
СТАИОВИЩЕ 

от проф. д-р Любомир Ников Попов, 

за дисертационния труд на доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян на 

тема „Психосоциално мена.жиране в аспекта на емоционална, творческа и 

музикална интелигентност" (Теоретични основи и nерсиективи) 

за придобиване на каучната 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) 

1. Биографични данни за докторанта. 

Божена Левон Такворян-Солакян е родена през 1972 г. в Шумен. 

Завършила е специалностите Социална педагогика и Музикална педагогика 

към ФНПП в СУ „Св. Климент Охридски". Била е учител по Музика в СУ 

„П. Волов", Шумен (1997-2007 г.) и две години — директор на Общински 

детски комплекс, Шумен. От 2013 г. професионалната й реализация е 

свързана с ШУ „Епископ К. Преславски", отначало като хоноруван, а 

впоследствие като щатен преподавател в кат. Социална педагогика, 

Социални дейности, Социална и специална педагогика. В момента е доцент 

по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика). През 2010 

г. защитава дисертация на тема Технологии за стимулиране на музикалните 

способности на учениците в системата на неформалкото образование, за 

което придобива образователната и научната степен доктор по Теория на 

възпитанието и дидактика (Социална педагогика). 

Подчертавам тези моменти от биографията на доц. д-р Божена 

Такворян-Солакян, за да се види по-ясно, че темата на докторския проект е 

не само естествено продължение на нейната професионална реализация 

досега, но и, в широк смисъл на думата — са негова методологическа основа. 

2. Структурно-съдържателен анализ на дисертационния труд. 

Дисертационкият труд се състои от Увод, четири глави, Заключение, 

научни приноси, Библиография и Приложения, с общ обем от 402 страници. 
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Йзползвани са 250 публикации-на кирилица, 141 - на латиница и 25 онлайн 

източници. Считам, че проблематиката в отделните глави и подтемите в тях 

отговарят на заглавието на труда и способстват за цялостното 

интерпретиране на темата. 

3. Качествен анализ на дисертационния труд. 

Като научни достойнства на труда могат да се посочат следните: 

Постановката на изследването е изцяло приемлива. Формулировките 

на целта, задачите хипотезата и подхипотезите са прецизни и очертават 

логиката на цялостното изследване. 

Теоретичният анализ е пространен и задълбочен и се основава на 

солидно познаване на материята и публикации по темата. Авторът е успял 

да се справи и с проблема с изясняване на основните работни понятия, който 

притежава специфична трудност, поради принадлежността им съм различни 

научни области. 

Емпиричното изследване е замислено и реализирано като 

изключително сложен експеримент на пет етапа, всеки един от които също 

достатъчно сложен и трудоемък. В това отношение бих посочил например: 

формирането на осем експериментални и осем контролни групи от общо 371 

студента от Шуменски университет, което, както знаем, трябва да става при 

спазването на определени критерии; предлагане на ново учебно съдържание 

и методически похвати; провеждането на разнообразна предварителна 

диагностична дейност със студентите (на психологическата им нагласа към 

предпочитания към различен вид музика, музикален слух, певческа 

интонация, певческа и музикално-компютърна дейност); провеждането на 

начален констатиращ, основен формиращ и краен контролен експеримент и 

т.н. Като конкретен пример бих искал да посоча сложността на 

диагностициране равнището на развитие на основните музикални 

способности - ладов усет, метроритмичен усет, музикално-слухови 

представи, чрез звучащи музикални задачи-тестове (Таблица N 4). Считам, 
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че за доц. Такворян-Солакян е било изключително трудно да състави такива 

тестове, респ. да подбере подходящи музикални задачи-примери, специално 

относно показателите Реагггра иргг ггнтонатlионни неточности и Различава 

eepeu оnг неподходящ съпровод или пък да констатира показателя 

Алгпернапгивно открива музикални епроизведения (какви конкретни 

произведения във връзка с тези показатели са използвани е моят 

неофициален въпрос към доц. Такворян-Солакян). 

Експерименталното изследване е проведен коректно. Анализите на 

емпиричните данни са пространни и задълбочени и подложени на 

математико-статистическа проверка. Върху такава основа направените 

изводи са с висока степен на надеждност. Използваните начини за 

онагледяване на данните и анализите — таблици, схеми и диаграми, 

способстват за разбиране на анализите и изводите на автора. 

Всичко това показва, че доц. д-р Божена Такворян-Солакян притежава 

безспорни качества на сериозен изследовател. 

4. Относно Автореферата, публикациите и приносите на 

дисертационния труд. 

Авторефератът отговаря на изискванията и може да се използва като 

самостоятелен научен труд. Публикациите са по темата и в такъв аспект 

могат да се приемат като предварителна критична оценка на 

специализираната аудитория за дисертационния труд. Приносите са 

действително налични. 

5. Забележки към труда, въпроси и предложения към докторанта. 

На с. 323 е представен 1Vlодел на организагјионните форми на 

обчението ио музика (схема 5), в който дейностите са квалифицирани в две 

големи групи — формални и неформални (което е логически приемливо). Но 

при представяне на формите на неформалните музикални дейности има като 
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че ли известна терминологично смесване на названия на форми на деыности 

и форми на социални общности. Такива са: хор, оркестър, инструментален 

ансамбъл, вокален ансамбъл, опереnга, rпеатър и клубове. Според мен това 

са названия на форми на социални общности от типа малки групи, подобно 

на ученическия клас, и, по-конкретно :. общности от хористи, оркестранти, 

артисти и членове на клубове. В тях участниците, подобно на учениците, , 
изпълняват формални роли, тъй като тези обединения изискват спазването 

на някакви писани правила. А названията на организационните форми на 

дейностыте би трябвало да са репетиции (при хоровете, оркестрите и 

ансамблите, оперетата и театъра) и зпнятия (в клубовете). Тези форми имат 

разнообразни структури и различно времетраене в зависимост от 

конкретните цели. 

ЗАКЛЮЧЕИИЕ 

Считам, че дисертационният труд отговаря на всички изисквания 

относно този вид трудове, поради което давам своя положителен вот 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) на доц. д-р Божена Левон Такворян-

Солакян. / 

8.09.2022 г. Рецензент: ~ ~ 
(проф. д-р Любомир Попов) 

4 


