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Текст лекції
1. Скорочені силогізми
Силогізми складаються із трьох частин: двох засновків і висновку. Але є в
процесі мислення ми рідко висловлюємо їх в повному обсязі, а частіше
використовуємо скорочені силогізми, такі, в яких висловлюється не три
частини, а тільки дві.
Всі неповнолітні не мають виборчих прав.
Озерков – неповнолітній.
Отже, він не має виборчого права –
Ми ж говоримо спрощено:
Озерков не має виборчого права, тому що він неповнолітній.
В даному прикладі має місце лише висновок і менший засновок, а
більший засновок пропущений. Отже, силогізм, в якому пропущений один із
засновків чи висновків, називається скороченим силогізмом, або ентимемою.
«Ентимема» в перекладі з грецької мови на українську означає «у думках». Ця
назва показує, що інша частина силогізму не висловлюється, але мається на
увазі.
За способом творення розрізняють три види ентимеми:
1. Ентимема з випущеним більшим засновком:
Ми громадяни України, отже ми маємо право на освіту.
2. Ентимема з випущеним меншим засновком:
Згідно Конституції нашої держави громадяни України мають право
на освіту. Отже, ми маємо право на освіту.
3. Ентимема з випущеним висновком:
Підлабузники - хамелеони.
Вірченко – підлабузник.
Отже, Вірченко хамелеон.
2. Складні силогізми
Складним силогізмом, або полісилогізмом, називається умовивід, який
складається з одного або двох силогізмів.
Полісилогізм - це ланцюг силогізмів. Будується він таким чином, що
висновок попереднього силогізму (просилогізму) стає засновком наступного
силогізму (епісилогізму) і т. д.

Складними силогізмами називається умовивід, який складається з одного
або двох силогізмів. Складний силогізм буває регресивний або прогресивний.
Прогресивний полісилогізм - це такий полісилогізм, у якому висновок
попереднього силогізму є більшим засновком наступного.
1. Усі люди смертні.
Сократ – людина.
2. Сократ є смертним.
Кожний смертний є живою істотою.
Сократ є живою істотою.
Регресивним називають такий полісилогізм, у якому висновок
попереднього силогізму стає меншим засновком наступного.
1.Всі агностики – ідеалісти.
Кант – агностик.
Отже, Кант ідеаліст.
2. Всі ідеалісти визнають творчий характер свідомості.
Кант – ідеаліст.
Отже, Кант визнавав творчий характер свідомості.
Можна виділити два види складноскорочених силогізмів: сорит і
епіхейрема.
Сорит (в перекладі з грец. на українську мову означає «купа» засновків).
Сорит – складноскорочений силогізм, у якому не висловлюються, а
маються на увазі більші або менші засновки і всі висновки, крім останнього.
Розрізняють прогресивний (гокленієвський) і регресивний (арістотелівський).
Сорит прогресивний можна отримати з прогресивного полісилогізму
шляхом послідовного вилучення висновків попередніх силогізмів і більших
засновків.
Будь-який злочин є діянням суспільно небезпечним.
Крадіжка – злочин.
Дія Сенченка є крадіжкою.
Дія Сенченка є суспільно небезпечною.
Арістотелівський сорит - скорочена форма регресивного полісилогізму, у
котрому випущені менші засновки.
Смерть потерпілого заподіяна цією кулею.
Ця куля випущена із пістолета Beretta 92FS .
Із пістолета Beretta 92FS стріляв тільки Ройченко.
Смерть потерпілого заподіяна тільки Ройченком.
Епіхейремою називається такий складноскорочений силогізм, у котрому
засновками є ентимеми.
Брехня заслуговує зневаги, так як вона аморальна.
Лестощі є брехнею так як вони є навмисним викриванням істини.
Отже, лестощі заслуговують зневаги.

Умовиводи зі складних суджень
Залежно від того, які саме складні судження є засновками умовиводів,
виділяють такі їх види: умовні (суто умовні, умовно-категоричні) і розділові
(суто розділові, розділово-категоричні та умовно-розділові, або лематичні)
умовиводи.
3. Умовні та умовно-категоричні умовиводи та їх модуси
Умовним називають умовивід, у якому один або обидва засновки є
умовними судженнями. Є два види умовних умовиводів: суто умовні; умовнокатегоричні. Суто умовні умовиводи – це вид дедуктивних умовиводів, в яких
обидва засновки і висновок є умовними судженнями. Суто умовний умовивід
дає можливість перейти від одного явища до другого, причинно пов’язаного з
першим, від другого до третього, також причинно пов’язаного з другим, і, в
результаті, встановити залежність між першим і третім явищем, яка нам
безпосередньо не дана. Висновок даного силогізму ґрунтується на правилі:
результат наслідку є результатом основи. Цю дедуктивну схему називають
правилом ланцюжкового висновку. Існує декілька різновидів суто умовних
виводів. Найбільш часто вживаним є умовивід з такими структурами.
Якщо я успішно здам сесію (А), то вчасно піду на канікули (В).
Якщо я вчасно піду на канікули (В), то зможу з батьками поїхати в
туристичну подорож (С).
Якщо я успішно здам сесію (А), то зможу з батьками поїхати в
туристичну подорож (С).
Умовно-категоричний умовивід – це вид дедуктивного умовиводу, в
якому один із засновків є умовним, а другий – категоричним судженням.
Виділяють два види правильних модусів умовно-категоричного силогізму:
стверджувальний (modus ponens): напрям руху думки від ствердження основи
до ствердження наслідку; заперечний (modus tollens): від заперечення наслідку
до заперечення основи.
Стверджувальний модус (modus ponens) – це вид умовно категоричного
силогізму, в якому в меншому засновку стверджується основа, а у висновку –
наслідок більшого засновку.
Якщо людина досягла пенсійного віку (А), то вона йде на пенсію (В).
Людина досягла пенсійного віку (А).
Людина йде на пенсію при досягненні пенсійного віку (В).
Заперечний модус (modus tollens) – це вид умовно – категоричного
умовиводу, в якому в меншому засновку заперечується наслідок, а у висновку –
основа більшого засновку.
Якщо дощ не припиниться (~А), то ми відмінимо вечірню прогулянку (В).
Ми не відмінили вечірню прогулянку ( ~В). Дощ припинився (А).

4. Розділові та розділово-категоричні умовиводи та їх модуси
Суто розділові умовиводи – це вид дедуктивних умовиводів, в яких
обидва засновки і висновок є розділовими судженнями.
За формою устрою держави бувають або прості (А), або складні (В).
Складні держави бувають федераціями (В1), конфедераціями (В2) і імперіями
(В3). За формою устрою держави бувають прості (А), або федерації (В1), або
конфедерації (В2), або імперії (В3).
Розділово-категоричний умовивід – це вид дедуктивного умовиводу, в
якому один із засновків є розділовим, а другий – категоричним судженням.
Ліси бувають хвойні, листяні або змішані. Цей ліс є листяним. Цей ліс не
є хвойним чи змішаним.
Логічною основою отримання висновку в розділово-категоричному
умовиводі є таке правило: якщо думки знаходяться в альтернативному
відношенні, то стверджуючи одну з них, ми заперечуємо другу, і навпаки.
Залежно від напряму думки, виділяють два модуси цього умовиводу:
стверджувально-заперечний і заперечно- стверджувальний.
Стверджувально-заперечний модус (modus ponendo tolens) – це вид
розділово-категоричного умовиводу, у якому більший засновок є розділовим,
менший – стверджувальним, а висновок – заперечним судженням.
За формою правління держави можуть бути або республіками (А), або
монархіями (В). Україна є республікою (А). Україна не є монархією (~В).
Потрібно
пам’ятати,
що
висновок
при
використанні
стверджувально розділового модусу буде необхідним тільки тоді, коли у
більшому засновку члени поділу повністю виключають один одного, тобто він є
строго диз’юнктивним судженням.
Заперечно-стверджувальний модус (modus tollendo ponens) – це вид
розділово-категоричного умовиводу, в якому більший засновок є розділовим,
менший – заперечним, а висновок – стверджувальним судженнями
Монархії бувають або абсолютні (А), або обмежені (В). Великобританія
не є абсолютною монархією (~А). Великобританія є обмеженою монархією (В).
При виводах на основі заперечного модусу розділове судження може
бути як строго так і не строго диз’юнктивним. Однак, щоб висновок був
необхідний, потрібно у більшому засновку перераховувати всі можливі ознаки.
Студент N не здав экзамен або з причини хвороби, або з лінощів, або
тому, що не був присутнім на заняттях. Студент N був відсутній на
заняттях.
Тут висновок зробити не можна, оскільки і одне, і друге, і третє могло
бути причиною; крім того, могли бути і інші причини, які не вказані в
розділовому судженні.
5. Умовно-розділові умовиводи. Дилема
Умовно-розділовий умовивід – це дедуктивний умовивід, в якому один із
засновків є умовним, а другий – розділовим судженням. Ці умовиводи ще

називають лематичними (з гр. мови – положення, припущення). В залежності
від кількості умовних суджень виділяють дилеми, трилеми, полілеми. В
практиці (в науці, медицині, політиці, юриспруденції, повсякденному житті)
найчастіше використовуються дилеми (з гр. мови – подвійна пропозиція).
Дилема – це умовно-розділовий умовивід з двома альтернативами.
Альтернативи – це виключаючі одна одну можливості або рішення. Вирішення
дилеми полягає у виборі одного з двох можливих рішень.
Якщо я хочу стати хорошим юристом, то мені треба добре знати
логіку. Якщо я хочу стати хорошим економістом, то мені треба добре знати
логіку. Я хочу стати хорошим юристом чи хорошим економістом. Мені треба
добре знати логіку.
Залежно від напряму думки виділяють два види дилем: конструктивні і
деструктивні. Вони, в свою чергу, можуть бути простими і складними. Проста
конструктивна дилема – це вид лематичного умовиводу, в якому в першому
засновку формулюються дві підстави, з яких випливає один наслідок. У
другому засновку стверджується істинність однієї з підстав, а у висновку –
стверджується наслідок.
У конструктивних дилемах рух думки направлений від ствердження
основи до ствердження наслідку.
Якщо я отримаю стипендію (А), то поїду в Карпати(В). Якщо мені
допоможуть з грішми батьки (С), то я поїду в Карпати (В). Я отримаю
стипендію (А) або мені допоможуть з грошима батьки (С). Я поїду в Карпати
(В).
Складна конструктивна дилема – це вид лематичного умовиводу, в якому
в першому засновку формулюють дві можливі підстави і два можливі наслідки.
В другому – стверджується наявність однієї з підстав, а у висновку –
стверджується наявність одного чи другого наслідку.
Якщо воду нагріти до 100 градусів (А), то вона закипить (В). Якщо воду
охолодити до 0 градусів (С), то вона замерзне (Д). Воду нагріли до 100 градусів
(А) або охолодили до 00 (С). Вода закипіла (В) або замерзла (Д).
Проста деструктивна дилема – це вид лематичного умовиводу, в якому в
більшому засновку формулюється одна підстава і два наслідки, в меншому –
заперечуються обидва наслідки, а у висновку – заперечується підстава. У
деструктивних дилемах хід думки направлений від заперечення наслідку до
заперечення основи.
Якщо свідок говорить правду (А), то злочин скоєно вночі (В). Якщо свідок
говорить правду (А), то злочин скоїв Сміт (Д). Але злочин скоєно не вночі (~В)
або злочин скоїв не Сміт (~Д). Свідок каже неправду.
Складна деструктивна дилема – це вид лематичного умовиводу, в якому
в більшому засновку формулюються дві підстави і два наслідки. У меншому –
заперечуються ці наслідки, а в висновку – заперечуються обидві підстави.
Якщо злочин вчинено вночі (А), то бармен має алібі (В). Якщо злочин
вчинено ввечері (С), то клієнт бару має алібі (Д). Бармен не має алібі (~В) або
клієнт бару не має алібі (~Д). Злочин вчинено не вночі (~А) або не ввечері (~С).

Користуючись лематичними умовиводами потрібно дотримуватися таких
умов:
• правильно виражати зв'язок між основою і наслідком, тобто основа
повинна бути чіткою і достатньою, а наслідки дійсно випливати з неї;
• альтернативи, що складають дилему повинні вичерпувати всі можливі
варіанти.

