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Тема. Фігури і модуси простого категоричного силогізму
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1. Фігури категоричного силогізму.
2. Модуси категоричного силогізму.
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Текст лекції
1. 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.
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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) .
2.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

