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Текст лекції
1. Визначення умовиводу та його структура

Умовивід - це форма мислення, за допомогою якої з одного чи
декількох суджень, пов'язаних між собою, виводиться нове судження.
Будь-який мешканець нашого будинку вільно володіє українською мовою.
Мій друг мешкає у нашому будинку.
Мій друг вільно володіє українською мовою.
Логічна сутність умовиводу складається в русі думки від аналізу
наявного знання до синтезу нового знання . Цей рух має об'єктивний характер
і визначається реальними зв'язками дійсності. Об'єктивний зв'язок, відбитий у
свідомості, забезпечує логічний зв'язок. І навпаки, відсутність об'єктивних
зв'язків дійсності приводить до логічних помилок.
Поняття і судження входять до складу умовиводу як його елементи. Будьякий умовивід складається із засновків і висновку. Засновки - це судження,
із яких виводиться нове знання, раніше відомі судження. Висновок – нове
судження, виведене із засновків.
(засновок) Будь-який мешканець нашого будинку вільно володіє
українською мовою.
(засновок) Мій друг мешкає у нашому будинку.
(висновок) Мій друг вільно володіє українською мовою.
2. Види умовиводів
За характером процесу виведення: дедуктивні та індуктивні і
традуктивні (аналогії).
Дедуктивний умовивід (від лат. deductio – виведення) – це умовивід, у
якому рух думки відбувається від більш загального знання до менш
загального (часткового або одиничного).
Усі діти люблять морозиво.
Маринка – дитина.
Маринка любить морозиво.
Індуктивний умовивід (від лат. inductio – наведення) – це умовивід, в
якому рух думки здійснюється від часткового до загального, тобто висновок
складає знання вищого порядку загальності, ніж засновки.
Івченко добре підготувався до заліку з логіки.
Старченко добре підготувався до заліку з логіки.
Ромашкіна добре підготувався до заліку з логіки…
Івченко, Старченко, Ромашкіна… – курсанти 105 групи.
Усі курсанти 105 групи добре підготувались до заліку з логіки.
За кількістю засновків: безпосередні і опосередковані.

Безпосередніми називаються умовиводи, в яких висновок одержано на
підставі єдиного засновку.
Всі злочини є суспільно небезпечними діями.
Невірно, що існують злочинні дії, які не є суспільно-небезпечними.
Опосередкованими називаються умовиводи, що містять у собі два і
більше засновки.
Кожна наука має закони і категорії.
Логіка – наука.
Логіка має закони і категорії.
За ступенем обґрунтованості: демонстративні і недемонстративні.
У демонстративних умовиводах висновок завжди необхідно істинний, а
в недемонстративних – імовірно істинний.
До демонстративних умовиводів зарахуємо умовиводи логіки суджень (де
як засновки використовують комбінації одних лише складних суджень, і
комбінації складних суджень із категоричним судженням), умовиводи лише
із комбінації категоричних суджень (простий категоричний силогізм та
безпосередні умовиводи).
До недемонстративних умовиводів належать усі види індуктивних
умовиводів та аналогію.
3. Індуктивні умовиводи
Індукція – це форма умовиводу, у якій на основі знань, відображених у
засновках про окремі предмети, дістають висновок про всю множину
предметів.
Мідь проводить електрику.
Залізо проводить електрику.
Калій проводить електрику.
Срібло проводить електрику.
Мідь, залізо, калій. Срібло – метали.
Отже, всі метали проводять електрику.
Особливості індукції виразніше проявляються при її порівнянні з
дедукцією. Вони виявляються в логічному ході висновку й у характері
висновку. Так, в дедукції висновок ведеться від ознак роду до ознак виду й
окремих предметів цього роду; в індуктивному умовиводі висновок ведеться
від ознак окремих предметів до ознак усього роду чи класу предметів (до
обсягу цієї ознаки). Звідси і випливає перелік часткових відмінностей між

індуктивними і дедуктивними умовиводами:
1) індуктивний висновок будується на великій кількості засновків;
2) висновок можливий при всіх заперечних засновках;
3) усі засновки індуктивного умовиводу - одиничні чи часткові судження.
У дедукції істинні засновки приводять до достовірних висновків; в
індуктивному умовиводі навіть з вірних засновків висновок виходить
вірогідний, тому що істинність частковості не визначає однозначно
істинності загального. Подальше дослідження предметів (явищ) може
порушити загальне значення колишніх індуктивних висновків.
У залежності від повноти дослідження розрізняють повну і неповну
індукцію. Повна індукція - це умовивід, у якому загальний висновок
робиться на основі вивчення всіх предметів і явищ даного класу.
Земля обертається навколо Сонця.
Марс обертається навколо Сонця.
Венера обертається навколо Сонця.
Юпітер обертається навколо Сонця.
Меркурій обертається навколо Сонця.
Сатурн обертається навколо Сонця.
Уран обертається навколо Сонця.
Нептун обертається навколо Сонця.
Земля, Марс, Венера, Юпітер, Меркурій, Сатурн, Уран, Нептун –
планети Сонячної системи.
.
Отже, усі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця.
Повна індукція дає достовірне знання, тому що висновок робиться
тільки про ті предмети чи явищах, котрі перераховані в засновках. Але
область застосування повної індукції дуже обмежена. Повну індукцію можна
застосувати, коли маємо справу з замкнутим класом предметів, число
елементів у який є кінцевим і легко доступним для огляду.
Неповна індукція - це умовивід, в якому на основі повторюваності
ознаки в деяких явищ визначеного класу робиться висновок про
приналежність цієї ознаки всьому класу явищ.
Особливості неповної індукції: а) застосовується у вивченні відкритих
класів з невизначеним або нескінченним числом елементів, а також
закритих класів, де немає необхідності вивчати кожен елемент; б) висновок
носить імовірнісний характер і не може служить підставою в доказовому
міркуванні.
Неповна індукція часто застосовується в реальному житті, тому що
дозволяє робити висновок на основі аналізу визначеної частини даного
класу предметів, заощаджує час і сили людини. Правда, у такому випадку
ми одержимо вірогідний висновок, котрий в залежності від виду неповної
індукції буде коливатися від менш ймовірного до більш ймовірного.

Іванко любить цукерки.
Марійка любить цукерки.
Оленка любить цукерки.
Тимур любить цукерки.
Іванко, Марійка, Оленка, Тимур – діти.
Усі діти люблять цукерки.
За способами обґрунтування висновку розрізняють
наступні види неповної індукції: популярну і наукову.
У популярній індукції на основі повторюваності тієї самого ознаки в
деякої частини однорідних предметів і при відсутності суперечного випадку
робиться загальний висновок, що всі предмети цього роду мають цю ознаку.
Ступінь імовірності висновку в популярній індукції невисока, тому що немає
детального пояснення.
Довгий час люди вважали, що всі лебеді – білі. Цей висновок хибний.
Адже в Австралії живуть чорні лебеді.
Особливості популярної індукції: а) випадковий або майже випадковий
вибір прикладів; б) недостатня увага до протилежних прикладів; в) не
враховуються причинно-наслідкові зв'язки між явищами; г) обґрунтованість
висновків визначається головним чином кількісним показником співвідношенням вивченої підмножини і всього класу предметів.
Висновки популярної індукції - часто є початковим етапом формування
гіпотези. На основі популярної індукції було сформульовано чимало
прикмет, прислів'їв і приказок. Ефективність популярної індукції багато в
чому залежить від того, наскільки число випадків, закріплених у засновках, по
можливості буде більшим, різноманітнішим, типовішим
Восени волого і тепло – слід чекати багато грибів.
Ластівки літають низько – бути дощу.
Багряний захід сонця – бути вітряному дню.
Науковою індукцією називається умовивід, у засновках якого поряд з
повторюваністю ознаки в деяких явищах класу міститься також інформація
про залежність цієї ознаки від визначених властивостей явища.
Наукова індукція не обмежується простою констатацією фактів, а
систематично досліджує саме явище, що розглядається як складне, котре
складається з ряду самостійних компонентів чи обставин. Застосування
наукової індукції дозволило відкрити і сформулювати наукові закони,
наприклад, фізичні закони Архімеда, Кеплера, Ома й ін.
Усі птахи дихають повітрям (популярна індукція).
Проте, дослідивши життєві процеси небагатьох птахів і, встановили,
що повітря є необхідною умовою життя (наукова індукція).

