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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-

Жива істота-

Сокра
т+

Кіш
ка+

Засновок 1

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.

Яблук
а+

Груші +

Усі груші – неїстівні предмети.
їстівні предмети-

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.

