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Текст лекції
1. Матерія як філософська категорія
Уявлення про матерію, її будову та основні властивості історично
змінювалися. Першу концепцію матерії можна назвати субстратною. Виникла
вона ще в античні часи. Багато поглядів на неї без суттєвих змін проіснували до
кінця XIX ст. Згідно з цією концепцією матерія ототожнювалася з
нетворимими, незнищуваними природними першоелементами (субстратом), що
ототожнювалися з водою, землею, повітрям, вогнем, атомами тощо. Реальними
властивостями матерії вважались просторові параметри і вага.
Наприкінці ХІХ ст. природознавство відкриває нові явища, і це завдає
відчутного удару по традиційних уявленнях про матерію і матеріальне
(передусім як про речовину). Фундаментальні відкриття (відкриття електрона,
рентгенівських променів, виникнення теорії відносності) вимагали відмовитися
від традиційних уявлень про матерію та її властивості (зокрема, неподільність і
непроникність атомів, незмінність маси тіл та ін.) і стимулювали потребу у
філософській переоцінці поглядів на природу матеріального.
Сучасна наука розглядає матерію як нескінченно різноманітну єдність
матеріального світу, що існує лише в багатоманітності конкретних об’єктів,
через них, а не поруч із ними. Матерія – це філософська категорія для
означення об’єктивної реальності, яка відображається органами чуття людини,
але існує незалежно від них. Коли людина ставить собі завдання відшукати
однакову матерію як якусь першооснову усього, то це виглядає так: якби
замість вишень і груш хотілося б з’їсти плід взагалі. Це тому, що філософське
розуміння матерії є абстракцією. Матерію не можна побачити, сприйняти
дотиком, спробувати на смак. Те, що бачать, сприймають дотиком, є
предметний вид матеріального. Матерія у філософії не є однією з речей, що
існують поряд з іншими. Усі існуючі конкретні матеріальні утворення і є
матерія в різних її формах, видах, властивостях і відносинах.
Її визначення випливає з нескінченної різноманітності структурних
особливостей і властивостей матеріального світу. У філософському розумінні
матерія не тільки ототожнюється з уже пізнаними і загальними її станами –
речовиною, полем, енергією, їхніми властивостями, а й залишається відкритою
для нового знання про неї. Матерія невичерпна у структурному плані, і її
неможливо звести до одного певного стану, одного функціонального рівня чи
основних властивостей.
Матерія у чистому вигляді, у формі якоїсь «праматерії» не існує. У світі

існують лише конкретні матеріальні утворення. У категорії «матерія» ці безліч
утворень об’єктивної реальності, зведені до однієї спільної властивості –
існувати незалежно від людських відчуттів і відображатись у людській
свідомості. Філософське поняття «матерія» відображає не частину чи форму
об’єктивної реальності, а світ у цілому в будь-яких його проявах. Тому не
можна ототожнювати матерію з будь-яким речовинним субстратом.
У наш час з урахуванням новітніх наукових даних прийнято визначати
такі найважливіші властивості матерії: бути об’єктивною реальністю,
незнищуваність,
відображуваність,
рух,
простір,
час
(тривалість),
структурність, системність, самоорганізація і взаємодія.
2. Рух, простір і час як атрибути матерії
Атрибутами матерії є: рух, простір і час.
Рух – це невід’ємна, атрибутивна характеристика матерії, її загальна і
необхідна властивість. Матерія не існує інакше, ніж у русі, тому рух є способом
існування матерії. Рух – це зміна взагалі. Термін «рух» буденна свідомість
розуміє як просторове переміщення тіл. У філософії такий рух називається
механічним і відноситься до найпростішої форми. Існують і складніші форми
руху: фізична, хімічна, біологічна, соціальна та ін. Усі форми руху
матеріальних систем взаємопов’язані. Так, найпростіший рух, механічний,
обумовлений глибинними процесами взаємоперетворення елементарних
частинок, взаємовпливом електромагнітних і гравітаційних полів, сильних і
слабких взаємодій у мікросвіті.
Філософська думка стверджує, що рух – атрибут матерії. Атрибут – це
невід’ємна, істотна властивість, тобто така властивість, без якої об’єкт не може
існувати. Не можна мислити матерію без руху, але не можна мислити і рух без
матерії. Визнавши рух єдиним джерелом нескінченного різноманіття
природних речей і процесів, матеріалізм зіштовхується з великими
труднощами, коли виникає питання про походження людини і її свідомості, а
також духовності взагалі. Тому метафізичні матеріалісти, визнаючи рух
атрибутом матерії, уважали, що цим ще не доведена можливість обійтися в
питаннях, пов’язаних з людиною та її свідомістю, без ідеї верховного розуму,
бога тощо.
Оскільки матеріальне буття є абсолютним, то рух як атрибут матерії
також є абсолютним. Разом з тим матерія завжди існує у конкретних формах,
унаслідок чого рух проявляється через конкретні форми (види) матеріальних
систем. Рух взагалі – це, як і матерія, абстракція, яка в дійсності реально не
існує; реальне існування мають конкретні форми руху. Під час виділення різних
форм руху варто пам’ятати, що конкретні форми руху безпосередньо пов’язані
з ієрархією структурних рівнів матеріального буття.
В основу виділення форм руху покладені такі основні принципи:
а) субстратний, що пов’язує певну форму руху зі специфічним
матеріальним носієм, адже кожна форма руху має свою матеріальну основу;
б) функціональний, відповідно до якого форма руху повинна мати власні

закономірності, відмінні від закономірностей інших форм руху.
У сучасній науковій картині світу виділяється багато форм руху. Серед
них найпоширенішими є такі: механічний, тепловий, електромагнітний,
хімічний, гравітаційний, геологічний, біологічний, соціальний, духовний. Хоча
кожна форма руху є відносно самостійною, але всі вони пов’язані між собою. Їх
взаємозв’язок виявляється в тому, що одна форма руху за певних умов
переходить в іншу; окрім того, вищі форми руху виникають на основі нижчих і
включають їх у себе в знятому вигляді.
Типи руху, що спостерігаються в об’єктивному світі, умовно можна
розділити на кількісні та якісні зміни. Кількісні зміни пов’язані з перенесенням
матерії й енергії у просторі. Якісні ж виміри завжди пов’язані з перебудовою
внутрішньої структури об’єктів і переходом їх у нові об’єкти, що мають нові
властивості.
Якісний рух, у свою чергу, можна поділити на динамічний та
популяційний. Динамічний рух пов’язаний зі збереженням сталості об’єкта,
його якості, оскільки якісні зміни не виходять за межі існуючого виду матерії,
визначеного рівня її організації. Сюди ж відносяться процеси, пов’язані з
такими якісними перетвореннями, за яких відбувається ускладнення предметів,
поява більш складних станів об’єкта з простіших, де ніби розвиваються
потенційні можливості, приховані в попередніх якісних станах. Такі процеси
характеризуються як розвиток: спрямоване формування нових систем, нових
типів організації, що народжуються з попередніх. Процеси динамічного
розвитку – це об’єкт уваги діалектики, вчення про загальний зв’язок і розвиток
матеріального світу.
Популяційний рух пов’язаний з переходом від якісних станів, характерних
для одного рівня матеріального буття, до якісного стану іншого рівня.
Формування з елементарних часток атомів і молекул, перехід від неживої
природи до біологічних рівнів організації, виникнення людини, соціуму –
приклади якісних змін, що супроводжуються появою нових видів матеріальних
систем. Проблеми джерела і механізму популяційного руху давно
обговорюються у філософії в межах питання про джерело руху взагалі.
Питання про джерело руху, зміни буття – вічне питання філософії, яке
виникло ще в часи античності. У матеріалістичній традиції сформувалося два
підходи до цієї проблеми. Одні філософи робили висновок про наявність у
всякого руху зовнішнього джерела (Демокріт, І. Ньютон, Ж. Ламетрі). Інші
висували ідею саморуху буття, що означає зміну матеріального світу під
впливом внутрішньо властивих йому суперечностей, факторів та умов. За
саморуху зовнішні впливи відіграють модифікуючу або опосередковуючу роль.
Уперше принцип саморуху відображений у давньогрецькій філософії (Геракліт,
Арістотель). У Новий час ідею про саморух розвивав Лейбніц, який шукав у
тілесній субстанції діяльний початок. Учення про саморух розвивали
французькі матеріалісти (П. Гольбах, К. Гельвеций, Д. Дідро). Однак до
останнього часу принцип саморуху зберігав умоглядний характер,
природничонаукового обґрунтування його механізму не було.
У зв’язку з розвитком кібернетики і синергетики (науки про системи, що

самоорганізуються) у 60 – 70 рр. ХХ сторіччя виник новий світоглядний образ,
що конкретизує проблему саморуху матерії. У чому його суть? Процеси
самоорганізації відбуваються за рахунок перебудови існуючих й утворення
нових зв’язків між елементами системи. Ці процеси мають природний,
спонтанний характер. Протікаючи за взаємодії з навколишнім середовищем,
вони водночас автономні, відносно незалежні від середовища. На питання «як
відбувається виникнення у світі нових систем?» (популяційний тип руху)
синергетика дає таку відповідь: флуктуація (випадкове відхилення) – загальна
форма змін. Випадково виникаючи в результаті флуктуації, структурний стан
системи (цей стан зветься «дисипативна структура») закріплюється, стає
стійким. Ця стійкість можлива тільки в тому випадку, коли вона підтримується
припливом енергії із зовнішнього середовища: дисипативна структура зменшує
в собі рівень енергії за рахунок збільшення ентропії в зовнішньому середовищі.
Далі така система розвивається за динамічним типом руху, завдяки чому вона
зберігає, підтримує визначений рівень організації, коли змінюються внутрішні і
зовнішні умови її функціонування. Так відбуваються процеси ускладнення
організації складних об’єктів у межах того самого виду матерії.
В історії філософії конкурували дві концепції, розкриваючи суть
простору та часу: субстанційна та реляційна. Родоначальники субстанційної
концепції – Демокріт (з проблеми простору) і Платон (у поглядах на якийсь
час) – трактували простір і час як самостійну (субстанційну) суть, незалежну ні
від матерії, ні один від одного. Демокріт подав уявлення про реальне існування
порожнечі як вмістища атомів. Простір, згідно з ученням Демокріта і його
послідовників Епікура і Лукреція Кара, – об’єктивний, однорідний,
нескінченний. Він – порожнє вмістище сукупностей атомів. Час ототожнимо з
вічністю – це чиста тривалість, рівномірно поточна від минулого до
майбутнього. Час є вмістищем подій.
Протилежне Демокріту розуміння простору було сформульовано
Арістотелем. Його погляди становлять суть реляційної (від лат. relatio
«відношення») концепції. Арістотель заперечував існування порожнечі як такої.
Простір – це система природних місць, займаних матеріальними тілами.
Кожне матеріальне тіло має об’ємні характеристики: довжину, ширину, висоту.
Воно співіснує також з оточуючими його іншими тілами, займає своє місце у
відповідній більш широкій системі. Саме співіснування і місцезнаходження
предмета відображаються у філософській категорії «простір». Отже, простір –
це об’єктивна форма існування матерії, яка характеризує місце знаходження
об’єкта і його співвідносне розміщення з іншими об’єктами. Разом з тим у
дійсності кожне матеріальне утворення є процесом, у ньому відбуваються певні
зміни. Окрім того, одне явище приходить на зміну іншому. Для характеристики
саме цього аспекту вияву матеріального буття у філософії вироблено поняття
«час».
Час – це об’єктивна форма існування матерії, яка характеризує
послідовність розгортання матеріальних систем, тривалість їх буття, швидкість
та інтенсивність процесів. Отже, час відображає процесуальність буття.
Освоюючи світ, людина спочатку сприймає його на чуттєво-споглядальному

рівні, де матерія, рух, простір і час невід’ємні один від одного. Ніхто і ніколи не
може сприймати ні чистого простору, ні чистого часу, ні матеріальні тіла без
них. З цими висновками погодиться кожен, проте не кожен зможе відповісти на
запитання, а що ж таке простір і час? Це питання дійсно важке, бо сама
філософія впродовж періоду (більш ніж двотисячоліття свого розвитку) шукала
на нього відповідь.
Простір і час мають як споріднені, так і відмінні ознаки. Спільними
властивостями простору і часу є об’єктивність, універсальність і
нескінченність. Разом з тим простір і час мають відмінності. Час виявляє себе
як тривалість, послідовність існування та зміни стану об’єктів; він є
одновимірним, асиметричним (тобто спрямованим від минулого до
майбутнього),
незворотним.
Простір
характеризується
протяжністю,
тривимірністю та симетричністю.
3. Будова матеріального світу
Усі об’єкти матеріального світу, так само як духовного і соціального,
можуть бути розглянуті як структуровані системи. Матеріальна система – це
система предметів, процесів, явищ. Духовна система – це система цінностей,
ідеалів, теорій, гіпотез. Соціальна – це перш за все система регуляторів
спільного життя людей.
Структурність – це внутрішня розчленованість реального світу на
елементи і зв’язки між ними. Матеріальний світ поділяється на три сфери:
нежива природа, жива природа і соціум.
Нежива природа вимірюється такими рівнями: 1) субмікроелементарним;
2) мікроелементарним; 3) ядерним; 4) атомарним; 5) молекулярним;
6) макротіл; 7) планет; 8) систем планет; 9) галактик; 10) систем галактик;
11) метагалактик; 12) Всесвіт, світ у цілому.
Сучасне природознавство доводить, що глибинні структури
матеріального світу "представлені" об'єктами елементарного рівня
(елементарними частинками та ін.). їх властивості виявились надто відмінними
від властивостей макротіл. їм притаманні як корпускулярні, так і хвильові
властивості. Закономірності їх руху також істотно відрізняються від
закономірностей руху макротіл. До відкриття цих частинок наука виділяла
лише два види матерії - речовину й поле. Спочатку речовину пояснювали як
перервне матеріальне середовище, що складається з дискретних частинок, а
поле як безперервне матеріальне середовище. Пізніше квантова механіка
визнала таке уявлення неточним. На мікрорівні поля являють собою сукупність
квантів, які можна розглядати як своєрідні частинки з притаманними їм
корпускулярними і хвильовими властивостями. Так, електромагнітне поле
можна уявити як систему фотонів. У той же час частинки речовини (електрони,
позитрони та ін.) фізика в ряді задач розглядає як кванти відповідних полів.
В цілому елементарні частинки проявляються в чотирьох типах взаємодій
- сильному, слабкому, електричному і гравітаційному. Два останніх типи
проявляються на великих відстанях, і тому їм підпорядковані процеси не лише

мікросвіту, а й мікротіл, планет, зірок, галактик (макро- і мегасвіт). Сильні й
слабкі взаємодії притаманні лише процесам мікросвіту. В останні десятиріччя
виявлено, що електромагнітні і слабкі взаємодії становлять сторони єдиної
сутності електро-слабкої взаємодії.
Елементарні частинки класифікують і за типами взаємодії: важкі
частинки (адрони), легкі (лептони) та гравітони. Адрони функціонують у всі
типах взаємодії; лептони - лише в електрослабких та гравітаційних, гіпотетичні
- лише в гравітаційних. Пошук різних структур становить головну мету фізики.
Остання прагне виявити ті глибинні властивості і стани матерії, які в кінцевому
підсумку визначають еволюцію Всесвіту, особливості взаємодії і розвитку його
об'єктів.
Великим успіхом на цьому шляху було відкриття кваркової структури
адронів. І хоч кварки не були виявлені у вільному стані, проте
експериментально зафіксовані. Саме кварки, лептони, і виступають у ролі
базисних об'єктів у системі елементарних частинок. Вони є "будівельним
матеріалом" для речовин. Дякуючи взаємодії кварків, існують ядра атомів.
Формування електронних оболонок навколо ядра приводять до утворення
атомів.
Сьогодні фізика прагне створити єдину теорію елементарних частинок.
Виявлені глибинні структури частинок, які проявляються в різних взаємодіях.
Наука підходить до виявлення субелементарного рівня організації матерії,
єдиної природи всіх елементарних частинок. Саме в закономірностях цього
рівня матерії і проявляються основні таємниці нашого Всесвіту, які визначають
особливості його еволюції. З дослідженням мікросвіту виникають усе більші
можливості для розуміння структури Всесвіту.
Субелементарний рівень організації матерії включає ще й такий її вид як
фізичний вакуум, в якому містяться «корені» всіх елементарних частинок і
фізичних тіл, відбуваються складні процеси. Поява цих ідей послужила
основою нових уявлень про розвиток нашого Всесвіту, про його виникнення
шляхом вибуху, пов'язаного з масовим «народженням» елементарних частинок
у результаті фазових переходів у вакуумі. На основі взаємодій об'єктів
субелементарного рівня виникають елементарні частинки, а на їх основі —
складніші утворення (атоми та інше). Елементарні частинки, ядра атомів
можуть утворювати плазму (вид матерії, подібний до газу). її величезні
скупчення, стягнуті електромагнітними гравітаційними полями, утворюють
зірки, які є особливим рівнем організації матерії. В їх надрах постійно
протікають реакції, в ході яких одні частинки перетворюються в інші, за
рахунок чого зірки випромінюють енергію, утворюють інші атоми, а їх
взаємодія призводить до появи молекул.
За цим слідує рівень твердих, газоподібних макротіл. Особливим їх видом
є такі макротіла, які називають планетами. В них дуже складна структура (ядро,
літосфера, іноді - атмосфера, гідросфера). Зірки і планети в свою чергу
утворюють планетні системи. Великі скупчення зірок, планет, пилу й газів
утворюють об'єкти, які називають Галактиками. Ядро Галактики утворюється з
щільного скупчення зірок, газу й пилу. Вищим рівнем організації космічної

матерії є Метагалактика, яка складається з величезної кількості галактик.
Можливо існує багато Метагалактик, які одержали назву Позаметагалактичних
об'єктів (поки що гіпотетичних). їх взаємодія утворює багатоярусний Великий
Всесвіт - безмежний матеріальний світ із нескінченною різноманітністю форм і
видів матерії.
Жива природа має свої рівні: а) доклітинний (ДНК, РНК, білки);
б) клітинний; в) багатоклітинні організми; г) види живого і їх популяції;
д) біоценози; е) біосфера.
На певному етапі розвитку Метагалактики в деяких планетних системах
утворюються необхідні умови для формування із молекул неживої природи
носіїв життя. Останнє має ряд рівнів матеріальної організації: система
доклітинного рівня - нуклеїнові кислоти (ДНК і РНК)та білки; клітини як
особливий рівень біоорганізації; одноклітинні та багатоклітинні організми рослинного і тваринного походження, існують і надорганічні структури
(популяції) - співтовариства особин одного виду, пов'язаних між собою
загальним генофондом і здатних до самовідтворення.
Кожна популяція, будучи системною цілісністю, регулює поведінку і
розмноження особин, що входять до неї. В межах популяцій існують складні
системи сигналів, які визначають поведінку однієї особини стосовно іншої.
До надорганічних рівнів організації матерії відносяться також види та
біоценози. Останні утворюються в результаті взаємодії різних популяцій між
собою та довкіллям. У системі біоценозу популяції взаємопов'язані так, що
продукти життєдіяльності одних є умовами життя інших.
Соціум поданий такими рівнями: а) індивід; б) соціальні групи; в) нації, г)
держави; д) суспільство, соціум.
Поява все нових рівнів організації матерії призводить до зміни біосфери,
є результатом її функціонування як цілого в межах нашого Всесвіту. Разом з
тим це ціле обумовлює і диференціацію самої біосфери на різних рівнях
функціонування живої матерії. В межах біосфери розвивається особливий вид
матеріальної системи - людське суспільство, яке має свої системи: нації, класи,
сім'я тощо. Воно існує завдяки діяльності людей і включає в себе як необхідний
елемент свого функціонування й розвитку духовне життя. Взаємодія людини з
природою через практичну діяльність не є простим споживанням людиною
природної речовини. У своїй діяльності людина спирається на об'єктивні
закони розвитку світу, виявляючи і реалізуючи разом з тим такі можливості, які
"самі собою" стихійно не реалізуються: створює штучні речовини, механізми і
т.п., що прийнято називати штучною природою.
Отже, сучасна наука розглядає матерію як нескінченно різноманітну
єдність матеріального світу, що існує лише в багатоманітності конкретних
об’єктів, через них, а не поруч із ними. Матерія – це філософська категорія для
означення об’єктивної реальності, яка відображається органами чуття людини,
але існує незалежно від них. Атрибутами матерії є: рух, простір і час.
Дослідження взаємозв'язку всіх рівнів існування матерії, включаючи й людину
(суспільство) по-новому проливає світло на проблему єдності світ.

