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Чумак Тетяна Миколаївна, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії 

 

Педагогічне кредо:"Навчання – це зміна здивування розумінням". (В. Кротов) 

 Життєве кредо:«У всьому слід дотримуватися трьох начал: істинності, 

чесності і корисності». (Ж. Мармонтель) 

 

Коло науково-педагогічних інтересів: дослідження загально-

теоретичних питань держави і права та основних положень правового 

регулювання цивільних і сімейних відносин, процесу застосування їх у 

механізмі  реалізації та захисту прав, інтересів учасників цих 

відносин;вивчення інтерактивних методів навчання та впровадження їх у 

навчальний процес при викладанні юридичних дисциплін. 

 

Професійні досягнення: 

З 1996 року займається педагогічною та науково-педагогічною діяльністю. 

Приймає участь у науково-практичних, науково-теоретичних конференціях  

та семінарах різних рівнів, зокрема:  

у практичному семінарі,  організованому Чернігівським міським 

управлінням юстиції для працівників реєстраційної служби ,  з доповіддю на 

тему: «Похідні права на нерухоме майно» (м.Чернігів, 23 березня 2012 року); 

у практичному семінарі, організованому Головним управлінням юстиції у 

Чернігівській області, для начальників відділів/завідувачів секторів державної 

реєстрації речових  прав на нерухоме майно реєстраційних служб, начальників 

реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції Чернігівської області з 

доповіддю на тему: «Право спільної власності (часткової, сумісної )». 

(м.Чернігів, 31.05.2012р.). 

Склала кандидатські іспити з філософії та іноземної мови при 

Чернігівському державному педагогічному університеті  імені Т.Г.Шевченка 

(посвідчення № 98 від 26.11.1999 р.). 
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