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Abstract: In the paper the problem of seeking ways and reserves for improving the training of competent, intellectually developed and 
socially responsible professionals linked to the implementation of effective professional self-determination to prepare our future 
professionals, as an important prerequisite for successful and effective development of human a profession, and hence – to complete its 
personal and social significant recognition in society. Reveal the essence and summary results of a study of professional self-determination 
students – future teachers of music. The survey methodology is based on analysis and theoretical modeling of the basic elements of the 
structure of professional self-determination: respect and self-determination to the basic musical and pedagogical activities, professional 
identity, motivation, personality, professional competence. The results allow conclusions to basic types of professional self-determination of 
future music teachers. Outlines guidelines work for adequate and full professional self-determination stage of professional education. 
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1. Увод 
Днес потребностите на обществото особено ярко и остро 

поставят на преден план проблема за търсене на пътища и 
резерви за усъвършенстване на професионалната подготовка на 
компетентни, интелектуално развити и социално-отговорни 
специалисти. [3] Ключова част в успешното решаване на такава 
социална поръчка е осъществяването на ефективно 
професионално самоопределение на подготвяните бъдещи 
специалисти. Важността на решаването на този проблем е 
обусловена от това, че положителното професионално 
самоопределение днес се разглежда в качеството му на важно 
условие за успешно и ефективно изграждане на човек в 
определена професия, а оттам – и за цялостното му личностно 
и социално-значимо утвърждаване в обществото. 
Преодоляването на затрудненията по пътя за осъществяване на 
тази цел предполага решението на редица задачи: 
организационни, икономически, правови, образователни – 
концептуални за реализация на нови образователни подходи. 
[5] 

В тази връзка, актуалността на изследването, представено в 
статията, е обусловена от необходимостта от: теоретико-
методичен анализ на особеностите на професионалното 
самоопределение на студентите – бъдещи музикални педагози; 
анализ на проблемите, особеностите и факторите, влияещи на 
професионалното самоопределение на студентите – бъдещи 
музикални педагози; разработването на направления на работа 
за съдействие за професионално самоопределение на 
студентите – бъдещи учители по музика. 

2. Същност на изследването 
Обект на изследването е процесът на професионално 

самоопределение на студентите. Предмет на изследването са 
специфичните особености на структурата и характеристиката  
му. Обектът и предметът на изследването определиха целта: 
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. За постигане на целта и доказване на работната 
хипотеза се поставят следните задачи, свързани с: теоретичните 
основи на разглеждания проблем; с емпирично изследване, за 

да се анализират и изведат неговите особености, специфични 
характеристики и типология; с определяне на основните насоки 
на работа за ефективно възпитание и формиране на 
професионалното самоопределение на студентите – бъдещи 
учители по музика. 

За осъществяване на целите и задачите се извърши 
изследване на студенти от специалност „Педагогика на 
обучението по музика“ в Педагогически факултет на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 
през периода 2009-2013 г. Включва общо 485 единици 
диагностически данни (от тестове и анкети), на 110 студенти от 
специалността.  

В резултат на теоретико-методологичния анализ на 
съвременната литература се утвърди 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 компонентите. Аргументира се 
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 готовността за определена 
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.  Изследването се провежда на 
основата на аргументираните след анализ и теоретично 
моделиране основни елементи от структурата на ПС: 
отношение, самоопределяне към основни музикално-
професионални дейности; професионална идентичност; 
мотивация; личностни качества; професионална 
компетентност. [8] 
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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 оригинален 
функционален модел за изследване на ПС на студентите – 
бъдещи музикални педагози. За емпирическото изследване се 
използва следният инструментариум и съответни методики:  

1. Четири диагностични теста за самооценка на 
професионална насоченост на В. Г. Касимов и В. И. Петрушин 
за професионалното самоопределяне към музикално-
изпълнителската, музикално-педагогическата, композиторската 
и диригентската дейност.[7] 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 съобразно тези три сфери; определяне на 
качествена характеристика на изследваните студенти (липсва 
при използваните тестове). 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 коефициента 
на надеждност – отличен резултат; коефициент на валидност на 
тестовата система – 0,735, отличен резултат [1; 4]. 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; се гарантира високо съответствие на 
разпределението на резултата от тестовете по критерии за 
измерваното отношение към различни музикално-
професионални дейности.  

2. Три оригинални анкети: 1. „Професионална 
идентичност“ на А. Азбел – за осъзнатост на професионалния 
избор и професионална идентичност [2]; 2. „Мотивираност“ на 
В. Милман – за диагностика на мотивационна структура [6; 2]; 
3. „Самооценка“ на Н. Алексеев – за личностни качества. 

3. Събиране и анализиране на данни – резултати от 
изпити, за успеваемост (знания, умения, компетентности – 
ЗУК).  

3. Резултати и дискусия 
Всички резултати, получени от провеждането на 

изследването чрез аргументирания за целта диагностичен 
инструментариум и методики, се обобщават в следните 
основни положения: 

1. Като цяло, студентите от специалност „Педагогика на 
обучението по музика“ имат положително отношение към 
основните професионални дейности (изпълнителска, 
музикално-педагогическа, композиторска, диригентска). 
Според методиката на В. Петрушин и В. Касимов преобладават 
средни и високи общи нива. Средно 1/5 от студентите, обаче, 
заявяват общо ниско ниво на готовност и насоченост за работа 
в тези дейности. Причините за тези неуспехи се разкриват чрез 
конкретните критерии, показатели и нива, аргументирани в 
новата авторска методика. Според тях се установява 
преобладаващо много добро ниво по  отношение на 
когнитивността и мотивационно-ценностната сфера (високи и 
средни нива) и преобладаващо 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 
в/чрез музикално-професионалните дейности. 

2. 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 
(6%). И двете групи студенти са преминали през 
неопределената или наложена ПИ; осъзнават проблемите на 
процеса на ПС в етапа на учебно-професионално 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. Като 
положителна се приема тенденцията за преобладаващите 
средни нива за ПИ мораториум, за наложената ПИ, за 
неопределената ПИ – липсата на силно изразени такива прави 
по-лесно преминаването на студентите в друг статус, във 
формирана ПИ или мораториум. 

3. 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.  

4. От самооценката на студентите – бъдещи музикални 
педагози, за техни личностни характеристики с 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, отимизъм, 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.  

5. Анализът на данните от изпити (свързани и 
разпределени според музикално-педагогически дейности) 
показва много добро ниво на овладяни ЗУК: Много добър 
успех. 

Представените и анализирани резултати от емпиричната 
информация, според обоснованата и апробирана методика на 
изследване, позволи извеждането на пълната характеристика, 
особености, динамика и тенденции в развитието и формирането 
на ПС на студентите – бъдещи музикални педагози. 
Идентифицират се и се аргументират три основни типове ПС: 
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силно изразено, средно изразено, слабо изразено. Основни пет 
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.  

Идеалните характеристики на основните 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). 

Последният, обобщаващ резултат, според така 
формулираните критерии, показва, че студентите – бъдещи 
музикални педагози, обект на настоящото изследване, са със 
средно изразена степен на професионално самоопределение: 
преобладаващо положително отношение към музикално-
професионалните дейности със средно ниво на готовност за 
тях; преобладаваща кризисна професионална идентификация 
(мораториум); преобладаваща учебно-мотивационна 
насоченост над общожитейската, със слабо-изразена 
производителна функционална (положителна) тенденция; 
преобладаваща неадекватна занижена самооценка;  
сравнително много добро ниво на овладени ЗУК. 

Всеки детайл от резултатите на изследването, всеки нюанс, 
установена динамика и тенденции в ПС на студентите е 
фундамент за целенасочена работа.Това дава основание да се 
изтъкнат практически проблеми. Отнасят 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. 

4. Заключение 
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 усъвършенстване и цялостно 
изграждане на бъдещия професионалист. Апробираната 
методика на изследване и изведената типология на ПС може да 
се използва при изследване и на други студенти – от други 
специалности. 

Проведеното изследване и представените резултати в този 
труд са 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.  

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.  
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