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Вакуленко В.М., Ігнатенко О.С., Коваль О.М., Колтун В.С. Методичні рекомендації до дистанційного курсу “Територіальна організація влади в Україні” для спеціальності Державне управління. К.- 2010.- 69с.
Вакуленко В.М., Ігнатенко О.С., Коваль О.М., Колтун В.С. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни “Територіальна організація влади в Україні” для спеціальності Управління суспільним розвитком / Укладачі: Вакуленко В.М., Ігнатенко О.С., Коваль О.М., Колтун В.С. – К.: 2011. –39 с.
Колтун В.С. Емерджентність системи місцевого самоврядування як інноваційний ресурс розвитку міст//Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю.-  Київ, 27 травня 2011. Том 2. –с. 16-17.

5. Дослідницька робота 

За останній період була співвиконавцем та відповідальним виконавцем у всіх науково-дослідних розробках кафедри.  Досліджувались питання, пов’язані з наступними темами: 
	«Визначення соціально-економічних передумов та розробка механізмів залучення територіальних громад до розвитку туризму в Україні» - 2003 р.

 «Визначення соціально-економічних передумов та розробка механізмів співпраці органів місцевого самоврядування і населення з метою розвитку перспективних видів діяльності в окремих регіонах» - 2004 р.
«Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення адміністративної та політичної реформ» - 2005-2007 р.
«Обґрунтування напрямів та шляхів вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку територій в Україні» - 2008 р.
“Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 8.150108 "Місцеве самоврядування” - 2009 р.
“Дослідження теоретичних та методологічних засад запровадження спеціальностей 8.150108 “Місцеве самоврядування” та 8.150109 “Регіональне управління” – 2010 р.
«Науково-методологічні засади контролю діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання послуг» - 2011 р.


	Консультативна діяльність 
За останній період здійснювалося консультування органів центральної та місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань державотворення та місцевого розвитку, зокрема: Комітету державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України; Київської міської державної адміністрації; Київської міської ради; Вінницької обласної ради; Новогуївської селищної ради тощо.

Підвищення кваліфікацї  Колтун В.С. має наступні міжнародні сертифікати:

	Бялостоцької школи державного управління (Польща) та НАДУ (Львів) про успішне закінчення ІІ школи з державного управління “Етика в урядовій діяльності: виклики для посадових осіб місцевого самоврядування” 2000 р.

Бялостоцької школи державного управління Польщі про участь у міжнародному семінарі “Етичні стандарти у Польському, Німецькому та Українському державному управлінні” 2000 р.
Центральноєвропейського Університету (Будапешт) 2001 рік, про успішне закінчення курсу “Майбутня роль міст у світі, що глобалізується: виклики для нових публічних стратегій  та інновацій міських влад” 2001 рік
Мережі інститутів і шкіл державного управління у Центральній та Східній Європі та Бялостоцької школи державного управління (Польща) за успішне закінчення курсу “Етика та відповідальність” 2001 р.
Вищої Школи Управління (ФРН) про участь у розробці навчальних курсів та програм спеціальності Публічне Адміністрування, м. Берлін, 2007 рік.
	NAPA, the Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, Project “Improving Municipal Services in Ukraine” in Cooperation with the Academy for Further Scientific Education at the University of Education in Heidelberg про успішне завершення курсу «Дидактичний тренувальний курс для університетських викладачів», 30.06.2011 – 1.07.2011.


	Нагороди, почесні звання та відзнаки 

	Почесна Грамота  Кабінету Міністрів України № 18008 від 30.09.2009 р.

Подяка Київського міського голови № 70220 від 24.08.2007 р.

Інтереси, захоплення – органічне землеробство, світова культура, туризм (у т.ч. пішохідний).


