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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от  проф. д.изк.н. Румен Потеров, ЮЗУ «Н. Рилски» - Благоевград 

по конкурс за заемане на академичната длъжност «Доцент» 

област на висше образование:  

1. Педагогически науки, 

професионално направление:  

1.3. Педагогика на обучението по…, 

научна специалност:  

„Методика на обучението по музика“ 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС 

 

Конкурсът е обявен съгласно изискванията на ЗРАСРБ, за нуждите на катедра 

„Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“ при Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“. Обнародван е в Държавен вестник бр. 

26/07.04.2015 г. За участие в конкурса е подадено заявление и комплект с документи от 

един кандидат – гл. ас. д-р Янна Павлова Рускова. От направения преглед на 

представените документи във връзка с обявения конкрус за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ няма допуснати нарушения по прилагането на Правилника за 

развитие на академичния състав на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Рецензията е възложена с решение № 1 на научно жури въз основа на Заповед на 

Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“  (РД-16-116/05.06.2015 г.).  

Рецензията е изготвена в съответствие със Закона за развитие на академичния 

състав на Република България, Правилника за неговото прилагане, както и Правилника 

за развитие на академичния състав на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА /съгл. чл. 23 ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и чл. 53, 

ал. 1 и 2 от ППЗРАСРБ 

 

Кандидатът в обявения конкурс гл. ас. д-р Янна Павлова Рускова е роден на 

18.04.1961 г. в гр. Магнитогорск, Руска федерация. Янна Рускова е завършила висше 

образование, специалност „Музикална педагогика“ и специализация „Преподавател по 

акордеон“ в АМТИИ /ВМПИ/ гр. Пловдив през 1984 г. През 2013 г. защитава 

дисертационен труд на тема „Професионално самоопределение на студентите – бъдещи 

учители по музика“ и придобива ОНС „Доктор“ по научната специалност „Методика на 

обучението по музика“. От 1989 г. преподава в ШУ „Еп. Константин Преславски“, като 

последователно заема длъжностите асистент, ст. асистент и главен асистент. 

Кандидатът има над 30 г. трудов стаж в сферата на образованието, като почти 26 г. от 

тях в сферата на висшето образование /ШУ „Еп. К. Преславски“/, което свидетелства, 

че д-р Янна Рускова притежава необходимия професионален опит в преподавателската 

и научно-изследователската дейност. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ /съгл. чл. 27 т. 1 от ЗРАСРБ и 

чл. 53 „а“ от ППЗРАСРБ 

 

Гл. ас. д-р Янна Рускова води лекции и практически упражнения на студентите в: 

 специалностт „Педагогика на обучението по музика“ – ОКС бакалавър, 

дисциплините  „Акордеон“ /задължителен и специален/, „Електронни инструменти“ 

и „Нотни редактори“, „Теория и методика на обучението по музика“ /част от 

лекционния цикъл/ и избираема дисциплина „Преподавател по музикален 

инструмент/пеене“. 

 Специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална 

училищна педагогика с чужд език“ и „Предучилищна педагогика“ – ОКС бакалавър, 

дисциплините „Теория и методика на обучението в училище“ /част от лекционния 

курс/, „Електронни музикални инструменти“, „Музикален инструмент“ и 

„Методика на обучението по музика в началното училище“, „Иновации в началното 

обучение“ – за ОКС „Магистър“ 

Активно участва в създаването и актуализирането на учебната документация по 

съответните специалности, като разработва учебните програми по съответните 

дисциплини /изредени по-горе/. 

Участва в 9 университетски проекта от 2008 г. до момента. През 2010 г. е експерт 

към МОН за изработване на ДОИ по музика за СОУ и участва като лектор в 

квалификационна дейност на методическо обединение по музика, РИО на МОН – 

Бургас, 2007 г. 

Член е на Факултетения съвет, член на Общото събрание на Университета; 

Отговорник по качеството в катедрата; Отговорник по научноизследователската и  

художественотворческа дейност в катедрата; участва в комисии за вътрешно-

университетски  одити по качеството; участва в акредитация – член на комисия за 

изготвяне на доклад-самооценка за специалността 

Паралелно с преподавателската си дейност в ШУ „Еп. К. Преславски“ д-р Янна 

Рускова е член на Организационния комитет и член на журито на Националния 

акордеонен конкурс с международно участие „Танцуващи клавиши“ и художествен 

ръководител, корепетитор и преподавател-лектор в НЧ „Хр. Ботев – 1872“ – Нови пазар 

от 1999 г. и Музикален консултант на националните конкурси „Звездици“ и „Към 

звездите“, ТОП-ТВ, 1999-2002 г. 

Може да се обобщи, че д-р Янна Рускова има сериозен преподавателски опит и 

притежава умения за работа в динамична и мултикултурна среда. Следователно 

кандидатът притежава висока степен на подготовка за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“. 

 

 

III. ОЦЕНКА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ /съгл. чл. 27 /2/ 

от ЗРАСРБ и чл. 53 „а“ /2/ от ППЗРАСРБ 

 

Предложените за рецензиране публикации в настоящия конкурс са 43 броя и 

включват монография, 2 учебника, 12 учебни помагала и 28 статии. 

От предложените публикации:  

- монографията /159 стр./– самостоятелен принос; 

- от двата учебника – единият в авторски колектив /с подписано съгласие от всички 

автори за участие в настоящия конкурс/, другият „Музикална психология“ в 

съавторство /разделът Психология на музикално изпълнителската дейност – 48 стр. 

авторски принос/;  
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- от 12-те учебни помагала: 

o Книга за учителя по музика  VI кл. – участие в авторски колектив;  

o 7 комплекта звуконосители /общо 21 броя/ – 6 към учебници от  I до VI 

клас, 1 за подготвителната група към детската градина – включващи 143 

аранжименти на песни; 104 записани песни, всички аудио редактирани и 

обработени – в съавторство; 

o 2 сборника с училищни и коледни песни – с аранжирани 98 песни, в нотен 

вариант – в съавторство /общо 99 стр./; 

o Помагало с музикални съпроводи за песенния репертоар на училището от  I  

до  IV клас – 4 аудиокасети с аранжирани общо 82 песни – в съавторство; 

o Учебна програма и художествен материал по електронни инструменти за 

деца от начална степен на СОУ – в съавторство 

- 28 статии – 2 публикувани в чужбина, 4 в Scientific technical union of mechanical 

engineering /електронното списание на Научно-техническия институт, София/ и 1 в 

Science & Technologies /електронното научно списание на Съюза на учените, Ст. 

Загора/; 5 са в съавторство. Общ брой страници 165, от които 20 стр. в съавторство. 

 

В представената справка не са поместени публикациите на кандидата, отразени в 

Автореферата на дисертационния му труд. 

Представените за участие в конкурса монография, учебници и учебни помагала 

са рецензирани от хабилитирани преподаватели от престижни университети. Към тях 

кандидатът добавя и публикуваните статии. 

Основната част от публикациите са в пряка полза за студентите от 

специалностите „Педагогика на обученито по музика“, ПУНУП, НУПЧЕ и ПУП. 

Положително може да се оцени, че по-голямата част от статиите на кандидата 

могат да бъдат намерени за свободен достъп в ИНТЕРНЕТ, което е добра предпоставка 

за научноизследователски обмен. 

Научните публикации, представени за участие в конкурса, попадат в следните 

основни тематични направления: 

 Професионално самоопределение – разглеждано като основен компонент на 

цялостното личностно-професионално развитие, формиране и утвърждаване на 

бъдещите учители по музика като професионалисти, като условие за успешен процес 

на професионализация в етапа на обучение във висшето училище; 

 Компетентностен модел на бъдещия музикален педагог – детайлно 

аргументиране на значими за професионализма на бъдещия учител по музика 

компетентности; 

 Музикална психология – психология на музикално-изпълнителската дейност и 

общи въпроси на музикалната психология; 

 Проблеми на обучението по музикален инструмент (електронни инструменти, 

акордеон); 

 Актуални проблеми на българското музикално образование и възпитание. 
Всичките тематични направления са в съответствие с направлението на обявения 

конкурс.  

Монографията „Професионализмът на бъдещия учител по музика“ третира 

въпроси, свързани с професионализма, професионалното самоопределение и на тази 

основа извеждане на компетентностен модел на бъдещия учител по музика. Оценявам 

изключително високо обособяването на основните критерии за всеки тип 

професионално самоопределение и детайлния анализ на необходимите за бъдещия 

учител по музика компетентности – ключови, професионално-базови и професионално-

специални. В последният тип прави впечатление включването на композиторски 
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компетентности, нещо което за първи път срещам в методическата литература, в 

неговия пълнообхватен обем, т.е. разглеждането на процеса на АРАНЖИРАНЕ като 

част от композиторския процес. Досега винаги този тип компетентности се е 

разглеждал в ограничен аспект. Композирането, най-общо се разглежда като 

двупосочна дейност. Едната се свързва с процеса на аранжиране на съществуващ 

музикален материал. Втората се свръзва със съчиняване на нещо ново, което 

впоследствие можем да аранжираме. Да овладее умения за аранжиране е изключително 

нобходимо на учителя по музика, но въпросът който изниква е защо се подхожда 

толкова ограничено и защо се предполага, че  в учителската професия не са 

необходими повече знания от това да аранжираме някаква песен. Когато обаче говорим 

за проблемно-ориентирано обучение и учителят по музика иска да развива творческите 

способности на учениците си, самият той трябва да е наясно със законите на 

композирането /говорим за елементарни мелодии/. Защото, учителят не може да 

изисква учениците да съчиняват (композират) мелодии (дали въз основа на някакъв 

текст или чрез съчиняване на мелодия да изразят на определена емоция), ако самият 

той не е наясно с особеностите на този процес. Проблемът основно идва от това, че в 

методическата литература не са ясно обособени двата вида дейности. Всичко попада 

под общия знаменател ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, но при композирането говорим за 

съчиняване, а когато стане въпрос за АРАНЖИРАНЕ, не се разглежда като част от 

композиторската дейност, а само като някакъв вид творческа дейност. А ТО ПО 

СВОЯТА СЪЩНОСТ Е АРАНЖИРАНЕ, КОЕТО Е ВИД КОМПОЗИТОРСКА 

ДЕЙНОСТ.  

Въпросът за аранжирането е анализиран от Я. Рускова и в приложените статии, 

във връзка с използването на електронните музикални инструменти. 

В учебника по Музикална психология, разделът „Психология на 

музикалноизпълнителската дейност“ е самостоятелен принос на Я. Рускова. Разглеждат 

се традиционните видове музикалноизпълнителски дейности, към които Рускова 

добавя и такива, свързани с дигиталните технологии, подчертавайки в същото време и 

спорните дискусионни въпроси в методическата литература, относно причисляването 

им към традиционните. СПОР ПО ТОЗИ ВЪПРОС НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА. 

Живеем в дигитално общество и колкото и да робуваме сляпо на традицията трябва да 

отчитаме обстоятелството, че традицията не може да се възприема като догма, като 

нещо установено един път и завинаги. Тя се развива, тя се обогатява, тя се променя и 

това е закономерен процес. 

Рускова обръща внимание на основния дискусионен въпрос по отношение 

въвеждането на компютърните технологии при композирането, а именно: когнитивният 

и емоционалният компонент ще отпаднат или ще изчезнат? Категоричния отговор на 

тези въпроси се откриват в статиите на Рускова, в които по-подробно са разгледани 

тези въпроси. 

Учебникът по музика за  VI клас и книга за учителя, разработен от авторски 

колектив, включва 47 песни, 39 инструментални произведения, различни задачи и 

тестове. В тези две издания се прилагат разнообразни методи и подходи за обучение /за 

активиране на творческите им способности, за въздействие върху интелуктуалната, 

емоционалната и мотивационната сфера и пр./, извлечени от собствения педагогически 

опит на всеки един от авторите.  

Комплектите звуконосители към учебниците по музика и подготвителния 

етап на детската градина могат да се разглеждат като неопровержим ОТГОВОР на 

въпроса: Музикално-компютърните технологии имат ли място или не в процеса на 

обучение на студентите, бъдещи учители по музика, или не? Фактът, че чрез тях са 

реализирани всички аранжименти и звуковата обработка е КАТЕГОРИЧЕН, но с едно 
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уточнение. За да бъдат в помощ, трябва човек да зане как да ги използва. За това са 

нужни компетениции иЗАДЪЛЖИТЕЛНО осигуряване на условия за придобиването 

им в процеса на обучение на студентите. Дали е необходимо това, или не, отговорът на 

въпроса е в ТАКА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ЗВУКОНОСИТЕЛИ към съответните учебници. 

Към това тематично направление, с конкретно творческо измерение на 

Рускова се причисляват и сборниците с авторски  аранжименти на училищни песни за 

акордеон; коледните песни и Музикалните съпроводи за I, II, III, IV клас. Това е 

творческа дейност, с неоспорими качества. 

  Теоретично обоснованата необходимост от изучаването на музикално-

компютърните технологии, „ефекта“ от практическото им приложение /виден чрез 

аранжиментите към различни учебници/ е съпроводено и с разработването на Учебна 

програма по електронни инструменти за деца от начална степен на СОУ. Подобна 

програма до момента в България не съществува и представлява съществен принос в 

Методиката на обучение по музика. Аргументирана е необходимостта от изучаването 

им, приложимостта и всичко това съпроводено с редица творчески задачи. 

В предложените статии теоретично се разглеждат различни въпроси от така 

обособените по-горе тематични направления, с което е дадена публичност на  научните 

резултати по конкретни въпроси, свързани с професионалното самоопределение, 

мотивацията, необходимите компетентности в обособените в монографията области на 

познанието, за оценката и самооценката, конкретни аспекти в обучението по 

електронни музикални инструменти, клавирните ансамбли и музикалният съпровод и 

пр., обобщени в два основни раздела: Първият – касаещ формирането и развитието на 

бъдещия музикален педагог, а вторият – актуални проблеми и въпроси на музикално-

педагогическата дейност, т.е. двата раздела се разглеждат в тяхната 

взаимообусловеност, като двуетапен процес. Едното визира необходимото за бъдещата 

реализация, а другото се разглежда като коректив - какво е недостатъчно или липсва, за 

да се върне към първото стъпало и бъде коригирано. 

От анализа на цялата дейност на кандидата, прави впечатление високата 

публикационна активност, както и високото качество на научните трудове. Може да 

се обобщи, че представените от гл. ас. д-р Янна Рускова научни трудове и творчески 

постижения за участие в обявения конкурс се отличават с широкоаспектност и 

задълбоченост на проучванията. 

Научната продукция на кандидата е не само теоретично обоснована, но и с 

изключителна практическа насоченост, от което следват и основните приноси: 

1. Теоретично обогатяване на редица научни въпроси /изяснени в рецензията/ 

от областта на педагогиката и психологията; 

2. Практико-приложна насоченост на изследванията. 

Приносните моменти могат да се обобщят като оригинални и задълбочени. 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА 

ДЛЪЖНОСТ. 

 

Задължителни изисквания: 

 

1. Кандидатът има придобита ОНС „Доктор“.  

2. Заема академичната длъжност „главен асистент“ от 20 години и е на ОТД след 

успешно издържан конкрус. 

3. Представените научни публикации в обявения конкурс не повтарят публикациите 

от процедурата за придобиване на ОНС „Доктор“ 
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Кандидатът отговаря на всички задължителни изисквания по чл. 24 от 

ЗРАСРБ, чл. 43 от ППЗРАСРБ  и чл. 64 от ПРАСРБ на ШУ „Еп. К. Преславски“. 

 

Допълнителни изисквания: 

 

1. По отношение учебната дейност: 

a. Аудиторна заетост 460 часа, която се реализира в специалностите 

„Педагогика на обучението по музика“, „ПУП“, „ПУНУП“, „НУПЧЕ“. 

b. За нуждите им има публикувани учебни помагала и учебник /в съавторство/. 

c. Осъществена активна дейност със студентите. Ръководител на двама 

дипломанти /предстоящи защити/ и участие в 5 проекта, включващи 

студентски творчески дейности.  

 

2. По отношение научноизследователската дейност: 

a. Кандидатът участва в общо 9 проекта на университетско ниво, като 

изключително активно участва със студентите в организирането и 

провеждането на различни по своето естество художествено-творчески 

дейности /в рамките на проектите/. 

b. От представените 28 публикации, 2 са публикувани в международни 

издания. Останалите са от участия в престижни научни форуми в страната. 

c. Рускова е представила справка за 6 цитирания, половината от които 

свръзани с теоретични постановки, имащи отношение към дигиталния 

аранжимент, свободно дотъпни в ИНТЕРНЕТ. 

 

3. По отношение на художественотворческата дейност: 

a. Нейни възпитаници имат отличия и награди на творчески форуми в Шумен, 

Варна, Панагюрище и др, участия в множество концерти. 

b. Носители са и на награди от три Международни конкурса – „Съзвездие“ и 

„Национално достояние“ в Чебоксари, Чувашка република и „Прекрасное 

далеко“ в Татарстан. 

 

 

Следователно, кандидатът отговаря на всички допълнителни изисквания по 

чл. 27 от ЗРАСРБ, чл. 57 „а“ от ППЗРАСРБ  и чл. 64 от ПРАСРБ на ШУ „Еп. К. 

Преславски“. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кандидатът гл.ас.д-р Янна Павлова Рускова в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

/Методика на обучението по музика/ отговаря на всички задължителни и допълнителни 

изисквания на чл. 24 и 27 от ЗРАСРБ, чл. 43 и 57 „а“ от ППЗРАСРБ  и чл. 64 от 

ПРАСРБ на ШУ „Еп. К. Преславски“. Притежава безспорни качества като 

преподавател и изследовател, с доказани приноси в научната специалност на конкурса. 

Нейната научна, преподавателска и художествено-творческа дейност носи безспорен 

авторитет за Университета. 

Въз основа на прегледа на представените за участие в конкурса документи и 

анализа на научната дейност и във връзка с първия абзац от настоящото Заключение, 

заявявам положителната си оценка „ЗА“ гл.ас.д-р Янна Павлова Рускова да бъде 

избрана за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в професионално направление  




