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Предварителни изисквания 

Не се предполагат специални предварителни познания. Желателно е студентите 

да имат вкус към формални структури и строги доказателства.  

 

Цели на курса 

Студентите ще бъдат запознати със съвременните математически методи във 

формалната логика, развивани от следата на 19. век до наши дни. Ще бъдат изложени 

строги доказателства за семантиката на класическата съждителна и предикатна логика, 

за силогистиката, апарата на теория на множествата и др. Получените познания 

представляват самостоятелна ценност, но могат да бъдат използвани като необходима 

основа за семантиките на некласическите логики – модални, темпорални и пр. 

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 

Ще бъдат изложени основните понятия и методи на съвременната 

математическа логика и теорията на множествата. След началото на 20. век и особено в 

неговата втора половина тези науки се превърнаха в съществена част от аналитичната 

философия, епистемологията, когнитивните тауки, информатиката, лингвистиката и др. 

Студентите ще бъдат обучени на  строгия и еднозначен формален език, на който те да 

превеждат човешките разсъждения. Като краен резултат ще бъдат овладени главните 

методи за проверка на правилността на разсъжденията. Курсът включва класическото 

съждително смятане (логически операции и техните таблици, решаване на логически 

задами с формули); предикатна логика (превод от естествен на формален език, релации, 

логически закони, решаване на задачи); Аристотелова силогистика (съвременно 

третиране на силогистиката, Лайбницови аритметични модели); алгебри на Бул. 

Основни теми: 

1. Език на съждителната логика: азбука и синтаксис на логическия език; 

принципи на превода от естествен на формален език; логически операции.  

2. Бинарни системи: принципи на двоичните означения; двоична аритметика; 

хексаграмите в китайската Книга на промените (И-дзин). 

3. Семантика на логическия език: логически стойности; принципи на 

двузначната логика; истинност на съжденията и логически закони; преобразуване на 

формули и нормални форми; решаване на логически задачи с формални средства. 

4. Език на предикатната логика: недостатъчност на езика на съждителната 

логика за изразяване на някои разсъждения; азбука и синтаксис на предикатната 

логика; превод на разсъждения на езика на предикатната логика.  

5. Семантика на предикатната логика: истинност на субектно-предикатни 

конструкции; квантори; най-важни предикатни закони. 



6. Релации: често срещани релации и техните формални съответствия; 

приложения във формализацията на роднинските връзки. 

7. Аристотелова силогистика: традиция и съвременно третиране; Ойлерови 

кръгове; аритметизация на Лайбниц. 

8. Теория на множествата: операции с множества и техните закони; Буловите 

алгебри като структури, изявяващи общото между съждения, множества, свойства, 

понятия и случайни събития. 

9. Безкрайни множества: дефиниция на абстрактната безкрайност; йерархия 

на безкрайните множества (дискретни множества и континуум); теоретико-множествен 

подход към типовете изкуства от гледище на изразните им средства. 
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