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I. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА РАЗРАБОТВАНИЯ ПРОБЛЕМ В 
ДИСЕРАТЦИОННИЯ ТРУД.

Професионалното самоопределение, като процес и резултат от смислови и 
ценностни ориентации на човека, по своята същност е уникално дълбоко мотивирано 
осъзнаване на личностната самоценност.

Това не изключва преориентация на мотивационно-потребностната сфера, 
защото професионалното самоопределение е динамичен процес, върху който оказват 
влияние редица фактори, но преди всичко това е процес, който не може да се разглежда 
откъснато от личностното самоопределение като цяло.

Професионалното самоопределение като съставен елемент на личностното 
самоопределение, както Я. Рускова подчертава, е важна предпоставка, тясно обвързана 
с професионалната подготовка на бъдещите кадри, и в същото време важно условие за 
успешно и ефективно професионално изграждане, а оттам и за цялостното му 
личностно утвърждаване и изграждане на определен социален статус в обществото.

От психологическа и педагогическа гледна точка, по проблемите па 
професионалното самоопределение съществуват достатъчно много разработки, но в 
основата си те са насочени към теоретично изясняване на тази проблематика и 
значително по-ограничени са тези, основаващи се на емпиричния подход, и свързани с 
открояването на специфичните фактори и обобщаването на конкретни насоки за 
въздействие върху професионалното самоопределение (но разглеждано като компонент 
от цялостното личностно самоопределение).

Недостатъчно е засегнат и въпроса за професионалното самоопределение в 
музикално-педагогическата литература, и ако съществуват достатъчно теоретични 
разработки по отношение входното ниво на студентите, то значително по-ограничени 
са те на изходното, в това число и тези, проследяващи динамиката на развитието им по 
време на обучението, пренастройването на мотивационно-потребностната сфера и 
обособяване на средствата и подходите за превръщането им в дълбоко личностни 
мотиви.

Не по-различно стои и въпроса за професионалното самоопределение на 
студентите -  бъдещи учители по музика в българската психологическа, педагогическа и 
музикално-педагогическа литература. Заимства се чуждият опит, а българските



традиции, които трябва да са изходна база за изследване, открояване на проблематиката 
и обособяването на подходите за преодоляването й, обвъзрзващи тези традиции със 
съвременните насоки в образователната сфера, ако не се отричат, то поне са в 
значителна степен пренебрегнати.

Анализът на теоретико-методологическите основи на професионалното 
самоопределение в чуждестранната литература, обвързването им с българската 
образователна традиция в този аспект, и съотнасянето на проблематиката към 
конкретната образователна сфера, отнасяща се до студентите -  бъдещи учители по 
музика определя актуалността и значимостта на настоящото изследване.

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД, НА 
ИЗСЛЕДВАНИТЕ МЕТОДИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ.

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, библиографска 
справка и приложения, с общ обем от 242 страници. Използваната литература включва 
158 заглавия /110 на кирилица и 46 на латиница/.

Целта на изследването е извлечена от конкретния изследователски проблем, 
свързан с анализа и оценката на състоянието и насоките на развитие му в българската и 
чуждестранна музикално-методическа литература и на тази база разработване на 
функционален модел и апробирана методика за изследване на професионалното 
самоопределяне на студентите -  бъдещи музикални педагози, обслужващо целта, като 
неотменен компонент на цялостното изграждане на бъдещия специалист.

Трите глави на изложението са логически обвързани и взаимно допълващи се.
В първа глава се извеждат теоретико-методическите аспекти на научното 

изследване, като е предложен теоретичен анализ на проблема и изясняване на основни 
понятия и теоретични подходи към разглеждания проблем, в психологическата, 
педагогическата и музикално-педагогическата литература.

Задълбоченият обзор и анализ на изследваната литература е достатъчно 
основание за конкретните изводи, по отнощение разнопосочността на мненията при 
дефинирането на понятието и констатацията относно липсата на цялостно изследване 
на проблема в музикално-психологическата и музикално-педагогическа литература, 
което е достатъчно основание за актуалната значимост на дисертационния труд.

Във втора глава се разкриват теоретичните основи на изследването и се 
извежда алгоритъмът на педагогическата технология, сериозно и задълбочено 
аргументиране на методиката на изследването (нямаща до момента аналог в 
българската музикално-педагогическа и музикално-психологическа литература), 
обхващаща основните компоненти на структурата на ПС.

Липсата на разработена до момента единнна психолого-педагогическа 
диагностична методика за изследване на всички компоненти и особености на ПС е в 
основата на предлагането на първата по рода си, авторска методика.

Трета глава представлява анализ на резултатите, разкриването на 
характеристиката, спецификата и динамиката на ПС, и на тази база открояването на 
психолого-педагогическите условия и изисквания за оптимизиране процеса на 
формиране на ПС. А реализирането на този процес е невъзможно без прилагането на 
индивидуалния и личностно-ориентирания подход при формирането и развитието на 
ПС у студентите.



III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. Докторантката Янна Рускова е изпълнила изискванията на чл. 6 от ЗРАСРБ, както и 
на чл. 24 и чл. 24 от ППЗРАСРБ за придобиване на образователната и научна степен 
„Доктор”.
2. Дисертационният труд притежава научни и научно-приложни приноси и 
свидетелства за това, че докторантът притежава задълбочени познания и способности 
за осъществяне на научни изследвания, на чията основа мога да заява, че дисертацията 
се отличава с оригиналност по отношение разкриването характеристиката и 
спицифичността на ПС, извеждането на неговата психолого-педагогическа структура и 
на тази база подбора на методите и формите на работа за тяхното коригиране и 
усъвършенстване.
3. Обработката и анализът на емпиричните данни са разработени прецизно, 
анализирана е достатъчна по обем литература, а многогодишната преподавателска 
дейност и натрупан опит са в основата на заявената в разработката стабилно 
аргументирана и убедителна лична позиция.
4. Докторантът е представил съответния брой публикации по темата на дисертационния 
труд, публикувани в сборници от конференции и в годишници на университета, като по 
този начин е осигурена публичност на научните резултати.

На основание чл. 12 от ЗРАСРБ и чл. 32 от ППЗРАСРБ давам 
ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на дисертационния труд: Професионално 
самоопределение на студентите -  бъдещи учители по музика разработен от 
докторанта на самостоятелна подготовка Янна Павлова Рускова и подкрепям 
присъждането на ОНС «Доктор».

L
25.10.2013 г. ПОДПИС:

проф. д.изк.н. РУМЕН ПОТЕРОВ


