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Анатацыя. У артыкуле на навукова-тэарэтычным узроўні прадстаўлена функцыяналь-
ная пісьменнасць малодшых школьнікаў як інтэгратыўная характарыстыка асобы ХХІ ста-
годдзя. Фарміраванне функцыянальнай пісьменнасці разглядаецца ў сацыяльна-грама- 
дзянскай галіне, звязанай з засваеннем вучнямі IV класа змястоўнага блока “Чалавек  
і свет. Мая Радзіма — Беларусь”, які пазіцыяніруецца аўтарам як прапедэўтычнае наву-
чанне гісторыі. Распрацавана тэхналагічная матрыца, дзе ўніверсальныя якасці асобы 
суаднесены з абагуленымі спосабамі дзейнасці, прызначанымі для іх развіцця ў працэсе 
фарміравання сацыякультурнай пісьменнасці. На практыка-арыентаваным узроўні ў якасці 
прыкладу прыведзены ўзор афармлення метадычнага апарату, арыентаванага на фар-
міраванне сацыякультурнай пісьменнасці пры арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейна-
сці з візуалізаваным тэкстам.
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Annotation. The article presents the functional literacy of juniors at the scientific and 
theoretical level as an integrative characteristic of the person of the XXI century. The formation 
of functional literacy is considered in the socio-civic field, associated with the mastering of 
pupils of 4th form content block “Man and the World. My Motherland is Belarus”, which is 
positioned by the author as a propaedeutic teaching of history. A technological matrix has been 
designed, where the universal personality qualities are correlated with the generalized modes 
of activity intended for their development in the process of formation of sociocultural literacy.  
At the practice-oriented level, an example is the design of the methodgical apparatus oriented 
on the formation of sociocultural literacy in the organization of educational and cognitive 
activities with visualized text.
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Уво дзі ны
Су час ным стра тэ гіч ным на прамкам раз віц-

ця ма лод шых шко ль ні каў і іх са цы ялі за цыі з’яўля-
ецца фар мі ра ван не фун кцы яна ль най пі сь мен нас ці 
ў са цы яль на-гра ма дзян скай га лі не ці са цы яку ль-
тур най пі сь мен нас ці, што мо жа быць вы ра жа на як 
пад рых тоў ка “асо бы, якая ўмее жыць ся род лю-
дзей”. З пун кту гле джан ня раз віц ця ўні вер са ль ных 
якас цей асо бы ХХІ ста год дзя аб азна ча ная пра-
бле ма ты ка мае іна ва цый ны ха рак тар. У на ву ко вай 
лі та ра ту ры са цы яку ль тур ная пі сь мен насць раз у- 
ме ецца як інтэг ра тыў ная ха рак та рыс ты ка асо бы 
ва ўза ема су вя зі яе інтэ лек ту аль напа зна ва ль на
га, інфар ма цый начы тац ка га, са цы яль нака му ні
ка тыў на га, са цы яль наасо бас на га кам па нен таў  
(з улі кам уз рос та вых асаб лі вас цей) і па зна ва ль ных 
здо ль нас цей дзя цей [1, с. 16–17; 2, с. 39–40]. Мэ та- 
 па ла ган нем пры фар мі ра ван ні са цы яку ль тур най  
пі сь мен нас ці з’яўля ецца па спя хо вая інтэг ра цыя 
вуч няў па чат ко вых кла саў у існу ючае са цы яку ль-
тур нае і інфар ма цый на-ад ука цый нае ася род дзе, 
за бес пя чэн не фун кцы яна ван ня асо бы ў сіс тэ ме 
кан крэт ных гіс та рыч на склаў шых ся каш тоў нас-
ных ад но сін. У су вя зі з гэ тым аўтар арты ку ла мае 
на мэ це пе ра вес ці на ву ко ва-тэ арэ тыч ны аспект  
са цы яку ль тур най пі сь мен нас ці ма лод шых шко ль ні-
каў у тэх на ла гіч на-апе ра цы яна ль ны, ары ента ва ны  
на яе раз віц цё прад мет ны мі і ме та прад мет ны мі 
срод ка мі.

Асноў ная час тка
Пры фар мі ра ван ні са цы яку ль тур най пі сь мен-

нас ці ўліч ва юцца на ступ ныя клю ча выя кам пе тэн цыі 
(уні вер са ль ныя якас ці асо бы) ча ла ве ка ХХІ ста год-
дзя (так зва ная сіс тэ ма “4К”):
●	 кры тыч нае мыс лен не (здо ль насць фар мі ра ваць 

улас нае мер ка ван не, ажыц цяў ляць інтэ лек ту-
аль ныя пра цэ ду ры (ана ліз і сін тэз) у пра цэ се 
па ра ўнан ня аб’ектаў вы ву чэн ня і ад роз нен ня 
мер ка ван ня ад фак та);

●	 крэ атыў нае мыс лен не (пра яўлен не твор час ці 
асо бы, у т. л. звя за нае з ма дэ лі ра ван нем ве ра-
год ных ду мак, ад но сін ці па во дзін і з уяў лен нем, 
якое фар мі ру ецца са ма стой на і не на асно ве 
пры ве дзе ных пры кла даў);

●	 ка му ні ка бе ль насць (здо ль насць пад трым лі ваць 
зно сі ны з лю дзь мі, якія акру жа юць, і ўспры маць 
іх як іншых, але не чу жых, умен не зна хо дзіць 
агу ль нае ва ўза ема адно сі нах з іншы мі);

●	 ка апе ра цыя (га тоў насць да су пра цоў ніц тва  
і аб ме ну як інфар ма цы яй, так і сэн са мі, умен не 
арга ні за ваць лю дзей для вы ка нан ня імі пэў най 
за да чы).
Пры фар мі ра ван ні са цы яку ль тур най пі сь мен-

нас ці ма лод шых шко ль ні каў як прад стаў ні коў па ка-
лен ня інфар ма цый на га гра мад ства ува га звяр та-
ецца на на ступ ныя ўні вер са ль ныя якас ці асо бы:

●	 ві зу аль нае мыс лен не (здо ль насць прад стаў-
ляць і за свой ваць ву чэб ную і са цы яль на знач-
ную інфар ма цыю па алга рыт ме “воб раз–сло-
ва–дзея нне”);

●	 са цы яль ны інтэ лект (здо ль насць успры маць 
мнос тва сэн саў у аб’ектах за сва ення і на гэ тай 
асно ве пры маць ра шэн не, умен не раз умець 
дру го га ча ла ве ка ў яго імкнен нях і ма ты ва цыі 
па во дзін);

●	 эма цы яна ль ны інтэ лект (умен не рас паз на ваць 
свае эмо цыі і эмо цыі іншых лю дзей і кі ра ваць 
імі для да сяг нен ня мэ ты);

●	 устой лі васць асо бы (ста бі ль насць у яе аса-
біс тым са ма раз віц ці, ву чэб ная ці са цы яль-
ная са ма стой насць, га тоў насць браць на ся бе 
ад каз насць у пры няц ці ра шэн ня і яго ажыц цяў-
лен ні, пры ста са ван не ма дэ лі па во дзін і дзея н-
няў да змен у са цы яку ль тур ным ася род дзі).
Пе ра лі ча ныя ўні вер са ль ныя якас ці асо бы як кам-

пе тэн тнас ныя ха рак та рыс ты кі скла да юць яе фун-
кцы яна ль ную пі сь мен насць, якая раз уме ецца як га-
тоў насць да вы ка рыс тан ня сфар мі ра ва ных ве даў і 
ўмен няў у роз ных жыц цё вых сі ту ацы ях [3, с. 16–17]. 
Прад стаў ле ныя вы шэй “4К” ма юць пры клад ны аб-
зор ны ха рак тар і не ўспры ма юцца як цал кам да ся-
га ль ныя ў пра пе дэў тыч ным на ву чан ні ма лод шых 
шко ль ні каў у су вя зі з іх уз рос та вы мі па зна ва ль ны мі 
маг чы мас ця мі, ма юць рэ ка мен да цый ны і век тар ны 
ха рак тар для свай го стра тэ гіч на га раз віц ця.

Вар та ўліч ваць, што фар мі ра ван не са цы яку ль-
тур най пі сь мен нас ці пры рэ алі за цыі свай го пра пе-
дэў тыч на га мэ та па ла ган ня прад угле джвае вы ка-
рыс тан не як прад мет на га па тэн цы ялу змяс тоў на га 
бло ка “Ча ла век і свет. Мая Ра дзі ма — Бе ла русь”, 
так і ме та прад мет ныя вы ні кі на ву чан ня. Яны звя-
за ны з асэн са ван нем ма лод шы мі шко ль ні ка мі сва-
ёй ідэн тыч нас ці з бе ла рус кім на ро дам, Ра дзі май, 
дзяр жа вай з улі кам на сле да ван ня кан крэт ных да-
сяг нен няў у ку ль тур на-гіс та рыч най спад чы не Бе ла-
ру сі, у т. л. на мясц овым кра язнаў чым уз роў ні, што 
до сыць акту аль на ў Год гіс та рыч най па мя ці. Так са-
ма акту алі зу юцца кан тэк сту аль ныя вы ні кі на ву чан-
ня, ары ента ва ныя на рэ гу ля цыю (ма дэ лі ра ван не) 
вуч ня мі сва іх па во дзін у са цы яль на аб умоў ле най  
сі ту ацыі мі жа со бас на га ўза ема дзе яння.

Са цы яку ль тур ная пі сь мен насць пра яўля ецца  
ў кан крэт ных дзея ннях і па во дзі нах ма лод шых  
шко ль ні каў, якія яны маг лі бы прад эман стра ваць  
у роз ных сі ту ацы ях рэ аль на га жыц ця [4]. Гэ та зна-
чыць, што пры ства рэн ні ме та дыч на га інстру мен-
та рыя для фар мі ра ван ня са цы яку ль тур най пі сь мен-
нас ці вар та вы ка рыс таць пры ёмы ма дэ лі ра ван ня 
ве ра год ных са цы яль ных па во дзін у кан крэт ных жыц-
цё вых аб ста ві нах.

У якас ці пры кла ду рас пра цоў кі ме та дыч на га 
інстру мен та рыя для фар мі ра ван ня са цы яку ль-
тур най пі сь мен нас ці пра па ну ецца тэх на ла гіч ная 
мат ры ца. У ёй уні вер са ль ныя якас ці асо бы су-
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адне се ны з аб агу ле ны мі спо са ба мі дзей нас ці, 
якія рэ ка мен ду юцца для іх раз віц ця. Пры гэ тым  
у дуж ках па зна ча ны фар му лёў кі тых, што рэ алі за-
ва ны як маг чы мыя за дан ні ў пры ве дзе ным да лей 
ву чэб на-па зна ва ль ным тэк сце “Кня зёў на з тры ма 
імё на мі”.

Для раз віц ця кры тыч на га мыс лен ня рэ ка-
мен ду ецца вы ка рыс тан не на ступ ных аб агу ле ных 
спо са баў дзей нас ці:
●	 тлу ма чыць пры чын на-вы ні ко выя су вя зі па між 

бліз кі мі ад на да ад ной гіс та рыч ны мі падзе ямі 
(за дан не 1А);

●	 уста наў лі ваць ча со выя (па сля доў на-хра на ла-
гіч ныя) су вя зі ў сю жэт най лі ніі гіс та рыч най па- 
дзеі і па між гіс та рыч ны мі пе ры яда мі;

●	 па ра ўноў ваць бліз кія ад на да ад ной гіс та рыч ныя 
падзеі па пра па на ва ных пры ме тах і ра біць на 
гэ тай пад ста ве вы сно вы, аб умоў ле ныя ха рак та-
рам па ра ўнан ня;

●	 фар му ля ваць пы тан ні да змес ту ву чэб най  
і са цы яль на знач най інфар ма цыі, у т. л. прад-
стаў ле най у тэк сце;

●	 да каз ваць з да па мо гай фак таў сваё мер ка ван-
не;

●	 ад роз ні ваць гіс та рыч ны факт і яго інтэр прэ та-
цыю ці мер ка ван не аб ім;

●	 вы яўляць су пя рэч нас ці ў змес це ву чэб най і са цы-
яль на знач най інфар ма цыі і здзяй сняць по шук 
іх ве ра год ных пры чын (зна хо дзіць іх у тэк сце ці  
на ма люн ку);

●	 ра біць мэ та на кі ра ва ны за пыт (фар му ля ваць 
пы тан не) да кры ні цы інфар ма цыі з мэ тай лік-
ві да цыі ўлас на га ня ве дан ня пры ўста наў лен ні 
меж аў па між тым, што ўжо вя до ма і яшчэ не вя-
до ма;

●	 вы зна чаць га лоў нае ў змес це ву чэб на га ма тэ-
ры ялу пры ажыц цяў лен ні сэн са ва га чы тан ня;

●	 скла даць план змес ту ву чэб на га ма тэ ры ялу, які 
прад стаў ле ны сю жэт най лі ні яй, і пе ра каз ваць 
яго сва імі сло ва мі (бу да ваць аповед у ла гіч най 
па сля доў нас ці) (за дан не 2А);

●	 вы зна чаць да клад насць ці не дак лад насць 
змес ту ву чэб най інфар ма цыі пры вы ка рыс тан ні 
ле ген дар на га ма тэ ры ялу;

●	 кан крэ ты за ваць (дэ та лі за ваць) інфар ма цыю  
і звяр таць ува гу на дро бя зі.

Для раз віц ця крэ атыў на га мыс лен ня ра ім 
ужы ваць на ступ ныя аб агу ле ныя спо са бы дзей - 
нас ці:
●	 ства раць аса цы яцыі і ўлас ныя ме та фа ры ад нос-

на ву чэб най і асо бас на зна чы май інфар ма цыі;
●	 пра гна за ваць ве ра год нае раз віц цё (фар му ля-

ваць гі по тэ зу, пра па ноў ваць план, ма дэль) гіс-
та рыч ных падзей, за га дзя не вя до мых вуч ням 
(за дан ні 1Д, 3Д, 4Г);

●	 кан стру яваць улас ныя вы каз ван ні, сі на ні міч-
ныя па сэн се вы каз ван ню гіс та рыч най асо бы ці 
ад нос на на звы апа вя дан ня або пан яцця (за дан
не 2В);

●	 уяў ляць (рэ кан стру яваць) аб’ект вы ву чэн ня, які 
ад сут ні чае ў апі сан ні.

Для раз віц ця ві зу аль на га мыс лен ня маг чы-
ма вы ка рыс тоў ваць на ступ ныя аб агу ле ныя спо са-
бы дзей нас ці:
●	 ства раць збі ра ль ны воб раз гіс та рыч най падзеі 

(дзей нас ці і па во дзін асо бы) з улі кам сю жэт-
най лі ніі на асно ве не ка ль кіх ві зу аль ных кры ніц 
(за дан ні 1Е, 3Е, 4Д);

●	 су адно сіць раз на жан ра выя (гра фіч ныя, мас-
тац кія, тэк ста выя) на гляд ныя кры ні цы ву чэб най 
і са цы яль най інфар ма цыі па ад ной і той жа гіс-
та рыч най падзеі (асо бе) (за дан не 2Г);

●	 прад стаў ляць ву чэб ную і са цы яль ную інфар ма-
цыю ў на гляд на-воб раз ным ці вер ба ль на-ла гіч-
ным вы гля дзе з яе пе ра ка дзі ра ван нем з ві зу аль-
най у тэк ста вую фор му і на адва рот;

●	 пе ра ўтва раць тэк ста вы пан яцій на-тэр мі на ла-
гіч ны апа рат у на гляд на-воб раз ны (ма ля ва ны) 
від;

●	 тлу ма чыць па хо джан не га рад скіх гер баў і іншых 
воб раз ных сім ва лаў род на га краю.

Для раз віц ця са цы яль на га інтэ лек ту рэ ка-
мен ду ецца вы ка рыс тоў ваць на ступ ныя аб агу ле ныя 
спо са бы дзей нас ці:
●	 фар му ля ваць пы тан ні да гіс та рыч ных асоб і пра-

гна за ваць іх ве ра год ныя ад ка зы;
●	 раз умець аб умоў ле насць пры няц ця ра шэн ня 

гіс та рыч най асо бай у сі ту ацыі вы ба ру, які ажыц-
цяў ля ецца згод на з агу ль нап ры ня тай сіс тэ май 
каш тоў нас цей і ў ад па вед нас ці з нор ма мі ма ра-
ль ных па во дзін ці ве рай (за дан ні 1Б, 4В);

●	 фар му ля ваць гі по тэ зу па во дзін гіс та рыч най 
асо бы ў кан крэт най сі ту ацыі, якія за га дзя не вя-
до мы вуч ню;

●	 тлу ма чыць ма ты ва цыю ў дзея ннях гіс та рыч най 
асо бы ці ў твор час ці дзея ча ку ль ту ры на асно ве 
сю жэт на га апі сан ня яго па во дзін (учын каў) ці 
азна ямлен ня з мас тац кім тво рам (за дан не 1Б);

●	 тлу ма чыць вы каз ван ні гіс та рыч ных асоб у кан-
тэк сце кан крэт най сі ту ацыі (за дан ні 2Б, 2В);

●	 раз умець ад роз нен не і пад абен ства лю дзей 
роз ных на цы яна ль нас цей і рэ лі гій най пры на-
леж нас ці на асно ве та ле ран тнас ці бе ла рус ка га 
на ро да як яго каш тоў нас ці і цяр плі ва ад но сіц ца 
да та кіх лю дзей;

●	 вы яўляць пры чы ны су пя рэч нас ці (кан флік ту) ва 
ўза ема адно сі нах па між роз ны мі гіс та рыч ны мі 
асо ба мі і ма дэ лі ра ваць маг чы мас ці яго прад ухі-
лен ня (пе ра адо лен ня) (за дан не 3В);

●	 пра гна за ваць на ступ ствы сва іх учын каў 
(дзея нняў, ра шэн няў) пры іх ма дэ лі ра ван ні  
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ў кан крэт най гіс та рыч най сі ту ацыі з улас ным 
удзе лам.

Для раз віц ця эма цы яна ль на га інтэ лек ту
спат рэ бяц ца на ступ ныя аб агу ле ныя спо са бы дзей-
нас ці:
● тлу ма чыць свае эма цы яна ль ныя ад но сі ны да 

ўчын каў (па во дзін, дзей нас ці) гіс та рыч ных асоб 
(за дан ні 1Г, 3Г);

● ад чу ваць асо бас ную да лу ча насць да вы зна ча ль-
 най гіс та рыч най падзеі;

● рас паз на ваць эма цы яна ль нае ста но віш ча гіс-
та рыч ных асоб ці дзея чаў ку ль ту ры (аўта раў 
мас тац кіх тво раў) (за дан не 1В);

● су пе ра жы ваць (пра яўляць эмпа тыю) гіс та-
рыч ным асо бам у іх па чуц цях (ка хан не, ня на-
вісць, па ва га, па гар да, ра дасць, сму так, со рам, 
аб урэн не) пры азна ямлен ні з іх дзей нас цю 
ў гіс та рыч най рэ трас пек ты ве, ад да ле най па 
ча се ад су час нас ці (за дан ні 3Б, 3Г);

● вы зна чаць эма цы яна ль ны стан гіс та рыч най 
асо бы з апо рай на яе фі зі ягно мі ку, ілюс тра цый-
нае апі сан не і вы ка рыс тан не мас тац ка га воб ра-
за (за дан не 3Е);

● су па стаў ляць вы яўле ныя па жа дан ні гіс та рыч-
ных асоб з улас ны мі пры ма дэ лі ра ван ні су мес-
на га з імі мі жа со бас на га ўза ема дзе яння для 
да сяг нен ня сі ту ацый на аб умоў ле най мэ ты.

Для раз віц ця ка му ні ка бе ль нас ці рэ ка мен ду-
юцца на ступ ныя аб агу ле ныя спо са бы дзей нас ці:
● вы ка рыс тоў ваць артэ фак ты (му зей ныя экс па-

на ты, кра язнаў чыя аб’екты, хат нія рэ чы і інш.) 
як сро дак ка му ні ка цыі з гіс та рыч ны мі асо ба мі, 
якія ад да ле ны па ча се (за дан ні 1Е, 4А);

● з па ва гай ад но сіц ца да інша га мер ка ван ня (пун-
кту гле джан ня);

● су адно сіць роз ныя ха рак та рыс ты кі (мер ка ван-
ні) ад нос на ад ной і той жа гіс та рыч най асо бы;

● рас тлу мач ваць іншым лю дзям сваё мер ка ван не 
на конт спрэч на га гіс та рыч на га пы тан ня;

● ма дэ лі ра ваць ды ялог з ад да ле ны мі па ча се гіс-
та рыч ны мі асо ба мі (за дан не 3Б);

● удзе ль ні чаць у ка лек тыў ным аб мер ка ван-
ні дзей нас ці (па во дзін, учын ку) гіс та рыч най 
асо бы.
Для раз віц ця ка апе ра цыі спат рэ бяц ца на-

ступ ныя аб агу ле ныя спо са бы дзей нас ці:
● уз ае ма дзей ні чаць з лю дзь мі не за леж на ад іх 

на цы яна ль нас ці і рэ лі гій най пры на леж нас ці;
● вы яўляць умо вы, якія склаліся гистарычна, для 

су пра цоў ніц тва па між гіс та рыч ны мі асо ба мі;
● вы зна чаць уклад у агу ль ную спра ву (ро лю 

ў да сяг нен ні вы ні каў) гіс та рыч най асо бы (за дан
ні 3А, 4Д);

● пры маць на ся бе ро лю гіс та рыч най асо бы, звя-
за ную з рэ кан струк цы яй яе дзея нняў у кан крэт-
най сі ту ацыі;

● вы зна чаць сваё мес ца ў ка лек тыў на-раз мер ка-
ва ль най фор ме дзей нас ці на асно ве вы ка рыс-
тан ня ў якас ці пры кла ду пэў най гіс та рыч най 
падзеі;

● вы ка рыс тоў ваць свае інта рэ сы (хо бі), у т. л. 
у га лі не гіс то рыі, для су пра цоў ніц тва з іншы мі.

Для раз віц ця ўстой лі вас ці асо бы рэ ка мен ду-
юцца та кія аб агу ле ныя спо са бы дзей нас ці, як:
● вы каз ваць сваё суб’ектыў нае мер ка ван не 

ад нос на асо бас на каш тоў нас на га для вуч ня 
змес ту ву чэб на га ма тэ ры ялу;

● па ра ўноў ваць роз ныя ма дэ лі па во дзін гіс та рыч-
ных асоб у ад ной і той жа сі ту ацыі;

● ха рак та ры за ваць ма ра ль ныя па во дзі ны гіс та-
рыч най асо бы на асно ве пры кла ду яе дзея ння 
(ад но сін) (за дан не 3Ж);

● па ра ўноў ваць учын кі гіс та рыч ных асоб (ра вес-
ні каў вуч няў) і ве ра год ныя ўлас ныя па во дзі-
ны на асно ве за ха ван ня тра ды цый ных каш тоў-
нас цей і вы ка нан ня норм ма ра ль ных па во дзін 
(за дан не 4Е);

● вы ка рыс тоў ваць па во дзі ны (учын кі) гіс та рыч-
ных асоб, іх ся мей ных, сяб роў скіх, пра цоў ных 
ад но сін у якас ці пры кла даў для ўлас ных па во-
дзін;

● ідэн ты фі ка ваць (ата яса ямлі ваць) ся бе як ура-
джэн ца Бе ла ру сі на асно ве па чуц ця лю бо ві 
да ма лой ра дзі мы (мес ца на ра джэн ня) і азна-
ямлен ня са сла ву тас ця мі род на га краю, а так-
са ма гонару за да сяг нен ні сва іх зем ля коў і ўво-
гу ле ўра джэн цаў Бе ла ру сі (за дан не 4Б);

● ідэн ты фі ка ваць (ата яса ямлі ваць) ся бе як гра-
ма дзя ні на Рэ спуб лі кі Бе ла русь на асно ве азна-
ямлен ня з гіс та рыч най і дзяр жаў най сім во лі кай, 
гіс та рыч ны мі свя та мі, дзяр жаў на-па лі тыч ны мі 
дзея ча мі, асно ва мі дзяр жаў на га ла ду.
У якас ці пры кла ду рас пра цоў кі ме та дыч на га 

інстру мен та рыя для фар мі ра ван ня са цы яку ль- 
тур най пі сь мен нас ці пра па ну ецца ву чэб на-па-
зна ва ль ны тэкст “Кня зёў на з тры ма імё на мі”, які 
ад па вя дае па сваім змесце ву чэб наму да па мож-
ні ку “Ча ла век і свет. Мая Ра дзі ма — Бе ла русь”, 
4 клас.

Бо льш за ты ся чу га доў 
да нас у По ла цку ўла да рыў 
князь Раг ва лод. Яго нае імя 
не ка то рыя ву чо ныя тлу-
ма чаць як “ва ла дар ро га”. 
Ві даць, ба ць кі на зва лі яго 
так, ма ра чы, каб сын быў 
храб рым во інам і спрыт-
ным па ляў ні чым. У тыя ча-
сы сіг на лы на па ля ван ні 
пад ава лі з ро га.

Ад ной чы ў По лацк не-
ча ка на за яві лі ся сва ты з 
Ноў га ра да. Князь Раг ва лод
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па клі каў да чку і пе рад гас ця мі за пы таў ся, ці хо ча  
яна па йсці за Ула дзі мі ра. Га нар лі вая Раг не да ад мо-
ві ла ся.

Да ве даў шы ся пра гэ та, Ула дзі мір стра шэн на 
раз зла ваў ся і з вя лі кім вой скам ру шыў на По лацк. 
Во ра гі на па лі рап тоў на, і князь Раг ва лод не па спеў 
саб раць сваё вой ска. У жор сткай бой цы на шы про д- 
кі бы лі раз бі тыя. Чу жын цы спа лі лі По лацк, за бі лі 
Раг ва ло да і яго ных сы ноў. Раг не ду ж гвал там князь 
Ула дзі мір за браў з са бой.

Па сля гэ та га Ула дзі мір з вой скам ру шыў на Кі-
еў. Ве ра лом на за біў Яра пол ка і стаў вя лі кім кня зем 
кі еўскім. Там, у Кі еве, ад свят ка ваў ён свой шлюб  
з Раг не дай. Лю дзі на зва лі іх вя сел ле кры ва вым.

Па ста ра даў нім звы-
чаі, жан чы на, ка лі вы хо дзі-
ла за муж, мя ня ла сваё імя. 
Раг не да на зва ла ся Га ры-
с ла вай, каб імя на гад ва ла 
аб тым, што сла ва По ла цка 
зга рэ ла. Па ся лі лі Га рыс ла-
ву ў вё сач цы па блі зу Кі ева. 
Тут у яе на ра дзі лі ся сы ны  
і доч кі.

Раг не да кож ны дзень 
ду ма ла пра за хоп ле ную во-
ра га мі род ную зям лю. Яна 
ўспа мі на ла, як га рэў По-

лацк, як пла ка лі жан чы ны і дзе ці, якіх гна лі ў па лон. 
Ад ной чы, ка лі Ула дзі мір за снуў, яна ўзя ла меч, каб 
ад пом сціць за сва іх бра тоў і ба ць ку. Пад ышла да 
лож ка, уз мах ну ла мя чом, цэ ля чы ў сэр ца Ула дзі мі-
ра. Але князь пра чнуў ся і пе ра ха піў яе ру ку з мя чом. 
У лю тас ці ён ха цеў за біць Раг не ду. На шум вы бег са 
свай го па коя ста рэй шы сын Ізяс лаў. Хоць яму і бы ло 
ўся го 12 га доў, ён аб ара ніў ма ці, ска заў: “Ба ць ка, ты 
тут не адзін!”

Князь ад сту піў, а на-
заў тра аб вяс ціў: Раг не да з 
Ізяс ла вам па едзе на Ба ць - 
каў шчы ну, у не вя лі кую крэ- 
 пасць, якую ён до рыць 
Ізяс ла ву. Ад сюль і па йшла 
на зва го ра да — За слаў е. 
Та ды гэ та быў глу хі кут па-
ся род ад веч най пуш чы, не-
пра ход ных ба лот. Раг не да  
і Ізяс лаў пра жы лі тут год.

Ула дзі мір тым ча сам 
пры няў хрыс ці янства і рас- 
 па чаў хрыш чэн не ва ўсіх 
га ра дах. Па сла нае ім вой-

ска пры йшло і ў За слаў е. У Раг не ды ад ня лі сы-
на, па вез лі ў По лацк, а яе сі лай па стрыг лі ў ма-
наш кі і пад імем Анас та сіі за чы ні лі ў вуз кай кел лі.  
Цэ лых два нац цаць га доў па ку та ва ла бы лая кня-
зёў на ў ня во лі. На рэш це Ізяс лаў, які стаў по ла цкім 

кня зем, за ха цеў вы зва-
ліць ма ці. Але рап там 
Раг не да па мі рае ў За-
слаў і, а роў на праз год 
у По ла цку па мі рае і Ізя- 
с лаў. Дзе вяць ста год-
дзяў хва люе лю дзей за-
гад ка смер ці ма ці і сы на.

Сён ня ўсе, хто на-
вед вае ста ра даў няе За-
слаў е, пры хо дзяць да по-
мні ка Раг не дзе і яе сы ну, 
каб ад даць да ні ну па мя ці 
по ла цкай кня зёў не.
1. Не ка то рыя пры кла ды за дан няў на фар мі ра-

ван не інтэ лек ту аль на-па зна ва ль на га кам-
па нен та са цы яку ль тур най пі сь мен нас ці.
1А. Рас тлу ма чыць пры чын на-вы ні ко вую су вязь 

па між за ма хам Раг не ды на Ула дзі мі ра і яе 
вы сыл кай раз ам з сы нам у За слаў е. (Кры
тыч нае мыс лен не.)

1Б. Па тлу ма чыць, ча му Ізяс лаў аб ара ніў ме на ві-
та ма ці, а не ба ць ку. (Са цы яль ны інтэ лект.)

1В. Вы зна чыць па чуц ці, якія пе ра жы ва ла ма ці 
Ізяс ла ва ва ўза ема адно сі нах з яго ба ць кам. 
(Эма цы яна ль ны інтэ лект.)

1Г. Па тлу ма чыць свае ад но сі ны да ўчын ка Ізя-
с ла ва. (Эма цы яна ль ны інтэ лект.)

1Д. Вы ка заць і па тлу ма чыць гі по тэ зу аб тым, 
што вя лі кі князь кі еўскі Ула дзі мір ад ка заў на 
вы каз ван не яго сы на Ізяс ла ва: “Ба ць ка, ты 
тут не адзін!”. (Крэ атыў нае мыс лен не.)

1Е. Вы зна чыць, якую ро лю ад ыгры вае ад люс-
тра ва ны на ма люн ку меч у ру ках Ізяс ла ва — 
гэ та дзі ця чая цац ка ці зброя. (Ві зу аль нае 
мыс лен не, ка му ні ка бе ль насць.)

2. Не ка то рыя пры кла ды за дан няў на фар мі ра-
ван не інфар ма цый на-чы тац ка га кам па нен-
та са цы яку ль тур най пі сь мен нас ці.
2А. Па бу да ваць па сля доў на па эта пах сю жэт 

апавядання ці на ма ля ваць сво еа саб лі вую 
стуж ку ча су з па сля доў ным аб азна чэн нем 
на ёй гіс та рыч ных падзей як асно ву для 
свай го раз гор ну та га ад ка зу. (Кры тыч нае 
мыс лен не.)

2Б. Па тлу ма чыць вы каз ван не Ізяс ла ва: “Ба ць-
ка, ты тут не адзін!”. Які сэнс яно ме ла?  
Ці маг чы ма вы ка заць улас ны мі сло ва мі тое, 
што ска заў Ізяс лаў свай му ба ць ку? (Са цы
яль ны інтэ лект.)

2В. Даць улас ную на зву апавяданню са сва ім 
тлу ма чэн нем. Ці вы ка заць улас ны мі сло ва мі 
тое, што ска заў Ізяс лаў свай му ба ць ку? (Крэ
атыў нае мыс лен не, са цы яль ны інтэ лект.)

2Г. Па тлу ма чыць, ча му ме на ві та так ад люс тра-
ва ны Ізяс лаў і яго ма ці на по мні ку, што ўзве-
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дзе ны ў ста ра даў нім За слаў і. (Ві зу аль нае 
мыс лен не.)

3. Не ка то рыя пры кла ды за дан няў на фар мі ра-
ван не са цы яль на-ка му ні ка тыў на га кам па-
нен та са цы яку ль тур най пі сь мен нас ці.
3А. Вы зна чыць, якая з асоб унес ла най бо ль шы 

ўклад у за ма ца ван не са ма стой нас ці По ла ц-
ка га княс тва. (Ка апе ра цыя.)

3Б. Якія пы тан ні мож на за даць аўта ру по мні ка 
Раг не дзе і Ізяс ла ву ў За слаў і? (Эма цы яна ль 
ны інтэ лект, ка му ні ка бе ль насць.)

3В. Вы зна чыць, якія су пя рэч нас ці ста лі пры-
чы най гіс та рыч ных падзей, што ад бы лі ся 
з Раг не дай і Ізяс ла вам. (Са цы яль ны інтэ
лект.)

3Г. Па тлу ма чыць, якой з асоб ты бо льш спа чу-
ва еш. (Эма цы яна ль ны інтэ лект.)

3Д. Ка лі б ма ле нь кі Ізяс лаў пад тры маў свай го 
ба ць ку, як бы склаў ся яго лёс? (Крэ атыў нае 
мыс лен не.)

3Е. Вы зна чыць, якія па чуц ці ад люс троў вае 
твар Ізяс ла ва на ма люн ку і на по мні ку.
(Ві зу аль нае мыс лен не, эма цы яна ль ны 
інтэ лект.)

3Ж. Рас тлу ма чыць, па во дзі ны ка го з гіс та-
рыч ных асоб та бе пад аюц ца да стой ны-
мі, а ка го не пад аба юцца. (Устой лі васць 
асо бы.)

4. Не ка то рыя пры кла ды за дан няў на фар мі ра-
ван не са цы яль на-асо бас на га кам па нен та
са цы яку ль тур най пі сь мен нас ці.
4А. Вы зна чыць, ча му кел ля для ма наш кі Анас та-

сіі ста ла сво еа саб лі вай тур мой. (Ка му ні ка 
бе ль насць.)

4Б. Вы зна чыць, ці свед чы ла вяр тан не Раг-
не ды на Ба ць каў шчы ну свед чан нем яе 
лю бо ві да сва ёй Ра дзі мы. (Устой лі васць 
асо бы.)

4В. Вы зна чыць, ад мо ва Раг не ды ад шлю бу 
з Ула дзі мі рам бы ла яе ўлас ным вы ба рам 
ці яна ад мо ві ла пад уплы вам свай го ба ць-
кі або па яго па тра ба ван ні. (Са цы яль ны 
інтэ лект.)

4Г. Спраг на за ваць, як маг лі ра гор твац ца гіс та-
рыч ныя падзеі, ка лі б Раг не да па га дзі ла ся 
на шлюб з Ула дзі мі рам. (Крэ атыў нае мыс
лен не.)

4Д. Вы зна чыць на пад ста ве вы явы по мні ка 
по ла цка му кня зю Ізяс ла ву, як ста вяц ца да 
яго су час ныя жы ха ры гэ та га го ра да. (Ві зу
аль нае мыс лен не, ка апе ра цыя.)

4Е. Рас тлу ма чыць, ці мож на лі чыць, што Ізяс лаў 
быў доб рым сы нам для сва ёй ма ці Раг не ды.
(Устой лі васць асо бы.)

За клю чэн не
Та кім чы нам, пры ве дзе ны вы шэй тэх на ла гіч-

на-апе ра цы яна ль ны пры клад ды дак тыч на га кан-
стру яван ня спо са баў дзей нас ці, на кі ра ва ных на 
фар мі ра ван не на ву ко ва-тэ арэ тыч на га кан цэп ту 
фун кцы яна ль най пі сь мен нас ці ў са цы яль на-гра-
ма дзян скай га лі не, звя за най з за сва еннем вуч-
ня мі IV кла са змяс тоў на га бло ка “Ча ла век і свет. 
Мая Ра дзі ма — Бе ла русь”, аб умоў лі вае ства рэн-
не сі ту ацый най за да чы. Вы зна ча ль най ха рак та-
рыс ты кай та кой за да чы з’яўля ецца вы ка рыс тан не 
ад ука цый най падзеі ка ме ма ра тыў най на кі ра ва нас-
ці, гэ та зна чыць звя за най з тран сля цы яй гіс та рыч-
най па мя ці аб мі ну лым [5, с. 50]. Сі ту ацый ная за да-
ча прад угле джвае, на прык лад, асвят лен не па во дзін 
(учын каў) ча ла ве ка ў гіс та рыч ных аб ста ві нах, прад-
стаў лен не каш тоў нас цей сям’і і сяб роў ства як рэ гу-
ля та раў са цы яль ных ад но сін, вы ка рыс тан не по мні-
каў гіс то рыі і ку ль ту ры, а так са ма мас тац кіх тво раў 
на гіс та рыч ную тэ ма ты ку. Прад стаў ле ная сі ту ацый-
ная за да ча змяш чае ў са бе сю жэт ную лі нію (за вяз-
ку, ку ль мі на цыю, раз вяз ку), апі сан не жыц цё вых лё-
саў, спа лу чае сап раў дную гіс то рыю і ле ген дар ны 
ма тэ ры ял, су пра ва джа ецца на гляд на-воб раз ны мі 
(ві зу алі за ва ны мі) і вер ба ль на-ла гіч ны мі (тэк ста вы-
мі) срод ка мі з маг чы мас цю іх пе ра ка дзі ра ван ня. 
Су куп насць спо са баў дзей нас ці, прад стаў ле ных 
ком плек сам пы тан няў і за дан няў да сі ту ацый най 
за да чы, са дзей ні чае фар мі ра ван ню ўні вер са ль ных 
якас цей асо бы ма лод шых шко ль ні каў, якія скла да-
юць іх са цы яку ль тур ную пі сь мен насць.
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у младших школьников 
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Аннотация. На основании анализа сущности метапредметных и цифровых компетен-
ций рассматривается их взаимосвязь, определяющая возможность организации работы  
по формированию данных компетенций у младших школьников в рамках предметного обуче-
ния. В статье приводится пример использования проектной задачи, процесс решения кото-
рой подразумевает под собой овладение учащимися цифровыми компетенциями в сочета-
нии с метапредметными.

Ключевые слова: метапредметные компетенции, цифровые компетенции, проектная 
задача, младшие школьники, начальное образование.

Annotation. Based on the analysis of the essence of metasubject and digital competences, 
their interconnection is considered, which determines the possibility of organizing work on the 
formation of these competencies in primary school students within the framework of subject 
learning. The article provides an example of the use of a project task that implies the mastery of 
digital competencies by students in combination with metasubject ones.

Keywords: metasubject competences, digital competences, project task, primary school 
students, primary education.

Введение
На современном этапе развития информаци-

онного общества процессы цифровой трансфор-
мации образования влекут за собой изменения  
в подходах к пониманию перечня компетенций 
младших школьников. Так, в современной теории 
и практике начального образования актуальными 
являются вопросы формирования у учащихся мета-
предметных (МПК) и цифровых компетенций (ЦК).

Необходимость целенаправленного формиро-
вания ЦК обусловливается противоречием между 
степенью погружения детей в информационную 
среду, их активностью в качестве пользователей 
цифровых устройств и Интернета, с одной сто-
роны, и бессистемностью, неосознанностью их 

действий в ходе использования цифровых тех-
нологий, с другой. Стихийное освоение цифро-
вых технологий приводит к негативным послед-
ствиям, которые заключаются в неспособности 
противостоять рискам и угрозам цифровой среды 
и неумении использовать их в образовательных 
целях. Вместе с тем посредством формирования  
ЦК младших школьников педагог может спо-
собствовать достижению заявленного в образо-
вательном стандарте начального образования 
результата — «учащийся, умеющий пользоваться  
различными источниками информации при орга-
низации самостоятельной учебной деятельности» 
[1, с. 9] и обеспечить преемственность со II сту-
пенью общего среднего образования, где ученики 
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сталкиваются с необходимостью решать учебные 
задачи, подразумевающие под собой поиск допол-
нительной информации в сети, ее критическое 
осмысление и оформление результатов работы  
в соответствии с определенными требованиями 
при помощи программных средств ИКТ.

Выявленные противоречия в педагогической 
практике, а также изучение литературы по изло-
женной проблеме привели авторов данного иссле-
дования к идее рассмотрения метапредметных  
и цифровых компетенций во взаимосвязи, а также 
изучению возможности их формирования без 
потери качества освоения содержания учебных 
предметов. В связи с этим цель данной статьи мы 
видим в сопоставительном анализе содержания 
МПК и ЦК младших школьников, а также в опреде-
лении возможностей формирования данных ком-
петенций в ходе решения проектных задач.

Основная часть
В исследовании мы придерживаемся под-

хода, согласно которому в качестве образователь-
ного результата рассматриваем владение ком-
петенциями в рамках конкретной деятельности.  
В процессе освоения младшими школьниками ЦК 
возникает важное новообразование личности — 
цифровая компетентность, влияющее на способ-
ность осуществлять данную деятельность эффек-
тивно. Мы определяем цифровую компетентность 
как интегративное качество личности, которое 
характеризуется наличием у учащихся не только 
знаний, умений и опыта, необходимых для жиз-
недеятельности в информационном обществе,  
но и мотивации к использованию цифровых техно-
логий в образовательных целях [2; 3].

Содержание ЦК младшего школьника опре-
деляется их компонентным составом [2] (табли 
ца 1), а также набором формируемых ЦК, выяв-
ленных в результате анализа и обобщения  
международного опыта их представления (таб 
лица 2) [4; 5; 6; 7; 8].

Таблица 1. Компонентный состав ЦК  
младшего школьника

Компонент Содержание

когнитив-
ный

●	 знания о специфике работы с циф-
ровой информацией и медиа; много-
образии технических и программных 
средств, их назначении; правилах 
безопасного использования цифро-
вых технологий (для здоровья, со- 
хранности персональных данных и са- 
мих устройств, окружающего мира);  
правилах сетевого этикета (нормы  
взаимодействия с другими пользова-
телями, авторское право на цифровой 
контент) и т. д.

деятель-
ностный

●	 умения и навыки (умение работать 
с информацией и медиа в цифровой 
среде; умение использовать цифро-
вые технологии в учебно-познава-
тельной деятельности; навыки без-
опасного пребывания в цифровом 
пространстве с соблюдением этиче-
ских норм); 
●	  опыт деятельности (опыт взаимо-
действия с разными видами цифровых 
устройств; выхода в Интернет; приме-
нения цифровых технологий для обу-
чения, общения, творчества и т. д.)

ценностно- 
мотиваци-
онный

●	 установки относительно ценности 
цифровых технологий для повсе- 
дневной жизни и обучения, важности 
овладения соответствующими компе-
тенциями для комфортного пребыва-
ния в современном информационном 
обществе; стремление к использова-
нию цифровых технологий в образо-
вательных целях, повышению своего 
уровня владения цифровыми техно-
логиями и т. д. [2]

Таблица 2. Набор ЦК выпускника I ступени 
общего среднего образования

Область ЦК Содержание

информа-
ционные 
компетен-
ции

владение навыками работы с инфор-
мацией и медиа в цифровой обра-
зовательной среде (поиск, отбор, 
сохранение, передача, преобразова-
ние и т. д.); критическое отношение 
к информации в медиасреде; соблю-
дение правил интеллектуальной соб-
ственности; готовность к исполь-
зованию цифровых технологий для 
работы с информацией в целях обу-
чения и т. д.

коммуника-
тивные  
компетен-
ции

способность сотрудничать с субъ-
ектами образовательного процесса 
(одноклассниками, учителями, роди-
телями) в рамках цифровой образова-
тельной среды (удаленно, локально); 
владение навыками работы с различ-
ными цифровыми средствами для 
общения; соблюдение правил без- 
опасного и этичного взаимодействия  
с другими пользователями Интернета 
(конфиденциальность, защита дан-
ных, цифровая идентичность); готов-
ность к решению учебных задач  
на основе сетевого взаимодействия  
с другими учащимися; ответственное 
отношение к собственным действиям 
в цифровом пространстве  
и осознание их последствий  
(«цифровой след») и т. д.
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пользова-
тельские 
компетен-
ции

способность применять различные 
технические устройства и их про-
граммное обеспечение в своей учеб-
но-познавательной деятельности; 
владение навыками отбора цифро-
вых инструментов в соответствии 
с учебными задачами; следование 
правилам использования цифровых 
устройств с заботой о здоровье 
и окружающей среде; осознание 
образовательного потенциала циф-
ровых технологий

техноло-
гические 
инновации 
и цифро-
вое творче-
ство

владение навыками создания соб-
ственного цифрового продукта; осве-
домленность об интернет-трендах  
и технологических новинках; стрем-
ление интегрировать их в свою учеб-
но-познавательную деятельность  
и повседневную жизнь, готовность  
к саморазвитию в данном направле-
нии; осознание важности технологи-
ческих инноваций для саморазвития 
и развития общества

Исходя из анализа содержания ЦК, очевидны 
причины их добавления в перечень ключевых ком-
петенций для «обучения в течение всей жизни» [9], 
т. к. овладение ЦК позволит эффективно решать 
задачи не только в контексте учебно-познаватель-
ной деятельности, но и в повседневной жизни  
в целом. Данное обстоятельство свидетель-
ствует об избыточности мероприятий по введению 
отдельного специализированного учебного пред-
мета (т. к. любая ключевая компетентность обла-
дает свойством надпредметности и междисципли-
нарности [10]), однако не отменяет необходимости 
в поиске эффективных путей формирования ЦК  
у младших школьников.

Решение проблемы мы видим в реализации 
комплекса педагогических условий повышения 
эффективности данного процесса, одним из кото-
рых является формирование цифровых компе-
тенций в сочетании с метапредметными.

Под метапредметными компетенциями млад
ших школьников понимают овладение основными 
универсальными учебными действиями (УУД) (ре- 
гулятивными, коммуникативными, познаватель-
ными); способами деятельности, применяемыми 
как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситу- 
ациях, освоенными обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов. Согласно 
образовательному стандарту (п. 7.4.), «метапред-
метные результаты освоения содержания обра-
зовательной программы начального образования 
отражают готовность учащегося к познаватель-
ной деятельности, освоение универсальных учеб-
ных действий и межпредметных понятий» [1, с. 20]. 
Мы предлагаем выстраивать образовательный 

процесс с использованием цифровых техноло-
гий как инструментальной основы формиро-
вания универсальных учебных действий у млад-
ших школьников, подразумевающих под собой  
в т. ч. совершенствование навыков рациональ-
ного использования средств ИКТ при решении 
учебных задач.

Проанализируем взаимосвязь цифровых и мета-
предметных компетенций.

Образовательный стандарт содержит перечень 
метапредметных умений, которые можно распре-
делить по группам:
✓	 познавательные (обеспечивают способность  

к познанию окружающего мира: готовность 
осуществлять направленный поиск, обработку 
и использование информации);

✓	 регулятивные (обеспечивают способность уча-
щегося организовывать свою учебно-познава-
тельную деятельность);

✓	 коммуникативные (обеспечивают способ-
ность осуществлять продуктивное общение  
в совместной деятельности).
Познавательные умения:
●	 проявлять познавательную активность, осу-

ществлять поиск решения учебной задачи  
и интерпретировать полученные результаты;

●	 осуществлять мыслительную деятельность 
(анализ, синтез, сравнение, классификация, 
установление причинно-следственных свя-
зей и др.);

●	 использовать в сотрудничестве с учителем  
и самостоятельно справочную литературу, 
ИКТ для решения учебных задач;

●	 применять полученные знания для объясне-
ния явлений окружающего мира.

Регулятивные умения:
●	 принимать учебную задачу как цель, плани-

ровать свои действия, определять их алго-
ритм и следовать ему;

●	 осуществлять оценку своей деятельности;
●	 обнаруживать свои ошибки и исправлять их, 

корректировать работу по ходу ее выполне-
ния;

●	 проявлять волевое усилие к преодолению 
препятствий;

●	 регулировать свои эмоциональные состо- 
яния.

Коммуникативные умения:
●	 слушать, вести диалог;
●	 соблюдать речевой этикет;
●	 формировать и высказывать собственные 

суждения;
●	 участвовать в совместной деятельности.
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Анализ содержания ЦК и МПК указывает на их 
взаимосвязь (рис. 1), а также возможность исполь-

зования цифровых технологий в качестве средства 
формирования умений МПК.

При этом перечень метапредметных резуль-
татов, представленный в образовательном стан-
дарте, не включает умений ЦК. Единственным 
косвенным упоминанием можно считать «умение 
в сотрудничестве с учителем и самостоятельно 
использовать электронные средства обучения».

Педагог вправе самостоятельно отбирать 
методы и средства обучения, обеспечивающие 
формирование ЦК и МПК, в рамках предметного 
обучения.

Так, с использованием различных цифровых 
инструментов учитель может способствовать фор-
мированию у учащихся развитию упомянутых уме-
ний: познавательных — LearningApps, Wizer.me, 
Liveworksheets, Mindomo, MyQuiz, Wordcloud.pro,

Coogle.it, QR-код генератор, пакет веб-серви-
сов Google (Google Документы, Google Таблицы, 
Google Презентации, Google Рисунок и др.) и раз-
личные образовательные ресурсы; регулятивных —
электронные планеры (специализированные при-
ложения, а также стандартные сервисы Google 
Keep, Google Календарь), интерактивные доски 
(Linoit, Miro, Jamboard), рабочие листы (Word) 
и т. д.; коммуникативных — социальные сети, блоги, 
мессенджеры и другие инструменты для организа-
ции сотрудничества и общения участников образо-
вательного процесса.

(Окончание следует.)

1. Умение использовать цифровые технологии для обучения (ЭСО, ЦОР), 
работа с информацией в Сети (поиск, сопоставление, анализ, оценка, преобра-
зование) и др.

2. Умение отбирать и применять 
цифровые инструменты в соответствии 
с учебной задачей, ответственное отно-
шение к собственным действиям в циф-
ровом пространстве и др.

3. Умение сотрудничать в ЦОС, взаимо-
действовать с субъектами образователь-
ного процесса в Сети с соблюдением пра-
вил безопасного информационного поведе-
ния и др.

Рисунок 1. Взаимосвязь ЦК и МПК младших школьников
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