
Дитиноцентрована 
українська школа, 
яка змінює країну 

ПРО синергію - школа/дитина/родина 
ПРО цінності кожної дитини та підлітка 
ПРО якісну освіту з практичними навичками 
ПРО базові навички по предметам 
ПРО розвиток сильних сторін учнів 
ПРО соціалізацію та загальний розвиток



підприємець та керівник з 22 - річним досвідом
smm - фахівець
ментор в сфері інтернет - маркетингу, e-mail 

маркетингу, нейромаркетингу, стратегічного 

планування та копірайтингу
співвласниця освітнього центру для дітей та 

дорослих HUB School

співвласниця дитячого садочку
співорганізатор дитячих таборів HUB School

тренер практичного курсу по підготовці SMM - 

продажників 

ШАКУЛА ЮЛІЯ
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ПРО синергію

!



ПРО цінності 

бути здоровими та турбуватись про себе
ідентифікувати свою особистість та мати самоцінність
навчатись з бажанням протягом всього життя
знати та розвивати свої сильні сторони
творчо підходити до завдань та викликів
вміти адаптуватись та бачити нові можливості
піклуватись про себе та інших
відповідально ставитись до життя, себе та оточення

Цінності дитини 



ПРО освіту 

повага до дитини
дитина має можливості обирати
розвиток особистості дитини
практичні навички для життя
навчити дитину бути ефективною, а не успішною
індивідуалізація освітнього процесу методом тьюторингу
вивчення всіх предметів на базовому рівні, а тих, до яких схильний 

учень - на поглибленому рівні
іноземні мови - норма, а не привілей

Якісна освіта з практичними навичками



ПРО навички  

кожний шкільний предмет - нові можливості для учня
давати знання з кожного предмету у інтеграції з іншими
практичне застосування отриманих знань
формування цінності комплексного навчання
гармонійне навчання з бажанням дитини
вміння застосовувати отриманні знання у повсягденному житті
навчайся навчаючи інших

Базові навички по предметам 



ПРО сильні сторони 

Поглиблена діагностика для проектування індивідуальної траекторіі 
навчання то розвитку сильних сторін 

Надання можливості вибору 

Підвищення ролі самостійної діяльності учнів 

Індивідуально орієнтована підтримка учня в усвідомленні власних 

унікальних якостей та цілей навчання 

Створення умов для вільної реалізації природніх здібностей і 
можливостей 

Підтримка школяра у творчому самовтіленні 

Розвиток сильних сторін учнів



ПРО розвиток  

повага до себе та інших
навички ефективної людини з шкільних років
вміння розставляти приорітети
цінність досягнення обраних результатів
готовність змінювати напрямок свого руху за власним рішенням
відповідальність за свій вибір та результати вибору
активна громадська позиція дитини у відповідності до віку

ПРО соціалізацію та загальний розвиток



ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ 

запуск проекту - навчальний рік 2019/2020

робота з учнями з 1 по 11 класи
зміна відношення учнів до процесу навчання
приведення знань учнів відповідно до програми МОН 

гармонійний розвиток кожної дитини
гарантія якості знань 

проектний підхід до процесу
розвиток компетенцій, які потрібні для ефективного зростання

Відкриття дитиноцентрованої української школи у Вінниці



Мої контакти 
0674302890 
0507167135 
 
e-mail: yuliia.shakula@gmail.com 
 
Профілі в соціальних мережах: 
https://www.facebook.com/yuliia.shakula 
https://www.linkedin.com/in/юлия-шакула-39204196 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


