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ÄÎÖ. ÑÈÉÊÀ ÃÎ×ÅÂÀ ÍÀ 65 ÃÎÄÈÍÈ
Доц. д-р Сийка Петкова Гочева е
родена на 16 юли 1949 г. в гр. Нова Загора.
През 1972 г. завършва специалност „Руска филология” във ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“. Две години работи като учител в ОУ с. Бояджик, окр.
Ямбол, а след това постъпва на работа
във Великотърновския университет, където преминава цялата £ трудова кариера.
От 1974 до 1979 г. е асистент по
практически руски език в катедра „Руски език“, от 1980 до 1988 г. – старши асистент, а от 1989 до 2001 г. –
главен асистент. През 1994 г. защитава докторска (кандидатска) дисертация на тема «Собирательные существительные со значением
„представители живой природы” (на материале русского и болгарского языков)», а през 2002 г. е избрана за доцент по славянски
езици.
Доц. Гочева чете лекции по съвременен руски език (словообразуване и морфология), историческа граматика на руския език,
история на руския книжовен език, два избираеми курса: на бакалаври „Руска филология” – «Основни принципи на етимологичния
анализ» и в магистърската програма по транслатология «Историкокултурни компоненти на лингвистичното описание на руския и
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българския език». Води също упражнения по практически руски
език – лексика, развитие на речта, писмена реч.
Специализира в Русия през 1976 и 1981 г.
В периода 1997–2000 г. е лектор и във филиала на Русенския
университет в гр. Силистра. През април 2007 г. изнася цикъл лекции
по историческа лингвистика в Сегедския университет – Унгария, а
през април 2013 г. провежда практически упражнения по писмена
реч в Лодзкия университет – Полша.
Научните интереси на доц. Сийка Гочева са в следните основни
области: руска и българска лексикология (предмет на изследвания
са руските и българските събирателни съществителни), семантика,
руска морфология, словообразуване, фразеология; съпоставителни
изследвания (български и руски); лексикография. Автор и съавтор е
на учебници и учебни помагала по лексика, писмена реч и историческа фонетика; речници и справочници. Съавтор е на първата в
българската русистика учебна аудиокнига: Анатолий Алексин. Домашний совет. Текст. Русско-болгарский словарь. Словарь глагольного управления. Велико Търново, 2006.
Участва в следните научно-изследователски проекти: „Славянските предлози в синхронен и диахронен аспект: морфология и
синтаксис“, разработван съвместно с Филологическия факултет на
Московския държавен университет „М. Ломоносов” и завършил с издаване на сборник „Славянските предлози“, изд. „ИВИС”, Велико
Търново, 2007; „Успореден корпус на руски и български текстове”
(http://rbcorpus.com/), завършил със създаване на сайт rbcorpus.com.
Редактор е на 7 научни сборника и учебни помагала, а също
научен ръководител на редица дипломанти.
Преподавателската и творческа дейност на доц. Гочева е свързана с развитието на русистиката във Великотърновския университет,
град Велико Търново и страната. Член е на Дружеството на русистите
в България от 1973 г.
Магдалена Ганчева

149

