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С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертацията на Сун Юнхун на тема „Изследване на стратегиите 

за изучаване на китайски език в България” за присъждане на 

образователната и научна степен доктор 

Дисертационният труд  на С. Юнхун е посветен на стратегиите при 

изучаване на китайски език като чужд в България. Сама по себе си темата 

е изключително трудна и изисква изследователски умения и широка 

лингвистична осведоменост. Трудна е защото изследва два езика, които 

спадат към напълно различни типологични групи и имат коренно различна 

структура. Това предпоставя наличието на големи трудности при 

усвояването на втория език. 

Поради тази причина С. Юнхун съвсем уместно е отдала нужното 

внимание на анализа на стратегиите. Уточнено и самото понятие 

„стратегия за обучение”. Литературният обзар е направен компетентно и 

коректно, с авторски коментар на разглежданата литература.  

За мен най-силната част на дисертацията е главата за методологията. 

За един млад изследовател е много важно да умее да избере подходящия 

методологически апарат и да го приложи с цялата му сила. Това е 

изпълнено в дисертацията безупречно. Дисертантката последователно и 

внимателно формулира целите и хипотезите на изследването. Похвално е 

и това че тя разграничава методология от метод и инструменти на анализ и 

това говори за методологическа зрялост. В центъра на инструментариума 

са статистически програмни продукти (SPSS), които й позволяват да улови 

и представи резултатите от изследването си. 

Обхватът на участниците в изследването е, от една страна, 

достатъчно широк за да представи процеса на усвояване на различни 

равнища и в различни аспекти. От друга страна, той гарантира 
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статистическа достоверност на резултатите. Процедурите за събиране и 

анализа на данните са добре премислени и представят на читателя ясна 

картина на проведеното изследване. Резултатите са представени в седем 

раздела, което позволява да се оценят всички аспекти на проучването в 

детайли. Това дава възможност на докторантката да получи подробна 

картина и я улеснява по-нататък при формулиране на заключенията и 

препоръките. 

Оказва се че предварително формулираната хипотеза не се 

потвърждава от резултатите от изследването. Това обяснява и добре 

изработената и подробна част наречена „Изводи и предложения”. Тя има 

модулен характер, изводите и препоръките са подредени йерархично и 

така читателят следва лесно тяхната значимост и тежест при усвояването 

на китайски език. През целия текст преминава един ненатрапчив коментар 

на типологичните особености на китайския език, който мотивира и 

предложенията на дисертантката. Представена са в таблица и петдесетте 

елемента на стратегии за изучаване на китайски език, разпределени по 

типове, напр. когнитивни, компенсационнни, афективни и пр. 

Дисертацията анализира един много труден проблем като се има 

предвид характера на китайския език и пълната му структурна 

противопоставеност на българския. Дисертантката обаче е излязла от 

тясно структурните рамки на анализа и борави с по-високи равнища, напр. 

когнитивното. Анализът е изпълнен прецизно, методологията е подбрана 

умело. Резултатите ще бъдат много полезни в практическото преподаване 

на китайски език. 

С. Юнхун има 9 публикации по темата на дисертацията. 

Авторефератът отразява точно съдържанието на труда. 
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Във връзка с гореказаното, убедено препоръчвам на членовете на 

научното жури да гласуват положително за присъждане на Сун Юнхун на 

образователната и научна степен доктор. 

16 януари 2012 г. Автор на становището: 

проф. дфн Майя Пенчева 


