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Дисертационният труд е посветен на значим социален и 

педагогически проблем - успешната социализация и личностно развитие на 
деца със специални образователни потребности – СОП.  В последните 
години сме свидетели на не малко усилия в тази посока от различни 
институции, но все още има какво да се желае. В този смисъл 
дисертационният труд на Биляна Валериева дава нови  възможности  за 
обогатяване на терапевтичните средства и методи на музикотерапията в 
учебно-образователния и възпитателен процес при деца със СОП в 
прогимназиален етап.   

 
Структура на дисертационният труд: 
Представеният дисертационнен труд „Музикотерапията в социалната 

практика – фактор за успешна социализация и ресоциализация на 



личността” на Биляна Валериева Николова е в обем 301 страници, от които 
276 страници основен текст.  

Текстът на дисертацията е структуриран много добре и прецизно: 
разработен е в две части. Първа част - обща характеристика на 
дисертационния труд. Втора част – съдържание и структура на 
дисертационния труд – пет глави в първа част и осем глави във втора част. 
Заключение, четири приложения и библиография. Текста е богато 
онагледен – 8 таблици и 86 фигури /снимки, диаграми и нотни примери/. 
Анализирани са голям брой литературни източници. Библиографията 
съдържа 165 заглавия – 83 на кирилица, 75 на латинеца и 7 интернет 
източници. 

Дисертационният труд е структуриран съобразно изискванията и 
приетите стандарти. 

 
Актуалност на темата: 
Избраната тема за изследване засяга проблем с нарастваща 

педагогическа и социална значимост, който не е достатъчно разработен, 
което определя нейната актуалност и навременност.  Прави впечатление 
много доброто обосноваване на Биляна Валериева за необходимостта от 
проучване в тази област. Значимостта и актуалността на представения 
дисертационен труд се определя от: 

1. Проблема със социализацията на деца със СОП засяга не само 
конкретните семействата, но и обществото като цяло. Въпреки усилията на 
различни институции към настоящият момент се наблюдава дефицит в 
предлагането на иновативни и качествени социални и образователно-
възпитателни грижи.  
         2.Направеното изследване дава възможност да се анализира и оцени 
ползата от прилагането на музикотерапията в педагогическата работа с 
деца  със специални образователни потребности в процеса на изграждане 
на личностна идентичност и социална интеграция. В българската научна 
литература няма достатъчно публикувани изследвания по проблема.  
        3.В световната практика са доказани положителните ефекти от 
прилагането на музикалната терапия. Много ценен е опита на 
докторантката да разгледа приложението и адаптирането на 
метода/музикотерапия/  спрямо конкретните социално-икономически 
условия в страната и българската народопсихология. 



        4. Авторката е успяла систематизирано и аналитично да разгледа 
водещите принципи на музикалната терапия пречупени през призмата на 
възможностите на метода  в процеса на социализация и изграждане на 
идентичност у деца със СОП. С теоретичен принос са представените 
аспекти на връзките между музикотерапията и социализацията. 
        3. Направеният анализ на резултатите от проведеното изследване 
дават възможност за препоръки с практико-приложна насоченост 
приложими в педагогическата практика. Изследването отговаря на 
необходимостта от иновативност, нови идеи и практики, обогатяване на 
досегашният педагогически и терапевтичен опит в прилагането на 
музикалната терапия. 

 
Цел, задачи и методология на изследването: 

         Обект на изследването е музикотерапията и нейните възможности за 
подпомагане процеса на развитие на идентичност и социално съзнание у 
деца със специални образователни нужди. Поставените цел и задачи на 
изследването са  логически и съдържателно обвързани. 

В дизайна на изследването е представена адекватна комплексна 
методика: водещ е системения подход, допълван от сравнителен, 
аналитичен, историко-философски, херменевтичен, изучаване и анализ на 
практически опит. Докторантката е разработила авторска система от 
наблюдавани критерии и показатели, които обхващат: Личностно развитие 
и изява; Социално поведение и реакции; Музикални умения и 
компетенции, Когнитивно и моторно-двигателно развитие. Показателите за 
определяне са добре аргументирани и дават възможност за обективни 
данни. В определянето и изработването на методиката докторантката 
реализира творчески подход.  

Конкретното изследване е проведено в периода м. октомври 2011г.- 
м.май 2012г. в XIII ОУ „Св.СВ.Кирил и Методий“ гр.Перник. Сформирана 
е група от осем ученика от V-VIII клас – прогимназиален етап с 
разнородни проблемни състояния. Проведени са 22 терапевтични сесии с 
продължителност 40-45минути. В терапевтичният процес са включени 
методи и техники от различни школи и подходи на рецептивната и активна 
музикална терапия, реализирани под формата на игра. Групата има и две 
изяви на организирани събития пред публика.  Спазени са всички 
изисквания за провеждане на такъв род изследване - провеждането на 
музикотерапевтичните сесии, записите, снимките на участниците са 



разрешени и одобрени от родителите и ръководителите на училището и 
ресурсния център. 

 
Литературен обзор – Теоретични аспекти на музикотерапията. 

Социализация и музикотерапия: 
 

 В литературният обзор Б.Валериева демонстрира не само добро 
познаване на естеството и спецификата на музикотерапията, но и умение 
обобщено и систематизирано да представи важността на избраната цел на 
изследване; развитието на смисъла и съдържанието на музикалната 
терапия. Специално внимание е отделено на психотерапията и 
музикотерапията в контекста на социализацията. Аналитично са 
представени водещите принципи  и теоретични основи на музикалната 
терапия и възможностите и за повлияване и въздействие върху личността и 
нейното развитие на когнитивно, комуникативно и моторно-двигателно 
ниво.   

Изчерпателно, ясно, коректно и хронологично се разглежда 
социализиращата функция на музиката през вековете - в първобитно 
общество, в древен Египет, Индия, Китай, Рим; в Средновековната епоха 
до Романтизма. Авторката показва задълбочено познаване на историята на 
музикалната терапия. Задълбочено се представя Тракийската космическа 
музика за просветени. Добро впечатление прави анализа на възможностите 
на музикотерапията при лечението на различни заболявания. Направените 
изводи следват логиката на изложението.  

 В заключение: Литературният обзор показва не само добро 
познаване на  темата, но и умение за обобщено и систематизирано 
представяне на терапевтичните възможностите за въздействие на музиката, 
от древността до днес. Тази част от докторската разработка със събраният, 
систематизиран и аналитично представен материал има ценна теоретична 
стойност и значимост. 
 

Резултати от проучването: 
Във втора част са представени резултатите от проведеното 

изследване. Общото впечатление е, че извършената критично-аналитична 
оценка, прецизен анализ  и интерпретация на  резултатите от проучването 
има познавателно и практическо значение с педагогическа и социална 
насоченост.  

Анализът на резултатите дава възможност за максимално постигане 
на обективни данни по отношение на терапевтичното въздействие на 
музикотерапията в две основни направления – развитие и усъвършенстване 
на личността и изграждане на социално съзнание и поведение. 



Начинът, по който се интерпретират наблюденията по време на 
терапевтичният процес спрямо активността, поведението и развитието на 
участниците, дава добра представа за възможностите, процесите и 
динамиките при работата с деца със СОП. Проличава опита и желанието на 
авторката за работа в полето на тази проблематика. Правят впечатление 
уменията и за разгръщане на възможностите на музикотерапията, за 
творческо търсене, за проява на индивидуалност и иновативност в работата 
и като музикалния педагог и изследовател. 

Коректно са представени възможностите и резултатите от сесиите по 
отношение на развитие на комуникативни възможности на всеки от 
участниците, за преодоляване на дистанцията между тях и развитие на 
социално съзнание. 

Анализиран е процеса на формиране на структурата, динамиката и 
ролите в групата. Отчетена е  ролята на честотата на посещаемост на 
терапевтичните сесии като фактор за по-висока резултатност. 

Поставен е акцент върху силата на „музикалните разговори“ като 
първи форми на общуване и по-лесно преодоляване на трудностите в 
междуличностната комуникация. Отчита се че участниците по-лесно 
усвояват изразни средства като ритъм, динамика, темпо спрямо мелодия и 
метрум. 

Анализирана е ролята на инструменталното изпълнение като 
ефективно средство за постигане на личностно изразяване и разкриване на 
емоции и желания.  Докато използването на вокалните изпълнения и 
творчество са значително затруднено, особено в началото и са отбягвани 
от участниците. В по-късният терапевтичен процес те служат като 
средство за заявяване и идентичност. Посредством груповата форма на 
работа се формира групово съзнание, интегриране и изграждане на 
положително социално поведение. Друг важен извод направен от 
докторантката е положителното повлияване върху способностите за 
концентрация чрез изграждане на умения за възприемане на музикалните 
произведения. Най-затруднено е развитието на двигателната дейност и 
активност на децата. 

 Налага се извода за специални изисквания към прилагащите 
музикотерапия при деца със СОП за насочена професионална 
компетентност, хуманност и необходимост от индивидуален подход към 
всеки един участник в терапевтичния процес. 

 



 
Заключението, изводите и препоръките в заключителната част на 

труда са конкретни, ясно формулирани и дават адекватна представа за 
резултатите, анализите и научно-приложните приноси на разработката. 
Някои от тях са с потвърдителен характер спрямо други изследвания в тази 
област.  

 
Заключение: Представената разработка на дисертационен труд е 

ценна в теоретичен и практико-приложен аспект и се явява отговор на 
необходимостта от въвеждане на доказани съвременни научни учебно-
възпитателни подходи и методи в работата на педагозите с деца със  СОП. 
Направеното изследване доказва възможностите на музикотерапията за 
развитие на идентичността и процеса на социализация при деца със 
специални образователни потребности. Изследването, като доказан 
ефективен терапевтичен план може да се използва от музикалните 
педагози при разработването на музикотерапевтичен процес. 
 

 Авторефератът съответства на структурата на дисертацията и 
съдържа основните резултати и изводи от реализираното изследване. 

 
Представени са десет публикации във връзка с дисертационния труд 

и единадесет участия в научни форуми. 
 
Биографични данни:  

Биляна Валериева е завършила през 2001г. в СОУ „Св.Климент Охридски“ 
гр. Перник – специалност Музика. През 2006г. придобива образователна 
степен Бакалавър, специалност Музика в Софийски университет 
„Св.Климент Охридски“. През 2007г. придобива образователна степен 
Магистър, специалност Инструментално изкуство към същия университет. 
Положително впечатление прави последователността в професионалната и 
насоченост и развитие. През февруари 2010г. се зачислява като Докторант 
– редовна форма на обучение, специалност1.3. Педагогика на обучението 
по /Методика на обучението по музика/ към Катедрата по Музика на 
Факултет по начална и предучилищна педагогика при Софийски 
университет „Свети Климент Охридски“ – София. Биляна Валериева е 
хоноруван преподавател - лекционен курс по „Музикотерапия“ от 2008г. 



към катедра „Музика“. Обществената и дейност – музикотерапевтични 
сесии с деца със специални образователни нужди датира от 2011г.   

 
 

  В заключение - целта и задачите на изследването са постигнати, 
направените изводи са с теоретичен и практико-приложен характер. На 
основа на всичко горе изложено, смятам, че представеният труд 
„Музикотерапията в социалната практика – фактор за успешна 
социализация и ресоциализация на личността”, Социализиращи функции 
на музикотерапията при деца със специални образователни потребности; 
има качества на завършена дисертация и отговаря на изискванията за такъв 
род разработки.  
 

Предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да гласуват 
положително за присъждане на образователната и научна степен ”Доктор” 
на Билияна Валериева Николова.   
 
 
02.04.2014г.                                             Рецензент: проф.Захарина Савова,дм 
гр.София 
 
 


