
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Пегьр Райков Петров- гр. Варна 

На дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на 

науките" на тема: „ Психосоциално менажиране в аспекта на емоционалната, 

творческата и музикалната интелигентност" (теоретични основи и 

перспективи) Област на висше образование 1.Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогически науки, научна специалност 

„Теория на възпитанието и дидактика" 

Автор: доц. д-р Божена Л. Такворян- Солакян 

1.Общо представяне на процедурата и кандидата 

Обявената процедура се основава на заповед № РД-16-140/22.07.2022 год. 

на Ректора на ШУ „Еп. Константин Преславски", в съответствие с чл. 36, ал.3 и 

чл. 38 от Правилника на висшето училище. 

В прецизен вид е оформен комплекта материали, необходими за 

присъждане на научната степен „доктор на науките". С професионално 

удовлетворение възприемам личната си автономност и отговорност като 

автор на становище за оценка на дисертационния труд. От професионалната 

биография на Божена Такворян се придобива впечатление за изграденото 

равнище на нейните научни, преподавателски, управленчески качества и 

компетенции. В автобиографичните данни се установява практико- 

приложната и изследователската дейност в обласпа на музикалната 

педагогика и неформалното образование. Насочеността на нейните интереси 

и професионални задължения са доказателство за авторитетната й 

представителност в педагогическата общност на ШУ „Еп. К. Преславски". 

Посочените факти убеждават в изразеноспа на изследователските и 

музикалните й способности; на уменията й да предначертава проективни 

пътища в избраната образователна рейлност, да оформя своя еднолична 

територия към актуални проблеми на съвременната педагогика и 

образование. 
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11. Съдържателни измерения на дисертационния труд 

Дисертационният труд впечатлява с обема от 402 стр., отговаря на 

критериите за персонално педагогическо изследване. Той притежава 

качествата актуалност и специализирана представителност на използвани 

авторови тези и концепции; на обоснован и в достаrьчни граници разгърнат 

емпиричен периметър. В съдържателно отношение включва : увод, 4 глави 

(анализ и изводи към всяка глава), заключение. Използваните източници са в 

следното изражение: на кирилица -250; на латиница - 141; Интернет ресурси 

- 25. Количественият анализ е подкрепен с 9 таблици, 8 схеми, 12 фигури. 

Съобразно възприетата в съвременната теория на науките за 

образованието систематика в разработката са застъпени следните научни 

области: социална педагогика, музикална педагогика, дидактика, 

андрагогика, теория на възпитанието, образователни технологии, коучинг 

(т.н.теория и практика за личностно развитие и хармония на партньорските 

отношения). Съвременното педагогическо знание задължително 

предпоставя и логичния извод за интегриране постиженията на философията, 

педагогиката, психологията, социологията, теория на управлението, 

методиките на обучение, приложението на новите информационни и 

комуникационни технологии и т.н. Посочената констатация е важна, за да се 

анализират познавателните и практико-приложните достойнства на 

определен дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор 

на науките". В настоящата разработка е осъществен компетентен анализ на 

теорията, подкрепен от експериментално изследване за развитието на 

емоционалната, творческата и музикалната интелигентност в процеса на 

психосоциалното менажиране. Именно в разкриването на техните връзки и 

зависимости е вградената методологична рамка на обекта и предмета и 

съответно на целта на дисертационния труд. Избран е диференцирания 

подход - формулиране на работни подхипотези. Разгръщат се в теоретичен 

и приложен план редица проблемни „полета" на менажирането чрез 

формулираните задачи, което е и специфично „научно усещане" за 

рефлективност на Божена Такворян към сложноспа и многоаспетноспа им. 
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Посочената методологична рамка се явява „приложен инструмент" в 

изследователската й стратегия, очертана чрез съдържанието на отделните 

глави на разработката. Оригинално и с потенциален заряд за 

многообразието на проблемните сфери е формулирана първа глава. В нея се 

прави компетентен анализ на авторови мнения и приложни практики по 

теорията на психосоциалното менажиране. Именно чрез теоретичните 

конструкти, отразени в първа глава, се гарантира и ефекта от изясняването на 

редица проблемни области, фиксирани в отделни параграфи като: 

съвременното научно знание в аспекта на глобализацията и образованието; 

платформите на конструктивистката образователна парадигма; 

интерактивния образователен модел; измеренията на психичното здраве в 

европейски измерения ; проблемно-ситуационните методи; формалното и 

неформалното образование; неформалното и информалното учене; 

същноспа и особеностите на социалното учене, социално-емоционалната 

грамотност и др. Специално внимание във втора глава се отделя на 

класическите и иновационните теории за развитие на емоционалната 

интелигентност, творчеството и самоактуализацията, основани на 

определени концепции в процеса на личностно развитие. Разкрива се 

съдържанието на социалната и емоционалната интелигентност в контекста на 

интерактивния образователен модел. В трета глава се обясняват психолого- 

педагогическите условия, взаимната съпоставимост между музикален и 

речеви слух. В изискан стил и специализираната езикова лексика са обяснени 

измеренията, закономерностите, особеностите на музикалното мислене: 

ролята му в съвременното музикознание; активното му взаимодействие със 

звуковата реалност; общата му изразеност към цялостно музикално 

произведение - музикално мислене инсайт; безсъзнателните му компоненти. 

Очаквано четвърта глава е посветена на методологията на изследването. В 

нея „приложните инструменти" доказват обективноспа на получените 

резултати„ за да се удостовери единството в развитието на емоционалната, 

творческата и музикалната интелигентност, отражението им върху 

рефлекцията и саморефлекцията на изследваните лица. А те са надежни от 

гледна точка на интегриране на емпиричната информация, базирана от трите 
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етапа на експеримента, проведен със студенти от специалностите „Социална 

педагогика" и ,,Социално-педагогическо консултиране". Реализирана е 

коомплексна методика с богат инструментариум, обхват и етапи. Посочени са 

математико-статистическите процедури и графични форми за представяне на 

емпиричните данни и визуализиране на резултатите. 

111. Достойнства и постижения в дисертационния труд 

В педагогическото знание е потвърдено схващането за по-свободна 

авторова автономност, особено при разглеждането на иновативни 

проблемни области в средното и висшето образование. Необходимо е да се 

допълни и задължителен научен факт: експерименталната дейност и 

създаването на концептуални възгледи трябва да се отличават с 

приемственост на класически теории и тяхната трансформация в 

разработването на нови теории и концепции. С тази констатация 

потвърждаваме впечатлението за потенциалния, базисен научен ресурс на 

Божена Такворян в разработването на методологията на дисертационното 

изследване Убеждаваме се в неговата концептуалност и езикова 

прецизност. 

Научните приноси на доц. д-р Божена Такворян са на представително 

равнище в съответствие с високите критерии за присъждане на научната 

степен „доктор на науките". Те са сполучливо диференцирани на теоретико 

изследователски и с приложна насоченост, очертават богатия спектър от 

представителност на информация с впечатляващ обем, с иновативна 

концептуалност, с личностно-ориентиран подход към избраните проблеми, с 

персонализиране на идеите за нуждите на образователната практика и 

музикалното възпитание. 

Триаспектната формулировка на разработката , реално очертава нейната 

актуалност и значимост за съвременната педагогическа теория (в условната 

разграниченост на методологическо, теоретично-педагогическо и практико- 

приложно равнище). 
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Обявените публикации по темата са 2 студии 12 статии.Авторефератът 

(в обем от 79 стр.) отговаря на представителните страни на дисертационния 

7РУд. 

lV.Предложения и препоръки 

Обикновено предложенията имат препоръчителен характер, свързани са с 

преподавателските ангажименти и актуалните на_учни виждания в процеса на 

професионалното самоутвърждаване. Не се съмняваме в научната 

сензитивност" на Божена Такворян и кьм съвременните проблеми на 

образователните техноfiогии по музика. Ако използваме неформалния език 

личните постижения в определен момент могат да бъдат своеобразна 

„притурка" към последвяща продукция (например зв присъждане на 

научното звание „професор"). 

Общв заключение: По обем и тематична насоченост, теоретически и научно 

приложни приноси дисертационния труд, притежава качествата на 

завършено изследване, съдържа теоретически и научно-приложни резултати, 

които отговарят на всички изисквания на 3акона за развитие на академичния 

състав в Република България. Това ми дава достатъчно основание да 

предло>ка на ува>каемото научнп жури да присъди на доц. д-р божена Л. 

Такворян-Солакян научната степен „доктор на науките" в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 2. 

Педагогически науки, научна специалност „Теория на възпитанието и 

дида кти ка" 

гр. Варна Изготвил становището: 
~_у

05. 09. 2022 гоц. ( доц. д-р Пегьр Петров) 
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