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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката

1. Участие в тематични дискусии в часовете 40%

2. Решаване на казуси 30%

3. Изпит 40%

Анотация на учебната дисциплина:

Целта  на  този  уводен  курс  е  да  запознае  студентите  с  базисни  понятия  на
традиционната  и  част  от  достиженията  на  формалната  логика,  които  оказват
огромно  влияние  върху  подходите,  средствата,  теоретичния  апарат  и  език  на
съвременната лингвистика и без които нейното разбиране е невъзможно. Особено
внимание се отделя на термини като предикат,  аргумент,  оператор, пропозиция,
пресупозиция,  импликация,  логическа  форма,  структура,  правило,  граматика,
метаезик и други,  като се държи сметка за трансформациите на понятийния им
обем в процеса на заимстването им от едната в другата наука.

Предварителни изисквания:

Няма.

Очаквани резултати:

Студентът разполага с инвентар от базисни понятия от областта на формалната
логика,  които  му  позволяват  да  се  ориентира,  да  разбира  и  да  чете  критично
съвременните, а също и традиционните лингвистични теории и частни изследвания
в областта на морфосинтаксиса и семантиката. Курсът също така изгражда умения
и  навици,  необходими  за  логически  издръжано  изследване,  описание  и
интерпретация на лингвистични явления от различен порядък.

Учебно съдържание 

№ Тема: Хорариум
1 Традиционна логика и лингвистика. Субект и предикат, 

подлог и сказуемо.
4

2 Пропозиция, изречение. Частно и общо утвърждаване, 
частно и общо отрицание.

4

3 Съждителна логика. Логически оператори и техните 
еквиваленти в естествения език (съюзи).

4

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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4. Език, азбука, граматика в логиката. Естествени и 
формални езици. Обектен език и метаезик. Моделно-
теоретична интерпретация.

4

5. Пропозиционална логика. Предикат, константа, 
променлива, квантори. Предикатно-аргументна 
структура в лингвистичен контекст.

6

6. Някои основни понятия от теория на множествата. 2
7. Диаграми на Вен и дървета в лингвистичните модели. 2
8. Граматика на Монтагю. Основни понятия. 4
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