
Цель и задачи СНО(1):
Студенческое научное общество (СНО) – создано с целью содей-
ствия творческой самореализации молодёжи в научно-исследо-
вательской и проектной деятельности, направленной на 
повыше-ние имиджа ГВУЗ «ПГТУ» и всестороннее инновационное 
развитие громады города, региона, страны;
1.привлечение к научной и организационной деятельности студентов, 
учащихся средних школ, лицеев региона, в т.ч. путем содействия в 
организации: Малой академии наук (городской и областной этапы); 
ежегодной Региональной студенческой конференции «Наука – первые 
шаги» (формирование Сертификатов школьникам,  благодарностей 
учителям и учебным заведениям);

2. коммерциализация инновационных идей через создание 
студенческих проектных команд (стартапы, инвестиционные 
проекты, гранты);

3. помощь в организации и проведении Всеукраинских и 
Международных научных конференций, олимпиад, тренингов, 
семинаров, круглых столов и т.д.;



Цель и задачи СНО(2):
4. налаживание научно-практических связей со 
студентами других ВУЗов (бартер по участию в 
конференциях и публикации трудов конференций);

5.представление научной, исследовательской и организационной помощи 
любым внешним заказчикам (городские конкурсы «Город нашими руками» и 
других); 
6.координация взаимодействия между студентами и руководством ГВУЗ 
«ПГТУ» (совместные команды для решения  проблем);
7. создание системы морального и материального стимулирования по 
результатам научной и проектной работы (в частности, согласование 
•Положения о стипендиальном обеспечении, в части дополнительных балов к 
рейтингу студентов за участие в научной и научно-технической 
деятельности  и общественной жизни);
8. содействие выпускникам в получении рабочих мест (путем выдачи 
•наиболее талантливым студентам  «Рекомендации для трудоустройства», 
помещенной в Удостоверении члена СНО, отражающем достижения 
выпускника (статьи, тезисы, участие в Конкурсах, олимпмадах,  
регистрация патентов).



Запрошуємо
на ЗБОРИ (по 2-4 студента з факультету)

«Організація проведення ХІ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«НАУКА – ПЕРШІ  КРОКИ» (24-28.04.17): дипломи 
переможцям, сертифікати школярам, 

подяки вчителям та школам".

Коли: 6 квітня 2017 г. об 11.30. 

Місце проведення: 11 корпус, 1 поверх, Регіональний 
навчальний центр бізнес-навичок (РНЦБН).

Просимо заповнити нову форму вступу до СНТ, яка 
знаходиться на сайті ПДТУ в рубриці «СНТ»
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn48oIzWAnC
jw7kU7qTAR975VyFUzJDTPB1MVFMs_zfWIyWg/viewform
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn48oIzWAnCjw7kU7qTAR975VyFUzJDTPB1MVFMs_zfWIyWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn48oIzWAnCjw7kU7qTAR975VyFUzJDTPB1MVFMs_zfWIyWg/viewform


МАСТЕР-КЛАС "Як підготувати проект 
для отримання фінансування на його 
впровадження (грант). Частина 1."
в рамках Школи проектного менеджменту (далі ШПМ) від 
Регіонального навчального центру бізнес-навичок «Приазов'є» є 
можливість отримати систематизоване навчання зі створення 
проектів, на практиці сформувати аплікаційну форму та зрозуміти як 
потрібно звітувати за наданим фінансуванням.

Частина 1 МАСТЕР-КЛАСУ: види проектів; джерела їх фінансування; 
етапи  складання; створення команди проекту.

Практика: «На яку ідею власного проекту можливо отримати 
фінансування від міжнародних донорів?"

Для кого? 

2-4 студента з факультету + керівник (аспірант/викладач)

Коли? 10 квітня,14.00 -16.00 у РНЦБН (11 корпус, 1 поверх)

Автор: Куровська А.А., співавтори: студенти - ментори ШПМ.



 АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПУ 

в Студентське наукове товариство ДВНЗ «ПДТУ»
Якщо ТИ позитивна та цікава людина! 

Прагнеш реалізувати власні ідеї та брати участь в різноманітних 
проектах та грантах –

реєструйся в Студентському науковому товаристві!
СНТ – Створюєш Науку Ти! :)

Просимо заповнити нову форму АНКЕТИ для вступу до СНТ, 
яка знаходиться на сайті ПДТУ в рубриці «СНТ» 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn48oIzWAnCjw7kU7qT
AR975VyFUzJDTPB1MVFMs_zfWIyWg/viewform

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn48oIzWAnCjw7kU7qTAR975VyFUzJDTPB1MVFMs_zfWIyWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn48oIzWAnCjw7kU7qTAR975VyFUzJDTPB1MVFMs_zfWIyWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn48oIzWAnCjw7kU7qTAR975VyFUzJDTPB1MVFMs_zfWIyWg/viewform

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

