
Лекція № 3 

Тема: Практичний спосіб людського буття. 

   Система філософських категорій. 

1. Практика як спосіб існування людини.  

2. Загальна структура практичної діяльності. 

3. Світ як всеохоплююча реальність. 

4. Єдність матерії, руху, простору і часу. 

Література: 

П – 1, стор. 302 – 315 

П – 3, ч. 2, стор. 269 – 288 

П – 6, стор. 126 – 143 

П – 8, стор. 526 – 549 

- І – 

 

Висхідним відношенням людини до світу зовсім не є пасивне сприйняття, відчуття впливу 

зовнішнього середовища і переживання їх у свідомості, “люди починають з того, щоб …не “стояти” в 

будь-якому відношенні, а активно діяти” (К. Маркс). 

Основна відмінність людини від інших природних тіл не в тому, що вона здатна відображати 

матеріальний світ. Ця здібність обумовлена визначальною характеристикою людини – практично 

впливаючи на реальний матеріальний світ, вона змінює, переробляє його. Це перетворення 

зовнішнього світу передбачає наявність свідомості, активну роботу духу. Створюючи нову 

реальність, людина розвивається і вдосконалює саму себе, свої творчі здібності, тобто змінюється 

сама. 

Практика (від грецького “праксис” – діяння, активність, діяльність) – діяльність, за 

допомогою якої людина змінює світ. Цей процес відбувається у трьох вимірах: 

1) матеріально; 

2) на певному конкретно-історичному етапі розвитку суспільства та за допомогою і в межах 

відповідних суспільних відносин; 

3) свідомо. 

Саме свідомі, доцільні, цілеспрямовані дії, що мають предметну, матеріальну визначеність, 

включаються в поняття “практика”. Під практикою розуміється сукупна діяльність людства, весь 

його досвід у процесі історичного розвитку. Практична діяльність має суспільний характер. 

Людина здатна пізнавати світ так, як він існує за своїми об’єктивними законами. І в цьому її 

відмінність від тварини, яка сприймає світ настільки, наскільки явища і предмети його можуть бути 

засобом задоволення її життєвих потреб. Іншими словами, практика, як спосіб включення до світу 

забезпечує предметний характер людського пізнання. 

Практика – активна діяльність конкретно-історичного суб’єкта  

( індивіда, соціальної групи, класу, суспільства ), у ході якої він здійснює матеріальне перетворення 

об’єкта відповідно до своїх цілей, ідеальної моделі дійсності, до знань про властивості цього об’єкта, 

а також розвивається і змінюється сам. 

 Практика як специфічний людський спосіб буття являє собою діяльність, яка має складну 

системну організацію. 

 Вона включає в себе: 

1) реальне перетворення зовнішнього середовища за допомогою штучно створених знарядь і 

засобів (суб’єкт – об’єктні відносини); 

2) спілкування людей в процесі і з приводу цього перетворення (суб’єкт – суб’єктні відносини); 

3) сукупність норм і цінностей (ціннісно-цільові структури), які існують у вигляді образів 

свідомості і забезпечують цілеспрямований характер практичної діяльності. 

Визначна особливість практики – людинотворча спрямованість. Людина виділяє себе з 

природи, сама себе робить людиною, творить свою “другу”, “олюднену” природу, яка постає 

культурою, культурними цінностями. Завдяки здатності творити варіанти майбутнього, діяти задля 

його досягнення і створюється предметний світ людського буття, формуються і розвиваються 

сутнісні сили людини (розум, почуття, воля). 

Філософське розуміння практики має виявити співвідношення матеріально-речовинного та 

більш широкого соціально-гуманістичного змісту, перетворюючого ставлення людини до світу. 



Предмети, з якими має справу людина у процесі життєдіяльності, набувають гуманістичного 

змісту, бо стають суспільно-предметним втіленням людини. Вони свідчать про міру історичної 

розвинутості людини. 

Отже, практика – це не просто перерахування перетворюючих взаємодій людини і 

навколишнього світу; вона є людським сенсом і матеріально-речовинних і суспільних характеристик, 

і тому її завершенням є саморозвиток людини. Найвищий показник історичної розвинутості практики 

– людинотворчий аспект виробництва. 

Основні характеристики практики: 

- предметність, 

- всезагальність, 

          - безпосередність, 

          - революційність, 

          - універсальність, 

          - цілепокладання. 

 Функції практики: 

Практика є основою пізнання, 

                      джерелом і рушійною силою процесу пізнання, 

                       кінцевою метою пізнання, 

                       критерієм істини. 

З точки зору гуманістичного змісту в структурі практики можна виділити такі моменти: 

1) різні матеріально-речовинні елементи; 

2) “неречовинні” елементи – суспільні відносини; 

3) власне людина, її внутрішній світ, здібності, все, що характеризує її індивідуальність. 

В цілому практика є діяльністю з перетворення світу у відповідності з інтересами людини. 

Особливість практики полягає в тому, що вона є процесом постійного заперечення природного і 

соціального даного. Практика виступає як момент акумуляції, включення того, що буде, 

майбутнього. 

Практика є матеріальною основою, що забезпечує “зв’язок часів” людського буття (минулого, 

сучасного, майбутнього) та спадковість культурних надбань поколінь. Цей рівень практики 

називається перетворюючим. Виділяють ще один – використовуючий, який включає в себе певну 

сукупність звичок і дій – операцій, які здійснюються за відповідними правилами (нормами, 

рецептами, інструкціями), що сприяють  безперервному відтворення досягнутого людством рівня 

контролю над навколишнім світом. 

Історична діяльність являє собою суб’єкт-об’єктну реальність. Практика містить у собі 

діалектику об’єктивного і суб’єктивного. 

Структура практичної діяльності: 

- матеріальний контакт з природою; 

  - доцільна діяльність; 

  - виробнича кваліфікація та знання властивостей предмета, засобів та    процесу праці.  

 Структура практики завжди містить такі компоненти: 

  - потреба, 

  - мета, 

  - мотив діяльності, 

  - власне процес діяльності, 

  - предмет, на який вона націлена, 

  - засоби, спрямовані на досягнення мети як на результат діяльності. 

 Перша форма практики: 

  -  зовнішня діяльність людини, що збігається з її соціальною поведінкою, з орієнтацією на 

здоровий глузд та певні соціально-визначені норми. 

 Друга форма практики: 

  - предметно-перетворююча діяльність, що грунтується на емпірично-практичному досвіді. 

 Третя форма практики: 

 - практика у поєднанні з науковим знанням; крім наукових знань, дана форма практики 

враховує і ті реальні цілі, що ставить людина, тобто виявляє свою гуманістичну спрямованість. 

 Модель такого ставлення до світу як один з варіантів світоглядної позиції людини містить дві 

сторони: 



- суто духовну активність людського “Я”; 

- активність людини як предметно-практичнодіючої істоти. 

Інші форми ставлення людини до світу – пізнавально-теоретична, ціннісна, екзистенціальна 

тощо є похідними від практики. 

Структура практичної діяльності є єдністю двох сторін: 

 - “суб’єктивної” (людина з її здібностями, цілями і цілеспрямованоми діями); 

 - “об’єктивної” (засоби, вихідні матеріали та продукти, що отримуються з вихідних матеріалів 

завдяки впливу засобів діяльності). 

 В якості об’єкта практичної діяльності можуть виступати не лише фрагменти природи, що 

перетворюються у виробництві, але і люди, “якості” яких змінюються, вдосконалюються, 

розвиваються. Тому людина може виступати як суб’єкт і як об’єкт практичної дії. Взята у якості 

суспільно-історичного процесу, практика є єдністю предметно матеріальних змін природи і змін 

суспільних відносин, в процесу якого здійснюється розвиток самої людини як суб’єкта практики. 

 

- ІІ –  

Типологія видів практики: 

- виробнича, 

- соціальна, 

- політична, 

  - духовна. 

  Категорія “практика” тісно пов’язана з такими категоріями як “діяльність”, “праця”, 

“виробництво” в його різноманітних формах. 

Але в системі цих категорій вона посідає спеціальне місце. Якщо праця як доцільна діяльність людей 

з метою освоєння природних і соціальних об”єктів для задоволення людських потреб фіксує чуттєво 

– матеріальну і духовну діяльність людини як суб”єкта економічних відносин, то практика 

характеризує чуттєво- матеріальну діяльність на рівні сукупно- суспільної форми. Тобто , практика – 

це чуттєво – предметна , матеріально перетворююча , свідомо цілеспрямована , суспільно – історична 

діяльність людей. Виробництво – форма взаємодії суспільства і природи, спрямована на 

перетворення предметів природи та створення матеріальних і духовних продуктів відповідно до 

інтересів і потреб людей. До практики не належить пізнавальна діяльність , діяльність митця, 

ідеолога , рефлексія , саморефлексія, тобто будь- яка діяльність , безпосередньо не спрямована на 

перетворення  предметного світу. 

 Техніка (мистецтво , вміння , майстерність) – сукупність матеріальних засобів діяльності 

людини , в першу чергу засобів праці , які вона штучно створила для цілеспрямованого впливу на 

природу з метою виробництва матеріальних і духовних благ. 

 Творчість – продуктивна людська діяльність , здатна продовжувати якісно нові матеріальні і 

духовні цінності суспільного значення. 

Види творчості: 

історична творчість – здатність творити свою історію; 

технічна творчість -   вдосконалення існуючих або створення нових машин ,  

                                      механізмів, апаратів і будь - яких засобів реалізації якоїсь  

                                      мети; 

наукова творчість -    спрямована на відкриття нових законів , вироблення  

                                     оригінальних ідей, проведення складних експериментів;  

художня творчість -   створення культурних цінностей. 

Різновід творчої діяльності – вміння бути творцем самого себе й свого життя. 

 

- ІІІ  - 

Проблема буття – одна з проблем, які намагається розв’язати філософія. Все, про що веде 

мову людина, підводиться під буття або небуття. Філософія, на відміну від буденної свідомості, 

порушує проблему буття свідомо, прагне розкрити зміст, який людське суспільство вкладає в це 

поняття. Вчення про буття – онтологія (ontos – буття, logos – вчення). 

Проблеми, що стоять перед онтологією: 

- як виник світ (підстави існування світу); 

- яка будова світу (сфери буття); 



- який характер відношень між речами світу (категорії як найзагальніші характеристики цих 

відношень). 

 Буття – все те, що існує. У категорії “буття” здійснюється інтеграція основних ідей про світ 

як ціле: світ є , існує як безмежна цілісність, природне і духовне, індивіди і суспільство. 

 

Основні форми буття: 
- буття речей (тіл) і процесів; 

- буття людини; 

- буття духовного (ідеального); 

- буття соціального, яке ділиться на буття індивідів і соціумів, спільнот. 

 Виділяючи головні сфери буття (природу, суспільство, свідомість), слід враховувати, що 

розмаїття явищ, подій, процесів, які входять у ці сфери, об’єднані певною загальною основою. 

 Перший аспект проблеми буття – низка питань: 

- що існує ? 

- де існує ? 

- як довго воно існує ? 

- як довго існують окремі речі, люди ? 

Зміст проблеми – у суперечливій єдності вічного буття природи як цілого і тимчасового, невічного 

буття речей, стану природи, людських істот. 

 Другий аспект проблеми буття – світ існує як єдність, незалежно від волі і свідомості 

людини. Існування всього, що є, було і буде в світі – передумова єдності світу. 

 Третій аспект проблеми буття – світ як такий, в різноманітності і  єдності його основних 

показників є реальністю для свідомості і дій кожної людини, кожного покоління. Життєдіяльність 

кожної окремої людини – реальність і для других людей і для неї самої. 
 Категорія “буття” пов’язана з категорією “світ”. Поняття “світ” має конкретно-історичний 

зміст, який визначається станом культури, науки, техніки, матеріального виробництва, суспільних 

відносин, природи. 

 Світ – визначене буття, універсальна предметність, в якій людина самовизначається як 

суб’єкт діяльності, котрий створює власний світ – світ людського буття. 

 Властивості світу:  

- цілісність, 

- саморозвиток, 

- конкретна всезагальність. 

 Типологія світу: 

- матеріальний, 

- духовний, 

- об’єктивно-реальний, 

-суб’єктивно-ідеальний. 

Світ в цілому і все, що в ньому існує – є дійсністю, яка має внутрішню логіку свого існування, 

розвитку і реально передана свідомості, діям окремих індивідів і поколінь людей. 

Виділяючи основні сфери буття (природу, суспільство, свідомість), ми розуміємо, що  

багатопроявність явищ, подій,  процесів, можна об’єднати  спільною основою.. 

Світ, в якому ми  живемо і частиною якого ми є, - це  матеріальний світ. Він складається із 

різноманітних предметів і процесів, які переходить одне в одне, виникають і  зникають в нашій 

свідомості, існуючи незалежно від неї. Вони всі знаходять вираз у визначенні матерії.  

  

- ІV - 

 

Початково поняття “матерія” ототожнювалась з конкретним матеріалом, з якого складаються 

тіла і предмети (камінь, вода, земля, дерево, глина) – філософія Стародавнього світу. 

 Давньогрецька філософія: матерія – найдрібніші частки – атоми, або  корпускули, з яких  

складаються тіла і які є  першоосновами буття. 

Філософи  Стародавнього світу вважали, що матерія – це матеріал, з якого складаються тіла, 

предмети, а кожен предмет (тіло) складається з матерії та форми як духовного першопочатку. 



 Рене Декарт (1596 - 1650) вважав, що матерія – складова частинка предмета (тіла), а саме – 

тіло разом з формою. Оскільки предметів, тіл-безліч, то матерія – сукупність тіл, предметів, які 

містяться у Всесвіті. 

Зміст матерії  розкривав за допомогою категорій: субстанція  (самоіснуюче буття-самостійне, 

самодіяльне); атрибут (невід’ємні, загальні, універсальні риси даної субстанції); аксиденс (довільні, 

випадкові, необов'язкові риси  субстанції).  

Визначав матерію як субстанцію самоіснуючого буття, атрибутом якої є протяжність, з її  

властивостями: займати певне місце, мати   об’єм, бути тривимірною. 

Ньютон додає до Декартового визначення матерії, ще три атрибути: протяжність, 

непроникність (непорушна цілісність  тіла), інертність  (пасивність, нездатність  самостійно 

змінювати швидкість згідно із  законами динаміки); вага, зумовлена дією закону  всесвітньої 

гравітації.  Інертність та вага об’єднується ним потім у поняття маси, яка виступає основним 

атрибутом матерії і одночасно мірою  її   кількості. 

Гольбах  визначає  матерію як все те, що пізнається  чуттєво, при цьому джерелом чуттєвого 

знания є відчуття  форми, кольору, смаку, звуку. 

Гельмгольц матерія - все, що існуе об’ективно (незалежно  від свідомості людини).Але Бог 

існує об’ективно і  від того  не стає  матеріальним. 

Матерія  як філософська категорія - не закостеніла, незмінна форма або місткість всього 

існуючого у світі. Вона визначає найбільш суттєві властивості об’єктивно-реального буття світу - 

пізнаного і ще не пізнаного. До таких суттєвих ознак належать: цілісність, невичерпність, мінливість, 

система упорядкованість та інше. 

Структурні рівні матерії: 

- неорганічний  (мікросвіт, макросвіт, мегасвіт); 

- органічний (організменний, підорганізменний, понадорганізменний); 

- соціальний (особистість, родина, плем'я, народність,  нація, клас, суспільство, людство). 

Якщо розглядати матерію, враховуючи розвиток сучасної науки і філософії, то можна 

виокремити: 

- онтологічні складові:  а) рух та його форми; 

                                        б) простір; 

                                        в) час; 

                                        г) детермінація; 

- гносеологічні принципи: 

                                        а) пізнаваність; 

                                        б)  об'єктивність; 

          в) реальність. 

Таким чином, матерія - це об'єктивно реальне буття світу в часі, просторі, русі, детерміноване 

і безпосередньо чи опосередковано пізнаване людиною. 

Як світ розвивається? Відповіді є міфологічні, релігійні, наукові, ненаукові.  Розвиток - зміна 

матеріального та духовного світу, його перехід від старого до нового, в результаті розвитку виникає 

нова якість. 

 Розвиток має такі властивості: 

- відтворення старого:  незворотність, спрямованість, закономірність 

                                        (необхідність); 

- виникнення нового. 

Розвиток - саморух світу та розмаїття його проявів (природа, суспільство, пізнання тощо), 

самоперехід до більш високого рівня організації. Саморозвиток світу виростає з саморуху матерії. 

Саморух відображає зміну світу під дією внутрішніх суперечностей. Самовідтворення як феномен 

можливе лише тоді, коли йому передує рух, зміна, бо без цього взагалі не може бути 

самовідтворення, розвитку. 

Рух - це суперечність, уявлення про те, що тіло може рухатись лише тоді, коли воно 

знаходиться в даному місці і водночас у ньому не знаходиться. Рух є абсолютним, невід’ємним 

атрибутом усього сущого. 

Рух – це будь-які взаємодії, а також зміни стану об’єктів, що відбуваються в процесі цих 

взаємодій. Тому рух є зміна взагалі, починаючи від простого переміщення і кінчаючи мисленням. 

Слід вважати розвиток вищою формою руху і зміни, точніше сутністю руху, а рух можна 

визначити як будь-яку зміну явища чи предмета. Рух - це зміна взагалі. 



Рух, зміна - це внутрішньо зв'язана єдність буття і небуття, тотожності і відмінності, 

стабільності і плинності, того, що зникає, з тим, що з'являється.  

Типи руху: 

- рух, коли зберігається якість предмета; 

- рух, коли змінюється якісний стан предмета.  

Форми руху матерії: 

- механічна;    

- фізична; 

- хімічна; 

- біологічна; 

- соціальна.   

 Історичний досвід людства, логіка пізнання світу переконують нас у тому, що світ - це рухома 

матерія, а пізнання форм руху матерії неможливе без знання про простір і час.  

Основні концепції простору і часу: 

- субстанційна (Демокріт, Ньютон) розглядає простір і час як 

особливі сутності, що існують самі по собі, незалежно від 

матеріальних об’єктів; це немовби арена, на якій знаходяться 

об’єкти і розгортаються процеси; 

- реляційна (Лейбніц) згідно якої простір і час – це особливі 

відносини між об’єктами і процесами і поза ними зв’язки не 

існують. 

Простір і час - філософські категорії, які відображають основні форми існування матерії. 

Якщо простір  є найзагальнішою формою сталості, збереження змісту об'єктивної реальності, то час - 

це форма його розвитку, внутрішня міра його існування та самознищення. 

Єдність просторово-часових властивостей світу називають просторово-часовим 

континуумом, а їх універсальність і цілісність (континуальність) — формою організації всього 

розмаїття нескінченного світу. Кожна частинка світу має власні просторово-часові характеристики. 

Світ є множиною або континуумом подій, що мають чотири виміри: три з них просторові, а 

четвертий -  час. 

Розрізняють соціальний, історичний, астрономічний, біологічний, психологічний, художній, 

філософський  зміст простору і часу. 

Біологічний простір-час: запуск і відключення в організмі низок хімічних реакцій, які 

забезпечують його пристосування до певного ритмічного чередування факторів зовнішнього 

середовища, пов'язаного зі змінами дня і ночі, сезонів (біологічні часи). Живий організм шляхом 

ієрархічної системи біологічних часів запускав реакції, що забезпечують його пристосування до 

майбутніх подій. Він ніби переганяє час, живе теперішнім і майбутнім одночасно. 

Соціальний простір-час: соціально - історичний час тече нерівномірно, він прискорюється 

залежно від суспільного прогресу. В межах історичного часу, в якому здійснюються події, що 

характеризують історію народу, нації, розвиток і зміну суспільно-економічних формацій, можна 

виділити час індивідуального буття людини, який визначається протіканням різноманітних соціально 

і індивідуально значущих  для нього  подій. 

  Історична еволюція поглядів на простір і час пов'язана з практичною, суспільно-

історичною діяльністю людини. 3і зміною і розвитком суспільства змінюються і розвиваються 

просторово-часові уявлення про буття світу. Для міфологічного світогляду час циклічно відтворює 

пори року, в межах релігійного світосприйняття час набуває стріловидної форми: відтворення світу 

через тимчасове теперішнє до райської або пекельної вічності. 

Значна частина дослідників простору і часу (темпоралістів) солідарна в тому, що простір - це 

така форма існування матерії, її атрибут, яка характеризується співіснуванням об'єктів, їхньою 

взаємодією, протяжністю, структурністю та іншими ознаками. Час - внутрішньо зв'язана з простором 

і рухом об'єктивна форма існування матерії, яка характеризується послідовністю, тривалістю, 

ритмами і темпами, відокремленістю різних стадій розвитку матеріальних процесів. 

Простір і час – загальні форми існування, координації об’єктів. Загальність в тому, що вони 

форми буття всіх предметів і процесів, які були, є і будуть в безкінечному світі.  

Простір – форма координації співіснуючих об’єктів, станів матерії. Його виміри – довжина, 

ширина, висота. 



Час – форма координації змінних об’єктів та їх станів. Його виміри – минуле, теперішнє, 

майбутнє. 

Нерозривність простору і часу між собою і з матерією підтверджується досягненнями науки 

ХХ ст. Зокрема, спеціальна теорія відносності (1905 – 1908 рр.; Лоренц, Пуанкаре, Ейнштейн, 

Мінковський) доводить взаємозв’язок простору і часу. 

Загальна теорія відносності (1916 р., Ейнштейн) доводить зв’язок простору і часу з 

матерією. Вона свідчить, що простір  і час визначаються конкретною природою, конкретними 

властивостями матеріальних процесів, що вони можуть змінюватись залежно від конкретних станів 

рухомої матерії. Так, при зростанні відносної швидкості руху системи відліку, просторові інтервали 

скорочуються, а часові – розтягуються. 

Отже, знання про світ мають конкретно-історичний зміст, а їхня глибина зумовлюється 

суспільно-практичними потребами. Онтологія - окрема галузь філософського знання про сутність 

буття світу, дав загальне розуміння фундаментальних властивостей, форм та способів існування 

Всесвіту в діалектичній єдності з його духовним осягненням. 

 Фундаментальність онтології визначається постійним збагаченням змісту категорій: буття, 

матерія, простір, час, рух, матеріальне, ідеальне, свідомість, дух тощо.    
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