
СТАНОВИЩЕ 
от проф. д-р Живка Енчева Военкинова, Шуменски университет „ Епископ Константин 
Преславски", Педагогически факултет, в област на висше образованиеl. Педагогически 

науки, професионапно направление 1. 2. Педагогика, специалност "Теория на 
възпитанието и дидактика (Социална педагогика)" 

на докторска дисертация на тема „Психосоциално менажиране в аспекта на емоционална, 
творческа и музикална интелигентност", разработена от доц. д-р Божена Левон 

Такворян- Солакян за придобиване на научна 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. Кратки биографични данни: дос. д-р Божена Левон Такворян- Солакян е родена 
на 14.11.1972г. През 1990г. завършва МГ „Лиляна Димитрова" профил музика, гр. Шумен. 
През 1996. Завършва СУ „Св. Св. Климент Охридски" специалност „Социална педагогика". 
Завършва специалност „Музикална педагогика" през 1997г. в СУ „Св. Св. Климент 
Охридски". От 20 1 Ог. е ,,доктор  по Теория на възпитанието и дидактика (Социална 
педагогика) в ШУ „Еп. К. Преславски" гр. Шумен. От 2016г. е по Теория на 
възпитанието и дидактика (Социална педагогика) в ШУ „Еп. К. Преславски" гр. Шумен. От 
1993г. до 2007г. работи като учител по музика в СОУ „П. Волов" гр. Шумен. От 2012г. до 
2014г. е директор на Общински детски комплекс гр. Шумен. От 2013г. до 2015г. е хоноруван 
преподавател в ШУ „Еп. Константин Преславски", Педагогически факултет, катедра 
„Социална и специална педагогика". От 2016г. до момента е доцент в ШУ „Еп. Константин 
Преславски", Педагогически факултет, катедра „Социална и специална педагогика". 

Областите на научните и интереси са свързани с теория на възпитанието и дидактика, 
социална педагогика, психосоциална интелигентност. 

2. Данни за кандидата за придобиване на научна степен „доктор на науките" - 
доц. д-р Божена Левон Такворян- Солакян изпълнява в срок професионалните си 
задължения и постига отлични успехи при обучението на студентите бакалаври, магистри и 

докторанти. При реализирането на дисертационната процедура няма допуснати нарушения 

на нормативните изисквания. Предложената за рецензиране научна продукция отговаря на 

изискванията за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2Б, АЛ 2 и 3 от 

ЗРАСРБ. 
З. Данни за дисертацията и автореферата- Представеното за анализиране научно 

изследване от доц. д-р Божена Левон Такворян- Солакян насочва вниманието към избора на 

темата на дисертационният труд. Той е провокиран от факта, че психосоциалното 

менажиране в аспекта на емоционална, творческа и музикална интелигнтност в 

съвременното общество въпросът за интелигентносrга на личносrга става все по-актуапен. 

В Увода прецизно са посочени актуалносrга, теоретичната и практическа значимост 

на изследването, концептуален модел на изследването, обект, цел, задачи и хипотеза на 

изследването. Разгледани са цялостно основни понятия по темата на изследването, 

методите, показателите и обхвата на изследването. В първа глава обстойно е представен 

технологичният подход при социалното менажиране в контекста на образователните 

парадигми. Във Втора глава авторът насочва вниманието към класическите и иновацинни 

теории за развитие на емоционалната интелигентност, творчеството и самоактуализацията 

като инструмент за социално благополучие. В Глава трета внимателно са представени 

теоретичните основи и псиголого- педагогическите условия, между музикалния и ролевия 

слух в контекста на мисленето. Глава четвърта е посветена на формиране на интегриращите 



компоненти за емоционална, творческа и музикална интелигентност, постановката и 
организацията на експерименталното изследване. Препоръките и изводите в труда са 
резултат от задълбочената работа, отличното познаване на съвременното състояние и 
проблемите свързани с емоционалната, творческа и музикална интелигентност. Проблемът 
е представен задълбочено и изчерпателно. Приемам за сполучлива избраната цел на 
дисертационния труд на доц. д-р Божена Такворян- Солакян. Дисертационният труд 
съдържа увод, четири глави, заключение, научни приноси, библиография и приложения с общ 
обем 402 страници. Библиографията включва общо 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. Изводите, до които достига авторът произтичат от 
направените коректни анализи и обобщения. Авторефераrьт отговаря на структурата на 
дисертационния труд. Той изцяло и адекватно отразява съдържанието му, коректно 
представя научните резултати и приносите от изследването. Дисертационния труд отговаря 
на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 
изискванията по л. З1, ал. 2 от Правилника за условията, и реда за придобиване на научни 
степени, и заемане на академични длъжности в ШУ „Еп. Константин Преславски". 

4. Научни приноси. 

Приноси с теоретичноизследователски характер: 
1. Изяснена е актуалностга, 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 са 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. 

Приноси с приложна насоченост: 

6. Концептуализирана, структурирана, моделирана и технологизирана е идеята за 

обучението по академичните дисциплини „Социализация чрез музика", „Социализация 

чрез изкуство", част от учебната програма по "Неформално   нна студентите от 

специалност „Социална педагогика"- бакалавърска степен и ,,Социално-педагогическо 
консултиране" - магистърска степен при Шуменски университет "Еп.Константин 

Преславски". 

7. Експериментално апробирани са в пет годишен период технологични варианти в 

условия на непрекъсната концептуализация, конфигурира се целесъобразносrга и 

съотносимостта на подходите и средата. 

8. 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. 

9. 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, праксиапна (praxial) философия на музикалното образование. 
Музика се изучава и усвоява в практическата музикапна 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 взаймно обучение. . 

10 Обективирани са параметрите на синхронизация на умения и отношения, 
интелигентности и професионално мислене, като част от основните конструкти за 
компетентност на бъдещите социапни педагози. 

5. Оценка на личния принос на кандидата 
Приемам личния принос на доц. д-р Божена Левон Такворян- Солякян и давам 

отлична оценка на научно- изследователската дейност на кандидата за придобиване на 
научната и образователна степен „доктор на науките". 

б. Критични бележки 
Нямам критични бележки към представената ми за рецензиране научна продукция на 

доц. д-р Божена Левон Такворян- Солякян. 
7. Лични впечатления 
Познавам от дълги години доц. д- р Божена Левон Такворян- Солякян като отличен 

професионалист. Като колега и преподавател е коректена, отзивчива и внимателена. В 

дългогодишната си практика с много опит и професионапни умения е подготвила голям 

брой студенти. Научен ръководител е на успешно защитили и сега обучаващи се 

докторанти. Участва с успех научно изследователски проекти, научни форуми, семинари. 

Всичко това е показател, че тя е отговорена и успешно осъществява целите, които си е 

поставила. 
8. Заключеiiие- Предложеният за рецензиране дисертационен труд на тема: 

„Психосоциално менажиране в аспекта на емоционална, творческа и музикална 

интелигентност", разработена от доц. д-р Божена Левон Такворян- Солакян е завършен. 

Поради всичко това оценката за десертационния труд е ПОЛОЖИТЕЛНА. Постигнатите 

научня резултати дават основание убедено да препоръчам на уважаемото Научно жури да 

даде ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на доц. д-р Божена Левон Такворян- Солакян - катедра 

„Социална и специална педагогика" на Педагогически факултет при Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски" и да присъди образователната и научна 

степен „доктор на науките" в област на висше образование 1 .Педагогически науки, от 

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието 

и дидактика (Психосоциална интелигентност). 

10.09.2022г. 
гр. Шумен 

~ 
Изготвил становището...~ч:I!~......: 

проф. д- р Живка Военкинова 


