
           4. августа 2014. године 

Председник Владе РФ Дмитриј 

Медведев је потписао уредбу о 

стварању десете федералне ВШУ 

(високошколске установе) Русије - 

Кримског Федералног 

Универзитета названог по 

Владимиру Ивановичу 

Вернадском. Ова уредба  је 

означила нову прекретницу у 

историји кримске науке и 

дала нове перспективе за развој 

високог образовања на 

полуострву. За Ректора новог 

Универзитета је именован 

професор, доктор медицинских 

наука Сергеј Георгијевич Донич.

Д.А. Медведев – Председник Владе Руске 

Федерације

 

             "Што се тиче развоја 

високог образовања: наравно да смо 

заинтересовани да овде буду јаки и 

савремени руски универзитети, па 

сматрам да је целисходно да створимо 

нови федерални универзитет на Криму, 

на бази постојећих институција, 

укључујући Тауридски Универзитет 

назван по В.И. Вернадском" – 

Д.А. Медведев.

             На такав начин је, с једне стране, 

Кримски Федерални Универзитет био 

створен нешто више од пре годину дана. 

Али с друге стране, његова историја има 

корене у већ прилично далекој 1918. 

години оснивања Тауридског Универзитета - 

           прве високошколске установе на 

           полуострву, на чијим су темељима 

           стајали веома изузетни руски 

                      научници као што су 

                      В.И. Вернадскиј, Р.И. Гељвиг, 

                      Н. И. Андрусов, 

                      М. М. Богословскиј, 

                      К. Г. Вобљиј, Д.А. Граве, 

                      А.Е. Кеслер, В.А. Обручев. 

                      А.А. Бајков, В.И. Паладин.

 

Зграда Универзитета 

(средина 50-их година)



          У фебруару 1921. године, 

Тауријски Универзитет је преименован 

у Кримски Универзитет назван по 

М. В. Фрунзеу, а током наредне две 

деценије, на основу њега су створене 

три високошколске установе - 

педагошки, медицински и 

пољопривредни институти.

          У различито време, на тој ВШУ 

су дипломирали тако велики научници 

као што је академик Д. И. Шћербаков, 

академик И. В. Курчатов, академик 

К. Д. Cинељников, чланови-дописници 

                 Академије наука СССР 

                 Г. М. Франк, К. И. Шћелкин, 

                 професор А.И. Лебединскиј.

                         Велики терет је пао 

                 на Универзитет у Великом 

                 отаџбинском рату. Многи 

                 наставници и ученици су 

                 отишли да бране своју 

                 Домовину. Њихов хероизам 

                 никада неће бити заборављен 

                 од стране садашњих и 

                 будућих генерације научника, 

                 професора и студената 

                 главне кримске ВШУ.

                        У послератним годинама, 

                ВШУ-е које данас чине 

                Кримски Федерални 

                Универзитет, припремале су 

                високо квалификоване 

                стручњаке из различитих 

                сфера делатности - наставнике 

и научнике, лекаре и инжењере, 

грађевинаре и представнике многих 

других професија.

          Без научника и универзитетских 

дипломаца би били незамисливи сви 

велики успеси који је постигнуо 

совјетски Крим.

Студент Симферопољског 

Државног Универзитета

Абдул Тејфук - Херој 

Совјетског Савеза

          У пост-совјетском периоду ова 

ВШУ је такође наставила да се развија, 

упркос јасним идеолошким и 



економским тешкоћама. 

Управо је током таквих 

тешких година вратио 

свој историјски назив 

Тауријски Универзитет 

назван по имену 

Владимира Ивановича 

Вернадског - изванредног 

руског научника, чији су 

живот и научна делатност 

нераскидиво повезани 

са Крима.

Симферопољски Државни 

Универзитет 

у раним 70-им годинама

                 Идеја о стварању 

нове Федералне ВШУ се родила 

одмах након уједињења Крима 

са Руском Федерацијом. Већ је 

10. априла 2014. године, мање 

од месец дана након историјског 

Кримског референдума, министар 

образовања и науке Руске Федерације 

Дмитриј Викторович  Ливанов званично 

потврдио своју намеру да створи нову 

ВШУ, која ће ујединити све водеће 

научне и образовне центре полуострва.

Сергеј Аксјенов и Сергеј Донич 

на састанку Надзорног 

одбора Универзитета

           У састав Кримског Федералног 

Универзитета названог по 

В. И. Вернадском су ушле водеће 

кримске ВШУ, које су се током година 

показале као угледна научне и 

              образовне базе. Међу њима - 

              Кримски Државни Медицински 

              Универзитет назван по 

              С.И. Георгијевском, Национална 

              академија за заштиту животне 

                             средине и изградње 

                             одмаралишта, 

                             подружница Кијевског 

                             Националног 

                             Економског 

                             Универзитета названог 

                             по Вадиму Хетману, 

                             Кримски 

                             Пољопривредно-

                             Технолошки 



Универзитет и Тавријски Национални 

Универзитет назван по В.И. Вернадском, 

чије име данас носи с поносом КФУ. 

Осим тога, у састав Универзитета је 

ушао велики број истраживачких 

института, лабораторија, библиотека, 

као и Ботаничка башта, названа по 

изванредном научнику, професору и 

првом председнику КФУ Николају 

Васиљевичу Багрову.

           Нови формат ВШУ је омогућио 

да се издвоје приоритетни правци у 

њеном раду. Тако су настали Институт 

                     за економију и менаџмент, 

                     Институт за стране језике, 

                     Правни факултет Тауријске 

                     академије. Посебан акценат 

                     је стављен на 

                     новооснованом Физичко-

                     техничком институту, који 

                     би требало да постане 

                     ковачница инжењерских 

                     кадрова за развој Кримске 

                     индистрије.

Директор Физико-техничког 

института Марина Глумова
          "Наша ВШУ мора 

постати главни научни, 
образовни, културни и експертни 

центар у региону. То мора, с једне 

стране, да расте, да образује елиту која 

ће градити нову руску Крим, а са друге, 

да се створи технологију која ће бити 

покретач економског развоја 

полуострва" - С.Г. Донич.

           Данас је Кримски Федерални 

Универзитет назван по В.И. Вернадском 

највећа и најауторитативнија ВШУ 

на полуострву. Његову структура чини 

10 академија и института, 7 колеџа, 

12 филијала и 40 научних организација.

            За добробит науке на 

универзитету ради више од седам 

хиљада запослених, укључујући и 

288 доктора наука и  

В его структуру входят 10 академий и
12 филиалов

и 40 научных организаций.

288 докторов



више од 1150 

кандидата наука. 

Од 1. септембра 2015. 

године, на Кримском 

Федералном 

Универзитету студира 

више од 36 351 

студената, укључујући 

скоро три хиљаде из 

Сала за предавање 

у Тауријској академији

иностранства - из Украјине, 

Балтичких земаља, Индије, 

Јордана, Либана, Палестине, 

Узбекистана, Грузије, 

Туркменистана, Алжира и других 

земаља,који сврставају КФУ међу 

водећим федералним универзитетима 

у Русији.

         Водећа структурна јединица КФУ 

у сфери привлачења страних студената 

је Медицинска академија названа по 

С.И. Георгијевском, на чијим одељењима 

студира највећи број странаца.

         Показатељ успешног развоја 

Универзитета је повећање броја 

запослених са академским дипломама 

и звањима. Током прошле школске 

године нашег Универзитета додељено 

је 84 научних звања, укључујући 

15 доктора наука и 69 кандидата наука.

23 запослених Универзитета је добило 

             звање професора. 

                        У 2015. године је 

              поднесено 54 пријава за права 

              интелектуалне својине. Од тог 

              броја, 40 - за патенте и 14 - за 

                                 компјутерске 

                                 програме, 23 од 

                                 њих су поднесени 

                                 заједно са 

                                 студентима.

Дискусија пројекта "Дигитални 

универзитет" у оквиру Јалтинског 

међународног економског форума

1150 

36 351
студент, среди



            Захваљујући КФУ Крим има 

прилику да постане лидер у 

иновационим делатностима. Већ сада 

водећи научници Универзитета раде 

на великим пројектима, међу њима - 

"Дигитални универзитет", "Паметна 

фарма", "Паметна болница", као и 

"Центар за нуклеарну медицину", који 

је настао у сарадњи са научно-

истраживачким центром "Курчатовскиј 

институт". У бази њега је планирано не 

само да се обављају истраживања и 

пракса, већ и да обезбеди становништву 

          пружа здравствена помоћ, који ће 

          омогућити дијагнозу болести у 

          својим најранијим фазама.Потписивање споразума 

о сарадњи са НИЦ 

"Курчатовскијим институтом»                        "Кримски 

                Федерални 

                Универзитет има 

                сву неопходну основу 

                за развој овог 

                пројекта. Методе 

                медицине имају 

                потражњу у 

                различитим 

                носологијама, а ми 

                ћемо бити у стању 

                да изградимо опрему 

                за обављање 

напредних истраживања уз учешће 

водећих руских и међународних 

истраживачких центара".

                       Генерални директор Центра 

за разбој нуклеарне медицине НИЦ 

"Курчатовскиј институт" Александар 

Хасин

           Управа Универзитета ставља 

посебан акценат на развојни 

потенцијал студената, не само на 

лекцијама, већ и изван амфитеатра. 

Данас, у овиру КФУ ради велики број 

студентских организација и удружења. 



Међу њима - Студентско веће, 

Синдикална организација студената, 

Студентско позориште, разне спортске 

секције, КВН и "Брејн-Ринг" тимови.

             "Сигуран сам да наши млади 

људи могу да поднесу овај терет на 

раменима, и ефикасно одговоре на 

изазове са којима се данас суочава 

Влада Русије и Председник", — 

Начелник Управе Републике Крим, 

председник Надзорног одбора КФУ 

Сергеј Аксјенов.

            У Русији постоји фундаментално 

другачији државнички однос према 

науци и образовању као према 

индустријама, без којих је немогуће 

успешно развијање и конкурисање на 

међународној арени. Сада универзитет 

има нове озбиљне могућности за развој 

науке и образовања.

            Данас пред Кримским 

Федералним Универзитетом назван по 

В.И. Вернадском стоји важан циљ - 

реализација планова за развој и 

проширавања делатности ВШУ.

            Један од посебно важних циљева 

је модернизација инфраструктуре 

Универзитета. У овом тренутку се 

врше припремни радови за капиталну 

              санацију зграда у структурним 

              јединицамаи подружницама. 

              Од почетка 2015. године је Пројекат нове зграде Кримског 

Федералног Универзитета

 



одређен и одобрен план радова за 

капиталну санацију 37 објеката 

Универзитета и изградњу нових 

академских и стамбених објеката.

             4. августа 2015 године је 

уредбом Министарског већа Крима бр.

704-р извршен пренос имовине, која је 

дата на трајно коришћење универзитета, 

из јавне својине Крима у федералну 

имовину. Након завршетка процедуре 

усвајања имовине у федерално 

власништво почеће се са радом на 

изградњи нових модерних објеката 

Универзитета.

             У оквиру Федералног циљног 

програма "Социјално-економски развој 

Републике Крим и Севастопоља до 

2020. године", одобреног Резолуцијом 

Владе Руске Федерације од 11. августа 

2014. године бр.790, за КФУ названом 

по В.И, Вернадском је издвојено 7049,4 

милиона рубаља за изградњу 

          студентксих домова, центара за 

          обуку и лабораторија, чија 

                             изградња планира да 

                             се заврши до 2020. 

                             године.

 

Академик В.И. Вернадскиј

          Данас Кримски 

Федерални 

Универзитет назван 

по В.И. Вернадском 

самоуверено гледа у 

будућност. 

Универзитет има 

озбиљан програм, 

рачунат на много 

година унапред, 

подршку од државе и 

стабилно 

финансирање.
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