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I have a PhD in Pedagogics, an am an associate Professor and an English Teacher. Before 

working at SETU I lectured and gave practical English classes to students who majored in 
Medicine and Technology. I have 12 years’ experience of teaching ESAP (English for Specific/ 
Academic Purposes) at universities in Ukraine. My professional interests focused on learner-
centered and communicative approaches. During my career path I have attended Ukrainian and 
international conferences on Pedagogics and Philology, have written articles which were issued 
in Ukrainian and international scientific journals. In 2015-2018 I participated in workshops within 
the project “English for Universities” where I could gain new knowledge in teaching methods, 



share my experience with colleagues from different Ukrainian universities and reconsider 
teachers’ and learners’ roles in class. 

I have been in Ireland since May 2022. In my time here, I have seen at first hand the 
challenges faced by Ukrainians. I hope that the position of an Engagement Officer will help me 
show and prove my skills and abilities, build a bridge between SETU campuses and local Ukrainian 
refugee community in the South East of Ireland, support and assist as fully as possible. 
 
Email: Olena.Korzh@itcarlow.ie 

 
 
Олена Корж – українська співробітниця по взаємодії в SETU (м. Вексфорд).  
 
Я кандидат педагогічних наук, доцент і викладач англійської мови. До роботи в SETU 

я читала лекції та проводила практичні заняття з англійської мови для студентів, що 
навчалися за спеціальностями «Медицина» і «Технологічні науки». Маю 12-річний досвід 
викладання англійської мови за професійним спрямуванням в університетах України. Мої 
професійні інтереси зосереджувалися на комунікативному й орієнтованому на учня 
підходах. Протягом своєї кар’єри я брала участь в українських і міжнародних конференціях 
з педагогіки та філології, писала статті, які в подальшому публікувалися в українських і 
закордонних наукових журналах. У 2015-2018 я брала участь у семінарах в рамках проєкту 
«Англійська для університетів», де змогла отримати нові знання з методики викладання, 
поділитися своїм досвідом з колегами з різних українських університетів та переглянути 
бачення ролі викладача та студента на уроці.  

В Ірландії я перебуваю з травня 2022 року. За цей час тут я особисто зіштовхнулася з 
викликами, з якими стикаються українці. Я сподіваюся, що посада співробітника по 
взаємодії допоможе мені не тільки продемонструвати та довести свої навички та здібності, 
але й побудувати міст між кампусами SETU та місцевою спільнотою українських біженців на 
південному сході Ірландії, аби підтримувати та допомагати якнайповніше. 
Електронна адреса: Olena.Korzh@iecarlow.ie 
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