
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



MiHicTepcTBo освiти та науки Украiни
Щонбаська державна машинобулiвна академiя

вул. Академiчнц72,м. Краматорськ, .Щонецька обл., 843 13. Р/р 35220001000074. Код еДПОУ 02070789
Тел. (062б) 41-68-09. Факс (0626) 41-63-15. Web: http://www.dgma.doпetsk.ua. Е-mаil dgrпа@dgmа.dопеtskuа

,d 6' Fr2,1i) J1g/,dr- r"Э/t4u*" вiд

l Д"р.оrору Громадсъкоi спiлки
KIT кластер ýонеччини)
Вiнницькiй Я,О.

l Про спiвпрацю

спiлкою <IT кластер .Щонеччини)) ýонбаська державна машинобулiвна

академiя гOтOва взяти участь у спiльнiй дiяльностi з rriдприсмствами, якi

входять в IT кластер для пiдвищення ефективностi вирiшуваних завдань.

Проректор з наук

управлiння розв
та мiжнародн Турчанiн М.А.

З огляду на акryаJlъrriсть пита}Iъ, якi вирiшуються Громадською

6ffi



Додаток да Договору'мiж 
Творчим оý'сдвшrяям KIT,KpaMaTopcbK))

i ýоиýасlкою дер}к88нок} мsчtllкобуяiвлrою

академiею

Пропtоз поцеби Творчого оý'еднанпя KIT-Kpar,raTOPCbX}] 4gl пiдrотовки фахiвtti1 1 _

ýbrrбacbKifi явржавнiй машппобудiвlrifi пкцдемii кg 20t8,2022рокu за yмos виконання

пýприеметвом об'ему вирбннцтва" який плвIIуýться

З урахувпкням ýеоýхiдностi попср,lшtьоrо эiлýору та проф; ц;ноi пцготовкП студеIrтiВ

Ъ'-i*Брr, iмагiстрiв)} ввшкасмо за псобхiдrс вк,пучипr.в Дрю_вiр Tf._6_" 
васryпвifi

i.дg*цii: заýсзпgчИпt прsqдýннf; тryактИк чryдsнтiв на фiрмаr То KIT,KpaMaTopcbK}) за

поперелrriм узк,джевýяi{ yýioв Ьt првелення,

ТOВ СTУШЯ {<.AЛЬТЕРЕГОD

BiHttиKoB

Шнфр i спсцiа.пьнiстъ PiK
2018 2019 2020 202| 2022

l22 Комп'ютЕрнi науки 20 20 20 20 20



ltrcutar:oK,lto l-{rэ гсl вuпу
l,ti>к'l'ворч tt пl об' (,,ttlaH }lJIM rr I'['- l(1laпta горсl,tt,>

i l|nlr бас ыt0 Io лер}I(Еll}fi о lo lt{аlJ.Iип обуJtilзt t oltl
академiсtо

IlрогноЗ ttотребИ 'ГворчогО rlб'сдitаiltlя кI'Г-КраМr&торсьlt)) ;t"liя uiJц,о,Говкll t}ахitзrtill у
l]orrбacbKiй .lleplKaBttiй пrai,l.tttlloбyлiBHii:i iпt*utеплii lla ?018-2022 роки :}it yмol] l]}f IiоIlatillrl

пiдttрисмстзOм 06'с:му виробнuttl,tзаt. lltcий ll.iiанус'гt Oя

UJ иt}р i сгtcttiitllbt,lic,rb PiK
2с1 8 20{9 2020 202l 2а22

I 22 Коlип'tотеlэi,li Hayý}t 2а 20 ./_U 2t} 20
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ак:адемýr



Додаток до ,Щоювору
мЬк Творчим об'еднанням <IТ-Краматорсью)
i,Щонбаською державною мацIинобудЬною
академiею

Прогяоз потреби Творчого об'еднаrrrrя <dT-KpaMaTopcbк> для пiдготовки фахiвцЬ у
flонбаськй державнй машинобlцЬнй академiiна 20|8-2022 роки за )д\,Iов виконання
пiдприемством об' ему виробrшцтва, який плаЕуеться

З ура:rуванням необхйностi попереднього вiдборута профiльяоТ пiдготовки сryдентiв
(бакалаврiв i магiстрiв), вважаемо за необхйне включити в.Щоговiр п.2.6 в наступнй
редакцii: Забезпечити проведення црактик студентЬ на фiрмах ТО <IT-KpaMaTopcbK> за
попереднiм узгодженням р{ов ik проведення.

ТоВ (соЛВЕжЕн))

.Ю. Треть.шсов

Шифр i спецiальнiсть PiK
20l8 201-9 2020 202| 2022

122 Комп'ютернi науки
20 20 20 20 20




