
СТАНОВИЩЕ 

на проф. д-р Анастасия Петрова Атанасова – Вукова 

за представения дисертационнен труд на тема 

“ Професионално самоопределение на студентите – бъдещи учители по 

музика” от гл. асистент Янна Павлова Рускова за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” 

 

Представеният от гл.асистент Янна Павлова Рускова дисертационнен труд 

разкрива обстойно и задълбочено един актуален и почти неизследван у нас 

проблем, касаещ професионалното самоопределение на подрастващите. 

Богатата литературна осведоменост по отношение на разглеждания 

проблем, осигурява на докторантката възможност за обективна позиция, 

научна аргументираност на изведената постановка и методология на 

изледваниeто. Използваната широкообхватна оргинална методика за 

изледване на всеки студент осигурява богата информация за формираната 

професионална насоченост на студента, за неговото професионално 

самоопределение като цялостно личностно образование, включващо 

мотивационно-ценностен, когнитивен и поведенческо – операционален 

компонент. В процеса на изследването се дава възможност на всеки 

студент да осмисли своето отношение, своите мотиви към бъдещата си 

професия, да формира представа за себе си / “Аз-образа”/ и да си даде 

обективна оценка – “какво знам, какво мога, какво искам”. И ако това е 

един от приносните моменти в предложеният дисертационнен труд, то като 

втори трябва да се прибави това, че професионалното самоопределение се 

разглежда като резултат от образователния процес, а изследването се прави 

в условия на обучението на първи, втори, трети, четвърти курс. Така 

неговите резултати са насочени от една страна към разкриване на 

същността и специфичността на този процес, а от друга те определят 

етапите на формиране на професионална идентичност в и чрез активно 

включване в музикално-образователната дейност. Това  определя 

приложния характер на този труд, който дава основните насоки за 



корекции и създаване на всеобщи условия за формиране на статуса на 

всеки компонент от характеристиката на професионалната 

самоопределеност. 

Прецизността при обработката и анализа на получените многостранни 

емпирични данни както и умението на гл. ас. Янна Рускова за тяхното 

музикално – педагогическо тълкуване позволяват навлизане в детайли на 

изследваните явления и процеси, т.е. разкрива се цялостната 

характеристика на професионалното самоопределение на изследваните 

студенти.Заедно с това се идентифицират три основни типа професионално 

самоопределение, специфични за студентите от специалност Педагогика на 

обучението по музика, което е третият приносен момент в труда на Янна 

Рускова. Основните критерии при определяне на типа професионално 

самоопределение - степен на готовност за дадена музикално - 

професионална дейност; вид професионална идентификация; 

преобладаваща мотивационна структура; степен на самооценка на 

личностни качества; ниво на знания, умения и компетенции правят тези 

характеристики използваеми във всяко висше училище, което подготвя 

бъдещи учители по музика.  

Представеният дисертационнен труд и получените резултати дават повод и 

за много размисъл.Тяхното разглеждане и тълкуване съобразно посочените 

по-горе критерии ни обрисуват една картина на преобладаващо средно 

ниво на професионално самоопределение особено при музикално-

педагогическата дейност. Това означава, че изследваният проблем не е бил 

в центъра на образователния процес. Липсва необходимото осъзнаване на 

значимостта на професионалното самоопределение и разбирането, че то се 

формира във всеки момент от образователния процес, за да осигури 

професионалната готовност и професионализъм на бъдещия учител по 

музика. Не случайно и гл.  асистент  Янна Рускова насочва своето 

внимание в тази насока  в Заключение на дисертационния труд.  



 

Заключение:  

1..Дисертационния труд може да се определи като теоретико- 

конструктивно и приложно-реализиращо музикално – педагогическо 

изследване в областта на методиката на музикалното обучение във висшето 

образование, т.е. дисертационната теза се характеризира с оргиналност, 

реалистичност, прагматичност и прогностична насоченост. 

2. Гл.Асистент Янна П.Рускова показва богата осведоменост и висока 

информационна култура по отношение на разглеждания от нея проблем 

3. Приложените шест публикации са самостоятелно разработени от 

докторантката и са свързани с разработваната тематика и проблеми в 

дисертационния труд. 

4. Като научен ръководител на гл. асистент Янна П. Рускова искам да 

изразя своето задоволство от нейната прецизност и коректност при 

разработване на дисертационния труд. 

Гореизложеното ми дава основание да предложа на специализираното 

научно жури да присъди на Янна Павлова Рускова образователната и 

научна степен “доктор”, за което и самата аз ще гласувам с “ДА”.  

 

 

Подпис: 

 

26.10. 2013 г.       проф. д-р Анастасия П.Атанасова – Вукова  

 

 

 

 


