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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Писмен изпит под формата на учебен проект или 
тематично есе. 
 

100 % 

Анотация на учебната дисциплина: 

 
Настоящият лекционен курс е предназначен за бакалавърската степен на обучение 
на студентите от специалност „Психология” към Софийски Университет „Св. Кл. 
Охридски”. В границите на шестдесет лекционни часа в курса се дискутират 
историческите и съвременни проблеми на емпирично-изследователското 
измерение на дисциплината социална психология. Обхванати са всички значими 
теоретико-методологически аспекти на емпиричния изследователски процес. 
Основните акценти са поставени върху: конкуриращите се изследователски 
парадигми; ефективността на конкретните методи; изследователския дизайн; 
изкуството на интерпретацията; оценяване и представяне на резултатите от 
проучването. Отделено е специално място на острите критични проблеми, 
съпътстващи традиционната методология и практика на социалнопсихологическото 
изследване. Обсъжда се статуквото на емпиричния социалнопсихологически 
подход в структурата на междудисциплинното социално изследване. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Получени знания в областта на общата и експерименталната психология и 
психологията на личността, основните теоретични перспективи на социалната 
психология. 

 

Очаквани резултати: 

Формиране на знания в областта на методология на социалнопсихологическото 
изследване 

 

Учебно съдържание 
 

№ Тема: Хорариум 

 
1. 

 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕМПИРИЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА  
ПЕРСПЕКТИВА В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 
 
Критиката на описателните форми на 
социалнопсихологическото познание и появата на емпирично-
изследователската ориентация. Дискусията за потребността от 
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1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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радикална промяна в развитието на социалната психология. 
Аргументите за ролята на емпиричните факти в конструирането 
на социалнопсихологическите теории. 
 

 
2. 

 
ЕМПИРИЧНОТО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И  
СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВОТО 
 
Изследването на критичните социални проблеми на 
обществото и приносът на емпиричния 
социалнопсихологически подход. Типология на причините за 
възникването на социалните проблеми. 
Масовопсихологическият ефект на критичните социални 
проблеми. Емпирично обоснованите анализи и прогнози за 
разрешаването на социалните проблеми. 
 

 
4 

 
3. 

 
ФИЛОСОФСКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА 
„МЕТОДОЛОГИЯ” 
 
Възникване и развитие на понятието за методология. 
Възприемането на понятието в природните и обществените 
науки. Общото и специфично разбиране на понятието за 
научен метод. Проблемът за методологическите различия в 
стратегиите на научните изследвания. Методологически 
приоритети, методологически грешки и качество на научното 
познание. Методологията като критерий за разграничението 
между научното и житейското познание 
 

 
4 

 
4. 

 
ДОМИНИРАЩАТА МЕТОДОЛОГИЯ НА  
СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 
 
Позитивизмът и постпозитивизмът като предпоставка за 
социалнопсихологическите изследвания. Общото и различието 
между позитивизма и постопозитивизма. Постопозитивистките 
„граници” за обективност на научното изследване и 
изследователските резултати. Очакванията за „изравняване” 
на научните статуси между природните и обществените науки. 
Дискусията за сциентиската ориентация на социалната 
психология. 

 
2 

 
5. 

 
РАЗВИТИЕТО НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ПАРАДИГМИ СЛЕД 
ПОЗИТИВИЗМА И ПОСТОПОЗИТИВИЗМА 

 
2 
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Конструктивизмът; киритичната теория; етническият модел; 
моделът на феминизма; културният изследователски модел. 
Онтологически и епистемологически различия на парадигмите. 
Съществува ли „война” между парадигмите? Какъв е 
парадигмалният избор на социалната психология? 
 

 
6. 

 
КРИТИКАТА НА ДОМИНИРАЩАТА МЕТОДОЛОГИЧЕСКА 
ТРАДИЦИЯ В СЪВРЕМЕННАТА ЕМПИРИЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ПРАКТИКА НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 
 
Отправните позиции на критиката: онтологически, 
епистемологически и морални измерения. Причините за 
устойчивостта на традиционната емпирично-изследователска 
ориентация: властта в науката; социалната подкрепа на 
обществените институции; препятствията пред 
разпространението на критиката. 
 

 
2 

 
7. 

 
ЕМПИРИЧНОТО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКО И  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНЕ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 
Критичните социални проблеми и потребността от 
междудисциплинно социологическо и 
социалнопсихологическо изследване. Социалнопсихичните и 
социологическите факти в полето на човешкото поведение. 
Социалната активност и общественото функциониране в 
интерпретацията на социологията и социалната психология. 
Онтологически и емпистемологически сходства между 
социологическото и социалнопсихологическото изследване. 
 

 
2 

 
8. 

 
ГРАНИЦИТЕ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
В СФЕРАТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ 
 
Специфика на емпиричните факти  в 
социалнопсихологическото, общопсихологическото и 
личностно психологическото изследване. Единицата на анализ 
в теоретичните обобщения на социалнопсихолгическите 
изследвания. Междудисциплинното сближаване на 
личностната и социалнопсихологическото изследване: 
условните граници между индивидуалното и груповото 
социално поведение. 

 
2 
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9. 

 
ТИПОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
Понятие за фундаментални изследвания. Съдържателни 
характеристики на приложните изследвания. Типология на 
социалнопсихологическите изследвания според критериите: 
цели, дизайн и методи. Стратегията на междудисциплинните 
психологически изследвания. Дискусията за дистанцията 
между теоретичните и приложни изследвания в социалната 
психология. 
 

 
2 

 
10. 

 
ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
Доминиращият модел на изследователския процес: аналогията 
с подхода на природните науки. „Твърдата” структура на 
изследователския процес и контекста на постпозитивистката 
парадигма. Инвариантните елементи на традиционното 
социалнопсихологическо изследване: предразсъдъчната 
съпротива срещу постмодерната методологическа критика. 
 

 
2 

 
11. 

 
ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО НАЧИН НА ПОЗНАНИЕ 
 
Емпиричното изследване – „инструмент” за промяната на 
отношението между знанието и незнанието за социалния свят. 
Процесуалният характер на емпиричното изследване: 
познавателните резултати като продукт от серия 
взаимосвързани дейности. Случайният характер на 
събитийното житейско познание и познанието като следствие 
от дисциплирана изследователска активност. Комулацията на 
познанието за света – сглобяването на „малките отговори” от 
конкретните емпирични изследвания. 
 

 
2 

 
12. 

 
ИЗБОРЪТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ 
 
Изборът на проблем – отправната точка на изследователския 
процес. Характеристики на изследователския проблем: 
академична и практическа значимост; осезаемост и 
комплексност; степени на социокултурна ценност. Мотиви при 
избора на изследователски проблем. Стесняване и изясняване 

 
2 
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на избрания проблем – пътят от първоначалната идея до 
работното понятие на изследваната тема. Дискусията за 
избора на изследователски проблем и равнището на 
познавателната възможност на научната практика.  
 

 
13. 

 
ИЗБОР НА ПРОМЕНЛИВИ 
 
Концепти и променливи. Понятие за операционализация. 
Необходимостта от дефиниране на концептите в емпирични 
термини. Намиране на променливи за концептите: хипотези. 
Намиране на променливи за концептите: изследователски 
цели. Въпросът за валидността. Обобщения върху този етап от 
изследователския процес. 
 

 
2 

 
14. 

 
НАМИРАНЕ НА ИЗМЕРИТЕЛИ ЗА ПРОМЕНЛИВИТЕ 
 
Логиката на измерването. Измерването в социалните и 
бихевиоралните науки. Използване на наблюдението за 
измерване на променливи. Използване на интервю и 
въпросници за измерване на променливи. Проучване на 
променливи за измерване на променливи. Валидност. 
Надеждност. Обобщения. 
 

 
2 

 
15. 

 
ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДИЗАЙН 
 
Изследване на случай. Лонгитюдно изследване. Сравнение. 
Експеримент. Как избираме изследователски дизайн? Контрол 
върху влиянието на други променливи. Обобщения върху 
взаимовръзката между: изборът на изследователски проблем.; 
избор на променливи; намиране на измерители за 
променливите; и избор на изследователски дизайн. 
 

 
2 

 
16. 

 
ИЗБОР НА ИЗВАДКА 
 
Извадката н социологическите и социалнопсихологическите 
изследвания. Как да изберем извадка? Видове процедури за 
избор на извадка. Процедура за съставяне на неслучайна 
извадка: 1) вероятностна извадка; 2) извадка на вероятностна 
квота; 3) целенасочена извадка; 4) систематично групирана 
извадка. Случайни процедури за избор на извадка: 1) проста 
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случайна извадка; 2) системна извадка; 3) стратифицирана 
извадка; 4) клъстърна извадка. Определяне размера на 
извадката. 
 

 
17. 

 
ЛАБОРАТОРНИЯТ СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ 
 
Постпозитивистките основи на лабораторното 
експериментиране. Причини за доминирането на 
лабораторния експеримент в традиционната социална 
психология: сциентистките пристрастия и поддържането на 
научната власт. Процесуалните измерения на лабораторното 
експериментиране. Критиката на метода от методологически и 
етически позиции. Иманентната критика и фиктивните 
промени на лабораторния социалнопсихологически 
експеримент. Сравнението на лабораторния експеримент с 
другите методи на социалната психология (интервюто, 
наблюдението, проучването на документи, биографичният 
метод, анализът на текстове). 
 

 
2 

 
18. 

 
РОЛЯТА НА ПРОБНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ  
ПРОЦЕС 
 
Кога е необходимо пробното изследване? Какви са 
очакванията към пробното изследване? Степени и насоки на 
използване резултатите от пробното изследване. 
Методическите изисквания към подготовката и реализацията 
на пробното изследване. 
 

 
2 

 
19. 

 
ЕТАПЪТ „СЪБИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ” 
 
Тренинг на помощния изследователски екип: запознаване с 
целите, задачите и инструментариума на изследването. 
Запознаването с характеристиките на респондентите и 
условията на изследователския терен. Тестиране на 
резултатите от тренинга с изследователския екип. Създаване 
на работеща система за контрол на теренната изследователска 
работа. 
 

 
2 

 
20. 

 
ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО  
ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
2 
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Професионалният кодекс на учения. Моралният респект към 
изследваните лица. Кога е необходимо гарантирането на 
анонимността на респондентите? Дискусията за 
манипулирането на изследователските данни. Доверието на 
респондентите и моралната позиция на изследователя. 
Критичният проблем за институционалната лоялност. Етичната 
гледна точка на „Критичната социална психология”. 
 

 
21. 

 
АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ДАННИ 
 
Отговорът на въпросите: „Какво се търси?”; „Какво се 
открива?”; Какви са заключенията?”; За кого са приложими 
изследователските резултати?”. Форми и стил на 
изследователските доклади. Интерпретацията на 
изследователските данни: ролята на правилата и ролята на 
автора. Предизвикателствата на постмодерното мислене към 
интерпретацията на данните в научните анализи. 
 

 
2 

 
22. 

 
ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНОПСИХОЛГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ 
ПРОЦЕСИ 
В ОБЩЕСТВОТО. 
 
Социалнопсихолгическите изследвания – ключови сфери на 
влияние: 1) политически и етнически конфликти; 2) 
икономически кризи; 3) ценностни деформации и регресивни 
социокултурни промени; 4) критични екзистенциални 
проблеми в междуличностните отношения; 5) 
междупоколенчески противоречия и интеграционни процеси в 
обществото. 
 

 
2 

 
23. 

 
СТАТУСЪТ НА ЕМПИРИЧНИЯ СОЦИОЛНОПСИХОЛГИЧЕСКИ  
ПОДХОД В МЕЖДУДИСЦИПЛИННИТЕ СОЦИАЛНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
Понятие за междудисциплинно изследване. Комплексността 
на проучвания проблем, приоритетните цели и йерархията на 
различните изследователски подходи. Постмодерната визия за 
„размитите” жанрове в хуманитерните и обществените 
изследвания. Ограничената перспектива на строго 
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специализираните проучвания. 
 

 
24. 

 
ЕМПИРИЧНОТО СОЦИАЛНОПСИХОЛГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ В  
ПЕРСПЕКТИВАТА НА СОЦИАЛОГИЧЕСКАТА И  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Понятия за психологическа и социологическа социална 
психология. Различията на емпиричните подходи в двете 
ориентации на социалната психология. Тенденции за 
интегриране на двете ориентации. 
 

 
2 

 
25. 

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧНАТА И ЕТНОМЕТОДОЛГИЧЕСКАТА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРАКТИКА. 
 
Парадигмалните граници на двата подхода. Оценка на 
изследователските резултати от позициите на социологията и 
социалната психология. Проблемът за изследователските 
методи, емпиричните факти и интерпретативната практика на 
анализи и обобщения. Критична оценка на 
феноменологичната и етнометодологичната изследователска 
перспектива. 
 

 
2 

 
26. 

 
ДИСКУРСИВНИЯТ АНАЛИЗ В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 
 
Понятие за дискурс. Подходът на М. Фукс. Адаптацията на 
проблематиката в социалната психология. Дискурс и социална 
структура. Дискурсивният анализ като социална практика. 
Дискурсивният анализ като радикална алтернатива на 
традиционното социалнопсихологическо изследване. 
Дискурсивният анализ в оценката на „Критичната социална 
психология”. 
 

 
2 

 
27. 

 
БЪДЕЩЕТО НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКО  
ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
Тенденция към промяна на доминиращата парадигма. 
Преоценка на ценностната позиция на изследователя. 
Дистанциране на социалнопсихологическото изследване от 
строгите правила на постпозитивизма. Продължаване на 

 
2 
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дискусията за релативността на социалната реалност. Критичен 
преглед на теориите, основани на резултатите от 
традиционните емпирични социалнопсихолгически 
изследвания. 
 

 

Конспект за изпит 
 

№ Тема: 

1. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕМПИРИЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА  
ПЕРСПЕКТИВА В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 
 
 
Критиката на описателните форми на социалнопсихологическото познание и 
появата на емпирично-изследователската ориентация. Дискусията за 
потребността от радикална промяна в развитието на социалната психология. 
Аргументите за ролята на емпиричните факти в конструирането на 
социалнопсихологическите теории. 
 

2. ЕМПИРИЧНОТО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И  
СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВОТО 
 
Изследването на критичните социални проблеми на обществото и приносът 
на емпиричния социалнопсихологически подход. Типология на причините за 
възникването на социалните проблеми. Масовопсихологическият ефект на 
критичните социални проблеми. Емпирично обоснованите анализи и 
прогнози за разрешаването на социалните проблеми. 
 

3.  
ФИЛОСОФСКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА „МЕТОДОЛОГИЯ” 
 
Възникване и развитие на понятието за методология. Възприемането на 
понятието в природните и обществените науки. Общото и специфично 
разбиране на понятието за научен метод. Проблемът за методологическите 
различия в стратегиите на научните изследвания. Методологически 
приоритети, методологически грешки и качество на научното познание. 
Методологията като критерий за разграничението между научното и 
житейското познание 
 
 

4. ДОМИНИРАЩАТА МЕТОДОЛОГИЯ НА  
СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 
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Позитивизмът и постпозитивизмът като предпоставка за 
социалнопсихологическите изследвания. Общото и различието между 
позитивизма и постопозитивизма. Постопозитивистките „граници” за 
обективност на научното изследване и изследователските резултати. 
Очакванията за „изравняване” на научните статуси между природните и 
обществените науки. Дискусията за сциентиската ориентация на социалната 
психология. 
 

 
5. 

 
РАЗВИТИЕТО НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ПАРАДИГМИ СЛЕД ПОЗИТИВИЗМА И 
ПОСТОПОЗИТИВИЗМА 
 
Конструктивизмът; киритичната теория; етническият модел; моделът на 
феминизма; културният изследователски модел. Онтологически и 
епистемологически различия на парадигмите. Съществува ли „война” между 
парадигмите? Какъв е парадигмалният избор на социалната психология? 
 

6.  
КРИТИКАТА НА ДОМИНИРАЩАТА МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ В 
СЪВРЕМЕННАТА ЕМПИРИЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРАКТИКА НА 
СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 
 
Отправните позиции на критиката: онтологически, епистемологически и 
морални измерения. Причините за устойчивостта на традиционната 
емпирично-изследователска ориентация: властта в науката; социалната 
подкрепа на обществените институции; препятствията пред 
разпространението на критиката. 
 

7.  
ЕМПИРИЧНОТО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКО И  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНЕ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 
Критичните социални проблеми и потребността от междудисциплинно 
социологическо и социалнопсихологическо изследване. 
Социалнопсихичните и социологическите факти в полето на човешкото 
поведение. Социалната активност и общественото функциониране в 
интерпретацията на социологията и социалната психология. Онтологически и 
емпистемологически сходства между социологическото и 
социалнопсихологическото изследване. 
 
 

8.  
ГРАНИЦИТЕ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В СФЕРАТА НА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ 



 12 

 
Специфика на емпиричните факти  в социалнопсихологическото, 
общопсихологическото и личностно психологическото изследване. 
Единицата на анализ в теоретичните обобщения на 
социалнопсихолгическите изследвания. Междудисциплинното сближаване 
на личностната и социалнопсихологическото изследване: условните граници 
между индивидуалното и груповото социално поведение. 
 

9.  
ТИПОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
Понятие за фундаментални изследвания. Съдържателни характеристики на 
приложните изследвания. Типология на социалнопсихологическите 
изследвания според критериите: цели, дизайн и методи. Стратегията на 
междудисциплинните психологически изследвания. Дискусията за 
дистанцията между теоретичните и приложни изследвания в социалната 
психология. 
 

10.  
ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
Доминиращият модел на изследователския процес: аналогията с подхода на 
природните науки. „Твърдата” структура на изследователския процес и 
контекста на постпозитивистката парадигма. Инвариантните елементи на 
традиционното социалнопсихологическо изследване: предразсъдъчната 
съпротива срещу постмодерната методологическа критика. 
 

11.  
ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО НАЧИН НА ПОЗНАНИЕ 
 
Емпиричното изследване – „инструмент” за промяната на отношението 
между знанието и незнанието за социалния свят. Процесуалният характер на 
емпиричното изследване: познавателните резултати като продукт от серия 
взаимосвързани дейности. Случайният характер на събитийното житейско 
познание и познанието като следствие от дисциплирана изследователска 
активност. Комулацията на познанието за света – сглобяването на „малките 
отговори” от конкретните емпирични изследвания. 
 
 
 
 

12.  
ИЗБОРЪТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ 
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Изборът на проблем – отправната точка на изследователския процес. 
Характеристики на изследователския проблем: академична и практическа 
значимост; осезаемост и комплексност; степени на социокултурна ценност. 
Мотиви при избора на изследователски проблем. Стесняване и изясняване 
на избрания проблем – пътят от първоначалната идея до работното понятие 
на изследваната тема. Дискусията за избора на изследователски проблем и 
равнището на познавателната възможност на научната практика.  
 

13.  
ИЗБОР НА ПРОМЕНЛИВИ 
 
Концепти и променливи. Понятие за операционализация. Необходимостта 
от дефиниране на концептите в емпирични термини. Намиране на 
променливи за концептите: хипотези. Намиране на променливи за 
концептите: изследователски цели. Въпросът за валидността. Обобщения 
върху този етап от изследователския процес. 
 

14.  
НАМИРАНЕ НА ИЗМЕРИТЕЛИ ЗА ПРОМЕНЛИВИТЕ 
 
Логиката на измерването. Измерването в социалните и бихевиоралните 
науки. Използване на наблюдението за измерване на променливи. 
Използване на интервю и въпросници за измерване на променливи. 
Проучване на променливи за измерване на променливи. Валидност. 
Надеждност. Обобщения. 
 

15.  
ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДИЗАЙН 
 
Изследване на случай. Лонгитюдно изследване. Сравнение. Експеримент. 
Как избираме изследователски дизайн? Контрол върху влиянието на други 
променливи. Обобщения върху взаимовръзката между: изборът на 
изследователски проблем.; избор на променливи; намиране на измерители 
за променливите; и избор на изследователски дизайн. 
 

16.  
ИЗБОР НА ИЗВАДКА 
 
Извадката н социологическите и социалнопсихологическите изследвания. 
Как да изберем извадка? Видове процедури за избор на извадка. Процедура 
за съставяне на неслучайна извадка: 1) вероятностна извадка; 2) извадка на 
вероятностна квота; 3) целенасочена извадка; 4) систематично групирана 
извадка. Случайни процедури за избор на извадка: 1) проста случайна 
извадка; 2) системна извадка; 3) стратифицирана извадка; 4) клъстърна 
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извадка. Определяне размера на извадката. 
 

17.  
ЛАБОРАТОРНИЯТ СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ 
 
Постпозитивистките основи на лабораторното експериментиране. Причини 
за доминирането на лабораторния експеримент в традиционната социална 
психология: сциентистките пристрастия и поддържането на научната власт. 
Процесуалните измерения на лабораторното експериментиране. Критиката 
на метода от методологически и етически позиции. Иманентната критика и 
фиктивните промени на лабораторния социалнопсихологически 
експеримент. Сравнението на лабораторния експеримент с другите методи 
на социалната психология (интервюто, наблюдението, проучването на 
документи, биографичният метод, анализът на текстове). 
 

18.  
РОЛЯТА НА ПРОБНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ  
ПРОЦЕС 
 
Кога е необходимо пробното изследване? Какви са очакванията към 
пробното изследване? Степени и насоки на използване резултатите от 
пробното изследване. Методическите изисквания към подготовката и 
реализацията на пробното изследване. 
 

19.  
ЕТАПЪТ „СЪБИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ” 
 
Тренинг на помощния изследователски екип: запознаване с целите, 
задачите и инструментариума на изследването. Запознаването с 
характеристиките на респондентите и условията на изследователския терен. 
Тестиране на резултатите от тренинга с изследователския екип. Създаване 
на работеща система за контрол на теренната изследователска работа. 
 

20.  
ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКОТО  
ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
Професионалният кодекс на учения. Моралният респект към изследваните 
лица. Кога е необходимо гарантирането на анонимността на респондентите? 
Дискусията за манипулирането на изследователските данни. Доверието на 
респондентите и моралната позиция на изследователя. Критичният проблем 
за институционалната лоялност. Етичната гледна точка на „Критичната 
социална психология”. 
 



 15 

21.  
АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ДАННИ 
 
Отговорът на въпросите: „Какво се търси?”; „Какво се открива?”; Какви са 
заключенията?”; За кого са приложими изследователските резултати?”. 
Форми и стил на изследователските доклади. Интерпретацията на 
изследователските данни: ролята на правилата и ролята на автора. 
Предизвикателствата на постмодерното мислене към интерпретацията на 
данните в научните анализи. 
 

22.  
ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНОПСИХОЛГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ 
В ОБЩЕСТВОТО. 
 
Социалнопсихолгическите изследвания – ключови сфери на влияние: 1) 
политически и етнически конфликти; 2) икономически кризи; 3) ценностни 
деформации и регресивни социокултурни промени; 4) критични 
екзистенциални проблеми в междуличностните отношения; 5) 
междупоколенчески противоречия и интеграционни процеси в обществото. 
 

23.  
СТАТУСЪТ НА ЕМПИРИЧНИЯ СОЦИОЛНОПСИХОЛГИЧЕСКИ  
ПОДХОД В МЕЖДУДИСЦИПЛИННИТЕ СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
Понятие за междудисциплинно изследване. Комплексността на проучвания 
проблем, приоритетните цели и йерархията на различните изследователски 
подходи. Постмодерната визия за „размитите” жанрове в хуманитерните и 
обществените изследвания. Ограничената перспектива на строго 
специализираните проучвания. 
 

24.  
ЕМПИРИЧНОТО СОЦИАЛНОПСИХОЛГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ В  
ПЕРСПЕКТИВАТА НА СОЦИАЛОГИЧЕСКАТА И  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Понятия за психологическа и социологическа социална психология. 
Различията на емпиричните подходи в двете ориентации на социалната 
психология. Тенденции за интегриране на двете ориентации. 
 

25.  
ФЕНОМЕНОЛОГИЧНАТА И ЕТНОМЕТОДОЛГИЧЕСКАТА  
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРАКТИКА. 
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Парадигмалните граници на двата подхода. Оценка на изследователските 
резултати от позициите на социологията и социалната психология. 
Проблемът за изследователските методи, емпиричните факти и 
интерпретативната практика на анализи и обобщения. Критична оценка на 
феноменологичната и етнометодологичната изследователска перспектива. 
 

26.  
ДИСКУРСИВНИЯТ АНАЛИЗ В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 
 
Понятие за дискурс. Подходът на М. Фукс. Адаптацията на проблематиката в 
социалната психология. Дискурс и социална структура. Дискурсивният 
анализ като социална практика. Дискурсивният анализ като радикална 
алтернатива на традиционното социалнопсихологическо изследване. 
Дискурсивният анализ в оценката на „Критичната социална психология”. 
 

27.  
БЪДЕЩЕТО НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКО  
ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
Тенденция към промяна на доминиращата парадигма. Преоценка на 
ценностната позиция на изследователя. Дистанциране на 
социалнопсихологическото изследване от строгите правила на 
постпозитивизма. Продължаване на дискусията за релативността на 
социалната реалност. Критичен преглед на теориите, основани на 
резултатите от традиционните емпирични социалнопсихолгически 
изследвания. 
 

 
Библиография 

 
1. Арънсен, Е., ( 2009 ). Човекът – „социално животно“. София: Наука и Изкуство, 

София., 1986. 
2. Градев, Д., ( 2012 ). Критичната социална психология. София, Изток-Запад. 
3. Градев, Д., ( 2010 ). Стигма и личностна биография. София, Изток-Запад. 
4. Градев, Д., ( 2005 ). Психология на масите. София, Наука и изкуство. 
5. Градев, Д., ( 2009 ). Стигмата на бюрокрацията. Сп. Социология, София 
6. Градев., Д., ( 2008). Слухове и динамика на масовото поведение. София, 

Годишник на СУ, Том 93, стр. 5-41. 
 

7. Градев., Д., ( 2010 ). Самооценка, аспирации за успех, отношение към 
бъдещето: импликации на  личностната биография. София, сп. Педагогика. 

8. Градев, Д., ( 1983 ). Промените в социалната психика. София. 
9. Градев, Д., ( 1984 ). Социалните роли на личността. София. 



 17 

10. Градев, Д., ( 1987 ). Събитията в жизнения път на личността. София. 
11. Градев, Д., ( 2001 ). Социална психология на масовото поведение. София. 
12. Николов, Найден., ( 2008 ). Етнонационалната проблематика - между 

универсалното и уникалното. Студия в Годишника на СУ”Св. Климент 
Охридски”, книга Психология, том 93, 297-319 стр. 

13. Калинов, К. (2001) Статистически методи в поведенческите и социалните 
науки, София: НБУ. 

14. Цыба, В. (1981№ Математика – статистически основы социалогических 
исследований. Москва: Финансы и статистика. 

15. Фотев, Г. (2004) Диалогична социология. София: „Изток-Запад. 
16. Джонев, С. (1996) Социална психология, . 1. София: Софи-Р. 
17. Андреева, Г. (1983) Социална психология. София: Наука и изкуство. 
18. Андреева, Л. (състав.) (2001) Социална психология (христоматия). София: 

Дилок. 
19. Градев, Д. (състав.) (2002) Христоматия по социална психология /възникване, 

предмет, изследователски методи/. София: Софи-Р. 
20. Пенто, Р. М. Гравитц (1972) Методы социалных наук. Москва: Прогресс. 
21. Съйкова, И. Б. Чакалов (1977) Методология и методика на социологическите 

изследвания. София: Наука и изкуство. 
22. Петкова, К. (2003) Социални нагласи и поведение. София: Изд. на Институт по 

социология. 
23. Стюарт, Д., П. Шамдасани (2001). Фокус-групи. Теория и практика. София: ИК 

„Семарш”. 
24. Ackroyd, S. and Hughes, J. A. (1981). Data Callection in Context. Longman, London. 
25. Aron, A., Aron, E. N. (1990). The heart of social psychology. Lexington, MA: Heath. 
26. Aranson, E. Marrill, J. (1969) Experimentation in Social Psychology. In: Handbool of 

Social Psychology, vol. 2, ed. G. Lindzey and E. Aranson (2nd ed.: Reading Mass: 
Addison Wesley, p. 1-79. 

27. Aronson, E. Ellsworth P., Carlsmith, J. M. Conzales, M. (1990). Methods of research 
in social psychology. New York: Random House. 

28. Babbie, Earl R. (1983) The Practice of Social Research. Belmont, Calif.: Wadsworth. 
29. Berry, R. (1966) How to write a research paper. Oxford, Pergamon. 
30. Breakwell, G. Hamond, S. and Rite-Schaw, C. (1994). Research Methods in 

Psychology. 
31. Deniz, N. (ed.) (1973). Sociological Methods. Aldine Publishing Company Chicago. 
32. Ferman, G. S. and Levin, J. (1971). Social Science Research: A Henbook for 

Students, Schenkman, New York. 
33. Golden, M. Patricia (1976). The Research Experience. Itasca, ill.: Peacock 

Publishers. 
34. Hoinville, G. Jowell, R. and associates. (1978). Survey Research Practice, Henmann. 

London. 
35. Loftland, Johk, Loftland, Lyn (1984). Analyzing Social Settings. Belmont, Calif.: 

Wadsworth. 



 18 

36. Mark, M. M. Cook, T. D., and Diamond, S. S. (1976). Fourteen Years of Social 
Psychology: A Growing Commitment to Field Experinetation. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 2, 154-157. 

37. Moser, C. and kalton, G. (1971). Survey Methods in Social Investigation. Aldershot. 
38. Nachmias, D., Nahmias, Ch. (1987). Research Methods in the Social Sciences. St. 

Martin Press. New York. 
39. Popper, K. (1960). The Logic of Scientific Discovery. Hutchinson and Co. Ltd. 

London. 
40. Rosental, R. Rosnaw, R. L. (1991). Essentials of behavioral research: Methods and 

data analysis. New York: McGraw-Hill. 
41. Smith, M. B. (1972) Is Experimental Social Psychology Advancing? Journal of 

Experimental Social Psychology, 8, 86-96. 
42. Sudman, S. (1976). Applied Sampling. Academic Press. 
43. Turabian, Kte L. (1973). A manual for writers of term papers, theses and 

dissertations. Chicago, University of Chicago Press. 
44. Myers, D. (2010). Social Psychology (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.  
45. Baron, R. A. & Branscombe, N. R. (2012). Social Psychology (13 th ed.).  Upper 

Saddle River, NJ: Pearson.  
46. Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2011). Social Psychology (6 th Ed.) Harlow, England: 

Pearson.  
47. Sanderson, C. A. (2010). Social Psychology. New York, NY: Wiley.  

 
 
Дата: 17.03.2014 Съставил: 
   
  Проф. д. ф. н. Дончо Градев  


