
 

Курс за обучение в ОНС „Доктор“ 

Научно направление  3.1. Социология,антропология и науки за 

културата 

Докторантска(и) програма(и) Социология 

Код. Наименование на курса (учебната 

дисциплина) 

Приложение на качествените методи в 

изследванията на населението 

Титуляри на курса  Доц. д-р Елица Димитрова 

Език на обучение български 

 

 

Учебна 

заетост 

Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извън- 

аудиторна  

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация 10 

Научно есе  

Курсов учебен проект 20 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Обща извънаудиторна заетост 50 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 80 

Кредити аудиторна заетост1 30 

Кредити извънаудиторна заетост 50 

ОБЩО ЕКСТ 5 
 

 

Предварителни изисквания 

 

 

Цел и задачи на курса 

Целта на курса е да запознае студентите с основните стъпки при планирането и провеждането 

на качествени изследвания (дълбочинни интервюта, фокус групи, наблюдение) в областта на 

социалната демография в направленията раждаемост, смъртност, семейство, миграции, 

стареене на населението, изследвания на здравето и др. Основен акцент ще бъде поставен върху 

разработването на проект за емпирично изследване, базиран на качествени методи, 

инструментариум на изследването; избор на методика на регистрация; конструиране на 

извадки, анализ и обработка на резултати от качествени изследвания. 

 

 

 

                                                           
1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими 



Анотация на курса  

По време на курса обучаващите се първо ще бъдат запознати с основните теоретични 

направления и основните методи за анализ в областта на социално-демографските изследвания. 

Основният фокус ще бъде поставен върху навлизането и приложението на качествените метод 

за тази област на научни изследвания. Ще бъдат представени принципите на провеждане на 

качествени изследвания, базирани на дълбочинни интервюта, фокус групи и наблюдение в 

областта на социално-демографските изследвания – избор на изследователски проблем, 

разработване на инструментариум на изследването, извадкови стратегии, анализ и 

интерпретация на резултатите от изследванията. В няколко тематични блока ще бъдат 

представени основните изследователски проблеми и ще бъдат разгледани примери за 

изследвания, базирани на качествените методи в областта на раждаемостта и семейството, 

здравните поведения и нагласи, стареенето на населението, миграционните изследвания и 

изследванията жизнените преходи. Ще бъде дискуриран също така и мулти-методният подход 

като изследователска стратегия в областта на социално демографските изследвания, както и 

приложението на изследванията с участие и динамични изследвания (action research). 

 

Тематичен план 

1. Въведение в науката за населението – основни теоретични направления и основни методи за 

анализ.  

2. Източници на социално-демографска информация. Приложение на качествените изследвания 

в областта на социално-демографските изследвания. 

3. Методика на качествените изследвания – дълбочинно интервю, фокус група, наблюдение. 

Дизайн на социално-демографско изследване, базирано на качествените методи: разработване 

на инструментариум и извадка на изследването. 

4. Методика на качествените изследвания – дълбочинно интервю, фокус група, наблюдение. 

Дизайн на социално-демографско изследване, базирано на качествените методи: анализ и 

интерпретация на резултатите от изследването. 

5.  Изследователски подходи и приложение на качествените методи в изследванията на 

раждаемостта и семейството.    

6. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в изследванията на 

здравните нагласи и поведение. 

7. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в изследванията на 

стареенето на населението. 

8. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в миграционните 

изследвания. 

9. Изследователски подходи и приложение на качествените методи в областта на изследванията 

на жизнения път/ жизнените преходи. 

10. Мулти-методни изследвания. Подходи при комбинирането на количествени и/или 

качествени методи в областта на социално-демографските изследвания. 

11. Динамични изследвания, изследвания с участие и интервенции (action research) в областта 

на социално-демографските изследвания. 

 

Методи на оценяване  

Участие в семинарни занятия; защита на курсов проект. 

 

Форма на завършване 

Окончателната оценка се формира от 30% присъствие и активно участие в дискусиите по време 

на упражненията; 70% изработване и публична защита на курсов изследователски проект, 

включващприложението на качествените методи в областта на социалната демография. Проект 

задължително трябва да включва част, в която е описано приложението на определен метод. 

 

Допълнителни бележка 
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Препоръчана литература / Препоръчани информационни източници 

Основна: 

Дулов, В. и Маринов, М. 2012. Качествени методи в социологията. Благоевград: Унив. Изд. 

„Неофит Рилски“. 

Найденова, В., Джамджиева, М., и Стаевска, В. 2008, Качествени методи в социалните науки: 

Въведение. Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, София. 

Преса, Р. 2006. Речник по демография. София, Изд. „Авалон”. 

Сугарева, М. 2014. Демография, Методи на демографията. Пловдив: Унив. Изд. „Паисий 

Хилендарски“ 

Ченгелова, Е. 2016. Интервюто в социалните науки. София: Омда. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2011. The SAGE Handbook of qualitative research ( 4th ed.). Los 

Angeles: Sage Publications. 

Flick, U. (2002). An Introduction to Qualitative Research. London: Sage. 

Flick, U. 2018. Doing Triangulation and Mixed Methods. Sage qualitative research kit. 

Hinde, A. 2011. Demographic Methods. London: Hodder Education. 

Lundquist, Jennifer & Anderton, Douglas & Yaukey, David. (2014). Demography: The Study of 

Human Population 4th Edition. 

Silverman, D. (ed). 2016. Qualitative Research. Los Angeles: Sage. 

Steele, S. F. and J. Price (2004) Applied Sociology: Terms, Topics, Tools And Tasks. Belmont: 

Thomson/Wadsworth Publishing. 

Sullivan, T. (2012). Applied Sociology: Research and Critical Thinking. New York: Macmillan Publ. 

Company. 

 

Допълнителна: 

Социологически проблеми, 2008 (специален брой); Социологически проблеми, 2008, кн. 3-4; 

Социологически проблеми, 2013, кн. 1-2 (Метод и интерпретация). 

Сугарева, М. 2004. Въведение в демографията. София, изд. „Авалон”. 

Poston, D. & Micklin (eds). 2006. Handbook of Population. NY: Springer. 
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