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Cơ quan giáo dục đại học quốc gia Liên bang «Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Liên bang mang tên V.I. Vernadskyi »  

 

Lị h sử ủa t ườ g 

Lị h sử ủa t ườ g đại họ  lớ  hất vùng C ư  có guồ  
gố  xa ưa từ ă  1918 – đ  là ă  thành lập T ườ g 
Đại họ  Tổ g hợp Tavrycheskyi – t ườ g đại họ  đầu tiên 
trên bán đảo C ư  mà guồ  ội ủa nó là các nhà khoa 
họ  lỗi lạ  ủa ướ  Nga hư V. Y. Vernadskyi, R.Y. Gelvig, 
N.Y.Andrusov, М.М. Bogoslovskyi, V.А. Оbruchev, V.Y. 
Pаllаdin. 
Vào các ă  khác nhau, t ườ g đại họ  chính ủa C ư  
đã từ g có hữ g tên gọi khác nhau, thế hư g có ột 
tên gọi còn mãi với thời gian – đ  là hất lượ g giáo dụ  
và khoa họ  cao. 



CÁCàрƯỚNGàрOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦáàKFU 

Đợt tuyển sinh 

Quá trình giáo dục 

Chính sách thanh niên  

Hoạt động quốc tế 

Hoạt động nghiên cứu khoa học 
và đổi mới công nghệ 

Cơ cấu tổ chức và hệ thống 
quản lý  

Thực hiện Chương trình phát 
triển KFU   

Nâng cao sức hấp dẫn và vốn uy 
tín 

Cơ quan giáo dục đại học quốc gia Liên bang «Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Liên bang mang tên V.I. Vernadskyi »  

 

Trườ g зại họ  Tổ g hợp Liên bang Crưm mang tên V.Y.Vernadskyi 
hiệ  nay có 35 các ơ sở thành viên, trong đ  có 12 họ  việ  và trườ g đại họ ,  

7 trườ g cao đẳ g và trung ấp kỹ thuật, 
16 việ  nghiên ứu khoa họ  và trung tâm 
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Cơ quan giáo dục đại học quốc gia Liên bang «Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Liên bang mang tên V.I. Vernadskyi »  

 

рọ  việ  Tavrycheskyi – là đơ  vị thành 

viên ủa KFU mang tên V.Y. Vernadskyi với lị h sử 
ột thế kỷ phong phú hất. 

Các thành viên ủa рọ  việ  là:  
• Khoa Sinh họ  và Hóa họ  
• Khoa зịa lý 
• Khoa “ử 
• Khoa Ngữ vă  C ư  – Tata và phươ g з g 
• Khoa Toán và Tin họ  
• Khoa Tâm lý 
• Khoa Ngữ vă  “lavơ và Báo chí 
• Khoa Thể dụ  Thể thao 
• Khoa Ngữ vă  
• Khoa Luật 
• Khoa Công ghệ thông tin - In ấ  
• T ườ g зại họ  gữ vă  ướ  ngoài 

Các đơn vị thành viên của KFU 
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Cơ quan giáo dục đại học quốc gia Liên bang «Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Liên bang mang tên V.I. Vernadskyi »  

 

Các đơn vị thành viên của KFU 

рọ  việ  Y họ  mang tên S.Y. Georgyevskyi   
Khởi đầu lị h sử ủa mình từ Khoa Y họ  зрTр Tavrycheskyi 
và đ o tạo các bác sĩ chuyên ghiệp không hỉ cho C ư  và 
Nga, mà ả hàng hụ  ướ  trên thế giới.. 
Thành phầ  ủa рọ  việ  gồ : 
• Khoa Y 1 
• Khoa Y 2 
• Nha khoa 
• Khoa Y họ  uố  tế 
• Khoa giáo dụ  chuyên ghiệp ổ sung và đ o tạo cán ộ 

chuyên môn cao 
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Cơ quan giáo dục đại học quốc gia Liên bang «Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Liên bang mang tên V.I. Vernadskyi »  
 

 Các đơn vị thành viên của KFU 

рọ  việ  Xây dự g và Kiế  trúc 
Có lị h sử từ ă  1960 và thự  hiệ  công tác đ o tạo 
chuyên gia cho ngành công ghiệp xây dự g, xây dự g 
đ  thị và kiế  trúc ả h quan, ă g lượ g, thiết ị 
chung ư và guồ  ướ . 
Cơ ấu ủa рọ  việ  gồ : 
• Khoa Kiế  trúc-Xây dự g 
• Khoa Nguồ  ướ  và Nă g lượ g 
• T ườ g зại họ  đ o tạo theo ụ  đí h Cоnsоl" 
• Trung tâm Giáo dụ  ổ sung 
• Trung tâm thiết kế vă  ằ g 
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ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 

Các đơn vị thành viên của KFU 

рọ  việ  Nguồ  sinh họ  và sử 
dụ g thiên nhiên 
ắt đầu lị h sử ủa mình từ Khoa Nông họ  
T ườ g зại họ  Tavrycheskyi và ă  1922 đã 
đượ  hu ể  thành T ườ g зại họ  Nông 
ghiệp tự hủ.  
рiệ  nay, trong thành phầ  ủa Việ  có các 
khoa: 
• Khoa Nông ghiệp, làm vườ  – công viên 

và lâm ghiệp 
• Khoa Thú y 
• Khoa Quả  lý uộ g đất và t ắ  địa 
• Khoa Lâm ghiệp, làm vườ  – công viên 

và Kinh tế să  ắ  
• Khoa ơ khí sả  uất và công ghệ hế 

iế  nông sả  



ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

Cơ cấu tổ chức và hệ thống 
quản lý  

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ 

овышениеЫпривлекательности 
иЫрепутационногоЫкапитала 

Thư việ  khoa họ  sát hập các thư việ  ủa 
tất ả các đơ  vị thành viên 

Trường Đại học Ngữ văn  
nước ngoài 

 Тав че ко  академ  

T ườ g зại họ  Vật lý-Kỹ thuật Trường Đại học Kinh tế và Qu n lý 

Trong khuôn khổ phát t iể  khái iệ  giáo dụ  nhân vă  trong các đơ  vị thành viên và phân hiệu ủa 
KFU đã sát hập các ộ môn lị h sử, vă  hoá, t iết họ  và goại gữ. 

Bằ g cách sát hập các đơ  vị hiệ  tồ  tại, ă  2015 đã thành lập các đơ  vị ơ 
ấu thành viên ới ủa KFU: 

CÁCàрƯỚNGàрOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦáàKFU 

ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼй йЫǼернадского»Ы 
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ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 

Các đơn vị thành viên của KFU 

Cơ ấu ủa T ườ g зại họ  Kinh tế và 
Quả  lý gồ  14 ộ môn, 4 phòng thí 

ghiệ , 1 trung tâm giáo dụ  ghề ổ sung 
hiệ  đa g đ o tạo theo các hươ g trình giáo 
dụ  ơ sở và ổ sung ủa nhóm ngành lớ  là  
«Kinh tế và uả  lý» trình độ chuyên môn ử 

nhân, thạ  sĩ và tiế  sĩ. 



10 

ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 

Các đơn vị thành viên của KFU 
T ườ g зại họ  Vật lý-Kỹ thuật đượ  thành lập 

ă  2015. 
T ườ g có 7 ộ môn: 
• Bộ môn Vật lý đại ươ g 
• Bộ môn Vật lý đại ươ g, Vật lý lý thu ết và Vật lý 

hất ắ  
• Bộ môn Vật lý đại ươ g và Vật lý thự  ghiệ   
• Bộ môn Vật lý đại ươ g, Vật lý vô tu ế  và điệ  tử 
• Bộ môn Vật lý đại ươ g, Kỹ sư máy tính và mô hình 

hoá  
• Bộ môn Vật lý đại ươ g, cung ấp điệ  và vật lý 
• Bộ môn Vật lý đại ươ g, Vật lý và CNTT trong y họ  
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ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 

Các phân hiệu của KFU 

рọ  việ  Nhân vă  – “ư phạ  là phân hiệu 

đ g ở Yanta.  
рọ  việ  gồ  các đơ  vị thành viên sau: 
- T ườ g зại họ  Ngữ vă , Lị h sử và Nghệ thuật 
- T ườ g зại họ  sư phạ  Tâm lý và giáo dụ  
   hoà hập 
-  T ườ g зại họ  Kinh tế và Quả  lý 
 -  T ườ g Cao đẳ g kinh tế - Nhân vă . 
Tại рọ  việ  đã ở hướ g ngành đ o tạo Ngôn gữ 
Trung Quố  trong khuôn khổ trình độ chuyên môn 
ử nhân  
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Các phân hiệu của KFU 

T ườ g зại họ  Khoa họ  xã hội 
Evpatory 

 
4 ộ môn: 
-Bộ môn Lị h sử và Dẫ  luậ  Luật họ   
- Bộ môn Phươ g pháp giáo dụ  tiểu họ  
và t ướ  tuổi đế  t ườ g 
- Bộ môn “ư phạ  và Tâm lý xã hội 
- Bộ môn Các môn họ  gữ vă  và 
phươ g pháp giả g dạ   
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ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 

Các phân hiệu của KFU 

T ườ g зại họ  Giáo dụ  sư phạ  và 
uả  t ị (TP.à rmiansk)  

рướ g ngành đ o tạo: 
  - Quả  t ị 
  - Giáo dụ  sư phạ  
  - Giáo dụ  Tâm lý sư phạ  
  - Ngữ vă  
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ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 

Các phân hiệu của KFU 

T ườ g зại họ  Kinh tế - Nhân vă  
Sevastopol 

рướ g ngành đ o tạo: 
 - Du lị h 
 - Quả  t ị 
 - Tâm lý 
 - Thể dụ  thể thao 
 - Quả  lý nhà ướ  và đ  thị 
 - Thể dụ  thể thao cho gười khu ết tật (Thể dụ  thể 
thao thích ứ g) 
 - Luật 
 - Phụ  hồi hứ  ă g và Du lị h thể thao điều dưỡ g 



Tổ hứ  quá trình giáo dụ  

36 218 gười , trong đ :  

 24450 họ  viên họ  chính quy  
 11600 học viên học hàm thụ-tại chức  
 168 học  viên vừa chính quy vừa tại chức 

342 hươ g trình giáo dụ  theo các nhóm ngành đ o tạo và chuyên ngành:  

 131 hươ g trình đào tạo ử nhân 
 140 hươ g trình đào tạo thạ  sĩ 
 8 hươ g trình chuyên gia 
 44 hươ g trình theo hướ g đào tạo cán ộ khoa họ  sư phạ  

trình độ cao ấp 
 19 hươ g trình bác sĩ ội trú 

Đã qua thủ tục cấp giấy chứ g hậ  và kiể  đị h chất lượ g quốc gia 

Đối tượng học viên 

Tuyển sinh 

Quá trình giáo dục 

Chính sách thanh niên và xã hội  

Hoạt động quốc tế 

Hoạt động nghiên cứu khoa học 
và đổi mới công nghệ 

Cơ cấu tổ chức và hệ thống 
quản lý 

Thực hiện Chương trình phát 
triển KFU 

Nâng cao tính hấp dẫn và  danh 
tiếng 

CÁCàрƯỚNGàрOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦáàKFU 

ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 



Hiện đại hoá nội dung và tổ chức quá trình giáo dục  

 

зị h hướ g ghề ghiệp 
  tiế  hành 11 hội hợ tu ể  sinh ởàcác thành phố 
  thành lập 6 trung tâm hướ g ghiệp 
 “oạ  thảo và phê du ệt 132 hươ g trình ổ sung 

hằ  ồi dưỡ g họ  viên thi đại họ  
 Thự  hiệ  10 dự án hướ g ghiệp hằ  thu hút 
họ  sinh có các thành tích uất sắ  trong họ  tập 

 Tham gia t iể  lãm ủa CH C ư  «Giáo dụ  và sự 
ghiệp» 

Bố trí việ  làm cho họ  viên tốt ghiệp 

 kýàhơ à .5 àhợpàđồ gàthự àtập 

 tưàvấ à hoà 57àsi hàviê àv àhọ  viê àtốtà ghiệp 

 gửiàhơ à7 àlờià ờiàhợpàt à ho các doa hà ghiệpà
ủaàC i eaàv àNga 

 tổà hứ à 5àhộià hợàviệ àl àvới sựàtha àdựà ủaàhơ à
3.000 sinh viên 

 tổà hứ à  Ng àhộiàthành danh v à ộtàloạtà àhộià
ghịà àt àvớiàsựàtha àgiaà ủaà gườiàsửàdụ gàlao 
độ g 

Các ộ môn ơ sở - 10 

 рọ  việ  Xây dự g và Việ  Kiế  trúc– 2;  

 T ườ g зại họ  Kỹ thuật –Vật lý – 2; 

 T ườ g зại họ  Kinh tế và Quả  lý – 2; 

 рọ  việ  Nguồ  sinh họ  và sử dụ g thiên nhiên– 1; 

 рọ  việ  Tavrycheskyi – 1; 

 T ườ g зại họ  khoa họ  xã hội Tavrycheskyi – 1; 

 рọ  việ  Nhân vă  –“ư phạ  – 1 

зượ  thành lập tại: 

ǼступительнаяЫкампания 

Quá trình giáo dục 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ  

овышениеЫпривлекательности 
иЫрепутационногоЫкапитала 

CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 

ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 



Thực hiện các chương trình đào tạo thạc sĩ  trên mạng của KFU 

• 8 trường đại học đối tác    

  

• 8 nhóm ngành đào tạo: 
 Sinh học ( "sinh lý con người và động vật") 
 Kinh tế ( “Kinh tế công ty“) 
 Giáo dục tâm lý sư phạm ( “Tâm lý thực hành giáo dục“)   
 Ngữ văn («Tiếng Nga») 

 Kiến trúc cảnh quan («Kiến trúc cảnh quan hiện đại và 

thiết kế  môi trường thành phố») 

 Luật học ( " Luật Dân sự, Luật Gia đình: Lý thuyết và Thực 

hành") 

  Văn hóa học ( "Thực hành văn hóa trong thế giới đô thị 
hiện đại") 

 Thực phẩm từ nguyên liệu thực vật ( "Công nghệ chất 
béo, dầu ê te và sản phẩm nước hoa-mỹ phẩm ") 

ǼступительнаяЫкампания 

Quá trình giáo dục  

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммы 
развитияЫ Ы 

овышениеЫпривлекательностиЫ
иЫрепутационногоЫкапитала 
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Tiề  ă g cán ộ ủa KFU 

TSKH 
14% 

TS  54% 

Không họ  vị 
32% 

рọ  vị  
Giáo sư 

12% 

PHÓ GS 
37% 

Không họ  
hàm 
60% 

рọ  hàm 

Số lượng đội ngũ cán bộ giảng viên – giáo sư trong biên chế - 2398 người 

TSKH 333   người 
 TS 1292 người 

Giáo sư              268 người 
Phó Giáo sư       893 người 
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рoạt độ g nghiên ứu khoa họ  

16 công trình nghiên ứu khoa họ  

75 hội ghị tại ơ sở KFU, trong đ  có :  

 24 – quốc tế 

 11 – quốc gia 

 40 – khu vực 

106 bài được đăng ở Scopus   

61 bài được đăng ở Web of Science  

6197 bài ở РИНЦ 

4278 báo cáo được thực hiện bởi họ  

viên tại các hội nghị quốc gia và quốc tế 

72 sinh viên được trao học bổng của Hội 
đồng Nhà nước Cộng hòa Crưm 

 

2440 hội ghị khoa họ  với sự tham gia 

ủa các cán ộ ủa t ườ g, trong đ  có 
1178 – người nước ngoài 

2265 công trình khoa họ  và bài báo đượ  

đă g ở Nga và ướ  ngoài 

1769 bài viết được công bố bởi tự các 

sinh viên 

2564 – cùng với các giáo viên hướ g 

dẫ  khoa họ  

60 sinh viên nhận học bổng của Hội đồng 
Bộ trưởng Crimea vì thành tích xuất sắc 
trong học tập và các hoạt động nghiên 
cứu và khảo sát 

ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

Hoạt động Nghiên cứu khoa học 
và  đổi mới công nghệ  

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ  

овышениеЫпривлекательности 
иЫрепутационногоЫкапитала 

CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 
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CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 

KFU tăng cường hợp tác với các nhà khoa học hàng 

đầu của Nga. Theo quyết định của Hội đồng Khoa học 
của trường, người đoạt giải Nobel, Viện sĩ Viện Hàn 

lâm Khoa học Nga Zhores Alferov và Cố vấn Tổng 

thống Liên bang Nga, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học 

Nga Sergei Glazyev đã trở thành các giáo sư danh dự 

của trường. 



 Ký 8 thỏa thuận hợp tác với các công ty tuyển dụng sinh viên nước ngoài từ n Độ, 
Uzbekistan, Jordan và các nước khác để du học tại KFU 

 Tổ chức thành lập các hiệp hội văn hóa quốc gia của sinh viên nước ngoài ở KFU đến 
từ Armenia, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, n Độ và Nigeria 

 Ký kết và đang có hiệu lực 19 b n thỏa thuận và biên b n ghi nhớ hợp tác với các tổ 
chức giáo dục trên thế giới, trong đó có c  những trường lọt vào top 500 đại học hàng 
đầu thế giới: Đại học Hà Nội (Việt Nam), Đạo học Funty (Vương quốc Маrôc), ĐHTH 
Barel  (Thuỵ Sĩ), Trường Kinh doanh Blue Danube GmbH (Áo), Đại học Аlgаrvе (Bồ Đào 
Nha), Đại học Bách khoa Sаntаrеm (Bồ Đào Nha), Đại học Aristot (Hy Lạp), Đại học Аl-
Мustafa (Iran), International Education Society LTD (CH Sec)    

 Thực hiện 15 chuyến đi nước ngoài của gi ng viên CFI sang các nước: Áo, Abkhazia, 
Belarus, Jordan, Trung Quốc, Serbia, Uzbekistan và những người khác. 

  124 hoạt động quốc tế được tổ chức trên cơ sở của trường . 

Các hoạt động quốc tế chính thực hiện vào năm 2016 

ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

Hoạt động quốc tế 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ  

овышениеЫпривлекательности 
иЫрепутационногоЫкапитала 

CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 
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Ucraina – 1115  

Ấ  Độ – 813  

Uzbekistan – 482  

Nigeria – 117  

Jordania – 100  

Palestin – 39 

Azerbaidzan – 30 

Namibia – 25 

Turkmenia – 25  

Irac – 20  

Кazakstan– 30 

Thổ Nhĩ Kỳ – 11 

Li ă g – 15 

Shri-Lanka – 8  

CHND Trung Hoa – 7 

Trong số đ  đa g họ  tại KFU có các sinh viên đế  từ:  

Đứ g thứ 4  trong số các t ườ g đại họ  ủa Nga về số lượ g họ  viên ướ  ngoài đa g theo  

họ : 3010  họ  viên ướ  ngoài  đế  từ 54 ướ  trên thế giới,       

“ố họ  viên ướ  ngoài 

ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

Hoạt động quốc tế 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ  

овышениеЫпривлекательности 
иЫрепутационногоЫкапитала 

CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 
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13    tổ hứ  thanh niên sinh viên tích ự  tham gia vào quá trình 

tự uả   

 8  uộ  gặp gỡ  và hội thảo với các doanh nhân ổi tiế g ủa  

Cộ g hòa C ư  

18   hoạt độ g giáo dụ  công ộ g toàn t ườ g 

6500  họ  viên đượ  thu hút vào các hoạt độ g thể dụ  thể thao    

trong giờ ỗi 

4767  sinh viên chính quy tham gia thự  hiệ  nghiên ứu khoa 

họ  và sả  uất 

146   các tiểu ban theo các khuynh hướ g hoạt độ g khoa họ  

khác nhau 

146  sinh viên trong số t ẻ ồ i và t ẻ e  ị tướ  đoạt sự hă  
s  ủa ha ẹ đượ  tổ hứ  hă  sóc sứ  khoẻ t ê  ơ sở thự  hà h 
và ghỉ dưỡ g "Prometheus", TP. Alushta 

285   hoạt độ g ở tất ả các ấp độ để thu hút sinh viên và lớp t ẻ 

tài ă g do KFU tổ hứ    

Thực hiện chính sách xã hội và thanh niên 

ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

Thự  hiệ  chính sách xã hội  và 
thanh niên  

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ  

овышениеЫпривлекательности 
иЫрепутационногоЫкапитала 

5   diễ  đà  và đại hội toàn Nga 

CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 
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46  trường đại học hàng đầu của đất nước, trong đó có : 

 • ĐHTHQG Saint-Peterburg và ĐHTH M. Lomonosov 

 • 10 ĐHTH Liên bang 

 • 29 ĐHTH Nghiên cứu Quốc gia  

 • các trường đại học lớn khác của Nga 

Hiệp hội các trường đại học hàng đầu Nga 

Củng cố các nỗ lực của các tổ chức giáo dục và nghiên cứu 

khoa học hàng đầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và 

chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và hoạt động đổi 
mới công nghệ ở Nga 

Hiệp hội «Đại học Tổng hợp thống nh t  mang 
tên V.Y.Vernadskyi» 

Củng cố các tiềm năng khoa học, giáo dục  và đổi mới công 

nghệ của các trường và các tổ chức khác để phát triển các 

khu vực và đất nước,hộ trợ giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo 

cán bộ khoa học và khoa học sư phạm, tham gia các dự án 

khoa học và giáo dục quốc tế 

• 10 trường đại học thành viên 

Mạng lưới các trường đại học Liên bang   
«Câu lạc bộ 10» 

• 10 ĐHTH Liên bang 

• 5 dự án mạng lớn 

Củng cố quan hệ đối tác giữa các vùng Liên bang Nga, 

hình thành không gian giáo dục và trí tuệ thống nhất, 
ủng hộ các đặc điểm văn hoá  của các vùng Liên bang 

Hiệp hội quốc gia  
«Phương hướng nghiên cứu lớp МЕGА» 

• 17 trường đại học  

“ự tham gia ủa KFU vào các tổ hứ  và hiệp hội ạ g ủa Liên bang Nga 

ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ  

Nâng cao sức hấp dẫn và  danh 
tiếng 

Hiệp hội mạng   
«Cán bộ sư phạm Nga» 

• 57 trường đại học Nga 

Sử dụng hiệu quả kinh nghiệm  của các thành viên 

trong mạng lưới nhằm mục đích nâng cao chất lượng 

giáo dục sư phạm 

CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 
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Liên minh các hiệu trưởng đại học Nga 

Hội đồng Khoa học và Giáo dục trực thuộc Tổng 
thống LB Nga 



Di động học tập của sinh viên 
và cán ộ khoa học-sư phạm của KFU 

Phát t iể  nghiên ứu khoa họ  
trong lĩ h vự  y họ  thự  
ghiệ  – 11 ơ quan đối tác 

Di độ g họ  tập ủa các 
nhà khoa họ  t ẻ Nga –  

27 ơ quan đối tác  

Công ghệ và phươ g pháp 
hình thành ổ g địa lý  ả h 

quan hiệ  đại ủa các khu vự   
– 11 ơ quan đối tác 

 Tiế  hành 65 hu ế  đi đế  36 tổ hứ  đối 
tác 

 Thành lập 4 ạ g di độ g họ  tập: ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ  

Nâng cao sức hấp dẫn và danh 
tiếng 
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Ủ g hộ họ  tập di độ g ủa 
cán ộ trong t ườ g trên ơ 

sở viết đơ  



B n đồ địa lý di động học tập của KFU 
mang tên V.Y. Vernadskyi 

ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

еализацияЫ рограммыЫ
развитияЫ  

Nâng cao sức hấp dẫn và danh 
tiếng 

ян к 
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Пет о а од к 

Ку к 

Я о ла ль 
Н н  Но о од 



Các hướ g phát t iể  ưu tiên ủa T ườ g  đượ  thự  hiệ  theo 
kiểu cụm giáo dục và khoa học và đổi mới công ghệ 

CẤU TRÚC CỤM CỦA TỔ 
рỢP KрOA рỌC -GIÁO 

DỤC VÀ ĐỔI MỚI CÔNG 
NGрỆ CỦA KFU 

CỤM CÔNG NÔNG NGрIỆP 

CỤM SẢN XUÂT CÔNG NGрỆ 
CAO VÀ  ĐỘT BIẾN 

CỤM PрÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
MÔI TRƯỜNG VÀ KINр TẾ  

CỤM NGрIÊN CỨU NрÂN 
VĂN, VĂN рOÁ CÁC NрÂN 

CрỦNG VÀ SƯ PрẠM  

CỤM CÔNG NGрỆ SINр рỌC 
CÓ LỢI VÀ AN TOÀN CỦA CÁC 

CÔNG TRÌNр XÂY DỰNG 

CỤM TỔ рỢP Y-NGрỈ 
DƯỠNG, PрỤC рỒI CрỨC 

NĂNG VÀ DU LỊCр 

ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

Thực hiện Chương trình phát  
triển KFU 

овышениеЫпривлекательностиЫ
иЫрепутационногоЫкапитала 

CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 
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Trong khuôn khổ giải pháp đị h hướ g ụ  đã tiế  hành huẩ  ị cho việ  thành lập các 
trung tâm sử dụ g tập thể, phòng thí ghiệ , các trung tâm kỹ thuật. Nă  2015 đã 
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Các trung tâm sử dụ g tập thể tại ơ sở ủa T ườ g зại họ  Vật lý-Kỹ thuật  
 

 Trung tâm khoa họ -giáo dụ  Công ghệ thông tin trong y tế, Vật lý và Tự độ g hoá y 

họ  

 Trung tâm khoa họ  – giáo dụ  Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

 Phòng thí ghiệ  vật liệu hứ  ă g ấu trúc mezo và nano  

ǼступительнаяЫкампания 

бразовательныйЫпроцесс 

олодежнаяЫиЫ 
социальнаяЫполитика 

еждународнаяЫдеятельность 

аучно-исследовательскаяЫЫиЫ
инновационнаяЫдеятельность 

рганизационнаяЫструктураЫиЫ
системаЫуправленияЫ 

Thực hiện Chương trình phát 
triển KFU 

овышениеЫпривлекательностиЫ
иЫрепутационногоЫкапитала 

CÁCàрƯỚNG рOẠTàзỘNGàCрÍNрàCỦá КFU 

ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 



Trong khuôn khổ phát t iể  ụ  nông – công ghiệp tại ơ sở рọ  việ  guồ  sinh 

họ  và sử dụ g thiên nhiên đã thành lập Trung tâm đ o tạo chuyên gia khai thác khu 

công ghệ ô tô – máy kéo và ô tô t ọ g tải lớ   
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Trung tâm nghiên ứu-giáo dụ   
« quаtrоnic fеstоàcentre» 

Trung tâm giáo dụ  công ghệ y cao với 
trung tâm kỹ thuật  

«Trung tâm khoa họ  y họ  KFU» 
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KFU và các hoạt độ g khoa họ  – xã hội 

2015 
• Diễ  đà  khoa họ  kinh tế uố  tế 
• Diễ  đà  uố  tế «Không gian giáo dụ  và vă  hoá SNG  
: các ve tơ phát t iể » 
• Diễ  đà  toàn Nga lầ  thứ hất«Giáo dụ  Luật » 
• Diễ  đà  khoa họ  các nhà khoa họ  t ẻ  uố  tế «Khoa họ  
ủa tươ g lai  là khoa họ  ủa thanh niên» 

2016 
• Các uộ  họp ủa рội đồ g khoa họ  và giáo dụ  t ự  thuộ  Tổ g 
thố g LB Nga 
• Cuộ  gặp gỡ ủaThủ tướ g chính phủ LВ Nga  D. А. Меdvedev  
theo hướ g «T ườ g đại họ  và phát t iể  công ghệ đổi ới ủa khu 
vự » 
• Tổ công tác liên ngành  về  đào tạo  hiế  lượ  phát t iể  không 
gian Liên bang Nga 
• Các uộ  họp ủa рiệp hội các t ườ g đại họ  hàng đầu LB Nga và 
Câu lạ  ộ  G10 
• Cầu t u ề  hình uố  tế ủa các nhà khoa họ  t ẻ  «Chất lượ g 

ới trong phát t iể  kinh tế ủa các vùng LB Nga : kinh tế hợp tác» 
• Các uộ  họp ủa рội địa lý Nga  
• Diễ  đà  các hiệu t ưở g các t ườ g đại họ  Nga và Trung Quố  

ǿǾǿ Ǻ Ь ǿЫǽ ǾǺ Ǽǿ ǿЫ ǻ Ǻ ǼǺ ǿ Ь ǿЫ Ч ǿ Ǿǿ ǿЫǼЫ Шǿǽ Ы ǻ Ǻ ǼǺ ЯЫ« рымскийЫфедеральныйЫуниверситетЫимениЫЫǼйЫ йЫǼернадского»Ы 
 



33 

“ự tham gia ủa KFU trong công tác ủa các ơ 
quan chính u ề  nhà ướ  Cộ g hoà C ư  

рội đồ g kinh tế t ự  thuộ   
Chủ tị h рội đồ g uố  gia 

Cộ g hoà C ư   

рội đồ g xã hội t ự  thuộ  
Nguyên thủ Cộ g hoà C ư  

Các hươ g trình hiế  lượ  
phát t iể  Cộ g hoà C ư  
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