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Карантин змінив життя не лише студентів, а й викладачів. Усі навчальні заклади
перейшли на дистанційне навчання, активізувалися проблеми інновацій в освітній
системі та формування інноваційного потенціалу викладачів закладів фахової
передвищої освіти.
Інноваційний потенціал педагога – сукупність соціокультурних і творчих
характеристик особистості педагога, який виявляє готовність удосконалювати
педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів і методів, здатних забезпечити цю
готовність [2, с. 51].
Інноваційний потенціал викладачів хімічних дисциплін можна розглядати як
інтегральну характеристику якостей і можливостей особистості, що забезпечують
інноваційний характер професійної діяльності.
Характерними ознаками високого інноваційного потенціалу викладачів є широке
коло інтересів, відкритість до педагогічних інновацій, використання інноваційних
технологій, наукова діяльність, творча уява, проблемне бачення, гнучкість і критичність
мислення, інноваційна культура, ініціативність, наполегливість у досягненні
поставлених цілей, самостійність, впевненість у собі, толерантність, комунікативність,
працездатність тощо.
Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість,
оскільки суб’єктивний чинник є вирішальним при пошуку, розробці, впровадженні та
поширенні нових ідей. Творчий викладач має широкі можливості і необмежене поле для
інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і переконуватися
в ефективності методик навчання, коригувати їх, пропонувати нові технології та методи
навчання [1, с. 42].
Інноваційна професійна діяльність викладачів хімічних дисциплін має бути
спрямована на:
▪ оволодіння інноваційними технологіями, методами науково-дослідницької
діяльності, організацією інноваційного навчання;
▪ отримання нових знань та впровадження їх у зміст, методи, засоби та форми
навчання;
▪ формування позитивної мотивації майбутніх фахівців до інноваційної
діяльності; розвиток творчих здібностей і рефлексії студентів;
▪ набуття майбутніми фахівцями компетенцій, необхідних для їхньої
професійної діяльності.
В умовах сьогодення всі викладачі повинні бути творчими, системно мислячими,
мобільними, спроможними до ефективної інноваційної професійної діяльності, тобто
мати високий інноваційний потенціал.
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