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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 60 

Семинарни упражнения 60 

  

Обща аудиторна заетост 120 

Извънаудиторна 

заетост 

Подготовка за седмичните семинарни упражнения 90 

Реферат на текст от семинарните упражнения 10 

Подготовка за два семестриални теста 40 

Подготовка за завършителния изпит 40 

  

Обща извънаудиторна заетост 180 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 400 

Кредити аудиторна заетост 7 

Кредити извънаудиторна заетост 2 

ОБЩО ЕКСТ 9 

 

 

 

 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Текущ семестриален тест – първи семестър 25 

2.  Текущ семестриален тест – втори семестър 25 

3.  Заключителен тест през сесията 50 

                                                      
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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Анотация на учебната дисциплина: 

 

В курса студентите се запознават, исторически и систематично, с най-съществените 

моменти (концепции, позиции), през които се е разгърнала философска рефлексия 

върху основите на съвременната логическата теория (формална логика). Това 

включва, най-напред, изясняване на базисните понятия (категории), с чиято помощ 

формалната логика бива изграждана – като ‘истинаʼ, ‘изречениеʼ, ‘пропозицияʼ, 

‘предикатʼ, ‘пропозиционална функцияʼ, ‘сингуларен терминʼ, ‘референцияʼ, ‘сми-

сълʼ, ‘елементарно изречениеʼ, ‘логически съставено изречениеʼ, ‘аналитичностʼ, 

‘логическа импликацияʼ, ʻпротиворечиеʼ и др. След въвеждането на тази термино-

логия и, съотв., след овладяването на артикулируемия с нейна помощ технически 

инструментариум акцентът пада върху практикуването на логическия анализ като 

подход или органон за решаване на философски проблеми – като тези за съществу-

ването, идентичността, необходимостта, тези за статута на философското знание, за 

безсмисленността на метафизическите изречения и др. Авторите, задаващи тема-

тичната основа на курса, са логиците и аналитични философи: Фреге, Ръсел, Вит-

генщайн, Карнап, Куайн, Стросън, Крипке и др. 

 

 

 

Предварителни изисквания: 

Преминат курс по Формална логика. 

 

 

Очаквани резултати: 

 

Първо: познаване на основните понятия, с които се изгражда съвременната логи-

ческа теория, и разбиране за начина, по който тези понятия се въвеждат и изясняват 

чрез анализ на езика и сътов. на нашето говорене за света. Второ: овладяване на 

концептуален инструментариум, който позволява както нов подход към традицион-

ни философски проблеми, а именно методът на техния логически анализ, така и 

критика на философския дискурс изобщо. 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Теми: Хорариум 

1 Предмет на философската логика 4 

2 Пропозиции, съждения, изречения 4 

3 Умозаключение, логическа истина, аналитичност 4 

4 Законът за непротиворечието 2 

5 Традиционните учения за понятието и съждението 4 

6 Логическият строеж на елементарните изречения 2 
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7 Логическият строеж на комплексните изречения 2 

8 Квантификацията 2 

9 Сингуларни термини 6 

10 Предикати, понятия, класове 4 

11 Абстракция и абстрактни предмети 4 

12 Идентичността 4 

13 Съществуването 6 

14 Истината 6 

15 Необходимост и възможност 6 

   

 

 

Изпит 

 

 Въпроси 

 Изпитът се състои от три теста. Първите два са текущи семестриални и обх-

ващат по 15 въпроса, третият е заключителен и обхваща 30 въпроса. Всички 

въпроси са затворени: един въпрос – четири възможни отговора, само един 

от които е истинен. Съдържанието на въпросите засяга както темите на лек-

циите, така и текстовете, които се обсъждат на семинарните упражнения. 
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