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Модуль 9 програми адміністратора комунального коледжу – 
студентська робота 

1.1 Вітаємо 

Ласкаво просимо до «Студентської роботи», професійного навчального модулю 
програми Державного Департаменту США для адміністраторів комунальних 
коледжів. 

1.2 Задачі 

В цьому модулі ви дізнаєтесь про наступне: 

• Визначення «студентської роботи» 

• Різноманітні аспекти студентської роботи, включаючи допуски та 
прийом на роботу, розвиток та залучення студентів, дії та поведінка 
студентів, законодавчі аспекти  

• Та мета забезпечення «загального досвіду коледжу» 

Розпочинаємо. 

1.3 Що таке «студентська робота»? 

Термін «Студентська робота» відрізняється від  терміну «Навчальна робота»,  
який орієнтується на аспекти студентського досвіду поза навчальною ареною.   

Студентська робота, термін, який використовується взамін «послуг для 
студентів», охоплює різноманітні студентські заходи з боку коледжу, 
орієнтовані на допомогу студентам у вирішенні питань, які є додатковими до 
їхнього досвіду в класі.  Хоча різні коледжі призначають організаційні 
обов'язки у різні способи, традиційно студентська робота охоплює такі функції, 
як орієнтація, зарахування, фінансова допомога, легка атлетика, студентські 
заходи, особиста консультація, навички з безпеки життєдіяльності, кризові 
послуги, послуги з інвалідності, студентська поведінка, студентський уряд, 
безпека студмістечка та захист студентів.  

Поняття про послуги студентам походить з історичної ідеї, що коледж займає 
місце батьків, допомагаючи спрямовувати особистий розвиток студента.  З 
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часом це поняття розширилося, щоб охопити широке коло студентських 
функцій. 

1.4 Прийом та працевлаштування  

Хоча деякі коледжі, особливо більші, мають окремі організаційні підрозділи, що 
здійснюють нагляд за процесом прийому, часто, в комунальних коледжах 
студентська робота охоплює важливі аспекти процесу прийому, від набору та 
маркетингу до фінансової допомоги, реєстрації та обліку. 

Навіть у коледжах з окремими структурами управління зарахуванням на 
навчання, підрозділ з студентської роботи відповідає за програми прийому 
спеціальних груп населення, таких як історично мало представлені студенти, 
студенти з обмеженими можливостями, студенти, що навчаються одночасно в 
школі та коледжі та іноземні студенти.  

Наступне відео з комунального коледжу Денвера це лише один приклад 
рекламного відео ролика, який закликає студентів вступати до їхнього закладу. 
У цьому плані слід зазначити, що маркетинг коледжу, навіть коледжів, що 
фінансуються з громадських фондів, з визначеною сферою послуг, є звичайною 
практикою сьогодні. 

[ВІДЕО КЛІП - КК Денвера] 

[Стефані] Комунальний коледж Денвера має понад 100 спеціальностей та 
сертифікатів. Більша частина з них є складеного типу. Студенти можуть 
розпочати в одній галузі, але в них є багато можливостей її змінити. Отже, якщо 
сертифікат це все, що вони хочуть, і все, що їм потрібно, вони мають навички, 
необхідні для працевлаштування. Якщо вони вирішили, що хочуть 
продовжувати та отримати диплом молодшого спеціаліста, в них також є така 
можливість.  

[Наум] КК Денвера це родина. Будь-який учень або батько, який приходить до 
нас, наша мета - переконатись, що, перше, вони почуваються як дома, що вони 
відчувають себе частиною того, що КК Денвера в змозі запропонувати.  

[Джуді] Оскільки у нас є такий різноманітний студентський контингент, я 
думаю, що це буде майже важко не адаптуватись.  А для деяких людей є 
природнім вільно почуватись будь-де, тому в нас їм також буде комфортно.  

[Доктор Фрімен] Наш коледж є дуже різноманітним. В нас навчаються люди з 
усього світу, а те що нас пов’язує, надихає та не тримає нас на місці, це 
розуміння того, що кожен може це зробити. Ви можете піти будь-куди від нас. 
Розпочинайте тут та влаштовуєтесь будь-де! Це те, в чому полягає унікальність 
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комунального коледжу Денвера. Дехто, насправді, не знає чим вони хочуть 
займатись, дехто точно знають, чим вони хочуть займатись. І ті, і інші 
досягають надзвичайного успіху завдяки відданості наших викладачів та 
персоналу, щоб допомогти студентам досягти їхньої мети.  

[Стефані] З нашими студентами працює викладацький склад на рівні магістрів 
та докторів наук. Наші класи невеликі. Іноді у вас може бути 14 студентів у класі, 
а іноді 20, але всі викладачі знають ваше ім'я та турбуються про те про те, щоб 
ви засвоювали ту інформацію, яку вони вам надають.  

[Наум] Я б описав кампус Орарія, як динамічне. В кампусі Орарія ніколи не 
буває нудно, незалежно від того, чи це є студентські заходи, чи концерти. Вам 
ніколи не буде нудно в кампусі. 

[Крістофер] Ми дуже космополітичний кампус. Ми знаходимося в центрі 
транспортної розв’язки. Ви знаєте, що тут скрізь є наземне метро, доступні всі 
культурні аспекти в центрі Денвера. 

[чоловік] І це важливо для мене. Це таке велике міське середовище, в якому 
почуваєшся як в маленькому містечку.  

[Арлін] КК Денвера має одну з найкращих програм зварювання в штаті 
Колорадо і, можливо, в країні, якщо зайнятись вивченням цього питання. На 
мою думку, це чудове місце. КК Денвера є прекрасною ціною за те, що ви 
платите. В мене відчуття, що я отримую прекрасну освіту. Я чув, що програма 
зварювання - феноменальна, і в мене зовсім немає відчуття, що я викинув 
гроші на вітер. 

[Стефані] Ми повинні довести федеральному уряду, що коли наші студенти 
завершують навчання,  ці програми, їх можна приймати на роботу. Ми змогли 
доводити це багато років.  

[Джуді] Комунальний коледж Денвера не тільки готує їх до справжнього світу, 
цей коледж і є справжнім світом. Наші студенти приходять до нас з великим 
різним життєвим досвідом, і ми сподіваємось на їхній успіх, тому що ми знаємо, 
що вони можуть досягти своїх цілей, тому що вони вже роблять це на багатьох 
різних фронтах. Ми просто допомагаємо відточити освітні можливості.  

Розпочинайте тут та влаштовуєтесь будь-де! - комунальний коледж Денвера. 
Комунальний коледж Денвера. Розпочинайте тут - Розпочинайте тут - 
Розпочинайте тут та влаштовуйтесь будь-де! 

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

Комунальний коледж Денвера - Розпочинайте тут...Влаштовуйтесь будь-де!, 
Комунальний коледж Денвера, Джерело:  
https://www.youtube.com/watch?v=SCf9UiQJFug 
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1.5 Вказання шляху: орієнтування, консультування, 
виконання 
Студентська робота відповідає за надання послуг з орієнтування для студентів, 
починаючи від турів по кампусу та закінчуючи функціями початкового 
зарахування та реєстрації. Ці заходи співпадають з консультуванням, тому що 
багато студентів приходять з результатами навчального процесу у разі зміни 
місця навчання, що вимагає проведення оцінки та реєстрації.  Студентська 
робота також полягає в проведенні періодичних семінарів з навчання,  де 
розглядаються питання затримання, а також надання різноманітних 
консультаційних послуг. Виконання положень закону про американців-
інвалідів (ADA) вимагає надання належного житла коледжем, а це є функцією 
підрозділу з студентської роботи. Особисте консультування, починаючи від 
порад щодо занять до втручання в сімейні кризи, також є функцією 
студентських справ. 

Наступне рекламне відео з комунального коледжу Куйяхога, варто переглянути 
через те, що в ньому наголошуються питання роботи зі студентами в  формі 
активного піклування  про благополуччя кожного.  

[ВІДЕО КЛІП -КК Куйяхога - 01] 

ВАЛЕНСІЯ КОЛЛІНЗ: Цей коледж змінив моє життя більш ніж я могла колись 
уявити. Ви починаєте тут і перед вами відчиняються двері з нескінченними 
можливостями. Вони дійсно підтримують своїх студентів в фінансовому, 
професійному та особистому плані. КК Куйяхога фундація професіоналів, яким 
наразі є я. Мене звати Валенсія Коллінз і я отримала диплом медсестри в КК 
Куйяхога. 

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

Моя історія з комунальним коледжем Куйяхога - Валенсія Коллінз, Комунальний 
коледж Куйяхога (Tri-C), Джерело:  https://www.youtube.com/watch?v=slYNiaEJuiE 

1.6 Розвиток та залучення студентів  

Незалежно від теорії розвитку студентів, персонал у студентських справах 
погоджується, що середовище коледжу є навчальним досвідом і може бути 
використане для того, щоб допомогти студентам розвиватися.  З цією метою 
забезпечується широкий спектр студентських заходів, починаючи з клубних 
заходів, які стосуються спеціалізації та закінчуючи культурно-розважальними 
заходами, спортивними змаганнями та іграми. Хоча комунальні коледжі 
намагаються розташувати кампуси поруч, вони прагнуть надати студентам 
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«досвід коледжу», розуміння того, що залучення студентів є ключовим 
мотиватором до наполегливості та успіху.  

Наступні два відео за комунального коледжу Куйяхога, великого коледжу в 
Клівленді, штат Огайо, та з комунального коледжу Дженезе [JINN-eh-see] в штаті 
Нью-Йорк, містять аспекти студентського життя - спорт, клуби, та мистецькі 
клуби, які часто вважаються допоміжними для отримання ступеня в коледжі. 

[ВІДЕО КЛІП - КК Куйяхога - 02] 

ТАЙЛЕР ЛІНЕРТ: Коли я був дитиною, я мріяв піти до коледжу, грати в бейсбол і 
отримати ступінь. Після загальноосвітньої школи в мене було два вибори: я був 
зарахований до університету на 4-річний курс, але я вирішив піти після 
надання стипендії до комунального коледжу Куйяхога. Я отримав ступінь 
молодшого спеціаліста в КК Куйяхога, і всі результати навчального курсу були 
направлені в Болдвін-Волласе, де я розпочав навчання в якості студента-
старшокурсника в університеті Болдвін-Волласе. Мене звати Тайлер Лінерт, і я 
отримав першу ступінь в КК Куйяхога. 

[ВІДЕО КЛІП - КК Дженезе - 01] 

ЕМІЛІ: Привіт! Ласкаво просимо до коледжу Дженезе. Це чудове місце для 
початку кар'єри в коледжі. Якщо ви шукаєте найкращі технологічні програми, 
найсучасніше медсестринське обладнання або просто чудове місце для 
дружби, яка триватиме упродовж усього життя, ви прийшли в потрібне місце. 
Дозвольте мені показати вам все навколо. В малих класах, в яких викладає 
дбайливий і шанований викладацький склад, студенти коледжу знають, що 
вони отримують найкращу освіту за свої гроші. Наші викладачі навчають вас 
навичкам, необхідним для переходу в коледж з чотирирічним курсом 
навчання, або для початку роботи після отримання ступеня. Маючи більше 65 
ступенів в курсі отримання свідоцтва з присвоєння  кваліфікації, КК Дженезе 
має безліч спеціальностей на вибір, з ступенями  комп'ютерних технологій в 
галузі медсестринства,  ветеринарних технологій. Понад 23 000 студентів 
закінчили КК Дженезе. Існує багато способів залучитись до життя коледжу - 
спорт, клуби та інші заходи дають студентам свободу спілкуватися, навчатися 
новим навичкам і просто гарно проводити час.  

На півдорозі між Буффало та Рочестері, Нью-Йорком, місто Батавія може багато 
чого запропонувати. Хочете побачити матч? Дістаньтеся до стадіону Дьюер, 
щоб побачити, як грають Мак догз. Шукаєте кав'ярні та піцерію? У нас є це все.  

Починаючи свій шлях 4-річного курсу для отримання ступеню або 
розпочинаючи свою кар'єру, КК Куйяхога може допомогти вам заощадити на 
майбутнє. Наша доступна плата за навчання допоможе заощадити вам тисячі 
доларів, здобуваючи водночас якісну освіту, знаходячись близько до дому. 
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Якщо ви вважаєте, що не можете дозволити собі цю освіту, вам буде приємно 
дізнатись, що 87% учнів денної форми навчання отримують фінансову 
допомогу, а в останні роки сума присуджених стипендій складає понад 263 000 
доларів. Якщо ви хочете більше дізнатись про те, як сплатити за вашу освіту в 
коледжі, зверніться до одного з наших консультантів з фінансової допомоги, 
будемо раді відповісти на всі ваші запитання. Заявка на вступ безкоштовна та 
проста. Ми розмістили форму заяви в Інтернеті, яку ви можете заповнити 
вдома або, якщо хочете, ви можете завітати до приймальної комісії та забрати 
паперову заяву. Наш привітний персонал приймальної комісії допоможе вам у 
вирішенні ваших питань. Інформація про прийом розміщена на фейсбуці, тому 
переконайтесь, що ви відмітили нашу сторінку, як ту що сподобалась, та 
відслідковуєте те, що відбувається в комісії та кампусі. Завітайте до нас в години 
відвідування чи по п’ятницях. Коли ви завітаєте до кампуса, ми впевнені, що ви 
погодитесь, що в комунальному коледжі Дженезе є все та більше на що ви 
очікували. Ви все ще в середній школі і вам цікаво дізнатись,  як можна 
навчатись в коледжі перед тим як потрапити на денну форму навчання? Тоді 
вас можуть зацікавити наші програми з консультативних послуг та заохочення, 
які будуть для вас гарним початком в коледжі.  

КК Дженезе також пропонує додаткові стипендії на літній семестр, який 
покриває плату за два курси  для учнів випускних класів середньої школи 
довколишніх районів. Студенти надали КК Дженезе перший номер рейтингу 
серед коледжів штату Нью-Йорка за якістю послуг комп’ютерної підтримки, 
ефективного використання технологій та інноваційного використання 
технологій та навчання. Сучасні аудиторії, найновіші комп'ютерні лабораторії, 
інноваційні технологічні програми, що ще може знадобитись «продвинутому» 
студенту?  Зацікавлені в дистанційному навчанні? В КК Дженезе працюють 
викладачі з дистанційного навчання, які створюють цікаві та захоплюючі за 
змістом курси для всіх видів навчання студентів. В КК Дженезе є багато  
спортивних команд та динамічних клубів з футболу та лакросу, наші команди 
завоювали багато нагород та почесних грамот за свої спортивні досягнення. В 
нас є шаховий клуб Вілоу Глен, клуб Землі, клуб екстремального туризму.  

Тут завжди є чим зайнятись після занять. Баффало і Рочестер розташовані за 
декілька хвилин їзди, а за Ніагарський водоспад та Канада -поруч. В чотирьох 
округах західного Нью-Йорку розташовані сім студмістечок, ви завжди можете 
знайти кампус, розташований поблизу. КК Дженезе має кампуси в Батавії, 
Альбіоні, Аркаді, Дансвілі, Лімі, Медіні та Варшаві. Розміри класів, в цілому, 
невеликі з багатьма зручними опціями з навчання. Простіше кажучи, КК 
Дженезе є правильним місцем для початку. Ви отримаєте необхідні навички, 
щоб успішно розвиватись на високо конкурентній робочій арені, і ви 
отримаєте друзів, дружба з якими буде тривати все життя. В КК Дженезе є все. 
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Завітайте до нас та ознайомтесь з усім.  

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

Моя історія з комунальним коледжем Куйяхога - Тайлер Лінерт, Комунальний 
коледж Куйяхога (Tri-C), Джерело:  
https://www.youtube.com/watch?v=r7zW4abgkAU 

Пильний погляд на ГК Дженезе, Комунальний коледж Дженезе, Джерело:  
https://www.youtube.com/watch?v=L9TTP5C9p0E 

1.7 Дії та поведінка студентів 

Комунальні коледжі, так само як і університети, зобов’язані забезпечити 
фізичну безпеку своїх студентів, створюючи при цьому безпечні та спокійні 
умови навчання. Іноді студентські дії вимагають серйозної уваги та усунення 
наслідків.  

Зазвичай, комунальні коледжі приймають детальний кодекс поведінки 
студентів, який видається в письмовій формі. Кодекс поведінки студентів 
визначає дії, які є шкідливими та руйнівними для досвіду інших студентів, а 
також покарання за шкідливі дії. Також порушення кодексу поведінки повинні 
контролюватись та розбиратись керівництвом з студентської роботи у 
співпраці з представниками студентської урядової організації. Таким чином, 
встановлено законний процес винесення рішення, який контролюється 
самими студентами. 

1.8 Правові питання  

Комунальні коледжі зобов’язані дотримуватись декількох статутних вимог, 
багато з яких є федеральними вимогами щодо соціального захисту 
студентів. Приклади цього містять наступне: 

Закон Клері орієнтований на повну безпеку кампуса, вимагає від коледжів 
розкривати інформацію щодо інцидентів або злочинів на та поза територією 
кампуса.   

Титул IX закону про поправки до освіти від 1072 року вимагає забезпечення 
гендерної рівності в освіті, що є важливим з точки зору розгляду коледжами 
злочинів сексуального характеру та домагань 

Закон про права сім’ї на освіту та недоторканість особистого життя (FERPA) 
вимагає від коледжів збереження конфіденційності особових справ 
студентів, починаючи від інформації про найближчих родичів, включаючи 
батьків та чоловіка/дружину без повідомлення та згоди на використання цієї 
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інформації.   
В тих випадках коли студентський склад КК відображає високу частку 
нетрадиційних студентів та/або студентів з фінансово неблагополучних 
сімей, ймовірність що хтось з них повідомить про зловживання або розпочне 
процесуальні дії незначна, тому найвищім пріоритетом коледжу є захист 
прав та забезпечення благополуччя всіх студентів. 

1.9 Дотримання обіцянок 

«Загальний досвід коледжу», якого так прагнуть спеціалісти з студентської 
роботи, знаходиться в межах досяжності студентів коледжу за умови, що їхні 
керівники уважно ставляться до такої амбітної мети та роблять все можливе 
для надання можливостей студентам проживати цей досвід. 

В наступних коротких рекламних відеороликах, ретельно підготовлених КК 
Онондага в Сіракузах, штат Нью-Йорк, можна отримати уявлення про 
студентське життя в коледжі. Їх варто подивитись заради тонкого, але дуже 
потужного послання, яке вони несуть. 

[ВІДЕО КЛІП- КК Онондага - 01] 

Часом краще життя видається надто далеким та не можливим досягти, це 
відбувається до тих пір поки ви не зупинитесь та не зрозумієте, що вам заважає 
не час і не походження, а ваші сумніви та невпевненість. Тому, якщо ви знаєте, 
що заслуговуєте на краще і хочете важко працювати щоб потрапити туди, 
залишається лише вірити в куди ти йдеш. 

[ВІДЕО КЛІП- КК Онондага - 02] 

Подорож до кращого життя може бути наповнена сумнівами та невпевненістю. 
Можливо, вам сказали, що ви нікуди не підете і ви в це повірили. Але в той 
момент, коли ви вирішите залишити це все позаду та усвідомите, що 
незалежно від того, звідки ви вийшли, нічого не повинно ставати на заваді на 
вашому шляху.  

[ВІДЕО КЛІП- КК Онондага - 03] 

Тут не йдеться про те, що вам сказали, що ви прочитали в брошурах або 
побачили на телебаченні. І це не можна зводити лише до оцінок чи балів 
іспитів. Коли ви плануєте вступити до коледжу, єдине, що справді має значення 
це ви, ваше прагнення, ваша відмова сидіти на місці  і ваше рішення зробити 
більше в житті.  Тож зазирніть в себе, подивіться вперед та повірте в те, куди 
вийдете.  

[ВІДЕО КЛІП- КК Онондага - 04] 
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Кампус комунального коледжу, як ніхто інший, професори, які орієнтовані на 
вашу освіту та отримання ступеню, який надає великі можливості, а не великі 
борги. Унікальність КК Онондага полягає не лише в тому, що ми відрізняємось 
від інших коледжів, але й від інших випускників. Подивіться чому наші студенти 
мають сталі показники з працевлаштування, переведення в коледжі та завжди 
займають перші місця. Реєструйтесь сьогодні на SUNYOCC.EDU. 

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

КК Онондага -Віра в свій шлях  2017, Комунальний коледж Онондага, Джерело:  
https://www.youtube.com/watch?v=0MFqHYbdpls 

КК Онондага - Рух вперед 2017, Комунальний коледж Онондага, Джерело:  
https://www.youtube.com/watch?v=0pQBn7l8LRg 

КК Онондага - Віра в свій шлях  2017, Комунальний коледж Онондага, Джерело:  
https://www.youtube.com/watch?v=ls4D-wAiuUU 

Реєструйтесь сьогодні, Комунальний коледж Онондага, Джерело:  
https://www.youtube.com/watch?v=Slf9665MTgo 

1.10 Дякую 

Ми сподіваємось що цей модуль допоміг вам краще зрозуміти студентську 
роботу комунального коледжу.  З наступного модуля ви дізнаєтесь про 
питання, пов’язані з викладанням та навчання в комунальних коледжах. 

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

• Південно-західний спортивний центр штату Флорида: 
http://nwfraiders.com/athletics/facilties/arena_gallery/index 

• Довідник для студента державного коледжу східної Флориди: 
http://www.easternflorida.edu/student-life/documents/2016-17-student-
handbook.pdf 

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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