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Модуль № 4 програми CCAP - Фінансування 

1.1 Ласкаво просимо 

Ласкаво просимо до «Фінансування громадських коледжів», професійного навчальн

ого модулю програми Державного департаменту США для адміністраторів комунал

ьних коледжів. 

1.2 Задачі 

У цьому модулі ви дізнаєтесь про 

• Джерела і частки фінансування комунальних коледжів  

• Як комунальні коледжі управляють коштами та витрачають гроші  

• Останні тенденції у фінансуванні комунальних коледжів. 

Починаємо. 

1.3 Зміни у фінансуванні комунальних коледжів 

Фінансування комунальних коледжів довгий час характеризувалося змінами у 
джерелах фінансування і частках коштів, отриманих з цих джерел. Із загальним 
обсягом асигнувань у США, що перевищує 50 мільярдів доларів щорічно, 
питання, хто і за що платить, постійно на виду.   

1.4 Що фінансує федеральний уряд 

Федеральне фінансування освіти у комунальних коледжах, в першу чергу, 
надається у формі фінансової допомоги для студентів, часто у формі грантів 
Пелла. Наступне відео окреслює основні принципи програми грантів Пелла.   

[ВІДЕО КЛІП] 

Програма грантів Пелла є основою програми федеральної допомоги студентам 
та найбільш вагомим внеском у систему федеральної допомоги студентам. 
Сенатор  Клейборн Пелл був автором програми, яка надала можливість 
студентам з низьким рівнем доходу продовжувати освіту в коледжі. Картина 



2 

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS  

була дуже-дуже різною. Насправді, тоді не існувало концепції рівного доступу 
для студентів з низьким рівнем доходу або для студентів, які не мали коштів на 
оплату навчання у коледжі. Розширення вищої освіти в рамках «Солдатського 
білля про права» забезпечило величезний економічний підйом під час 
післявоєнного періоду. Джонсон бачив, що Солдатський білль вичерпується, 
тому що закінчуються демобілізовані, але він дійсно хотів розпочати такий 
законопроект для всіх. Сам сенатор Пелл був дуже сильним прихильником 
застосування Солдатського білля для усіх. Отже бачення, яке вони мали - це 
рівні можливості. Дайте студенту гроші, і нехай студент робить свій вибір на 
ринку освіти.   

---------------------- 

Грант Пелла: Спорудження блоку допомоги студентам (частина 3), Lumina 
Foundation, Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Io56FvkbfMgt 

1.5 Що фінансують уряди штатів і місцева влада 

Оскільки історично комунальні коледжі виростали з місцевих шкільних округів, 
місцеві внески у фінансування були нормою у багатьох штатах. У цій 
традиційній моделі є штат, зона місцевого обслуговування і студент, і кожний  
вносить приблизно одну третину коштів, необхідних для покриття вартості 
навчання у комунальному коледжі. Та це не так у Флориді, де фінансування 
надає штат.   

Проте, конкуренція за обмежені і часом зменшені ресурси несе в собі певний 
складний вибір. Складність формул фінансування від штату приводить до 
скорочення загального фінансування, переносить тягар витрат на студентів та 
керівництво окремих начальних закладів.   

1.6 Що платять студенти 

Студенти комунальних коледжів платять за навчання суму, розраховану на 
основі вартості кредитних годин їхніх навчальних курсів, а також відповідні 
збори, такі як плата за витратні матеріали для лабораторних курсів. Студенти 
також платять за підручники та інші навчальні матеріали, необхідні для занять 
- їх вартість значно підвищилась за останні декілька десятиліть. 
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1.7 Який внесок робить громада 

У штатах, де зони місцевого обслуговування, до складу яких входить один або 
декілька округів, роблять внески у фінансування комунальних коледжів, 
щорічні відрахування на підтримку коледжу є частиною річних бюджетів 
місцевого самоврядування. Разом з тим, збільшуються максимальні ліміти на 
фінансування, а отже і тягар платника податків, що стає частиною формул 
місцевого фінансування. Законопроект № 13 від Каліфорнії є найбільш відомим 
прикладом такого обмеження місцевого фінансування. 

1.8 Результат: Як коледжі управляють коштами 

На основі щорічних асигнувань і прогнозованих доходів від навчання, коледжі 
складають поточний бюджет, який, забезпечує збалансування коштів, що 
надходять до навчального закладу і витрати, понесені при наданні освітніх 
послуг. Як правило, від 75% до 80% поточних витрат йде на періодичні виплати 
персоналу, тому що вища освіта залишається роботою, яку виконують люди. 
Коледжі також активно шукають разові джерела фінансування, такі як гранти 
для підтримки своєї роботи, а їхні поточні бюджети спрямовані на 
забезпечення внесків у резерви на непередбачені фінансові тиски.  

1.9 Останні тенденції 

Останні тенденції у фінансуванні комунальних коледжів включають: 

• Фінансування за результатами  

• Рух за безкоштовне навчання у комунальних коледжах 

В якості альтернативи моделям фінансування в залежності від рівнів 
зарахування студентів, деякі штати встановили обмеження на виділення 
коштів для коледжів в залежності від досягнення чи перевищення коледжами 
встановлених показників ефективності. Такі заходи часто прив’язують 
фінансові бонуси до показників ефективності, таких як кількість отриманих 
ступенів чи сертифікатів, рівні утримання студентів у коледжі та інші контрольні 
показники досягнень студентів.   

У той же час, збільшення оплати за навчання для студентів комунальних 
коледжів, а багато з них є представниками соціально-економічних класів, які 
найменш здатні нести підвищені витрати, призвело до руху за безкоштовне 
навчання у комунальних коледжах (Heads Up America) на всій території США. 
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Наступні відео про рух «Heads Up America» і інтерв’ю з д-ром Джилл Байден 
ілюструють деякі питання, пов’язані з цією вражаючою пропозицією. 

[ВІДЕО КЛІП - Heads Up America] 

Я Кріс. Я Гваделуп. Я Ейріш Ейзанз. Ей, це не круто. Я не можу це зробити, 
вибачте. Це чудово. Так, виглядаєш приголомшливо. Добре, поїхали.   

Heads up. Хочу сказати вам щось, що може змінити життя 9 мільйонів студентів 
на рік.  Але ж ми більше звертаємо увагу на відомих людей.  

Я Крістіна Томпсон. Я Ванесса Гарді. Мене звати Келлі Зелнер. І я навчаюсь у 
комунальному коледжі. 

Heads up. Середній випускник коледжу має 28 000 доларів боргу. Двадцять вісім 
тисяч?  

Є план зробити ступінь коледжу більш доступною для більшості людей.  

Я не вірив вам. Зробіть це ще раз. 

Зробити два роки навчання у комунальному коледжі безкоштовними для тих, 
хто бажає для цього працювати.  

Працювати означає, що ви маєте отримувати хороші оцінки і серйозно 
ставитись до отримання ступеня. 

Комунальний коледж для усіх! 

Це означає, що більше американців можуть отримати необхідні знання і 
навички, щоб отримати роботу, яку вони хочуть. 

Гарна робота. 

Ось шлях, яким ми дійдемо до кращої і розумнішої Америки. 

Приєднуйтесь до руху. Приєднуйтесь до руху на HeadsUpAmerica.us. 

Хороша поза. [хихоче] Так, все добре. 

[ВІДЕО КЛІП - Джилл Байден і Сет Майерс] 

Сет Майерс (СМ): Усім привіт! Як справи? Для мене велика честь, що ви у мене в 
гостях. 

Д-р. Джилл Байден (ДжБ): О, дякую. 

СМ: Це дуже захоплююча ініціатива - цей рух «Heads up». 

ДжБ: Так. 

СМ: Ідея про безкоштовне навчання студентів у комунальному коледжі 
протягом двох років. Звідки вона з’явилась? Поясніть нам швидше, наскільки 
це важливо, і чому ця ідея настільки дорога вашому серцю. 
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ДжБ: Ну, я професор у комунальному коледжі. Я викладаю понад 30 років і досі 
працюю на повний робочий день. Ми хочемо зробити коледж доступним для 
усіх американців. Отже якщо ви маєте … 

[ОПЛЕСКИ] 

ДжБ: Отже багато студентів коледжу, які нас сьогодні дивляться, заходьте на 
HeadsUpAmerica.us і дивіться, тому що це для вас. Безкоштовно для вас.   

[ОПЛЕСКИ] 

СМ: Дуже захопливо. А ще дуже цікаво, що ви зробили соціальну рекламу, в 
якій є дуже відомі обличчя, і я би хотів її зараз показати. 

ДжБ: Гаразд 

СМ: Дивимось соціальну рекламу. 

---- 

Я Ілейн Свайтцер. Я Крістіна Томпсон. І я навчаюсь у комунальному коледжі. 

Heads up! 

Середній випускник коледжу має 28 000 доларів боргу.  

Чудово, у вас все добре. 

Є план зробити два роки навчання у комунальному коледжі безкоштовними 
Безкоштовно. Безкоштовно для тих, хто хоче для цього працювати. 

Комунальний коледж для усіх! 

Це означає, що більше американців можуть отримати необхідні знання і 
навички, щоб отримати роботу, яку вони хочуть. 

Приєднуйтесь до руху. Приєднуйтесь до руху. Приєднуйтесь до руху на 
HeadsUpAmerica.us. 

--- 

СМ: Це був президент. 

[ОПЛЕСКИ] 

СМ: Там був президент. 

ДжБ: Так, це був президент. Він нас підтримує. Він повністю нас підтримує. 
Насправді, студент, який був на тому відео, був в аудиторії зі своєю мамою. 
Вони ходять до комунального коледжу разом. Разом! 

СМ: Які ж ви тут щасливі. А тепер, звичайно, у будь-якої ініціативи є люди, які з 
ентузіазмом її підтримують, і є люди, які будуть задавати питання: «А хто буде 
за це платити?». Бо це десь має коштувати 60 мільярдів доларів за період у 10 
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років. Як ви відповісте на це питання, хто буде за це платити? 

ДБ: План президента закриває прогалини у податковому законодавстві, щоб це 
оплатити. Але різні штати виходили з різними ініціативами. Різні штати, різні 
міста, такі як Чикаго, мій рідний штат Делавар, також Філадельфія, Теннессі 
склали свої власні плани. Отже ми знаходимо різні шляхи для фінансування і 
поширення цієї ініціативи на всю країну. 

--------------------- 

Д-р Джилл Байден хоче зробити комунальні коледжі безкоштовними,  Пізно 
увечері із Сетом Майерсом,  Джерело: 
https://www.youtube.com/watch?v=aMh4rpgw7bM?rel=0 

#HeadsUpAmerica: Відео анонс, Heads Up America, Джерело: 
https://www.youtube.com/watch?v=1xum7mHK6js 

1.10 Дякую  

Ми сподіваємось, що цей модуль допоміг вам краще зрозуміти питання 
фінансування комунальних коледжів. У наступному модулі ми розглянемо 
питання, пов’язані з керівництвом комунальних коледжів. 

------------------------- 

У цьому модулі використовувались наступні джерела інформації: 

• Головний корпус державного коледжу Галф Кост: http://www.gulfcoast.edu/ 

• Логотип державного коледжу Галф Кост: http://www.gulfcoast.edu/ 

1.11 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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