
«Педагогіка свободи»  
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«Ліцей замислювався як мрія.. 

Мрія про сучасну освіту, про свободу і незалежність, 

про унікальність кожного і всіх. 

Ліцей – це мрія багатьох: 

учителів,  учнів, батьківської громади і моя – директора»  
 

Г.С. Сазоненко, Народний  учитель України 



• «Родинна педагогіка»  

 (ліцей – родина, 1993 р.), філософія й методологія – 

 українознавство й життєтворчість особистості 

• «Проектна педагогіка»  

 (1994 р.), ліцей як школа дії й діяльності 

• «Педагогіка успіху»  

 (1999 р.), «успішний учень → успішний учитель → успішний заклад», 

 в основі суб`єкт-суб`єктна взаємодія (самість) 

• «Акмепедагогіка»  

 (2004 р.) базована на поняттях:  

 зрілість, акме (вершинність) 

• «Компетентнісна освіта»  

 (2010 р.), в основі – ключові компетентності 

• «Педагогіка свободи» (2013 р.)  

• «Європейськість української шкільної освіти» (2014 р.) 2 



«Небесна сотня»,    Іван Огієнко…  

 

 

 

«Навчання свободи… Ще важче, ніж сама свобода» 

 М. Малерб 
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• Освіта як практика свободи можлива лише за 

умов переходу до проблематизуючої освіти, 

створення умов, що сприяють пошуку й 

народженню знань. 

• Освіта означає не передавати знання, а 

створювати можливості для продукування чи 

побудови знань. 

• Освіта – це діалогова взаємодія між учасниками 

освітнього процесу. 

• Неможливо навчати не навчаючись. 

Пауло Фрейре 
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Автономія навчального закладу – це право 

самостійно, без втручання ззовні вирішувати 

питання підбору й розстановки кадрів, 

здійснювати навчальну, наукову, фінансово-

господарчу та й іншу діяльність відповідно 

до законодавства та Статуту навчального 

закладу. 



6 

Концепція «7С»: 
• Стратегія 
• Спільність цінностей 
• Система 
• Структура 
• Співробітники 
• Стиль управління 
• Сукупність компетенцій 
 

«Маю мужність жити і працювати за власними ідеями  і 
принципами» 

Ганна Сазоненко 



Управлінський цикл 
 

АП – Аналіз  

 (аналітико-прогностична) 

 РК – Регулювання  

 (регулятивно-корекційна) 

 СП – Проектування 

  (стратегічне) 

 І – Інформація  

 (контрольно-оцінювальна) 

 КД – Контроль 

  (діагностування) 

 ОК – Організація  

 (організаційно-координаційна) 
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Саморозвиток управлінця 
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Модель громадсько-державного  
управління в ліцеї 

Стратегія, місія 

Реалізація громадсько-державної моделі управління 

Проблеми, проекти 

Діяльність 

Піклувальної  ради 

(стратегічна) 

Рада ліцею 

(сталий розвиток) 

Педагогічна рада 

(аналітико-

координаційна) 

Батьківська рада 
(проблемно- 

організаційна ) 

  

Учнівський 

парламент 

(демократична) 

ініціювання 

Розробка Програм 

стратегічного 

розвитку та проектів 

і з її забезпечення 

  

Координація 

реалізації стратегії 

освітнього процесу 

Аналіз, координація 

життєдіяльності 

ліцею 

Соціальне 

партнерство 

Розвиток 

демократичних 

засад керування 

Розробка освітньої 

політики 

  

Інноваційний 

розвиток закладу 

Забезпечення якості 

освіти 

Участь у 

життєдіяльності 

ліцею 

Участь  у 

життєдіяльності 

закладу 

Науково-методична рада 

Інформаційно-методичний супровід реалізації стратегії, освітньої 

політики ліцею 



Принципи сучасного управління 
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Право вибору 
(педагогіка свободи) 

Право вибору 
(педагогіка 

свободи) 

Хто хоче 
зрушити світ, 
нехай почне із 

себе 

Стратегія розвитку й 
саморозвитку 

(розробка освітньої 
політики «нової 

школи») 

Бути  готовим до змін   
(від «Я–сьогодні» 

до «Я завтра») 

Неперервність освіти 
(освіта впродовж  

життя) 

Рівний доступ до 
якісної освіти 

(рівність кожного 
 й усіх) 

Управлінська 
компетентність 

(керівник – лідер 
команди) 


