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1. Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи 

освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 

1995. – 181 c. 

2. Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи 

освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 

– К., 1995. – 22 с. 

КНИГИ 

1996 

3. Вісник Українського гуманітарного ліцею Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка : інформ. зб. / [уклад.: Г. С. Сазоненко, 

В. Ф. Чукіна]. – К., 1996. – 80 с.  

4. Ліцей Український гуманітарний / [уклад.: Сазоненко Г. С., 

Чукіна В. Ф.]. – К. : Скарбниця, 1996. – 196, [2] с. 

 

1999 

5. *Мудрість учіння. Кроки до успіху / [упоряд. Г. С. Сазоненко ; відп. 

ред. П. П. Кононенко]. – К. : Магістр-S, 1999. – 103 с. 

 

2000 

6. Перспективні освітні 

технології : наук.-метод. посіб. / за ред. 

Г. С. Сазоненко. – К. : Гопак, 2000. – 

560 с. 

 

 

У посібнику розглядаються методологічні підходи до впровадження 

перспективних освітніх технологій у процесі експериментально-пошукової 

роботи. Науковці, педагоги Українського гуманітарного ліцею Національного 



університету імені Тараса Шевченка об’єднали свої зусилля для пошуку нового 

змісту освіти, творення педагогічних систем, заснованих на філософії 

дитиноцентризму, українознавства, життєтворчості, в центрі якої – плекання 

громадянина України, людини-творця. 

Посібник розрахований на педагогічних працівників різних типів навчальних 

закладів. 

 

2001 

7. Українські вчені – 

натуралісти, математики, лікарі, 

педагоги : посібник-довідник 

/ М. П. Кононенко, Г. С. Сазоненко –

Вид. 2-ге, доповн. – К. : Укр. Центр 

духовної культури, 2001. – 312 с. 

 

 

Посібник-довідник подає галерею українських вчених та сучасних вчителів 

київських шкіл – фізиків, хіміків, біологів, географів, математиків, філософів, 

екологів, українознавців, лікарів, козаків, представників діаспори. Учні, студенти 

та батьки мають можливість пізнати наукову природничу історію України і 

відчути гордість за свій народ та свою історі, а викладачі зможуть цю історію 

використати на конкретних уроках, лекціях. 

 

2002 

8. Ліцейна освіта в Україні: 

реалії і перспективи розвитку : за 

матеріалами наук.-практ. конф., 

присвяч. 10-літтю Укр. гуманіт. ліцею 

Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / [заг. 

ред. Г. С. Сазоненко]. – К. : Укр. Центр 

духовної культури, 2002. – 400 с.  

 

 

У чому полягає місія ліцею у стратегії реформи освіти України? Які 



історичні уроки слід врахувати у досягненні нової якості ліцейної освіти у ХХІ 

столітті? Яке місце займає ліцей у культурному і духовному просторі України? 

Як плекати ліцеїста – суб’єкта культури і власної життєтворчості? 

На ці та інші питання становлення і розвитку ліцейної освіти відповідає 

практико зорієнтований збірник авторського колективу науковців, педагогів, 

ліцеїстів Українського гуманітарного ліцею Київського національного 

університету імені тараса Шевченка, керівників ліцеїв України. Значна увага 

звертається на розкриття науково-педагогічних засад ліцейної освіти, 

впровадженню перспективних освітніх технологій, розвитку і саморозвитку 

ліцеїстів, освоєнню ними життєвої компетентності. 

Практико зорієнтований збірник розрахований на педагогічних працівників 

різних типів навчальних закладів. 

 

2004 

9. Педагогіка успіху : досвід 

становлення акмеологічної системи 

ліцею : наук. метод. посіб. – К. : 

[Гнозис], 2004. – 684 с. : іл. 

 

 

 

Яке місце займає акмеологія у реформуванні освіти? У чому полягає 

специфіка технологій досягнення успіху? Як плекати успішну людину – творця і 

проектувальника свого життя? На ці актуальні і значущі питання проблемно 

відповідає посібник заслуженого вчителя України, кандидата педагогічних наук 

Г. С. Сазоненко.  

На основі методології українознавства, педагогіки і психології 

життєтворчості у посібнику розкриваються змістові, психологічні, технологічні 

та управлінські параметри становлення і розвитку інноваційної акмеологічної 

системи ліцею, аналізуються історичні уроки творчого використання потенціалу 

успішних вітчизняних і зарубіжних педагогічних систем. 



Науково-методичний посібник адресується освітянам, науковцям, усім, хто 

сповідує нову філософію освіти, у центрі якої – становлення успішного й 

компетентного громадянина України. 

 

2005 

10. *Поради молодому 

науковцю / відп. ред. Г. С. Сазоненко ; 

упоряд. Н. С. Рибалка. – К. : Гнозіс, 

2005. – 37 с. 

 

 

 

2006 

11. *Молодому вчителю : практико зорієнт. посіб. – К. : Міленіум, 2006. 

– 168 с. 

12. *У картинній галереї – наша мрія / [авт. проекту Г. С. Сазоненко ; 

упоряд. Г. Г. Олійник ; голов. ред. В. Ф. Чуріна ; англ. текст Ж. Л. Драгунова, 

Т. Д. Зоренко ; комп. дизайн К. М. Обрізан]. – К. : Новий друк, 2006. – 176 с.  

 

2008 

13. *Освіта майбутнього : 

наук.-метод. посіб. – К. : Основа, 2008. – 

368 с. 

 

 

 

2009 

14. Педагогічні технології. – К. : Шкіл. світ, 2009. – 129 с. – (Б-ка 

„Шкільного світу”). 

 

 



2010 

15. Акмеологія шкільної 

освіти : наук.-метод. посіб. / [за заг. ред. 

Г. С. Сазоненко]. – К. : [Основи], 2010. – 

560 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 544–

559. 

 

 

У посібнику розглядаються філософсько-методологічні засади шкільної 

акмеології, варіативні моделі інноваційної акмеологічної школи, а також сутнісні 

ознаки вчителя-акмеолога, принципи практичного запровадження акметехнології 

та проектування акмеологічного освітнього простору. Окрім того, окреслено 

акмеологічні підходи до управлінської діяльності.  

Посібник є логічним продовженням досліджень ліцею, викладених у книгах 

„Педагогіка успіху” (К., 2004), „Освіта майбутнього” (К., 2006). Адресовано 

освітянам, науковцям, практикам, усім, хто сповідає нову філософію освіти, в 

центрі якої – виховання компетентної, успішної особистості. 

 

16. *Розвиток сучасної 

школи за проектом „Від рідної мови до 

мови загальнодержавної” / Укр. гуманіт. 

ліцей Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 

НВК „Українська школа-гімназія” 

м. Сімферополя ; [упоряд. 

Сазоненко Г. С. ; ред. рада: 

Сазоненко Г. С. та ін.]. – Сімферополь : 

Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 393 с. – 

Бібліогр. у кінці розд.  

 

2011 

17. Законодавче та нормативно-правове забезпечення автономії 

загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. для керівників освіти 

/ Г. Сазоненко, Л. Паращенко, Ю. Шукевич. – К. : Майстер книг, 2011. – 112 с. 



18. 20 років Українському гуманітарному ліцею. – К., 2011. – 63 с. 

 

2013 

19. Компетентність у системі 

неперервної освіти: акмеологічна 

модель : наук.-метод. посіб. 

/ Г. С. Сазоненко, В. В. Приступа ; Укр. 

гуманіт. ліцей Київ. нац. ун-т 

ім. Т. Шевченка. – Макарів : Софія, 

2013. – 412 с. 

 

У посібнику поняття компетентності розглянуто в контексті акмеології, 

досліджено його історичні витоки та місце в системі неперервної освіти, 

проаналізовано архітектоніку компетенцій у структурі життєвої 

комптентності, висвітлено теоретико-методичні засади їх становлення та 

розвитку. Праця зорієнтована на практичне застосування в освітньому процесі, 

адресована педагогам, науковцям, широкому загалу – усім, хто сповідує нову 

філософію освіти, у центрі якої – виховання особистості, здатної до реалізації 

стратегії життєвого успіху й навчання протягом життя. 

 

ПУБЛІКАЦІЇ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНННЯХ, ЗБІРНИКАХ 
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1. *Гуманітарний ліцей – навчальний заклад нового типу // Розбудова 

держави. – 1994. – № 8. – С. 28–32. 

2. *Ліцей в системі безперервної освіти / Г. Сазоненко, В. Скопенко 

// Розбудова держави. – 1994. – № 8. – С. 32–34. 

3. *Оновлення змісту гуманітарної освіти // Всеукраїнська науково-

практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-

виховних закладів нового типу, 2–4 лютого 1994 р. : тези доп. та виступів. – К., 

1994. – Вип. 1. – С. 57–62. 

4. *Положення про батьківський комітет Українського гуманітарного 

ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / уклад. 

Г. С. Сазоненко // Школи нового типу : зб. док. і матеріалів / М-во освіти України, 



Ін-т системних досліджень освіти, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1994. – 

С. 45–47. 

5. *Положення про науково-методичну раду Українського 

гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка / уклад. Г. С. Сазоненко // Школи нового типу : зб. док. і матеріалів / М-

во освіти України, Ін-т системних досліджень освіти, Ін-т педагогіки АПН України. 

– К., 1994. – С. 30–32. 

6. *Положення про педагога-куратора Українського гуманітарного 

ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / уклад. 

Г. С. Сазоненко // Школи нового типу : зб. док. і матеріалів / М-во освіти України, 

Ін-т системних досліджень освіти, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1994. – 

С. 39–42. 

7. *Положення про рейтингову систему Українського гуманітарного 

ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / уклад. 

Г. С. Сазоненко // Школи нового типу : зб. док. і матеріалів / М-во освіти України, 

Ін-т системних досліджень освіти, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1994. – 

С. 39–42. 

 

1995 

8. Українознавство – філософія освіти гуманітарного ліцею 

// Дивослово. – 1995. – № 10/11. – С. 41–45. 

 

1996  

9. Від ідеї – до перспективи... // Вісник Українського гуманітарного 

ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка. – К., 1996. – С. 8–20. 

10. Значення рейтингу у формуванні національної еліти 

/ Г. С. Сазоненко, Л. М. Ващенко // Ліцей український гуманітарний / уклад.: 

Г. Сазоненко, В. Чукіна – К., 1996. – С. 67–70. 

11. Ліцеї: проблеми, перспективи // Ліцей український гуманітарний 

/ уклад.: Г. С. Сазоненко, В. Ф. Чукіна – К., 1996. – С. 3–12.  

12. Програма „Обдарованість” / авт. кол.: Сазоненко Г. С., 

Автомонов П. П., Андрейцев В. І. [та ін.] // Рідна шк. – 1996. – № 7. – С. 67–69. 

13. Роль і місце українознавства в реформуванні національної системи 

освіти // Українознавство в системі освіти : міжнар. наук.-практ. конф., (28–30 

берез. 1996 р.) / НДІ Українознавства. – К., 1996. – С 18–25. 



14. У вітру вимолю голосу... : підсумок першого Всеукр. конкурсу 

дитячої та юнацької літ. творчості „Слово многоцінне” // Освіта. – 1996. – 

27 листоп. (№ 65/66). – С .4. 

 

1997 

15. *Гарвардський? Кембриджський? // Вечір. Київ. – 1997. – 14 груд. – 

С. 2 ; Старокиев. ведомости. – 1997. – № 76. – С. 2. 

16. *Гуманітарний ліцей сьогодні: цінності і пріоритети : (бесіда з 

директором УГЛ КНУ ім. Т. Шевченка Г. С. Сазоненко) // Мистецтво 

життєтворчості особистості : наук.-метод. посіб. : у 2 ч. / ред. рада: В. М. Доній, 

Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков. – К., 1997. – Ч. 2: Життєвий потенціал 

нової школи. – С. 482–519. 

17. Моделі управління навчально-виховним процесом: нові підходи 

// Освіта і упр. – 1997. – Т 1, ч. 4. – С. 37–42. 

18. *Нові підходи до управлінської моделі // Хрещатик. – 1997. – 

29 листоп. – С. 2.  

19. Роль і місце українознавства у становленні гуманітарного ліцею 

// Українознавство : ІІІ конгрес україністів, Харків, 26–29 серп. 1996 р. / Міжнар. 

асоц. україністів [та ін.]. – К., 1997. – С. 100–107. 

20. *Управління через меценатство // Вечір. Київ. – 1997. – 2 груд. – 

С. 3. 

 

1998 

21. *Громадянин України ХХІ століття : Концепція національного 

виховання Українського гуманітарного ліцею Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка / П. П.Кононенко, Г. С Сазоненко, 

Л. В. Галіцина // Освіта і упр. – 1998. – Т. 2, ч 1. – С. 13–23. 

22. До проблеми впровадження українознавства у зміст освіти 

/ Г. Сазоненко, О. Ковальчук // Українознавство в системі освіти м. Києва : збірник 

/ упоряд.: П. Кононенко, Б. Жебровський. – К., 1998. – С. 185–192. 

23. Економічна освіта і пошук шляхів активізації навчально-виховного 

процесу / Ганна Сазоненко, Анастасія Рокитко // Географія та основи економіки в 

шк. – 1998. – № 4. – С. 28–32 ; Екон. часоп. – 1998. – № 2. – С. 44–48. 

24. „Ліцей-родина” – сьогодні не мрії, а реальність / Г. Сазоненко, 

О. Ковальчук. // Освіта. – 1998. – 29 лип.–5 cерп. (№ 50). – С. 4. 



25. Національна еліта: проблеми формування // Освіта і упр. – 1998. – 

Т. 2, ч. 4. – С. 115–121. 

26. Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу // Освіта і упр. 

– 1998. – Т. 1.,ч. 2. – С. 79–85. 

27. Рада для меценатів : нові підходи до управлінської моделі // Освіта. – 

1998. – 11–18 лют. (№ 11/12). – С. 3. 

28. Українознавство в системі освіти // Дивослово. – 1998. – № 10. – 

С. 23–26. 

29. Українознавство в системі освіти: від минулого до майбутнього 

// Українознавство в системі освіти м. Києва : збірник / упоряд.: П. Кононенко, 

Б. Жебровський. – К., 1998. – С. 178–184.  

 

1999 

30. Модель становлення та розвитку особистості в ліцеї // Обдар. 

дитина. – 1999. – № 4. – С. 4–8. 

31. Педагогіка успіху : (з досвіду роботи Укр. гуманіт. ліцею) 

/ Г. C. Сазоненко, А. О. Осмоловський // Обдар. дитина. – 1999. – № 4. – С. 8–15. 

32. Педагогічні проблеми навчально-виховного процесу в гуманітарному 
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