
Р Е Ц Е Н З И Я 
на дисертационния труд на г-жа Сун Юнхун 

„Изследване на стратегиите за изучаване 
на китайски език в България” 

за получаване на образователната и научна степен „доктор” 
 

Рецензент: проф. дфн Александър Федотов 
 

Днес китайският език се изучава в почти всички държави по света. 

Причините за това се крият, първо, в устремното икономическо и финансово 

развитие на Китай и, второ, в държавната политика в областта на културата и 

образованието, провеждана от упълномощените за това институции. 

България не прави изключение от това правило: у нас изучаването на 

китайски език наброява повече от петдесет години, а в Софийския университет 

„Св. Климент Охридски” повече от двадесет години успешно функционира 

специалност „китаистика”. 

Гореказаното обяснява навременността на дисертацията на г-жа Сун Юнхун, 

посветена на българските (условно казано) стратегии в изучаването на китайски 

език. Ще отбележа, че самата г-жа Сун Юнхун в продължение на няколко години 

бе гост-лектор по китайски език в споменатата специалност. Тя има солиден опит 

както в практическото преподаване на китайски език на български студенти, така и 

богати емпирични наблюдения върху световните традиции в подобно преподаване. 

Предложеният на нашето внимание дисертационен труд (написан на 

английски език) наброява 165 страни и включва въведение, пет основни части 

(литературен обзор, методология, резултати и анализ, изводи и предложения), а 

също така части, описващи приносите на дисертанта, списък с публикациите, 

библиография и няколко приложения. 

Дисертацията е написана на лаконичен, но разбираем английски език, а 

авторефератът като цяло е изготвен в съответствие с изискванията, които се 

поставят в този случай, въпреки че на места не е оформен според съответните 

критерии (например, публикациите по темата на дисертацията и т.н.). 

Основната цел на дисертацията е да се осигури качеството на обучението по 

китайски език у нас, като за целта нейният автор използва постиженията на 

когнитивната наука в областта на езиковото обучение, в това число на Харлоу, 



Брунер, Гарднър и Ламбърт, Рубин, Щерн, Филмор, Найман, О’Мали и Чамот, 

Кохен, Сю Дзълян, Дзян Син, У Юн-н, Уън Циъуфан, Цеиен Юлиен и много други. 

Техните разработки се фокусират около стратегиите за изучаване на втори език, 

като г-жа Сун Юнхун използва този термин като синоним на „чужд” език. Трябва 

да подчертая, че дисертантът е успял да се запознае както с класическите стратегии 

и подходи в областта на изучаване на втори език, така и с новаторските методи, 

появили се както на Запад, така и в самия Китай. 

Особено внимание в частта, посветена на теоретичните и практическите 

постижения в изучаваната област, се отделя върху наличните практики в такива 

държави като България, Сингапур, Хонконг, Южна Корея, Китай, САЩ, 

Великобритания, Алжир и т.н. 

По този начин дисертацията придобива практическа насоченост, а заявените 

нива на изследването (таргет-групите са от ученици до студенти и докторанти), я 

превръщат в лесно приложим наръчник при изучаване на китайски език като чужд 

в България. 

Дисертантът извършва колосална аналитична дейност, като изучава и 

съпоставя наличните стратегии в изучаване на китайски език у нас чрез 

инвентиране на прецизно направени въпросници. В изследването взимат участие 

276 студенти и ученици, а данните от въпросниците се обработват чрез 

специализиран софтуер за статически анализ (т.нар. статически пакет за социални 

науки). В изследването също така взимат участие експерти с висше образование. 

Така този труд се превръща в практическо помагало за всички онези, които 

изучават и преподават китайски език, в това число и за изучаващите китайски език 

самостоятелно. Трудът цели да подобри нивото на преподаването на китайски език 

у нас, или, по думите на Конфуций, да помогне на хората „да се научат да ловят 

риба, вместо да им се дава уловена риба наготово” (стр. 9). 

Количественото изследване, проведено от дисертанта, дава отговор на 

следните въпроси: първо, какво е общото състояние на стратегиите за изучаване на 

китайски език, използвани от българите, изучаващи китайски като втори език?; 

второ, какви са характеристиките на всеки от елементите на шестте групи 

стратегии за изучаване на китайски език, използвани от изучаващите езика 



университетски студенти и завършилите университет?; трето, какви са 

характеристиките на всеки от елементите на шестте групи стратегии за изучаване 

на китайски език, използвани от учениците от средното училище?; четвърто, има 

ли сходства или разлики при използване на стратегии за изучаване на китайски 

език от студентите и докторантите, както и между учениците от средното 

училище?; пето, каква е корелацията между всеки от елементите на стратегиите и 

получените балове1 по китайски език? (стр. 12). 

Г-жа Сун Юнхун извърши аналитично-изследователска работа в абсолютно 

всички висши и средни училища, в които китайски се изучава като втори език, 

включително в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 

Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, УНСС, 18-то СОУ 

„Уилям Гладстон”, София, СОУ „Васил Левски”, Русе, Първа английска езикова 

гимназия, София. 

В частта, представяща резултатите от направения анализ, се демонстрира 

както общото състояние на стратегиите за изучаване на китайски език за всичките 

276 участника в изследването, така и общото състояние на стратегиите за изучаване 

на китайски език за всички 128 студенти и докторанти, взели участие в 

изследването. Освен това в същата част се описва общото състояние на стратегиите 

за изучаване на китайски език за всичките 148 ученици от средното училище, взели 

участие в изследването. 

Вторият раздел на тази част включва резултатите за всеки елемент на 

стратегиите за изучаване на китайски език за студенти и докторанти: налице са 

петдесет елемента, като резултатът за всеки елемент на стратегиите е показан в 

шест групи стратегии: мнемонични, когнитивни, компенсационни, 

метакогнитивни, афективни и социални. 

В следващите раздели се показват резултатите за всеки елемент на 

стратегиите за изучаване на китайски език за ученици от средното училище, 

сходствата и различията между студентите и докторантите, от една страна, и 

                                                 
1  Анализ на оценителните принципи, изразени в точки, балове и т.н., е много важен с цел 
съпоставяне на резултатите от контролни, изпити, конкурси и т.н. в Китай и извън Китай. Казано 
другояче, това е важно, за да могат получените оценки, включително баловете, да бъдат 
приравнявани помежду си – А.Ф. 



учениците от средното училище, от друга, а също така корелацията между всеки 

елемент на стратегиите за изучаване на китайски език и баловете по китайски език.  

Направеното изследване позволява на дисертанта да стигне до важни, 

според мен, изводи, които би трябвало да бъдат взети под внимание от 

преподаващите китайски език у нас, и, разбира се, от изучаващите този език. 

Споменатите в началото на дисертацията хипотези са напълно потвърдени: налице 

е корелация между всеки от елементите на шестте групи стратегии и учебните 

постижения (баловете) по китайски език, като дисертантът подробно описва по 

групи тази корелация в своя труд. 

Като цяло, тази дисертация има безспорно приносен характер, защото 

изследва общото състояние на стратегиите за изучаване на китайски език в 

България, открива сходства и различията на стратегиите за изучаване на китайски 

език между студентите и докторантите, от една страна, и учениците от средното 

училище, от друга. 

Това е и първата дисертация у нас, посветена на методологията на 

преподаване на китайски език. 

В дисертацията е открита положителна корелация между всеки от 

елементите на стратегиите за учене и баловете по китайски език а шестте вида 

стратегии имат корелация с баловете по китайски език. 

Всичко това, по мнение на дисертанта, би трябвало да помогне на 

изучаващите китайски език в България да открият свои собствени стратегии за 

учене, а след като овладеят ефективните стратегии, да ги следват. Освен това, 

резултатите от дисертацията би трябвало да помогнат и преподавателите по 

китайски език да разберат какви са „печелившите” или ефективните стратегии, как 

да ги прилагат по време на преподаването и в научно-изследователската работа. 

Г-жа Сун Юнхун има достатъчен брой публикации по темата на нейната 

дисертация, като прави впечатление широката „география” на публикациите.  

Тук бих искал да добавя, че тя активно участва в международни научни 

конференции и форуми, посветени на преподаването на китайски език като чужд. 

На пръв поглед, дисертацията на г-жа Сун Юнхун се занимава с „частен” 

проблем, но поставя, анализира и дебатира изключително важни и принципни  



положения, които засягат методиката на преподаване на чужди езици. Както 

отбелязахме, напоследък китайски език се превръща в задължителен втори език 

или втори чужд език в много страни (например, в средните училища в САЩ 

китайски език е втори задължителен чужд език след испански). 

Българската образователна система също демонстрира заинтересованост в 

преподаването и изучаването на китайски език както в средните училища, така и в 

университетите. В този смисъл изследването на г-жа Сун Юнхун става много 

навременно, много актуално, много полезно. 

Отделните недостатъци (преди всичко езикови) не са успели да отклонят 

моето внимание от принципното решаване на поставените в дисертацията задачи. 

Това ми дава основание да помоля уважаемите членове на научното жури да 

присъдят на г-жа Сун Юнхун образователната и научна степен „доктор". 

София, 4 януари 2012 г. 


