
Кандидат-докторантски конспект по Приложна логика 
 

1. Съотношение между логическо и емпирическо в социалното познание. („От 

логическа гледна точка”, “От логика към социология”) 
2. Логически недостатъци на индивидуализма и холизма в социалното познание. 

(„От логическа гледна точка”, “От логика към социология”) 
3. Логически елементи при обяснението в социалната сфера. („От логическа гледна 

точка”, “От логика към социология”) 

4. Логиката при мисловния експеримент. (“Индуктивните методи в съвременната 

логика”) 

5. Мястото на логиката в правото. („Въведение в дедуктивната логика”) 
6. Формално-логически грешки и техните прояви в социално-политическия 

дискурс. (“Логика на измамата”) 

7. Софизми в тезата на доказателството. (“Логика на измамата”) 

8. Софизми в доводите на доказателството. (“Логика на измамата”) 

9. Софизми при демонстрацията. (“Логика на измамата”) 

10. Начини за превръщането на знака в мит. (“Логика на измамата”) 

11. Логическа манипулация чрез абстрактни понятия. (“Логика на измамата”) 
12. Противоречия и непоследователности в основни понятия на публичното 

говорене. (“Логика на измамата”) 

13. Нарушение на логическите изисквания в рамките на симулакрума. (“Логика на 

измамата”) 

14. Логически подмени в публичния дискурс. (“Логика на измамата”) 
15. Социално-политическа манипулация чрез индукция, условно-категоричен и 

разделително-категоричен силогизъм. (“Логика на измамата”) 
16. Видове причини и техните прояви в медицината. Критерии за каузалност в 

медицината. (“Логика в медицината.) 

17. Каузалност, етиология и условно-категорично умозаключение. (“Логика в 

медицината.) 

18. Индуктивните методи в медицината (“Логика в медицината.) 

19. Обща логическа рамка на диагностицирането. (“Логика в медицината.) 

20. Принципни логически затруднения в процеса на диференциалното 

диагностициране. (“Логика в медицината.) 
21. Мястото на логическите грешки сред различните видове грашки в медицината. 

(“Логика в медицината.) 
22. Неформални паралогизми и когнитивни грешки в клиничната практика. 

Разликата между двата типа нарушения на истинността от гледна точка на 

логиката. (“Логика в медицината.) 
23. Номотетичният характер на епидемологичните изследвания и идеографските 

основания на клиничната практика. (“Логика в медицината.) 
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