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Greetings! I'm Daria Valentinovna Yasenchuk, Ukrainian Engagement Officer at SETU, Carlow Campus.  I 

was born in the Ukrainian city of Sumy. I majored in Philology and received an honours degree from the 

Sumy Pedagogical University. I was employed by Sumy State University from 2011 until 2020 as a 

specialist in the Department of International Education.  I also taught Ukrainian language to foreign 

students and have experience in teaching English 

I have experience working in offices and interacting with people. Additionally, I spent several years 

volunteering with orphans in the course's program for Christian ethnicities. I've had specific professional 

and life experiences. 

I work hard, am persistent, and am amiable. I foster cooperation and cordial relationships among the 

team members genuine and nice. I make an effort to handle disputes diplomatically and quietly. I enjoy 

lending a hand to others and using my own initiative when necessary. I'm a non-confrontational person 

who welcomes conversation and cooperation.articularly with young students, I enjoy teaching English. I 

love copywriting, I like to travel, and I just want to take in the landscape. 

I'm appreciative that SETU University gave me the chance to work with them. In this role, I think I'll be 

able to showcase my finest professional attributes, potential, and personal experiences. Please offer 

your opinions and recommendations. Together, let's shape the future. 
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Вітаю! Я -Ясенчук Дар'я Валентинівна, офіцер SETU з питань українскьких біженців у місті Карлоу.  

Народилася  у місті Суми, Україна. Закінчила Сумський педагогічний університет з відзнакою за 

спеціальністю "Філологія". З 2011 по 2020 працювала у Сумському державному університеті на 

посаді фахівця департаменту міжнародної освіти. Також викладала українську мову іноземним 

студентам. Маю ще досвід викладання англійської мови.  

Мені знайома як офісна робота, так і робота з людьми. До того ж, багато років працювала на 

волонтерських засадах з дітьми-сиротами за програмою курсу християнської етики.  Маю певний 

життєвий та професійний досвід. 

Я старанна, наполеглива, доброзичлива. У колективі підтримую партнерські та дружні стосунки. 

Щира, ввічлива. Конфліктні ситуації намагаюся вирішувати спокійно і тактовно. Люблю допомагати 

людям і виявляти власну ініціативу, коли необхідно.  

Маю не конфліктний характер, відкрита до співпраці та діалогу.  

Мені подобається  викладати англійську, особливо дітям. Захоплююся копірайтингом, люблю 

подорожувати та просто насолоджуватися краєвидами. 

Вдячна університету SETU за надану можливість працювати з ними. Вважаю, що на цій  посаді 

зможу розкрити сві свої найкращі професіні риси, потенціал, а  також  поділитися власним 

досвідом. Будь ласка, діліться своїми думками та порадами. Будемо створювати майбутнє разом! 
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