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Могьществото на съвременния човек над живата и нежива природа е 

безспорно. Редом с това, пред него стои и въпрос, надвиснал като Дамоклев 

меч: „Прибави ли му това моrьщество вътрешна увереност, психичен 

комфорт и духовно равновесие, намаляха ли житейските му проблеми?". 

Човечеството може да сrьпи на здрави основи, само ако съумее да оцени 

красотата на света. Тя винаги го е вълнувала и привличала и хората, често 

пъти, я тьрсят в света около тях, в произведенията на изкуството- музика, 



балет, опера, театър, кино, картини, скулптура, графики, архитектурни 

шедьоври. Красотата е усещане и преживяване, отвъд видимото за очите и 

може да бъде разпозната единствено от неуморния и вечно търсещ човешки 

дух. Красотата е и в тишината на човешката съкровена същност, на нейната 

неповторимост и индивидуалност. 

На проблеми и въпроси, свързани с тези фини и деликатни области, е 

посветена докторската дисертация на доц. Божена Такворян. 

Трудът притежава прецизно подбрана структура и се състои от увод, 

четири глави, заключение, научни приноси, библиография и приложения, с 

общ обем от 402 станици. 

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

заглавия; на латиница- 141 заглавия; онлайн- източници- 25. 

Съдържанието е онагледено с 9 таблици, 8 схеми и 12 фигури. 

Библиографията съдържа водещи автори от най-значимите области на 

хуманитаристиката- философия, методология, логика, етика, естетика, 

психология, педагогика, дидактика, методика, медицина, психиатрия. Този 

сериозен обхват от литературни източници гарантира получаване на 

отлична осведоменост, висока ерудиция и познания в областта на 

очертаната проблематика, която е достатъчно сложна и комплицирана. Това 

е така, защото се засягат въпроси, свързани с възпитанието и образованието 

на личността, със социализацията, с откритието и развитието на 

интелигентността, включително и емоционалната, като относително нова 

научна област. Личностно-ориентираното обучение поставя обучаемите 

(деца в детска градина, начално, основно и средно училище и студенти) в 

центъра на възпитателно-образователния процес при водещата роля на 

рефлексията и саморефлексията, на мотивацията в цялостната 

образователна дейност. 

В уводната част, доц. Такворян обосновава значимостта на 

изследваните проблеми, трудностите при реализацията им, мястото и 



ролята на училището и семейството. „Съвременното общество е 

заинтересовано от формиране на нов тип самостоятелни и творчески 

личности, със силно развити способности за адаптация и за самоизменение, 

ако се налага и, най-вече, за постигането на психично здраве" (Дис.: 9). 

Като се позовава на множество научни изследвания, авторът обобщава и 

конкретизира актуалността, теоретическата и практическата значимост, 

определяща се от обстоятелството, че постиженията в общотеоретичен 

аспект могат да бъдат научно проследени и обединени в обща генетична 

обусловеност от връзки и приемственост, превъркати в теоретико- 

методологически компонент за постигане на съвременни човешки 

потребности, а успешното му решаване в конкретно приложен аспект- 

създаването на казуалитет от методи и похвати за оптимално психо- 

социално менажиране, с очертаване на перспективи. 

Втората част на увода е посветена на концептуалния модел на 

изследването, т. е., тук са обособени обект, предмет, цел, задачи на 

изследването и хипотеза. Изведени са два, добре обмислени и формулирани, 

вида задачи: с теоретичен и с практически характер. Така поставени, 

задачите улесняват научното дирене в двете посоки и позволяват 

последователност и приемственост в изследването. 

В третата част на увода, доц. Божена Такворян се спира обстойно на 

основния тезаурус, който изследва и ще търси обяснения в дисертацията. 

Включени са водещи понятия от онези научни области, които, от своя 

страна, изследват тематиката на дисертацията или нейни отделни части: 

дейност, общуване, нагласа, умения, стратегии, образование, мислене и 

неговите разновидности, творческа съзидателна дейност, интелигентност и 

емоционална интелигентност. 

Чрез теорията за системното устройство на света, отразяваща 

единството и взаимната зависимост между елементите на системите и 

теорията за единството на познавателната и практическата дейност на 



личноетта, доц. Божена Такворян осмисля методологията и методиката на 

предетоящото й научно изследване, а отправна точка за подбор на методи 

на изследването е теорията на познанието (Гносеологията). ,,Цялоетното 

изеледване се оеновава на еистемен подход и логичен анализ. В сиетемата и 

структурата на еоциално-педагогическия процее, като цяло, се разглеждат 

мяетото и функциите на изследваните феномени" (Дис.: 30). 

Първа глава е именувана: „Технологичният подход при пеихо- 

социалното менажиране в контекста на образователните парадигми". 

В рамките на 100 страници теоретичен анализ са изследвани всички 

съставни елементи на целта, задачите и хипотезата на изеледването. 

Обосновани са, т. н., теоретични основи на интерактивното обучение- 

култури на учене и глобализационните процеси на съвремието. 

Главата завършва с анализ и сериозни изводи, които подчертават, це 

формулираната нова образователна парадигма, в чиято основа лежи 

схващането за образованието и обучението като творческо търсеке: от 

откриване и формулиране на проблеми, към издигане на хипотези и тяхната 

проверка, съчетани с подкрепа на познавателната рефлекеия, спрямо 

резултатите и процеса на познание, е резултат от еволюцията в световната 

образователна еиетема. 

Втората глава е озаглавена: „Класически и иновационни теории за 

развитие на емоционална интелигентност, творчеетво и самоактуализация, 

като инструменти за социално благополучие". 

В тази част от дисертацията авторът изследва еоциалните предпоставки 

и творческа активност на старото (преди XXI век) и новото време- 

настоящия век. 

Разгледани са редица перспективи пред индивидуалните споеобности и 

творческото начало на личността. 



Особено внимание е отделено на класическите и нетрадиционните идеи 

за емоционалната интелигентност, като те са свързани с концепциите за 

личностно развитие и самоактуализация. 

Трета глава: „Теоретични основи и психолого-педагогически условия 

между музикален и речев слух в контекста на мисленето", е насочена към 

специфичните особености на процеса на изграждане на музикален слух в 

личността и мястото на мисленето като сложен психичен процес. 

Проследени са връзките между реч и музика, особеностите на музикалната 

дейност в контекста на връзката музикален и речеви слух и особеностите на 

емоционалния отклик и безсъзнателните компоненти на процеса на 

музикално мислене. 

В тази глава, опиrьт и музикалната култура на доц. Божена Такворян й 

помагат да анализира сложността на изследваната конкретна проблематика 

и да формулира сериозни изводи за педагогическата практика. 

Четвърта глава: „Формиране на интегриращите компоненти за 

емоционална, творческа и музикална интелигентност. Постановка и 

организация на експерименталното изследване", ни представя същината на 

експерименталното изследване, неговия модел и елементи- констатиращ, 

основен- формиращ и контролен. Изследването обхваща 371 студенти от 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски". 

Същността на цялостната експериментална работа се състои в 

разработване на модел на неформални музикални дейности, достъпни за 

студенти от специалност„ Социална педагогика"- бакалавърска степен и 

„Социално-педагогическо консултиране"- магисrьрска степен, 

експериментално изпробване на модела, мултиплициране на опита чрез 

методическа помощ и консултиране с ръководителя на експерименталната 

работа (авторът на дисертационното изследване), до очертаване на 

възможности за изграждане на мрежа от нови технологични подходи, 

насочени към придобиване на опит и умение за успешно психо-социално 



менажиране чрез взаимодействието на емоционална, творческа и музикална 

интелигентност. 

Направена е математико-статистическа проверка на експерименталните 

данни. 

Заключение 

Получените резултати от разработването на предварително поставените 

цел и задачи в дисертационния труд дават възможност да се направят редица 

заключения (12 на брой) и 3 препоръки. Те са внимателно обмислени и 

формулирани, опират се на данните от емпиричното изследване и са пълен 

синхрон с всички части на дисертацията. 

В текста са намерили място и множество графични материал, пряко 

свързани с изследваната проблематика, които улесняват възприемането и 

разбирането на материалите. 

Дисертационното изследване е собствен научен труд, реализиран в 

продължение на няколко години. Стилът и използваният език са строго 

научни, едни и същи във всички приложени публикации на доц. Божена 

Такворян (общ брой 12- 2 студии и 10 статии и материали в научни 

СИМПОЗИумИ). 

Цитиранията и позоваванията са коректни, не намирам опити за 

плагиатство или избягване на цитиране на отделни автори или теории. 

В края на дисертацията са намерили място и приносните моменти, 

които са резултат от отличното познаване на изследваните проблематики и 

обстойния анализ на експерименталните данни. Те са в две групи: приноси 

с теоретично-изследователски характер и с приложна насоченост. 

„Обективирани са параметрите на синхронизация на умения и отношения, 

интелигентности и професионално мислене, като част от основните 

конструкти за компетентност на бъдещите социanни педагози" (Дис.: 367). 



Авторефератът е в обем от 80 страници и напълно следва избраната 

структура на дисертацията, без да напуска текета. Дава отлична представа 

за същността на изследването. 

Познавам отлично научния път на доц. Божена Такворян- при защита на 

докторска дисертация, като рецензент, при първата й хабилитация, отново 

рецензент, при пълен прочит на публнкациите в периодиката или научните 

форуми, при множеството срещи и консултации, свързани с творческите й 

намерения. 

Препоръка: Да се подготви монография, чрез която по-широк кръг от 

специалисти ще се запознаят с резултатите от изследването и 

възможностите за продължаване на изследователеката дейност в 

набелязания кръг от изключително интересни научни проблеми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като давам отличпа оценка на научната дейност, 

дисертационното изследване и получените резултати на доц., д-р 

Божена Такворян, си позволявам да предложа на 

Многоуважаемото научно жури на ШУ „Еп. К. Преславски", да 

присъди научната степен „Доктор на науките" на доц., д-р 

Божена Левон Такворян-Солакян, в Област на висше образование 

1. Педагогически науки, Професионално направление 1. 2. 

Педагогика, Научна специалност: „Теория на възпитанието и 

дидактика" (Психо-социална интелигентност). 
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