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I. Актуалност на темата и структуриране на разработката й. 

Дисертацията на Десислава Цанкова е свързана с така актуалния проблем 

с разрастващата се агресия сред подрастващите, като третира една 

изключително интересна и специфична материя – работата на специализираните 

полицейски служители по превенция на насилието сред децата. Фокусът е върху 

малолетните, където тя има особена стойност, и се включва училището като 

среда за разгръщането на тази превенция в процес на взаимодействие. 

Практическата реализация на такава дейност в собствените професионални 

занимания на докторантката е подходящо условие за по-пространна 

изследователска работа по проблематиката. За това допринася и активността й в 

допълнителните практико-приложни форми на работа по темата на 

дисертацията и в множество форуми – семинари, конференции, работни групи, 

обучения – като обучаем и като обучител. 

Продуктът от този труд е Дисертация в обем от 282 стр. и Методическо 

пособие от 147 стр. за специализирания полицейски служител за деца, в 

дейността му по превенция на насилието в училищна среда. В структурно 

отношение са спазени и изискванията за такъв тип разработка, и 

съдържателната логика на подредба на проблемите – от обосновките им, през 

анализа, до заключенията. 
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Основният труд е конструиран в Увод, три Глави, Заключение, 

Литература от 124 източника, 11 Приложения и Декларация за оригиналност. 

Структурирането на трите глави също е подчинено на адекватна логика, 

хронологически следваща отделните смислови компоненти в релацията общо-

частно и взаимна зависимост. Методическото пособие е структурирано в Увод, 

Теоретично изложение, 12 подробно разработени възпитателни занятия с 

идентични елементи и 20 приложения към тях, Литература от 37 източника.  

II. Съдържание на дисертационния труд – оценъчна характеристика 

Изключително много усилия са положени по адекватното текстово 

изложение на идеите на докторантката и на тяхната практическа реализация. 

Обхванати са концептуалните въпроси в теоретичната част – от същността на 

явлението, неговите причини, последици, проявления в училищна среда и 

превантивни фактори, през дейността в правителствения и неправителствения 

сектор, вкл. взаимодействието между институциите, до специфичната работа на 

полицейските служители с педагогическа насоченост. В емпиричната част 

резултатите са представени и по целеви групи, и при съпоставка помежду им, 

разположени в рамкова конструкция между постановката на изследването и 

изводите и обобщенията от него. 

Уводът включва всички необходими компоненти: аргументация на 

значимостта на проблема и постановка на цел, задачи, обект, предмет, хипотеза 

и методи на изследването. Теоретичната част е развита в две глави. Те 

показват добро познаване от автора на основната материя по проблематиката, 

като теория и съвременна практика, като автори и концепции, нормативна 

регламентация, актуално състояние и тенденции, проекции в практиката, вкл. 

чуждестранен опит. Тази глава напълно защитава заявения в приносните 

моменти пълен анализ на дейността по превенция на насилието, в случая водена 

от специализирания полицейски служител за работа с деца, при взаимодействие 

с останалите възпитателни фактори. 
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 Емпиричната част в трета глава представя собственото проучване на 

докторантката сред голям брой респонденти, разпределени в три групи – 134 

полицейски служители от 14 областни дирекции, 90 учители от 4 столични 

училища и 100 техни ученици от 5 до 7 клас. Инструментариумът и резултатите 

са много подробни, вкл. в тяхното разнообразно онагледяване. Извършен е 

огромен по обем труд, с детайлно отчитане на съотношения, мнения, 

констатации, със съпоставка помежду им, за да се завърши с Изводи и 

обобщение относно превантивните мерки, проблеми при приложението им, 

измеренията в дейността и препоръки за нейната ефективност. 

Дисертацията завършва със Заключение, което представлява синтез на 

водещите идеи и резултати от цялостното теоретично и емпирично изследване.  

Естествено продължение на дисертацията представлява изготвеното от 

докторанта Методическо пособие, което да служи в работата на 

специализирания полицейски служител, насочена към превенцията на 

насилието сред учениците. То започва с Увод и Теоретично изложение, които 

представят концептуалната рамка; следват подробно разработените 

възпитателни занятия с идентични компоненти: 

- Уводна – постановка на темата, възрастова група, за която е предназначено 

занятието, негови цел, задачи, използвани средства и нагледни материали; 

- Етапи на занятието – въведение; основна част с дейностите по време и 

съдържание, както и материали по тях; заключение с изводи, обобщения и 

акценти; 

- Допълнителни материали – където най-често са концентрирани добри 

идеи/опит у нас и в чужбина, както и друга информация за обучителя. 

Включен е  разнообразен инструментариум (казуси, работни листи, листове 

за самостоятелна работа, задачи, тестове, гатанки, стихотворения, рисунки, 

листовки, брошури, откъси от литературни произведения, теоретични 

източници, наръчници или законодателни текстове). Методите и средствата са 
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подходящо подбрани за съответната възрастова група; разнообразието им 

допринася за пълноценно усвояване на информацията от децата, както и за 

подбор от водещия съобразно конкретните условия – разкази, беседи, дискусии, 

мозъчна атака, решаване на казуси, ролеви игри. 

III. Приноси на дисертационния труд: 

Цялостната ми оценка за труда на Десислава Цанкова е положителна не 

само заради безспорната значимост на темата и начина, по който тя е развита в 

теоретичен и методически план, а и като разработка със свой специфичен 

принос към практико-приложното поле на превантивната и корекционна 

педагогика. Очертаните 4 основни научни и приложни приноси са категорично 

защитени в разработката. 

IV. Оценка на автореферата и публикациите по темата: 

Авторефератът отговаря на изискванията за синтезирано и адекватно 

отразяване съдържанието на дисертационния труд. Представени са 10 авторски 

публикации по темата на дисертацията, частично интегрирани в нея. 

V. Заключение 

Представеният дисертационнен труд, отразяващ дългогодишната дейност и 

изследователската работа на докторанта в областта на общата и частната 

превенция, както и материалите към него, ми дават основание да подкрепя 

положително присъждането на Десислава Цанкова на образователната и научна 

степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика. 
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