм за разработване и  реализиране 

на дигитален аранжимент. С практически насоки е показан и начинът 

на функциониране на тази технология. Реализирани са основните 

партии на дигитален аранжимент към зададена основна музикална 

тема, като тези партии са оригинално решение на аранжора, реализирал 

аранжимента на базата на дефинираните изисквания за създаването на 

такива.                             

По второто научно направление – Дидактика на висшето 

образование, публикациите диагностицират състоянието и динамиката 

на използването на педагогическата аудио- и MIDI-технология, 

повишаваща ефективността на учебно-образователния процес в 

дисциплините от музикалния цикъл. Осигуряват овладяване на 

теоретични знания и формиране на практически умения за 

самостоятелно осъществяване на дигитален аранжимент. Създават 

възможности за бързото им и ефективно внедряване в педагогическата 

практика, което в голяма степен се обуславя от изведените стъпки на 

методическа последователност, които са в основата на оригиналния 

педагогически модел.  

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати в 

представената за участие в конкурса научна и творческа 

продукция 

В представените за рецензиране публикации са налице приноси в 

теоретичен, научен и практически аспект. 



 3 

1. Научни приноси 

Творческата продукция на участника в конкурса обогатява 

теорията и практиката с информационни технологии, анализи, 

обобщени изводи, аргументирана критичност и оригиналност при 

съчетаване на музикалния, методическия и технологичния подход за 

изучаване и изследване на проблемите, намиращи се в обхвата на 

настоящия конкурс. Открояват се следните научни приноси: 

Първо, разкрива теоретичните основи и характеристика на 

педагогическа MIDI- и аудио-технология за създаване на дигитален 

аранжимент, базиращи се на оригинален методологичен модел, чието 

осъществяване изисква използване на специфични знания, умения и 

компетентности. Оригиналният модел включва аргументирани и 

апробирани независими модули – методическа основа за реализиране 

на аудио- и MIDI-проект за реализиране на дигитален аранжимент. 

Аргументира функционален, обобщен, логичен и структурен модел, 

които се явяват теоретична основа на предложените аудио- и MIDI-

технологии.  

Второ, защитават се специфични изисквания за реализация на 

всяка стъпка от MIDI- и аудио-технологията. За всяка стъпка се 

дефинират процедури и операции, които са специфични 

информационни действия. 

 

2. Научно-приложни приноси 

Използването на педагогическата аудио- и MIDI-технология 

повишава ефективността на учебно-образователния процес в 

дисциплината „Аудио и MIDI-технологии в музиката“. Осигурява 

овладяване на теоретични знания и формиране на практически умения 

за самостоятелно осъществяване на дигитален аранжимент. 

Възможността за бързото й и ефективно внедряване в педагогическата 

практика се обуславя от изведените стъпки на методическа 

последователност, които са в основата на оригиналния педагогически 

модел. 

 

В цялата дейност на д-р Русков се очертава търсена и реализирана 

единност по отношение на научните и творчески интереси – връзката 

на компютърните технологии с музиката и музикалното образование. 

Той е признат аранжор (има награди за това у нас и в чужбина); автор е 
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на стотици издадени аранжименти. Аранжиментът е и в основата на 

учебните помагала, предназначени за българското училище. 

  

 Заключение 

След запознаването ми с материалите, свързани с конкурса, считам, 

че единственият кандидат д-р Стефан Панайотов Русков притежава 

всички необходими качества за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

(Методика на обучението по музика). 

С убеденост препоръчвам на уважаемото научно жури 

единодушно да подкрепи избирането и присъждането на д-р Стефан 

Панайотов Русков на академичната длъжност доцент . 

 

 

04.10.2015 г.     

Благоевград    (доц. д-р В. Вардарева) 

 


