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професора Коцан Н. Н., завідувача кафедри міжнародних відносин і 

регіональних студій за період перебування на посаді (2020 – 2021 рр.) 

 

Організаційно-методична робота. За звітний період організувала і 

спрямувала роботу кафедри згідно з факультетським і загально 

університетським напрямом розвитку.  Було розроблено концепцію розвитку 

кафедри, поновлено перспективний план розвитку кафедри (на рік). На 

кафедрі чітко здійснений розподіл доручень і громадських обов’язків, тому 

колектив працює, як єдине ціле.  

Значну увагу, як завідувача кафедри, було звернуто на підвищення 

якості освітніх послуг, удосконалення навчальних планів, що тягнуло за 

собою необхідність самовдосконалення викладачів, оптимізацію програм 

навчальних дисциплін, розробку силабусів, покращення трудової 

дисципліни. 

Підвищенню якості освітніх послуг і підвищенню іміджу кафедри 

сприяло: 

‒ запрошення відомих вчених та фахівців–практиків для проведення 

навчальних дисциплін, публічних лекцій; 

‒ робота з розширення баз практик; 

‒ робота з реєстрації періодичного видання «Регіональні дослідження». 

Ще одна ланка організаційно-методичної роботи – керівництво 

переддипломною практикою, асистентською практикою, підготовка 

студентів до виступів на конференціях, Фестивалях науки тощо. За звітний 

період за моєї безпосередньої участі щороку проходить обговорення 

тематики випускних кваліфікаційних робіт, результатів роботи ДЕК, 

регулярно здійснюються методичні і наукові семінари.   

Навчально-методична робота. За звітній період перебування на посаді 

мною викладались такі навчальні курси: 1) Методологія та організація 

наукових досліджень в галузі; 2) Вступ до фаху «Міжнародні відносини»; 

3) Основи наукових досліджень; 4) Європейське транскордонне 

співробітництво; 5) Актуальні проблеми регіональних досліджень; 

6) Організація екскурсійних послуг; 7) Регіоналістика; 8) Методологія 

дослідження міжнародних відносин; 9) Світова економіка; 10)  Геополітичне 

середовище та геополітична орієнтація країн Європи.  За звітний період 



 

 

виконано навчальне навантаження обсягом 591 год. Із усіх навчальних курсів 

було розроблено силабуси, програми навчальних дисциплін, підготовлено до 

друку навчально-методичний комплекс дисципліни «Європейське 

транскордонне співробітництво» (що було зазначено в контракті). 

Розроблено тестові завдання для поточного контролю, розроблено методичні 

вказівки для виконання самостійної роботи. Була членом ДЕК. Провела 

роботу щодо підписання угод про дуальну освіту з туристичною фірмою 

«Валерія» та підприємством «Ірбіс-Волинь». 

Підготувала електронні тексти лекцій з дисциплін: «Геополітичне 

середовище та геополітична орієнтація країн Європи» та «Світова 

економіка». Підготувала навчальний посібник «Методологія дослідження 

міжнародних відносин: теорія та практика». 

Пройшла міжнародний курс підвищення кваліфікації  30 академічних 

годин (1 кредит ECTS). 

Науково-дослідна робота. Працювала над індивідуальною науковою 

тематикою, яка стосується митного і транскордонного співробітництва 

України. Організувала щорічний Міжнародний симпозіум «Україна-Польща: 

минуле, сьогодення та перспективи», була ініціатором проведення 

конференції «Актуальні проблеми регіональних досліджень». За звітний 

період опубліковано 15 праць наукового характеру. Підготувала до друку 

монографію «Неурядова організація «Мости дружби в Україну»: формування 

та функціонування» (у співавторстві). Брала участь у 6 науково-практичних 

конференціях, в т. ч. міжнародних, зокрема за кордоном. Подано статтю у 

видання, зареєстроване у науковометричній базі Scopus, і ще одна готується. 

На кафедрі організовано злагоджену профорієнтаційну роботу за 

допомогою різних заходів, в тому числі Зимової і Літньої Школи 

Міжнародних відносин, наукових пікніків, «Світобачення» тощо. 

Із студентами мною регулярно проводяться бесіди патріотичного і 

морально-етичного характеру. Із студентським активом кафедра організовує і 

проводить благодійні, екологічні та патріотичні акції. 

Громадська робота. У цілому за звітний період за моєї безпосередньої 

участі і сприяння було здійснено: 

- налагоджено зв’язки із ВНЗ Польщі і поглиблено зв’язки з ВНЗ 

України (про що свідчить зростаючий авторитет кафедри і число запрошених 

вчених, які бажають у нас викладати); 



 

 

- зкоординовано роботу наукової школи, яку визнано в нашому 

університеті і за його межами. 

Окрім цього я виконую такі громадські доручення: 

- член Вченої ради факультету МВ; 

- член редколегії періодичного видання Україна та Польща: минуле, 

сьогодення, перспективи; «Природа Західного Полісся та прилеглих 

територій»; 

- член редколегії зарубіжного видання: журнал «Політологія» (Вища 

школа суспільної комунікації і міжнародних відносин, м. Холм РП), 

електронного видання (РП); 

- член спеціалізованої вченої ради у Волинському національному 

університеті імені Лесі Українки; 

- Голова координаційної ради Інституту Польщі. 

 Крім того, за звітний період виступала опонентом і неодноразово 

рецензентом кандидатських і докторських дисертацій (зокрема за звітний 

період написано більше 10 відгуків на автореферати кандидатських і 

докторських дисертацій). Неодноразово виступала на телебаченні та в ЗМІ з 

інформацією, яка популяризувала кафедру, факультет міжнародних відносин 

та Волинського національного університету імені Лесі Українки в цілому. 

  


