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I ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на изследваната проблематика 

Тенденция в развитието на терапевтичните практики в последното 

десетилетие е значително увеличаване честотата на употреба на подходи и 

методи от музикалната терапия. В единични от споменатите случаи подобни 

процеси се подчиняват на дословно усвоените и приложени теоретични 

постановки на западни учени, които често не съответстват на спецификите на 

българската народопсихология и светоусещане, на конкретните социо-

икономически условия. Поради липсата на достоверна и достъпна информация 

в преобладаващата част от случаите прилагането на музикотерапия се 

реализира без каквато и да е подготовка в тази сфера и без следване на основни 

принципи и правила за реализация на подобен процес. Доминацията на 

практическата дейност и липсата на утвърдени норми за нейното 

осъществяване предопределят съществената необходимост от адекватно 

обосноваване на музикалната терапия от гледна точка на конкретната социална 

действителност, т.е. музикалната терапия като цяло и различните нейни аспекти 

в частност се характеризират с висока степен на научна актуалност.  

Значимостта на избраната тема нараства допълнително с оглед на 

актуалните социални проблеми. Една голяма част от тях са свързани с или са 

пряк резултат от все по-често срещаните нарушена социализация и засилващи 

се трудности в комуникацията. Необходимостта от бързо и успешно 

преодоляване на затруднената или непълноценна социална интеграция се 

определя както от негативното влияние, което оказва тя върху 

функционирането на обществото, така и от разпространението ѝ сред всички 

форми и нива на социума, включително образователно-възпитателната система. 

Но докато посочените проблеми в повечето случаи могат да се разглеждат като 

все още изолирано явление по отношение на децата в норма, то затруднената 

социализация е фундаментален проблем по отношение на децата със специални 

образователни потребности (СОП). В последното десетилетие усилията на 

различни законодателни, възпитателни и образователни институции са 

насочени към разнообразни опити за неговото преодоляване. Въпреки добрите 

цели и намерения активното участие на тези деца в предлаганите им 

обучителни и рехабилитационни програми невинаги е възможно или 

резултатно. Това налага необходимостта от търсене и прилагане на по-

иновативни подходи, които да осигурят постигане на желаните социализиращи 

резултати. 

Световната практика в областта на специалното образование е насочена 

към употребата на много широк кръг от терапии. Доказаната терапевтична 
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стойност на изкуствата, и в частност на музиката, определят подобни 

"обслужващи" подходи като ползотворен елемент в индивидуалните 

обучителни програми на всяко дете. Въпреки доказаната многоаспектност на 

терапевтичните резултати от прилагане на музикотерапия при деца със 

специални образователни потребности българската педагогическа практика не 

се възползва от подобна възможност - музикалните занимания на децата със 

СОП не надхвърлят определения хорариум и не излизат извън границите на 

утвърдените учебни планове и програми. В рамките на проведеното изследване 

не са намерени български научни публикации, свързани с прилагане на 

музикална терапия при деца със специални образователни потребности в 

условията на българската учебно-възпитателна система. В този контекст 

формулираната тема е с високо ниво на социална значимост, предопределена от 

необходимостта от актуализиране на традиционните методи и подходи на 

специалната педагогика, насочени към социалната интеграция на деца със 

специални образователни потребности. В настоящия дисертационния труд е 

направен опит за представяне на възможностите на музикалната терапия, 

свързани с преодоляване на посочения проблем, както и на механизмите на 

подобно терапевтично повлияване. 

Темата е актуална и с оглед цялостното развитие на музикoтерапията - 

трудове, свързани с изследване социализиращите функции на музикaлната 

терапия при деца със специални образователни потребности липсват и в 

чуждоезичната научна литература. Въпреки че често се препоръчва като 

успешен подход за подобряване на общуването и социалната интеграция, 

социализиращите функции на музикалната терапия се възприемат като нейна 

имплицитна характеристика, като неизбежен естествен резултат от прилагането 

ѝ, без да се даде обяснение за механизмите, по които се реализира подобно 

въздействие. Изследванията в тази сфера са по-скоро изключение от общото 

направление в изучаването на музикотерапията. Докладваните в дисертационни 

трудове (Register, 2000; Barber, 1990) положителни терапевтични въздействия с 

подобна насоченост при други категории клиенти позволяват музикалната 

терапия да бъде предложена като алтернативен подход за развитие на основни 

социални компетентности у деца със специални образователни потребности.  

 

Обект и предмет на изследване 

Обект на изследване е музикотерапията и нейните възможности за 

подпомагане процеса на развитие на идентичност и социално съзнание у 

обектите на терапевтично въздействие. 
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Предмет на изследване са социализиращите функции и възможности на 

музикалната терапия при нейното прилагане спрямо деца със специални 

образователни потребности. 

 

Основна цел и задачи на изследването 

Въз основа на формулираните обект и предмет на изследване се 

дефинират и основните цел и задачи. Целта е разкриване и анализ на 

механизмите на социална интеграция и изграждане на личностна идентичност, 

развити посредством участие в музикотерапевтични сесии. На практико-

приложно ниво изследването цели установяване на подходи за развитие на 

социални умения и компетентности у деца със специални образователни 

потребности като резултат от музикотерапевтично въздействие. 

Поставените задачи са: 

 да бъде изяснена същността на музикалната терапия, нейните функции 

и история в контекста на изпълняваната от нея социализираща роля; 

 да бъдат установени същността и значението на социализацията за 

нормалното функциониране на индивидите и социума; 

 да се проучат и представят теоретичните аспекти на връзките между 

музикотерапията и социализацията; 

 да се изследва и диагностицира съществуването на Аз-а в социалната 

среда и сам по себе си; 

 да се обследват дефицитите и възможностите за потенциално развитие 

посредством участие в музикална терапия на деца със специални 

образователни потребности; 

 да се разработи терапевтичен план с дългосрочни и краткосрочни 

терапевтични цели съобразно индивидуалните потребности на 

отделните участници;  

 да се разработят необходимите ресурси, свързани с основната цел на 

корекционната дейност и адекватни на спецификите и познавателното 

ниво на изследваната група и на целта на изследването;  

 да се проведе предвиденият брой терапевтични сесии и да се направи 

оценка на степента на промяна в социалното съзнание и поведение на 

участниците като резултат от приложеното терапевтично влияние;  

 да се анализират и представят получените емпирични данни; 

 да се направят изводи и препоръки за педагогическата практика с цел 

използване на получените резултати и знания за 

музикотерапевтичното въздействие за разширяване на диапазона от 

терапевтично-образователни подходи, насочени към положително 
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развитие на социалните умения и поведение на деца със специални 

образователни потребности. 

 

Методология на изследването 

В контекста на споменатата научна неразработеност на музикалната 

терапия като цялостно явление и терапевтичен подход пред настоящия 

дисертационен труд естествено се обуслови необходимостта от извеждане и 

дефиниране на понятия за основни музикотерапевтични механизми и 

процесуални елементи. Като резултат от това и с оглед постигането на 

максимално задълбочено представяне на разглеждания проблем водещият за 

изследването системен подход е допълван от различни други подходи 

съобразно целите на отделните етапи на изследването - сравнителен, 

аналитичен, историческо-философски, херменевтичен, изучаване и анализ на 

практически опит и други.  

За целите на дисертационния труд са използвани основно качествени 

методи, които могат да бъдат обособени в две групи: методи за теоретично 

изследване на поставения проблем (установяване на различните параметри и 

характеристики на изследваните феномени, както и на корелациите между тях) 

и методи за неговото експериментално-практическо изследване 

(диагностициране на включените в изследването участници, провеждане на 

музикотерапевтичен процес, проследяване на терапевтичните въздействия и 

развитие на участниците по установени параметри и показатели, описание на 

терапевтичния процес и обобщение на получените резултати).  Методите на 

проведеното емпирично изследване могат да бъдат обособени в две подгрупи:   

1. Методи за събиране на емпирико-диагностични данни - в тази група е 

основният изследователски метод на дисертационния труд, а именно - case 

study. Той е допълнен от участващо наблюдение, различни игрови методи, 

анкетни методи (анкета, интервю, беседа, диагностичен разговор) и други. 

2. Методи за анализ и интерпретация на резултатите - контент-анализ 

(анализ на съдържанието); сравнителен анализ, анализ на документи. 

 

Обем и обща структура на изложението 

Обемът на дисертационния труд е 301 страници, от които 276 страници 

основен текст. Най-общо съдържанието може да бъде обособено в три раздела: 

теоретичен (първа част, състояща се от пет глави), в който се разглеждат 

въпроси, засягащи същността на музикалната терапия и нейното значение в 

процеса на социализация, както и исторически преглед на социализиращите 

музикотерапевтични подходи и практики; емпиричен (втора част, състояща се 
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от осем глави), проследяващ различните етапи на проведения 

музикотерапевтичен процес с деца със специални образователни потребности и 

характеристиките на терапевтично въздействие; приложения, съдържащи 

материали, които онагледяват обхванати в първите два раздела въпроси. 

Дисертацията се състои от увод, първа част (5 глави), втора част (8 глави), 

заключение с приносни моменти, 4 броя приложения и библиография на 

използваната литература. Включва 86 фигури (снимки, диаграми и нотни 

примери) и 8 таблици. Библиографията съдържа 165 заглавия, от които 83 на 

кирилица, 75 на латиница и 7 интернет източници. Приложенията включват 

образци на разработената терапевтична документация, музикални 

произведения, използвани в терапевтичния процес, употреба на музикални 

инструменти от участниците в процеса, списък на фигури и таблици. 

В композиционно отношение дисертационният труд е организиран в 

следната структура: 
УВОД    

ПЪРВА ЧАСТ     ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И 

МУЗИКОТЕРАПИЯ    

ГЛАВА 1  СЪЩНОСТ НА МУЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ   

ГЛАВА 2  СХВАЩАНИЯ ЗА УЧЕНИЕТО ЗА БОЛЕСТИТЕ   

ГЛАВА 3  СХВАЩАНИЯ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯТА. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА    

ГЛАВА 4  МУЗИКОТЕРАПИЯТА В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА    

4.1  СОЦИАЛНА ПРИРОДА И ФУНКЦИИ НА МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО    

4.2  СОЦИАЛИЗИРАЩИ ФУНКЦИИ НА МУЗИКАТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ    

4.2.1  Музикотерапия и социализация в първобитните общества 

4.2.2  Музика и музикотерапия в древен Египет 

4.2.3  Вълшебната сила на словото и гласа в древна Индия 

4.2.4  Лечебни и социални функции на китайското музикално изкуство 

4.2.5  Тракийската космическа музика за посветени 

4.2.6  Музикотерапия и музикално възпитание в древногръцката хармония на сферите 

4.2.7  Музиката в древен Рим - приемственост и развитие на елинската философия 

4.2.8  Социализация посредством музика и музикотерапия в Европа от Средновековието до епохата 

на Романтизма 

4.2.9  Социализиращи функции на съвременната музикотерапия 

ГЛАВА 5  ИЗВОДИ 

ВТОРА ЧАСТ     МУЗИКОТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ 

ГЛАВА 1  МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

1.1 ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА - КОЛИЧЕСТВЕНО ИЛИ КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ, ПОДБОР НА ПОДХОДИ И 

МЕТОДИ 

1.2 КОНТИНГЕНТ 

1.2.1 Подбор на целева група 

1.2.2 Значение на груповата работа. Характеристики на групата 

1.2.3 Участници 

1.3 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

1.4 УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

1.4.1 Подготовка на изследването 
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1.4.2 Продължителност на терапевтичния процес. Организация на сесиите. Терминация 

1.4.3 Съдържание на процеса 

1.5 ОТЧИТАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 

ГЛАВА 2  СТРУКТУРА НА ГРУПАТА - ВЪТРЕШНА ДИНАМИКА И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ 

ОТНОШЕНИЯ 

2.1   ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ГРУПАТА. ФОРМИРАНЕ НА ВРЪЗКИ И ОТНОШЕНИЯ 

2.1.1   Изграждане на усещане за група 

2.1.2    Влияние на присъствието. Групово ядро и сателити 

2.2 ГРУПОВА ЙЕРАРХИЯ - ЛИДЕРСТВО, ПОДЧИНЕНОСТ И БЕЗУЧАСТНОСТ 

2.2.1 Формиране структурата на групата 

2.2.2 Усвояване и изпълнение на роли 

2.3 КОНТАКТИ С "ВЪНШНИЯ СВЯТ" И ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕГО 

2.3.1 Изпълнения пред публика 

2.3.2   Непредвидено общуване с външни лица в терапевтичните сесии 

ГЛАВА 3  МУЗИКА, МУЗИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 

3.1 МУЗИКАТА КАТО ФОРМА НА КОМУНИКАЦИЯ 

3.2 ОВЛАДЯВАНЕ И УПОТРЕБА НА МУЗИКАЛНИ ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 

3.2.1 Самостоятелност и адекватност на музикалните изяви 

3.2.2 Специфики в употребата на музикални елементи 

ГЛАВА 4  ИНСТРУМЕНТАЛНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЯ 

4.1 ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИНСТРУМЕНТИТЕ 

4.2  СОЛОВИ И СЪВМЕСТНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗЯВИ 

4.2.1  Солови инструментални изпълнения 

4.2.2  Съвместни инструментални изпълнения 

4.3   НЕТРАДИЦИОННА УПОТРЕБА И ПРОЗВУЧАВАНЕ НА МУЗИКАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

ГЛАВА 5  ВОКАЛНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЯ 

5.1  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСНИ 

5.2  АВТОРСКИ ПЕСНИ 

5.2.1  Функции и значение на авторските песни 

5.2.2  Песен-поздрав 

5.2.3  Финална песен 

5.2.4  Коледна песен 

5.2.5  Песен за училището 

5.2.6  Който пее зло не мисли 

5.3  ВОКАЛНИ ИМПРОВИЗАЦИИ 

ГЛАВА 6  ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКА 

ГЛАВА 7  ТАНЦИ И ДВИЖЕНИЯ 

ГЛАВА 8  АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ИЗВОДИ ЗА СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ОБРАЗЦИ НА РАЗРАБОТЕНАТА ТЕРАПЕВТИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  УПОТРЕБА НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СПИСЪК НА ФИГУРИ И ТАБЛИЦИ 

БИБЛИОГРАФИЯ  
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II СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

В увода е мотивирана актуалността на избрания научен проблем, 

определени са обект и предмет на изследване и съобразно това - неговите цел и 

задачи. Представени са и основните методи и характеристики на емпиричното 

изследване. 

 

ПЪРВА ЧАСТ                                                                   

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И МУЗИКОТЕРАПИЯ 

Съдържанието на включените в тази част глави е насочено към 

представяне на водещите, принципни постановки и схващания за музикалната 

терапия и нейните теоретични основи, към изясняване същността и значението 

на социализацията от гледна точка на личността и на социума и към разкриване 

на корелациите между двете разглеждани понятия (музикална терапия и 

социализация) в исторически и практически аспекти. 

Глава 1                                                                                                         

СЪЩНОСТ НА МУЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ 

Едновременно с проследяване на общото развитие на съвременната 

музикална терапия като самостоятелно терапевтично направление, сферите на 

нейното приложение и предимствата на употребата ѝ, главата представлява 

опит за изясняване същността на музикалната терапия. Предвид новостта ѝ като 

самостоятелна научна област и превесът на практическата дейност е 

обоснована липсата на необходимите теоретични фундаменти, които да 

определят понятието „музикотерапия” и неговото съдържание. Представени са 

както необходимостта от подобно дефиниране, така и трудностите в 

осъществяване на този процес - многоаспектността и специфичните 

характеристики на музикалната терапия затрудняват значително 

систематизацията и класификацията на всички свързани с нея явления и 

процеси; негативно влияние върху дефинирането ѝ оказват и спецификите в 

нейното разпространение и приложение. Като резултат дефинирането на 

музикотерапията като дейност, процес или научна област обикновено 

представлява изразяване на личните и професионални убеждения на 

дефиниращия (или дефиниращите), а създаването на достатъчно точно и 

достоверно определение за музикалната терапия на този етап от нейното 

развитие е почти невъзможно.  
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Посочените затруднения и ограничения не премахват необходимостта от 

определяне на музикалната терапия като понятие и терапевтична практика. 

Разгледаните в дисертацията дефиниции на различни автори и музикални 

терапевти са насочени към очертаване на нейните граници, а целта им е поне до 

известна степен да въведат принципност и яснота по отношение на прилаганите 

техники (да осигурят информация за типа клиенти или проблеми, явяващи се 

обект на терапевтично въздействие за даден подход, да разкрият целите и 

практическите методи, легитимирани като част от процеса, да дефинират 

етичните норми и отношения между терапевт и клиент и други). 

Многообразието на съществуващи дефиниции за музикалната терапия 

потвърждава трудностите в изясняване на нейната същност и едновременно с 

това я характеризира като цялостно явление - тя е твърде обширна и 

многопластова, за да бъде възможно нейното цялостно, категорично и 

окончателно дефиниране. Но изучаването на схващанията за основните, 

съществени елементи на музикотерапията, нейните теоретични основи дава 

възможност за разширяване и задълбочаване разбиранията за този процес. 

Георги Антонов (Антонов, 1993) определя теоретичните основи на 

музикотерапията като три основни тематични комплекса, които са в тясно 

взаимоотношение един спрямо друг: 

 Схващания за учението (науката) за болестите. 

 Схващания за психотерапията. 

 Схващания за спецификата на музиката и нейните влияния. 

Глава 2                                                                                                  

СХВАЩАНИЯ ЗА УЧЕНИЕТО ЗА БОЛЕСТИТЕ 

разглежда определената като първа теоретична основа на музикалната 

терапия, а именно - възгледите за болест и здраве, за патологичните форми и 

явления, обект на терапевтично повлияване при употребата на музикотерапия. 

В този контекст е представена еволюцията на идеите за болестните състояния 

на човешкия организъм, като основен акцент е поставен върху патогенетичната 

теория за тяхната природа - фокусиране върху биологичната същност и проява 

на болестта или заболяването като защитна реакция спрямо външно 

въздействие. 

С оглед пълноценно представяне на поставения проблем са разгледани и 

основополагащи за източните медицински практики теоретични положения, 

оказващи влияние върху съвременните западни терапевтични възгледи - идеите 

за баланса и дисбаланса като иманентни характеристики на човешкото 

същество и възприемането на психиката и физиката като взаимносвързани и 

влияещи си компоненти на една цялостна система. В този контекст е 
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представена и водещата роля на емоционалния свят на личността и влиянието, 

което оказва той върху нейното цялостно функциониране.  

В съответствие с актуалните подходи към медицинските и терапевтични 

дейности са представени съвременните тенденции в теориите за здраве и 

болест, а именно - поставяне на акцент не върху болестта и нейната същност, а 

върху здравето, характеристиките му и начините за неговото осигуряване. За 

целта е предложен опит за дефиниране на здравето като понятие посредством 

представяне на двата основни аспекта на неговото разглеждане:  

 патогенетична теория, според която здравето е крайно състояние, 

определено от наличието или липсата на заболяване;  

 здравногенетична теория, възприемаща го като непрекъснат, 

цялостен процес и състояние, включващо всички степени на здравето. 

Разгледан е и социалният аспект в предложените дефиниции за здраве, 

както и принципните положения, позволяващи постигане на терапевтично 

въздействие посредством прилагане на музикална терапия. 

Глава 3                                                                                      

СХВАЩАНИЯ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯТА. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ 

НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА 

За изясняване механизмите на музикотерапевтично въздействие върху 

психиката се изисква дефиниране структурата на човешката личност и 

оказваното от нея влияние върху съществуването на индивидите. В контекста 

на представените в предходната глава основни идеи и възгледи за болестта и 

здравето проучването на възгледите за психотерапията би следвало да разкрие 

специфичните механизми на заболяванията или здравето като резултат от 

анормално или нормално функциониране на психиката и да установи начините 

за въздействие върху патологиите с цел тяхното премахване. Тази сфера на 

изследователски интерес съвпада с определените от Г.Антонов като втора 

основа на музикалната терапия схващания за психотерапията. По тази причина 

са представени някои основни за психологията и психотерапията теории за 

структурата на личността. Идеите на Зигмунд Фройд, Карл Густав Юнг, 

Алфред Адлер и Ерик Ериксън са разгледани в контекста на реализация на 

индивидуалния потенциал и потребности на личността, както и на нейното 

взаимодействие със социума и усвоените посредством това специфични 

личностни структури. Обобщаването на основните идеи от изброените теории 

разкрива механизма на цялостното функциониране на психиката, нейните 

специфики като обединител на индивидуално и социално.  



14 
 

 

Фигура I.3.1 Непълна идентичност 

 

 

 

Фигура I.3.2 Цялостна идентичност 

 

С оглед на поставения изследователски проблем са разгледани и 

механизмите на отклонение от нормалното функциониране на личността, 

водещи до затруднена или липсваща социална интеграция. Разграничаването от 

обществените потребности и норми на поведение в процеса на развитие и 

защита на индивидуалността води до поява на усещане за социална изолация и 

отхвърляне от социума, т.е. до непълноценно личностно съществуване. С цел 
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осигуряване на необходимото ѝ социално одобрение личността използва 

разнообразни компенсаторни механизми, които да осигурят обединяването на 

индивидуалните и социални компоненти в нейната структура - пренебрегване 

на собствените ѝ, уникални специфики при изграждане на Аз-концепцията, 

трансформация на личните потребности и характеристики според външните 

очаквания и изисквания, идентификация с определена социална роля и т.н. В 

определени случаи посочените компенсаторни механизми се оказват 

недостатъчни. В резултат на нарушената или невъзможна адаптация в подобни 

ситуации личността изгражда фалшива идентичност, посредством която да 

отговори на изискванията на средата и така да осигури съществуването на 

истинската идентичност. (Winnicott, 1990) Но при екстремно развитие на този 

процес има реална опасност от личностна идентификация с фалшивата 

идентичност и нейното поставяне на мястото на истинската, което води до 

цялостно унищожение на личността (пак там).  

В този контекст са разгледани социализацията като способност за 

намиране на свободен и адекватен израз на личностните характеристики, идеи и 

преживявания в контекста на социалната ситуация и общуването с "другите", а 

ресоциализацията - като  необходимата непрекъсната промяна в структурата и 

поведението на личността съобразно измененията в заобикалящата 

социокултурна среда и адаптация към новите обществени ситуации и условия.  

Глава 4                                                                       

МУЗИКОТЕРАПИЯТА В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА 

Разглеждането на музиката като естествено и достъпно средство за 

социализация се обуславя от нейната иманентна същност. Формирането на 

личен музикален вкус и предпочитания представлява изграждане на 

своеобразна музикална идентичност, чието споделяне с околните е средство за 

проява на цялостната такава. Едновременно с това съвместните, споделени 

музикални преживявания са съществена част от процеса на развитие на 

социално съзнание, възможност за усвояване на "основни социални умения и 

компетентности" и подпомагане на комуникацията с околните.  

В областта на музикалната терапия този тип въздействия в повечето 

случаи са основен и целенасочено търсен резултат. С цел установяване 

произхода на подобни терапевтични влияния е предложен исторически преглед 

на различни музикални практики, насочени към постигане на социализация на 

индивидите и поддържане на обществения ред и структури. В този контекст са 

разгледани първобитно-синкретичното изкуство и космогоничните 

митологични представи за музикално сътворение на света; древноегипетското 

музикално пресътворяване на света и божественото слово; древноиндийската 
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вокалотерапия, осигуряваща единството на Вселената посредством законите на 

ритъма и свещените интонации; древнокитайската вселенска музика, 

отразяваща и поддържаща хармонията във всичко съществуващо и 

съответстващата ѝ музикална теория, възприемана като върховна сила, която 

определя и направлява цялостното функциониране на обществото; тракийският 

орфизъм и космическата музика, хармонизираща отделните индивиди, 

обществото и космоса посредством музикалните свещенодействия; 

древногръцката хармония на сферите и световната душа, която по своята 

същност не е нищо друго освен хармония, т.е. музика или „musike”; 

християнската религиозна музика като въплъщение на божественото и средство 

за осъществяване на връзка между човека и Бога през Средновековието; 

етосното музикално въздействие на Ренесанса и бароковата теория на афектите; 

идеите за музикалността като същностна характеристика на изкуството от 

епохата на Романтизма; подходите и методите за подобряване на социалните 

умения и компетентности, използвани в съвременната музикотерапия.  

Глава 5                                                                                                 

ИЗВОДИ 

представлява обобщение и анализ на информацията, представена в 

първите четири глави на дисертационния труд - развитието и основните 

характеристики на съвременната музикална терапия; специфичните трудности 

при дефинирането ѝ като понятие и съществуващите вследствие на това 

заблуди спрямо нейната същност и употреба; съпоставка между античните и 

съвременни социализиращи музикотерапевтични практики и откриване на 

приемствеността между тях; значението на музикотерапията за социализацията 

на личността и поддържането на обществените структури и др. 

 

ВТОРА ЧАСТ                                                           

МУЗИКОТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

Глава 1                                                                                           

МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

представя дизайнът на емпиричното изследване, използваните методи и 

организация на провеждане. Обоснован е изборът на изследователски подход 

(качествено изследване), както и на основния метод (case study). Като основен 

аргумент за направения избор се посочва тяхното съответствие на спецификите 

на музикалната терапия и музикотерапевтичния процес, съобразяването с 
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утвърдената световна практика и възможността за пълно и задълбочено 

опознаване и представяне на изследвания проблем.  

Изборът на целева група за изследване социализиращите функции на 

музикалната терапия е осъществен съобразно актуалните социални реалности и 

обществени нагласи - децата със специални образователни потребности, 

обучаващи се в общообразователната система, са социалната категория с най-

сериозни проблеми по отношение на своята социална интеграция. Посочени са 

нормативните и институционални усилия за подпомагане тяхната 

социализация, както и обективните трудности за реализацията им. Разгледани 

са и проблемите при осъществяването на т.нар. "интегрирано обучение", 

оказващи негативно влияние върху социалното приобщаване и изява на децата 

със СОП - архитектурна среда и социално-битови условия, форми и характер на 

обучение, роля в учебния процес и др. Представени са резултатите от 

посочените проблеми и оказваното от тях въздействие върху социалния статус 

на децата със СОП - "в момента в България значителен брой деца с увреждания 

не получават образование или се обучават в домовете си чрез индивидуална 

форма на обучение. Така те са лишени от възможността да общуват със своите 

връстници, да бъдат самостоятелни и равнопоставени. В резултат на това 

голяма част от техните възможности и социалните им умения остават 

недостатъчно развити. Дългосрочните последици от такъв подход са трайна 

социална изолация, неконкурентноспособност на пазара на труда, неумение за 

справяне с житейски ситуации." (Национален план за интегриране на деца със 

специални образователни потребности). Участието в музикотерапевтични 

занимания от своя страна подпомага преодоляването на посочените проблеми 

посредством развитието на социалните компетенции на участниците.  

При подбора на целева група специално внимание е обърнато на 

възрастта на участниците. Вследствие на специфичната организация и 

структура на българската учебно-възпитателна система, в която средната 

образователна степен е недостъпна за голяма част от децата със СОП,  

прогимназиалният етап се откроява като решаващ за тяхната успешна 

социализация и детерминиращ бъдещото им социално развитие. С оглед на 

посоченото като най-подходящи участници в изследването са определени група 

подлежащи на ресурсно обучение ученици от прогимназиален етап към ХIII ОУ 

"Св.Св. Кирил и Методий", гр.Перник. Провеждането на музикотерапевтични 

сесии е разрешено и одобрено от ръководителите на учебно-възпитателните и 

социални заведения, ангажирани с обучението и развитието на избраните 

участници (училище и ресурсен център), както и от родителите на децата, 

участвали доброволно в изследването. С цел защита на личните данни 

участниците са представени само с техните инициали.  
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С оглед спецификата на поставения изследователски въпрос като основна 

форма на работа е избрана груповата, тъй като тя осигурява оптимални условия 

за развитие и подобряване на социалното поведение, без да преустановява 

формирането и изразяването на идентичността или да оказва негативно влияние 

върху личностното развитие. Със същите мотиви умишлено е пренебрегнат и 

един от основните принципи при формиране на терапевтични групи (а именно, 

подбор на участниците според общност на техните характеристики) и 

сформираната група обединява участници с разнородни проблемни състояния. 

Целта е реалистично пресъздаване на действителните социални 

взаимоотношения и ситуации и тяхното многообразие и непредвидимост, 

посредством което да се стимулира адаптивността и развитието на социално 

поведение и умения у участниците в групата. По своя характер сформираната 

група е със затворен характер. Броят на включените деца е осем - пределно 

допустим предвид спецификите на техните състояния.  

Разработената методика e съобразена с утвърдения протокол за 

провеждане на музикотерапевтичен процес, но първият и основен показател, 

определящ нейното формиране, са подбраните участници в терапевтичната 

група. Формулираните дългосрочни цели за терапевтично въздействие са 

съобразени с поставения изследователски проблем и са разработени в две 

основни направления - развитие и усъвършенстване на личността и изграждане 

на социално съзнание и поведение. Обособени са в четири категории: 

1. Музикална и личностна идентичност 

 развитие на умения за адекватно използване на музикални изразни 

средства при предаване на лична идея или преживяване; 

 формиране на способности за осъзнаване на вътрешните преживявания 

и тяхното екстериоризиране по музикален и немузикален начин; 

 усвояване на умения за творческо музикално решаване на 

разнообразни личностни проблеми. 

2. Личностно развитие 

 трансфер на усвоените чрез музиката специфични поведенчески 

модели и комуникационни умения в социалната практика и 

прилагането им в разнообразни ситуации; 

 конструиране на ценностна система, съобразена с обществените норми 

на поведение и превръщането ѝ във вътрешни норми и мотиви на 

личността; 

 усвояване на адекватно спрямо социалните условия поведение. 

3. Социализация и музикални взаимодействия 

 усвояване на правила за музикално общуване; 
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 развитие на умения за свързване чрез музиката с общността и 

социалната група; 

 установяване на модели за невербална комуникация и подпомагане на 

вербалната комуникация; 

 изучаване и овладяване на различни социални роли като част от 

музикалното взаимодействие. 

4. Когнитивност 

 усвояване на специфични знания и умения в областта на музикалното 

изкуство и развитие на способност за тяхното подходящо и навременно 

използване; 

 развитие на възприемателните способности и когнитивни умения; 

 усъвършенстване на познавателните способности и подпомагане на 

учебния процес. 

С оглед качественото планиране и осъществяване на терапевтичния 

процес преди неговото начало с участниците е проведена индивидуална 

диагностика в две направления - разработване на психолого-педагогически 

характеристики и тестване на техните музикални знания, умения и реакции. 

Осъщественият музикотерапевтичен процес е с продължителност осем месеца - 

от месец октомври 2011 година до месец май 2012 година. В този период са 

реализирани 22 терапевтични сесии и две изяви на групата на организирани 

събития пред публика. Терапевтичните занятия се провеждат веднъж седмично. 

Продължителността на сесиите варира от 40 до 45 минути. Всяко занятие се 

осъществява според индивидуален план. Основен критерий при планирането на 

сесиите и определяне на дългосрочните и краткосрочни цели на терапията е 

поведението и реакциите (към музиката и към социалните ситуации) на 

участниците в предходните занятия.  

Предвид спецификите в състоянията на включените участници 

съдържанието на проведения терапевтичен процес се свежда до прилагане на 

множество разнообразни дейности и терапевтични преживявания, поради което 

се използват отделни методи и техники от различни школи и подходи на 

рецептивната и активна музикална терапия, реализирани под формата на игра. 

Проведеният музикотерапевтичен процес предполага употребата на голям брой 

инструменти, обособени в няколко групи - детски музикални инструменти, 

ударни инструменти и перкусии, духови инструменти, клавишни инструменти, 

инструменти, изработени от участниците.  

С оглед правилното отчитане на терапевтичния процес за всяка сесия в 

изследването има създадени аудио и аудиовизуален запис. Участниците са 

уведомени за това и са дали писменото си съгласие направените записи да 

бъдат използвани и за научни цели, а резултатите да бъдат представени в 
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рамките на настоящия дисертационен труд (във визуална, звукова или словесна 

форма).  

Паралелно с реализацията на терапевтичните сесии се осъществява и 

тяхната обработка посредством попълване на разработената терапевтична 

документация, описана подробно в дисертационния труд. Системата от 

наблюдавани критерии и показатели е авторска. 

 

Личностно 

развитие и изява 
 осъзнатост, споделеност и защита на идентичността 

 характер на личностното изразяване  

 вербално и невербално изразяване на личните емоции, идеи, 

преживявания 

 устойчивост на емоционалните нагласи и адекватност на 

емоционалните реакции 

 реалистичност, актуалност и насоченост на самооценката 

 мотивираност на действията и решенията 

 самостоятелност на поведенческите модели и мотиви 

 контрол на агресията и автоагресията 

 активност и инициативност на поведението 

 

Социално 

поведение и 

реакции 

 адаптивност към различни социални ситуации 

 подбор на подходящи модели на поведение 

 активност на взаимодействията 

 разбиране и правилна интерпретация на вербалната и 

невербална комуникация 

 формиране на междуличностни връзки 

 нагласи и нива на толерантност към околните 

 емпатия 

 умения за разрешаване на конфликти 

 защита на собствената позиция в социалната йерархия 

 

Музикални умения 

и компетенции 
 реакция на музикални стимули, музикална възприемчивост  

 разбиране, ориентиране и съзнателно усвояване на 

музикалния материал и съдържание 

 подбор на подходящ инструментариум и форми на изява в 

музикалните изпълнения 

 свободна и правилна употреба на музикални изразни 

средства 

 самостоятелност на музикалните изяви и творческите 

решения 

 изразяване на лично отношение към музиката и музикалните 

изпълнения 

 обоснованост на музикалните предпочитания и оценки 

 естетическо отношение и критерии към изпълняваната и 

възприемана музика 

 усвояване на музикални знания и умения 

 

Когнитивно и 

моторно-
 свобода на двигателните изяви и координацията 

 ниво на сензорно функциониране (слухово, двигателно, 
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двигателно 

развитие 

визуално, тактилно) 

 говорно-речеви умения 

 концентрация, обем и устойчивост на вниманието 

 осмисляне на получената информация 

 осъзнатост и следване на инструкции 

 памет и задръжни процеси 

 

Следващите шест глави от настоящата част на дисертационния труд (от 

втора до седма) описват проведения музикотерапевтичен процес. Акцентът е 

поставен върху представяне поведението на участниците и тяхното отношение 

към различни елементи от сесиите и върху получените резултати. 

Глава 2                                                                                                              

СТРУКТУРА НА ГРУПАТА - ВЪТРЕШНА ДИНАМИКА И 

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ 

Основно значение за реализиране поставените цели на провеждания 

музикотерапевтичен процес, свързани с развитие и подобряване на социалните 

умения на участниците, има тяхното приобщаване към групата и формирането 

на социално съзнание и на желание за активно взаимодействие с околните. В 

конкретния случай постигането на подобно въздействие е труден и 

продължителен процес. В първите терапевтични сесии участниците проявяват 

различни форми и степени на асоциалност и десоциализация на поведението, 

като отношението на всеки от тях към останалите членове на групата е 

резервирано или напълно липсващо. Действията им са индивидуални, 

независещи от тези на околните и нетърсещи връзка с тях. Подобна 

дистанцираност има различна степен и форма на проявление при различните 

участници - от минимално и лесно преодолимо пренебрежение до 

продължителна пълна изолация от групата.  

Посредством музикалните изяви и взаимодействия този тип поведение 

постепенно се преодолява и участниците в различна степен започват да 

комуникират помежду си, опознават се и се сближават, вследствие на което 

развиват и определени междуличностни отношения. Активната музикална 

комуникация и желанието за съвместни изяви водят до отстраняване на 

възникнали личностни конфликти и антипатии, предизвикват интерес към 

различни форми на социални взаимодействия и по-голяма степен на 

приобщеност към групата. Постепенно музикалните взаимодействия се 

трансформират в немузикални такива, което оказва положително влияние върху 

социалното поведение на участници. Едновременно с развитието на социално 

съзнание се оформя и групата като специфична социална структура с изградени 

общи правила на поведение, вътрешна структура и йерархични нива, 
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определени съобразно личностните характеристики и специфични 

взаимодействия между нейните членове: лидери, подчинени и наблюдатели.  

Съществена роля в този процес има и степента на посещаемост на 

терапевтичните сесии, която е ключов фактор при определяне на позициите, 

които всеки участник заема в структурата на групата.  Децата, които присъстват 

редовно, получават възможност за по-многобройни взаимодействия и взаимно 

опознаване, в резултат на което задълбочават съществено отношенията 

помежду си и изграждат добра и позитивна връзка. Тези от тях, които често или 

продължително отсъстват по различни причини, имат затруднения със своята 

интеграция в групата и общуването с нейните членове. Като резултат от 

формираните в този контекст междуличностни отношения редовните 

участници негласно формират своеобразно "ядро" на групата, а останалите 

преминават в ролята на негови "сателити".  

Глава 3                                                                                                     

МУЗИКА, МУЗИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 

Специфичните форми на изява и взаимодействия в музикотерапевтичните 

сесии определят водещата роля на музиката като основно средство за общуване 

между участниците. Без да бъде изисквано специално, в различните ситуации 

те предпочитат музикалната комуникация като по-достъпна, приятна и 

безопасна форма на взаимодействие. В първите терапевтични сесии повечето 

участници избягват вербалните контакти помежду си, но свободно провеждат 

своеобразни "музикални разговори" (съвместни музикални изпълнения или 

неочакван и иницииран от участниците съпровод на различни солови изяви), 

които са и първите форми на комуникация между тях. Посредством този тип 

взаимодействия те заявяват своя интерес към тези от членовете на групата, 

чието поведение харесват и с които биха желали да изградят по-задълбочени 

отношения. Освен за формирането на междуличностни връзки, музикалното 

общуване подпомага приобщаването към групата на пасивните и 

притеснителни нейни членове или на тези от участниците, които са по-

дистанцирани и трудно осъществяват контакт с околните. Много често 

музикалната комуникация е мотивирана от желанието на някой от членовете на 

групата да сподели своя емоция, преживяване или лично постижение. След 

формирането на груповите правила общуването с музика и музикалните 

взаимодействия подпомагат отстраняването на различни конфликти и 

конфликтни ситуации. 

Адекватността на музикалната комуникация и пълноценната реализация 

на вложените в нея смисъл и цели са в пряка зависимост от овладяването и 

свободната употреба на различните музикални изразни средства от страна на 



23 
 

участниците. Основните елементи на музикалния език, използвани от групата, 

са метро-ритъм, мелодия, темпо и динамика, като участниците ги овладяват по 

различно време и с различен успех. Някои изразни средства не представляват 

проблем за членовете на групата и те ги усвояват бързо и лесно (ритъм, 

динамика, темпо), докато изявата посредством други изисква повече време и 

усилия от тяхна страна (мелодия, метрум).  

Глава 4                                                                        

ИНСТРУМЕНТАЛНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЯ 

Освен основен компонент на проведените музикотерапевтични сесии, 

музикалните инструменти и инструментални изпълнения са сред водещите 

фактори за реализация на поставените цели и задачи. Те заинтригуват 

участниците и за голяма част от тях служат като водещ мотив за участие в 

музикалната терапия. За други до финала на терапевтичния процес остават 

единствена форма на изява. Целите на инструменталните изпълнения са 

насочени както към комуникация и взаимодействие с околните, така и към 

развитие и споделяне на идентичността. Те се използват като средство за 

личностно изразяване, за разкриване на желания или емоции, за проява на 

интерес към останалите участници и групата като цяло и осъществяване на 

връзка с тях. Инструменталните изяви са предпочитана музикална дейност за 

повечето участници, поради което са преобладаващи в терапевтичния процес. 

Инструменталният съпровод е задължителен елемент във всяка изпълнявана от 

групата дейност (вокална, театрална, словесна, двигателна и други). В 

съвместните инструментални изпълнения активно се включват всички членове 

на групата, а при възможност всеки от тях инициира и солови такива.  

Интересът към музикалните инструменти остава постоянен  в рамките на 

терапевтичния процес, но отношението към тях варира в отделните етапи. 

Първите терапевтични сесии са свързани с овладяване механизмите на 

звукоизвличане на различните инструменти и опознаване на техните изразни 

възможности. Това се реализира основно чрез много активна и бурна игра, в 

която по-експресивните и уверени членове на групата се изявяват свободно, 

докато по-притеснителните често остават в позицията на наблюдатели. 

Впоследствие подобна активност отстъпва пред по-спокойното просвирване на 

инструментите, като всеки от участниците заявява своите предпочитания, 

ограничавайки се до употребата на определени инструменти. Направените 

избори по специфичен начин изразяват личностните характеристики на 

използващите ги участници - по-самоуверените сред тях избират по-звучните и 

открояващи се инструменти сред ударните или изискващите повече технически 

умения и способности мелодични инструменти; по-стеснителните, затворени и 
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нерешителни членове на групата се ограничават до ударни инструменти без 

определена височина на тона, чиито звуци са почти неразличими в общата 

звукова маса. Тази форма на споделяне на идентичността във всички случаи е 

несъзнателна, а мотивите за избор на определен инструмент са разнообразни - 

преодоляване на трудност при просвирването на инструмента, усещане за 

сигурност и комфорт, изпълнявана роля в терапевтичния процес или 

"първооткривателство" на инструмента от страна на участника. 

Глава 5                                                                                              

ВОКАЛНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЯ 

Въпреки достъпността на вокалните изпълнения, липсата на интерес към 

подобен тип дейност у част от участниците или притесненията на други, 

свързани с различни говорни проблеми, водят до дистанцираност по отношение 

на песенните изяви в първите терапевтични сесии. Трудната адаптация и 

липсата на увереност определят по-късното включване в този тип дейност на 

повечето членове на групата. Основен фактор за подобно активизиране са 

развитите междуличностни отношения в групата - сред водещите и най-силни 

мотиви за иницииране или включване във вокално изпълнение са желанието за 

приобщаване към групата (лично или на друг участник) и синхронизиране с 

преобладаващото настроение или интереси; заявяване на положителни чувства 

или отношение към член на групата и иницииране на взаимодействие с него; 

стремеж за личностна изява и демонстрация на личните умения и 

предпочитания. Специфичните цели на изпълненията определят и техния 

характер - участниците избират изключително популярни и поради това силно 

въздействащи детски песни, в които променят един или няколко музикални 

елемента, с което изразяват своето настроение и емоции. 

Възможността за заявяване и защита на идентичността, за обособяване на 

групата като специфична социална организация посредством вокалните 

изпълнения се използва активно от участниците чрез създаваните от тях 

авторски песни. Тази специфична творческа изява е тяхната предпочитана 

вокална дейност, като групата използва всяка възможност да обогати своя 

репертоар. Освен самостоятелното създаване на завършени музикални 

продукти и развитието на специфични умения посредством този тип дейност, 

авторските песни на групата оказват много съществено влияние върху 

социализацията на отделните участници и формирането на групово съзнание. 

Aigen описва писането на песни като процес, посредством който членовете на 

групата "изразяват своите нужди, израстват и се свързват един с друг" (Aigen, 

1997). Съвместното създаване и изпълнение на песните сближава участниците, 

изгражда или подсилва формираните междуличностни отношения и 
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диференцира групата от всички останали форми на социални обединения. 

Уникалността на песните, тяхната връзка с терапевтичния процес и груповите 

ритуали, емоции и спомени, смисълът и значението на всяка идея, всяка дума и 

всяка фраза, известни единствено на създателите, обединява по неповторим 

начин членовете на групата. Независимо от степента на своя личен принос към 

крайния резултат, отделните участници са незаменима част от споделеното 

тайнство, без която песента не би била същата. Именно по тази причина всеки 

от членовете на групата е равноправен творец и създател на груповите песни, 

никой не изтъква своята водеща или преобладаваща роля в творческия процес и 

не оспорва приобщаването на по-пасивните или притеснителни участници.  

Глава 6                                                                                               

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКА 

Ниското ниво на концентрация на участниците, пасивната им роля при 

възприемането на музика и спецификите на музикалните произведения 

(абстрактността и нееднозначността на музикалната тъкан) затрудняват 

реализацията на рецептивни техники в началото на музикотерапевтичния 

процес. На този етап вниманието на децата често се отклонява към странични, 

по-интересни за тях дейности и занимания, поради което и повечето задачи, 

свързани с възприемане на музика, са нереализирани или неуспешни. С 

опознаване на различните музикални елементи и форми на изява този тип 

поведение се променя в положителна насока - значително нарастване на 

концентрацията при възприемане на музика и активизиране на желанието за 

участие в подобни дейности. Сред основните мотиви за промяна у повечето 

участници са въздействието на околните и формираното групово съзнание - 

негативните модели на поведение се овладяват, за да не възпрепятстват 

преживяванията или изявите на останалите членове на групата, а собственото 

участие е породено от желанието за намиране на нов, допълнителен начин за 

личностна изява и комуникация с околните. Този опит за взаимодействие 

посредством поначало пасивна дейност като възприемане на музика определя и 

специфичните реакции към нея на част от участниците - "музикални отговори" 

на звучащите музикални произведения и включване в тях с цел "съпровод".   

Глава 7                                                                                                              

ТАНЦИ И ДВИЖЕНИЯ 

Въпреки че двигателните дейности са сред основните компоненти на 

музикалната терапия, ориентирана към деца със специални образователни 

потребности, в конкретния случай повечето участници демонстрират 

дистанцирано отношение спрямо подобен тип изява. Едва на финала на 
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провеждания терапевтичен процес тяхното поведение се променя, но 

наблюдаваната двигателна активност не излиза извън границите на 

терапевтичните задачи и ситуации. При това двигателната свобода на 

отделните участници е в пряка зависимост от състава на групата и поведението 

на присъстващите - активността на определени участници увлича останалите и 

подпомага преодоляването на тяхната резервираност, а положителната реакция 

на околните предизвиква освободеност на изпълненията.   

Глава 8                                                                                                  

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ИЗВОДИ ЗА СОЦИАЛНАТА 

ПРАКТИКА 

Въз основа на получените резултати и тяхната интерпретация са 

направени следните изводи и обобщения: 

1. В началото на терапевтичния процес участниците проявяват 

десоциализация и асоциалност на поведението в различни степени и форми:  

 неосъзнатост на личните мотиви, потребности и предпочитания;  

 неспособност за личностно изразяване;  

 липса на социални контакти;  

 избягване на взаимодействия с връстници;  

 заместване на реалността с фантазна дейност;  

 неумение за адекватна преценка на социалните ситуации;  

 подбор на неуместно поведение;  

 нереалистична или силно занижена самооценка;  

 страх от изява и комуникация, неумение за тяхното осъществяване;  

 заемане на подчинени позиции във всички форми на общуване;  

 страх от промяна на статуквото и други.  

Целта на проведената музикална терапия е преодоляване на посочените 

ограничения чрез подпомагане на личностното развитие и изграждане на 

положително социално поведение. 

2. Първоначалната резервираност и недоверие към груповата работа, 

дистанцираността по отношение на останалите участници са отстранени 

успешно посредством музикалните дейности и взаимодействия. Те спомагат 

егоцентризмът като психо-социална характеристика на част от участниците и 

преобладаващите интровертни нагласи на други да бъдат заменени с 

положително отношение към групата в нейното качество на социална 

структура. Изграждането ѝ на основата на взаимно уважение и толерантност 

предизвиква желание за активно участие в нейното съществуване и развитие. 

Формираните междуличностни отношения подпомагат установяването на 

специфични вътрешногрупови правила, които допринасят за преодоляване на 
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неспазването на социалните норми на поведение, т.е. повлияват положително 

върху дезадаптивното поведение на участниците.  

3. Значението на групата за отделните членове води до развитие на 

чувствителност по отношение на негативния социален резонанс - когато 

участниците имат обективно или субективно усещане за недостатъчна 

признатост от терапевтичната група или са неуверени в изпълнението на 

определена дейност, тяхното самочувствие се понижава и се нарушава 

комуникацията им с околните. 

4. В рамките на терапевтичния процес музиката се превръща в основно 

средство за изразяване и взаимодействие със социума. Посредством соловите 

музикални изяви участниците опознават и споделят своите личностни 

характеристики, емоционалните си състояния и преживявания. Получават и 

информация за това доколко реалистична е тяхната Аз-концепция чрез 

съпоставка на собствените възприятия и очаквания с реакциите на групата. Т.е. 

имат възможност да "видят" себе си през очите на другите. Развитите умения за 

открито и уверено изразяване подпомагат преодоляването на тяхната изолация 

и приобщаването им към социалната среда в позицията на равностойни 

участници в процеса на комуникация.  

Интересът към музикалната терапия и съвместните изяви са основен 

фактор в развитието на групово съзнание и желанието за приобщаване към 

групата като модел на социума. В груповите изпълнения се пресъздават и 

усвояват различни норми и правила за приемливо социално поведение. 

Посредством характера на своето участие в тях всеки участник проиграва и се 

запознава с разнообразни социални роли, като едновременно с това придобива 

умения за прилагането им в извънтерапевтичен контекст. Подобрява се 

контролът върху различни ситуации и уменията за подбор на подходящи и 

съобразени с условията реакции и модели на поведение. Получените нови 

знания се интегрират в структурата на личността като трайно усвоени и 

приложими в практиката нейни вътрешни норми. 

5. Участниците развиват своята емоционална и познавателна сфера. 

Усвояването на нови, нетипични за тях дейности (свирене, пеене, импровизация 

и творчество) подпомага положителната промяна на самочувствието и 

самооценката им. Променят и начините на взаимодействие с околната среда - 

осмисленост и творческа употреба на всички нейни елементи, влагане на 

индивидуално отношение в извършваните дейности. 

 6. Участието в различни музикални дейности в хода на терапевтичния 

процес подпомага съществено личностното развитие и идентичност. Членовете 

на групата постепенно опознават своите вътрешни и емоционални 

преживявания и характеристики и намират приемливи начини за тяхното 
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екстериоризиране и уместно включване в структурата на личността. Изграждат 

положителна Аз-концепция, основана на личните постижения и способности. 

Развиват умения за изразяване и защита на личното мнение и позиция. Намират 

своето място в социалната структура като равноправни и ценни нейни членове.  

7. Посредством музикалните изпълнения и взаимодействия се овладяват 

нови модели за изразяване и комуникация с околните. Усвояването и 

прилагането на тези модели не е хаотично, а е в пряка зависимост от 

личностните характеристики на участниците. Те не се стремят да отговорят на 

социалните очаквания на всяка цена, а намират своята "комфортна" зона, 

съобразена с личните им умения и потребности и я използват като основно 

средство за получаване на сигурност и за взаимодействие със социума.  

8. Участниците успяват да трансферират усвоените социални знания и 

опит в извънтерапевтичната социална среда. Техните публични изяви и 

взаимодействия с личности извън терапевтичната група подпомагат и 

потвърждават положителната промяна в индивидуалното им развитие и 

подобрени социални умения. 

9. Като финален резултат се забелязва положително развитие по 

отношение на проблемните състояния. Въпреки груповата форма на работа 

развитието на всеки от участниците има индивидуална насоченост, съобразена 

с неговите лични дефицити и потребности:  

 осъзнатост на собствената личност;  

 развитие на умения за личностно изразяване;  

 изграждане на положителна самооценка;  

 усвояване на позитивни модели за комуникация и взаимодействия;  

 подобряване на двигателни или говорни способности;  

 развитие на творчески или познавателни умения;  

 повишаване на концентрацията и вниманието;  

 развитие на умения за осъзнаване на различните социални ситуации. 

10. Освен по отношение на своята насоченост, резултатите от 

терапевтичното въздействие се различават и по степента на развитието си. 

Основна причина за това е различното ниво на ангажираност и участие в 

терапевтичния процес на отделните членове на групата. Т.е. основно условие за 

осъществяване на процес на социализация и ресоциализация е активното 

сътрудничество на обектите, към които е насочен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложеният дисертационен труд е насочен към разкриване и анализ на 

възможностите на музикалната терапия като фактор за социализация на деца 

със специални образователни потребности посредством развитие на 
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идентичност и социално поведение. Постигнатите в проведеното изследване 

резултати определят отговора на поставения изследователски въпрос: 

музикотерапията има потенциал за положително терапевтично въздействие по 

отношение на социалните умения и компетентности на участниците със 

специални образователни потребности, включени в терапевтичния процес. 

Развитите и усвоени разнообразни поведенчески модели, подобрението на 

комуникативните умения, уверените лични изяви и взаимодействия са част от 

положителните резултати от участието им в проведените сесии. Трайността на 

подобни промени, интегрирани като основни компоненти в структурата на 

личността, се доказва от осъществените наблюдения върху повечето участници 

три месеца след финала на терапевтичния процес, когато те подновяват своите 

музикотерапевтични занимания. Във всеки от тези членове на групата се 

наблюдава освободено социално поведение с положителна насоченост.  

Предвид уникалността на всеки музикотерапевтичен процес настоящата 

разработка не може да се приеме като образец, норма за провеждане на 

музикална терапия с цел социализация при деца със специални образователни 

потребности. Тя предлага само примерни възможности и подходи за реализация 

на подобен процес. Едновременно с това поставя като актуален въпросът за 

бъдещо развитие на нови подходи за социална интеграция на деца със 

специални образователни потребности. 

 

Препоръки 

Посочените методи и форми на работа не изчерпват възможностите, 

свързани с прилагане на музикална терапия, насочена към повлияване върху 

социалните умения и съзнание на деца със специални образователни 

потребности. Въпреки получените положителни терапевтични резултати е 

необходимо продължаване и промяна на изследователския процес с цел 

установяване механизмите и резултатите от музикотерапевтичното въздействие 

при разнообразни условия - по-дълъг или по-кратък терапевтичен процес, 

увеличаване или намаляване честотата на терапевтични сесии, промяна в броя 

на участниците, видоизменяне състава на групата (промяна на нейните членове, 

включване на деца с разнообразни проблемни състояния и личностни 

характеристики или приобщаване и на деца в норма).  

Предвид неизследваността на потенциалните възможности за 

терапевтично въздействие на музикалната терапия, насочена към различни 

сфери на съществуване на деца със специални потребности, научен интерес 

поражда и промяната в поставените цели на терапевтично въздействие. 

На практическо ниво препоръчително е активизиране приложението на 

музикална терапия като метод за терапевтично и възпитателно въздействие за 
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деца със специални образователни потребности. За целта освен увеличаване 

броя на музикотерапевтичните групи в различни образователни и възпитателни 

институции, необходимо е и професионално обучение на прилагащите подобен 

метод на въздействие.  
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III НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Формулиран е нов, интердисциплинарен по своята същност научен 

проблем, свързан с изследване социализиращите механизми на въздействие на 

музикалната терапия при деца със специални образователни потребности. 

2. Направен е подробен теоретичен анализ на научни постановки, 

свързани със същността на музикалната терапия и на социализацията, както и 

на корелациите между двете. Необходимостта от социализация е разгледана от 

позициите на личността и на обществото. 

3. Пълно и актуално е обоснован смисълът на изследване на 

социализацията и необходимостта от нейното развитие за избраната социална и 

възрастова категория обекти на въздействие, както и предимствата от 

употребата на музикална терапия в посочения процес. 

4. Осъществена е комплексна диагностика на включените участници и е 

разработен цялостен терапевтичен план с определяне етапите и 

инструментариума на проведения музикотерапевтичен процес. 

5. Проведен е цялостен и систематизиран музикотерапевтичен процес. 

Анализът на резултатите от него доказва положителното терапевтично 

въздействие на музикалната терапия върху идентичността и социалното 

поведение на включените деца със специални образователни потребности. 
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