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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ЛОГИКА  

Преподавател: проф.д-р Александър Любенов Гънгов 

Асистент: хон. ас. Дарин Дросев 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 45 

Семинарни упражнения 15 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 15 

Курсов учебен проект 25 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 50 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
15% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 15% 

3.  Текуша самостоятелна работа /контролно 15% 

4.  Изпит 55% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът прави опит да въведе студентите в основните теми на класическата формална логика: 

ученията за понятието, съждението, умозаключението и доказателството. Обръща се специално 

внимание на законите на логиката. Въвеждат се някои основни термини и операции от 

пропозиционалната логика, предикатната логика и логика на класовете. Втората част на курса 

проследява промените в логиката, свързани с възникването и развитието на феноменологичните 

тенденции във философията. Изложението започва с опита за радикално ново обосноване на логиката 
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при Декарт, преминава към Кантовото преразглеждане на логиката от позициите на 

трансцендентализма, Хегеловият проект за спекулативна логика и завършва с Хусерловата и 

Хайдегеровата феноменологична логика, с логиката на херменевтичния опит и с парадоксалното 

използване на логиката в периода на втечнената Модерност. Търси се да се определи приемствеността 

между различните логически концепции. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

Да запознае студентите с основни термини на формалната логика и с историята на феноменологичната 

логика.  

 

Да изгради умения за правилно използване и прилагане на специфичните понятия, присъщи на тези 

дисциплини.  

 

Да разгледа основните елементи на логиката в контекста на различните философско-

феноменологични системи. Да проследи взаимодействието между логика и феноменологична 

философия. 

 

Да убеди студентите в зависимостта на логическите идеи от философската традиция, в която те 

възникват и се развиват. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема:Лекции Хорариум 

1 Обща характеристика на класическата формална логика. Фактическа 

истинност и логическа валидност. Понятието като форма на логическото 

мислене. Начини за разкриване съдържанието на понятието. Логически 

грешки при тази операция. Начини за разкриване обема на понятието. 

Логически грешки. 

3 часа 

2 Съждението като форма на логическото мислене. Класификация  на 

съжденията. Умозаключение. Класификация на умозаключенията: индукция, 

дедукция, традукция, абдукция. Непосредствени умозаключения. Логически 

квадрат. Паралогизми при непосредствените умозаключения.  

3 часа 

3 Прост категоричен силогизъм. Аксиома на силогизма. Достоверност и 

общовалидност на силогизма. Фигури и модуси на простия категоричен 

силогизъм. Общи и специални правила на силогизма. Типични грешки при 

нарушаване на правилата на силогизма.  

3 часа 

4. Индукцията и нейните видове. Паралогизми при индукцията. Индуктивният 

метод на сходството и индуктивният метод на разликата. Комбиниран метод 

на сходството и разликата. Индуктивният метод на остатъците и 

индуктивният метод на придружаващите изменения. 

3 часа 

5. Чисто условно и условно-категорично умозаключение. Паралогизми, 

свързани с тези умозаключения. Разделително-категорично умозаключение. 

Възможни паралогизми 

3 часа 

6. Закони на класическата логика. Доказателство. Грешки, свързани с тезата на 

доказателството. Грешки, свързани с доводите на доказателството. Грешки, 

свързани с демонстрацията на доказателството. 

3 часа 

7. Пропозиционална логика. Константи и променливи. Условия за истинност на 

логическите константи. Противоречиви, случайни и тавтологични формули. 

Таблична проверка на валидността на формулите. Доказване валидността на 

формулите чрез преобразуване и заместване на логически изрази.  

3 часа 

8. Функционална (предикатна) логика. Функции и аргументи. Универсален и 

екзистенциален квантор. Логика на класовете. 

3 часа 

9. Декартовата евристична логика. Учението за метода: интуиция, дедукция, 4 часа 
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индукция; естествена светлина на разума, очевидност. Обосноваване на 

логиката – принципът cogito, кохерентност и непротиворечивост на 

системата, избягване на порочния кръг в доказателството. Критиката на Дж. 

Вико срещу картезианския анализ и философски основания на логиката. 

 

10. Кантовата трансцендентална логика. Аналитични и синтетични положения. 

Обща и трансцендентална логика. Логическата функция на разсъдъка в 

съжденията. Чистите разсъдъчни понятия или категории. Дедукцията на 

чистите разсъдъчни понятия. Принципи на трансценденталната дедукция. 

Първоначалното синтетично единство на аперцепцията и обективното 

единство на самосъзнанието. Логическата форма на съжденията и 

трансценденталната аперцепция. Приложение на категориите върху 

предметите на опита.  

 

4 часа 

11. Трансцендентална способност за съждение. Аналогии на опита: субстанция, 

причинност, взаимодействие. Феномени и ноумени. Различаване на 

емпиричната и трансцендентална употреба на разсъдъка. 

 

4 часа 

12. Хегеловата спекулативна логика. Разбирането на Хегел за задачите на 

логиката. Рационално и сетивно мислене. Разсъдъчно, негативно 

диалектическо и спекулативно мислене. Трите отношения на мисленето към 

действителността: метафизика, емпиризъм, непосредствено знание. 

Спекулативното противоречие и формалната тъждественост. 

 

4 часа 

13. Понятието като обединяващ елемент на Хегеловата логика. Отношението 

между логика и феноменология при Хегел. Трите възгледа за истината. 

Логиката като саморазгръщане на категориите на духа. Мислене-в-себе-си, 

мислене-за-другото, мислене-за-себе-си. Конкретност, свобода, безкрайност 

на логическото мислене. Опосредстване на логическото мислене. 

Рефлексията. Категориите снемане и ставане. Логическата триада . Трите 

части на Хегеловата логика. Основни категории в първа част.Основни 

категории във втора част.Категории в трета част. 

 

4 часа 

14. Хусерловата феноменологична логика. Критиката на Хусерл срещу 

психологизма и натурализма в логиката. Основни термини в Хусерловата 

трансцендентална логика: интенционалност на съзнанието, трансцедентална 

редукция.  

 

4 часа 

15. Основни термини в Хусерловата трансцендентална логика -- продължение: 

тематизираща дейност на съзнанието, очевидност, изпълнена интенция.  

Главни теми в шесте логически изследвания.  

 

4 часа 

16. Принципът на достатъчното основание като ръководство за мисленето. 

Онтологическият статус на копулата в логическото съждение при Хайдегер. 

Феноменологико-херменевтичната логика. Логическо и автентично мислене. 

Логос и знаков /символен/ език . 

4 часа 

17. Логиката на въпросите при Колингуд и Гадамер. Логиката на 

повествованието при Рикьор и Макинтайър. Парадоксалната логика, основана 

върху отричане на модус поненс, в концепцията на Лиотар за differend. 

4 часа 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Класическа фолмална логика 

2 Пропозиционална логика 

3 Предикатна логика 
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4. Логика на класовете 

6. Декартовата еврестична логика и кретеката на Дж. Вико 

7. Кантовият и Хусерловият транцендентализъм 

8. Спекулативната логика на Хегел 

9. Хйдегеровата онтологична и херменевтична логика 

10. Пост-Хайдегерианската тенденция в континенталната логика 
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Александър Гънгов, “Логика в медицината. Подходи към безапасността на пациентите”, София, 

Авангард Прима, 2012. /Приложение/ 

Александър Гънгов,“От поетичната логика към социалната метафизика”, встъпителна студия към 

Джамбатиста Вико, Новата наука, София: “Панорама плюс”,  2010, 5-24. 

Александър Гънгов, “Логика на измамата”, София, Авангард Прима, 2009. /Въведение/ 

Александър Гънгов,“Ролята на свободната воля в Декартовата логика”,  сп. Философски алтернативи, 

т. VІ, кн. 2, 1997. 

Александър Гънгов,“Декартовото понятие за време”, сп. Философия,  № 6, 1996. 
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Alexander L. Gungov, “Why did the Modern Reason Fail? A Few Remarks from the Continental Philosophy 
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Alexander L. Gungov, “Vico’s  Deviation from Descartes’s Logical Principles”, Sofia Philosophical Review, 

No. 2, Vol. II, 2008, 48-56. 

 

 

 

Дата: 19.02.2013 г. Съставил: проф. д-р Александър  

 Л. Гънгов 
 

http://www.helikon.bg/?act=books&do=autor&autor=MTU2ODM=

