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І. Загальні положення 

 

Науково-просвітницьке товариство студентів Дніпропетровської академії 

музики ім. М. Глінки (далі – НПТС академії), проводить діяльність за чинним 

законодавством, статутом академії та даним положенням.  

Основними принципами діяльності НПТС постають органічний зв'язок 

навчання та науково-просвітницької роботи студентів, а також рівноправність 

усіх членів товариства та гласність у їх роботі.  

 

ІІ. Мета, завдання НПТС 

 

Метою діяльності НПТС є всебічне сприяння наукові та просвітницькій 

діяльності студентів академії.  

Низку основних завдань НПТС складають підтримка талановитих 

студентів навчального закладу, сприяння формуванню умов для розкриття 

потенціалу студентів, організація та розвиток міжвузівського та міжнародного 

наукового й культурного співробітництва. 

У досягненні вищезазначеного студентське науково-просвітницьке 

товариство організовує роботу молоді у наукових, культурно-мистецьких 

осередках, представляє кафедрам та вченій раді академії певні пропозиції щодо 

розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів.  

Адміністрація заохочує молодь до участі у наукових конференціях, 

творчих проектах, сприяє розвитку міжвузівського співробітництва.  

Для забезпечення діяльності НПТС керівництво академії закріплює за 

студентським науково-просвітницьким товариством певну аудиторію, 

оргтехніку й створює необхідні умови для його ефективної науково-

просвітницької та творчої діяльності.  

Ректорат, деканат академії всебічно сприяють найповнішому 

інформаційному забезпеченню студентського науково-просвітницького 
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товариства (бібліотека, Інтернет мережа, концертно-конкурсні заходи 

всеукраїнського та міжнародного статусів).  

 

ІІІ. Члени та склад НПТС 

 

У роботі НПТС можуть брати участь всі студенти академії. Їх робота 

може бути як теоретичною, так і практичною у ході здійснення науково-

просвітницької діяльності. Активну участь у підготовці студентських наукових 

доповідей беруть науково-педагогічні працівники академії. Підготовлені 

доповіді повинні оприлюднюватися у рамках  щорічної міжвузівської 

студентської науково-практичної конференції та підлягають публікації у збірці 

наукових праць академії.  

Щороку склад студентського науково-просвітницького товариства 

оновлюється новими членами, вступ яких до наукової молодіжної громади 

визначається щонайперше їх активною дослідницькою, просвітницькою 

діяльністю у сфері музичного мистецтва та його взаємозв’язків з культурно-

мистецькою палітрою сьогодення.  

 

IV. Керівництво НПТС 

 

Вищим керівним органом НПТС є правління. Його члени складають 

найбільш активну групу студентів, які здійснюють системну й активну наукову, 

просвітницьку роботу.  

 

   

     

 

   

  

 


