
Договор № УЧ02-13 

на прохождение практики студентами Филиала 

Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 

 

 

г. Ереван                                         «05» ноября 2020 г. 

 

Филиал Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в г. Ереване 

в лице исполнительного директора Павла 

Дантоновича Сафаряна, действующего на 

основании Доверенности № 346-19/010-50 от 

18.12.2019 г. (далее - Филиал), с одной стороны и 

ООО «High Intelligence» (далее - Организация), в 

лице директора Вачагана Гургеновича Ваградяна 

с другой стороны (далее - Стороны), заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Филиал направляет, а Организация принимает 

студентов для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практики. 

Количество, имена и курс студентов, а также виды 

и сроки прохождения практики определяются на 

основании письменного обращения Филиала об 

организации практики студентов, направляемого 

не позднее недели до начала прохождения 

практики в каждом учебном году. 

Целью практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических 

навыков в области выбранной специальности. 

 

 

 

 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Предоставить возможность прохождения 

практики студентам (далее - студенты-

практиканты). 

2.1.2. Создать необходимые условия для 

выполнения студентами-практикантами практики. 

Не допускать вовлечения студентов-практикантов 

Պայմանագիր № УЧ02-13 

Երևան քաղաքում Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան 

Մոսկվայի պետական համալսարանի 

մասնաճյուղի ուսանողների պրակտիկան 

անցկացնելու մասին 

 

ք. Երևան                                «05» նոյեմբերի 2020 թ. 

 

Երևան քաղաքում Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան 

Մոսկվայի պետական համալսարանի 

մասնաճյուղը (այսուհետ՝ Մասնաճյուղ) ի դեմս 

գործադիր տնօրեն՝ Պավել Դանտոնի 

Սաֆարյանի, ով գործում է 18.12.2019 թ. տրված 

թիվ 346-19/010-50 Լիազորագրի հիման վրա, մի 

կողմից, և «High Intelligence» ՍՊԸ  (այսուհետ՝ 

Կազմակերպություն), ի դեմս  տնօրեն՝ Վաչագան 

Գուրգենի Վահրադյանի, մյուս կողմից 

(այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն 

պայմանագիրը հետևյալի մասին. 

 

1. Պայմանագրի առարկան 

1.1. Մասնաճյուղն ուղարկում է, իսկ 

Կազմակերպությունն ընդունում է 

ուսանողներին՝ ուսումնական, արտադրական  և 

նախադիպլոմային պրակտիկայի անցնելու 

համար: Ուսանողների քանակը և անունները, 

կուրսը, ինչպես նաև պրակտիկայի տեսակը և 

անցկացման ժամկետները յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարվա համար որոշվում են 

Մասնաճյուղի կողմից ուղարկվող նամակի 

հիման վրա, որը ուղարկվում է յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարի՝ պրակտիկայի անցկացման 

սկզբից ոչ ուշ, քան մեկ շաբաթ առաջ: 

Պրակտիկան նպատակ ունի ընդլայնելու և 

ամրապնդելու ուսանողների տեսական 

գիտելիքները և տվյալ մասնագիտության 

շրջանակներում գործնական հմտությունների 

ձևավորելը: 

 

2. Կողմերի պարտականությունները 

2.1. Կազմակերպությունը պարտավորվում է. 

2.1.1. Պրակտիկա անցնելու հնարավորություն 

ընձեռել ուսանողներին (այսուհետ՝ ուսանող-

պրակտիկանտներ): 

2.1.2. Պրակտիկան իրականացնելու 

նպատակով ուսանող-պրակտիկանտների 



на работах, не соответствующих программе 

практики. 

 

 

 

2.1.3. Назначить руководителя практики от 

Организации квалифицированного специалиста, 

для координации работы и оказания содействия 

студентам-практикантам в прохождении 

практики. 

2.1.4. Организовать для студентов-практикантов 

консультации, инструктажи по тематике 

практики, необходимые для успешного освоения 

студентами-практикантами программы практики. 

 

2.1.5. Предоставить студентам-практикантам 

возможность пользоваться нормативной 

документацией в целях выполнения ими 

программы практики, индивидуального задания 

студентов-практикантов (при наличии) в рамках 

программы практики. 

 

2.1.6. Обеспечить контроль и учет выполнения 

студентами-практикантами календарного плана-

графика прохождения практики. Вести учет 

посещения практики студентами-практикантами. 

Обо всех случаях нарушения студентами-

практикантами правил внутреннего распорядка 

Организации, календарного плана-графика 

прохождения практики – направлять уведомление 

в адрес Филиала. 

 

 

2.1.7. Обеспечить студентов-практикантов при 

необходимости медицинской помощью. 

 

2.1.8. Расследовать и учитывать несчастные 

случаи, если они произойдут со студентами-

практикантами во время практики в Организации 

в соответствии с законодательством Республики 

Армения. 

 

2.1.9. По окончании практики выдать студентам-

практикантам текстовые, цифровые и графические 

материалы, собранные во время практики, а в 

случае необходимости направить их в Филиал. 

համար ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ: 

Չթույլատրել ուսանող-պրակտիկանտների 

ներգրավումը այնպիսի աշխատանքներում, 

որոնք չեն համապատասխանում պրակտիկայի 

ծրագրին: 

 

2.1.3. Նշանակել Կազմակերպության կողմից 

պրակտիկայի որակավորված ղեկավար, 

աշխատանքի համակարգման և ուսանող-

պրակտիկանտներին պրակտիկայի ընթացքում 

աջակցելու համար: 

2.1.4. Ուսանող-պրակտիկանտների կողմից 

պրակտիկայի ծրագրի արդյունավետ ընկալման 

համար պրակտիկայի թեմատիկայով ուսանող-

պրակտիկանտների համար կազմակերպել 

խորհրդատվություն, հրահանգավորումներ: 

2.1.5. Ուսանող-պրակտիկանտներին 

հնարավորություն ընձեռել օգտվել նորմատիվ 

փաստաթղթերից, իրենց կողմից պրակտիկայի 

ծրագրի նպատակների, պրակտիկայի ծրագրի 

շրջանակներում առկայության 

դեպքում՝անհատական առաջադրանքների 

կատարման համար: 

2.1.6. Իրականացնել ուսանող-

պրակտիկանտների կողմից պրակտիկայի 

օրացույցային գրաֆիկի պահպանման 

հսկողություն և հաշվառում: Հետևել ուսանող-

պրակտիկանտների պրակտիկայի 

հաճախումներին: Կազմակերպության ներքին 

կանոնակարգի, պրակտիկայի անցման 

օրացույցային գրաֆիկի խախտման 

յուրաքանչուր դեպքի վերաբերյալ Մասնաճյուղի 

հասցեին ծանուցագիր ուղարկել: 

 

2.1.7. Անհրաժեշտության դեպքում ուսանող-

պրակտիկանտներին ապահովել բժշկական 

օգնությամբ: 

2.1.8. ՀՀ օրենսդրության համաձայն հետազոտել 

և հաշվառել դժբախտ պատահարները, եթե 

դրանք տեղի կունենան ուսանող-

պրակտիկանտների հետ 

Կազմակերպությունում, պրակտիկան անցնելու 

ընթացքում: 

2.1.9. Պրակտիկայի ավարտին ուսանող-

պրակտիկանտներին տրամադրել պրակտիկայի 

ընթացքում հավաքված տեքստային, թվային և 



Подготовить и направить в адрес Филиала отчет о 

прохождении практики студентами-

практикантами. 

 

2.2. Филиал обязуется: 

2.2.1. Предоставить Организации программу 

практики, утвержденную директором Филиала, 

индивидуальное задание студентов-практикантов 

(при его наличии). Согласовать с Организацией и 

предоставить календарный план-график 

прохождения практики студентами-

практикантами. 

 

 

2.2.2. Назначить руководителя практики от 

Филиала квалифицированного преподавателя 

Филиала, для координации работы и оказания 

содействия студентам-практикантам в 

прохождении практики. 

 

 

2.2.3. Направить в Организацию студентов-

практикантов в сроки, предусмотренные 

календарным планом-графиком прохождения 

практики. 

2.2.4. Провести инструктаж студентов- 

практикантов по прохождению практики. 

 

2.2.5. Расследовать и учитывать несчастные 

случаи, если они произойдут со студентами-

практикантами во время практики в Организации 

в соответствии с законодательством Республики 

Армения. 

 

2.2.6. Оказывать необходимую методическую 

помощь Организации в проведении практики 

студентов – практикантов. 

3. Сроки действия Договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу после 

его подписания Сторонами и действует до 31 

июля 2024 г. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут 

по инициативе одной из Сторон. 

 

 

 

գրաֆիկական նյութերը, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում դրանք ուղարկել Մասնաճյուղ: 

Պատրաստել և Մասնաճյուղի հասցեին 

ուղարկել հաշվետվություն՝ ուսանող-

պրակտիկանտների պրակտիկայի մասին: 

2.2. Մասնաճյուղը պարտավորվում է. 

2.2.1. Կազմակերպությանը տրամադրել 

Մասնաճյուղի տնօրենի կողմից հաստատված 

պրակտիկայի ծրագիրը, առկայության դեպքում՝ 

ուսանուղ-պրակտիկանտների անհատական 

առաջադրանքը: Համաձայնեցնել և 

Կազմակերպությանը տրամադրել ուսանող-

պրակտիկանտների պրակտիկայի անցման 

օրացույցային գրաֆիկը: 

 

2.2.2. Մասնաճյուղի կողմից նշանակել 

պրակտիկայի ղեկավար, Մասնաճյուղի 

որակավորված դասախոս, աշխատանքի 

համակարգման և պրակտիկայի անցման 

ընթացքում ուսանող-պրակտիկանտներին 

աջակցություն ցուցաբերելու համար: 

 

2.2.3. Պրակտիկայի անցման օրացույցային 

գրաֆիկով սահմանված ժամկետներում 

Կազմակերպություն ուղարկել ուսանող-

պրակտիկանտներին: 

2.2.4. Ուսանող-պրակտիկանտների հետ 

հրահանգավորում անցկացնել պրակտիկայի 

վերաբերյալ: 

2.2.5. ՀՀ օրենսդրության համաձայն հետազոտել 

և հաշվառել դժբախտ պատահարները, եթե 

դրանք տեղի կունենան ուսանող-

պրակտիկանտների հետ 

կազմակերպությունում, պրակտիկան անցնելու 

ընթացքում: 

2.2.6. Անհրաժեշտ մեթոդական օգնություն 

տրամադրել Կազմակերպության՝ ուսանող-

պրակտիկանտների պրակտիկան անցկացնելիս: 

3. Պայմանագրի գործողության ժամկետը 

3.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում 

ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2024 թ. 

հուլիսի 31-ը: 

3.2. Սույն պայմանագիրը կարող է Կողմերից 

մեկի նախաձեռնությամբ վաղաժամկետ 

դադարեցվել: 

 



4. Orsercrsenrrocrb Croporr ga HeBbrrroJrrreHr{e

yc;ronuft fiororopa

4.I. Hacroxrquft AoroBop cocraBrreu B AB)rx
gK3eMrrDrP€lX, LrMeroqlrx oAr4 HaKoByro rcpyrAr4rrecKyro

cvny, uo oAHoMy eKseMrrn.Epy Atrs xax,qoft CropoHrr.
4.2. Cropourr Hecyr orBercrBeuHocrb Ba

HeBbrrroJrHeur{e Bo3trox(enHbrx Ha Hr{x o6-rsarerlcrg
rlo oPraHkmarlfir,r yr upoBeAeHriro [paKTrrKr{
CIIyAeHTOB-IIpaKTLIKaHTOB B COOTBeTCTBI4II C

rpDKAaHcKt4M saKouo4arerbcrBoM Pecrry6nuxu
Apuenzx.

4.3. Bce cnopu, BosHlrKaroqfie MexAy cropoHaMrr
ro Hacro.rrqeMy floronopy, paaperrarorc.E B

ycrauoBneuuoM rrop.EAKe, corJracHo 4eftcrnyroqeuy
3aKoHoAarenbcrBy Pecny6;rrarn Apuenr,r-r.
4.4. Hacroxqnft 4oronop cocraBneH Ha pyccKoM 14

apM-aHcKoM .aBbIKax, o6a reKcra -rrB.rr-Erorc.rl paBHo

ayTeHTr,rrrHbrMra I,I rrMeroT oAr{HaKoByro cvny.

5. Opr,r4rvecKr{e elpeca rl rroi4rrr,[cr{ Cropon
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4. Vnqdhphqruunuuluurtrurnrlmplnr-hp'thu1ftuh
urqFtruluJ rft utrhhplr2\ruunuphlnrhrutf rup

4.I. Umlhqur3riurhurqfrpp\urqttrlurb k
hp\ntopfrtt*bhg,
npnbpnthhtrhur{ruurunltnut{utpurtnulprbntd,

3mprupurb2ntptlnrlil$rpp{nr-rf k
ilh\ru\urhoplrtll\:
4.2. Qnrltihppnlurlfiuhurqpnr[1u]uruurhurlrubOtu
urhnrl-

'tIput\ufr\urhurhhpfrqpur\ufr\urtr\ruqrfur\hpqhln
turnnulnrllrphbg {pu4prlurbqurpunulluhmpl nr-hhh
pp2\utnurphlnr-4hulpnulqruururuluurtrururrlntpl nth
hb\pnui ZZ
ophhurlpntpprilpuurhriurh{rub\urpqnrl:
4.3. Unrlbupr3ilruhurqpnr{9qrihpfrilfr2hburqurbp
nlnprlhdhpp[rupqru{nprlmilhh ZZ
qnpbnrlophhurlpntpprtf puuhilrutr{urb\urpqnq:
4.4. Um3h ulurSilurhurqbpp \ruqrftlurb k hur3hphh
h nntuhphtr thqmhhpnrl, nh+ npntil hp\nr
tnhpuurhph I hur{uuurpurqnp hh:

5.Fpurlruprutnu\ruh hruughtrhp h \n{ilhptr
uulnFulqpnr-fdl nttrtrhp
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