
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Веска Христова Вардарева за дисертационния труд на

Янна Павлова Рускова

на тема: „ПРОФЕСИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

СТУДЕНТИТЕ -  БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА”

за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”, област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 

1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на

обучението по музика”

Дисертацията е посветена на значим и неизследван проблем от 

областта на теорията и практиката на дидактиката във висшето училище и 

професионалното самоопределение в процеса на подготовката на бъдещи 

учители по музика.

Представения дисертационен труд е структуриран съобразно 

научните стандарти, които се изискват за такъв вид разработка. Състои се 

от три глави, изводи и препоръки, заключение, литература и приложение.

Общият обем на труда е 229 страници, използваната литература 

съдържа 151 източника, от които 110 на кирилица и 41 на латиница.

В увода се открояват актуалността на темата и мотивите за избора й, 

основен от които е научното намерение на докторантката да изследва 

особеностите на факторите, които влияят върху професионалното 

самоопределение на учителя.

В първа глава се представят теоретичните основания на авторката за 

направения избор на темата, както и задълбочен анализ на основните 

теоретични подходи към проблема за професионалното самоопределение.



което е необходимо за изследването му при студентите - бъдещи учители 

по музика. Разгледани са подробно различни нсихолого-педагогически 

теории, свързани с личностно-дейностния подход на С.Л.Рубинщайн, 

психолого-педагогическия подход на Е.А. Климов, както и социално- 

когнитивната теориа на А.Бандура, които определят фундамента на 

последващите изследователски търсения на докторантката. Подробно се 

анализират и проблеми като Аз-концепцията в професионалното 

самоопределяна, мотивацията за ПС, етапите на ПС, както и структуро

определящите понятия и категории.

Втора глава е посветена на постановката на проблема, целта, 

хипотезата и задачите. Описана е и организацията на изследването, както и 

етапите на експерименталната програма. Издигнатата хипотеза е обвързана 

логически с разработения структурно-функционален изследователски 

модел, подбраните методи на изследване са релевантни на целта и 

задачите.

В трета глава са представени резултатите от експерименталната 

програма. Те водят към потвърждаване на хипотезата на изследването и 

защитаваните тези и доказват обективността на изводите.

В заключение, предложените теоретични анализи и експериментални 

данни говорят за траен интерес и богат професионален опит в областта на 

теорията възпитанието и дидактиката, конкретно -  на неизследвани 

аспекти на подготовката на студенти -  музикални педагози. Проведено е 

научно изследване, насочено към установяване на ефективността и 

приложимостта на иновативните идеи на докторантката.

Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото приложение и на Правилника за развитие на 

академичния състав на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски”.



Авторефератът представя принципно всички по-важни части на 

дисертационния труд. Представените публикации са отражение на 

резултатите от проведеното изследване.

В заключение, въз основа на доказаните научни приноси и 

постижения, давам положителна оценка на дисертационния труд на Янна 

Павлова Рускова и предлагам на уважаемото научно жури да й присъди 

образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование: 

1. Педагогически науки, професионално направление: 1. 3. Педагогика на 

обучението по...

25.10.2013г. доц. д-р Веска Вардарева

Благоевград ЮЗУ „Н.Рилски”


