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ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 

 
ТЕМА 1. 

ПСИХОЛОГИЯТА – НАУКА И ПРАКТИКА: ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И СТРУКТУРА НА 

ПСИХОЛОГИЯТА; ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ; МЕТОДИ И 

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЯТА 

 І. ПСИХОЛОГИЯТА – НАУКА И ПРАКТИКА: ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И 

СТРУКТУРА НА ПСИХОЛОГИЯТА. 

 За рождена година на науката психология се приема 1879 г., когато в Лайпциг 

немският учен Вилхелм Вунд открива първата в света лаборатория по 

експериментална психология. Обект на психологията е човекът и по-точно неговата 

психика и съзнание. Предмет на психологията са взаимоотношенията на хората с 

реалния свят. Основните понятия в психологията са: 

 психика – качество на животните и хората, които притежават нервна система, 

чрез която могат да отразяват взаимодействията на дразнителите от външната среда и 

организма с цел оцеляване и приспособяване; 

 съзнание /разум/ - възможността на човека да опознава света, дистанцирайки 

се от него. Това е най-високото равнище на психиката на човека, което се 

характеризира с владеене на езика, с висши психически процеси /мислене, 

въображение/, воля и творчески прояви; 

 самосъзнание – това е способността на човека да отличава себе си от другите 

хора, да опознава собствените си физически и психически особености; 

 поведение - всяко действие на организма, което може да се наблюдава и 

регистрира – усмихване, разговаряне, четене, рисуване и др. 

 Структурата на съвременната психология е следната: 

1. Теоретична – сравнителна, социална , зоопсихология, генетическа, 

възрастова, психология на личността и др. 

2. Приложна – педагогическа, юридическа, клинична, спортна, трудова, 

военна, инженерна и др. 

 ІІ. ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ 

1. Функционализъм  - учените от тази школа считат, че психологията трябва да 

изучава ролята на всички психични прояви от гледна точка на това, доколко помагат 

за приспособяване на организма към обкръжаващата го среда, / т.е. доколко са 

функционални/. 

2. Гещалтпсихология – според гещалтистите човешката психика е изградена от 

елементарни и неделими структури /подобни на атомите/, наречени гещалти. В 

центъра на техните изследвания се поставя въпросът за съотношението между цялото 

и елементите, които го съставляват. 

3. Бихевиоризъм – бихевиористите смятат, че психологията е наука за 

поведението, което свеждат до комплекс от реакции на външни дразнители по 

формулата: S – R, където S е стимул, а  R – реакция. 

4. Системен подход – систематиците смятат, че промяната на човека е най - 

ефективна с промяната на системата, в която той е включен /семейна, приятелска, 

професионална и др./ 

5. Психоанализа – в основата на психиката създателят на психоанализата 

Зигмунд Фройд поставя несъзнаваното, определяно най-вече от сексуалното влечение. 

Фройд създава първата структурна теория за личността, основана на трите основни  

„инстанции”: ID  /ТО/ -то включва всички първични инстинктивни влечения, които 

са напълно неосъзнати от човека , EGO /Аз-инстанция, опосредстваща връзката с 

външния свят/ и   SUPER-EGO /Свръх Аз, социалните забрани и закони/. Според тази 

концепция човекът е изначално невротична личност, защото неговото  EGO е под 

постоянен натиск от ID  от една страна и от  SUPER-EGO , от друга. 

 6. Хуманистична психология – в центъра на този подход се намира човешката 

личност, правото на човека да бъде „себе си”, да съхрани своята цялост и уникалност, 
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да бъде свободен при вземането на решения, да изгражда своя живот и да бъде 

отговорен за него.                                                              

 ІІІ. МЕТОДИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЯТА 

1. Научно-изследователски методи 

1.1. експеримент – естествен и лабораторен; 

1.2. наблюдение. 

2. Психодиагностични методи: 

2.1. анкетен метод; 

2.2. психологическо интервю; 

2.3. психологически тестове – личностни, проективни, за общи способности. 

3. Корекционни методи: 

3.1. психотерапия – лечение без лекарства; 

3.2. психологическо интервю. 

 

ТЕМА 2. 

ПРОЦЕСЪТ НА ОПОЗНАВАНЕ НА СЕБЕ СИ. ЗАЩИТИ НА АЗ-А. ПРИЯТЕЛИТЕ. 

 І. ПРОЦЕСЪТ НА ОПОЗНАВАНЕ НА СЕБЕ СИ. 

 Аз-образът обединява в себе си съзнанието и самосъзнанието, представата за 

собствената ни индивидуалност и самооценка, включва нашия опит. Аз-образът е 

относително постоянна представа за себе си, която имат хората. Видовете Аз-образ са: 

 реално Аз – показва как човек възприема своите истински съществуващи 

способности и роли, включва представите му за това, какъв е в действителност; 

 огледално /социално/ Аз – включва представите на човека за това, как смята,  

че изглежда в очите на другите, как те го възприемат и оценяват в процеса на 

общуването; 

 идеално Аз- съвкупността от представите и оценките за това, какви бихме 

искали да бъдем. 

 Отношението между реалното и идеалното Аз е самооценката на човека, която 

може да бъде изчислена по формулата: 

 

                                           Успех /постижения/ 

        САМООЦЕНКА =  ----------------------------- 

                                                 Претенциите 

 

- успех/постижения/ - действителният успех на личността 

- претенции – т.е. стремеж да се признаят заслугите на личността, 

способностите и постиженията. 

 ІІ. ЗАЩИТИ НА АЗ-А. 

 Защитите на Аз-а /психичните защитни механизми/  са нормални механизми, с 

които разполага човек, за да намали тревожността, породена от вътрешни конфликти. 

Защитните механизми са: 

1. Отричане на реалността – човек изопачава действителните факти, които са 

мъчителни или пораждат тревожност, като отказва да ги признае или ги заменя с 

противоположни въображаеми факти. 

2. Изтласкване – проявява се като избирателно забравяне на случка или 

събитие, свързано с конфликт, стрес и травмиращи състояния. 

3. Проекция – човек несъзнателно пренася върху други лица собствени 

чувства, желания и влечения, защото не иска да признае, че притежава, разбирайки, че 

обществото не ги приема. 

4. Рационализация – процес на търсене и намиране на извинения за 

прегрешения и недостатъци с цел избягване на обвинения към себе си, разочарование 

и критика от страна на другите. 

5. Регресия – тя се характеризира с връщане към по-ранни начини на действия 

или чувства; връщане към модели на поведение, които не отговарят на възрастта. 

6. Сублимация  - процес, при който потиснатите влечения придобиват друга 
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социална форма на изразяване. Човек освобождава сексуалната и агресивната си 

енергия по начин, който е приемлив за обществото. 

 ІІІ. ПРИЯТЕЛИТЕ. 

 Едно от най-важните неща, които се случват във възрастта на юношеството е 

преориентацията от възрастните /родители, учители и др./ към връстниците. 

Общуването с връстниците става в група, т.нар. група на връстниците. Основните 

функции на тази група са: тя е канал за информация, източник на опит, носител и 

източник на емоционални преживявания. Групата дава възможност за общуване без 

намесата на възрастните. Както и при възрастните, групите на връстниците бива два 

основни вида: формални /или групи сформирани по външен критерий/ - училищен 

клас, кръжоци, спортен клуб, любителски трупи; неформални /или групи сформирани 

спонтанно/. Неформалните групи могат да се сформират по интереси /музикални, 

спортни предпочитания/; по териториален принцип – от блока, улицата, квартала, 

училището. Нерядко тези два вида групи се преливат  една в друга. Например 

съученици от формалния училищен клас често стават неформална група след 

училище. 

 

 

ТЕМА 3. 

СЕКСУАЛНОСТТА – СТРУКТУРА НА ПОЛА. ЕМОЦИОНАЛНО ПРИВЛИЧАНЕ, 

ЛЮБОВ И СЕКС. КОНТРАЦЕПЦИЯ. СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ. 

 І. СТРУКТУРА НА ПОЛА. 

 На латински думата sexus означава пол. Полът е йерархична система от взаимно 

свързани структури, които обединяват биологически, поведенчески и социални 

признаци, определящи даден човек като мъж или жена. Йерархията на пола е 

изградена от 4 нива. Те са: 

 генетичен пол – това е базисното ниво. Полът на човека се определя от 23 

хромозомна двойка – половите хромозоми; 

 ендокринен пол – ендокринната система представлява съвкупността от жлезите 

с вътрешна секреция, а половите жлези са съществена част от нея. През пубертета 

половите жлези се активизират, като отделянето на половите хормони се увеличава 2-3 

пъти. Признаците за половото съзряване са: 

- при момичетата – между 9 и 17 години се получава първият менструален 

цикъл; 

- при момчетата – между 13-15 години се появява първата ерекция; 70 % 

от момчетата по това време получават и първата си полюция. 

 церебрален пол – вроденото сексуално поведение се намира в междинния мозък, 

а кората на главния мозък е мястото, където записваме индивидуалния си опит. 

Моделите на сексуално поведение са: хетеросексуален модел, хомосексуален и 

бисексуален; 

 психологически пол – той представлява система от представи за света, мотиви, 

поведенчески нагласи и ценност, през които се пречупва възприемането на всичко 

около нас. В основата на психологическия пол са ролите и чертите, които хората 

приписват на мъжкото и женското поведение. 

 

 ІІ. ЕМОЦИОНАЛНО ПРИВЛИЧАНЕ, ЛЮБОВ, СЕКС. 

 Важно условие за първия сексуален контакт на младите хора е те да са 

постигнали психо-сексуална зрялост,  а това означава: наличие на физиологическа 

възможност за извършване на полово сношение, зрялост на психичния живот, 

сексуална мотивация, чувство за отговорност. Поведението на партньорите по време 

на секс се свежда до два важни етапа: 

 любовна игра – това са взаимните ласки и нежности, които обикновено 

предхождат половия акт и имат за цел да предразположат и двамата партньори за 

него. В нея се включват: 
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- докосване /тачинг/ по различните части на тялото, по основните ерогенни 

зони; 

- галене /петинг/ - включва както галене през дрехите, така и мастурбация 

и взаимна мастурбация; 

- целуване /кисинг/ - по различни части на тялото, включително и 

половите органи  /т.нар. френска любов/. 

 проникване /коитус, полов акт, полово сношение/ - вкарване на мъжкия полов 

член /пениса/ във влагалището на жената. Съществува и анално проникване, което е 

алтернативна форма на полов акт с вкарване на пениса в ануса. 

 ІІІ.  КОНТРАЦЕПЦИЯ. 

 Контрацепция е предпазване от нежелана бременност и от болести, предавани 

по полов път. Контрацептивите се делят на четири големи групи: 

 физиологични – т.нар. прекъснат полов акт, календарен метод /т.нар. безопасни 

дни/, температурен метод; 

 химически – пасти /противозачатъчни кремове и гелове/, които се поставят във 

влагалището преди половия акт; хапчета – профилактични и хапчета „за след това”; 

инжекционни контрацептиви – поставят се от специалист и имат продължителност на 

действие 2-3 месеца; 

 механични – спирали; диафрагми /подвижно гумено средство, което се поставя 

във влагалището няколко часа преди половия акт, заедно с противозачатъчна паста/; 

презервативи. 

 стерилизация – бива женска и мъжка. Това е краен необратим метод. 

 ІV. СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ 

 Сексуалното насилие е всяка форма на принуда, на агресия /словесна или 

физическа/, на манипулация или създаване на зависимост в сферата на сексуалността. 

Формите на насилие са: 

 блудство – престъпно деяние, което включва различни форми на сексуална 

принуда без осъществяване на полов акт; 

 изнасилване – престъпно деяние, при което върху дадено лице са прилага 

физическо въздействие, заплаха за живота или психическо въздействие, или се 

възползва от беззащитното му безпомощно състояние за осъществяване на полов акт. 

 

ТЕМА  4 

СЕМЕЙСТВОТО. БЪДЕЩЕТО И ЖИЗНЕНАТА ПЕРСПЕКТИВА 

 І. СЕМЕЙСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ. 

 Семейството най-силно влияе върху личностното развитие със следните неща: 

 одобрението и неодобрението на родителите; 

 честотата и интензивността на контактите в семейството; 

 родителските модели на поведение; 

 стилът на общуване и контрол в семейството, който може да бъде: авторитарен, 

демократичен, либерален и хаотичен. 

Стадиите на семейния живот включват: 

 предбрачен период, който има два подетапа: 

1. етапът „Виж и запомни”; 

2. етапът „Хайде да опитаме”; 

 Брачен период – неговите етапи са: 

1. „Меден месец”; 

2. стадий на „малкото дете”; 

3. стадий на „Кариерата и семейството”; 

4. стадий на „Поотрасналите деца”; 

5. стадий на „Празното гнездо”. 

 Следбрачен период – когато един от съпрузите е починал. 
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ІІ. БЪДЕЩЕТО И ЖИЗНЕНАТА ПЕРСПЕКТИВА. 

 Едно от нещата, с помощта на които хората осмислят съществуването си, е 

представата за бъдещето или т.нар. жизнен хоризонт, който включва светогледа на 

човека, жизнената му философия и начините за справяне. Първата стъпка свързана с 

формирането на житейските планове е изборът на образование, а след това и избор на 

професия. Най-важните фактори, които влияят на професионалния избор са следните: 

 родителите – има множество причини, които правят тяхното влияние 

особено важно. На първо място са интересите и професията на родителите. 

Статистиката показва , че 1/3 от децата на лекарите и адвокатите избират същата 

професия като родителите си. На второ място е одобрението или неодобрението на 

родителите. И не на последно място е общата атмосфера в семейството. Когато тя е 

благоприятна и подкрепяща, то и изборите на децата са по-точни; 

 съучениците – тяхното мнение оказва по-голямо влияние върху избора на 

професионална сфера, отколкото на конкретната специалност; 

 учителите – след родителите те оказват най-силно влияние върху избора на 

професия. За 1/3 от младите хора решаваща роля за кандидатстване в дадена 

специалност е имал техен учител от последните класове; 

 културалните очаквания /това са очаквания от средата, в която човек е 

включен/ - в различни райони и в различни етнически групи има нагласи, 

ограничаващи или стимулиращи избора на бъдеща професия; 

 способностите на отделния човек –няма хора, които да не притежават едно 

или друго качество или способност. Важното обаче е те да съответстват на избраната 

професия; 

 интересите – понякога това е най-важното условие за постигане на успех в 

професионалната кариера. 

 

ТЕМА  5. 

ЧОВЕК, ИНДИВИД, ЛИЧНОСТ. 

 І. ЧОВЕК. 

 Понятието „човек” в психологията се идентифицира с биологическия вид “homo 

sapiens /разумен човек/, т. е. с цялата съвкупност от свойства и качества отделящи този 

биологичен вид от другите, независимо от неговата раса, пол, възрастово различие и 

т.н. Думата човек обединява всички хора живеещи или живели някога на земята. 

 ІІ. ИНДИВИД  

 Индивидът е съвкупност от преимуществено вродени и до известна степен 

придобити в индивидуалния опит свойства и специфични особености. Най-

елементарният акт, с който организмът отговаря на въздействията на външната среда 

наричаме рефлекс. Той е своеобразна и елементарна форма на отражение, генетически 

закрепена. По-сложните форми на отражение, постоянно закрепени и независими от 

локалните изменения на околната среда наричаме инстинкти. В индивидуалния живот 

на човека и животните в резултат на обучението се формират навиците. Те са 

съвкупност от умения и действия, които помагат в ежедневния живот и практика. 

Когато навиците се автоматизират и тяхното изпълнение се превръща в потребност, 

без която не можем, говорим за привички. Привичките могат да бъдат положителни 

/напр. сутрешната гимнастика, здравословното хранене/ и отрицателно /пушенето, 

„паразитните думи” и др./ Обединителният център на вродените черти на човека и 

основните придобити качества е темпераментът. Той е съвкупност от индивидуалните 

особености на човека, които се проявяват в динамиката на действията и движенията, в 

степента на емоционална възбудимост, в силата и скоростта на психическите 

процеси.Типовете темперамент са: 

 сангвиничен – сангвиниците са общителни, открити, сговорчиви, безгрижни, 

инициативни, оптимисти; 

 флегматичен  - флегматиците са пасивни, старателни, сдържани, миролюбиви, 

настойчиви, надеждни, спокойни; 
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 меланхоличен – меланхолиците са раздразнителни, тревожни, подозрителни, 

сдържани, необщителни, сериозни; 

 холеричен – холериците са обидчиви, неспокойни, агресивни, възбудими, 

активни, импулсивни, себеизтъкващи се. 

 ІІІ. ЛИЧНОСТ 

 Личност е човекът с неговия неповторим и специфичен начин, по който се 

приспособява и адаптира към обкръжаващата го социална среда. Основните фактори, 

които изграждат и развиват човешката личност са: 

 езикът и общуването – възникването на човешкото съзнание и изграждането на 

Аз-образа става в процеса на социализацията на човека. В основата на предаването на 

този опит лежат езика и общуването; 

 умствено развитие – едновременно със социализацията протича процес на 

интелектуално развитие, формиране на цялостни представи за предметите и 

явленията и социалните отношения. Швейцарският психолог Жан Пиаже определя 

следните четири етапа на умствено развитие: 

- сензомоторен стадий; 

- дооперационален стадии; 

- стадий на конкретните операции; 

- стадий на формалните операции. 

 интелект – човешкият интелект е съвкупност от конкретни способности, 

проявяващи се в конкретни сфери; 

 способности – те са индивидуалните възможности на човека за успеха в една или 

друга дейност; 

 самопознаване АЗ - крайната фаза на човешката социализация /формирането на 

човешката личност/ е изграждането на адекватен А-образ, способстващ по-добрата 

реализация на човека. 

  

ТЕМА 6. 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ. ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ЖИВОТ 

НА ЧОВЕКА. 

 І. ДВИЖЕЩИ СИЛИ НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ. 

 Основна „единица” на жизнения процес на животните и човека е дейността. 

Поради социалния си характер човешката дейност е много сложна и многообразна. 

Непосредствени подбудители на човешките действия, чрез които действия се 

задоволяват конкретни потребности са мотивите. Потребност е всяка необходимост, 

която човек изпитва в определен етап от своя живот и която е необходимо условие за 

неговото съществуване. 

 Най-популярната класификация  на човешките потребности е на 

основоположника на хуманистичната психология Ейбрахам Маслоу. Той обединява 

основните и най –важни човешки потребности в йерархия.  

1. Физиологични потребности – това са 

потребности от кислород, вода, храна, сън, 

физическа активност, сензорна стимулация, 

отопление, дрехи и др. 

2. Потребност от сигурност и безопасност 

- това са потребности от организация, 

стабилност, ред, сигурност /например: по 

отношение на работата, на спестяванията/.   

3. Социални потребности – това е 

 потребност от принадлежност, необходимост 

от любов, стремеж към приятелски 

отношения. 

4. Признание на статус в обществото – 

това е потребност от уважение, признание и 

самоуважение. 



 7 

 

5. Развитие на личността /потребност от самореализация/ - когато базисните 

потребности са задоволени, човек се изпълва с вътрешен мир, със сигурност, увереност 

в собствените сили и се устремява към самоактуализиране – това е непрекъснато 

реализиране на вътрешния потенциал, талант, способност, признание. 

 ІІ. ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА. 

 Емоционалните преживявания съпътстват човека през целия му живот. 

Емоциите са преживявания, възникващи в даден момент. Емоционални състояния са: 

 настроение – то е относително дълготрайно, но слабо емоционално 

състояние, което за значителен интервал от време оказва влияние върху цялото 

поведение на човека, на неговите мисли и преживявания; 

 афекти – те са краткотрайни и бурни избухвания, които завладяват човека 

изцяло, при което той губи контрол над себе си; 

 стрес – емоционално състояние, предизвикано в обстановка на неочаквано 

напрежение; 

 фрустрация /от лат. „измама”, „напразно очакване”/ – то е близо до стреса. 

Фрустрацията се преживява като напрежение, тревога, отчаяние, гняв, който обхваща 

човека, когато по пътя към дадена цел се сблъсква с неочаквани препятствия; 

 страсти – те са силно, дълбоко и продължително чувство, което е насочено към 

определен обект и е свързано с нестихващ стремеж за дейност. 

 

ТЕМА 7 

ОБЩУВАНЕТО. РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ. 

 І. ОБЩУВАНЕ. 

 Общуването е особена, самостоятелна форма на човешка активност, 

проявяваща се в обмен на информация между хората и регулация на съвместната им 

дейност. Общуването има три основни функции: информационно-комуникативна, 

регулативно-управляваща, емоционално-комуникативна, а формите на общуване са: 

невербална /несловесна/, включваща позата на тялото, мимиката, жестовете, 

междуличностното пространство и вербална /словесна/– комуникация чрез словото. 

На практика общуването е толкова различно, колкото различни са и хората. Но могат 

да се опишат следните типове общуване: 

 неформално  /приятелско/; 

 ролево – това е вид формално общуване определено от позицията, която даден 

човек заема /учител - ученик, началник – подчинен/; 

 делово общуване – това общуване винаги има предварително поставена цел; 

 еднопосочно общуване – това е общуване, при което едната страна е водеща и тя 

поема отговорността за другата /родител – малко дете, терапевт – пациент/. 

 Комуникативните умения включват в себе си различни средства, с помощта на 

които човек по - ефективно влиза в контакт с другите. Върху  комуникацията  влияят 

някои конкретни неща, като: 

 езикът на тялото – мимики, жестове; 

 позицията на тялото – отворена и затворена; 

 изражение на лицето – поглед /делови, социален, интимен, кос поглед „изпод 

вежди”/; 

 разстояние – интимно, лично, социално, публично. 

 В комуникацията важно значение има и умението ни да слушаме. Необходимите 

условия за ефективно слушане са: проявата на емпатия /умение да разпознаваме 

чувствата на другите и да им се отговаря адекватно/; умения за пасивно слушане 

/използва се, когато събеседникът е притеснен или се намира в емоционална криза и 

има нужда да се изприказва/ и за активно слушане, което включва невербални 

техники /кимване, жест, потупване, погалване, поглед и др./ и вербални техники 

/съгласие, кратък преразказ на чутото, насочващи въпроси, изясняване на неясни 

неща/. 



 8 

 ІІ. РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ. 

 Конфликтът представлява сблъсък на интереси. В психологията са описани и 

изследвани следните стилове на поведение при възникване на конфликт: 

 оттегляне / избягване/ от конфликта; 

 примиряване /заглаждане/ на конфликта; 

 постигане на компромис; 

 налагане на сила /съперничество/; 

 решаване на проблема чрез сътрудничество. 

 Основните етапи за разрешаване на конфликтите са следните: 

 определяне на основния проблем; 

 определяне причините за конфликта; 

 търсене на възможни пътища за разрешаване на конфликта; 

 съвместно решение за изход от конфликта; 

 реализация на съвместно избрания начин за решаване на конфликта; 

 оценка на ефективността на усилията, предприети за решаване на конфликта. 

 

ТЕМА 8. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ: НАРКОТИЦИ, СЕКТИ И 

ПСИХОРЕЛИГИИ 

 І. НАРКОТИЦИ 

 Всеки препарат или средство, към което човек привиква, а отказването е много 

трудно, понякога и невъзможно се нарича наркотик. Зависимостта от наркотици 

включва три елемента: 

 психологическа зависимост – това е психично, а понякога и физическо 

състояние, възникващо в резултат на взаимодействие между организма и наркотика, 

характеризиращо се с реакции, които включват настоятелна потребност за постоянен 

или периодичен прием на наркотика; 

 физическа зависимост / абстиненция, наркотичен глад/ - синдром, проявяващ се 

във вид на комплекс от разстройства, които изчезват /временно/ след поредното 

приемане на наркотика; 

 социална зависимост – влияние на средата. 

     Наркотиците се делят на следните големи групи: 

 опиати – опиев мак, морфин, хероин, индийски коноп /канабис, хашиш/, 

кокаин; 

 седативни и сънотворни препарати, обезболяващи средства – халюциногени 

/ЛСД, райски прах, мескалин/, амфетамини, „Екстази” – психостимулант; 

 ІІ. СЕКТИ И ПСИХОРЕЛИГИИ 

 Думата „секта” идва от латинската дума  secta, която означава организирана 

религиозна група или организация. Сектанството е начин на мислене, чувстване и 

поведение /начин на живот/, предполагащ заробване на човешката личност. Някои от 

характерните особености на сектите са: обществото се ръководи от лидер, който 

претендира да е единственият източник на цялата истина; учението не се представя 

цялостно; методите на действие са – прикриване на истината, съзнателната лъжа и 

измама; намеса в личния живот и опит за пълен контрол на поведение, мисли и 

емоции на членовете; забранява се критичното мислене; фанатично отстояване на 

своята идеология; създаване на собствена култура, която е заместител на 

общоприетата; събират се лични данни и сведения и др. По-известни секти: мормони, 

сциентолози, сектата на Муун, свидетели на Йехова, Общество за Кришна съзнание, 

Обединени Божии църкви и др. Методите на сектите са: психологически – разговор, 

беседа, масова хипноза; шоу - развлекателни методи, финансови, психотропни методи 

– «чудодейни питиета» или «ястия», насилствени методи – прилагани главно към 

отдръпналите се членове. 

 Причините за успехите на сектите в привличането на последователи са: 

 интелектуални – сектите предлагат изчерпателно модерни и логични обяснения 
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за света и живота на хората, които те не намират в традиционните религии, струващи 

им се остарели; 

 емоционални – хората имат потребност от любов и внимание, за да се смятат 

нужни и пълноценни. Сектите временно им дават точно това, макар и измамно 

усещане; 

 социални – хора с разстроен групов живот: семеен, църковен, професионален, 

политически, търсят нова група за самоидентификация. 

 Думата «спиритизъм» произлиза от латинската дума за «дух». Спиритизмът 

твърди, че душите на умрелите живеят и ние бихме могли да установим контакт с тях.  

Днес тези сили действат по четири канала: 

 езичество – езически форми на поклонение, суеверия, йогизъм; 

 обществен спиритуализъм – сеанси с кръгла масичка, гледане на карти, на 

кафе, врачуване, ходене при врачки и гледачки; 

 «християнски» спиритуализъм, приобщен към протестанското и католическо 

поклонение, на базата на общата доктрина за безсмъртието на душата; 

 «научен» спиритуализм, практикуван под формата на лабораторни изследвания 

с различни имена: парапсихология, телепатия, сугестолозия, телекинеза, 

психотроника, екстрасенси и др. 

  

ТЕМА 9. 

ФОРМИРАНЕ ОБРАЗА НА СВЕТА: УСЕЩАНЕ, ВЪЗПРИЯТИЕ, ПАМЕТ. 

 

 І. УСЕЩАНЕ 

 Познавателният психичен процес , който се състои в отражение на едно отделно 

свойство на обектите от външния свят или пък на състоянието на нашия организъм се 

нарича УСЕЩАНЕ. Физиологическият апарат на усещанията са анализаторите, които  

се състоят от рецептор /око, ухо, вкусови, температурни и други нервни окончания/, 

нервни пътища и съответен участък на мозъка. Основните свойства на усещането са: 

 чувствителност – тя се характеризира с: 

- долен праг на абсолютната чувствителност – това е минималната сила 

на дразнителя, която предизвиква едва осезаемо усещане; 

- горен праг на абсолютната чувствителност – това е максималната 

сила на дразнителя, която все още предизвиква адекватно усещане; 

 сензорна адаптация – приспособяване на чувствителността на анализатора към 

силата на въздействащия дразнител; 

 сензорен глад, сензорна депривация /лишаване от нещо/ - състояние, породено 

от недостиг на стимули от външната среда; 

 компенсация – запазилите се сетивни органи като че ли  поемат частично 

върху себе си функциите на загубените. Например при слепите хора се изостря слухът, 

обонянието, осезанието. 

 ІІ. ВЪЗПРИЯТИЕ 

 Възприятието е познавателен психически процес, при който се формират 

цялостни сетивни образи на предмети и явления, намиращи се в даден момент в 

обхвата на сетивните органи. Основните характеристики на възприятието са: 

 предметност – това е отражение на обектите като самостоятелно обособено в 

пространството физическо тяло; 

 цялостност – единство и съотношение между отделните части и цялостния 

образ; 

 обобщеност и осмисленост – отнасяне на конкретния образ към клас обекти, 

 който се означава с думи; 

 константност – относително запазване на формата, големината и цвета на 

възприемания обект  или явление при промяна в условията на възприемане; 

 аперцепция – това е зависимостта на възприятието от индивидуалния опит 

 и от индивидуалните особености на личността. 
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 ІІІ. ПАМЕТ 

 Паметта е познавателен психически процес на приемане, съхраняване и 

възпроизвеждане на информация. Процесите на паметта са : 

 запомняне /кодиране/ - процес на „запечатване” на въздействията върху 

психиката за определено време. Запомнянето бива волево /става с предварително 

поставена цел и с полагане на волеви усилия/ и неволево / обикновено се запомнят 

неща, които са ни направили силно впечатление/; 

 съхраняване – процес на запазване на запомнената информация за определено 

 време; 

 възпроизвеждане – процес на извличане на кодираната и съхранена 

информация, за да може да бъде използвана. 

 В зависимост от времето за обработка и съхраняване на информацията, паметта 

се дели на: 

 мигновена – тя има неограничен обем и времево ограничение от 0,5 до 1 

 секунда; 

 кратковременна – в обема на тази памет се задържат от 5 до 9 единици 

информация /цифри, букви, думи, фрази/. Американският психолог Джордж Милър 

обозначава този факт с т. нар. „магическо число” / 7 + 2 /. Тази информация се задържа 

в паметта от 15 до 20 секунди, ако не се обработва. 

 дълговременна – в нея се съхранява огромно количество информация: данни за 

личността, думите, граматическите правила – изобщо целия минал опит. 

В зависимост от материала за запомняни паметта се дели на: 

 образна, която от своя страна бива зрителна, слухова, обонятелна вкусова; 

 двигателна – без тази памет ние ще трябва всеки ден да се учим да ходим, да 

пишем; 

 емоционална – най-силната памет; 

 словесно- логическа – това е специфично човешка памет за разлика от 

предишните три, които в най-простите си форми са присъщи и на животните. Тя има 

водеща роля в усвояването на знания в процеса на ученето. 

 

 

ТЕМА 10. 

ЛОГИКА - ПРЕДМЕТ. ФОРМИ НА МИСЛЕНЕТО – ПОНЯТИЯТА. 

 
  Науката логика възниква в Древна Гърция. Неин основоположник е Аристотел 

/384-322/, който създава първата цялостна логическа система „Аналитика”. Науката 

логика изучава формите, законите и правилата на мисленето. Форми на мисленето са: 

понятията, съжденията и умозаключенията.  

 Мисленето е процес, при който се осъществява преработка на натрупаната 

информация, решават се проблеми и се вземат решения за действие. Мисленето се 

осъществява само в езика /словото/. Езикът е знакова система, състояща се от 

структури /цялости/, които са независими от думите. Знаците биват: неезикови /пътни 

знаци, фотографски снимки, географски карти/ и езикови – основен елемент в 

структурата на тези знаци са думите. Зад всяка дума стои някакъв обект /предмет или 

явление/,  но думата не просто означава някакъв обект. Във връзката между дума и 

обект се разграничават значение и смисъл: 

 значението на една дума  е обозначаваният обект или ДЕНОТАТ; 

 смисълът на думата е мисълта за обозначавания обект /някакво негово 

качество/ или КОНОТАТ. 
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 Примери: 

 

ДЕНОТАТ 

/значение/ 

КОНОТАТ 

/смисъл/ 

Иван Вазов Авторът на романа „Под игото” 

Патриархът на българската литература 

Министър на Просвещението през 1897-

1899 г. 

слон Най-голямото сухоземно животно 

 

 Някои думи имат само конотат: Баба Яга, Пинокио, Хари Потър. 

 Понятието е такава форма на мисленето, която отделя и обобщава явленията по 

 съществен и отличителен признак. Най-важните свойства на понятието са: 

 съдържание – в него се включват свойствата на обозначаваните обекти; 

 обем – в него се включват броя на обозначаваните обекти. 

 Между обема и съдържанието на понятието съществува връзка: 

 колкото по-голям е обемът на понятието, толкова по-малко е неговото 

съдържание /по-безсъдържателни, прозрачни са понятията/. 

 Пример за нарастване на обема и намаляване на съдържанието: 

             - „дъб” – „дърво” – „растение” – „жив организъм” 

 намалявайки обема, посочваме допълнителни свойства, конкретизираме 

 понятията. 
      Пример за намаляване на обема и увеличаване на съдържанието на понятието: 

- „жив организъм” – „животно” – „гръбначно” – „бозайник” – „хищник”  - 

 ”домашно” – „куче” – „немска овчарка” – „Рекс”. 

 Понятия се делят: 

 по обем: 

- общи са тези понятия, в чийто обем има повече от един обект: „човек”, 

 „къща”, „стол”; 

- единични са тези понятия, които включват в обема си един единствен 

 обект: „Дунав”, „Витоша”; 

- понятия с нулев обем: „Дядо Коледа”, „Баба Марта”. 

 по съдържание: 

- конкретни понятия – в тях са изразени един или група обекти, все едно 

дали са въображаеми или реални – „народ”, „Дунав”, „Баба Яга”. Те притежават много свойства; 

- абстрактни са тези понятия, в които е изразен признак на предмет – 

„свободен”, „хубав”, „грозна”. 

 Понятията се намират в различни отношения помежду си. Те могат да бъдат: 

1. Родово-видови понятия – например понятията „спорт” и „тенис”, 

където „спорт” е родовото понятие за включените в него видове, а „тенис” е вид спорт. 

2. Тъждествени са тези понятия, чийто обеми напълно съвпадат. 

Например: „човек” – „разумно същество”; „град София” – „столица на България” 

3. Кръстни понятия – обемите им се пресичат, частично съвпадат. 

 Например: ”артист” – „певец”; „майки” - „жени”. 

4. Противни /противоположни/ - това са видови понятия, които покриват 

диаметрално противоположни признаци на родовото понятие, но не изчерпват напълно обема му. 

Например: „любов” – „омраза”. Тези видови понятия са от родовото понятие „чувства”. 

5. Противоречиви са видови понятия, при които едното няма свое 

съдържание, а изцяло отрича съдържанието на другото, като двете изчерпват обема на родовото 

понятие. Например: „живо” – неживо”; „смъртен” – „безсмъртен”. 

 

 

 

ТЕМА 11. 

УМЕНИЕТО ДА СЕ ПРАВЯТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ЛОГИЧЕСКИ ЗАКОНИ. 

 
 І. УМЕНИЕТО ДА СЕ ПРАВЯТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Определението /дефинирането/ е мисловна операция, която разкрива съдържанието на 

понятието, посочва съществените и отличителните свойства в него. 

 Определенията могат да се класифицират на няколко вида. 
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1. Родови - видови определения: 

1.1. родовият признак е общ и съществен за цялата група сходни явления, обединени от 

родовото понятие; 

1.2. видово отличие е някакво, характерно само за този вид обект свойство, отличаващо 

го от останалите видове в същата група. 

 Пример: 

 „изкуство” – в най-общи смисъл представлява ползване на впечатления, знания и умения за 

творческа изява на субективните представи на твореца за себе си и света /родов признак/; 

 „балет” – изкуство /родов признак/, музикално драматургично произведение, изпълнявано със 

средствата на танца и пантомимата /видово отличие/; 

 „цирк” – изкуство /родов признак/, което включва акробатика, жонглиране, клоунада, дресура 

на животни, езда и др./видово отличие/; 

 „опера” – изкуство /родов признак/, музикално-сценично произведение, при което текстът е 

заменен с пеене при съпровод на оркестър /видово отличие/. 

1.3. като видово отличие могат да се използват следните способи: 

- описание на свойствата на явлението, на частите от които се състои; 

- функцията и действията, които може да извършва; 

- посочване на начина, по който се използва или на начина, по който се 

извършва; 

- указване на това за какво служи, какви са целите и предназначението 

на нещо /напр. някакъв инструмент, уред/. 

1.4. графично определение на понятието, като се използва Аристотеловата дефиниция: 

 

 

 

Пример за графично определение: 

 

 

2. Други видове определения: 

2.1. генетично определение – при него се посочват причините, източника 

за възникване на дадено явление. Използва се главно в историята, географията, 

биологията. 

Примери:  

„Пушенето причинява рак на белите дробове” /биология/; 

РОДОВО ПОНЯТИЕ 

ПОНЯТИЕ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

/ВИДОВИ 

ОТЛИЧИЯ/ 

ПРИМЕРИ 

ДЪРВО 

ДЪБ ОРЕХ 

КЛОНИ 

КРУША 

РАСТЕНИЕ 

СТВОЛ 

ЛИСТА 
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  „Приемането на източното православие от княз Борис превръща 

България от езическа в християнска държава” /история/. 

2.2. етимологическо определение – то акцентира върху произхода и 

корена на думата. Пример: „психология” = „психе” + „логос” /наука за душата/. 

2.3. отрицателно определение – в математиката, логиката, обществените 

науки някои понятия се определят чрез посочване на признаци, които не им 

принадлежат. Пример: „Сляп е този, който няма зрение”. 

2.4. конвенционално определение – то е свързано с договореността на 

учените за смисъла и значението на даден термин / например: какво се подразбира под 

„парадигма”, „несъзнавано”/; 

2.5. операционално – то описва как може да бъде измерено едно явление, 

на какви показатели и параметри трябва да отговаря/например: интелект/; 

2.6. определение чрез синоними. 

  Пример: „екстаз” – възторг, захлас, унес, очарование, самозабрава, 

радост, удивление и др.; 

2.7. определение чрез значение – посочва се какво се разбира под 

определен термин; 

2.8. фигуративно определение – то изяснява абстрактни идеи. 

Примери: „Моят дом е моята крепост”; „Религията е опиум за народа”.  

3. Изискванията и правилата към определенията са следните: 

определението трябва да бъде точно, ясно, недвусмислено, да се използват вече познати 

понятия; по възможност да не е отрицателно – например:” Ябълката не е зеленчук”; 

определението не трябва да е кръгово - например:”Логиката е наука за логичното”. 

 

 ІІ. ЛОГИЧЕСКИ ЗАКОНИ 

 Логическите закони са схеми на разсъждения, които са винаги верни. Те са 

всеобщи – действат независимо от това дали ги познаваме или не. Логическите закони 

са в основата на извеждане на едни мисли от други – те са закони на правилно 

построената и свързана мисъл. 

 Логическите закони са: 

1. Закон за тъждеството – всяко нещо е тъждествено на себе си. Този 

закон изразява качествената определеност на нещата; изразява устойчивото, трайното, 

непроменящото се. 

2. Закон за непротиворечието – невъзможно е каквото и да е 

едновременно да се утвърждава и в същото време, и в същото отношение да се отрича. 

Например:не може едновременно чашата да е пълна и празна. Този закон изразява 

индивидуалността на нещата. 

3. Закон за изключеното трето -  от две противоречиви твърдения едното 

е истинно, а другото задължително неистинно и се изключва възможността за трето 

истинно твърдение. 

Пример: „Розата е червена”                        Едното от тези две твърдения е  

                 „Розата не е  червена”                  вярно и е изключено трето  

                                                                            положение. 

 

         ТРИТЕ ЗАКОНА СА ФОРМУЛИРАНИ ОТ АРИСТОТЕЛ !!! 

 

  4. Закон за двойното отрицание - отрицанието на нещо отречено води до 

неговото утвърждаване; 

 

Пример: „Не е вярно , че розата не е червена” 

                 Означава, че „Розата е червена”. 

 

  5. Закон за достатъчното основание - всяка мисъл, за да е вярна, трябва да 

е достатъчно обоснована, т.е. да е аргументирана. Законът е формулиран от Готфрид 

Лайбниц /1646-1716/, но в модерната логика не се признава. 
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ТЕМА 12. 

ФОРМИ НА МИСЛЕНЕТО – СЪЖДЕНИЯ. ПРИЧИННОСТ. 

 

 І. ФОРМИ НА МИСЛЕНЕТО – СЪЖДЕНИЯТА. 

     А. ПРОСТИ СЪЖДЕНИЯ 

 Съждението е мисъл, в която се утвърждава или отрича признак на обект. 

Пример: „Снегът е бял.” – утвърждаване на признак 

      „Розата не е червена” – отрицание на признак. 

 Езиковата форма на съждението е изречението. Съжденията биват прости и 

сложни. Структурата на простото съждение е субектно – предикатна. Понятието, на 

което приписваме или отричаме даден признак, се нарича субект и се бележи със „S”. 

В изречението се разпознава като съществително име. А понятието, с което се 

присъжда или отрича дадено свойство в логиката се нарича предикат и се бележи с 

латинската буква „Р”. В изречението се разпознава като прилагателно или глагол. 

Примери: „Снегът е бял “;    „Розата не е червена” 

                          S         P                      S               P 

 Класификацията на простите съждения е следната: 

1. Аналитични съждения са тези, които анализират съдържанието на 

понятието. Пример: „Топката е кръгла” /тавтология/ . Тези съждения са винаги верни. 

2. Синтетични съждения са тези, които разкриват нови свойства на 

съдържанието на субекта. Пример: „Топката е на Бербатов”. Тези съждения са 

понякога верни и това се разкрива чрез опит, чрез проверка. 

3. Утвърдителни съждения са тези, които утвърждават наличието на 

някакъв признак. Пример: „Учениците разбират логиката”. 

4. Отрицателни съждения – те отричат наличието на даден признак. 

Пример: „Учениците не разбират логиката”. 

 Утвърдителните и отрицателните съждения могат да бъдат истина и неистина, и 

това се установява чрез проверка. 

5. Класификация на простите съждения според Аристотел: 

5.1. общоутвърдителни – „Всички хора учат логика” – A; 

5.2. частноутвърдителни – „Някои хора учат логика” – I; 

 Буквите за обозначаването на общоутвърдителните /А/ и частноутвърдителните 

/I /съждения Аристотел заимства от латинската дума: affirmo – утвърждавам. 

5.3. общоотрицателни – „Нито един човек на учи логика”- E; 

5.4. частноутвърдителни – „Някои хора   не учат логика”- O. 

       “nego” –  отричам 

6. Логически квадрат – византийският логик Михаил Псел разработва 

т.нар. логически квадрат, с който илюстрира отношенията между простите съждения, 

класифицирани от Аристотел. 

    

 

 

 

                                                6.1.  общоутвърдителни  - общоотрицателни / А – Е/  са в 

                                                       противни отношения; 

6.2. частноутвърдителни – частноотрицателни  /I - O / –  

        подпротивни; 

6.3. общоутвърдителни – частноутвърдителни   / A - I/ – 

подчинени; 

6.4. общоотрицателни –частноотрицателни  /  E - O / – 

подчинени; 

6.5. общоутвърдителни – частноотрицателни / A - O / – 

противоречиви; 
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6.6. общоотрицателни – частноутвърдителни  /E - I / – 

противоречиви 

 

   Б. СЛОЖНИ СЪЖДЕНИЯ 

 Съждение, което е съставено от две и повече прости съждения, се нарича сложно 

съждение. То се изразява със сложно изречение. Сложното съждение се състои от 

прости съждения и логически съюзи, например: „Тя е красива и винаги усмихната” = 

„Тя е красива” + „Винаги усмихната” /прости съждения/ и логическия съюз „и”. 

 Сложното съждение може да бъде истинно или неистинно. Неговата истинност 

се определя от истинната стойност на влизащите в неговия състав прости съждения и 

от използвания логически съюз.  

 Логически операции със съждения: 

1. Конюнкцията /от лат. съединяване/  отразява отношение на едновременно 

съществуване на две явления. Примери: „Уча и спортувам”, „Тя е умна, а ти си 

красива”, „Той е срамежлив, но много умен”, „Иван не можеше нито да легне, нито да 

седне”. Логическите думи са: и, а, но, нито…, нито… . Конюнкцията е вярна, когато и 

двете съждения са верни. 

2. Дизюнкция /лат. – разделяне/. Бива два вида: 

2.1 включваща – тя отразява сходството между нещата, възможността те да 

съществуват и заедно, и отделно. Включващата дизюнкция се опира на факта, че един 

обект може да принадлежи към определен клас, ако притежава един от двата признака  

или пък и двата заедно. Пример: „Асистентите във ВУЗ имат научна степен или са 

спечелили конкурс”. Логическият съюз е „или”.  

2.2 изключваща дизюнкция – логическа операция, която отразява отношение на 

несъвместимост между нещата. Изключващата дизюнкция е въплъщение на Закона за 

изключеното трето, т.е. или едното, или другото, но не и двете заедно. Пример: „Или е 

ден, или е нощ”. Логически съюз: „или…, или…”. 

 ІІ. ПРИЧИННОСТ. 

 Свързването на явленията в последователност, при която едното явление се 

възприема като причина за съществуването на друго е типична човешка 

характеристика. Причинността е част от способността да съдим за нещата и е в 

основата на умението на човека да извежда ново знание от вече проверени твърдения. 

Видовете причини са: формална, материална, действаща, целева. А отношението 

между причина и следствие се изразява чрез следните логически операции: 

1. Импликация /лат. – вплитам/. Това е логическа връзка, при която първото 

положение, предполага второто. Примери: „Ако вали, то е мокро”. Логическият съюз е 

„ако…, то..”. Импликацията има стойност неистина само в случай, когато 

предпоставката е истина, а заключението е неистина. 

2. Еквивалентност /лат. - равенство/. Еквивалентността отразява факта, че две 

обективни състояния на предметите или два техни признака или заедно съществуват, 

или заедно не съществуват. Примери: „Само ако е човешко същество, то ще 

притежава разум”; „Ще имам отлични оценки само тогава, когато уча сериозно”. 

Логически съюзи: „само ако…, то…”, „само тогава…., когато…”. Еквивалентността е 

вярна, когато и двете прости съждения са едновременно или верни, или неверни.  

 

ТЕМА 13. 

ФОРМИ НА ПОНЯТИЯТА – УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

 Умозаключението е форма на мисленето, при която се извежда ново знание по 

определени правила от вече притежавано знание. Структурата на умозаключението е 

следната: 

1. Предпоставки – едно, две или повече съждения, съдържащи изходно знание. 

2. Извод, който чрез правила, следва необходимо от предпоставките. 

3. Правила -  те се отнасят за вида на умозаключението, за неговата правилност 

и истинност. 
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Пример: „Всички хора са смъртни”  - предпоставка 

       „Сократ е човек”                  - предпоставка 

  -------------------------------------------   /следователно/ 

       „Сократ е смъртен”  - извод 

 

 В правилното умозаключение има 2 степени на знанието: валидност и 

истинност: 

 истинни предпоставки + спазени правила = на истинно ново знание и 

обратно: неверни предпоставки + неспазени правила – не се получава никакво ново 

знание; 

 неистинни предпоставки + спазени правила – получава се 

умозаключение, което е валидно, т.е. изводът следва необходимо от предпоставките, 

защото са спазени правилата. Изводът е правилен, но истинността не може да се 

установи по логически път; 

 неистинни предпоставки + неспазени правила – истинността на извода 

има случаен характер, а не следва по необходимост. 

В зависимост от степента на общност на знанието в извода в сравнение със 

степента на общност на знанието в предпоставките, различаваме: 

1. Традуктивни умозаключения – предпоставките и изводът са от една и съща 

степен на общност. 

Пример: „Асен е брат на Петър” 

       „Петър е брат на Калоян”. 

                 „Асен е брат на Калоян” 

2. Дедуктивни – при тях  нашата мисъл се движи от знание с по- висока степен 

на общност към ново знание с по-ниска степен на общност.Тези умозаключения са 

винаги необходимо истинни /верни/. 

 Пример: Всички ученици излизат във ваканция 

                 Ирина е ученичка . 

                            Ирина излиза във ваканция. 

 3. Индуктивни умозаключения - тук се тръгва от единичния случай и се стига до 

по-общ извод, който се отнася за целия клас. Познанието се движи от единичното към 

общото. Например: опознаваме учениците от 9 б клас дали са дисциплинирани.  

 Установяваме, че: Стоян е дисциплиниран 

               Петър е дисциплиниран 

    Надя е дисциплинирана 

    Учениците от 9 б клас са дисциплинирани.  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 14. 

СИЛОГИЗЪМ. 

 

 І. Същност на силогизма 

  1. Етимология на термина силогизъм – от гр. „извличане, следствие”. 

  2. Определение – силогизмът е дедуктивно умозаключение с две 

предпоставки и едно заключение. 

  3. Понятие за дедукция /лат.- извеждане/ – извеждане на ново изказване от 

истинно изказване по логичен път. 

 

 Пример: Всички хора са смъртни. 
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       Всички гърци са хора. 

                             Всички гърци са смъртни. 

  4. Видове силогизми: 

  4.1. прост категоричен силогизъм /същински/ -обяснява се със субектно-

предикатна структура на съжденията. При него предикатът безусловно утвърждава 

или отрича. Например: „Всички хора са смъртни”, „Тревата не е зелена”.  Всички 

съждения са от типа „Всички  S  са Р”; 

  4.2. условно категорически силогизъм, например:”Ако вали, то земята ще 

се намокри”. Съждението е от тип импликация. 

  2.3. разделителен. 

ІІ. Структура на силогизма. 

1. Силогизмът се състои от три съждения: 

1.1. голяма предпоставка – това е съждението, което съдържа общия 

случай /правилото/; 

1.2. малка предпоставка – съждението, което съдържа частния случай; 

1.3. заключение – съждението, което е извод от двете предпоставки. 

2. Термини в силогизма /субектът и предикатът се наричат термини/. 

Термините са три. 

2.1. голям термин е този, който се съдържа в голямата предпоставка и е 

предикат в заключението – Р; 

2.2. малък термин е този, който се съдържа в малката предпоставка и се 

явява субект в заключението –  S 

2.3. малък термин е общият компонент в двете предпоставки. Той е 

свързващото звено между двете дадени съждения.Чрез него се извършва 

доказателството и не присъства в заключението. Бележи се с латинската буква „М” /от 

латинската дума за „среда”/. 

                                 M             P 

Пример: Всички хора са смъртни.     –  голяма предпоставка 

                       S               M 

                  Всички гърци са хора.         – малка предпоставка      

                  Всички гърци са смъртни     - заключение 

                                 S                 P 

 

Символно записана структурата на силогизма изглежда така:    

 

      M  - P 

                                      S –  M 

                                      S  -  P 

 

3. Фигури на силогизма – те се определят от мястото на средния термин в 

предпоставките. Според Аристотел има три основни фигури: 

 

                                 M               P 

 І ФИГУРА:       Всички цветя са растения.                           M – P 

                                                         S               M                                      S - M 

                                         Всички рози са цветя.                                     

                    Всички рози са растения 

                                               S              P 

 

 

                                               P                         M 

ІІ ФИГУРА:      Всички растения фотосинтезират.                            P - M 

                                                S                        M                                         S - M 

                             Нито едно животно не фотосинтезира. 

         Нито едно животно не е растение. 
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                                                S                          P 

_______________________________________________________________________________ 

                                               M                         P                                          

ІІІ ФИГУРА:     Всички тигри са от семейство котки.                       M - P 

                                               M                S                                                   M - S                                                                                  

         Всички тигри са хищници. 

          Някои хищници са от семейство котки. 

                                               S                           P 

 

 Аристотел разработва подробно тези три фигури. По-късно е прибавена и 

четвърта фигура. 

_______________________________________________________________________________ 

 

                                             P                M 

ІV ФИГУРА:    Всички хора са бозайници.                                         P - M 

                                                 M                        S                                       M - S  

        Всички бозайници са топлокръвни. 

                             Някои топлокръвни са хора. 

                                                  S                      P 

 

ІІІ. Правила на силогизма 

1. Правила за предпоставките: 

  1.1. от утвърдителни предпоставки изводът е утвърдителен; 

              1.2. от две отрицателни съждения не може да се направи определено 

заключение; 

  1.3.  ако едната предпоставка  е отрицателно съждение, то 

 заключението е отрицателно съждение; 

  1.4.  ако една от предпоставките е частно съждение, заключението 

също е частно съждение; 

1.5. от две частни съждения не може да се направи заключение. 

  2. Правила за термините: 

   2.1. във всеки правилен силогизъм има три термина; 

   2.2. средният термин трябва да е разпределен поне в една от 

предпоставките, т.е. да се мисли в пълния му обем. 

 

 

ТЕМА 15. 

ИСТИНА И АРГУМЕНТАЦИЯ. 

 

 І. ТЕЗА 

 Тезата е мисъл, изразяваща отношението на нейния автор към някакъв 

проблем, което отношение се подкрепя с различни аргументи. Обикновено тезата се 

отнася до по-големи и по-важни въпроси в човешкото битие. Правилата при 

формулиране на тезата са следните: 

1. Каква точно е моята позиция по даден въпрос, текст, проблем? 

2. Какви основания имам, за да я поддържам? 

3. Нужна ли е друга информация за извеждане на основанията ми? 

4. Възражения, които може да се представят срещу моята позиция? 

5. Причини, поради които моята позиция е силна. 

 ІІ. ЗАЩИТА НА ТЕЗАТА – АРГУМЕНТАЦИЯ. 

 Аргументите представляват основанията, които се привеждат в подкрепа на 

някакво решение, извод, действие. В зависимост от разглеждания проблем и 

използваните факти се различават: научни, правни, политически, икономически, 

религиозни, морални, психологически аргументи. Те могат да бъдат използвани 

поотделно или комплексно. Видовете аргументи са: 
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1. Доказателство – най-силният аргумент. То е строго дедуктивно извеждане на 

 извод от предпоставки, чиято истинност е предварително установена  и не подлежи на 

съмнения; 

2. Аналогия - тя представлява сравнения. Аналогията бива: 

2.1. буквална аналогия - сравняват се подобни неща. Например: «Ако в 

Македония има система за здравни грижи, която работи добре, ние можем да твърдим, 

че има достатъчно прилики и сходства между Македония и България, така че тази 

система би работила и у нас.” 

2.2. метафорична аналогия – сравняват се различни неща. Например: 

«Спирането на финансите за държавните фондове би имало  върху тях същия ефект, 

както спирането  на достъпа на кислород за организма. 

3. Индукция – тя е общо заключение, основано на редица специфични примери. 

4. Аргумент, основан на дефиниция – този аргумент може да създаде критерий 

или стандарт за измерване и тогава дадено нещи да бъде оценено според него. 

5. Аргумент, основан на обстоятелствата – това е особен вид аргумент, основан 

на причината и следствието, при който говорещият иска да убеди опонента си да 

приеме протичането на дадени действия на определен фон, при който друго развитие 

или не е практично, или е невъзможно. Някои изрази са типични  при използването на 

този аргумент: например „Неизбежно е…”, „Ние нямаме друг избор…” 

6. Аргумент„толкова повече” – пример: „Щом имаме технологии, за да 

изпратим хора на Луната, ние трябва да сме в състояние да пресметнем как да 

изхраним гладните хора по света”. 

 ІІІ. ГЕШКИ И ЗАБЛУДИ 

1. Най-често допускани грешки: 

1.1. „аргумент, насочен към човека” – вместо да се докаже или опровергае 

с аргумент едно становище, става позоваване на качествата, на авторитета или на 

други особености на личността.; 

1.2.  „аргумент, насочен срещу човека” – в този случай се приема, че едно 

твърдение   на определен човек не е вярно, позовавайки се на неговите убеждения, 

личен живот, произход. Пример: генетичната теория на Георг Мендел е била 

отхвърляна, защото той бил монах. 

2. Други общи заблуди и грешки: 

2.1. позоваване на традициите – твърдим, че нищо не трябва да се 

променя, тъй като винаги е било такова; 

2.2. позоваване на мнението на хората – аргументът е построен въз основа 

на твърдението, че след като обществото го иска, то е най-доброто; 

2.3. прибързано обобщение – всички имаме нагласата да прибързваме със 

заключенията; 

2.4. конформизъм – мълчаливо присъединяване към общото мнение; 

2.5. отхвърляне на аргументите поради тяхното неразбиране; 

2.6. аргумент на палката – силата на аргументите се подменя с аргумент 

на силата.  

 


