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1НФОРМАЦ1Я, ФОРМИ ÏÏ Ф1КСАЦП, 
ЗБЕРЕЖЕННЯIПЕРЕДАЧ1 ЯК ВИЗНАЧНИК 
ПЕРЮДИЗАЦП РОЗВИТКУ СУСШЛЬСТВА

На ocnoei попередшх перюдизацш розвитку людства та за особистими спо- 
стереженнями автор пропонуе власну перюдизацш, в основу яког бере не економгчт, 
полтичм, кулътурт i навтъ комуткацтт процеси, а принципы фшсаци, збереження 
i nepedaui тформаци.

Информация, формы ее фиксации, сохранения и передачи в определении пе
риодизации развития общества

На основе предыдущих периодизаций развития человечества и собственных 
исследований автор предлагает периодизацию, в основу которой положены не эко
номические, политические, культурные и даже коммуникационные процессы, а прин
ципы фиксации, хранения и передачи информации.

Information, forms of its fixation, storage and transmission as a determinant of so
cial development periodization

Based on previous periodyzatsiy human development and personal observations by 
the author offers his own periodization, which is based is not economic, political, cultural 
and even communication processes and principles o f fixation, storage and transmission o f 
information.

Представники cbîtoboï науки та peniriï вщ давшх-давен i до сьогодш про- 
понували i пропонують багато р1зних версш щодо перюдизаци розвитку люд- 
сько'1 ц ивтзацп , формацш. Кожнш Î3 цих версш властиве оригшальне авторсь- 
ке виршення. Все залежало вщ того, що бралося й береться до уваги: знаряддя 
пращ, засоби виробництва, технолопчш процеси, cnoci6 життя, господарський 
звичай та побут, р1вень розвитку культури чи полггичний режим. Хоча в бшь- 
niocTi все-таки бралося за основу або економ1чний, або пол1тичний процес роз
витку людського суспшьства i досить мало уваги прщцлялося i придшяеться 
культуролопчним питаниям. На наше переконання, саме у вир1шенш ïx i поля- 
гае потреба людства, саме вони е ключовими рупиями прогресу, причинами 
3mîh формацш. А вже вторинними е широкий блок економ1чних питань.

Значну частину вже описаних ученими юторичних процешв розвитку су- 
спшьства можна об’еднати у дв1 основш модел1 icTOpiï: лшшну i не лшшну. До 
лшшноц скаж1мо, вщноситься вщома з час1в дом1нування марксистсько- 
леншсько!' щеологн перюдизащя, запропонована К. Марксом (1818-1883), що 
розд1ляла сусп1льство на:
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1. Первкний;
2. Феодальный;
3. Кашталктичний;
4 .1мпер1алктичний та
5. Комушстичний перюди.
Ця теор1я базувалася на ще! виникнення, розвитку й змти засоб1в вироб- 

ництва [видшення наше. -  1.З.].
Сюди ж вщноситься [ теорк постшдустр1ального суспшьства американ- 

ського сощолога Д. Белла (1919-2011), який дшив це суспшьство на три стадИ:
1. Традицшна (дошдустр1альна) -  до кшця XVIII ст.
2 .1ндустр1альна -  з кшця XVIII ст. -  поч. XIX ст.
3. Постшдустр1альна -  з 2-01 пол. XX ст. [1].
Прикладом нелшшних (циюпчних) моделей виступав англ1йський 1сторик 

А. Тойнб1 (1989-1975), який вважав, що цивЫзацн мають локальш характери (з 
чим важко не погодитися) 1 практично вс1 проходять один 1 той же цикл: вини
кнення, розвиток, занепад 1 загибель [7].

Цю думку також подшяв 1 Л. Гумшьов (1912-1992) [3].
Можна ще й ще наводити приклади. Таких чи под1бних пер1одизац1й е ю

лька десятк1в, яю мають чи не мають сво1х прихильниюв 1 продовжувач1в. На 
сьогодн1 вже можна говорити про певн1 групи, блоки пер1одизац1й -  це ктори- 
чний (загально 1сторичний), економ1чний (його ще називають економ1чною к -  
торкю людства). В основу кторичного, як правило, беруться засоби матер1аль- 
ного виробництва того чи шшого регюну, спос1б життя людсько!' спшьноти на 
певнш територй'.

Перший пер1од, як правило, охоплюе кторпо перв1сного суспшьства, дру- 
гий -ктор1ю стародавнього св1ту, трет1й -  1стор1ю середньов1ччя 1, н арент, 
епоху XX -  початку XXI стол1ття -  пер1од ново! кторн [6]. До останнього ще 
додають перюд новпнього часу [9].

Серед економ1чного блоку варто згадати шмецького економ1ста, пол1тика, 
публщиста Фрщр1ха Л кта (1789-1846). В робот1 «Национальная система поли
тической экономии» (1841) вш виокремлюе п’ять стадш розвитку:

1. Дикунства.
2. Скотарства.
3. Землеробства.
4. Землеробсько-мануфактурну.
5. Землеробсько-мэдуфактурно-комерцшну [8].
У 1960 рощ американський економкт, учений Уолт Ростоу (1916-2003) 

сформулював оригшальну 1дею «стадш економ1чного росту», взявши за основу 
так1 техн1ко-економ1чн1 характеристики, як р1вень розвитку техн1ки, галузево!'
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структуры господарства, долю виробничого накопичення в национальному до
ход! i структур! споживання. В результат! вийшла така схема стад!йного розви- 
тку:

1. Традиц!йне суспшьство.
2. Перюд шдготовки передумов для злету (п!дйому) -  перех!дний перюд.
3. Злет (пщйом) або зрушення.
4. Рух до зршостг
5. Епоха высокого масового спожнвання [8].
Под!бннх перюдизацш, в основ! яких були економ!чш процеси людства, 

досить багато.
Ггалшський мыслитель Джамбаттюта BiKO (1668-1774), незважаючи на те, 

що жив на два столггтя paHinie вщ, скаж!мо, марксист1в, але в цьому питанн!, як 
на наше переконання, стояв щонайменше на дв1 головы вище, бо в основу свое!' 
перюдизацн брав трансформащ! культуры [видшення наше. -  I. 3.], правда, 
тшьки обмежувався окремо взятым народом. Таким чином, у сво'ш пращ «Ос
новы Ново!' Науки про загальну природу нацш» (1725) [4] вш виокремив три 
«родов! перюд и»:

1. Первюне варварство або «BiK бопв» з м!фолопчною формою осягнення 
св!ту, пануванням дикунства i злидн!в.

2. Геро1чний (феодал!зм) або добу геро!в (вожд!в) та ентуз!аст!в («BiK ге- 
poiB»), коли було закладено основы культуры i монарх!чно! формы правл!ння.

3. Класичний (людський) або «Епоха людей» i3 максимальным розвитком 
економ!ки та форм полггично! оргашзацп суспшьства, з початком морально!' де- 
градац!!' людей.

Надзвичайно близькою до нашо! пер!одизац!!' е класифшащя, запропоно- 
вана канадським соц!ологом Маршаллом Маклюеном (1911-1980) у сво'ш пращ

^ ^ ^ н и е  расширения человека» (1964) [2]: 1) племшне су- 
сп!льство, коли людина жила в усно-акустичному с в т ,  структуру якого визна- 
чали м!фи та ритуали; 2) тисячол!ття фонетичного письма. Писемшсть перевела 
акустичне сприйняття в зорове, i цей комун!кац!йний пер!од пдарвав плем!нне 
суспшьство. BiH [Маклюен. - 1. 3.] вважае, що алфавгг в поеднанн! з менш важ- 
ливими засобами комун!кац!й -  колесом i дорогою -  з ’явився головною пружи
ною суспшьно-економ!чного руху в!дпов!дно!‘ епохи; 3) наступний етап був по- 
в'язаний з «галактикою Гутенберга» i тривав 500 рок!в. Винахщ друкарства бу
ло джерелом ycix наступних процес!в, що склали зм!ст розвитку кап!тал!стич- 
но! формац!!. Становления нацюнальних держав, !ндустр!ал!зац!я, формування 
масових ринюв, поширення грамотност!, осв!ти, науки i культури та багато iH- 

шого бере початок 3i створення Гутенбергова верстата. Друк п1д!рвав корпора- 
тивш основы середньов!чного европейського сусп!льства i розчистив дорогу ка-
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шталютичнш конкуренций спещал!зацп, кооперацп, що сприяли зростанню ка- 
штал!в [ переходу до шдустр1ального суспшьства; 4) перехщ до сучасно!' елект- 
ронно1 цившзаци. У сьогодшшньому с в т ,  стверджуе Маюпоен, вщбуваеться 
черговнй катастроф1чний комушкацшний вибух культури, повшстю перекроюе 
життя людини 1 суспшьства [5, с. 476].

В основ! ще!‘ класифшацп, як бачимо, лежать комушкацшш технолог!'!. 
Тому багато чого е спшьного. Найперше -  це кшьюсть перюд1в -  по чотири. 
Саме розумшня кожного з цих перюд!в також у значнш частит збшаеться. Але, 
зрозумшо, е й вщмшностг1накше б не було сенсу займатися щею роботою.

Тому завданням нашого дослщження е спроба запропонувати й обгрунту- 
вати власну концепщю перюдизацп розвитку людсько'1 цивш1зацп.

За нашим переконанням, весь процес розвитку людства -  в1д його почат
ку 1 до сьогодш -  можна на пер1оди (1х можна називати по^^^^зму -
ери, етапи, епохи, формацп { т. д.) значно глобальшнп, н1ж це робилося й ро- 
биться 1сториками, економютами, соц1ологами, фшософами, пол1тиками, а са
ме: за принципом фшсацп, збер1гання { передач! ¿нформацп. Зазначимо, що та- 
кий принцип розглядаеться вперше. Адже в основ! всього нового завжди були 
слово, шформащя. ВОНИ рухали прогрес. Спочатку все народжувалося в голо
в!, формувалося в щось на зразок думок, гшотез, концепцш, теор!й ! т. д., а по- 
т!м уже в!дбувався процес !х матер!ал!защ1. Наприклад, т! ж сам! процеси, на 
основ! яких Маркс вибудовував свою теор!ю -  виникнення, розвитку й змти за- 
собгв виробництва -  спочатку оформлялися у вигляд! певного !нформац!йного 
продукту у чшхось головах, пойм на папер!! т. д.

Тому перший перюд бачиться таким -  коли люди спшкувалися м!ж собою 
лише передаванням звуюв артикуляц!йного апарата, жесйв рук, м!мши чи при- 
м!тивними техшчними засобами (за Маклюеном -  усно-акустичний пер!од) 
[5, с. 476]. «Життя» тако!' !нформаци було недовгов!чним, про це свщчить ! той 
фактор, що нам вщомо якусь частину принцишв передач!, але ми не знаемо до- 
стеменно, що передавалося. Можемо лише здогадуватися щодо теми, змюту 
побутового характеру, який, очевидно, в цей перюд переважае. Звичайно ж, що 
саме тод! почали створюватися м!фи, легенди. Людина тут виступае ! створю- 
вачем ,! збирачем,! ф!ксатором,! збершачем,! передавачем !нформац!!‘, тобто е 
единоушверсальною. Якщо для Маклюена -  це перюд лише «племшного суст- 
льства», на нашу думку, тривалють даного пер!оду продовжуеться й зараз. 
Адже не вся шформащя, що продукуеться людиною фшсуеться на ноаях, окр!м 
людсько!' пам’ят!. I Людина продовжуе збер!гати в значн!й м!р! вс! первинн! 
функц!!, якими вона користувалася з самого початку свого юнування. Тому ка
тегорично говорити про остаточне завершения цього перюду не можна.
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Другий перюд -  коли до першого додаеться знаково-сюжетна система у 
вигляд1 р1зних зображень як за формою, так [ за змютом, що зустр1чаеться на 
скелях, у печерах [ т. п. (за Маюпоеном -  фонетичного письма [5, с. 476], обме- 
жуючи тшьки алфавитом. Про це в нас у наступному перюд1). Тут уже шформа- 
щя не лише передавалася одноразово, а й збершалася для наступних поколшь, 
е вщображенням т1е'1 епохи. Але и ми знаемо мало, можливо, не лише тому, що 
и було саме стшьки, а й через низьку технологию и фшсацп та збершання. Лю
дина в цей перюд ще не досягла пор1вняно високого штелектуального р1вня, не 
потребувала велико!' кшькост1 шформацп. Применений спошб життя, незначна 
чисельшсть населения вимагав тако! ж кшьюсть шформащ!. Традицп цього пе- 
рюду живуть [ зараз -  написи на р1зного типу огорожах, на стшах будинюв [ 
т. п. { не лише графютами.

Третш перюд -  коли до двох попередшх додаеться шша знакова система, 
яка сьогодш називаеться абеткою, знаковою системою, складовим письмом, ¡е- 
роплфами 1 т. д. (За Маюпоеном -  це книгодрукування { друкування взагал1 по- 
чинаеться тшьки вщ вщкриття друкарського станка) [5, с. 476]. Це був величез- 
ний прорив у розвитку людства, оскшьки за таких умов шформащя не лише пе
редавалася, збершалася, а й тиражувалася, що збагачувало шших, спонукало до 
створення под1бно! шформацп. До того ж необов’язково тут треба мати лише 
книгодрукування 1 друкування взагалп Знакова система тиражувалася на р1зних 
формах носив шформацп: берест^ пашрусц горчешних виробах, дощечках 
{ т. д. Не варто забувати { про рукописну книгу, яка щонайменше на швтисячу 
роюв юнувала вже до винаходу друкованого станка 1 мала хоча й мш1малып, 
але тиражи Невпинний потяг людини до спшкування, емшризму перемш. Цей 
перюд можна назвати перюдом тираж1в. I ми е свщками його функцюнування.

Уш три попередш перюди мають одну особливють: для того, щоб сприй- 
мати шформацпо, не шщлбно шяких додаткових засоб1в. Природа вшма ними 
надшила людину: вуха, очц тшо, особливосп запам’ятовування I вщтворення 
запам’ятовуваного. Можна було виготовити, з позицш сьогодення, елементарш 
шдручш засоби, за допомогою яких могла тиражуватися шформащя: шюра, де
рево, глина, патрус, згодом -  п атр . Правда, деяю з них вийшли з категор1! 
прим1тивностн Скаж1мо, п атр , його р1зномаштна яюсть та постшне вдоскона- 
лення способу друку (як тексту, так I шюстрацш) витюнили попередни Пашрус 
перейшов у розряд екзотичноТ форми передач! шформацп.

Четвертий перюд -  коли для збершання [ вщтворення потр1бш ще й шпп 
засоби (За Маклюеном -  перюд електронно! цивплзащ!) [5, с. 476], без яких 
людина не зможе одержати й збершати шформащю, х1ба що старим пра-пра- 
праметодом. Людина створила величезний шформацшно-технолопчний ком
плекс, вщ якого стала залежною. Втрутилася шша знакова система, яка почала
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змагатися, тдм1няти, !мггувати абеткову систему. За своею формою вона при- 
мггивна (1 -  0 чи + -  -), але за суттю -  ушверсальна, оскшьки здатна передавати 
не лише тексти, а й зображення, голос, багатовим!рш сть об’екпв. Система пос- 
тшно вдосконалюеться в якост1 передач!, тривалост! збершання. Але виникло 
замкнене коло, в якому людина 1 техшка стали практично одним цшим, I одне 
без одного кнувати не можуть. Необхщш додатков! умови, зручност! для про- 
цесу запису, збершання, вщтворення шформаци. Вщбуваеться взаемний вплив, 
у якому, здаеться, !з зростанням технолопчного р1вня, людина сво!ми бюлопч- 
ними функциями (можливостями) починае програвати, а, отже, якимись параме
трами й деградувати, скаж1мо, функщональшстю пам’ятц ф1зичним станом. 
Тому, якщо не кожен з нас, то бшышсть вщчувае на соб1 вш щ переваги досить 
часто в лапках. Маклюен назвав цей пер1од «черговим катастроф1чно комун1ка- 
ц1йним вибухом культури, який повн1стю перекрош життя людини й суспшьст- 
ва». Можна погодитися з ц1ею думкою, якби не отой «катастрофгчно комут- 
кацшний вибух культури» [видшення наше. - 1. 3.] [5, с. 478].

Якщо практично для вЫх досл1дник1в (у тому чишп й для Маклюена) пе- 
р1одизацн розвиток суспшьства той чи шший пер1од обмежений хронолопчни- 
ми рамками -  початок 1 мае юнець, -  то в нашому розум1нн1 -  кожен насту- 
пний плавно чи революц1йно переростае з попереднього, збершаючи якусь час- 
тину функциональное^ вщ ус1х попередшх пер1од1в. I в цьому ланцюжку е один 
фактор, який насторожуе: кожен наступний пер1од за своею суттю е коротший 
вщ попереднього, що обумовлюе своер1дне прискорення розвитку суспшьства, 
цивЫзаци в цшому. Чи не нагадуе це скочування з вершини гори сшжно! лави- 
ни або, хай буде краще пор1вняння, зТ'жджання авто з гори? 3 цього приводу 
виникае едине питания: а чи е в цьому мехашзм1 гальма, щоб убезпечити це 
скочування-зТжджанга? У лавини точно немае, в авто -  мають бути. То процес 
розвитку людства е скочуванням лавини чи з’шджанням авто чи все-таки «ка- 
тастроф1чно комун1кац1йний вибух культури»? Хотшося б думати, що авто та 
ще й з гальмами, але стр1мюсть розвитку, у велик1й м1р1 обумовлена найр1зно- 
ман1тн1шою меркантильн1стю, переконуе { схиляе до катастрофи.

У природ! все було, ! е, й буде вр!вноважено, збалансовано. 1нформащ1 в 
людства е р!вно етшьки, скшьки воно здатне прочитати (розшифрувати), 
сприйняти, опрацювати, усв!домити з усього того, що його оточуе. У цьому ми 
також вбачаемо абсолютну невщ’емшеть людини в!д природи. Та оскшьки 
природа багатша вщ людини, и процес саморозвитку переважае саморозвиток 
людства, то вона (людина) не встигае зчитати з природи всю шформацпо, а тим 
бшыне першою и продукувати в!д природи. I не може мати т!е!' шформащ1, яко!' 
в природ! не юнуе. Катастрофа справд! може в!дбутися, якщо людина перестане 
бути (а не ввдчувати) часткою природи, перестане дослухатися, вчитися, ство
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рить шформацшно-еколопчний колапс, обумовлений фалылуванням шформа- 
ц!Т. Тод1 й справд1 цей перюд е «катастроф1чним комушкацшним вибухом ку
льтуры». Адже вЫм нам вщом1 цивЫзацп зникали саме на т к у  технолопчного, 
економ1чного, вшськового розвитку, а отже, й шформацшного. Схоже, нишшня 
цивш1зац1я саме там [ перебувае. 1нформащя людству даеться не для того, щоб 
придушувати одне одного, домшувати над кимось. Вона даеться для того, щоб 
суспшьство розвивалося насамперед в шформацшнш площиш для самовдоско- 
налення, виживання, тому й «пвдкидае» людству як саму шформацпо, так \ вдеТ 
принципи збереження, передач! шформацп [ т. д. { т. п. Як людство цим розпо- 
ряджаеться -  це його особиста проблема. I саме проблема.

Отже, розвиток людсько! цивЫзацп невпинний. Цшком в1ропдно, що 
з’являться шнп знаков! системи, достеменно з ’являться шпп можливост! фшса- 
ци, збер!гання й передач! шформацп. Сдине, в чому в нас немае сумшву, що в 
основ! всього як з моменту створення Св!ту, так ! його розвитку, -  було, е й бу
де СЛОВО, 1НФОРМАЩЯ.
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IМЕД1АТЕХНОЛОГ1Й ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
IH 03E M H 0IМОВИ У ВИЩ1Й ШКОЛ1

У cmammi розглядаються oco6nueocmi розвитку комп’ютерних технологш г 
методики викладання тоземног моей, можливостг застосування мед1атехнологш у  
процеЫ навчання. Окреслено основт етапи розвитку ттернет-середовища, розгля- 
нуто ix кореляцт з методиками навчання тоземног моей i специфту застосування 
мед1атехнологш у  процеЫ навчання на кожному з emanie.

Развитие компьютерных и медиатехнологий и методика обучения иност
ранному языку в высшей школе

В статье рассматриваются особенности развития компьютерных техноло
гий и методики преподавания иностранного языка, возможности применения ме
диатехнологий в процессе обучения. Определены основные этапы развития интер
нет-среды, рассмотрена их корреляция с методиками обучения иностранному языку, 
а также специфика применения медиатехнологий в процессе обучения на каждом из 
этапов.

The Development of Computer and Mediatechnologies and Methods of Teaching 
Foreign Languages in Higher School

The article deals with the peculiarities o f computer technologies and methods o f 
teaching foreign languages, possibilities o f using media technologies in the process o f 
teaching. The main stages o f Internet environment development have been outlined, the cor
relation between the stages o f Internet environment, methods o f teaching foreign languages 
and application o f media technologies in the given stages have been analyzed.

Дослщження питань пов’язаних i3 мед1асферою i мед1аосвггою та специ
фикою ix взаемодп у сучасному соцюкультурному простор! е прюритетним на- 
прямком науково-методичних розробок. Огляд лггератури св1дчить про те, що 
ця проблематика вже тривалий час знаходиться у центр! уваги науковщв i осно- 
вними фокусними аспектами е поняття «мед1аосвгга», «мед1аграмотшсть», «ме- 
д1акультура», «мед1акомпетентшсть», «мед1атехнолоп1» [4;5;7; 11; 13-15].
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