МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Сумська філія
Кафедра гуманітарних дисциплін

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
навчальної дисципліни

«ЛОГІКА»
обов’язкових компонент
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
081 Право (право)
за темою «Простий категоричний силогізм»

Харків 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 26.08.2021 № 7

СХВАЛЕНО
Вченою радою Сумської
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 25.08.2021 № 7

філії

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін
Протокол від 26.08.2021 № 7

Розглянуто на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії
Харківського національного університету внутрішніх справ
Протокол від 25.08.2021 №1

Розробник:
доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського
національного університету внутрішніх справ, кандидат філософських наук,
доцент Тетяна ГЕРАЩЕНКО
Рецензенти:
Професор
кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін
Харківського
національного університету внутрішніх справ, доктор філософських наук,
професор Олександр ТЯГЛО
Доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Сумського
національного аграрного університету, кандидат філософських наук, доцент
Олександр КОРНІЄНКО

Тема. Простий категоричний силогізм
ПЛАН
1.
2.
3.
4.

Простий категоричний силогізм як вид дедуктивного умовиводу.
Загальні правила силогізму.
Фігури категоричного силогізму.
Модуси категоричного силогізму.
Рекомендована література:
Основна

1. Бандурка О. М., О.В. Тягло. Юридична логіка : підручник 2-е видання,
переробл. і доповн. Харків : Золота миля, 2017. 216 с.
2. Войтенко Д.О., Качурова С.В., Невельська-Гордєєва. Логіка в запитаннях і
відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. О.П. Невельської-Гордєєвої.
Харків: Право, 2019. 126 с.
3. Геращенко Т.Г. Логіка : робочий зошит для вик. практ. завдань та сам.
роботи студ. денної форми навчання. Суми: СФ ХНУВС, 2018. 80 с.
URL:http://www.sumy.univd.edu.ua
4. Кислюк К.В. Логіка : конспект лекцій. Київ : Кондор, 2016. 92 с.
5. Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних
факультетів. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
6. Конверський А.Є. Традиційна логіка : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 452 с.
7. Колотілова Н. Логіка і риторика : монографія. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 272 с.
8. Ряшко В.І. Логіка : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 328 с.
9. Тетарчук І.В. Логіка для юристів: навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2021.
150 с.
10.Хоменко І.В. Логіка. Теорія і практика : підручник. Київ : Центр навчальної
літератури, 2019. 328 с.
Додаткова
1. Загудаєва О.А. Специфіка логічного моделювання в праві. Дні науки
філософського факультету-2016 : матеріали міжнар. наук. конф. (20-21
квітня 2016 року). Київ. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. С. 81–83.
2. Козаченко Н.П. Динамічний поворот в сучасній динамічній логіці. Дні
науки філософського факультету-2016 : матеріали міжнар. наук. конф. (2021 квітня 2016 року). Київ. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. С. 84–85.
3. Комаха Л.Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні:
монографія. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 360 с.

4. Логічна термінологія: проблема кодифікації. Круглий стіл
«Філософської думки». Філософська думка. 2016. № 3. С. 6–64
5. Тягло О.В. Чи існує особлива юридична логіка? Форум права. 2017. № 1.
С. 188–194.
6. Хоменко І. Неформальна логіка та арґументативне міркування.
Філософська думка. 2016. № 3. С. 34– 46
7. Шарко О.В. Явище неясності, нечітка логіка та проблеми штучної точності
Дні науки філософського факультету-2016 : матеріали міжнар. наук. конф.
(20-21 квітня 2016 року). Київ. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. С. 110–
112.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
1.
2.
3.
4.
5.

URL: http://logic.net.ua. Український логічний портал.
URL: https://pidruchniki.com.Логіка. Навчальні матеріали онлайн.
URL: https://www.yakaboo.ua/логіка.
URL: http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/library_philos/6/6/6
URL:http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/186.Філософія.
Логіка (Philosophy. Logic)
Текст лекції
1. Простий категоричний силогізм як вид дедуктивного умовиводу

Силогізм (syllogismos) перекладається з грецької як збірка логосів, тобто
суджень. Категоричним силогізм називається тому, що всі судження, які
входять до його складу, є категоричними. Суджень у категоричному силогізмі
три: два засновки і висновок.
Простий категоричний силогізм (ПКС) – це вид дедуктивного умовиводу,
що складається з двох засновків і висновку, які є категоричними судженнями.
Усі хижаки харчуються м’ясом.
Усі вовки – хижаки.
Усі вовки харчуються м’ясом.
Поняття, що входять до складу силогізму, називаються термінами
силогізму.
Меншим терміном називається термін, який займає місце суб’єкта у
висновку і позначається S.
Більшим терміном називається предикат висновку і позначається як Р.
Середнім терміном називається термін, якого немає у висновку, але який є
в обох засновках, що забезпечує логічний зв’язок між засновками і
позначається як М.

Засновок, який містить у собі менший термін, називається меншим
засновком. Засновок, який містить у собі більший термін, називається більшим
засновком.
Усі хижаки (М) харчуються м’ясом (Р) – більший засновок.
Усі вовки (S) – хижаки (М) – менший засновок.
Усі вовки (S) харчуються м’ясом (Р) – висновок.
Менший термін – вовки.
Більший термін – м’ясом.
Середній термін – хижаки.
Щоб отримати істинний висновок потрібно мати істинні засновки і
дотримуватися певних правил. Виділяють правила засновків і правила термінів
категоричного силогізму.
2. Загальні правила силогізму
1. У силогізмі повинно бути лише три терміни.
Рух вічний.
Ходіння до університету – рух.
Ходіння до університету вічне.
Обидва засновки цього силогізму є істинними судженнями, проте з них
випливає помилковий висновок, тому що порушено дане правило. Слово рух
вживається у двох засновках у двох різних значеннях: рух як філософська
категорія і рух як фізична дія. Тому, термінів у силогізмі три: рух, ходіння до
університету, вічність; а значень (оскільки один з термінів вживається у двох
різних значеннях) чотири, тобто зайве значення має на увазі зайвий термін. У
наведеному прикладі силогізму було не три, а чотири (за значенням) терміни.
Помилка, що виникає при порушенні наведеного вище правила, називається
почетверінням термінів.
2. Середній термін має бути розподілений хоч б в одному із засновків.
Усі кішки – це живі істоти.
Сократ – це теж жива істота.
Сократ – це кішка.

Живі істоти-

Кіш
ка+

Засновок 1

Жива істота-

Сокра
т+

Засновок 2

Повне коло (за схемою Ейлера) означає розподілений термін (+), а
неповне – нерозподілений (-).
З двох істинних засновків отримуємо помилковий висновок. Зображуємо
колами Ейлера відношення між термінами у засновках силогізму і
встановлюємо розподіленість цих термінів. Середній термін (живі істоти) у
даному випадку нерозподілений у жодному із засновків, а за правилом він має
бути розподілений хоч б в одному. Помилка, що виникає при порушенні даного
правила, так і називається – нерозподіленість середнього терміну у кожному
засновку.
3. Термін, який був нерозподілений у засновку, не може бути розподілений у
висновку.
Усі яблука – їстівні предмети.
Усі груші – це не яблука.
Усі груші – неїстівні предмети.
їстівні предмети-

Яблук
а+

Груші+

Груші +

їстівні +

Яблука
+

Засновок 1

Засновок 2

Висновок

Засновки силогізму є істинними судженнями, а висновок – заперечний.
Зображуємо колами Ейлера відношення між термінами у засновках і у висновку
силогізму та встановлюємо розподіленість цих термінів. У даному випадку
предикат висновку, або більший термін силогізму (їстівні предмети), у
першому засновку є нерозподіленим (-), а у висновку – розподіленим (+), що
забороняється даним правилом. Помилка, що виникає при його порушенні,
називається розширенням більшого терміну.
4. У силогізмі не повинно бути двох заперечних засновків.
Хоч б один із них має бути стверджувальним (можуть бути
стверджувальними і обидва засновки). Якщо два засновки у силогізмі
заперечні, то висновок з них або взагалі зробити не можна, або ж, якщо його
зробити можливо, він буде помилковим або, принаймні, недостовірним,
імовірним.
Снайпери не можуть мати поганого зору.
Усі мої друзі – не снайпери.

Усі мої друзі мають поганий зір.
Обидва засновки у силогізмі є заперечними судженнями, і, незважаючи на їх
істинність, з них отримуємо помилковий висновок. Помилка, яка виникає у
даному випадку, так і називається – два заперечних засновки.
5. У силогізмі не повинно бути двох часткових засновків.
Хоч б один із засновків має бути загальним (можуть бути загальними і
обидва засновки). Якщо два засновки у силогізмі є частковими судженнями, то
висновок з них зробити неможливо.
Деякі філософи – матеріалісти
Деякі філософи – ідеалісти.
?
З цих засновків ніякого висновку отримати неможливо, тому що обидва
вони є частковими. Помилка, що виникає при порушенні цього правила, так і
називається – два часткових засновки.
6. Якщо один із засновків заперечний, то і висновок має бути заперечним.
Усі травоядні живляться рослинною їжею.
Усі тигри не живляться рослинною їжею.
Усі тигри не є травоядними.
З двох засновків цього силогізму не можна отримати стверджувальний
висновок. Він може бути виключно заперечним.
7. Якщо один із засновків частковий, то і висновок має бути частковим.
Усі олімпійські чемпіони є спортсменами.
Деякі українці – це олімпійські чемпіони.
Деякі українці – це спортсмени.
У цьому силогізмі з двох засновків неможливо отримати загальний висновок.
Він може бути лише частковим, оскільки другий засновок є частковим.
Аксіома силогізму є віддзеркаленням багатовікової практики людей,
мільярдного повторення однієї й тієї ж розумової конструкції.
Залежно від того, розглядаються засновки у кількісному або якісному
(об’ємному чи змістовному) сенсі, розрізняють два її формулювання:
1) Dictum de omni et de nullo (сказане про усе і ні про одне): усе, що
стверджується або заперечується про клас предметів у цілому, стверджується
або заперечується і про частину або окремий елемент цього класу;

2) Nota notae est nota rei (ознака ознаки речі є ознакою самої речі). Аксіома
силогізму є вихідною логічною основою, на якій ґрунтується вся силогістика.
3. Фігури категоричного силогізму
Фігури категоричного силогізму
Три терміни силогізму можуть бути розташовані у ньому різним чином.
Залежно від місця середнього терміну розрізняють чотири фігури простого
категоричного силогізму.

Першою називають таку фігуру силогізму, в якій середній термін
займає місце суб’єкта в більшому засновку і місце предиката – в меншому.
М

Р

S
M
___________
S ________ P
Усі планети Сонячної системи (М) обертаються навколо Сонця (Р).
Земля (S) – планета Сонячної системи (М).
Земля(S) – обертається навколо Сонця(Р).
Правила першої фігури:
1. Менший засновок повинен бути стверджувальним (А, І);
2. Більший засновок повинен бути загальним (А, Е);

Другою називають таку фігуру силогізму, в якій середній термін займає
місце предиката в обох засновках.

Усі курсанти нашого університету (Р) вивчають логіку (М).
Зименко (S) не вивчає логіку (М).
Зименко (S) не є курсантом нашого університету (Р).
Правила другої фігури:
1. Один із засновків повинен бути заперечним (Е , О),
2. Більший засновок повинен бути загальним (А , Е);

Третьою називають таку фігуру, в якій середній термін займає місце
суб’єкта в обох засновках.

Усі риби (М) дихають зябрами (Р).
Деякі риби (М) живуть в озерах (S).
Деякі риби, що живуть в озерах (S) – дихають зябрами (Р).
Правила третьої фігури:
1. Менший засновок повинен бути стверджувальним (А , I),
2. Висновок повинний бути частковим (I , О);

Четвертою називають таку фігуру силогізму, в якій середній термін
займає місце предиката в більшому засновку і суб’єкта – в меншому.

Всі офіцери ( Р ) - військовослужбовці (М)
Жоден військовослужбовець (М) не є робітником (S)

Жоден робітник (S) не є офіцером (Р)
Правила четвертої фігури:
1. Якщо більший засновок стверджувальний (А , I), то менший засновок
повинен бути загальним (А , Е).
2. Якщо один із засновків заперечний (Е , О), то більший засновок повинен бути
загальним (А , Е) .
4. Модуси категоричного силогізму
Модуси силогізму (від лат. modus – міра, образ, спосіб) - це різновиди
фігур, які визначаються кількістю і якістю суджень, що є його засновками.
Символічно модуси силогізму позначаються трьома буквами. Із них
перші дві букви вказують на кількість і якість суджень, які є засновками, а
третя – кількість і якість судження, яке є висновком.
(А) Усі птахи (М) - двоногі істоти (Р).
(А) Жайворонок (S) – птиця (М).
(А) жайворонок – двонога істота.
Модус має вигляд ААА.
(А) Усі квадрати (Р) – прямокутники (М).
(Е) Жоден ромб (S) не прямокутник (М).
(Е) Жоден ромб не є квадратом.
Модус має вигляд АЕЕ.
Усього нараховують 24 логічно правильних модусів ПКС, 19 –
сильних і 5 слабких. Слабкий відрізняється від сильного тим, що у його
висновку замість кванторного слова всі назване кванторне слово деякі.
Сильні модуси
Перша фігура силогізму – ААА, AII, EAE, EIO
Друга фігура силогізму – EAE, AEE, EIO, AOO
Третя фігура силогізму – AII, EAO, IAI, OAO, AАI, EIO
Четверта фігура силогізму – AAI, AEE, IAI, EAO, EIO
Слабкі модуси
Перша фігура силогізму – EAO, AAI
Друга фігура силогізму – AEO, EAO
Третя фігура силогізму –
Четверта фігура силогізму – AEO

