
ДоповідачіТемаДата

Лідія Юзва. В Англії 24 роки. Закінчила педагогічний університет, іноземні мови в Україні. Знайшла 
роботу вчителя на українському дипломі. 

Українські вчителі у 
Британії

10/02/2023
онлайн зустріч, 19:00 –

20:00

1. Олександра Сєвко, к.б.н. за спеціальністю онкологія, зареєстрована біомедикіня (український 
еквівалент: біолог - спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики), директорка трансляційних 

досліджень в біотех компанії. https://www.linkedin.com/in/alexandra-sevko-92059436/
2. Ірина Корольова працює в регуляторному відділі фармацевтичної компанії на посаді Associate 

Director, займається реєстрацією лікарських засобів. https://www.linkedin.com/in/iryna-korolova/
3. Ольга Білогорська, дерматолог, спеціалізується на ін'єкційній косметології. У Британії навчає 
медичний персонал цій справі. Працює на міжнародну компанію, яка виробляє філлери і токсин. 

https://www.linkedin.com/in/olga-bielogorska-83b80b237/

Біологія, лабораторна 
діагностика, 

біомедична індустрія

11/02/2023
15:30 – 17:00, наживо + 

онлайн трансляція

1. Передшкілля – 15:30 – 15:45 Аліна Пішта отримала ступінь магістра в Україні по спеціальності 
вчитель англійської мови та літератури. В Англії почала кар'єрний шлях з apprenticeship in Early 
Years.  Здобула NVQ level 3 qualified Yearly Years Practitioner. Зараз проходжу навчання на Level 4 
Advanced Practitioner

2. Передшкілля – 15:45 – 16:00 Анастасія Жицька, ступінь магістра у педагогіці, вихователь у 
дитячому садочку, асистент вчителя за сумісництвом, у минулому - вчитель мови у суботній школі. 

3. Школа – 16:05 – 16:20 Наталія Карєва: за фахом я вчитель математики і працювала до війни 
вчителем у київський гімназії. В вересні мені запропонували роботу в школі, працюю з листопада.

4. Школа – 16:20 – 16:30 Людмила Свізінська Вчителька математики в середній школі та Sixth Form
5. Школа – 16:30 – 16:45 Іра Шимкова за освітою фахівець – дефектолог, закінчила Київський 

педагогічний університет ім. Драгоманова. В Британії працювала помічником вчителя, а також 
продовжила освіту за своєю основною спеціальністю в університеті Редінгу. Працює в школаі із 
дітками з особливими потребами.

Вчитель або асистент 
вчителя у початковій 
школі, вихователь у 

садочку

04/03/2023 
15:30 – 17:00, наживо + 

онлайн трансляція

1. Люда Репецька - 15:30 – 15:45 за освітою інженер електрик систем догляду контролю та 
сигналізації. В UK 10 років. Працюю в компанії з інженерного консалтінгу (архітектура, структура, 
інженерні системи та системи енергозбереження будівель) на пoсаді CAD/Revit technician M&E.  
Проходжу стажування на інженера електрика.

2. Віктор Репецький - 15:45 – 16:00 інженер з програмного забезпечення, в Англії 10 років. За 
освітою математик. Працю в Гугл Staff Software Enginee

3. Анна Хейвард 16:00 – 16:15 в Англії 10 років, починала з вчителювання, а потім пішла в ІТ. Займає 
посаду менеджера в одній з  одній із світових ІТ компаній. 
https://www.linkedin.com/in/annahayward1

4. Галина Маслак - 16:15 – 16:30 інженерка даних (data engineer) в BT. За освітою філолог. Вивчила 
програмування та знайшла першу роботу в IT вже в Британії, закінчивши буткемп від Code First 
Girls. Мій LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/halyna-maslak-3308b6ba/ Facebook: 
https://www.facebook.com/halyna.maslak/

Інженер-електрик та ІТ
18/03/2023 

15:30 – 17:00, наживо + 
онлайн трансляція

1. Ольга Міщук 15:30 – 16:00: офіційний practice assessor для Nursing and Midwifery Council. 
2. Катерина Харченко 16:05 – 16:30, Link Worker for Didcot PCN (primary care network)
Питання та відповіді 16:30 – 17:00

Медсестра, середній та 
молодший 

медперсонал

25/03/2023 
15:30 – 17:00, наживо + 

онлайн трансляція

1. Тетяна Левченко: я знайшла роботу за фахом і вже майже п'ять місяців працюю менеджером з 
комунікацій в провідній металургійній компанії Британії. В Україні займала аналогічну посаду. 

2. Світлана Сиротян: Я за освітою економіст (Економічний університет, Київ). управлінець (МВА 
Києво-Могилянська бізнес школа), практичний психолог (Інститут людини Університета Гринченка, 

Київ). В Британії працюю в HR & OD Buckinghamshire Council as resourcing advisor. Ми створили 
Homes for Ukraine Talent Pool https://jobs.buckinghamshire.gov.uk/job_detail/272559/, допомагаємо 

українцям з працевлаштуванням. https://www.linkedin.com/in/svitlana-syrotian-ba413172/
3. Scrum Master. Освіту і першу роботу за цією спеціальністю отримала вже після переїзду в UK 

минулої весни. 

Менеджмент та відділ 
кадрів (HR)

22/04/2023 
15:30 – 17:00, наживо + 

онлайн трансляція

1. Галина Риженко: Менеджер середньої ланки -> топ менеджер у software startup
https://www.linkedin.com/in/galina-ryzhenko/

2. Ірина Морган: Я працюю в сфері лінгвістики та журналістики, також довгий час працювала на 
керівних посадах, можу розповісти як складати ефективні резюме та готуватися до інтерв’ю. 
Сторінка в Linked-in: https://www.linkedin.com/in/irina-morgan-33474116

3. Вікторія Алімова: Returners Programs - шлях назад в корпоративний світ після перерви (декрет, 
зміна діяльності тощо): плюси та мінуси. Власний досвід працевлаштування бізнес-аналітика.

4. Асистент бухгалтера

Менеджмент та відділ 
кадрів (HR)

06/05/2023 
15:30 – 17:00, наживо + 

онлайн трансляція

1. Олена Лаврик: Сфера продажів, відділ роботи з ключовими клієнтами. В Україні був 15-річний 
досвід роботи в транснаціональних компаніях у відділу продажів. Посилання на профіль: 

https://www.linkedin.com/in/olena-lavryk-b48bb0103
2. Олена Івашко: Моя сфера - Маркетинг, діджитал і продуктовий маркетинг. Працюю в Amazon. 

Працювала в Google, Revolut, Wise. Починала в Лондоні з найнижчої кар’єрної сходинки в 
діджитал агентстві, де вчилась всьому з нуля. https://www.linkedin.com/in/helenvictory

Маркетинг, сфера 
продажів

20/05/2023 
15:30 – 17:00, наживо + 

онлайн трансляція

Я часто чую від новоприбулих українок, що в Британії неможливо влаштуватися на роботу за фахом. Це невірно, і я хочу це довес ти. Я хочу організувати 
серію зустрічей з українцями, які реалізувалися в Британії з українською освітою. 

Мета: реалізовані українці поділяться своїм досвідом, розкажуть про свою роботу, можливості в їх сферах. Також допоможуть підготуватися до інтерв'ю, 
прочитати і відкоригувати резюме.

Будемо також транслювати зустріч у форматі Zoom, посилання викладу у коментарях до події.

Тепло,

Олександра Сєвко,  Директорка української суботньої школи Ластівка в м. Редінг.


