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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Веска Вардарева,  

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, обявен от ШУ „Еп. Константин Преславски”: област на 

висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на 

обучението по музика 

с единствен кандидат за конкурса Янна Павлова Рускова 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

1. В количествен аспект, научната продукция на д-р Янна Павлова 

Рускова се измерва с 43 публикации, от които 1 монография, 2 

учебника, 12 учебни пособия и 28 статии, извън обявените в 

автореферата. Съавтор е на учебниците по музика за I, II, III и IV клас. 

Голяма част от публикациите имат научно-приложен характер. 

Наличието на монография и два учебника сред публикациите на 

кандидатката е доказателство за нейното професионално и научно 

равнище. 

Най-голям е броят на публикациите, представени под формата на 

статии и научни доклади в конференции /международни и наши/, 

публикувани в научни сборници у нас и в чужбина. 

Предоставената за оценяване научна продукция свидетелства, че 

Янна Рускова е разпознаваема у нас, както в музикалните, така и в 

педагогическите научни среди. 
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2. В качествен аспект научната продукция и дейността на 

кандидатката впечатлява със своята системност и методичност на  

научно-изследователската си работа; с аргументирано защититени 

авторски тези при анализа на професионализма като основен 

компонент от цялостното личностно-професионално развитие и 

утвърждаване на учителя по музика; с разкриване, аргументиране и  

апробиране на нови моменти, носещи теоретична и приложна 

значимост във връзка с подготовкта на бъдещите учители; със 

задълбочената психолого педагогическа характеристика и анализи на 

изследваните музикални и педагогически явления; с умението да се 

обединят изследодователските търсения, чрез фокусиране във  

формирането на бъдещия учител по музика в етапа на обучение във 

ВУЗ – етап на първоначална професионализация. 

Научно-изследователските дейности и достижения на 

участничката в конкурса в съдържателен аспект се открояват две 

направления – дидактиката на висшето образование и обучението по 

музика в училище. 

По първото научно направление – Дидактика на висшето 

образование, публикациите диагностицират състоянието и динамиката 

в подготовката на учителите по музика, разкриват проблемни полета и 

очертават тенденции в близка и по-далечна перспектива. Задълбочено 

са изведени възможностите за теоретично моделиране (на основата на 

теоретично и емпирично изследване) на професионализма на бъдещия 

учител по музика в етапа на професионализация при обучението в 

университетите. Разкрива се същността и съдържанието на процеса на 

формиране на професионалист – бъдещ музикален педагог. 

Аргументира се модел на процеса на професионализация; детерминира 
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се същността на професионалното самоопределение като основен 

елемент в този процес; обосновават се основни типове професионално 

самоопределение; извежда се компетентностен модел на подготвяния 

специалист – учител по музика.  

 Второто научно-изследователско направление обхваща връзката 

между подготовката на бъдещия учител по музика и реалния процес на 

музикално образование в българското училище и по-конкретно 

учебното съдържание по музика в учебниците. Като част от авторските 

колективи подготвящи учебниците и книгите за учителя по музика 

Янна Рускова насочва усилията си за създаване на модерни и 

комуникативни учебни пособия по музика. В тях се откриват 

оригиналност и актуалност на интерпретацията на държавните 

образователни изисквания и методически решения с оглед на най-

ефективната им реализация – първенство на самата музика в учебника; 

предназначение за масовото общообразователно предлагане на 

решения, които позволяват прилагане на диференциален подход; 

подбор на музикален материал, който не се ограничава в традиционно 

типичната за практиката на музикалната педагогика т.нар. „детска 

музика”; широка мрежа от многостранни връзки с обучението по други 

предмети – интегративен подход, общовъзпитателна мисия на учителя 

по музика, етично и гражданско възпитание; 

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати в 

представениата за участие в конкурса научна и творческа 

продукция 

В представените за рецензиране публикации са налице приноси в 

теоретичен, научен и практически аспект. 
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1. Научни приноси 

Творческата продукция на участничката в конкурса обогатява 

теорията и практиката с диагнози, анализи, обобщени изводи, 

аргументирана критичност и оригиналност при съчетаване на 

музикално-изкуствоведческия и психолого-педагогическия подход за 

изучаване и изследване на проблемите, намиращи се в обхвата на 

настоящия конкурс. Открояват се следните научни приноси: 

Първо, аргументира се структурен компетентностен модел на 

бъдещия учител по музика: ключови компетентности, професионални 

компетентности – базови и специални, личностни компетентности. 

Извеждат се характеристиките на основни видове компетентност на 

бъдещия музикален педагог: комуникативна, дигитална, социално-

педагогическа, музикално-изпълнителска, диригентска, 

музиковедческа, композиторска, музикално-педагогическа 

Второ, разкриват се важните моменти от облика на бъдещия 

музикален педагог, процесите на професионалното му 

самоопределение и професионализация в етапа на обучение във ВУ. 

Трето, идентифицират се основните типове професионално 

самоопределение като основни компоненти в процеса на 

професионализация. 

2. Научно-приложни приноси: 

Първо, изведени са пътища за ефективно осъществяване на 

процеса на професионализация в етапа на придобиване на 

професионално образование и професионална подготовка на учителите 

по музика. 

 Второ, разработеният компетентностен модел на студентите – 

бъдещи музикални педагози, дава възможност за получаване на 



 5 

информация, която да се използва за подобряване на качеството на 

работата, свързана както с формирането на високо изразено 

професионално самоопределение, така и за цялостното изграждане на 

бъдещия професионалист.  

III. Заключение 

След запознаването ми с материалите, свързани с конкурса, считам, 

че единствената кандидатка д-р Янна Павлова Рускова притежава 

всички необходими качества за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

(Методика на обучението по музика). 

С убеденост препоръчвам на уважаемото научно жури 

единодушно да подкрепи избирането и присъждането на д-р Янна 

Павлова Рускова  академичната длъжност доцент. 

 

 

19.07.2015 г.    доц. д-р В.Вардарева 

Благоевград 

 


