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Гречка Таїсія Анатоліївна, 

викладач першої кваліфікаційної категорії 

Педагогічне кредо: 

"Навчаючи інших - вчитись самій. 

В житті все робити з любов'ю. 

За кожний мій вчинок щоб діти могли       

Згадати мене добрим словом" 

            

     Життєве кредо: 

«Будь добрим до ближнього і добро повернеться до тебе». 

 

Коло науково-педагогічних інтересів: дослідження теоретичних і 

практичних питань правового регулювання публічних і приватно-правових 

відносин та застосування їх у процесі захисту матеріальних, процесуальних прав 

та інтересів суб’єктів цих відносин; дослідження інтерактивних методів навчання 

та впровадження їх у викладання юридичних дисциплін. 

 

Професійні досягнення: 

З 2005 року займається науково-педагогічною та педагогічною діяльністю 

(забезпечує здійснення навчально-виховного процесу шляхом викладання 

юридичних дисциплін із застосуванням інтерактивних методів навчання).  

Успішно склала кандидатські іспити зі спеціальності 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення».  

Приймає участь у науково-практичних, науково-теоретичних конференціях  

та семінарах різних рівнів. 

Є автором 10 наукових публікацій, у т.ч. у фахових виданнях: 

1. Правова природа міжнародного приватного права і його місце в правовій 

системі України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 52. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, 2011. - 720с. - С. 303-309. (Фахове видання) 
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2. Юридична природа та порядок застосування «публічного порядку» в 

міжнародному приватному праві // Держава і право: Збірник наукових праць. 

Юридичні і політичні науки. Випуск 58. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2013.(Фахове видання) 

3. Методи правового регулювання міжнародного приватного права // 

Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та 

перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної наукової конференції, Київ, 

НАУ, 24лютого 2011 р. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 460 с. – С. 

318-320. 

4. Основні концепції визначення методів міжнародного приватного права // 

Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та 

праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): 

щоквартальний науковий збірник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут 

права, соціальних технологій та праці, 2011. – № 1. - С. 35-40. Вісник 

Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія 

Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний 

науковий збірник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, 

соціальних технологій та праці, 2011. – № 1. - С. 35-40.  

5. Щодо поняття і застосування публічного порядку в міжнародному 

приватному праві   // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному 

процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): тези доповідей: в 2-х т. Т.2 

Гуманітарні науки. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т. 2012. – С. 136-141. 

6. Принципи міжнародного приватного права // Актуальні питання 

державно-правового будівництва України: сучасний період: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 02-03 листопада 2012 р. – 

у 2-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 2012. - Ч. І. – С. 50-52. 

7. До питання дійсності вибору права учасниками правовідносин з 

іноземним елементом // Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті: 
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матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 листопада – 

01 грудня 2012 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 2012. – у 3-х частинах. - Ч. І. – С. 89-90. 

8. Щодо питання сутності принципу «автономія волі» // Розвиток наукових 

досліджень 2012: матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної 

конференції, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. 

Короленка, 19-21 листопада 2012 р. – Полтава. – 2012. 

9. Порівняльний аналіз окремих колізійних норм у міжнародному 

приватному праві Росії і України // Вісник Чернігівського державного інституту 

права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. 

Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. Чернігів: Чернігівський 

державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – № 3. - С. 96-

108. 

10.  Особливості визначення предмету міжнародного приватного права // 

Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та 

праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): 

щоквартальний науковий збірник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут 

права, соціальних технологій та праці, 2010. – № 4. - С. 74-79. 

 


