
                                             

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА,  

МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО” 

 

 

ЯННА ПАВЛОВА РУСКОВА 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА 

 
АВТОРЕФЕРАТ 

 
на дисертационен труд 

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“ 

 

 

Научен ръководител: 

проф. д-р Анастасия Петрова Атанасова-Вукова 

 

 

ШУМЕН 

2013 

KONSTANTIN 

PRESLAVSKY 

UNIVERSITY 

S H U M E N 

 ШУМЕНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

“ЕПИСКОП 

КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ” 

 



Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

разширен съвет на катедра „Музикална естетика, музикално 

възпитание и изпълнителство“ при Педагогически факултет на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

 

Предложеният труд се състои от Увод, три глави, 

заключение, библиография, 10 приложения; с общ обем 270 

страници: 229 страници – основен текст-изложение, 13 страници 

– библиография, 28 страници – приложения. В рамките на 

основния текст-изложение са включени 70 фигури, 43 таблици. 

Библиографията включва 156 източници: 110 – на кирилица, 40 – 

на латиница, 6 – интернет-адреси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ………. 

от …….. часа в зала ……… на Педагогически факултет. 



СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В УВОДА на дисeртационния труд се разкрива 

актуалността на проблема за професионалното самоопределение 

като изключително важен за утвърждаването на бъдещия 

професионалист и за цялостното му личностно-професионално 

развитие, в случая – за бъдещите учители по музика. 

Самоопределението на личността в конкретна 

професионална дейност е съществен проблем за 

психологическата, педагогическата и музикално-педагогическата 

литература. В научната чужда литература се е натрупал 

фундаментален опит в изучаването на професионалното 

самоопределение. В недостатъчна степен, обаче, е разгледано 

професионалното самоопределение в единството „теоретичен – 

емпиричен анализ“. Изследванията основно се отнасят до 

завършващите средно образование на прага на постъпването им 

във ВУЗ – етап на формиране на професионални предпочитания и 

избор на професия. Малко са тези, насочени към по-късни стадии 

на професионализация на личността и професионалното й 

самоопределение, в това число – на етапа на получаване на 

бакалавърска степен на висше образование; още по-малко са за 

студентите – бъдещи педагози и музикални педагози. В нашата 

литература теоретичната разработеност на професионалното 

самоопределение е много малка; няма цялостно изследване, а 

само отделни елементи на разглеждания проблем. Липсват 

такива, касаещи професионалното самоопределение на учителя 

по музика.  

Анализът на проучената литература показва, че 

изследователите не са единни за същността, структурата и 

съдържанието на професионалното самоопределение на 

студентите; за факторите, съдействащи за формирането й в 



процеса на обучение. Няма единна методика за изследване и 

диагностика на процеса.  

Освен това, професионалното самоопределение на учителя 

по музика има своята 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 за професионална. 

Всичко това дава основание да се приеме, че изследването 

на проблема – теоретично и емпирично, ще допринесе за 

повишаването на ефективността и качеството на образователния 

процес на бъдещите музикални педагози.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЪРВА ГЛАВА съдържа теоретичен анализ на 

съвременната литература, третираща проблема за 

професионалното самоопределение (ПС). В резултат на 

теоретико-методологичния й анализ се утвърждава научно-

обоснованото разбиране за значимостта на ПС в образователния 

процес, определя се неговата психолого-педагогическа 

характеристика, извежда се структурата му и  специфичните  

проявления на  нейните компонентите.  

В първи параграф, въз основа на трудовете на различни 

автори и информацията в специализирани издания (Ф. Парсънс, 

Е. Шпрангер, Ш. Бюлер, Е. Ериксън, Дж. Холанд, Д. Сюпер, М. 

розенбърг, А. Бандура, М. Зеленак, Е. Климов, Е. Зеер, Л. 

Шнайдер, Х. Силгиджиян, М. Бонева и др.) се разкриват 

различни теоретични подходи за изясняване на същността на ПС 

като част от кариерното развитие – психолого-педагогически, 

социално-когнитивен, личностно-дейностен.  

Представителите на психолого-педагогическия подход 

разглеждат ПС или в много тесен смисъл – като акт на избор на 

професия, или в много широк – като дълъг процес на определяне 

на себе си в сферата на професионалния труд. В рамките на 

социално-психологическия подход изследователите отбелязват 

двуплановостта на ПС – професионален избор (избор на 

конкретна професия, професионална роля, задача) и социален 

избор (социален ранг, престиж). Основен принцип при 

изследването на ПС от гледна точка на дейностния подход е 

единството между съзнание, самосъзнание  и дейност, като се 

изтъква активната природа на вътрешните детерминанти – ПС се 

разглежда като самодетерминация, отразяваща активната 

природа на вътрешните условия. През призмата на социално-

когнитивната теория ПС се разглежда в модел за причинно-

следствена връзка в триадата познание, поведение, заобикаляща 

личността среда. 



Всички изследователи, независимо от различните си 

гледни точки, са единодушни по отношение на мястото на 

Аз-концепцията и мотивацията  като основни елементи в 

характеристикaта на ПС. В параграф 2 и параграф 3 се 

аргументират същността и особеностите им по отношение 

на ПС.  
Изхождайки от многобройните изследвания на 

себепредставата (Аз-образ) като личностно образувание в Аз-

концепцията на личността, за целите на настоящото изследване 

се извежда модел на Аз-образа с три основни компонента: 

когнитивен – „Аз притежавам определени компетентности, 

качества и характеристики на личността!“; мотивационно-

ценностен – „Аз мога да ги оценя! Аз знам защо (да) ги 

използвам и (да) действам!“; операционален – „Аз знам къде, 

кога, как, колко да ги използвам!“. 

Според метатеорията за мотивацията се дефинират основни 

мотивационни сфери, източници от сферата на самооценката и 

Аз-концепцията за детерминиране на поведението, които са 

основополагащи за изследването на ПС: автономна – вътрешна, 

идентифицираща, контролирана – вътрешна, интерполирана. 

В параграф 4 за етапите на ПС се утвърждава 

разбирането, че ПС не е кратковременен акт на избор на 

професия и професионално образование, а дълъг и динамичен 

процес, обхващащ етапите на формиране на професионално 

намерение,  на професионално образование и обучение 

(самоопределение в учебно-професионално поле/дейност), на 

професионална адаптация, на частична или цялостна реализация 

в определената трудова дейност.  

За аргументирането на основни структурни елементи на ПС 

за провеждане на изследването, параграф 5 е насочен към 

обосноваването на основни структуроoпределящи категории и 

понятия, имащи отношение към ПС: професия, професионализъм 



и свързаните с тях професионална насоченост, професионален 

опит, професионална надареност и професионално самосъзнание; 

професионална идентичност; професионална компетентност; 

професионална самооценка. Разглежда се и спецификата им: за 

подготвяните специалисти – учители по музика. След анализ на 

литературата и теоретично моделиране се определят 

структуроопределящи елементи на ПС, основни за 

дисертационния труд: отношение, самоопределяне към основни 

музикално-професионални дейности; професионална 

идентичност; мотивация; личностни качества; професионална 

компетентност.  

В обобщение (параграф 6) се извежда разбирането за ПС 

като динамичен процес (подлежащ  на развитие, изследване и 

корекция) за търсене, избиране и намиране на личностни и 

професионални позиции, цели, ценности, мотиви за 

художествено-творческа музикално-педагогическа дейност, с 

опора на компонента „само-“: самопознание, самооценка, 

самовъзпитание, самосъзнание, самоактуализация, саморазвитие, 

самореализация. В резултат от този процес се формира вътрешна 

готовност на студентите, която осигурява: самостоятелно и 

осъзнато планиране, реализиране и коригиране на себе си за/в 

определена професионална дейност в етапа на професионално 

образование, а оттам – и за цялостната перспектива на 

собственото им професионално и личностно развитие.  

Така ПС се явява обобщаваща категория, която позволява 

да се обединят различни по цел, съдържание и резултати процеси, 

определящи субективни характеристики на самоопределението за 

конкретна професионална дейност/професия, способности и 

мотиви за самостоятелност в движението в професионалното 

образователно пространство: АЗ-СЪМ (готовност) – имам, мога, 

знам; КАК – сам; ЗАЩО – съобразно изискванията на 

обществото, професията, Аз-а.   



ВТОРА ГЛАВА 

 

Литературната  осведоменост в резултат на извършения 

теоретичният анализ осигури извеждането на теоретичната 

постановка, организацията и методиката на настоящото 

изследване.  

Определят се цел, обект, предмет, хипотеза, задачи. 

Обект на настоящото изследване е процесът на 

професионално самоопределение на студентите. 

Предмет на изследването са специфичните особености на 

структурата и характеристиката  на професионалното 

самоопределение на студентите.  

Обектът и предметът на изследването определя целта на 

дисертационния труд: проучването на спецификата на 

професионалното самоопределение на бъдещите учители по 

музика и неговото формиране в музикално-образователния 

процес. 

Съобразно с поставената цел се изведе следната хипотеза: 

Предполага се, че разкриването на спецификата на 

характеристиката на професионалното самоопределение ще 

определи неговото  място  в образователния процес на бъдещите 

учители по музика. 

Така издигнатата хипотеза определя следните конкретни 

предположения: 

 Теоретико-методологичният анализ на концепцииите за 

професионалното самоопределение  в съвременната литература 

ще утвърди научно-обоснованото разбиране за неговoтo място и 

значимост в образователния процес на бъдещите учители по 

музика; 

 Извеждането на психолого-педагогическата структура на 

професионалното самоопределение и специфичните проявления 

на нейните компоненти ще определят оптималните условия за 



неговото формиране у студентите като субект на музикално-

образователния процес; 

 Изследването на професионалното самоопределение не 

само ще установи характеристиката на отделните типове 

самоопределение у отделните студенти, но и ще определи пътя, 

методите за тяхното коригиране и усъвършенстване  в процеса на 

образованието.  

За постигане на поставената цел и доказване на работната 

хипотеза в настоящото изследване ще бъдат решени следните 

задачи:  
1. Да се анализират и обобщят основните теоретически 

основи на професионалното самоопределение в съвременната 

литература, касаещи неговата същност, характеристика, 

структура, етапи, диагностика. 

2. Да се проведе емпирично изследване на професионалното 

самоопределение на студентите от специалност „Педагогика на 

обучението по музика”, за да се анализират и изведат неговите 

особености, специфични характеристики и типология.   

3. Да се определят основните насоки на работа за ефективно 

възпитание и формиране на професионалното самоопределение 

на студентите – бъдещи учители по музика. 

Структурно-функционалният модел на изследването 

съдържа четири етапа: подготвителен – проблемно-аналитичен и 

концептуално-проектировъчен; експериментален; аналитичен; 

заключителен. 

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 студенти 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. 

Методиките за изследване на ПС в проучената литература, 

независимо от интереса към този проблем, се ограничават и 

обхващат отделни негови компоненти и особености. Установява 

се дефицит в описанието и използването на единна психолого-

педагогическа диагностична методика за изследване на всички 

компонeнти и особености на ПС. Това определи изследването да 

се реализира чрез единна авторска методика.  

За целта се аргументира и апробира модел за изследване на 

ПС на студентите – бъдещи музикални педагози. За 

емпирическото изследване се използва следният 

инструментариум и съответни методики:  

I. Четири диагностични теста за самооценка на 

професионална насоченост на В. Г. Касимов и В. И. Петрушин, 

модифициран вариант на Анастасия Атанасова-Вукова за 

професионалното самоопределяне към музикално-

изпълнителската, музикално-педагогическата, композиторската и 

диригентската дейност. Предлага се нов подход (нова методика) 

за изследването: систематизиране на въпросите (съответно – и 

отговорите) и качествената им интерпретация в три основни 

сфери – когнитивна, мотивационно-ценностна, операционална; 

определяне на критерии, показатели и съответни нива на 

съобразно тези три сфери (Таблица №1, Таблица №2); извеждане 

на качествена характеристика на изследваните студенти (липсва 

при оригиналните използвани тестове). 
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Показатели 
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Познаване и разбиране на:  
същността, особеностите и изискванията на/за 

професията/професионалната дейност и кариерното развитие; 

процеса на основни професионални дейности; 

необходимите знания, умения и компетентности за успешна 

професионална дейност; 

себе си – самооценка на способности, ЗУК, лични качества. 
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Положително отношение към професионалната кариера, 

професия, професионална дейност – социална значимост, 

престиж, материална и личностна ценност. 

Интерес, желание, потребност, мотиви за професионална 

кариера, професия, професионална дейност, учене, развитие и 

саморазвитие. 

Осъзнаване и убеденост на важността на професионалното 

развитие и саморазвитие в процеса на обучение  за 

професионална творческа самоизява и успешност в 

обучението и кариерата.  

Ценностна самооценка на действия, на варианти на решения, 

на достойнства и недостатъци. 

Стремеж за одобрение от социалната група (състуденти, 

преподаватели, родители, приятели). 
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Ориентираност към креативност – за намиране на начини за 

работа и за усвояване на нови технологии, стремеж към 

творческо самоизразяване, оригиналност. 

Възможности за реализиране на планиране и целеполагане. 

Активност, трудолюбие, отговорно отношение и отговорно 

изпълнение на задачи и дейности за достигане на резултати и 

успех в определена професионална дейност/роля/дисциплина. 

Търсене и намиране на средства за самоусъвършенстване и 

самореализация  – самоанализ, самообразование, 

саморегулация, самоконтрол, самооценка. 

 

Таблица №1: Критерии, показатели, нива за изследване на 

отношение към музикално-професионални дейности 

 

 

Ниво 

 

Характеристика 

 

 

 

ВИСОКО 

 

Проследява се при студенти, които имат:  

изградена представа и положителна  самооценка за 

своята бъдеща професия и професионална дейност; 

формирана мотивационно-ценностна сфера за 

образователния етап от своето развитие; 

поглед за близките и далечни перспективи на своята 

бъдеща професионална дейност;   

заинтересованост от наличието и развитието на 

професионални възможности. 

 

 

 

СРЕДНО 

Проявява се при студенти, които: 

имат неясна, неокончателно изградена представа за 

същността на своята бъдеща професионална дейност; 

носители са на неокончателно изградена 

мотивационно-ценностната основа  на 

професионалната си дейност; 

имат неясни намерения и планове за близката си 

професионална перспектива; 

са слабо заинтересовани от развитието на 

професионалните си възможности. 



 

 

 

НИСКО 

Установява се при студенти, които: 

нямат представа за своята настояща и бъдеща 

професионална дейност; 

посочват, че изборът им на професия често е наложен 

от влиянието на външни случайни фактори; 

имат слаборазвита мотивационно-ценностна система; 

нямат положително отношение към професионалното 

си развитие; 

не определят своята близка професионална 

перспектива; 

не са заинтересовани от развитието на своите 

професионални възможности. 

 

 

Т а б л и ц а  №2 :  Х а р а кте р и ст и к а  н а  н и в а т а  н а  

о т н о ш е н и е  на  б ъ д е щи т е м у з и к а л н и  п е да го з и  к ъ м  

о с н о в н и  п р о ф е с и о н а лн и  д е й н о ст и  

 

 

II. Три оригинални анкети:  

1.  „Професионална идентичност“ на А. Азбел – за 

осъзнатост на професионалния избор и професионална 

идентичност: четири статуса на професионална идентичност 

(формирана, мораториум, наложена, неопределена), със 

съответни пет нива. 

2. „Мотивираност“ на В. Милман – за диагностика на 

мотивационна структура (животоподдържаща, комфорт, 

социален статус, общуване, обща активност, творческа активност, 

социална полезност), мотивационна насоченост (общожитейска и 

учебно-професионална), обобщен мотивационен профил 

(прогресивен, регресивен, импулсивен, експресивен, ограничен). 

3. „Самооценка“ на Н. Алексеев – за личностни качества 

(самостоятелност, увереност в себе си, способност за 



целеполагане, самоорганизация, оптимизъм, стремеж за 

саморазвитие, познаване на себе си). 

III. Събиране и анализиране на данни – резултати от изпити, за 

успеваемост (степен на усвоени и развити знания, умения, 

компетентности).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ТРЕТА ГЛАВА се представят и анализират резултатите 

от събраната емпирична информация, според обоснованата и 

апробирана методика на изследване. Това позволи извеждането 

на пълната характеристика, особености, динамика и 

тенденции в развитието и формирането на ПС на студентите – 

бъдещи музикални педагози.  

Резултатите от апробирането на предложения нов подход за 

изследване на отношението на студентите към основни 

музикално-професионални дейности потвърждават 

ефективността на модела: 0,878 за коефициент на надеждност – 

отличен резултат; коефициент на валидност на тестовата 

система – 0,735, отличен резултат. Това показва: че резултатите 

от тестовете, разпределени по критерии се интерпретират 

правилно и тестовата система гарантира висока повторяемост, 

т.е. висока устойчивост на получения резултат; че се гарантира 

високо съответствие на разпределението на резултата от 

тестовете по критерии за измерваното отношение към различни 

музикално-професионални дейности.  

Диагностичната процедура на изследването, основана на 

четирите теста, се провежда в две направления:  

1. Определяне на общото отношение на изследваните студенти 

към определена музикална дейност в три нива, съгласно 

прилаганата методика при четирите теста на В. Петрушин, 

български вариант на А. Атанасова-Вукова;  

2. Според обоснованата за целите на настоящото изследване 

нова методика (три групи критерии и показатели, съответни три 

нива). 

Данните от тези четири теста, в двете направления на 

изследването, включват:  

 

 

 



 По първо направление 

1. резултати от всеки един от тестовете на студенти от II 

курс за 2009, 2010, 2013 г. и съответна степен на 

изразеност на отношение към определена музикално-

професионална дейност – нива; 

2. обобщени резултати на студентите от II курс за трите 

години и съответни нива на изразеност  на отношение към 

определена музикално-професионална дейност;  

3. резултати от всеки един от тестовете на студенти от III и 

IV курс (2011 г.) и нива на изразеност на отношение към 

определена музикално-професионална дейност; 

4. динамиката на отношението за II курс 2009 г. – IV курс 

2011 г., II курс 2010 г. – III курс 2011 г. и нива на 

изразеност на отношение към определена дейност; 

5. обобщени резултати за всеки един от тестовете на всички 

студенти от всички години и нива на изразеност към 

определена музикално-професионална дейност. 

 По второ направление 

1. Ниво на изразеност на отношение към определена 

музикално-професионална дейност за всички изследвани 

студенти по курсове и обобщено, за всеки един от 

тестовете в аргументираните три сфери – когнитивна, 

мотивационно-ценностна, операционална; 

2. Динамика на самоопределението към изследваните 

музикални  дейности.  

Обобщението на всички резултати, от различните гледни 

точки, към различните музикално-професионални дейности, 

налагат следните изводи: 

1. Като цяло студентите от специалност „Педагогика на 

обучението по музика“ имат положително отношение към 

музикално-изпълнителската, музикално-педагогическата, 

композиторската, диригентската дейност – преобладаващи 



средни и високи общи нива. (Таблица №3) Средно 1/5 от 

студентите, обаче, имат общо ниско ниво на готовност и 

насоченост за работа в тези дейности.  

 

Дейност                

 

          Ниво  

 

И 

 

МП 

 

К 

 

Д 

 

∑ 

Високо 

ниво 
40% 23% 9% 29% 25% 

Средно 

ниво 
52% 59% 57% 52% 55% 

Ниско ниво 
8% 18% 34% 19% 20% 

 
Таблица №3: Общо ниво на отношение на всички изследвани 

студенти към основните музикално-професионални дейности 

 

Легенда: И – изпълнителска дейност; МП – музикално-педагогическа 

дейност; К – композиторска дейност; Д – диригентска дейност; ∑ – 

средни стойности. 

 

2. В Таблица №4 са представени обобщените резултати 

според конкретните критерии, показатели и нива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4: Обобщени данни за отношението на студентите към 

основните музикално-професионални дейности според трите 

критерия 



Легенда: И – изпълнителска дейност; МП – музикално-педагогическа 

дейност; К – композиторска дейност; Д – диригентска дейност; ∑ – 

средни стойности; К – когнитивен критерий; МЦ – мотивационно-

ценностен критерий; О – операционален критерий; всички резултати – в 

%. 

 

Според аргументираните критерии и показатели в три 

основни сфери се установяват: преобладаващо много добро ниво 

по  отношение на когнитивността и мотивационно-ценностната 

сфера (високи и средни нива); преобладаващи ниски нива за 

операционалността в готовността за професионална дейност. 

Това означава, че като цяло студентите – бъдещи учители по 

музика, знаят, мотивирани са, но се затрудняват в това как да 

постигнат успехи и развитие, как да се самоусъвършенстват, 

саморазвиват в/чрез музикално-професионалните дейности. 

 

По отношение на професионалната идентичност (ПИ), 

като цяло студентите от специалност „Педагогика на обучението 

по музика“ притежават сравнително много добре изразена ПИ – 

средно за всички изследвани студенти: формирана ПИ – 42%, 

мораториум – 48%, наложена и неопределена ПИ – средно по 5% 

(нехарактерни за този етап на ПС). Тези данни доказват, че 

преобладават студенти с характерни за етапа на ПС статуси на 

ПИ – формирана ПИ и мораториум (общо 90%). Изразеността на 

нормативния кризис (мораториум) нормално е над стойностите 

на формираната ПИ (с 6%). И двете групи студенти са преминали 

през неопределената или наложената ПИ; осъзнават проблемите 

на процеса на ПС в етапа на учебно-професионалното обучение; 

разбират значението му за цялостното си личностно израстване и 

самоопределение. Различават се по увереността, решителността, 

по начините на осъществяване на развитието и саморазвитието 

си. 



Нехарактерните наложен и неопределен статус на ПИ, 

макар и с малък относителен дял, означават, че за тези студенти 

не е приключил или не е извършен процесът на отъждествяване 

на Аз-а“ с „Аз-учител по музика“; че се подлага на съмнение 

изборът на професионално развитие и кариера чрез професията 

„Учител по музика“. Още по-неестествена е отрицателната 

тенденция за появата на този статус при завършването на 

образованието (III и IV курс). Това отдалечава бъдещите 

специалисти от процеса на окончателната формирана ПИ, а оттам 

– и слабо изразено ПС. 

 

Мотивационните характеристики на изследваните 

студенти детерминират преобладаваща учебно-мотивационна 

насоченост (РБ) над общожитейската (ОЖ), със слабо-изразена 

производителна функционална (положителна) тенденция. Общо 

за всички курсове съотношението е 81%-19%. Обобщеният 

мотивационен профил потвърждава, че в етапа на учебно-

професионално самоопределение преобладават студенти с 

мотивационна структура с функционално-развиващ характер, с 

работна професионална насоченост от прогресивно-експресивен 

тип: преобладава стремежът за постигане на успех в учебно-

професионалната дейност като основа на бъдеща професионална 

реализация; налице е висока степен на упоритост и активност за 

постигане на целите – за самоутвърждаване в социума, за търсене 

и намиране на призвание, лидерство; изразена е висока вътрешна 

мотивация по отношение на творческата активност. Не е 

положителна тенденцията за значителен относителен дял на 

студенти от IV курс, за които преобладава общожитейска 

мотивационна стратегия на поведение, свързана предимно с 

обезпечаване на определен социален статус.  

Обобщеният мотивационен профил потвърждава, че в етапа 

на учебно-професионално самоопределение преобладават 



студенти с мотивационна структура с функционално-развиващ 

характер, с работна професионална насоченост от прогресивно-

експресивен тип: преобладава стремежът за постигане на успех в 

учебно-професионалната дейност като основа на бъдеща 

професионална реализация; налице е висока степен на упоритост 

и активност за постигане на целите – за самоутвърждаване в 

социума, за търсене и намиране на призвание, лидерство; 

изразена е висока вътрешна мотивация по отношение на 

творческата активност. Не е положителна тенденцията за 

значителен относителен дял на студенти от IV курс, за които 

преобладава общожитейска мотивационна стратегия на 

поведение, свързана предимно с обезпечаване на определен 

социален статус.  

 

В резултатите от самооценката на студентите – бъдещи 

музикални педагози, касаеща техни личностни характеристики, 

които имат изключително значение за формирането на ПС се 

установява, че преобладават неадекватните занижени самооценки 

– 64%, следват адекватните – 32%, неадекватните завишени – 4%. 

Това показва, че за основна част от студентите главна цел е 

достигането на „идеала“ по отношение на самостоятелност, 

увереност в себе си, способност за целеполагане, 

самоорганизация, оптимизъм, стремеж за саморазвитие, 

познаване на себе си (на своите особености). В противен случай е 

възможно неувереността, тревожността, чувството за 

малоценност да възпрепятстват ПС на студентите в етапа на 

образование, а и при стъпването им в реална професионална 

среда.  

 

 

 

 



ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ 

 

Обобщението на всички резултати от дисертационното 

изследване са представени в Таблица №5: 

 

 КОМПОНЕНТ НА 

ПС 

СТЕПЕН НА ИЗРАЗЕНОСТ 

 

 

 

1. 

Отношение към 

музикално-

професионални 

дейности 

Общо 

отношение 

К МЦ О 

 

И С  С  С  С  

МП С В  С Н 

К С С С Н 

Д С В В С 

2. Професионална 

идентичност 

Мораториум (кризисна ПИ)  

3. Мотивация Учебно-професионална 

мотивационна структура 

 

4. 
Самооценка 

личностни качества 

Неадекватна занижена самооценка 

5. ЗУК Много добро ниво 

 
Таблица №5: Обобщен резултат на изследването за ПС на 

студентите – бъдещи учители по музика 

 
Легенда:  

1. И – изпълнителска дейност; МП – музикално-педагогическа 

дейност; К – композиторска дейност; Д – диригентска дейност;  

2. К – когнитивен критерий; МЦ – мотивационно-ценностен 

критерий; О – операционален критерий;  

3. В – високо ниво; С – средно ниво; Н – ниско ниво. 

 



В резултат на проведения експеримент се идентифицират и 

аргументират три основни типове ПС: силно изразено, средно 

изразено, слабо изразено. Основни критерии за всеки тип за 

студентите – бъдещи учители по музика, са: преобладаваща 

степен на готовност за определена музикално-професионална 

дейност, вид професионална идентичност, преобладаваща 

мотивационна структура, преобладаваща самооценка на 

личностни качества, ниво на ЗУК.  

Характеристиките на изведените типове ПС са 

следните: 

1. Силно изразено ПС: преобладаващо положително 

отношение (високо или средно общо ниво на отношение) към 

различните професионални дейности и преобладаващи високи 

нива според аргументираните три критерия (когнитивен, 

мотивационно-ценностен, операционален); формирана ПИ; 

преобладаваща учебно-професионална мотивационна структура, 

със стабилна динамика с функционално-развиващ характер, с 

прогресивен или прогресивно-мотивационен профил; 

преобладаваща висока адекватна самооценка на личностни 

характеристики, свързани с ПС; високо ниво на ЗУК – висока 

успеваемост от изпити (отличен и много добър успех). 

2. Средно изразено ПС: преобладаващо положително 

отношение – общо средно ниво на отношение, към различните 

професионални дейности и преобладаващи средни нива според 

аргументираните три критерия (когнитивен, мотивационно-

ценностен, операционален); преобладаваща кризисна ПИ 

(мораториум); учебно-професионална мотивационна структура с 

променлива динамика или общожитейска мотивационна 

структура с положителна тенденция, прогресивно-експресивен 

мотивационен профил; преобладаваща неадекватна занижена 

самооценка на личностни характеристики, свързани с ПС; 



сравнително много добро ниво на ЗУК – добра успеваемост от 

изпити (много добър и добър успех). 

3. Ниско изразено ПС: общо ниско ниво на отношение към 

различните професионални дейности и ниски нива според 

аргументираните три критерия (когнитивен, мотивационно-

ценностен, операционален); наложена или неопределена ПИ; 

общожитейска мотивационна структура, с експресивен или 

импулсивен мотивационен профил; преобладаваща неадекватна 

завишена самооценка на личностни характеристики, свързани с 

ПС; добро или средно ниво на ЗУК – сравнително добра и средна 

успеваемост от изпити (добър и среден успех). 

Според така определените типове ПС, общият типологичен 

профил на изследваните студенти – бъдещи музикални педагози, 

показва, че те са със средно изразена степен на професионално 

самоопределение.  

 

Гореизложеното дава основание да се приеме, че 

извършеното изследване в настоящия труд е насочено към 

постигане на целта и задачите, като потвърждава изградената 

хипотеза и подхипотези: Разкриването на спецификата н 

характеристиката на професионалното самоопределение 

определи неговото място в образователния процес на бъдещите 

учители по музика. Теоретико-методологичният анализ на 

концепцииите за професионалното самоопределение  в 

съвременната литература утвърди научно-обоснованото 

разбиране за значимостта му в етапа на професионално 

образование на бъдещите учители по музика. Извеждането на 

психолого-педагогическата структура на професионалното 

самоопределение и специфичните проявления на нейните 

компоненти определи оптималните условия за неговото 

формиране у студентите като субект на музикално-

образователния процес. Изследването на професионалното 



самоопределение не само установи характеристиката на 

отделните типове самоопределение у студентите, но и определи 

пътя, методите за тяхното коригиране и усъвършенстване  в 

процеса на образование.  

 

В предложения дисертационен труд се разкриват, 

аргументират и апробират следните нови моменти, носещи 

теоретична и практико-приложна значимост: 

 

I. Изводи с теоретичен характер и значимост 
1. Утвърди се научно-обоснованото разбиране за 

значимостта на ПС в образователния процес, определи се 

неговата психолого-педагогическата характеристика, изведе се 

структурата му и специфичните  проявления на  нейните 

компоненти. 

2. Аргументират се основните елементи от структурата на 

ПС, които се изследват: отношение и готовност за музикално-

професионални дейности, мотивация, професионална 

идентичност, професионална компетентност.  

3. Изследването на ПС в настоящия труд се реализира чрез 

оригинален функционален модел, включващ единна авторска 

методика.  
4. Предлага се и се апробира нов подход (нова методика) 

за изследването на отношението на студентите към музикално-

професионални дейности: систематизиране и качествена 

интерпретация на въпросите от тестовете според трите сфери; 

определяне на съответни критерии, показатели и нива; качествена 

характеристика на студентите (всичко това липсва в 

оригиналните тестове и методика). 

5. В резултат на изследването се идентифицират и 

обосновават три основни типове ПС 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.  

 

II. Изводи с практико-приложен характер и значимост  
 

1. Всеки детайл от резултатите на дисертационното 

изследване, всеки нюанс, установена динамика и тенденции в ПС 

на студентите е основа за целенасочена работа. 

2. Това дава възможност да се определят практически 

проблеми, отнасящи се до приложението на резултатите при 

търсене на пътища за ефективно осъществяване на ПС в етапа на 

професионално образование и професионална подготовка чрез: 

 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 в/за бъдещата професия. 

3. 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.  



4. Апробираната методика на изследване и изведената 

типология на ПС може да се използва при изследване и на други 

студенти – от други специалности. 

 

Сложността на навлизането в професията на младите хора 

ни заставя непрекъснато да мислим за нови пътища не само за 

ефективната им професионална подготовка, а и за цялостното им 

професионално-личностно развитие. Без специално внимание и 

работа за себепознаването, за мотивацията към професионално-

личностно самоопределение и за формирането на увереност в 

силите им е невъзможно да подготвим творчески и компетентни 

специалисти.  

 

Проведеното изследване и представените резултати в този 

труд е само един етап от цялостно теоретично и приложно-

практическо изследване, обхващащо разработването и 

апробирането на цялостна система за формиране на ПС на 

студентите – бъдещи учители по музика, което е обект на 

следващо научно изследване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ  

по темата дисертационния труд  

 

Основни теоретични подходи към проблема за професионалното 

самоопределение на студентите – бъдещи музикални педагози. 

Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, 

с. 188-196 

Теоретични основи на професионалното самоопределение на 

студентите – бъдещи музикални педагози: структура, етапи, 

форми. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, 

Шумен, 2013, с. 183-187 

Структуроопределящи понятия и категории за професионалното 

самоопределение на музикалните педагози. Годишник на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“, том XVII, 2013, с. 666-675 

За професионалната идентичност на бъдещите учители по 

музика. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, 

Шумен, 2012, с. 287-492 

За художествено-творческото саморазвитие на музикалния 

педагог. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, 

том XVII, 2013, с.659-665 

За професионалната компетентност на учителя по музика. 

Четвърта национална конференция с международно участие 

„Музикално-образователни стратегии и практика в 

предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, СУ „Св. 

Климент Охридски“, София, 2013, с. 171-176 


