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CCAP, модуль № 1:  Орієнтування 

1.1 Ласкаво просимо 

Ласкаво просимо до модулю орієнтування програми Державного департаменту СШ
А для адміністраторів комунальних коледжів (CCAP). 

1.2 Роль партнерів CCAP  

Програма CCAP - це ініціатива Бюро з питань освіти і культури Державного департ
аменту США. Реалізацією програми займались інститут навчальних систем універс
итету штату Флорида і коледж Санта Фе.   

Університет штату Флорида здійснював координацію організації і планування прогр
ами CCAP, в тому числі тижневий адміністративний діалог, метою якого є сприяння 
обміну досвідом та ідеями серед регіональних та національних політиків і керівникі
в закладів освіти з США та вибраних країн, тижневий академічний симпозіум з пита
нь комунальних коледжів США та насичені візити до обраних коледжів у Флориді. 

[Відео кліп 1] 

Д-р. Пол Л. Паркер, старший технічний радник з програми CCAP, консультант з між
народної освіти:  Перший тиждень проводився у Таллахассі, він включав так званий 
«адміністративний діалог», який показав орієнтири для спеціалістів з Міністерства о
світи Індонезії. 

Д-р. Джефрі Ейелі Мілліган, директор інституту навчальних систем університету шт
ату Флорида:  Це люди, які беруть участь у ініціативі формування нових комунальн
их академій  

Паркер:  Отже перший тиждень діалогу дав їм можливість побачити, як працює уся 
система вищої та середньої освіти. 

Мілліган: Далі шеститижнева програма, у якій вони беруть участь, буде включати т
ижневий академічний симпозіум з питань комунальних коледжів.   

Коледж Санта Фе, який був визнаний Аспенським інститутом у 2015 р. лідером сере
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д комунальних коледжів США, приймав у себе учасників програми CCAP для прове
дення інтенсивного двотижневого дослідження основних організаційних структур, ф
ункцій і процесів американського комунального коледжу.  

[Відео кліп 2] 

Паркер: Третій тиждень проходив тут, у Санта Фе.   

Д-р. Вілма І. Фуентес, помічник віце-президента з навчальної роботи коледжу Сант
а Фе: Двотижнева програма у Санта Фе була організована таким чином, щоб змуси
ти слухачів встати і пройтись по території коледжу. Вони заходили до навчальних кі
мнат, отримували певний інтерактивний досвід, а потім кожен день в кінці дня пров
одили спостереження за роботою досвідчених спеціалістів.  

Паркер: Це була дуже насичена частина програми, я би назвав її серцем програми, 
а саме побачити, дійсно побачити коледж, прожити у коледжі протягом трьох тижні
в і побачити, як він працює. 

1.3 Значення комунальних коледжів 

Половина студентів, які отримують вищу освіту в США, навчаються у комунальних к
оледжах. 

Комунальні коледжі відіграють провідну роль у розвитку кваліфікованої робочої сил
и, необхідної для економіки XXI століття. 

Комунальні коледжі - це найбільш демократичні вищі навчальні заклади у США, що 

забезпечують доступ до вищої освіти багатьом людям, які можуть не мати іншої мо

жливості відвідувати коледж. 

Президент Барак Обама у своїй промові у комунальному державному коледжі Пелл

ісіпі у м. Ноксвілл, штат Теннессі, сказав наступне про комунальні коледжі: 

“Для мільйонів американців комунальні коледжі - це основний шлях до середнього 

класу, тому що вони місцеві і відповідають потребам людей. Вони для людей, які пр

ацюють на повний робочий день. Вони працюють для батьків, які повинні увесь час 

виховувати дітей. Вони працюють для тих, хто опанував професію відповідно до св

оїх здібностей і хоче отримати нові вміння, але не має можливості просто раптом пі
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ти вчитися на чотири роки і не працювати. Комунальні коледжі працюють для ветер

анів війни, які повертаються в цивільне життя. У будь-якому випадку, чи ви йдете д

о коледжу першим з своєї сім’ї, чи повертаєтесь до навчання через багато років, у к

омунальних коледжах для вас місце знайдеться. І ви можете отримати чудову освіт

у.”  

З виступу президента стосовно програми безкоштовного навчання в комунальних к

оледжах «America’s College Promise» (комунальний державний коледж Пеллісіпі, м. 

Ноксвілл, штат Теннессі, 9 січня 2015 р.) 

1.4 Огляд програми CCAP  

Програма для адміністраторів комунальних коледжів (CCAP) надає чиновникам та 
адміністраторам з вищих професійних та технічних навчальних закладів загальне у
явлення про систему комунальних коледжів у США.  

[Відео кліп 1] 

Мілліган: Програма комунальних коледжів у Індонезії є ініціативою Державного деп
артаменту США…  

Паркер: Для здійснення обміну між Індонезією і системою комунальних коледжів у 
Флориді. 

Вілма І. Фуентес, помічник віце-президента з навчальної роботи коледжу Санта Фе: 

Передбачається провести щось подібне до навчальної програми, а саме шість тиж
нів інтенсивного навчання для індонезійських адміністраторів. 

Мілліган: Ця ініціатива надає можливість уряду Індонезії направити 14 адміністрато
рів нових навчальних закладів, які вони розвивають, для того, щоб вони приїхали д
о нас і дізналися про комунальні коледжі США, і про те, як вони працюють… 

Фуентес: Аспекти управління, підпорядкованості, навчальних планів, адмініструван
ня, фінансів. 
Паркер: У цій програмі є дуже багато речей, які вони можуть підхопити, вибрати і ви
рішити, що вони хочуть взяти для себе. 

Програма призначена для надання учасникам інформації, ідей та уявлень, які їм мо



4 

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS  

жуть бути корисними для подальшого розвитку власних навчальних закладів. 

[Відео кліп 2] 

Євген Карпенко, міністр освіти та науки України:  У цій системі комунальних коледжі
в освіта відкрита для всіх рівнів суспільства без необхідності конкурсного вступу. Ту
т студенти з особливими потребами відчувають себе звичайними активними учасн
иками студентського життя і навчального процесу. Це найважливіша частина того, 
що я збираюсь привезти в Україну, в українську систему освіти.   

1.5 Мета та задачі програми CCAP 

Метою програми CCAP є дати загальне уявлення про систему комунальних коледжі
в у США. 

Для всебічного розуміння системи учасники зустрічаються із законодавчими лідера
ми і вищими управлінцями системи комунальних коледжів Флориди.   

Учасники цієї програми дізнаються, як система комунальних коледжів США пов’яза
на з середньою освітою, вищою освітою, навчальними потребами місцевого бізнесу 
та промисловості.   

Вони вивчають, як розвивається і організовується система комунальних коледжів, т
а як здійснюється її щоденне адміністрування. 

Учасники демонструють глибокі знання з адміністрування комунальних коледжів та 
надають приклади з конкретних коледжів. Учасники можуть описати, як отримані зн
ання про систему США можна застосувати у своїх навчальних закладах. 

Вони сприяють розвитку наступних функцій у системі освіти: 

• Формування політики;  

• Тривале планування; 

• Управління програмою;  

• Прийняття рішень;  

• Щоденне адміністрування.  

Учасники ефективно займаються питаннями управління в системах освіти. 
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Вони визнають унікальні та важливі можливості, створені шляхом об’єднання акаде
мічних, ділових та управлінських навичок через систему комунальних коледжів.   

Крім того, учасники програми CCAP сприяють постійній співпраці між іноземними уч
нями та їхніми американськими колегами, які беруть участь в адмініструванні комун
альних коледжів. 

[Відео кліп] 

Сахін Рагхунат Магдік, директор з міжнародної діяльності, група навчальних заклад
ів ITM: Я думаю, що комунальні коледжі у всьому світі повинні працювати разом. Вс
тановлювати партнерство, інституційне партнерство, що розвиває як професорсько
-викладацький склад, так і студента. 

1.6 Модулі програми CCAP  

Ви вже прочитали, що мета цих модулів полягає в тому, щоб запропонувати 
глядачам всебічне уявлення про американську модель комунальних коледжів, 
приділяючи особливу увагу системі коледжів Флориди. 

На екрані перераховані модулі, які були обрані для надання вам цієї інформації.   

Сподіваємось, що вони будуть для вас корисними. 

1.7 Вдячність за надане відео 

Хочемо подякувати наступним компаніям, які надали відео для цього модулю: 

• Інститут навчальних систем, Таллахассі, Флорида. Програма для 
адміністраторів комунальних коледжів Індії 

• Інститут навчальних систем, Таллахассі, Флорида. Програма для 
адміністраторів комунальних коледжів Індонезії 

• Компанія «Two Head Video», Гейнсвілл, Флорида. Інтерв’ю з д-ром 
Євгеном Карпенко, міністром освіти та науки України  

1.8 Посилання 

У цьому модулі використовувались наступні джерела інформації: 

Слайд 1:  
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• Головне управління Державного департаменту США, AgnosticPreachersKid (власн
а робота) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], через 
Wikimedia 
Commonshttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59United_States_Depart
ment_of_State_headquarters.jpg 

• U.S. Department of State seal, By U.S. Government [Public domain], via Wikimedia 
Commons 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Seal_of_the_United_States_Dep
artment_of_State.svg 

Слайд 2:  

• На фото д-р. Вілма Фуентес, фото д-р. Клей Сміт 

• Фотографія візиту в рамках програми CCAP до Індонезії 

• Печатка університету штату Флорида 

Слайд 3: 

• Президент Обама виступає у державному комунальному коледжі Пеллісіпі, відео 
You Tube, від 14 січня 2015 р, 

• https://www.youtube.com/watch?v=mPXc2nYNAWgm 

• American Association of Community Colleges 2016 Fact Sheet. downloaded from 
AACC Fast Facts From Our Fact Sheet, 
Fhttp://www.aacc.nche.edu/AboutCC/Pages/fastfactsfactsheet.asp 

Слайд 4: 

• CCAPIndiaSpot, відео інституту навчальних систем 

• Медіа-лабораторія і проректор,  

• фото д-р Клей Сміт 

Слайд 5: 

• Мішель Регвінкель Васалінда, колишній член палати представників штату Флорид
а, фото Юдіт Реймонд 

• Д-р. Ед Бонахью, проректор, коледж Санта Фе, фото д-р Клей Сміт 
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• Д-р. Вілма Фуентес, фото д-р Клей Сміт 

• Адміністратори коледжів штату Флорида, фото Михайла Антоника, Ph.D. 

• Автомобільна технологічна програма, державний коледж Семінол, фото д-р. Білл 
Едмондс 

• Відео візиту до коледжу Санта Фе, Компанія «Two Head Productions» 

Слайд 6: 

• Відео візиту до коледжу Санта Фе, Компанія «Two Head Productions» 
 

1.9 USDOS - CCAP 

Програма для адміністраторів комунальних коледжів (CCAP) - це програма Держав
ного департаменту США, що його керує Державний університет штату Флорида 

Для отримання додаткової інформації відвідайте eca.state.gov або lsi.fsu.edu/ccap 
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