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Тема: Дух, матерія, природа, людина: грані буття 

Мета: охарактеризувати дух, матерію, природу, людину: грані буття; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

            На підставі розвитку окремих наук, аналізу філософських ідей своїх попередників 

кращі представники сучасної філософії поглибили розуміння сутності руху, його зв'язку з 

матерією, простором та часом. На сьогодні діалектичний напрямок філософії стверджує, що 

матерія без руху так само немислима, як йрух без матерії. 

     Сучасна філософія сьогодні вбачає вірність ідей стосовно існування причин руху як у 

зовнішніх обставинах, так й усередині матерії. Отже, світ створений в результаті 

зовнішнього поштовху, а рух є результатом внутрішньої активності матерії, єдності 

протиріч, є її саморухом. Роздвоєння єдиного на протилежності та боротьба між ними 

розкривають джерело саморуху матерії. 

    Найбільш складною формою руху є соціальний, тому що матеріальним носієм є найбільш 

складний вид матерії -суспільство. Ця форма руху містить й зміни, що відбуваються в 

організмі окремої людини. 

   Варто підкреслити, що різні форми руху здатні переходити одна в одну відповідно до 

законів збереження матерії та руху. Це є проявом властивості незнищуваності матерії та 

руху. 

     Мірою руху матерії є енергія, мірою спокою, інертності - маса. 

Варто зазначити, що класифікація основних форм руху матерії була розроблена спираючись 

на досягнення наук XIX ст. На сьогодні вона уточнена завдяки розвитку сучасних 

природничих та суспільних наук. 

    Розвиток квантової механіки порушив питання про аналіз нової основної форми руху — 

квантово-механічної, яка, напевно, на сьогоднішній день є найпростішою. У розвиток 

уявлень про основні форми руху мова в даний час йде й про геологічну, космічну форми 

руху, що мають специфічних матеріальних носіїв, які досліджуються сучасними науками - 

фізикою, астрофізикою, геологією. Отже, розвиток сучасної науки веде до збагачення 

наших знань про основні форми руху. До того ж зараз виникає проблема з'ясування природи 

особливих біополей, що знаходять суттєвий прояв завдяки екстрасенсам, ясновидцям, до 

сих пір наукою ще не з'ясовані такі загадкові прояви людської психіки, як левітація, 

телекінез, телепортація тощо, на своє розв'язання чекають проблеми прояву божественного 

(сходження священного вогню, структурна зміна води під час свята Хрещення, плащаниця, 

стигмати, ікони, що плачуть та кровоточуть тощо) й, отже, стає насущною проблема 

подальшого розвитку вчення про форми руху, що вважаються поки загадковими 

танепроясненими. Так, підтверджуються здогади, сформульовані ще на початку XX ст., що 

в природі буде відкрито ще багато дивовижного. Усе сказане вище свідчить про те, що світ 

принципово пізнаваний, хоча кожний ступінь у розвитку нашого пізнання розширює сферу 

незнаного, ставить нові проблеми. 

    З погляду сучасної філософії простір і час нерозривно пов'язані між собою й з матерією, 

що рухається, формами існування якої вони є. За цією концепцією буття поза часом 

неможливе так само, як буття поза простором, простір і час без матерії - порожні уявлення, 

абстракції, що існують тільки в нашій голові. 



     Простір - це сукупність співвідносин, що виражають координацію матеріальних об'єктів, 

їхнє розташування відносно одне одного й відносну величину (відстань та орієнтацію). 

Простір виражає порядок розташування одночасно існуючих об 'єктів, їхню довжину. Ф Час 

- це сукупність відносин, які виражають координацію станів (явшц), що змінюють одне 

одного, їхня послідовність й тривалість. Наведені визначення показують неможливість 

подати поняття простору і часу в їхньому відриві від матерії, неможливість їхнього розгляду 

як деяких абсолютно самостійних сутностей. Тут простір і час не розуміються інакше, німе 

визначені властивості нескінченої сукупності матеріальних об'єктів. 

       Залежність простору і часу від матерії визначає й всі їхні основні властивості. При тому 

варто підкреслити, що хоча вони однаковою мірою є формами існування матерії, однак між 

ними є й розходження. А тому вони мають цілу низку властивостей, як загальних, так й 

таких, що відрізняють їх одне від одного. Важливою властивістю є й те, що простір і час 

безперервні й разом з тим перервні (дискретні). Безперервність простору і часу знаходить 

свій вираз в тому, що між будь-якими двома елементами просторової довжини завжди існує 

такий елемент довжини, який з'єднує двох перших у єдину просторову довжину. Точно так 

само між двома будь-якими тимчасовими інтервалами завжди знайдеться третій, що з'єднає 

їх у єдину тимчасову тривалість. 

    Переривчастість простору і часу полягає, в тому, що вони містять елементи, які 

розрізняються за своїми внутрішніми властивостями, за структурою, тобто за своїми 

якісними характеристиками. 

     Крім того, тут варто особливо відзначити ще одну важливу властивість простору і часу. 

Цією властивістю є їхня внутрішня суперечливість. Попередні дві властивості (тобто 

четверта та п 'ята) є прикладами її прояву. Нескінченність простору і часу складається 

відповідно з кінцевих тривалостей окремих матеріальних процесів. 

    Які ж властивості відрізняють простір і час один від одного? Математично тривимірність 

простору проявляється у взаємо-однозначній відповідності між його крапками та трійками 

чисел -їхніми координатами у заданій довільній системі координат. 

     Час, на відміну від простору, одновимірний. Це означає, що якщо заданий початок 

відліку у часі, то початок або кінець якогось процесу, довжина часового проміжку' будуть 

описані одним числом. 

     Особливою властивістю простору є його тривимірність. Вона проявляється, по-перше, у 

тому, що тіло в просторі може пересуватися у будь-якому напрямку: вгору, униз, праворуч, 

ліворуч, уперед та зворотно. По-друге, усі матеріальні тіла володіють тривимірною 

просторовою формою — протяжністю у довжину, ширину та глибину. Ф Крім того, час має 

властивість незворотності. В часі неможливий зворотний рух. Час минає завжди й усюди в 

одному й тому ж напрямку: від минулого через теперішнє до майбутнього. Звідси випливає 

незворотність у часі причинно-наслідкових зв язків. З вищевказаних властивостей простору 

і часу випливає те, що простір має властивості симетрії, а час - асиметричний.    

Симетричність простору проявляється в тому, що об'єкти, які розташовані в одній частині 

простору, можуть бути дзеркальним відображенням матеріальних об'єктів іншої частини 

простору щодо визначеної лінії. Має місце й симетрія простору щодо осі обертання його 

коло довільної крапки.  

      Свідомість - найскладніший та найтоиший предмет дослідження. Вона з успіхом 

розв'язує для нас таємниці світу й одночасно залишається його головною загадкою. Й все 

ж таки загадковість (таємничість та нез'ясовність) свідомості відносна. Дещо про неї нам 

таки відомо. Свідомість — вища інтегруюча форма психіки. її специфіку найкраще можна 



зрозуміти завдяки порівнянню психіки тварин та людей. У психіці людини та тварини існує 

багато загального. В них, наприклад, загальною є фізіологічна основа-діяльність 

центральної нервової системи, здійснюваної у формі безумовних й умовних рефлексів, що 

складають першу сигнальну систему. Однак сутність людської психіки складає не те, що її 

зближує, а саме те, що її відрізняє від психіки тварин. Самосвідомість це виділення 

суб'єктом самого себе як носія визначеної активної позиції стосовно світу. Це виділення, 

самого себе, відношення до себе, оцінка своїх можливостей, що є необхідним компонентом 

усякої свідомості, й утворює різні форми тієї специфічної характеристики людини, що 

іменується самосвідомістю. 

    Мова має таке ж давнє походження, як і свідомість. У тварин немає свідомості в 

людському розумінні слова. Немає в них і мови, рівної людській. Та незначна інформація, 

що тварини мають повідомити одне одному, може бути повідомлена й без мови. Мова 

тварин ніколи не досягає у своїй функції акта покладання деякого абстрактного змісту як 

предмет спілкування. Змістом спілкування тварин завжди є наявна на даний момент 

ситуація. 

     Людська ж мова відірвалася від своєї ситуативності, і це за своєю суттю було подібно 

"революції", що породила людську свідомість і зробила зміст мови ідеальним, 

опосередковано відтворюючим об'єктивну реальність. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як ви розумієте філософські категорії «час», «рух», «простір»? 

2. Як ви розумієте філософську категорію «свідомість»? 

 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

 

Рекомендована література: Філософія: Підручник /Бичко І.В. та ін.-К.: Либідь, 2017; 

Леонід Губерський. Філософія. К:Фоліо, 2018; В. Лубський «Релігієзнавство». Центр 

навчальної літератури, 2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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