
                                                     Житомирщина педагогічна № 4 (24), 2021 
 

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ВЧИТЕЛЯ 

Не зупинятись на досягнутому  

Гарбовська Любов Георгіївна 

Посада: директор Новоград-Волинської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 

Житомирської області. 

Педагогічний стаж: 39 років. 

Стаж керівної роботи: 19 років. 

Категорія: вища. 

Педагогічне звання: «Учитель-методист». 

Педагогічне кредо: «Цінуйте, що маєш, але 

не зупиняйся на досягнутому». 

 

 

Нагороди: 

 нагрудний знак «Відмінник освіти»; 

 нагрудний знак «Ушинський К. Д.»; 

 почесне звання «Заслужений працівник освіти України». 

«Лідерство – це вміння подати мету таким чином, щоб інші захотіли її 

досягти», – писав К. О’Коннор. Саме це вирізняє Любов Георгіївну з-поміж 

інших. На посаді директора зарекомендувала себе здібним адміністратором та 

організатором, має високий авторитет серед жителів міста,  зокрема батьків 

учнів школи. За її ініціативи заклад отримав неофіційний статус школи-родини, 

було розроблено концептуальні засади, програми розвитку та освітньої 

діяльності школи, змодельовано сучасні інноваційні технології і системи. 

Високий рівень управлінської культури Любові Георгіївни 

характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, створеним 

у колективі сприятливим психологічним мікрокліматом, стимулюванням та 

мотивацією педагогів до розвитку творчих здібностей та зростання професійної 

майстерності, колегіальним підходом до управління школою. Цей перелік 

можна доповнити широким спектром застосування проєктних технологій, 

використанням сучасних форм і методів управління та формування стратегії 

розвитку школи, що ґрунтується на глибокому аналізі кадрового, навчально-

методичного й матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 

Завдяки компетентності та творчому підходу до справи Л. Г. Гарбовська 

забезпечує вміле, висококваліфіковане управління освітнім процесом, 

контрольно-аналітичну діяльність, розумне поєднання контролюючих та 

інструктивних функцій, надає методичну допомогу тим учителям, хто її 

потребує. 

Під її керівництвом учнівсько-педагогічний колектив школи бере участь 

та перемагає у різноманітних проєктах, конкурсах, за що нагороджений 

дипломами та грамотами, цінними призами та подарунками.   

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ КЕРІВНИКА 
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Л. Г. Гарбовська дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, 

педагогів, працівників школи, легко налагоджує співпрацю та взаємодію усіх 

учасників освітнього процесу, професійно вирішує конфлікти, завжди з 

розумінням ставиться до складних ситуацій та особистих проблем членів 

ввіреного їй колективу. Любов Георгіївна є прикладом для наслідування  з 

дотримання загальнолюдських цінностей, втілює ці закони честі у програму 

розвитку закладу як школи-родини.  

Якість освіти, що отримують учні школи, підтверджується досить 

високими результатами ЗНО, кількістю учнів, які успішно беруть участь в 

олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Багато випускників вступають до 

престижних вишів на бюджетну форму навчання.  

Любов Георгіївна продукує оригінальні ідеї, вносить пропозиції щодо 

вдосконалення освітнього процесу не тільки у школі, а й на рівні міста. Уміє 

аргументувати свою позицію, володіє ораторським мистецтвом. Багато років 

ефективно очолює методичне об’єднання директорів шкіл міста. 

У час екстремальних змін, швидкого темпу втілення цифрових технологій 

в освітній процес Любов Георгіївна постійно веде колектив не тільки «в ногу», 

а на крок попереду реалізації більшості програм, реформ, ідей і технологій. 

Вона глибоко переконана, що найголовніша місія освітнього закладу – 

формувати сучасну, інтелектуально розвинену особистість, здатну до 

саморозвитку та самовдосконалення, з високим рівнем культури, з яскраво 

вираженою, активною громадянською позицією, з почуттям обов’язку і 

відповідальності перед суспільством. Саме тому, аби професійно втілювати 

головну мету діяльності школи-родини № 2, Любов Георгіївна  спонукає 

вчителів брати участь у тренінгах, вебінарах, семінарах, проходити курси, 

обмінюватися досвідом з педагогами інших освітніх закладів, а також 

організовує для працівників культурно-мистецькі заходи, зокрема екскурсії, 

подорожі, відвідування музеїв, театрів, концертів тощо. 

З ініціативи Любові Георгіївни майже 2 десятиліття поспіль у міському 

Палаці культури проходить творчий звіт школи «Ось ми які!», під час якого 

медаллю «Гордість школи» нагороджуються кращі вчителі-предметники, класні 

керівники, учні, спортсмени, класи-родини, члени громадськості, меценати 

школи. Висококласні концертні номери – кращий подарунок не тільки 

нагородженим, а й усім присутнім у залі. Тому що виконують їх учні-

переможці численних вокальних та хореографічних конкурсів різних рівнів. 

З гордістю можна сказати, що школа-родина під мудрим керівництвом 

Любові Георгіївни є місцем радості для дітей, творчості для вчителів та спокою 

для батьків. 

Підготовлено завідувачем лабораторії методичного забезпечення  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Печенюк А. П. 

 


