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РЕФЕРАТ 

Расаева Зинаида Андреевна 

Методика обучения китайскому иероглифическому письму на 

основе социокультурного и ассоциативного подходов 

 

Объѐм дипломной работы составляет 48 страниц. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения. Количество использованных источников – 35. 

Ключевые слова: КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, ИЕРОГЛИФИКА, 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД, 

АССОЦИАТИВНЫЙ ПОДХОД. 

Объект исследования: обучение китайскому иероглифическому 

письму. 

Предмет исследования: методика обучения на основе 

социокультурного и ассоциативного подходов. 

Цель исследования: разработка методики обучения китайскому 

иероглифическому письму на основе социокультурного и ассоциативного 

подходов. 

Методы исследования: лингвистический анализ, классификация, 

метод выборки, моделирование. 

Полученные результаты и их новизна. В данной дипломной работе 

был осуществлен отбор иероглифов идеографической и 

фоноидеографической категории, изучен социокультурный компонент 

отобранных иероглифов, разработана методика преподавания 

иероглифического письма китайского языка, а также комплекс упражнений 

на основе социокультурного и ассоциативного подходов. 

Рекомендации по использованию. Результаты данного исследования 

могут быть использованы в дальнейшем изучении проблемы  преподавания 

иероглифики китайского языка, а также могут быть использованы в качестве 

методики обучения. 

Область применения: современный китайский язык, методика 

преподавания иероглифики китайского языка. 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Расаева Зінаіда Андрэеўна 

Методыка выкладання кітайскага іерагліфічнага пісьма на аснове 

сацыякультурнага і асацыятыўнага падыходаў 

 

Аб’ѐм дыпломнай працы складае 48 старонкі. Работа складаецца з 

уводзін, дзвюх глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і дадатку. Пры 

напісанні было выкарастана 35 крыніц. 

Ключавыя словы: КІТАЙСКАЯ МОВА, ІЕРАГЛІФІКА, МЕТОДЫКА 

ВЫКЛАДАННЯ, САЦЫЯКУЛЬТУРНЫ ПАДЫХОД, АСАЦЫЯТЫЎНЫ 

ПАДЫХОД.  

Аб'ект даследавання : навучанне кітайскаму іерагліфічнае пісьму. 

Прадмет даследавання: методыка навучання на аснове 

сацыякультурнага і асацыятыўнага падыходаў. 

Мэта даследавання : распрацоўка методыкі навучання кітайскаму 

іерагліфічнаму пісьму  на аснове сацыякультурнага і асацыятыўнага 

падыходаў. 

Метады даследвання: лінгвістычны аналіз, класіфікацыя, метад 

выбаркі, мадэляванне. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дадзенай дыпломнай працы быў 

ажыццѐўлены адбор іерогліфаў ідэаграфічнай і фоноідэаграфічнай катэгорыі, 

вывучаны сацыякультурны кампанент адабраных іерогліфаў, распрацавана 

методыка выкладання іерагліфічнага пісьма кітайскай мовы, а таксама 

комплекс практыкаванняў на аснове сацыякультурнага і асацыятыўнага 

падыходаў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі дадзенага даследавання 

могуць быць выкарыстаны ў далейшым вывучэнні праблемы выкладання 

іерагліфікі кітайскай мовы, а таксама могуць быць выкарыстаны ў якасці 

методыкі навучання. 

Галіна выкарыстання: сучасная кітайская мова, методыка 

выкладання іерагліфічнага кітайскага пісьма.    
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Rasaeva Zinaida Andreevna 

Methods of teaching Chinese hieroglyphic writing on the basis of socio-

cultural and associative approach 

 

The volume of the following diploma work is 48 pages. The diploma work 

consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a list of references and an 

appendix. 35 sources were used when writing. 

Key words: THE CHINESE LANGUAGE, HIEROGLYPHICS, 

TEACHING METHODS, SOCIOCULTURAL APPROACH, ASSOCIATIVE 

APPROACH.  

Object of the research: teaching  Chinese hieroglyphic writing. 

The subject of the research: teaching  methodology based on socio-cultural 

and associative approaches. 

The purpose of the research: development of teaching  Chinese 

hieroglyphic writing methodology on the basis of socio-cultural and associative 

approaches. 

Research methods: linguistic analysis, classification, sampling method, 

modelling. 

The obtained results in terms of novelty. In this thesis work has been 

carried out the selection of characters and ideographic fonoideographic categories, 

studied socio-cultural components of the selected characters, developed a 

technique of teaching of hieroglyphic writing of the Chinese language, as well as a 

set of exercises based on the socio-cultural and associative approaches. 

Recommendations for use. The results of this study can be used in further 

study of the problems of teaching Chinese hieroglyphics, and also can be used as a 

teaching method. 

Scope of use: contemporary Chinese language, methods of Teaching 

Chinese hieroglyphics. 
 


