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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНОНОМІНАТИВНИХ ЛОГІК
Досліджено композиційно-номінативні логіки еквітонних квазіарних предикатів. Доведено
теореми підстановки для відношення логічного наслідку множин формул та для виведень
секвенцій, теорему про незалежність замкненості будованого дерева від порядку застосування
секвенційних форм, теорему про елімінацію перетинів. Запропоновано процедуру fs-виведення
для скінченних секвенцій.
Математична логіка є основою сучасних інформаційних та програмних систем. Том у особливе значення має розробка та дослідження логічних формалізмів, орієнтованих на потреби
програмування та моделювання. Такі логічні
формалізми природно будувати на основі інтегрованого інтенсіонально-екстенсіонального
підходу. Цей підхід [2] спирається на фундаментальний принцип розвитку як сходження від абстрактного до конкретного, він базується на
принципах інтегрованості інтенсіонального та
екстенсіонального аспектів, підпорядкованості,
композиційності, номінативності. Інтенсіонально-екстенсіональний підхід можна розглядати як
подальший розвиток композиційно-номінативного підходу [5] та композиційного програмування [6]. На основі такого підходу побудовано [3]
широкий спектр композиційно-номінативних
логік різних рівнів абстрактності та загальності.
Метою пропонованої роботи є дослідження
семантичних та синтаксичних властивостей композиційно-номінативних логік квазіарних предикатів.
Невизначені тут поняття розуміємо так, як
у [3].
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превалює застосування |ν-форм (секвенційне
дерево дуже розгалужується), то кількість кроків
fs-виведення може значно перевищити кількість
кроків стандартного виведення.
Висновки. У статті запропоновано нові ре
зультати стосовно властивостей композиційнономінативних логік квазіарних предикатів. Отри
мані семантичний та синтаксичний варіанти
теореми підстановки для відношення логічного

наслідку та для виведень секвенцій, теорема про
незалежність замкненості будованого дерева від
порядку застосування секвенційних форм, реверс-теорема, теорема про елімінацію перетинів
для логіки еквітонних предикатів. Запропоновано
процедуру fs-виведення для скінченних секвенцій.
Результати роботи планується впровадити в
навчальний процес.
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O. Shkilniak
RESEARCH OF PROPERTIES COMPOSITION
NOMINATIVE LOGICS
Composition nominative logics of equitone quasi-are predicates have been investigated. The sub
stitution theorems for the relation of logical consequence for sets of formulas and for sequential
derivation, the theorem of independence of closiness of constructed sequential tree of application order
of sequential forms, and the cut elimination theorem have been proved. The fs-derivation procedure for
finitary sequences has been introduced.

