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Модуль 7 програми адміністратора комунального коледжу –
студентський корпус 

1.1 Вітаємо Вас! 

Ласкаво просимо до «Студентського контингенту комунального коледжу», 
професійному навчальному модулі Державного Департаменту США для 
адміністраторів комунальних коледжів. 

1.2 Задачі 

З цього модуля ви дізнаєтесь про наступне: 

• Концепція та наслідки відкритого доступу 

• Традиційні та нетрадиційні студенти  

• Представленість національних меншин та розподіл студентів  

• Пріоритети, потреби та виклики для обох типів студентів 

• Яким чином працюють комунальні коледжі для забезпечення 
студентського успіху. 

Розпочинаємо. 

1.3 Відкритий доступ до комунальних коледжів 

Визнається, що в різних штатах США комунальні коледжі надають відкритий 
доступ до вищої освіти.  Будь-який студент, незалежно від віку, досвіду чи 
походження може бути прийнятий до комунального коледжу за умови, що в 
нього є диплом про загальну середню освіту чи його еквівалент. Жодного 
іншого вступного іспиту немає. 

В наступному відео ролику - вступ до системи коледжу Флориди, необхідно 
знову звернути увагу на концепцію відкритого доступу.   

[ВІДЕО КЛІП - Система коледжу штату Флорида] 

28 коледжів, 800000 студентів, одна система, одна мета - забезпечити доступ 
всім жителям штату Флорида до високоякісних освітніх та професійних 
програм в нашому усьому великому штаті.  
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Система коледжу Флориди є воротами можливостей Для студентів у всій 
Флориді. Незалежно від того, яким шляхом ви подорожуєте, коледж Флориди 
відкритий для студентів в радіусі 50 миль.   

Це частина ідеального проекту і небезпідставно, тому що це спосіб у який 
відкривається шлях до вищої освіти для кожного в штаті Флорида. 

Завдяки гнучким програмам класів та дистанційним курсам коледж працює з 
кожним, хто хоче здобувати вищу освіту.  Якщо ви нещодавно закінчили 
середню школу, або ветеран, який повертається з служби в регулярних 
військах, чи хоче переорієнтувати свої навички для іншої професії, кар'єри, 
коледж створив середовище, яке гостинно вітає студентів в студмістечку.  

Коли я говорю кожен студент, це насправді так. Неважливо, що саме ви хочете 
зробити з вашим майбутнім або вашою кар'єрою, ви можете знайти відповідь і 
зробити кроки, які потрібно зробити для успіху в коледжі Флориди. 

Близько половини студентів, які вступають до коледжу Флориди прослуховують 
дворічний курс з прикладного мистецтва, щоб вони могли без перепон 
перейти до державного університету після випуску для завершення програми 
бакалавріату з гуманітарних чи природних наук.  Інші шукають бакалавріат 
робочої сили, пропонуючи свої навички на ринку праці з середньою 
зарплатнею 47 тисяч 900 доларів на рік. Ступені та дипломи надаються з 
різноманітних програм, починаючи від парамедиків, технологій 
бухгалтерського обліку, комп'ютерного програмування, туризму та 
туристичного менеджменту, а також криміналістичної технології. А в сферах 
високого попиту, таких як зварювання, експлуатація важкого будівельного 
обладнання та ремонт автомобілів, пошкоджених в аваріях пропонуються 
програми виробничої практики.  

Все про що йдеться, від початку до кінця, є в наявності. Якщо люди хочуть 
прийти та взяти деякі дисципліни в їх місцевому коледжі та залишатись на 
місці, а також ті, хто хоче вступити до відомого університету в нашій системі, ми 
також маємо такий варіант. 

Система коледжу Флориди є лідером  з проценту випускників, займаючи 
найвищі позиції в кожному другому штаті. 17 закладів включені в перелік 100 
кращих установ, які готують спеціалістів з дипломом молодшого спеціаліста по 
всій країні. Раз за разом коледжі займають найвищі місця в спортивних 
рейтингах US News та найкращих коледжів World Report, інституту Аспену в 
списку відмінної роботи громадського коледжу, а також в щомісячному списку 
найкращих громадських коледжів Вашингтону. 

Перш за все, ви повинні все це об’єднати. 

Система коледжу Флориди має на меті забезпечити всіх студентів доступом до 
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високоякісної та доступної освіти , гарантуючи одночасно підприємствам, що 
робітники пройшли підготовку та готові приступити до роботи.  

Система коледжу Флориди є економічним двигуном штату Флорида. 

Наші коледжі Флориди динамічно розвиваються, є доступними, інноваційними 
та впроваджують нові ідеї.  

Коледжі Флориди трансформуються. 

Система коледжу Флориди -надзвичайна. 

Словом, коледжі Флориди - шлях від дипломів до отримання робочих місць. 

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

Система коледжу Флориди: Хто ми, Система коледжу Флориди, Джерело:  
https://www.youtube.com/watch?v=hmppwwJg9gg 

1.4 Наслідки відкритого доступу 

До комунальних коледжів зараховуються як традиційні студенти, так і 
нетрадиційні. «Традиційні» студенти це, зазвичай, студенти які закінчили 
загальноосвітню школу та відразу ж зараховуються до коледжу на наступний 
осінній семестр. «Нетрадиційні» студенти це старші за віком студенти, які 
можуть мати свої родини, можуть працювати повний робочий день чи мати 
значний досвід роботи, це може бути звільнений в запас ветеран, або людина, 
яка не має атестату про середню освіту.  

1.5 Показники зарахування та демографічні показники 

В наступній таблиці представлена демографічна інформація стосовно 
вікових діапазонів серед студентів денної форми навчання та студентів, які 
навчаються в режимі часткового навантаження системи коледжу Флориди.   

Хоча вікові діапазони не визначають статус студента, вони вказують на 
загальний профіль студентського контингенту громадського коледжу. 
Флорида жодним чином не є особливою у цьому відношенні: суміш молодих 
та старших, традиційних та нетрадиційних студентів, характерна для 
комунальних коледжів у всій країні.  

1.6 Різноманітність потреб студентів  

Традиційні студенти потребують різноманітних традиційних академічних та 
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професійних курсів, щоб вони могли перейти до навчання в університеті або 
розпочати працювати. Їм також можуть бути потрібні студентські клуби та 
факультативні заняття, як частину традиційного досвіду навчання в коледжі. 

Нетрадиційні студенти потребують аналогічних курсів, але можуть також мати 
спеціальні потреби, які коледж повинен враховувати, щоб максимально 
збільшити їхні шанси на успіх. Навчальні посібники, лабораторії, послуги 
консультування та допомога ровесників - це деякі служби підтримки, що 
надаються цьому студентському контингенту.  

Наступне відео висвітлює різноманітну підтримку, доступну студентам у 
державному технічному і комунальному коледжі Цинциннаті штату Огайо. 

[Стенограма ВІДЕО] 

БАРІ ІВІНГ: Мене звуть Барі Івінг, і я був директором служби підтримки студентів 
протягом останніх 13 років. Переваги студентської підтримки для цих студентів 
полягають, перш за все, в тому, що академічні студенти повинні підтримувати 
рівень академічної успішності. Для того, щоб вони залишилися в школі, вони 
повинні показувати гарні результати з своїх предметів, тому ми надаємо 
безкоштовних репетиторів. Ми допомагаємо студентам, які мають проблеми з 
навчанням. Ми також працюємо зі студентами, в яких є фінансові проблеми; ми 
допомагаємо їм знайти кошти на освіту; в нас також є гранти, які ми можемо 
давати студентам, в яких, можливо, немає достатньої фінансової підтримки, 
щоб зробити це протягом року.  

БРЕД ЛЕВІ: Переваги програми служби підтримки студентів з моєї точки зору 
полягають в тому, що це допомагає нам втрутитись на ранніх етапах, щоб ми 
могли дозволити студентам знати і дати їм орієнтир щодо того, де вони 
знаходяться в їхніх навчальних закладах, щоб ми могли допомогти у залишенні 
на другий навчальний рік, яким ми можемо допомогти підвищити процент  
випускників, і ми можемо змінити життя наших студентів.  

ДОКТОР КІША ВІЛЬЯМС: Служби підтримки студентів - це програма, яка 
дозволяє студентам мати зв’язок з такими людьми, як я, які працюють тут в 
інституті, які можуть допомогти в їхньому розвитку або підвищувати свою 
комунікабельність та навчати їх будувати робочі зв’язки.  

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

Послуги студентської підтримки, Корпоративна програма навчання штату 
Цинциннаті, Джерело:  https://www.youtube.com/watch?v=dUktuuGNVmI 
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1.7 Студенти з конкуруючими пріоритетами 

Нетрадиційні студенти часто стикаються з життєвими обставинами, які 
вимагають часу та енергії, яка за інших обставин могли б бути спрямовані на 
навчання. Сюди відносяться 

• Студенти, які є самі батьками 

• Перше покоління студентів коледжу 

• Працюючі студент, які часто зберігають роботу з повним робочим днем, 
та 

• Студенти строкової військової служби 

Ефективний комунальний коледж прагне знайти способи пом'якшення цих 
складних обставин через служби академічної та соціальної підтримки, а також 
інноваційні методи викладання курсу. 

1.8 Студенти з низьким рівнем доходу 

Постійний вплив, іноді багатьох поколінь низького соціально-економічного 
статусу на студентів коледжів є складним завданням для усіх, хто бере участь в 
освіті комунальних коледжів.  В той же час, вирішення цього завдання є 
критичним для реалізації обіцянок відкритого доступу для всіх. Відкритий 
доступ це обіцянка надання можливості для розвитку кожного - важливий 
елемент демократичного ідеалу. 

1.9 Непідготовлені студенти 

Незважаючи на недавнє покращення освіти у К-12 з огляду на готовність до 
коледжу, значна частина вступників, як традиційних, так і нетрадиційних, має 
недостатньо основної академічної підготовки, необхідної для успіху в коледжі.  
Комунальні коледжі пропонують розвивальні курси та програми, розроблені 
для компенсації цієї нестачі в підготовці та намагаються підготовити студентів 
до прийнятного рівня якомога швидше для зменшення часу, необхідного для 
здобуття ступеню.  

1.10 Задовільнення потреб студентів 

Різниця у потребах студентів комунального коледжу вимагає від коледжів 
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особливих зусиль для вирішення такого діапазону потреб, а отже, для 
забезпечення успіху у разі доступу. 

Наступні два відео роботи свідчать про успіх цих зусиль В другому відео кліпі 
ми повертаємось до державного комунально-технічного коледжу штату 
Цинциннаті для отримання доказів успіху роботи цих служб від студентів. 

[ВІДЕО кліп- доктор Бендер] 

ДОКТОР ЛУІ БЕНДЕР: В роки Другої Світової війни я пішов зі старшої школи. Мій 
батько та я взяли декілька заочних курсів; батько направив мене до директора 
та сказав, що мені необхідно закінчити ці курси і таке інше,та я б мав право 
отримати диплом. В решті решт, я пішов до маленького коледжу, 
гуманітарного коледжу. А я був не впевнений в собі, тому що в той час теорія 
навчання полягала в тому, що не можна навчити «старих псів» нових трюків. 
Мені вдалось бути зарахованому завдяки основному курсу заочного навчання, 
яке я відвідував. А раніше я вам сказав, що робив я це все для того, щоб 
заспокоїти своїх батьків, тому що я відчував, що я їх розчарував, коли пішов 
служити до армії. І я цілком очікував, що буду відрахований після першого 
семестру.  

Мені пощастило з викладачем англійської мови. На першому курсі мене 
включили до курсу літературної композиції. Він покликав мене до свого 
кабінету після другої курсової роботи та сказав: «А ви не дуже в собі впевнені, 
чи не так?». І я сказав: «Що ви маєте на увазі?»  

І він сказав: "Ну знаєте, я бачу з вашого твору, що ви намагаєтесь писати мені." 

І я сказав: "Ну, я подумав, що так пишуть всі ці випускники середньої школи". 
Він сказав: "У вас більше досвіду, ніж у будь-кого з них, чому ви не пишете про 
якийсь свій досвід?" Він сказав: "Тим не менш, я хочу, щоб ви стали переді 
мною", і він сів за стіл і сказав: "Я хочу, щоб ви сказали:" Я можу це зробити ". І я 
подивився на нього, і він сказав: "Я серйозно". Він сказав: "Я прошу вас 
сказати." Я можу це зробити. ‘" 

І отже я сказав, "Я можу це зробити" 

Він сказав, "Голосніше. ГОЛОСНІШЕ!" 

І він сказав: "Ну гаразд, тепер я хочу, щоб ви пішли додому та подумали про 
це." І я повернувся додому, щоб подумати про це. І дійсно, наступного дня він 
позвав мене до свого кабінету та сказав; «Ну, що я просив вас сказати?». І я 
начебто, а він сказав: «Ну ж бо, скажи мені». 

І я сказав: «Я можу це зробити»  

Він сказав: «Голосніше», і тому подібне.  

Цей чоловік змінив всю мою філософію. Я потрапив до списку найкращих 
студентів та завершив навчання за три роки.  
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[ВІДЕО КЛІП - Технічний коледж Цинциннаті] 

ВІЛЬЯМ ВАТСОН (Студент): Коли б вони побачили, що я йду до підтримки 
студента, вони знають, що мені щось потрібно. Я не просто повернувся туди, 
щоб ви просто  знали, що сказати ... Я кажу: "Привіт!" Багато разів. Але якщо я 
прошу когось про щось, то мені це насправді потрібно. І я завжди отримував 
цю підтримку, і це просто дало мені сили йти ще на один день. Знаєте одного 
разу, коли підтримали мене і надали мені багато необхідної підтримки, я почав 
підтримувати інших; це було одно з найбільших благ, які я мав. Це вивело мене 
з зони комфорту. Я зустрів прекрасних людей, гарних друзів і це стало моєю 
найбільшою винагородою, я думаю, що це підтримка.  

ЛОРЕНА ДЖОНСОН (Студент): я бачу світло в кінці тунелю. Я бачу людей, котрі 
піклуються і хочуть бачити мене успішною, і вони змушують мене досягати ще 
більших успіхів. Мої плани у майбутньому - отримати ступінь магістра в області 
медсестер і стати медсестрою вищої кваліфікації.  

Ерл Коулмен (Студент): Здатність знову довіряти, в моєму житті є деякі речі, які 
змусили мене не довіряти людям. Частиною того, що сталося в процесі 
навчання в штаті Цинциннаті, це навчитись слухати і довіряти, вірити в себе. 

ПРАЦІВНИКИ ТА ВОЛОНТЕРИ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ: 

І я…  

Я... 

Я... 

І я,  

Я, 

Я...  

і я ..  

Я ... 

я... 

і я... 

і я... 

я... 

і я... 

служби підтримки студентів...  

служби підтримки студентів …  

служби підтримки студентів...   
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служби підтримки студентів...   

наша команда служб підтримки студентів  

служби підтримки …  

служби підтримки студентів...  

служби підтримки студентів...  

служби підтримки студентів...   

та служби підтримки студентів…  

служби підтримки студентів...   

служби підтримки студентів. Точно. 

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

Служби підтримки студентів, Корпоративна програма навчання штату 
Цинциннаті, Джерело:  https://www.youtube.com/watch?v=dUktuuGNVmI 

1.11 Дякую 

Ми сподіваємось, що цей модуль допоміг вам краще зрозуміти студентський 
корпус КОМУНАЛЬНО коледжу. В наступному модулі ви дізнаєтесь про питання, 
пов’язані з науковими роботами в громадському коледжі. 

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

• Мапа закладів системи коледжу Флориди: 
http://floridacollegesystem.com/Uploads/files/Career%20Pathways/FCS%20C
areer%20Paths%20v6.pdf 

• Логотипи системи коледжу Флориди: 
https://www.floridacollegesystem.com/home/downloadable_logos.aspx 

• Мапа США: Сполучені Штати Америки - підготовлені FreeVectorMaps.com 

• Мапа округів штату Флорида: Флорида з округами - одним кольором 
FreeVectorMaps.com 

• Комунальний коледж Таллахасі: By SeminoleNation - Own work, CC BY-SA 
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41435586 

• Зарахування до КК за віком: The Florida College System Fact Book 
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/15267/urlt/FactBook2016.pdf 
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1.12 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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