
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Любомир Попов за присъждане на академичната 

длъжност „доцент” по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

научна специалност  (Теория на възпитанието и дидактика -

социална педагогика) с единствен кандидат гл.ас. д-р Божена Левон 

Такворян-Солакян.

 Биографични данни и професионална реализация. 

Кандидатът за академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р

Божена Левон Такворян-Солакян, е с базови специалности 

Социална педагогика и Музикална педагогика. Доктор е по Теория 

на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от 2010 г. Била 

е 14 години учител по музика и 2 г. директор на Общински детски 

комплекс в Шумен. При тези професионални изяви г-жа Такворян-

Солакян успешно е реализирала потенциала си в областта на 

музикалното развитие на подрастващите в рамките на училищното 

образование, както и при практическата реализация и ръководство 

на различни форми на музикални изяви на подрастващи в сферата 

на неформалното образование – клубове, школи, състави, конкурси, 

състезания (регионални, областни, национални и международни). 

Считам, че този солиден професионален опит има подчертана 

значимост за успешни изяви на кандидата и като настоящ 

преподавател във ВУЗ по дисциплини в тези области.

2. Преподавателски статус.

От 2013 г. д-р Божена Левон Такворян-Солакян е хоноруван, а 

в последствие – и щатен преподавател като гл. ас. в ШУ „Епископ К. 

Преславски”. Разработила е лекционни курсове по Социализация 

чрез музика и Неформално образование, води лекционни курсове по 

седем дисциплини от областта на социалната работа, иновационни 

образователни технологии и подходи и неформално образование. За 

учебната 2016/2017 г. академичната ѝ заетост е 162 ч. лекции и 150 
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ч. семинарни занятия.  

Освен пряката преподавателска дейност със студенти, тя 

работи и с докторанти и доктори, като има няколко съвместни 

публикации и участия в научноизследователски проекти.

Общата констатация от тези данни е, че базовите 

специалности, досегашната професионална реализация извън 

Шуменския университет и научните направления в сегашната 

преподавателска дейност на гл.ас. д-р Божена Левон Такворян-

Солакян изцяло отговарят на профила на конкурса. Много важен е и 

хорариумът, обезпечаващ нуждата на факултета от научната 

длъжност „доцент” по обявеното в конкурса професионално 

направление.

 Научно-изследователска дейност и публикации. 

В конкурса гл. ас. д-р Божена Левон Такворян-Солакян 

участва с 2 монографии, един учебник и 27 статии. В тях като 

направления се очертават: 

► Социализиращите възможности на музикалното изкуство 

във формални и неформални условия при различни възрасти, вкл. и 

при деца със СОП; арт-терапевтични възможности на музикалното 

изкуство;

► Иновационни образователни подходи и технологии при 

подготовка на ученици и студенти от учителските профили и 

социални работници. В публикациите на автора по тази тема личат 

много доброто познаване на иновационните технологии в 

съвременното обучение, които тя противопоставя на 

традиционното, като се позовава на водещите автори и школи в 

световен мащаб;

►Структури на неформални образователни дейности с 

различни възрастови групи;

►Проблеми на социалното възпитание и интеграция в 

исторически и съвременен аспект. В тази област гл. ас. Такворян –

Солакян демонстрира задълбочени анализи на явлението 

социализация, опирайки се на разнообразни становища за него, 
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посочва широкия и тесния смисъл на понятието социално 

възпитание и обстойно разглежда същността, основните 

характеристики и типове социално-възпитателни технологии. 

Авторът предлага и класификацията им върху различни логически 

основи, която е неин теоретичен принос;

►Анализ на посланията на съвременното развитие на света –

устойчиво развитие, мир и стабилност в отделните страни и 

региони, образованието в служба на обществото; съпоставки и 

авторски идеи по превенция за отпадане от училище. В 

публикациите по тези проблеми гл. ас. Такворян – Солакян 

демонстрира, че в подробности познава посланията, целите и 

стратегиите на концепцията „Образование за всички”, съвременните 

изисквания към базовото образование, големия проблем за отпадане 

от училище и засилване на девиантните прояви сред учениците в 

национален и световен мащаб. 

Общото впечатление от научните публикации на гл. ас. 

Такворян – Солакян е съчетаването на пространни и задълбочени 

теоретични анализи на разглежданите проблеми със стремеж към 

извеждането на предложения за практическа реализация на редица 

идеи. Това говори за изградени умения у нея за висококачествена 

научноизследователска дейност като научен работник, което е 

предпоставка и за успешна преподавателска дейност.

4. Заключение. Считам, че демонстрираните качества на гл. 

ас. Такворян – Солакян като изследовател и преподавател дават 

основание тя да заеме академичната длъжност „доцент” по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, научна специалност  (Теория на 

възпитанието и дидактика - социална педагогика) за нуждите на 

Педагогическия факултет кам ШУ “Епископ К.Преславски“.

21.07.2016 г.                     Изготвил становището:
                                                             проф.д-р Любомир Попов
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