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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

по конкурс за заемане на научната длъжност “ДОЦЕНТ” 

Научна област: 1. Педагогика 

Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... 

Научна специалност “ Методика на обучението по музика” 

ШУ “Епископ Константин Преславски” 

Катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство”, обявен 

в ДВ, бр. 26. от 07.04.2015 г. 

 

Рецензент: проф. д.п.н  Надежда Йорданова-Стоянова 

 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

 Обявеният конкурс е за един доцент по научната специалност “Методика на 

обучението по музика” за нуждите на ШУ “Еп. Константин Преславски”, катедра 

“Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство , 

 обнародван в ДВ бр. 26 от 07.04.2015 г. 

В конкурса участва единственният кандидат гл. ас. д-р Янна Павлова Рускова, 

която е на основен трудов договор в катедра “Музикална естетика, музикално 

възпитание и изпълнителство “ от 1989 г. 

Процедурата по конкурса е спазена. Не установих нарушения. 

 

2. ДАННИ  ЗА КАНДИДАТА 

Гл. ас. д-р Янна Павлова Рускова е родена на 18.04.1961 г. Средно образование 

придобива в музикално училище в гр. Пловдив. Висшето си образование завършва през 

1984 г. във Висш музикално-педагогически институт ( АМТИИ) гр. Пловдив. Получава 

специалностите: „Учител по музика” и „Преподавател по акордеон”. 

По-важните моменти в нейното професионално развитие могат да бъдат 

представени така:  

 1975-1980 г. – учи в  музикално училище в гр. Пловдив. 

 1980-1984 г. – завършва висше образование. 

 1984 - 1988 г.- работи като учител по музика. 

 1989 г. - печели конкурс за асистент  в катедра “Музика ” на ВПИ ( сега ШУ). 

 2013 г. – доктор.   
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  От 2004 г. – член на управителен съвет при НЧ «Хр.Ботев – 1872», Нови 

пазар; член на организационен комитет и на екип за провеждане на 

Национален конкурс за акордионисти « Танцуващи клавиши», Нови пазар от 

2002 г.; член на ФС при ПФ на ШУ и на ОС на ШУ. Отговорник по 

качеството и НИХТД на катедрата. 

  От 1992 г. – участник в международни летни школи и семинари с 

практически занятия, лектории и концерти, усъвършенстване на 

художествено-творчески умения и компетенции. 

 Проекти: за периода 2008 – 2015 г. гл. ас. д-р Янна Рускова участва в 9 

Университетски проекта. 

  2010 г.-Участва в експертна група към МОН за изработване на ДОИ по 

музика за СОУ. 

Професионалното развитие на кандидата за заемане на академичната 

длъжност “ДОЦЕНТ” закономерно се е движило във възходяща линия. Тези нейни  

усилия заслужават моята висока оценка. 

 

ЛИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Гл. ас. д-р Янна Павлова Рускова владее писмено и говоримо на отлично ниво 

руски език и на добро английски език. Компютърните й умения също са на високо 

ниво. Тя е музикант: акордeонист, електронни инструменти, аранжор, художествен 

ръководител на различни музикални състави. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” е представил списък 

с 43 заглавия, в които е самостоятелен автор или съавтор (1 монография, 2 учебника, 

12 учебни пособия и 28 статии, от които една в електронен вид и 18 самостоятелни). 

По-голямата част от тях третират проблеми, свързани с развитието и формирането на 

бъдещите учители по музика в етапа им на обучение във ВУЗ. Учебниците и учебните 

пособия са предназначени за действащи музикални педагози. Специално място 

заслужава монографията «Професионализмът на бъдещия учител по музика», в която 

авторът разработва един от най-актуалните проблеми на образованието – проблема за 

професионализма, като основен компонент от цялостното личностно-професионално 

развитие и утвърждаване на бъдещите учители по музика.  



3 

 

Всички трудове в списъка, представен от кандидата за заемане на академичната 

длъжност „доцент” са публикувани. 

Много добро впечатление прави обстоятелството, че почти всички публикации 

са пряко свързани с  тематиката на обявения конкурс и са поместени в специализирани 

научни списания и годишници, в сборници от научни конференции, които са 

подложени на рецензиране преди тяхното отпечатване. 

Научните търсения на кандидата за заемане на академичната длъжност „доцент” 

са ясно очертани и могат да бъдат концентрирани в следните направления: 

1. Теоретични и методически проблеми на обучението по музика 1 – 6 ти клас; 

2. Теоретични и методически проблеми, свързани с музикално-педагогическото 

професионално образование на бъдещите учители по музика; 

3. Научна продукция, свързана с университетските изисквания за осигуряване на 

учебници и учебни помагала. 

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

В научноизследователската дейност на гл.ас. д-р Янна Павлова Рускова се 

открояват следните основни научни приноси: 

 Кандидатът е разработил компетентностен модел на студентите – бъдещи 

музикални педагози, който дава възможност да се подобри работата, свързана с 

цялостното изграждане на бъдещия професионалист.  

 Разработила е теоретични и практически проблеми, свързани с обучението по 

музика в българското СОУ. Това й е позволило да предложи практически 

решения за цялостната дейност на учителя по музика . 

 На базата на задълбочен анализ във връзка с обучението на студенти от 

специалност „Музика” гл. ас. д-р Янна Павлова Рускова разработва учебното 

съдържание по няколко задължителни учебни дисциплини от техния учебен 

план.  

 Публикуваните учебни пособия обогатяват преподавателската работа на 

действащи музикални педагози. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

Гл. ас. д-р Янна Павлова Рускова осигурява обучението на студентите от 

специалност „Педагогика на обучението по музика” при ШУ по дисциплините: Теория 
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и методика на обучението по музика в училище, Електронни музикални инструменти, 

Нотни редактори, Задължителен акордеон и Специален предмет акордеон.  Тя 

преподава и в специалностите ПУНУП, НУПЧЕ, ПУП –ОКС „бакалавър” и „магистър”. 

Автор е на учебните програми: Електронни музикални инструменти, Нотни редактори, 

Задължителен акордеон, Методика на обучението по музика в началното училище и др. 

Ръководител е на дипломанти, избрали проблематика, свързана с електронните 

музикални инструменти и обучението по китара. 

Художественено-творческата дейност на гл.ас.д-р Янна Рускова е впечатляваща. 

Тя има много международни и национални участия като ръководител на ВС 

„Доминанта”. Лауреат е на престижни награди от конкурси у нас и в чужбина. Автор на 

музика е. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гл. ас. д-р Янна Павлова Рускова притежава много добра теоретико-приложна 

подготовка. Тя е доказал се университетски преподавател, художествен ръководител и 

творец. През годините наблюдавам нейния стремеж непрекъснато да се усъвършенства 

и търси нови предизвикателства в областта на музиката и като общественик. В 

трудовете й се съдържат достатъчно и съществени научно-теоретически и научно-

приложни приноси за педагогическата наука. Като имам предвид всичко това, както и 

тематичната насоченост на обявения конкурс, с убеденост давам своята положителна 

оценка  и призовавам членовете на научното жури да подкрепят гл.ас. д-р Янна 

Павлова Рускова да заеме академичната длъжност “ДОЦЕНТ” по Методика на 

обучението по музика, област на висше образование 1. Педагогика, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

 

30.07.2015 г.                        Рецензент: проф. д.п.н Н.Йорданова  

 

 

 


