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1. Обща характеристика на представените материали 

по процедурата 

1.1. Данни за кандидата. Божена Левон Такворян- 

Солакян е родена на 14.11. 1972 г.. Има две дипломи по Социална 

педагогика и Музикална педагогика от реномирания Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски. От 1993 до 2007 г. е учител по 

музика в СОУ. В продължение на две години е директор в 

Общински детски комплекс — гр. Шумен. От 2013 до 2015 г. е 

хоноруван преподавател в Шуменския университет „Еп. К. 

Преславски", а след спечелен конкурс - главен асистент и доцент 

в същия университет. През 2010 г. е доктор по „Теория на 

възпитанието и дидактика" (социална педагогика). Автор е на 2 
монографии, 1 учебно помагало, 12 научни статии. Има 

множество участия във форуми за повишаване на 

преподавателската квалификация и усвояването на нови методи в 



преподаването, както и множество научни проекти. Като пръв 

ръководител на катедра „Социална педагогика" към СУ „Св. Кл. 

Охридски" оставам с впечатление, че авторката има безспорни 

заслуги за утвърждаването на социалната педагогика у нас. 

Основание за това мое твърдение ми дават многобройните й 

изяви в тази област самостоятелно или в съавторство, участието в 

множество международни и национални проекти, както и 

вътрешно-университетски такива. 

1.2. Представени по процедурата документи. 

В представената от доц.д-р Б. Солакян научна продукция освен 

дисертационния труд включва и 12 публикации, публикувани в 

колективни томове и нереферирани списания с научно рецензиране. 

Количеството и качеството на материалите изцяло отговарят на 

критериите за минимални наукометрични показатели по процедурата, 

съгласно, чл. 26 от ЗРАСРБ, чл. 35 от ППЗРАСРБ и чл. 34, ал. (2) и(3) от 

Правилника за развитие на академичния състав на ШУ „Епископ К. 

Преславски" 

2. Архитектоника на дисертационния труд. 

Рецензираният труд е обсъден, одобрен и предложен за 

публична защита на заседание на разширен катедрен съвет на 

катедра „Социална и специална педагогика" при педагогическия 

факултет на ШУ на 15.07. 2022 г. (Протокол № КД-01-11- 

15.07.2022 г.) Той е структуриран в увод, четири глави, 

заключение, научни приноси, библиографска справка и 

приложения. Пеговият обеме 402 страници. Библиографията 

включва общо 416 заглавия, от които: на кирилица - 250, на 

латиница - 141 и 25 онлайн източници. В текста са включени 9 
таблици, 8 схеми и 12 фигури. 

За Шуменския университет това е втората дисертация за 

научната степен „доктор на науките". Тя, както и първата 

дисертация на проф. Пламен Киров до известна степен е в 

областта на социалната педагогика. Това ми дава основание да 

твърдя, че в тази област този университет заслужава да се нареди 

на първо място сред другите наши университети. 

Още в така наречения от доц. д-р Б. Солакян Увод в действителност 

се очертават основните „рамки" на замисленото от нея проучване. 



Убедително се обосновава актуалната теоретико-практическа значимост, 

формулира се концептуалния модел: обекrьт, предметът, целта, задачите, 

хипотезата, основните понятия, обхвата му, общата методология, 

включително методите и показателите. Прави впечатление, че 

докторантката се позовава и на най-нови публикации по тази 

проблематика на наши и чужди автори, което й позволява да „уточни" 

своята по-конкретна проблемна област на „rьрсене" като чрез 

ретроспективен анализ да се „открият и обосноват" целесъобразни 

технологически решения. 

Ограничените рамки на моята рецензия не позволяват по- 

аналитично да се прощудират отделните глави на рецензирания труд, 

поради което ще се задоволя с най-обобщаващи тези. 

Основният замисъл на авторката е, че чрез ретроспективен анализ на 

много голям брой теоретични разработки и допълнен с резултати от чужди 

и свои експериментални изследвания за разкриване на взаимовръзките в 

развитието на емоционалната, творческата и музикалната интелигентност 

може да се постигне по-успешно психосоциално менажиране в настояще и 

бъдеще време. 

В първа глава „Технологичният подход при психосоциалното 

менажиране в контекста на образователните парадигми" авторката 

предлага широка панорама от концепции, породени глобализационните 

процеси на нашето съвремие: за перманентното образование, определяно 

като образование за човешко развитие, за съотношението между базовото 

образование и образованието на втория шанс, за формалното, 

неформалното образование и информалното учене. Конструктивистката 

образователна парадигма се разглежда като теоретична основа на 

интерактивното обучение. Разгледани са разновидностите на философията 

на конструктивизма, видните нейни представители, т.нар. зони (равнища) 

на онтогетеничното развитие на човека, различните варианти на обучение 

в интерактивен режим.Направена е съпоставка между класическия и 

интерактивния образователен модел. Очертани са основните направления 

на реформаторската педагогика. Специално внимание се отделя на т.нар. 

ситуационни методи, на игровите, на методите на проектите, на 

диалогочите методи, на интерактивните техники и похвати. 

Този анализ се задълбочава чрез разглеждане на същността на т.нар. 

„психично здраве в европейски измерения. Още през 2001 г. от СЗО е 

издигната идеята : ,,психично здраве - ново разбиране", нова надежда". 

Подчертава се, че трябва да се полагат грижи не само за децата, а и за 

възрастните с цел постигане на общото здраве на всички хора. 



Важен аепект е реализирането на европейекото измерение за 

пеихично здраве и психоеоциалното менажиране. Анализират се факторите 

и разновидноетите на технологичните подходи в еоциалното менажиране. 

На тази „база" се разкрива еъщността и се очертават основните 

направления за социално учене и за социализация. Специално 

внимание се отделя на различните социалио-възпитатели технологии, 

прилагани през поеледните десетилетия в чужбина и у нае. В много 

обобщен план се коментират различните концепции за т.нар. социално- 

емоционална грамотност. 

Във втора глава „Класичееки и иновационни теории за развитието 

на емоционалната интелигентност, творчество и еамоактуализация като 

инструмент за социално благополучие" авторката очертава по-важните 

социални предпоставки за творчееката активноет в миналото и в по-ново 

време. Нейната теза е, че човекът - творец едновременно е и неограничен и 

ограничен еъздател на нови ценноети. Творческият подход изключва както 

пренебрегването на обективните закономерности, така и абсолютизирането 

им. Основно място проблемите за творчеетвото имат в пеихологията, 

която е разработила много методи за моделиране на творческия процее. 

Същевременно тази проблематика е предмет на разглеждане и във 

философията и много други науки на хуманитариетиката. Коментират се 

различни концепции ( филоеофски, психологичееки) за творчеетвото, за 
надареността, за еоциалната и емоционалната интелигентност, 

компонентите на еъдържанието на творческата дейноет, различните 

варианти на интерактивния образователен модел, мяетото и ролята на 

различните видове теетове, различните концепции за „образование за 

уетойчиво развитие", а също и някои перспективи на индивидуалните 

способности и творчеетвото, еамореализацията в рамките на творчеетвото, 

творчеетво чрез работа и пр. Специално внимание се отделя на 

музикалната интелигентност и нейните компоненти, на концепциите за 

личностно развитие и еамоактуализацията и много други. Тя акцентира 

върху компетентноетният модел за еоциално-емоционално обучение, 

предложен от NSEC като очевидно ново начало и перепектива. Приема 

становището на Гарднър, че музикалната компетентноет е дори по-важна 

от логичееката и математичееката в миналото. Основният извод, който 

прави авторката е, че социално емоционалното учене е жизненоважна 

опция за всеки образователен контекет за подобряване на 

психологическото, академическото и еоцалното менажиране. 

В трета глава „Теоретични оенови и пеихолого-педагогичееки 

уеловия при музикален и речев елух в контекета на мисленето" се прави 

многостранен анализ на ази проблематика като отноеително самоетоятелна 



„трета линия” на изследователски търсения на фило-онтогенетичните 

изследвания на мисленето. Открояват се следните по-важни аспекти: 

профили в психологията на мисленето, континуум „музика-реч", условия 

за музикални дейности - музикален и речев слух, връзки на музикалното 

мислене в полза на съвременното музикознание, през опита на 

музикалното мислене като психическа дейност на личността, анализ на 

мисловния процес, емоционален отклик - безсъзнателните компоненти на 

процеса на музикалното мислене. 

Акцентира се, че интелигентността не е готова, дадена по наследство 

способност, а се формира в процеса на функциониране. Музиката се 

разглежда като процес, в който равностойни участници са композитор, 

изпълнители и слушатели. Изяснена е ролята на песента като средство за 

активно отношение на субекта към действителността и слуховото 

възприятие като предпоставка за многообразна жизнена дейност. 

В четвърта глава „Формиране на интегриращите компоненти за 

емоционална, творческа и музикална интелигентност. Постановка на 

проблема и организация на експерименталното изследване" доц. д-р Б. 

Солакян прави опит да „апробира" получените резултати от авторския й 

модел за експериментално изследване чрез прилагания понякога метод 

Кейс-Стъди, който, от една страна, не изисква предварително 

микропроучване на генералната съвкупност, а от друга, не е много 

надежден. В дадения случай „са спазени" и трите етапа на изследване: 

констатиращ експеримент, формиращ експеримент и краен експеримент. 

Чрез математико-статистическа проверка на експерименталните данни е 

„потвърдена"хипотезата, че ако се прилага този модел в образователна и 

възпитателна последователност, основаваща се на единството между 

развитието на емоционалната, творческата и музикалта интелригентност, 

това ще стабилизира рефлексията и саморефлексията на студентите, ще 

повиши значително мотивацията им за решаване на проблеми с помощта 

на изкуството и те ще придобият умения за изразяване, споделяне и 

разчитане на емоции, мисли и чувства чрез изполване на музикалния език. 

По темата на дисертационния си труд доц.д-р Б. Солакян представя 

две самостоятелни студии и 10 статии, които позволяват да се популизират 

резултатите от научното й изследване. 

Авторефератът обективно отразява съдържанието на дисертационния 

труд. Той изцяло отговаря на изискванията за автореферат. 

3. Актуалност на проблема. По мое дълбоко убеждение 

разработваната от доц. д-р Божена Солакян дисертационна тема е 

изключително актуална в съответствие с концепцията за 



новопарадигмалното образование и ученето през целия живот. Още през 

последните десетилетия на ХХ и особено през настоящия, XXI век т.нар. 

„конвенционална педагогика" постепенно започна да се превръща в 

системно научна, модерна педагогика, наричана понякога и философия на 
образованието. Модернизацията на педагогиката може да се определи като 

отална, доколкото тя обхваща почти всички нейни „разклонения". На ново, 

много по-високо равнище са изследванията в обласrга на общата 

дидактика, на андрагогиката и герагогиката, на т.нар."методики"на 

обучението,наричани сега частни дидактики, на специалната педагогика и 

т.н. На ново, сравнително по-високо равнище с и социалната педагогика 

у нас. В монографията ни с доц. К. Белчева „Съвременни парадигми в 

педагогиката" (С., 2014) се опитахме да обосновем необходимосrга от 

полиподходност, при което досегашните относително обособени 

дейностен и личностнен подход успешно се съчетават със синергетичния, с 

компетентностния подход, с конструктивистката образователна парадигма, 

която в същност е методологическата основа на съвременната система от 

интерактивни методи на обучение, на мултимедийната 

педагогика. . .Световното движение „Образование за всички" в 

действителност получи силен тласък в Саламанската декларация от 1994 г. 
за осигуряване на „училище за всички", което трябва да реализира реален 

досrьп и на деца с физически,сензорни и умствени увреждания, на деца 

със задръжки в психическото им развитие, както и на деца от етнически и 

номадски групи, на бездомни и надарени деца. 

Нараства броят на публикациите, които третират интегративните 

взаимовръзки между педагогиката и психологията. Към тях се отнасят 

например трудовете на българските учени проф. Л. Десев, проф. С. 
Джонев и много други. Безспорно, към тази група може с основание да се 

причисли и рецензирания дисертационен труд. Той представя много 
широка панорама от теоретични и експериментални изследвания, 
обхващащи голям период от време. 

4. Познаване състоянието на проблема и подходи за неговото 

решаване. 

Доц. д-р Б. Солакян показва умения логично и последователно да 
разработва проблематиката на дисертационния си теза. Тя демонстрира 

много добро познаване на значителен брой литературни източници (наши 

и чужди) по педагогика, психология, философия,андрагогика, музикална 
педагогика и пр. Доброто владение от нея на руски и немски език 

значително я улеснява успешно да се ориентира в така наречения 

понастоящем информационен бум. В условията на такава „лавина" от 



информация обаче ми струва, че малко е попрекалила с позоваванията на 
различни автори, което до известна степен затруднява читателите. Поради 
това при евентуалното отпечатване на дисертационния й труд предлагам да 
вземе под внимание тази моя забележка. 

5. Научни приноеи. По прцнцип приемам формулираните от 
доц. д-р Б. Солакян научни и научно-приложни приноси. Лично аз бих се 
опитал да ги представя по-синтезно. Това, което ми прави впечатление е, 
че през последните десетина години кандидатите за научни степени и 

звания много детайлизират своите пости)кёния. Явно, модата е такава! 

Ето защо по време на защитата ще помоля Божена да ги 

формулира по-обобщено. 

6. Общо звключение. 

Изложеното до тук ми позволява да приема, че 

рецензираният дисертационен труд отговаря на всички 

изисквания към такъв род научни критерии в съответствие с 

минималните научни изисквания на ЗРАСРБ и съответстващите 

го правилници, конкретизиращи ги. 

Той е лично нейно дело. 

Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка 

на кандидатката и и да препоръчам на уважаемите членове на 

Научното жури да бъде присъдена научната степен „доктор на 

науките" на доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян в 

област іia висше образование 1.Педагогически науки, 

професионално направление 1.2.Педагоіјк научна. 

специалност „Теория на възпитание и ди4дакщса ~--- 
(Психосоциална интелигентност). j— 

Рецензеfiт:  - ~ 

(акад. проф. к.н.н. Петър Петров ) 


