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І. Загальні положення
1.1. Наукове товариство студентів та молодих вчених Київського інституту
музики ім. Р.М. Глієра (далі – НТС Інституту) є самоврядним об’єднанням, що
діє на громадських засадах.
1.2. НТС функціонує відповідно до Законів України: «Про вищу освіту»,
«Про наукову та науково-технічну діяльність», а також відповідних
нормативних документів: наказів Міністерства освіти і науки України, статуту
Інституту, наказів ректора Інституту, розпоряджень проректора з
науково-методичної роботи, проректора з науково-педагогічної діяльності та
інноваційного
розвитку,
Положення
про
організацію
наукової,
науково-технічної діяльності Київському інституті музики ім. Р.М. Глієра та
даного Положення.
1.3. Принципи діяльності НТС Інституту:
- свобода та верховенство наукової творчості, змагальності та конкурентності;
- рівноправність усіх членів НТС Інституту, самоврядування, а також
колегіальність, відкритість та гласність у роботі;
- органічний зв’язок навчання, а також науково-дослідної та творчої роботи у
сфері музикознавства, музичної культурології та музичної педагогіки.

ІІ. Мета та завдання НТС Інституту
2.1. Основною метою діяльності НТС Інституту є всебічне сприяння
науково-творчій діяльності студентів та молодих вчених.
2.2. Основні завдання НТС Інституту:
- сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу
студентів та молодих вчених Інституту;
- пошук та підтримка талановитих дослідників, надання їм всебічної
допомоги;
- сприяння формуванню творчої особистості дослідника, сучасного вченого з
широким демократичним світоглядом;
- організація та розвиток міжвузівського, міжнародного наукового, а також
культурно-мистецького співробітництва;
- інформаційна діяльність тощо.
2.3. Для виконання своїх завдань НТС Інституту:
- приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
- організовує роботу студентів та молодих вчених у наукових осередках;
- представляє інтереси студентів і молодих вчених перед адміністрацією
Інституту та іншими організаціями з питань науково-творчої роботи та
розвитку академічної кар’єри;
- готує та подає Вченій раді, ректорату та структурним підрозділам Інституту
пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності
студентів і молодих вчених;
- популяризує науково-творчу діяльність серед студентської молоді, сприяє

залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної
діяльності, а також
обміну інформацією між молодими вченими та
підвищенню якості наукових досліджень;
- організовує та проводить щорічні наукові конференції, семінари, вебінари,
круглі столи студентів та молодих вчених, а також освітні заходи;
- сприяє та організовує видання наукових праць студентів та молодих вчених;
- проводить конкурси на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для
стимулювання наукових досліджень студентів та молодих вчених;
- представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради, ректорату
Інституту на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;
- сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів і молодих вчених;
- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що
пов'язані з діяльністю НТС Інституту;
- виконує інші функції, що не суперечать законодавству України, відповідним
нормативним документам та даному Положенням.

ІІІ. Членство у НТС Інституту
3.1. У роботі НТС Інституту можуть брати участь всі студенти, а також
молоді вчені віком до 35 років .
3.2. Членом НТС Інституту може бути студент чи молодий вчений, який
визнає Положення про НТС Інституту, а також активно займається
науковою діяльністю в Товаристві.
3.3. Прийом у члени НТС Інституту проводиться на підставі письмової
заяви вступника.
3.4. Член НТС Інституту користується правом:
- обирати та бути обраним у керівні органи Товариства;
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності НТС;
- брати участь у роботі наукових конференцій, семінарів, вебінарів та
інших заходів, що проводить НТС Інституту;
- презентувати результати своєї науково-творчої роботи у друкованих
виданнях;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТС
Інституту.
3.5. Член НТС Інституту зобов'язаний:
- дотримуватись Положення про НТС;
- постійно брати участь у роботі НТС.
3.6. Припинення членства у НТС Інституту:
3.6.1. Член Товариства може бути виключений за порушення Положення
про НТС.
3.6.2. Питання про виключення члена НТС Інституту вирішується рішенням
Ради товариства. За виключеним зберігається право у двохмісячний строк
подати апеляцію до Правління НТС.
3.6.3. Припинення членства в НТС Інституту може бути здійснено також за
заявою члена НТС або у випадку закінчення навчання в Інституті.

IV. Структура та керівні органи НТС Інституту
4.1. Вищим органом НТС є Конференція. В період між Конференціями
вищим керівним органом є Рада НТС.
4.2. Основними структурними одиницями НТС є секції, які створюються за
фаховим принципом на відповідних кафедрах .
4.3. Делегати Конференції обираються з розрахунку один делегат від трьох
членів НТС. Термін повноважень делегата - 1 рік.
4.4. Конференція НТС Інституту:
- приймає Положення про НТС і вносить зміни та доповнення до нього;
- визначає основні напрями діяльності НТС;
- затверджує структуру НТС;
- обирає Голову НТС, заслуховує звіт про його діяльність;
- заслуховує доповіді про роботу секцій.
4.5. Чергова Конференція скликається щорічно Радою НТС. Позачергові
конференції скликаються за рішенням Ради або за вимогою половини від
кількості секцій.
4.6. Конференція правочинна за наявності не менше 2/3 делегатів. Рішення
Конференції вважається прийнятим, якщо воно схвалене шляхом таємного
голосування більшістю присутніх делегатів.
4.7. Рада НТС:
- організовує проведення Конференції;
- виконує доручення Конференції, координує діяльність секцій НТС,
заслуховує звіти голів бюро секцій;
- вносить зміни до персонального складу Ради НТС;
- затверджує заходи, що організовуються та проводяться НТС (конкурси
науково-творчих робіт, конкурси “Кращий студент-науковець”, “Кращий
молодий науковець” тощо).
4.8. Координацію наукової роботи Ради НТС здійснює куратор з числа
науково-педагічних працівників Інституту, який затверджується рішенням
Вченої Ради та наказом ректора Інституту.
4.9. Чергові збори Ради НТС скликаються один раз в квартал. Позачергові
засідання скликаються куратором НТС за необхідності або за вимогою 50%
складу членів Ради чи 50% чисельності секцій.
4.10. Рада НТС правочинна за наявності не менше 50% кількості членів.
Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів Ради.
4.11. До складу Ради НТС входять:
- проректор з науково-методичної роботи Інституту;
- проректор з науково-педагогічної
діяльності та інноваційного
розвитку Інституту;
- куратор НТС Інституту;
- голова НТС Інституту;
- секретар НТС;
- координатори проектів НТС;
- інші особи за рішенням Ради НТС Інституту .

4.12. Голова НТС:
- репрезентує НТС;
- підписує прийняті документи;
- здійснює керівництво поточною роботою;
4.13. Голова
НТС може делегувати окремі повноваження своїм
заступникам.
4.14. Голова НТС обирається Конференцією і затверджується наказом
Ректора університету.
4.15. Секретар НТС:
- обирається Радою НТС за поданням Голови терміном на 1 рік;
- допомагає Голові в організаційних питаннях;
- веде діловодство НТС;

V. Забезпечення діяльності НТС Інституту
6.1. Для забезпечення діяльності НТС Інститут створює необхідні умови для
його ефективної діяльності.
6.2. Ректорат, деканат, навчально-науковий відділ, сайт Інституту сприяють
найповнішому інформаційному, матеріально-технічному та іншому
забезпеченню НТС.
6.3 Адміністрація Інституту не має права втручатися в діяльність НТС крім
випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає
шкоди інтересам вищого навчального закладу.
6.4. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів
(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти,
визначені Вченою радою Інституту.

