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Поняття "інформаційна компетентність" визначається як інтеграційна
якість особи, що є результатом віддзеркалення процесів відбору, засвоєння,
перероблення, трансформації і генерування інформації в особливий тип
наочно-специфічних знань, дозволяє виробляти, приймати, прогнозувати і
реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах діяльності.
Особливу увагу під час формування інформаційної компетентності
необхідно приділити учням основної школи. Адже саме у цьому віці
пізнавальні інтереси стають більш стійкими; з'являються нові, досить сильні
мотиви навчання; змінюються критерії самооцінки й оцінки навколишнього;
досягаються якісні зміни у способах навчальної діяльності; зміцнюється воля
і характер, прагнення до неформального спілкування і лідерства. Саме у
цьому віці стає можливим систематичне формування інформаційної
компетентності майбутнього громадянина і фахівця.
Інформатика вивчає інформаційні процеси, методи і засоби отримання,
перетворення, передавання, зберігання та використання даних; це сфера
практичної діяльності людини, яка пов'язана з використанням інформаційних
технологій, що сприяють підвищенню продуктивності навчальної діяльності і
формуванню сучасної інформаційної картини світу. Навчання інформатики
сприяє формуванню комп'ютерної грамотності, розвитку комп'ютерної
освіченості, закладанню основ комп'ютерної культури і на їх основі
формування інформатичної компетентності (ІК).
Інтегративним показником становлення зазначених здатностей є
інформатична компетентність. Серед численних підходів до визначення
компетентності у сфері ІКТ виділимо окремі, а саме:

інформаційна компетентність включає вміння самостійно шукати,
аналізувати, відбирати необхідні дані й відомості, організовувати,
перетворювати, зберігати та передавати їх за допомогою реальних об'єктів та
інформаційних технологій;

інформатична
компетентність
—
інтегроване
утворення
особистості, що віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної
потреби, пошуку відомостей і ефективної роботи з ними в усіх їх формах і
представленнях, здатності щодо роботи з комп'ютерною технікою й
телекомунікаційними технологіями і здатності щодо застосування останніх у
навчальній, професійній діяльності та повсякденному житті;
 мотивація, потреба й інтерес до отримання знань, умінь і навичок у
галузі технічних, програмних засобів й інформації, сукупність суспільних,
природних і технічних знань, що відображають систему сучасного
інформаційного суспільства; знання, що складають інформативну основу
пошукової пізнавальної діяльності; способи і дії, що визначають операційну
основу пошукової пізнавальної діяльності; досвід пошукової діяльності у
сфері програмного забезпечення і технічних ресурсів; досвід відносин
"людина — комп'ютер".

