
РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационен труд на тема: „ПсихосоциалНо менажиране в аспекта на 
емоционална, творческа и музикална интелигентност (теоретични основи 
и перспективи)" по процедура за придобиване на научната степен „доктор на 
науките" в област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на 
възпитанието и дидактика (Психосоциална интелигентност) 

с автор доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян 

от проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков - Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски", член на научното жури, съгласно заповед 
на Ректора на ШУ „Епископ К. Преславски" № РД-16-140 от 22.07.2022 г. 

1. Обща характеристика на представените материали по 
процедурата. 

1.1. Данни за кандидата. 

Предложените в автобиографията данни представят възходяща 

професионална и научна кариера на кандидата. Божена Левон Такворян-

Солакян завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски", 

специалност Социална педагогика през 1996 г., и магистърска програма в СУ 

„Св. Климент Охридски" в специалност Музикална педагогика през 1997 г. 
Защитава докторска дисертация по образователната и научна степен 

„доктор" по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), на 

тема: „Технологии за стимулиране на музикалните способности на учениците 

в системата на неформалното образование" през 2010 г. 
От 1993 г. до 2007 г. е учител по музика в СОУ „Панайот Волов" гр. 

Шумен, от 2012 до 2014 г. работи в Общински детски комплекс Шумен като 

директор. От 2013 до 2015 г. е хоноруван преподавател в ШУ „Епископ К. 

Преславски" към катедри „Социална педагогика" и ,,Социални дейности". От 

2015 г., след конкурс е назначена за главен асистент в Педагогическия 

факултет на ШУ „Епископ К. Преславски", катедра „Социална и специална 

педагогика". От 2016 г. след спечелен конкурс е назначена за „доцент" в 

същата катедра. 

Автобиографията на Божена Левон Такворян-Солакян показва, че тя е 

участвала в различни форми за повишаване на преподавателската 



квалификация и усвояване на нови методи в преподаването, което е 
потвърдено с участие в 13 курсове и обучителни семинари. 

Била е член на изследователски екипи по работа в 10 проекти, от които 2 
национални и 8 вътрешноуниверситетски. 

Член е на Съюза на учените в България и на НБС „Висше образование и 
науки" към КНСБ при ШУ „Епископ К. Преславски". 

Владее руски и немски език. 
Автор е на 2 монографии, и публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд, и 12 статии. 

Научните интереси на доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян са в 
обласrга на социалната и музикалната педагогика, психосоциалното 
менажиране и проучването на различни аспекти на интелигентността. 

1.2. Представеки по процедурата документи. 
Представената научна продукция включва дисертационен труд и 12 

публикации, публикувани в колективни томове и нереферирани списания с 
научно рецензиране. 

Представените от кандидата материали отговарят на минималните 

национални изисквания за придобиване на научната степен „доктор на 

науките". 

Считам, че по количествени и качествени параметри научната продукция 

на кандидата, отговаря 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. Обща характеристика на дисертационния труд и 

автореферата. 

2.1. дисертационен труд. 

Авторката е представила дисертационен труд с общ обем 402 страници, 

който се еъетои от увод, четири глави, заключение, научни приноси, 

библиография и приложения. Текстьт е илюстриран с девет таблици, 8 схеми 

и 12 фигури, а библиографията включва 416 заглавия, от които на кирилица 

250, на латиница 141 и онлайн източници 25. 
В научния си труд доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян, въз основа 

на анализи и авторски интерпретации на психосоциалното менажиране, 

разкрива механизмите за констатиране, развиване и усъвършенстване на 

емоционалната, творческата и музикалната интелигентност. 



Актуалността, теоретичната и практичната значимост на труда се 

обуславят от идеята за обединяване в общ модел постиженията на науката в 

общотеоретичен, методологически и конкретно приложен аспект. 

Обекrьт, предметrьт, целта и задачите на изследването са прецизно и 

компетентно формулирани. 

В глава първа „Технологичният подход при психосоциалното 

менажиране в контекста на образователните парадигми" на доц. д-р Божена 

Левон Такворян-Солакян представя компетентен анализ на теоретичната 

основа на интерактивното обучение от гледна точка на културите на учене и 

изискванията на глобализацията. Разгледани са концепциите за психичното 

здраве в европейско измерение, като особено внимание е обърнато на 

факторите и разновидностите на технологичните подходи в социалното 

менажиране и научните схващания за социална и емоционална грамотност. 

Представените към главата изводи доказват уменията на автора за синтез 

и анализ на литературните данни. 

В глава втора "Класически и иновационни теории за развитие на 

емоционална интелигентност, творчество и самоактуализация, като 

инструменти за социално благополучие" са представени група проблеми 

свързани със социалните предпоставки и творческата активност на старото и 

новото време, перспективите на индивидуалните способности и творчеството. 

Направена е характеристика на класическите и нетрадиционните идеи за 

емоционалната интелигентност и са разгледани концепциите за личностното 

развитие и самоактуализация. 

Анализът и изводите по втора глава още веднъж демонстрират умението 

на автора да анализира теоретичните данни. 

В глава трета „Теоретични основи и психолого-педагогически условия 

между музикален и речев слух в контекста на мисленето" авторът прави 

подробен анализ на профилите в психологията на мисленето, на континиума 

между музика и реч, на музикалния речеви слух като условие за музикална 

дейност и връзката между музикалното мислене с психическата дейност на 

личността и съвременното музикознание, като е разгледана и процесуалността 

на мисловния процес и емоционалния му отлик в безсъзнателните компоненти 

на процеса. 

Представените изводи по глава трета адекватно отразяват съдържанието 

на главата. 

В глава четвърта „Формиране на интегриращите компоненти за 

емоционална, творческа и музикална интелигентност. Постановка и 

организация на експерименталното изследване." В тази глава са апробирани 

резултатите на модела на експерименталното изследване, включващ начален 

констатиращ експеримент, основен формиращ експеримент и краен контролен 



експеримент. На основата на математико-статистическата проверка на 

експерименталните данни е представен компетентен анализ и е доказана 

хипотезата, че ако се прилага образователна и възпитателна последователност, 

основаваща се на единствено между развитието на емоционалната, творческата 

и музикалната интелигентност, това ще стабилизира рефлексията и 

саморефлексията на студентите , ще повиши мотивацията им за решаване на 

проблеми с помощта на изкуството, и ще придобият умения за изразяване и 

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

По темата на дисертационния труд са представени две студии и десет 

статии, които позволяват да се популяризират резултатите от научното 

изследване. 

2.2. Автореферат. 

Представеният автореферат съответства на съдържанието на 

дисертационния труд и отговаря на изискванията за автореферат. 

3. Актуалност на научния проблем. 
Считам, че доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян разработва 

изключително актуална и дисертабилна тема изхождайки от теоретическата и 

практическата значимост на идеята за създаване на модела от методи и похвати 

за оптимално психосоциално менажиране в аспекта на емоционалната, 

творческата и музикалната интелигентност. 

4. Научни приноси. 

Приемам научните и научно- приложните приноси очертани в 

дисертационния труд, както следва: 

Научни приноси: 

1. Изяснена е актуалността, обоснована е педагогическата ценност и 

историческия опит от идеи по поставената тема. 

2. Разкрита и обоснована е връзката и нарастващия интерес на 

социалнопедагогическото познание към полиподходност в обучението и 

възпитанието. 

З. Проучени са, систематизирани и анализирани теоретичните 

основи на разглежданите феномени- емоционална, творческа и музикална 

интелигентност в полза на образователния процес и в полза на 

компетентностния подход, като са конкретизирани ограничения, възможности 

и перспективи в условия на полиподходност. 

4. Откроена и характеризирана е конструктивистката образователна 

парадигма, която е методологическата основа на съвременната система от 

интерактивни методи на обучение. 



5. Изяснени са основни категории и понятия в контекста на 

познанието, уточнени са взаимовръзките и спецификата на континуума. 

Научно-приложни приноси: 

1. Концептуализирана, структурирана, моделирана и 

технологизирана е идеята за обучението по академичните дисциплини 

„Социализация чрез музика", „Социализация чрез изкуство", част от учебната 

програма по "Иеформално образование" на студентите от специалност 

„Социална педагогика"- бакалавърска степен и „Социално-педагогическо 

консултиране" - магисrьрска степен при Шуменски университет 

"Еп.Константин Преславски". 
2. Експериментално апробирани са в пет годишен период 

технологични варианти в условия на непрекъсната концептуализация, 

конфигурира се целесъобразността и съотносимосrга на подходите и средата. 

3. Направен е опит да се изведе модел на йерархична структура на 

емоционалната интелигентност, съдържаща компонентите разпознаване и 

изразяване на емоции, емпатия и общуване с другите. 
4. Конструиран е модел за: 
• Контекстуалност и подкрепа на ситуативното обучение; 

• Съвместно изучаване и интерактивност — социално и съдържателно; 

• Активно усвояване и изучаване посредством действия; 

• Достигане на целите в различни области на социалната педагогика 

съгласно популярната, така наречена, праксиална (praxial) философия на 

музикалното образование. Музика се изучава и усвоява в практическата 

музикална дейност, да допълним и с това, че помага и лекува; 
• Цялостно културно образование; 
• Развитие на музикалната интелигентност; 

•Развитие на творческия самоизраз; 

• Натрупване на опит; 
• Развитие на социални навици - диалог и взаимно обучение. 

5. Обективирани са параметрите на синхронизация на умения и 

отношения, интелигентности и професионално мислене, като част от 
основните конструкти за компетентност на бъдещите социални педагози. 

5. Общо заключение 

Изложеното по-горе ми дава основание да считам, че дисертационния 

труд отговаря на нормативните изисквания и са постигнати националните 

минимални изисквания според 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"= 



В рамките на моите компетентности не съм открил плагиатство в научния 

труд. 

Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка на кандидата 

и да препоръчам на уважаемите членове на научното жури да бъде присъдена 

научната степен „доктор на науките" в област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна 

специалност Теория на възпитанието и дидактика (Психосоциална 

интелигентност) на доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

проф. д.и 

26.08.2022 
гр. Шумен 

асігмир Марков 


