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Тема: „ПСИХОСОЦИАЛНОТО МЕНАЖИРАНЕ В АСПЕКТА НА 
ЕМОЦИОНАЛНА, ТВОРЧЕСКА И МУЗИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
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Дисертационният труд на доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян 

представлява текст с общ обем от 402 страници, библиография от 4 1 б 

източника (в т.ч. 141 на латиница и 25 електронни), 9 таблици, 8 схеми и 

12 фигури. 

Текстът е структуриран, както следва: увод, четири глави и 

заключение, съдържащо приносните моменти в изследването. 

Налице е впечатляващ по обхват труд, посветен най-общо на 

съществени въпроси, свързани с преосмислянето на системата от ценности 

и приоритети на образователната политика в съвременната социокултурна 

ситуация. Обект на изследването е психосоциалното менажиране, 

разбирано като подкрепа, откриваща възможности за успешна адаптация и 

социална изява; негов предмет - проучване на общите и специфични 

особености на взаимозависимост и полиподходност в педагогическата 

теория и практика, на емоционалната, творческата и музикалната 

интелигентност; а поставената цел е изследване и оптимизиране на 

психосоциалното менажиране. 

Глава IIърва авторката посвещава на преосмисляне историята и 

опита на поредица социално-възпитателни технологии, които биха могли 

да подпомогнат успешното прилагане на съвременни технологични 

подходи за психосоциално менажиране. Тя е убедена, че ако днешният ден 

не съхрани ценности от миналото, бъдещето на следващите поколения 



може да се окаже несигурно, лишено дори от елементарно нравствено и 

човешко достойнство. Обаче ефективната образователна система според Б. 

Такворян не включва в себе си само масива от знания и умения, получени 

в наследство. Тя е система в непрекъснато развитие. Нейните конкурентни 

предимства и силни страни се създават и прилагат в практиката като 

иновации. Те формулират новата образователна парадигма, в чиято основа 

е разбирането на образованието и обучението като непрекъснато творческо 

rьрсене. Тук би следвало да отбележа, че подобна отправна рамка 

заслужава адмирации като съществена предпоставка за последваща вярна 

ориентация в разглежданата проблематика. 

На класически и иновационни теории за развитието на емоционална 

интелигентност с акцент върху експериментално изследване проблемите 

на творческото мислене е посветена Втора глава на дисертационния труд. 

Въз основа анализа на различни концепции за правилното насочване на 

емоцията и на нейния израз авторката извежда определението за 

емоционална интелигентност като способност за интегриране на мисли, 

чувства и поведение, целящи постигане на пълноценно и ефективно 

взаимодействие със социума. Важен посредник в този процес се оказва 

музиката, на която Б. Такворян отделя централно внимание в Трета глава 

на изследването. Музикалната интелигентност предхожда логическата и 

математическата, доколкото музиката ни съпътства от зората на човешката 

цивилизация. В този смисъл изборът на музикалното изкуство е без 

съмнение оправдан. Подобен избор според мен е твърде удачен и по друга 

причина - важна и съществена. Поради характера на своите изразни 

средства музиката достига възможния краен предел на най-абстрактно 

съхраняване сетивността на художествения образ. Вследствие на това 

музикалният художествен образ може да се локализира във всяко 

социокултурно пространство, да се приобщи, дори да се слее с други 

човешки дейности. 



Като система за пораждане на текст на базата на определени 

правила музикалният език е функционален аналог на вербалния. Но както 

отбелязва авторката, музикалният език не е вродена даденост и неговото 

усвояване е невъзможно без мисленето. Оттук и вниманието към 

въпросите за усвояването на музикалния език като предпоставка за 

музикално мислене, както и за общите интелектуални процеси в психиката 

на човека, допринасящи за усвояването на специфичните за музиката 

езикови норми. 

Особен интерес предизвиква въпросът за несъзнаваните 

компоненти в процеса на музикално мислене не само защото 

несъзнаваното присъства на всички етапи на който и да е мисловен процес. 

Бих искала да обърна внимание, че всеки опит за решаване на подобна 

задача предполага да приемем за отправна рамка характеристики като 

интензивност, времева съсредоточеност и преди всичко непосредствено 

въздействие върху дълбинните пластове на човешката пси.хика. С други 

думи - всичко онова, което определя спецификата на музиката като вид 

изкуство. Оценявайки трайния интерес на авторката към тази 

проблематика и с оглед задълбочаване на нейната последваща 

изследователска работа, бих препоръчала трудове из областта на 

аналитичната психология, по-специално - за ладовия архетип, доколкото 

музиката пряко въвежда в потока на претворените от нея мисли, чувства и 

отношения и в този смисъл би могло да се каже, че тя е, освен всичко 

останало, и по особен начин архетипно натоварена. 

Четвърта глава представлява разработка и експериментално 

изпробване модел на неформални музикални дейности за студенти от 

специалност „Социална педагогика" (бакалаври) и „Социално 

педагогическо консултиране" (магистри) с цел успешно психосоциално 

менажиране. 



В заключението са синтезирани основните изводи, резултати и 

акценти на това широкообхватно изследване. 

Авторефератът представя адекватно съдържанието на 

дисертационния труд. Справката за научните приноси, приложена към 
. ~ 

дисертацията, е изготвена според изискванията на ЗРАСРБ и Правилника 

за неговото приложение. Налице са й необходимите публикации по темата 

на дисертационния труд - две студии и десет статии, свидетелстващи за 

трайния интерес на доц. д-р Б. Такворян към темата на представеното 

изследване. 

3аключение: Считам, че дисертационният труд на тема 

„Психосоциалното менажиране в аспекта на емоционална, творческа и 

музикална интелигентност (теоретични основи и перспективи)" притежава 

необходимите качества на успешна научна разработка. Това ми дава 

основание да предложа на уважаемото Научно жури да присъди на нейния 

автор доц. д-р БОЖЕНА ЛЕВОН ТАКВОРЯН-СОЛАКЯН 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) 
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