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I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Представеният дисертационен труд на гл. ас. Янна Рускова е насочен към 

проблеми на музикалното възпитание и изпълнителството, психологията, 

музикалната психология, педагогиката, музикалната педагогика. По същество 

е изследване на специфичния процес на професионално самоопределение на 

бъдещите учители по музика.  

Дисертацията е в обем от 270 страници. От тях 229 страници са основен 

текст-изложение, 13 страници – библиография, 28 страници – приложения. В 

рамките на текста-изложение са включени 70 фигури, 43 таблици.  

Използваната и цитирана литература включва 156 източници: 110 на 

кирилица, 40 на латиница, 6 – интернет-адреси. Широкият анализ на 

литературата и коректното цитиране и позоваване на наши и чужди автори, 

пишещи в областите на дисертационния труд, говорят за сериозна научна 

осведоменост, висока компетентност и ерудиция на автора. Това позволява: 

анализ и интерпретиране на проблемните моменти в областта на тематиката на 

дисертацията; защита на тезата, целта и задачите; формулиране на изводи с 

практическа и теоретична насоченост, свързани с професионалното 

самоопределение на подготвяните специалисти. 

 

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност и значимост на дисертационния труд 

Актуалността на избраната тема на дисертационен труд е неоспорима. 

Обусловена е от значението на проблема за професионалното 

самоопределение като изключително важен за утвърждаването на бъдещия 

професионалист и за цялостното му личностно-професионално развитие. 
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Защото положителното професионално самоопределение днес се разглежда в 

качеството му на важно условие за успешно и ефективно изграждане на човек 

не само в определена професия, а и за личностното и социално-значимото му 

утвърждаване в обществото. Преодоляването на затрудненията по пътя за 

осъществяване на тази цел предполага решението на редица задачи: 

организационни, икономически, правови, образователни – концептуални за 

реализация на нови образователни подходи и във висшето образование. 

Актуалността на темата на настоящото дисертационно изследване е 

обусловена и от степента на разработеност на проблематиката. Анализът на 

проучената литература показва, че изследователите не са единни за същността, 

структурата и съдържанието на професионалното самоопределение на 

студентите; за факторите, въздействащи на формирането му в процеса на 

обучение. Няма и единна методика за изследване и диагностика на процеса. 

Липсват разработки на тази проблематика в българската музикално-

педагогическа и музикално-психологическа литература. Както посочва и 

дисертантката, необходим е анализ и преосмисляне на теоретико-

методологичните подходи, за да се насочи изследването към спецификата на 

професионалното самоопределение при бъдещите учители по музика – 

специфика, обусловена преди всичко от самобитността на професия с 

художествено-творчески характер, а също така и от индивидуално-

личностните особености на човек, избрал художествено-педагогическата 

сфера в качеството й на професионална.  

От тези позиции, достатъчно аргументирана е актуалността и значимостта 

на предложения дисертационен труд.  

 

2. Характеристика на дисертационния труд 

Предложеният дисертационен труд се състои от Увод, три глави, 

обобщение и изводи, библиография, 10 приложения. 

В Увода се разкрива актуалността на проблема за професионалното 

самоопределение, детерминирана от  значението му за съвременното висше 

образование, от степента и обхвата на разработеност, от спецификата на 

подготвяните бъдещи специалисти – учители по музика, от необходимостта от 

изследване на особеностите му именно при тях.  

Вниманието на авторката в първа глава е насочено към обстоен анализ 

на проблемите, свързани с разработваната тематика в съвременната 

психологическа, педагогическа, методическа, музиковедческа литература. 

Това осигурява извеждането на теоретичната постановка на изследването.  

В първи параграф се разкриват различните теоретични подходи за 

изясняване на същността на професионалното самоопределение като част от 

кариерното развитие на личността. Посочват се различните гледни точки на 

много изследователи – през призмата на психолого-педагогическия, социално-

когнитивния, личностно-дейностния подход. В параграф 2 и параграф 3 се 

аргументират същността и особеностите на единодушно приетите от всички 



изследователи основни елементи в характеристиката на професионалното 

самоопределение – Аз-концепция и мотивация. В параграф 4, във връзка с 

етапите на процеса на професионално самоопределение,  дисертантката 

утвърждава разбирането за този процес като некратковременен акт на избор на 

професия и професионално образование, а като дълъг и динамичен процес, на 

който може и трябва да се въздейства. Посочва изключителното значение на 

самоопределението в определена учебно-професионална дейност, в случая – 

музикално-професионална дейност. Параграф 5 е насочен към обосноваването 

на основни структуроопределящи категории и понятия, имащи отношение към 

професионалното самоопределение. След анализ и теоретично моделиране се 

определят тези, които са в основата за провеждане на дисертационното 

изследване: самоопределение към основни музикално-професионални 

дейности, професионална идентичност, мотивация, личностни качества, 

професионална компетентност. В параграф 6 дисертантката обобщава 

разбирането за професионалното самоопределение като динамичен процес; 

като обобщаваща категория, позволяваща да се обединят различни по цел, 

съдържание и резултати процеси в движението в професионалното 

образователно пространство: Аз-съм – имам, мога, знам; как –сам; защо – 

съобразно изискванията на обществото, професията, Аз-а.  

Във втора глава дисертантката разкрива теоретичната постановка, 

организацията и методиката на изследването. Обосновават се обектът, 

предметът, целта, задачите и  хипотезата на изследването. Аргументира се 

структурно-функционален модел на изследването, като се обосновава и 

апробира модел – нова единна авторска диагностична методика за 

изследване на професионалното самоопределение на бъдещите учители по 

музика. Аналог за това до момента в нашата психолого-педагогическата 

литература отсъства.  

Много внимателно и всеобхватно, съобразно теоретично изведения модел 

на професионално самоопределение, е подбран инструментариумът за 

изследване. Освен утвърдени методики, за отделни елементи, дисертантката 

апробира коренно нов подход за определяне на отношението на студентите 

към специфични за професията „учител по музика“ дейности – музикално-

изпълнителска, музикално-педагогическа, композиторска, диригентска. 

Използвайки четири теста на В. Касимов, В. Петрушин – модифициран 

вариант на А. Атанасова-Вукова, тя предлага и защитава нова методика: 

систематизиране на въпросите и съответните им отговори в три сфери, според 

специфичността на процеса на професионално самоопределение – когнитивна, 

мотивационно-ценностна, операционална; във връзка с тях – пълна качествена 

интерпретация на всеки въпрос (от четири теста, по 30 въпроса – 120 въпроса); 

извеждане на критерии, показатели и нива съобразно тези три сфери; пълна 

качествена характеристика на изследваните студенти.  

Впечатление прави подборът на използваните други три оригинални 

методики – за професионална идентичност, за мотивираност, за личностни 



качества (на А. Азбел, В. Милман, Н. Алексеев). Това са инструменти с 

изключително трудна и специфична обработка; дават точна, подробна, 

детайлна информация за изследваните елементи на професионалното 

самоопределение. Съчетанието им с новия авторски подход за изучаване на 

характерните особености на процеса – за учители по музика, обуславят 

всеобхватно, същностно, специфично изследване на основния за дисертацията 

проблем.  

Трета глава съдържа представяне и анализиране на резултатите от 

събраната емпирична информация, според обоснованата и апробирана 

методика на изследване. Доказаната валидност и надеждност на новата 

тестова система за проучване на отношението към музикално-професионални 

дейности (съответно – 0,878 и 0,735) гарантират висока устойчивост на 

резултатите, високо съответствие на разпределението на резултатите от 

тестовете в трите групи критерии, т.е. тази нова методика е надеждна и 

валидна и може да се използва успешно.  

Резултатите от изследването са представени много подробно: обхващат 

различни години от обучението на студентите; с пълна характеристика, 

особености и нюанси, както за всеки курс, за всеки елемент, така и в 

обобщение (от различни гледни точки, за всички изследвани студенти); 

проследяват се динамиката и тенденциите в развитието и формирането на 

процеса на професионално самоопределение. Всеки посочен резултат се 

свързва и с конкретни изводи – за причини, за начини за действие в различни 

посоки. В заключение дисертантката извежда обобщен профил на 

изследваните студенти от специалност „Педагогика на обучението по музика“.  

Теоретико-практическа стойност притежават идентифицираните и 

аргументирани в резултат на изследването три основни типове 

професионално самоопределение на студентите – силно изразено, средно 

изразено, слабо изразено. Представена е пълната им характеристика, според 

апробираната методика за изследване на основните елементи на процеса на 

професионално самоопределение.  

 

III. ПРИНОСНИ МОМЕНТИ И ЗНАЧИМОСТ НА 

ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

В предложения дисертационен труд се разкриват, аргументират и 

апробират нови моменти, носещи теоретична и практико-приложна значимост. 

 

Приносни моменти с теоретичен характер и значимост: 
 

 Утвърждава се научно-обосновано разбиране за значимостта на 

професионалното самоопределение в образователния процес; 



 Определя се неговата психолого-педагогическата характеристика, 

извежда се структурата му и специфичните  проявления на  нейните 

компоненти при бъдещите учители по музика; 

 Аргументират се основните елементи от структурата на 

професионалното самоопределение, които се изследват: отношение и 

готовност за музикално-професионални дейности, мотивация, професионална 

идентичност, професионална компетентност;  

 Реализира се оригинален функционален модел на изследване, 

включващ единна авторска методика; 

 Предлага се и се апробира нов подход (нова методика) за 

изследването на отношението на студентите към основни музикално-

професионални дейности; 

 Идентифицират се и се обосновават три основни типове 

професионално самоопределение и характеристиката им, основана на 

преобладаваща степен на готовност за определена музикално-професионална 

дейност, вид професионална идентификация, преобладаваща мотивационна 

структура, преобладаваща самооценка на личностни качества, ниво на ЗУК.  

 

Приносни моменти с практико-приложен характер и значимост: 

 

 Основа за конкретна целенасочена работа за развитие на положително 

професионално самоопределение са всички резултати от изследването – много 

детайли, нюанси, установена динамика, тенденции; 

 Приложението на тези резултати е при търсенето на пътища за 

ефективно осъществяване на професионално самоопределение чрез конкретни 

дейности при организацията и провеждането му в етапа на професионално 

образование и професионална подготовка; 

 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; 

 Изследването е основа за разработването и апробирането на цялостна 

система за формиране на ПС на студентите – бъдещи учители по музика; 

 Апробираната методика на изследване и изведената типология на ПС 

може да се използва при изследване и на други студенти – от други 

специалности. 

 

Авторефератът съдържа всички необходими атрибути и достатъчно 

аргументирано, пълно и адекватно отразява съдържанието на дисертационния 

труд; коректно представя научните резултати и приносите от изследването. 



Представените шест публикации на Янна Рускова са по темата на 

дисертационния труд. Обхващат основни моменти на изследването. 

Публикувани са в сборници с научни трудове от конференции и в годишници 

на университета, с което е дадена необходимата публичност.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е завършено 

изследване. Логиката на изложението и апробацията на резултатите са 

представени логично, в тясна връзка. Изведената цел е реализирана, а 

хипотезата – потвърдена. Дисертантката демонстрира убедително решаването 

на теоретични, методически и практически въпроси, свързани със 

изследваната проблемна област. В дисертацията се съдържат значителни 

научни и приложни приноси.  

 

Въз основа на всичко посочено, давам положителна оценка на 

дисертационния труд „Професионално самоопределение на студентите – 

бъдещи учители по музика“. Предлагам на членовете на 

многоуважаваното научно жури на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ да присъдят образователната и научна степен 

„Доктор“ по научната специалност „Методика на обучението по музика“ 

на гл. ас. Янна Павлова Рускова. 
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