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Привіт! Я — Оля Стефурак.
    Ще в школі я зрозуміла, що хочу пов’я-
зати своє життя з Англійською. Так і 
сталося. Я отримала три дипломи, роз-
почала особистий блог, створила власну 
онлайн школу. Увесь цей час я щиро 
вірила в те, що Англійська — це гонит-
ва за постійним самовдосконаленням, а 
інших, на вивчення Англійської, потрібно 
мотивувати власними досягненнями. 



     Так і тривало б, але життя внесло свої корективи. Цілий рік в 
мене не було бажання навчатися самій чи навчати інших. Я жодно-
го разу не відкрила підручник з граматики, не розв’язала жодного 
тесту і не записался на жодний урок. 
   Єдине, що продовжувало запалювати мене — це перегляд фільмів 
та серіалів Англійською. Саме вони допомогли мені відвертати 
увагу від присутніх проблем та отримувати справжнє задоволен-
ня. 
     Цей рік дав мені зрозуміти, ЩО справді МАЄ ЗНАЧЕННЯ.

   У кожного з нас, в школі, був розклад 
уроків, якому ми підпорядковувалися. 
Любили ми Англійську чи ні, але дві-
чі-тричі на тиждень відвідували пла-
новий урок. Хоча, не всі закінчили 
школу з високим рівнем, базу пам’я-
тають всі. А все тому, що була при-
сутня регулярність.

    Зараз у нас є велика перевага. На 
відміну від школи, саме ми зробили 
вибір на користь Англійської та 
обрали засвоювати її цікаво та не-
ординарно. Якщо сюди додати регу-
лярність — крутий результат га-
рантовано. 
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Замість шкільного щоденника пропоную — Трекер, який:

в Трекер я включила найважливіші аспекти Англійської мови та створила допоміжні 
матеріали* до кожного з них:

щодня нагадуватиме Вам про Англійську; 
допомагатиме проаналізувати, які аспекти мови у Вас «відстають»;
стимулюватиме Вас «підтягнути» ці аспекти;
будуватиме для Вас комплексний підхід до засвоєння Англійської мови;
створить міцну звичку, яка залишитися з Вами назавжди.

перегляд фільмів та серіалів мовою оригіналу (поділюся списком улю-
блених кінострічок, розповім про ТОП сайти та як правильно перегля-
дати: з субтитрами чи без)
засвоєння нових слів (запропоную ефективні мобільні додатки та 
платформи)

граматика (познайомлю Вас з «живою граматикою»)

спілкування (розповім, де шукати друзів для спілкування)

повторення («repetition is the mother of learning», що ще тут скажеш)

Все, що потрібно, — видрукувати Трекер, завантажити додаткові файли та роз-
почати життя Англійсько. в задоволення уже ЗАРАЗ!

*допоміжні матеріали знаходяться в загальній папці

З любов’ю, 
Оля Стефурак.
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