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ДОГОВІР
про наукове співробітництво

між Національною академією наук України
та Академією наук Республіки Башкортостан

С т а т т я  1
Національна академія наук України і Академія 

наук Республіки Башкортостан (надалі імену-
ються «Сторони») дійшли висновку про доціль-
ність розвитку співробітництва з таких пріори-
тетних напрямків:
• фундаментальні і прикладні дослідження в галузі 

гуманітарних, природничих та технічних наук;
• розробка наукових, науково-технічних і со ці-

ально-економічних проблем, що мають важли-
ве значення для народного господарства і куль-
тури України і Республіки Башкортостан;

• взаємний обмін інформацією, в тому числі про 
виконання наукових програм, наукові досягнен-
ня та відкриття, існуючу мережу інформаційних 
банків і баз знань з пріоритетних напрямів нау-
ки, використання відповідних зарубіжних ме-
реж, архівів, спеціалізованих вчених рад, а також 
про конференції, прогресивні форми зв’язку ака-
демічної науки з виробництвом і бізнесом;

• експертиза науково-дослідних робіт, рецензу-
вання наукових статей, монографій;

• сприяння в підготовці наукових кадрів, у тому 
числі шляхом навчання в аспірантурі, докторан-
турі, стажування, обміну вченими, аспірантами;

• організація і проведення наукових конферен-
цій, симпозіумів та нарад.

С т а т т я  2
Сторони погодилися здійснювати співробіт-

ництво на основі відповідних договорів, угод і 
протоколів, які укладаються науковими устано-
вами та організаціями, що несуть повну відпові-
дальність за дотримання своїх зобов’язань.

С т а т т я  3
Сторони домовилися обмінюватися досвідом 

організації наукових досліджень, а також інфор-
мувати один одного про розробку нових законо-
давчих актів у галузі науки.

С т а т т я  4
Сторони домовилися проводити взаємні роз-

рахунки за діючими прейскурантами і договірни-
ми цінами, які погоджуються і обговорюються у 
відповідних договорах. У цих же договорах обго-

ворюються види валют для розрахунку. Сторони 
будуть утримуватися від дій, які можуть завдати 
економічної та іншої шкоди один одному.

С т а т т я  5
Сторони вважають, що у здійсненні співробіт-

ництва можуть брати участь установи та органі-
зації, розташовані на території України та Респу-
бліки Башкортостан, незалежно від форм влас-
ності та відомчої підпорядкованості. Можливе 
створення спільних тимчасових наукових колек-
тивів, експедицій. За згодою Сторін у співробіт-
ництві можуть брати участь наукові установи, 
організації та підприємства інших держав.

С т а т т я  6
Сторони домовилися сприяти роботі вчених 

на унікальному устаткуванні. Умови роботи ви-
значаються окремою угодою.

С т а т т я  7
Сторони можуть брати участь в реалізації на-

укових програм і планів, що здійснюються в рам-
ках підписаних ними угод про наукове співробіт-
ництво із зарубіжними країнами.

Порядок здійснення цього співробітництва, а 
також представництво у міжнародних неурядо-
вих організаціях визначаються окремою угодою.

С т а т т я  8
Сторони, їх наукові установи і організації за-

безпечують гуртожитком і/або готелем аспіран-
тів, докторантів, стажистів і відряджених науко-
вих співробітників Сторони, яка приймає, що 
прибувають в наукові установи відповідної Сто-
рони на основі цього Договору за рахунок Сторо-
ни, яка направляє.

С т а т т я  9
Сторони домовилися сприяти одна одній в по-

ліграфічно-видавничій справі і розповсюдженні 
серед установ Сторін наукових видань та іншої 
видавничої продукції Сторін.

С т а т т я  1 0
Сторони зобов’язуються забезпечувати спів-

робітників іншої Сторони можливістю користу-
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ватися поліклініками (при наявності страхового 
полісу), бібліотеками, архівами під час перебу-
вання їх на основі цього Договору у відряджен-
нях на території іншої держави.

С т а т т я  1 1
Сторони домовилися підтримувати участь вче-

них однієї Сторони в роботі наукових, експертних 
рад та редколегій наукових журналів іншої Сто-
рони на правах членів цих рад і редколегій.

С т а т т я  1 2
Сторони домовилися щодо питань, які зачіпа-

ють інтереси декількох наукових установ кожної 
Сторони або потребують згоди уряду України 
або уряду Республіки Башкортостан, у разі необ-
хідності укладати окремі угоди між собою.

С т а т т я  1 3
Цей Договір набирає чинності з моменту його 

підписання обома Сторонами і діє протягом 5 ро-
ків. Договір автоматично продовжується на на-
ступний п’ятирічний період, якщо жодна зі Сто-
рін в письмовій формі не пізніше ніж за 1 рік до 
закінчення терміну дії Договору не повідомить 
іншу про необхідність зміни або припинення 
строку дії Договору.

С т а т т я  1 4
Цей Договір набуває чинності з моменту його 

підписання. Договір підписаний «28» березня 
2012 року у двох екземплярах українською та 
російською мовами. Обидва тексти мають од-
накову силу.

ПРОТОКОЛ 
между Национальной академией наук Украины
и Академией наук Республики Башкортостан

о научном сотрудничестве

Национальная академия наук Украины и Академия наук Республики Башкортостан, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, с целью практической реализации Договора о научном со-
трудничестве между Национальной академией наук Украины и Академией наук Башкортостан, 
подписанного 28 марта 2012 года в г. Киев, руководствуясь стремлением дальнейшего развития 
научного сотрудничества и наполнения его конкретным содержанием, договорились о таком:

1. Утвердить Программу научного сотрудничества между Национальной академией наук Украины 
и Академией наук Республики Башкортостан, которая прилагается (именуемую Программой).

2. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора о научном сотрудничестве 
между Национальной академией наук Украины и Академией наук Башкортостан, подписанного 
28 марта 2012 года в г. Киев.

3. По взаимному согласию Сторон в Программу, утвержденную настоящим Протоколом, могут 
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющими-
ся неотъемлемой частью Программы.

4. Настоящий Протокол вступает в силу с даты последнего подписания Сторонами и действует 
до полного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

Совершено в двух экземплярах на русском языке:
в г. Уфа

24 октября 2012 г.
в г. Киев

02 ноября 2012 г.
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ПРОГРАММА
научного сотрудничества между

Национальной академией наук Украины
и Академией наук Республики Башкортостан

Утверждена
Протоколом о научном сотрудничестве между

Национальной академией наук Украины 
и Академией наук Республики Башкортостан

от 02 ноября 2012 года

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

1. Достижение предельного упрочнения на но-
структурированых металлических материалов

Исполнители:
Институт физики перспективных материалов 

Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета: чл.-корр. АН РБ, д.ф.-м.н., 
проф. Р.З. Валиев;

Институт проблем материаловедения 
им. И.Н. Францевича: первый зам. дир. Ин-
ститута акад. НАН Украины С.А. Фирстов.

2. Разработка и исследование новых методов 
интенсивной пластической деформации для на-
ноструктурирования металлов и сплавов

Исполнители:
Академия наук Республики Башкортостан, 

Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет, Институт механики УНЦ 
РАН: д.ф.-м.н., проф. Р.З. Валиев, Г.И. Рааб, 
С.Ф. Урманчеев;

Донецкий физико-технический институт 
им. А.А. Галкина: дир. Института чл.-корр. 
НАН Украины В.Н. Варюхин; гл. науч. сотр. 
д.т.н., проф. Я.Е. Бейгельзимер.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

3. Разработка тест-системы для определения 
авидности антител к вирусу генитального герпеса

Исполнители:
ГБОУ ВПО Башгосмедуниверситет: зав. каф. 

фундаментальной и прикладной микробиологии 
д.м.н., проф. А.Р. Мавзютов; зав. каф. дерматове-
нерологии д.м.н., проф. З.Р. Хисматуллина;

Институт микробиологии и вирусологии 
им. Д.К. Заболотного: чл.-корр. НАН Украины 
Н.Я. Спивак.

4. Разработка пробиотичных препаратов на 
основе лакто- и бифидобактерий для коррекции 
иммунитета

Исполнители:
ГБОУ ВПО Башгосмедуниверситет: зав. каф. 

фундаментальной и прикладной микробиологии 
д.м.н., проф. А.Р. Мавзютов; проф. каф. госпи-
тальной педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии д.м.н. А.А. Нижевич; зав. каф. микро-
биологии, вирусологии и иммунологии д.м.н., 
проф. З.Г. Габидуллин;

Институт микробиологии и вирусологии 
им. Д.К. Заболотного: чл.-корр. НАН Украины 
Н.Я. Спивак.

5. Разработка методологических подходов 
для исследования специфической антивирус-
ной активности препаратов иммуноглобулинов

Исполнители:
ГБОУ ВПО Башгосмедуниверситет: зав. каф. 

фундаментальной и прикладной микробиологии 
д.м.н., проф. А.Р. Мавзютов; проф. каф. госпи-
тальной педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии д.м.н. А.А. Нижевич; зав. каф. микро-
биологии, вирусологии и иммунологии д.м.н., 
проф. З.Г. Габидуллин;

Институт микробиологии и вирусологии 
им. Д.К. Заболотного: зав. лаб. репродукции ви-
русов к.б.н. Н.В. Нестерова.

6. Экспериментальные исследования специ-
фической антивирусной активности препаратов 
иммуноглобулинов
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Исполнители:
ГУ Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ: 

проф. В.Б. Мальханов;
Институт микробиологии и вирусологии 

им. Д.К. Заболотного: зав. лаб. репродукции ви-
русов к.б.н. Н.В. Нестерова.

7. Разработка методологических подходов 
для исследования специфической антивирус-
ной активности препаратов иммуноглобулинов

Исполнители:
Филиал «ИММУНОПРЕПАРАТ» Федераль-

ного государственного унитарного предприятия 
«Научно-производственное объединение по ме-
дицинским иммунобиологическим препаратам 
«Микроген» Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ (Уфа): М.М. Алсын-
ба ев, А.Г. Исрафилов, В.В. Хабибуллина, Г.Б. Ку-
дашова, В.Ф. Кулагин;

Институт микробиологии и вирусологии 
им. Д.К. Заболотного: зав. лаб. репродукции ви-
русов к.б.н. Н.В. Нестерова.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

8. Украинские этнические анклавы в Башкор-
тостане: язык и традиционная культура

Исполнители:
Уфимский филиал Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А. Шолохова»: дир. Фили-

ала к.и.н., доц. В.Я. Бабенко; проф. каф. гумани-
тарного образования к.и.н., доц. Д.А. Черниенко;

Институт украинского языка: дир. Института 
д.ф.н. П.Е. Гриценко; с.н.с. к.ф.н. Г.С Кобиринка.

9. Украинцы Республики Башкортостан
Исполнители:

Уфимский филиал Федерального государст-
венного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
«Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А. Шолохова»: дир. Фили-
ала к.и.н., доц. В.Я. Бабенко; проф. каф. гумани-
тарного образования к.и.н., доц. Д.А. Черниенко;

Институт искусствоведения, фольклористики 
и этнологии им. М.Ф. Рыльского: дир. Институ-
та акад. НАН Украины А.А. Скрипник; вед. науч. 
сотр. к.и.н. Г.Б. Бондаренко.

10. Материальная и духовная культура баш-
кирского народа

Исполнители:
Уфимский филиал Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования 
«Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А. Шолохова»: дир. Фили-
ала к.и.н., доц. В.Я. Бабенко; проф. каф. гумани-
тарного образования к.и.н., доц. Д.А. Черниенко;

Институт искусствоведения, фольклористики 
и этнологии им. М.Ф. Рыльского: дир. Институ-
та акад. НАН Украины А.А. Скрипник; вед. науч. 
сотр. к.и.н. Г.Б. Бондаренко.




