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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: 

       Що ж таке існування? Для людини, як живої, свідомо діючої істоти, буття в сенсі 

існування є прямим, опосередкованим реально або в майбутньому можливим зв'язком 

навколишньої дійсності з її матеріально-практичною діяльністю. Існувати - означає 

знаходитися у співвідношенні, мати якісь властивості, зв 'язки. У випадку абстрагування 

від відношення до практичної системи відліку, а подібна ідеалізація цілком припустима, на 

перший план виходить відношення світу як субстанції або основи до своїх незліченних 

проявів-властивостей, насамперед таких атрибутів, як рух, простір, час. Поняття реальності 

є синонімом поняття буття: реальним є те, що постає наявним, що має буття. Але тут 

важливо підкреслити, що справжньою реальність с тільки в одному реальному сенсі — на 

відміну від реальності уявної, ілюзорної, чисто фантазійної. У всіх інших вимірах 

реальність розгалужується за рівнем (глибиною), за формами та видами, але аж ніяк не за 

дійсністю чи істинністю. При цьому важливо звернути увагу й на те, що характеристики 

дійсності та істинності мають не констатуючий, а оціночний, суб'єктивно-привнесений 

характер. 

    Світ як ціле, яким займається філософія, природним чином розгалужується на "Я" та "не-

Я", на людину та зовнішній світ. "Розгалуження" це настільки є очевидним, що не вимагає 

особливих роз'яснень - його відчуває та певним чином розуміє кожний. Філософія подає це 

гранично абстрактно: відношення матеріального і духовного, матерії і свідомості. Це 

відношення або співвідношення вважається основним питанням філософії. 

     Репутація основного питання філософії сильно постраждала від по-шкільному 

спрощеного діалектико-матеріалістичного його трактування: що первинне - матерія чи 

свідомість? Але тут важливо зауважити, що не в первинності тут суть справи, а у 

взаємозв'язку свідомості та матерії. На жаль, структури та механізму даної єдності на 

сьогодні ми не знаємо, наука до сих пір ще далека від їхнього відкриття. Задачею ж 

філософії є по можливості наблизити цей час. Яким конкретно чином? Через аналітичне 

уточнення самої можливості єдності матерії і свідомості. Через розробку і виявлення 

переваг відповідних стратегій дослідження. 

     Філософія пропонує багато таких стратегій та програм дослідження. Але принципових, 

до кінця послідовних, як виявляється, існує всього дві: матеріалістична та ідеалістична. 

Матеріалізм. рухається до єдності матерії і свідомості (до вирішення основного питання 

філософії) з боку матерії, ідеалзім, навпаки, - з боку свідомості. Іншими словами, 

граничною, основною реальністю для матеріаліста в його пошуках єдності матерії і 

свідомості виступає матерія, природа, фізичне, для ідеаліста — дух, розум, психічне, 

свідоме. 

    Тому можна сказати, що матеріалізм та ідеалізм зобов'язані своїм існуванням винятково 

тому чи іншому рішенню основного питання філософії. 

    Матеріалізм та ідеалізм - альтернативні, але однаковою мірою рівноправні філософські 

позиції. Розробка проблеми співвідношення (єдності) матерії та свідомості може вестися 

тільки їхніми спільними зусиллями. їхня боротьба й є. адекватною, багатою на імпульси та 

мотиви формою даного процесу. 



    Проблема визначення сутності матерії дуже складна. Складність полягає у високому 

ступені абстрактності самого поняття "матерія ", а також у різноманітті різних матеріальних 

об'єктів, форм матерії, її властивостей та взаємозумовленостей. У зв'язку з цим перед 

філософією й іншими науками постає безліч питань: Що таке матерія? Як розвивалися 

уявлення про неї?  Як співвіднести з поняттям матерії нескінченну безліч конкретних 

предметів та речей? Якими властивостями вона володіє?  Чи вічна та нескінченна матерія?  

Що є причиною її зміни?  Які види матерії відомі на даний час? Як здійснюється? 

     Звертаючи свою увагу на оточуючий нас світ, ми бачимо сукупність різноманітних 

предметів, речей. Ці предмети володіють різними властивостями. Одні з них мають великі 

розміри, інші - менші, одні - прості, інші - більш складні, одні можна пізнати досить повно 

безпосередньо через почуття, для проникнення в сутність інших необхідна абстрагуюча 

діяльність нашого розуму. Відрізняються ці предмети й за силою свого впливу на наші 

органи почуттів. 

    Однак при усій своїй чисельності та розмаїтості всілякі предмети навколишнього світу 

мають один загальний, якщо так можна виразитися, знаменник, що дозволяє об'єднати їх 

поняттям матерії. Це загальне є незалежністю усього різноманіття предметів від свідомості 

людини. У той же час це загальне в бутті різних матеріальних утворень є передумовою 

єдності світу. Однак помітити загальне у всіляких предметах, явищах, процесах є дуже 

непростою задачею. 

    Категорія матерії - одна з центральних у філософії. До неї зверталися усі великі мислителі 

минулого. Вона й тепер знаходиться у фокусі наукових дискусій. 

Матерія має складну структурну побудову. На основі досягнень сучасної науки можна 

вказати деякі її види та структурні рівні. Відомо, що до кінця XIX ст. природознавство не 

йшло далі молекул та атомів. З відкриттям радіоактивності та електронів почався прорив 

фзіики в більш глибокі сфери матерії. На даний час фзіикою відкрита безліч різних 

елементарних часток. Більше стало відомо про електрон. Визначена його маса спокою, що 

прийнята за одиницю маси. Негативний заряд електрона став одиницею заряду. 

    Після електрона був відкритий фотон - квант світла, частка, що не має маси спокою. Далі 

в 1911 р. був відкритий протон позитивно заряджена важка елементарна частка з певною 

масою спокою. Потім відбулося відкриття цілої низки інших часток; нейтрона, мезонів, 

гіперонів і т. д. 

    У 1928 р. Дирак пророчив існування частки, що має ту ж масу, що й електрон, але з 

протилежним зарядом. Цю частку назвали позитроном, а через те, що позитрон, — по суті, 

антиелектрон, разом зі ним народилася ідея існування античастинок. Роботи в цьому 

напрямку привели до відкриття цілої групи античастинок. Виявилося, що кожна частка має 

свій антипод - античастинку, яка має з нею однакову масу, але протилежний заряд, спин 

тощо. Нейтральні частки також мають свої античастинки, що відрізняються протилежністю 

спина та іншими характеристиками. Частки й античастки при взаємодії "анігілюють", тобто 

зникають, перетворюючись в інші частки. Наприклад, електрон та позитрон, анігілюючи, 

перетворюються у два фотони. 

     Симетричність елементарних часток дозволяє висловити припущення про можливість 

існування антисвіту, що складається з античасток, антиатомів та антиречовини. Причому 

всі закони, що діють в антисвіті, повинні бути аналогічними законам нашого світу. 

Передбачається існування гіпотетичних часток - кварків що мають дробовий заряд. Кварки 

поки що не відкриті, але без них неможливо задовільно пояснити деякі квантово-механічні 

явища. Не виключено, що в недалекому майбутньому це теоретичне передбачення знайде 



експериментальне підтвердження. Матерія як об'єктивна реальність містить у собі не тільки 

речовину в чотирьох її агрегатних станах (твердому, рідкому, газоподібному, плазменному) 

та антиречовину, але й фізичні поля (електромагнітне, гравітаційне, мезонне та ін.), а також 

їхні властивості, відносини, продукти взаємодії. Але тут варто підкреслити, що 

антиречовина в жодному разі не є антиматерією. Антиматерії взагалі не може бути. Усякий 

більш високий рівень матерії містить у собі більш низькі її рівні. Наприклад, атоми і 

молекули містять у собі елементарні частки, макротіла складаються з елементарних часток, 

атомів і молекул. Однак матеріальні утворення на більш високому рівні не є просто 

механічною сумою елементів нижчого рівня. Це якісно нові матеріальні утворення зі 

властивостями, що докорінно відрізняються від простої суми властивостей складених 

елементів, що і знаходить своє вираження в специфіці законів, що описують їх. Відомо, що 

атом, який складається з різнорідно заряджених часток, є нейтральним. Або можна взяти 

класичний приклад. Кисень підтримує горіння, водень горить, а вода, молекули якої 

складаються з кисню та водню, гасить вогонь. Далі. Суспільство є сукупністю окремих 

людей - біосоціальних істот. Разом з тим суспільство не можна звести ані до окремої 

людини, ані до деякої механічної суми людей. 

   Саме поняття "рух", як і поняття "матерія", є абстракцією. Немає руху як такого, а є рух 

конкретних матеріальних предметів та явищ, духовних та суспільних виявлень. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як ви розумієте філософську категорію «буття»? 

2. Як ви розумієте філософську категорію «матерія»? 

 

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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