
РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА СУН ЮНХУН НА ТЕМА 
“ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ НА ИЗУЧАВАНЕ НА КИТАЙСКИ 
ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ” ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” 
 

Интересът на Сун Юнхун към методиката на преподаването на 

китайски език като втори се появявя три години след завършване през 

1990 г. на висшето й образование – китайска филология, в Университета 

на град Чанчун, столица на североизточната провинция Дзилин1, когато тя 

започва да преподава китайски език на чужденци. През 2002-2003 г. Сун 

Юнхун завършва магистратура и става редовен асистент в същия 

университет. 

От 2007 до 2010 г. включително тя три учебни години е лектор по 

китайски език на български студенти (от І до ІV курс) и на магистранти в 

Катедрата за езици и култури на Източна Азия във ФКНФ на СУ “Св. 

Климент Охридски”, където е приета много добре както от студентите, 

така и от колегите си заради ефективните й модерни методи на 

преподаване, довели до отлични резултати. 

Предложеният за обсъждане дисертационен труд на Сун Юнхун, 

написан на английски език под заглавие “A Study on Chinese Language 

Learning Strategies for Students in Bulgaria” (165 стр. с библиографията) е 

реален израз на нейния научен интерес към преподаването на китайски 

език като втори. 

Дисертацията се състои от абстракт и пет глави. 

В Глава І Въведение Сун Юнхун проследява развитието на 

стратегиите за изучаването на чужд език, като посочва два основни 

периода. Първият е през 60-те – 70-те години на миналия век, когато от 
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методите на преподаване се издига концепцията за методите на учене, 

като Хари Харлоу през 1949 г. казва: “Да се научим да учим!”. Вторият 

етап обхваща 80-те – 90-те години на 20 в. с дискусия за дефинирането, 

класификацията и значимостта на стратегиите за учене на език. Авторката 

спира вниманието си и на трети етап от края на 20 в. и началото на 21 в., 

като посочва голям брой научни разработки на западни и китайски автори 

по този въпрос, обособяващи три етапа: Научен синтез (І етап), 

Експериментиране (ІІ етап) и Окончателни бележки (ІІІ етап). 

В глава І.3 Сун Юнхун посочва целта на изследването си – да 

разгледа стратегиите и степените на учене на китайски език от българи. Тя 

използва Въпросника, наречен “Опис на стратегиите за изучаване на 

езика” SILL (Strategy Inventory for Language Learning), предложен от 

Ребека Оксфорд през 1990 г. Получените данни Сун Юнхун изчислява въз 

основа на “Статистически пакет за социални науки” SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions). 

В Глава ІІ авторката посочва, че терминът за стратегия на 

съвременен китайски език cèlüè 策略  идва от свързването на два 

старокитайски синонима: cè 策 и lüè略 ‘стратегия’, ‘ тактика’, ‘ план’. В 

старогръцки ‘стратегия’ е ‘заповед на генерала’, т.е. план да се спечели 

война, а значението сега се е разширило до универсалната употреба: ‘план, 

чрез който съзнателно да се постигне дадена цел’. След това 

докторантката представя различните гледни точки на 14 автори относно 

стратегиите за ученето на език, като според нея при дефинициите (1) и (11) 

се подчертава компетентността на учещите, при дефинициите (2), (5) и (9) 

стратегиите на учене се обсъждат от макроскопична и обща гледна точка, 

                                                                                                                                                  
1 В пров. Дзилин се говори северният деалект гуанхуа 官话, който е залегнал в 

основата на съвременния китайски книжовен език путунхуа 普通话. 
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при (4), (6), (8), (10) и (12) стратегиите се проучват от конкретни и 

микрокосмични аспекти, а при (3), (7), (13) и (14) се фокусира върху 

мислите и поведението. 

Сун Юнхун представя класификацията на Ребека Оксфорд от 1990 

г., която става и нейна класификация на стратегиите за ученето на език, 

състояща се от две основни вида – директни и индиректни. Всяка 

стратегия има по три подстратегии, съответно: за първия вид – 

мнемонични, когнитивни и компенсационни, за втория – метакогнитивни, 

афективни и социални, всички с общо 50 елемента. 

Мнемоничните стратегии имат четири подвида: 1. Създаване на 

мисловни връзки; 2. Използване на образи и звуци; 3. Добро преговаряне; 

4. Използване на физически действия. 

Когнитивните стратегии съдържат: 1. Упражняване; 2. Получаване 

и изпращане на съобщения; 3. Анализ и аргументация; 4. Създаване на 

структура за въвеждане и извеждане (инпут и аутпут). 

Компенсационните стратегии се състоят от: 1. Интелигентно 

отгатване; 2. Преодоляване на ограниченията при говорене и писане. 

Метакогнитивните стратегии са: 1. Концентрация при ученето; 2. 

Организиране и планиране на ученето; 3. Оценка на ученето. 

Афективните стратегии съдържат: 1. Намаляване на безпокойството; 

2. Самонасърчаване; 3. Преценка на емоционалното състояние. 

Социалните стратегии са: 1. Задаване на въпроси; 2. Съвместна 

работа с други; 3. Съчувствие спрямо други. 

В Таблица 2.1 се разглеждат различни автори, прилагали тези 

стратегии в страни на Европа, Далечния изток, Латинска Америка, САЩ и 

Канада в перода от 1994 до 2010 г. 

Глава ІІІ разкрива методологията на експеримента за стратегиите 

при изучаването на китайски език в България. Въпросникът е преведен на 
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български език и докторантката го предлага на българските участници в 

на три езика: български, китайски и английски. 

В проведения от нея експеримент участват студенти, изучаващи 

китайски език, и завършили специалността Китаистика в Центъра за 

източни езици и култури във ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски”, 

студенти от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и 

студенти, изучаващи китайски като избираем предмет в Университета за 

национално и световно стопанство, а също и 10 докторанти – или общо 

128 души. Учениците са от трите училища, където се изучава китайски 

език (18-то СОУ “Уилям Гладстон” в София, Средно общообразователно 

училище с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” в Русе 

и ученици от 9-ти клас на Първа английска езикова гимназия в София) – 

всичко 148 души. Така общият брой на участниците в експеримента става 

276, като и при студентите и при учениците преобладават участниците от 

женски пол, а равнището на владеене на китайския език при първите е 

‘начално’, ‘ средно’ и ‘за напреднали’. 

Смятам оценяването на резултатите в средна стойност и честота на 

използване от 5,0 до 1,0 за необходимо и даващо приносен характер на 

експеримента. Всеки въпрос е с пет възможни отговора: ‘винаги или почти 

винаги вярно за мен’ – оценката e 4,5 до 5,0; ‘обикновено вярно за мен’ с 

оценка 3,5 до 4,4; ‘донякъде вярно за мен’ с оценка 2,5 до 3,4; ‘обикновено 

не е вярно за мен’ с оценка 1,5 до 2,4 и ‘никога или почти никога не е 

вярно за мен’ с оценка 1,0 до 1,4. Тези резултати са показани в таблица 

3.5. Средната стойност при резултатите разкрива функцията на 

стратегиите като цяло, а честотата сочи до каква степен участниците в 

експеримента използват стратегиите. Обяснени са сходствата и различията 

при всеки елемент, произлизащи от възрастовата граница между 

участниците. Резултатите от оценката, както и анализът са в Глава ІV на 

дисертацията. 
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Таблица 4.1 обобщава шестте групи стратегии, при които 

социалните с 6 елемента имат най-висока средна стойност 3,6 

(‘обикновено се използват’). Метакогнитивните с 9 елемента имат втора 

по височина стойност 3,5 (‘понякога се използват’). Средната стойност на 

когнитивните стратегии с 14 елемента е 3,3 и те са трети. 

Компенсационните с 6 елемента имат средна стойност 3,1 (‘понякога се 

използват’). Мнемоничните имат същата средна стойност (‘понякога се 

използват’), но разликата е в стандартното отклонение, което при тях е 

0,62, а при компенсационните е 0,71. 

Изводите относно общото състояние на стратегиите за изучаване на 

китайски език в България са посочени в Глава V в шест подробни точки за 

конкретните случаи, като резултатите при студентите и докторантите, 

както и при учениците показват използването им преобладаващо на 

средно равнище. За мен интерес представляват част от заключенията, до 

които достига Сун Юнхун, отнасящи се до следните отрицателни реакции: 

българските студенти и докторанти не използват при мнемоничните 

стратегии рими и по принцип не изиграват физически новите китайски 

думи; при когнитивните стратегии те обикновено не превеждат дума по 

дума; не четат на китайски за удоволствие и по принцип не си водят 

записки, писма или отчети на китайски; при компенсационните стратегии 

те по принцип не четат на китайски, без да направят справка за значението 

на всяка дума, не образуват нови думи на китайски в случай, че не знаят 

правилните; а при афективните стратегии те никога или почти никога не 

описват чувствата си в дневници за обучението им по китайски език. 

При учениците от основното и средното училище се наблюдава 

същото явление на неизползване на тези стратегии, с разлика, че при 

мнемоничните учениците не използват карти за запомняне на новите 

китайски думи, а при когнитивните учениците само понякога разделят 

думата на части, които разбират. 
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Отрицателните реакции при студентите, както и при учениците 

очевидно се дължат на разликата в културните традиции на китайците и 

българите, а също и в навиците на нашите учащи се. Физическото 

изиграване на думите може би при нас е по-характерен педагогически 

похват за предучилищна възраст. 

В Глава V.4 Сун Юнхун отбелязва сходствата и различията между 

студентите и докторантите, от една страна, и учениците, от друга, при 

използването на всеки елемент на стратегиите. 

Прилагането на “Статистически програмни продукти и услуги” 

(SPSS) при обработка на данните e много полезен начин и трябва да се 

отбележи положителността на многото таблици и диаграми в текста на 

дисертацията. 

С резултатите от изследването на стратегиите, използвани при 

експеримента с изучаващите китайски език в България като втори, Сун 

Юнхун вече е участвала в международни конференции у нас (във 

Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”), в Англия, 

Унгария и Полша, където докладите са под печат. 

В сборника на Научната конференция за традиции и иновации в 

България през 2009 г. е публикувана статията й: “Изследване на 

преподаването на китайски език на чужденци на принципа “Ученето като 

основа” – В частност при преподаването на китайския език на българи”, 

стр. 48-54. 

В международната конференция “Пътят на коприната” в София е 

отпечатана статията й: “Изследване на стратегиите за изучаване на 

китайски език за ученици от прогимназията и гимназията в България” “A 

Study on Language Learning Strategies for Middle School and High School 

Students in Bulgaria”, София, 2011, стр. 17-21. 

 



Обобщавайки, ще посоча следните положителни качества на 

дисертационния труд на Сун Юнхун: 

1. Проведеният експеримент за стратегиите при изучаването на 

китайски език като втори е първият у нас и с това има приносен характер, 

защото разкрива начините на изучаване на чужд език от българските 

студенти и ученици. 

2. Резултатите от експеримента показват състоянието на 

усвояването на китайския език като втори у нас, а това ги прави полезни 

не само за изучаващите го, но и за преподавателите. 

3. Положени са основите за съпоставка в бъдеще на тези резултати 

с резултатите от други такива експерименти, проведени в Европа и Азия. 

Завършвайки, искам да се обърна към членовете на комисията във 

ФКНФ на СУ "Св. Климент Охридски" да гласуват за присъждането на 

образователната и научна степен "Доктор" на Сун Юнхун за 

дисертационния й труд "Изследване на стратегиите за изучаване на 

китайски език в България". 

30. 01. 2012 г. 

Проф. дфн Снежина Гогова 
[ 
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