Президія Національної академії
наук

України

з

глибоким

сумом

сповіщає, що 21 квітня 2015 року
пішов з життя відомий вченийгеограф, державний та громадський
діяч,

Герой

України,

доктор

географічних наук, професор, академік
НАН України

Микола

Васильович

Багров.

Микола

Васильович

Багров

народився

26

жовтня

1937

року

в

с. Новотроїцькому на Херсонщині. Закінчивши природничо-географічний
факультет Кримського державного педагогічного інституту у 1959 році, розпочав
трудову діяльність на посаді вчителя Багерівської середньої школи Ленінського
району Кримської області. У листопаді 1963 року вступив до аспірантури на
кафедру економічної географії Кримського державного педагогічного інституту,
успішно захистивши кандидатську дисертацію, працював асистентом, старшим
викладачем, доцентом кафедри економічної географії. У 1970-1990 роки
працював на партійних та державних посадах, обирався депутатом Верховної
Ради України та Криму. У 1991 році був обраний Головою Верховної Ради
Автономної Республіки Крим. У серпні 1994 року М.В. Багров повернувся до
Сімферопольського

державного

університету

на

посаду

проректора

з

перспективного розвитку, а з 1999 року очолив університет. З ініціативи
М.В. Багрова університет перейменовано у Таврійський, йому надано статус
національного та присвоєно ім’я одного з перших ректорів, видатного вченого
В.І. Вернадського. За часів ректорства М.В. Багрова університет отримав і
реконструював новий навчальний корпус, ботанічний сад, зоологічний музей,
було оновлено та оснащено сучасною апаратурою навчальні, дослідницькі

лабораторії та аудиторії, переобладнано бібліотечні зали, відкрито центр корекції
функціонального стану людини, науково-дослідний центр технологій стійкого
розвитку, науково-дослідний центр «Український інститут спелеології та
карстології».
Адміністративну діяльність М.В. Багров тісно поєднував з науковою. Сфера
його наукових інтересів – проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил
України, транспортно-економічні зв’язки, геополітика, політична екологія,
регіональна економіка, трансформація господарських комплексів в умовах
переходу до ринкових відносин, електоральна географія, рекреаційна географія.
Опублікував понад 200 наукових праць. Під його керівництвом виросла ціла
плеяда молодих науковців, сформована нова наукова школа з питань регіональної
геополітики та сталого розвитку Криму.
Микола Васильович Багров мав численні державні нагороди – орден князя
Ярослава Мудрого, Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти
України», звання «Герой України» із врученням ордена Держави.
Протягом декількох років він очолював Кримський науковий центр, був
членом президії Національної академії наук України, Національного комітету
географів України, вченої ради Українського географічного товариства.
Світла пам’ять про Миколу Васильовича Багрова збережеться в серцях тих,
хто його знав і любив, працював і спілкувався з ним.

