РЕЦЕНЗИЯ
по конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“
област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).
за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ),
Факултет по науки за образованието и изкуствата,
обявен в ДВ бр. 74 от 21.08.2020 г. и на интернет страницата на СУ
Рецензент: проф. дпн Милен Замфиров Замфиров
Кандидат: гл. ас. д-р Пенка Тодорова Шапкова-Танева

1. Общо описание на представените материали
В конкурса за „доцент” за нуждите на катедра „Специална педагогика” към
ФНОИ, като единствен кандидат участва гл. ас. Д-р Пенка Тодорова ШапковаТанева от СУ „Св. Климент Охридски”
За участие в конкурса кандидатът е представил списък от документи, които
включват:
1. Автобиография
2. Диплома за висше образование.
3. Диплома за образователна и научна степен „доктор” .
4. Документ за академична длъжност.
6. Удостоверение за трудов стаж по специалността.
7. Документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 115, ал. 1, т. 2
8. списък на всички публикации
9. списък на публикациите, представени за участие в конкурса
10. Списък на публикации, конференции, проекти и научни ръководства, генериран
от системата „Авторите“.
11. Справка по образец за изпълнение на минималните национални изисквания за
съответната научна област и допълнителните изисквания на СУ „Св. Климент
Охридски“.
12. Справка за цитиранията с пълно библиографско описание на цитираните и
цитиращите публикации
13. Справка за оригиналните научни приноси.

14. Справка за показателите по чл. 122, ал. 2 с подходящи доказателства (с опис и
приложения)
15. Научни трудове, представени за участие в конкурса.
16. Резюмета на рецензираните публикации.
17. Копие от обявата в Държавен вестник.
Представените по конкурса документи от кандидата съответстват на изискванията
на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски“ (ПУРПНСЗАДСУ).
2. Данни за кандидата
Професионални и биографични данни за кандидата
През 1997 г. се дипломира като магистър по Специална педагогика, със
специализации Логопедия и Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност в
СУ „Св. Климент Охридски”, както и втора специалност по Културология (1997 г).
Гл. ас. д-р Шапкова е преподавател в катедра „Специална педагогика и логопедия”
на Факултет по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент
Охридски”.
От 01 март, 2002 г. до 21 юни, 2004 г. е асистент към катедра Специална
педагогика, от 22 юни, 2004 г. до 24 юли, 2007 г. е старши асистент, а от 25 юли,
2007 г. до момента е главен асистент.
През 2013 г. защитава докторска дисертация по специална педагогика на тема:
„Когнитивно функциониране и възможности за обучение при деца със синдром на
Даун”, с научен ръководител проф. К. Караджова.
Гл. ас. д-р Шапкова има и опит в областта специалната педагогика: като говорен
(езиков) терапевт и консултант (в: частен логопедичен кабинет – гр. Хисаря, 1999 –
2006 г.; терапевтичен център към ФНПП при СУ „Св. Климент Охридски”, 2004 –
2007 г.; логопедично студио „Медитер”, 2007 – 2009 г.; 112 ДГ „Детски свят”, гр.
София, 2019 г. до момента).
Пенка Шапкова е член на Национално сдружение на логопедите в България.
Участвала в един международен и 10 национални проекта като обучител и
изследовател.
За конкурса д-р Шапкова представя научна продукция, която не повтаря
публикации, представени за придобиване на ОНС „Доктор“.

3. Обща характеристика на научните трудове и постижения на кандидата
За конкурса гл. ас. д-р Пенка Шапкова представя публикации, които не повтарят
публикациите, представени за придобиване на ОНС „Доктор“.
Преподавателска дейност на д-р Шапкова обхваща 31 дисциплини в ОКС
„Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и курсове за СДК.
Приложен е списък с общо 46 публикации, като в конкурса за доцент гл. ас. д-р
Пенка Шапкова участва с 38 от тях.
Списъкът включва дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор”; 1
монография, представена като хабилитационен труд; 1 монография, която не е
представена за основен хабилитационен труд; 1 статия, публикувана в научно
издание, реферирано и индексирано; 33 статии, публикувани в нереферирани
списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни
томове; 1 студия, публикувана в редактирани колективни томове и 1 глава от
колективна монография.
Отчитат се 17 библиографски цитирания на гл. ас. д-р Пенка Шапкова-Танева в
научни издания.
В конкурса за „доцент” са включени 2 самостоятелни монографии –„Подходи за
личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със синдром на Даун,” (2020
г.), и „Как да работим с деца с аутизъм” (2013 г.).
Включена е и колективна монография „Децата със синдром на Даун – Ръководство
за специалисти и родители” (2008 г.),
В монографията „Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на
деца със синдром на Даун” подробно са описани ефектите на синдрома на Даун
върху цялостното личностно развитие на децата, възможностите им за учене,
социална адаптация и приобщаване, както и върху качеството им на живот.
С помощта на различни психолого-педагогически методи са проучени и
анализирани сложните аспекти на сензо-моторното, невро-когнитивното,
езиковото, емоционално-поведенческото и социалното развитие при децата със
синдром на Даун.

В монографията „Как да работим с деца с аутизъм” се обръща внимание на
психолого-педагогическата характеристика на аутизма. Визират се ранните етапи
на неговото възникване. Това е изключително важно за селекцията на оптимални и
адекватни методи за въздействие.
Същественото за тази монография е, че в нея се посочват редица важни средства и
методи за ранно въздействие при децата с аутизъм. Анализират се становища на
автори от световен мащаб. Описват се ефективни способи за работа.
В колективната монография „Децата със синдром на Даун – Ръководство за
специалисти и родители” са представени различни важни положения на синдрома
на Даун –причини, разпространение, особености и възможности за развитие.
В това ръководство интересното са споделените лични истории на родители на
деца със синдром на Даун, с описания практически опит на различни специалисти,
с изведените практически идеи, насоки и препоръки за работа.
4. Характеристика и оценка на преподавателската дейност на кандидата
От справката за показателите по чл. 112, ал. 2 става ясно, че преподавателска
дейност на д-р Шапкова включва 31 водени дисциплини в ОКС „Магистър“, ОКС
„Бакалавър“ и курсове за СДК. Всички водени дисциплини съответстват на
профила на конкурса.
Д-р Шапкова е участвала в разработването на учебни планове за специалностите, в
които преподава. Тя е автор на учебни програми, както и периодично актуализира
разработените програми
6. Критични бележки и препоръки
Нямам съществени критични бележки към представените документи и трудове.
7. Лични впечатления за кандидата
Познавам гл. ас. д-р Пенка Шапкова повече от 10 години.
От представените документи и от преки лични впечатления съм убеден, че
кандидатът е опитен изследовател и преподавател. Умее да работи в екип така че
направените по-горе констатации са основани и на преки лични впечатления, а не
само по документи.
Мога да обобщя, че впечатленията ми са изцяло положителни и правя препоръката
по-долу без резерви.

8. Заключение за кандидатурата
След като се запознах с представените в конкурса материали и научни трудове и
въз основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях
научни и научно-приложни приноси, потвърждавам, че научните постижения
отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и
съответния Правилник на СУ „Св. Климент Охридски“ за заемане от кандидата на
академичната длъжност „доцент“ в научната област и професионално направление
на конкурса. В частност кандидатът удовлетворява минималните национални
изисквания в професионалното направление и не е установено плагиатство в
представените по конкурса научни трудове.
Давам своята положителна оценка на кандидатурата.
Заключение
Въз основа на гореизложеното, препоръчвам на научното жури да предложи на
компетентния орган по избора на Факултет по науки за образованието и изкуствата
при СУ „Св. Климент Охридски“ да избере гл. ас. д-р Пенка Тодорова ШапковаТанева да заеме академичната длъжност „доцент” в област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална
педагогика).

