1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Консультативно-інформаційний центр приватного закладу вищої
освіти «Київський міжнародний університет» (в подальшому –
Консультативний центр) є структурним підрозділом приватного закладу
вищої освіти «Київський міжнародний університет», розташованим в
районному або обласному центрі, в якому здійснюється робота по наданню
консультативно-інформаційних послуг учням, вихованцям і слухачам за
різними напрямами освіти, в питаннях підготовки до ЗНО, вступу до ЗВО.
1.2.
Консультативний центр надає такі послуги:
1.2.1. надання консультацій щодо можливостей здобуття вищої освіти у
закладі вищої освіти, в т.ч. Коледжі;
1.2.2. надання консультацій з навчальних предметів для учнів шкіл, ліцеїв,
гімназій;
1.2.3. надання інформації про напрями освіти та спеціальності, з яких
здійснюється підготовка в університеті і Коледжі Київського
міжнародного університету;
1.2.4. сприяє набору на підготовчі курси у місті Києві;
1.2.5. сприяє залученню учнів до інтелектуальних ігор, конкурсів, проектів,
олімпіад, універсіад;
1.2.6. проводить активну профорієнтаційну роботу;
1.2.7. сприяє активному залученню шкільної молоді регіону до різноманітних
форм профорієнтаційної роботи по здійсненню профільної
самореалізації;
1.2.8. направлення вихованців, учнів і слухачів на навчання до Київського
міжнародного університету з метою підготовки до вступу на навчання
до закладу вищої освіти;
1.2.9. направлення вихованців, учнів і слухачів на навчання до Київського
міжнародного університету.
1.3.
Консультативний центр з метою визначення рівня підготовки
вихованців, учнів і слухачів проводить організаційно-масову роботу у формі
олімпіад, конкурсів, інтелектуальних ігор та в інших формах.
1.4.
Навчання і виховання слухачів у Консультативному центрі
здійснюється у позаурочний та позанавчальний час.
1.5.
Консультативний центр створюється, реорганізується та
ліквідується наказом президента Київського міжнародного університету.
1.6.
Консультативний центр не має статусу юридичної особи, у своїй
діяльності підпорядкований і підзвітний приватному закладу вищої освіти
«Київський міжнародний університет».
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1.
Метою створення і діяльності Консультативного центру є:
2.1.1. здійснення профорієнтаційних заходів щодо можливостей здобуття
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особою доуніверситетської підготовки;
2.1.2. сприяння залученню учнів до інтелектуальних ігор, конкурсів,
проектів, олімпіад, універсіад;
2.1.3. пошук розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих
вихованців, учнів і слухачів;
2.1.4. розширення і поглиблення знань, умінь і навичок осіб з шкільних
дисциплін, які передбачають профільне спрямування учнів, вихованців
і слухачів для вступу у заклади вищої освіти, поглиблення,
систематизація знань із предметів, які виносяться на конкурс
сертифікатів ЗНО, отримання додаткової освіти, спрямованої на
здобуття знань, умінь та навичок за інтересами;
2.1.5. розширення загального світогляду учнів, вихованців, слухачів,
формування в них наукового світогляду, інтересів до різних галузей
науки, розвиток індивідуальних здібностей та нахилів.
2.2.
Навчання в Університеті проводиться за затвердженими у
встановленому порядку програмами.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ
3.1.
Консультативний центр здійснює свою діяльність на основі
вказівок, наказів і розпоряджень керівництва Університету, прийнятих в
межах їх компетенції, Статуту Київського міжнародного університету та
даного Положення.
3.2.
Консультативний центр функціонує як структурний підрозділ
Університету.
4. УПРАВЛІННЯ КОНСУЛЬТАТИВНИМ ЦЕНТРОМ
4.1.
Загальне керівництво Консультативним центром здійснює
завідувач, який діє на засадах єдиноначальності і несе повну відповідальність
за результатами роботи Консультативного центру, призначається
президентом Університету і підзвітний йому.
4.2.
Завідувач Консультативного центру в своїй поточній діяльності
підпорядкований президенту Університету і зобов’язаний виконувати усі
його вказівки, накази і розпорядження видані в межах його компетенції.
4.3.
Завідувач Консультативного центру на підставі доручення діє від
імені Університету, представляє його в усіх органах, організаціях, установах,
дає доручення працівникам.
4.4.
Завідувач Консультативного центру в межах своєї компетенції
забезпечує:
4.4.1. залучення до навчання на підготовчих курсах Університету учнів шкіл
регіону;
4.4.2. залучення до інтелектуальних ігор, змагань, олімпіад, що проводяться в
Університеті учнів шкіл регіону;
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4.4.3. проведення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл регіону.
5. КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА
5.1.
Консультативно-інформаційна робота є основним видом
діяльності Консультативного центру, в якій беруть участь керівництво,
педагогічні працівники, допоміжний персонал, учні і слухачі.
5.2.
Консультативно-інформаційна робота складається з планування,
організації та проведення всіх видів консультативно-інформаційної
діяльності, занять та заходів.
5.3.
Направлені у Консультативний центр працівники при виконанні
покладених
на
них
обов’язків
підпорядковуються
завідувачу
Консультативного центру.
6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність
здійснюється в межах бюджету Університету.

Консультативного

центру

7. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ
7.1. Ліквідація або реорганізація Консультативного центру здійснюється
за рішенням президента Університету за погодженням із засновником.
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