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Предложеният дисертационен труд разработва актуален проблем, 

свързан с необходимостта от модел за професионално самоопределение на 

студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика”. 

Концепцията на изследването лежи върху задълбочен анализ на 

теоретико-методологичните подходи, свързани с представени в работата на 

редица учени въпроси за професионалното самоопределение, 

педагогическото образование, професионалния статус на учителя по 

музика. 

 В глава първа на дисертационния труд са анализирани основните 

теоретични подходи към проблема за професионалното самоопределение, 

което е необходимо за изследването му при студентите – бъдещи учители 

по музика. 

В глава втора дисертантката разглежда: същността на изследването за 

ПС (професионално самоопределение) на студентите от специалност 

„Педагогика на обучението по музика“ в Педагогически факултет на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, методичният 

апарат, организационните форми и етапи на провеждането му.  

Точно, прецизно и аргументирано са дефинирани: целта, обекта, 

предмета на изследването, хипотезата на изследването и задачите, които 

трябва да бъдат решени за нейното доказване.  



Организацията на изследването, включва подготвителен, 

експериментален, аналитичен и заключителен етап. 

Изследването е осъществено в Педагогически факултет на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ в периода 2009-2013 г. 

Включва общо 485 единици диагностически данни (от тестове и анкети), на 

110 студента от специалност „Педагогика на обучението по музика“, които 

са типични от педагогически аспект лица, даващи представа за генералната 

съвкупност, като принципът е участието на всички обучавани през 

посочения период. Това дава обективна възможност за съпоставяне и 

анализ на емпиричните данни за профила на изследваните студенти и в 

следната посока: пол, възраст, курс на обучение, успех от обучението (от 

дефинирани шест области, свързани със спецификата на изследването). 

Характеристиката на студентите по отношение на успеваемостта им в 

процеса на обучение е направена във връзка с основополагащите за 

диагностичното изследване дисциплини от областта на инструменталното 

обучение, дирижиране, музикална теория, педагогика, психология, теория 

и методика на обучението, педагогическа практика. 

В дисертационното изследване, след анализ и теоретично 

моделиране, са посочени  основните компоненти на професионално 

самоопределение (ПС):  Аз-образ, мотивация, професионална идентичност, 

професионална компетентност.  

 В работата са използвани тестове и анкети със съответните им 

методики, принадлежащи към личностните инструменти за диагностика в 

когнитивната, мотивационно-ценностната и операционалната сфера.  

 В трета глава дисертантката представя емпирическото изследване на 

професионалното самоопределение на студентите от специалност 

„Педагогика на обучението по музика”. 

В предложения дисертационен труд се разработва един от най - 

актуалните проблеми на образованието – проблема за професионалното 

самоопределение като основен компонент на цялостното личностно-

професионално развитие и утвърждаване, в частност – професионалното 

самоопределение на бъдещите учители по музика.  

Като се има пред вид, че методиките за изследване на 

професионалното самоопределение (ПС) в проучената литература, 

независимо от интереса към този проблем в съвременната психология и 

педагогика, се ограничават и обхващат отделни негови компоненти и 

особености предложеният труд попълва дефицита в описанието и 

използването на единна психолого-педагогическа диагностична методика 

за изследване на всички компонeнти и особености на професионалното 

самоопределение, в което е основния принос на докторантката 



Авторката апробира оригинален функционален модел за изследване 

на ПС на студентите – бъдещи музикални педагози и предлага се нова 

методика за изследване, включваща: систематизиране на въпросите 

(съответно – и отговорите) и качествената им интерпретация в три основни 

сфери, определяне на критерии, показатели и съответни нива съобразно 

тези три сфери, определяне на качествена характеристика на изследваните 

студенти. 

Резултатите от апробирането на предложения нов подход за 

изследване на отношението на студентите към основни музикално-

професионални дейности потвърждават ефективността на модела. 

Полученият резултат 0,878 за коефициента на надеждност се определя като 

много добър, дори отличен. Коефициентът на валидност за цялата тестова 

система е 0,735като този резултат също се определя като отличен. 

Анализът на резултатите според обоснованата и апробирана 

методика на изследване позволява извеждането на пълната характеристика 

и особеностите на ПС на студентите – бъдещи музикални педагози като се 

идентифицират три основни типове ПС, касаещи всички студенти, 

независимо от професионалното направление и специалност (силно 

изразено ПС, средно изразено ПС, слабо изразено ПС).  

Дисертационният труд очертава практическите проблеми, свързани с 

ефективното прилагане на резултатите от изследването: преосмисляне на 

учебен план, съдържание на учебни програми и насочването им към 

изграждането на учителя по музика като добър изпълнител и теоретик с 

музикално-педагогическа насоченост, ориентиране на съдържанието на 

всички дисциплини към всеки от елементите на ПС, залагане на активни и 

интерактивни форми и методи на работа, специфично ориентирани за 

изграждане на положително отношение към професионалната дейност, 

осъществяване на нови форми на работа в извънучебна среда, 

целенасоченост за повишаване на сигурността и мотивацията на студентите 

за бъдещата професия. 

Разработеният функционален модел и апробираната методика за 

изследване на ПС на студентите – бъдещи музикални педагози,  дава 

възможност за получаване на информация, която да се използва за 

подобряване на качеството на работата, свързана както с формирането на 

високо изразено ПС, така и за цялостното изграждане на бъдещия 

професионалист. 

Дисертационният труд се отличава с точен и ясен език и показва 

ерудираността на дисертантката по изследваните проблеми.  

 Всичко изложено по-горе ми дава основание за положителна оценка 

на извършената работа и представения от дисертантката дисертационен 



труд и да препоръчам на многоуважаваното жури да присъди на гл. ас. 

Янна Рускова ОНС „доктор”по научната специалност „Методика на 

обучението по музика, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по....  
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