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ШАНОВНІ ДРУЗІ,
КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС З ЮВІЛЕЄМ УНІВЕРСИТЕТУ!
НАМ ВИПОВНИЛОСЬ 20 РОКІВ!
Європейський університет – один з перших приватних вищих навчальних закладів України сьогодні відзначає своє 20-річчя з дня заснування. Європейський
створено у 1991 році як Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу за
ІІІ рівнем акредитації з ліцензією на 200 осіб з трьох економічних спеціальностей, у 1999 р. здобув статус університету та ІV-й рівень акредитації.
За 20 років колективу університету вдалося створити потужний, сучасний
університет за багаторівневою структурою і багатопрофільною системою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за сучасними інноваційними
методиками на базі новітніх технологій навчання.
Вперше в Україні створена унікальна єдина система безперервної освіти: дитяча установа школа-сад, гімназія «Євроленд», Центр «Абітурієнт», Бізнес-коледж, бакалаврат, магістратура, післядипломна освіта, аспірантура.
Сьогодні Європейський – це:
• потужний, багаторівневий, багатопрофільний, багатоступеневий навчальний
заклад;
Ректор Європейського університету,
• високопрофесійний творчий колектив працівників;
професор
• десятки тисяч активних, допитливих і вимогливих учнів і студентів та
І.І. ТИМОШЕНКО
• десятки тисяч випускників, які успішно працюють в Україні та за її межами.
Увесь 2011 рік пройшов у Європейському університеті під знаком 20-річчя з дня заснування.
У головному вузі та у 25-ти філіях пройшли ювілейні заходи: конференції, круглі столи, конкурси, урочисті збори з
нагородами і шануванням кращих працівників.
Сьогодні, відзначаючи цей важливий ювілей, ми можемо пишатися багатьма досягненнями і здобутками.
Ми пишаємося тим, що нам вдалося за історично короткий час без жодних сторонніх інвестицій створити вищий навчальний заклад, що визнаний державою і громадськістю України, відомий далеко за її межами.
До нас, навіть у кризові економічні та демографічні часи, приходять тисячі студентів.
Пишаємося своїми професорами і доцентами, викладачами, і кожним працівником.
Пишаємося нашими студентами і аспірантами, випускниками, які сьогодні займають відповідальні посади в державі,
молодими вченими, які здобули наукові ступені кандидатів наук і вчені звання доцентів та професорів у нас в університеті.
Пишаємося нашими дошкільнятами, школярами і гімназистами – це наше майбутнє і майбутнє України.
Дякуємо всім, хто повірив нашій ідеї, хто підтримував, хто починав з нами нелегкий шлях до втілення такого відповідального проекту, хто допомагав, доклав і докладає багато зусиль, щоб наша ідея стала реальністю, дякуємо всім, хто був
і є причетний до створення і розвитку університету. Це, перш за все, наша піклувальна рада університету на чолі з Анатолієм Володимировичем Толстоуховим. Ми дякуємо Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, працівникам
обласних управлінь і міст, які сприяють розвитку нашого університету. Дякуємо колегам ректорам і працівникам Асоціації
приватних вищих навчальних закладів України.
Окрема подяка великому колективу будівельників і численним співробітникам, які побудували, відновили наші багаточисленні корпуси і щодня забезпечують найкращі умови для навчання і проживання учнів та студентів.
Зроблено багато. Але ми розуміємо, що це тільки основа для нашої перспективи. Перед нами стоять непрості завдання
створення сучасного інноваційного вищого закладу, потрібного нашій молоді і державі.
І я вірю, що колектив університету здатний вирішувати серйозні наукові і навчально-методичні завдання, щоб університет і надалі успішно розвивався.
Бажаю усім студентам, професорсько-викладацькому складу, усім працівникам міцного здоров’я, успіхів і благополуччя! Це нам знадобиться для наших майбутніх справ і досягнень.
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З ПОЕЗІЄЮ В СЕРЦІ.
Зоя Іванівна ТИМОШЕНКО — кандидат філософських наук, професор,
відмінник освіти, співзасновник і перший проректор Європейського університету, зав. кафедрою практичного підприємництва, директор Інституту регіонального розвитку університету, голова комітету з освіти Всеукраїнського
громадянського парламенту жінок України.
Вчитель, педагог, педагог, науковець, справжній фахівець-новатор, менеджер сучасної освіти. Зоя Іванівна – людина великої і щедрої душі, до останку
віддана своїй справі. Її професійна і громадська діяльність, людяність тісно
пов’язані з поетичним сприйняттям світу, прагненням до поезії, літературної
творчості.
Приємно зазначити, що Зоя Іванівна також активно працює у жанрі пісні.
В її творчому доробку налічується кілька яскравих пісень, які виконують хоровий колектив студентів та окремі солісти. Серед них і «Гімн Європейського
університету» з музикою відомого композитора, лауреата Національної премії
імені Т.Г.Шевченка Ігоря Поклада. Не випадково Зоя Іванівна знову і знову
звертається до теми освіти, як до символу часу і людських злетів, переосмислюючи та славлячи духовний феномен людської цивілізації.

ГІМН ЄВРОПЕЙСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Перший проректор Європейського
університету, професор
З.І. ТИМОШЕНКО

Освіті – гімн! Вона у всіх країнах
Освітлює людину, її шлях,
Не дасть упасти низько на коліна,
Навчить злітати високо, як птах.
Приспів:
Славимо! Славимо!
Славимо освіту,
Як символ часу,
Як людини злет.
Славимо! Славимо!
Славимо освіту,
Наш Європейський університет!
Передає від батька і до сина
Знання, що обіймають цілий світ.
Навчає дбати про свою родину
І свято берегти весь людський рід.

Приспів:
Славимо! Славимо!
Славимо освіту,
Як символ часу,
Як людини злет.
Славимо! Славимо!
Славимо освіту,
Наш Європейський університет!
Студентам випала щаслива доля —
Бог освятив їх водами Дніпра.
З’єднав Рушник Добра, Любові й Волі,
В родину Європейську їх зібрав.
Приспів:
Славимо! Славимо!
Славимо освіту,
Як символ часу,
Як людини злет.
Славимо! Славимо!
Славимо освіту,
Наш Європейський університет!

ЖИТТЯ В ОСВІТІ
Про освіту я пишу не випадково –
Все життя в освіті провела:
І мама – вчителька ще з класів початкових,
В науці ж долю я сама знайшла.
Ми разом з чоловіком і донькою
Вже більше сотні літ освіті віддали.
І вже крокують стежкою стрімкою
Слідом онуки — Старший і Малий.
Старший уже підмога дідові і мамі.
Молодший доганяє — бравий гімназист.
Можливо, кожен піде різними шляхами.
Але прийдуть в освіту – бачу мають хист.
Людина, починається з родини —
Від діда-прадіда ведеться родовід.
А вчитель розкриває дар людини,
Її він ставить на крило і проводжа в політ.

В день 20-річчя університету щиро вітаю всіх колег,
студентів і аспірантів, співробітників університету, і бажаю всім здоров’я, благополуччя, любові і наснаги у нелегкій
освітянській справі: «Хай плине час! Хай плине час! Біжать
віки, тисячоліття! Людини геній розквіта Поки живе освіта». А студентам «Дай, Боже, всім моїм спудеям Щастя і
світлого життя. Наснага й мудрості ідеї Нехай наповнять
їх буття».
З любов’ю,
Ваша Зоя Іванівна

_____________
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СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Олена Іванівна ТИМОШЕНКО — співзасновник Європейського університету, проректор із заочної та дистанційної форм навчання, Директор навчально-наукового Інституту права та безпеки підприємництва, Директор школидитячого садка та гімназії «Євроленд».
Активний розробник актуальних проблем теорії і практики забезпечення
безпеки підприємництва. Перший в країні доцент кафедри менеджменту безпеки підприємництва. Олена Іванівна виявляє високий рівень професіоналізму, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації педагогічного колективу та навчально-виховного процесу.
З метою створення безперервної системи навчання, виховання і формування дітей, здатних стати фахівцями в сфері суспільного життя, з широким світоглядом і нестандартним мисленням, Тимошенко О.І. у 1991 році
створила авторську педагогічну систему безперервної освіти: дитячий садок –
школа – гімназія «Євроленд», що розташовані в одному з найбільш мальовничих масивів Києва, у Святошинському районі столиці України.

ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК «ЄВРО- Проректор Європейського університету,
професор
ЛЕНД» навчає дітей
О.І. ТИМОШЕНКО
віком від 3-х років, забезпечує
сприятливі
умови для реалізації навчальновиховного процесу у різних видах
діяльності, фізичного, розумового
і психічного розвитку дітей, розкриває нахили, здібності і обдарованості кожної дитини. Інтелектуальний розвиток, творчі
ігри, вивчення англійської мови, плавання у басейні – ось далеко не повний
перелік серйозних занять наших вихованців.
З дітьми працюють висококваліфіковані досвідчені вихователі. Колектив
педагогів формує сильну особистість дитини, вбачаючи її силу у знаннях і
здатності до самовдосконалення. Велика увага приділяється реалізації творчого потенціалу дітей, вихованню їх врівноваженості та набуття позитивного
соціального досвіду у суспільстві.

• інтенсивне вивчення іноземних мов;
Г І М Н А З І Я
• сучасне комп’ютерне забезпечення та доступ
«ЄВРОЛЕНД» — складова безперервної освіти до Інтернету у класах та кімнатах гуртожитку;
• участь у міжнародних конференціях, симпозіПриватна
сучасна
школа-гімназія, в мину- умах;
• санаторне харчування;
лому «Еколенд», засно• цілодобове медичне обслуговування;
вана в 1991 р. з метою
• проживання у гуртожитках готельного типу;
створення безперервної системи навчання, вихо• широка культурна програма;
вання і формування дітей.
• увага високодосвідчених вихователів-педагоУчням елітної гімназії «Євроленд» створені найгів.
кращі умови для їх навчання і відпочинку:

Øêîëà — äèòÿ÷èé
ñàäîê «ªâðîëåíä»

Ã³ìíàç³ÿ
«ªâðîëåíä»

Öåíòð «Àá³òóð³ºíò».
Ïî÷àòêîâà êóðñîâà
ï³äãîòîâêà

Á³çíåñêîëåäæ

Ñïåö³àë³çîâàíà
â÷åíà
ðàäà ç çàõèñòó
äèñåðòàö³é

Ï³äãîòîâêà
ìîëîäøèõ
ñïåö³àë³ñò³â
Ï³äãîòîâêà
áàêàëàâð³â

âèðîáíè÷à

Êóðñè
ïîãëèáëåíîãî
âèâ÷åííÿ áàçîâèõ
äèñöèïë³í

òà

Â³ää³ëåííÿ
Ìàëî¿ Àêàäåì³¿
íàóê Óêðà¿íè

Ï³äãîòîâêà
ñïåö³àë³ñò³â

ïðàêòèêà
Ï³äãîòîâêà
ìàã³ñòð³â

Äîêòîðàíòóðà

Ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â

Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà

Àñï³ðàíòóðà

Â÷åíà ðàäà
ç ïðèñâîºííÿ
â÷åíèõ çâàíü

СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
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СТРУКТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЬОГОДНІ
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Факультет економіки та менеджменту був створений у 1991 році.
З вересня 2004 року факультет очолює Гривківська Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.
До складу факультету входять:
Кафедра фінансів та банківської справи
Кафедра економіки, обліку та аудиту
Кафедра маркетингу
Кафедра менеджменту
На факультеті проводиться підготовка фахівців, які можуть працювати у різних галузях національної економіки, підприємствах різних форм власності та
підпорядкування.
Випускники здатні працювати на посадах від спеціаліста (фінансист, бухгалтер, економіст, маркетолог, менеджер ) до керівника різного рівня та виконувати складні економічні розрахунки щодо планування та аналізу фінансово-господарської діяльності та розробки прогнозів подальшого розвитку

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет інформаційних систем та технологій створено у структурі Європейського університету 23 лютого 1999.
Очолює факультет — Оксіюк Олександр Глібович, проректор з впровадження
інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент.
На сучасному етапі факультет інформаційних систем та технологій у своєму
складі має три кафедри:
Інформаційних систем та технологій
Математичних дисциплін
Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.
Факультет пишається своїми студентами, які за перемоги в конкурсних програмах: «Візитна картка факультету», найзапальніший дует проекту «Дві зірки»
який був присвячений Дню працівників освіти, участь у проекті «Європейський має талант» команда факультету інформаційних систем та технологій

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Юридичний факультет створено, відповідно до наказу ректора Європейського університету № 340 від 16 серпня 2004 р. Факультет діє в складі Навчально-наукового Інститут права та безпеки підприємництва Європейського
університету.
Факультет очолює декан Бутенко Андрій Петрович, кандидат історичних
наук, доцент.
Заступник декана факультету Тимошенко Максим Олександрович, кандидат
юридичних наук, доцент кафедри господарського та міжнародного права, є
автором близько 15 наукових та науково-методичних праць.
Юридичний факультет проводить підготовку висококваліфікованих фахівців-юристів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та
магістр. Та забезпечує викладання фахових дисциплін для студентів бізнесколеджу, що навчаються за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфі-

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Факультет створено у травні 2000 року. Він був першим навчальним підрозділом в Україні де почали готувати фахівців по забезпеченню безпеки підприємств усіх форм власності.
Факультет очолює декан Сильницький Юрій Вікторович, Державний радник
податкової служби України.
Факультет здійснює підготовку управлінських кадрів середньої та вищої ланок, які здатні на високому професійному рівні забезпечувати захист як приватного бізнесу, так і зміцнювати підґрунтя недержавної складової системи національної безпеки України. Фахівцями факультету встановлені тісні зв’язки
з провідними вітчизняними комерційними інформаційно-аналітичними та
охоронними структурами, а також відповідними установами державного сектору.
Налагоджені і зміцнюються міжнародні зв’язки з вищими навчальними за-

БІЗНЕС-КОЛЕДЖ
У су�������������������������������������������������������������������
часних умовах розвитку української економіки актуальним постає питання про підготовку фахівців середньої ланки, фахівців-практиків. Зважаючи
на бажання молоді отримати сучасну освіту за найкращими європейськими
зразками, в Європейському університеті функціонує підрозділ – Бізнес-коледж, створений у 2003 році.
Очолює Бізнес-коледж директор — Франко Ольга Леонідівна.
Випускники 9-х класів проходять загальноосвітню програму 10-го та 11-го
класів за 1,5 навчальних років. Складають заліки та іспити, проходять Державну
підсумкову атестацію (задля отримання атестату про середню освіту, який видається після закінчення навчання разом з дипломом молодшого спеціаліста).
Ми пишаємося нашими студентами Бізнес-коледжу,
їх творчим натхненням і досягненнями!

суб’єктів, керувати фахівцями нижчого посадового рівня, а також приймати
обґрунтовані управлінські рішення та здійснювати моделювання діяльності
підприємств.
Вже з першого курсу на факультеті вивчаються такі дисципліни загальноекономічної підготовки, що є базовими для циклу дисциплін з професійної
підготовки бакалаврів, як: політична економія, менеджмент, фінанси, маркетинг, мікро- та макроекономіка, економіка підприємства, економічний аналіз
та інші.
Навчання проходить із застосуванням новітнього програмного забезпечення на основі сучасної комп’ютерної бази, а також у віртуальному Навчально-тренувальному банку. Студенти факультету на старших курсах успішно
поєднують навчання з апробацією здобутих знань на практиці на різних підприємствах, в різних установах та організаціях.
Наявність аспірантури та Спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій на практиці створює можливості безперервності освіти, що
складає девіз факультету та університету в цілому.

нагороджувались грамотами. Слід відзначити досягнення студентів у спортивних змаганнях. Не одноразово була нагороджена дипломом студентка нашого
факультету Гончарова Ганна за перше місце Кубку України зі сноубордингу у
паралельному слаломі серед дівчат у віковій групі 1988 – 1992 р. н, студенти
збірної команди факультету інформаційних систем та технологій були нагороджені дипломом за друге місце у Міжнародному турнірі з міні-футболу «Кубок
дружби», мають численні нагороди за участь в змаганнях з футболу та волейболу серед факультетів.
Випускники здатні працювати на посадах фахівців розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій у галузях менеджменту, маркетингу,
банківської справи, державного управління, керівниками відділів інформаційного менеджменту, маркетингових досліджень інформаційного ринку, займатися розробкою WEB-сайтів та систем електронної комерції засобами віртуального (комп’ютерного) дизайну.

каційним рівнем - молодший спеціаліст.
Освітня діяльність факультету орієнтована на підготовку фахівців-юристів в
галузі «Право», напрямом підготовки «Правознавство», спеціалізацією «Правове забезпечення безпеки господарювання».
Випускники факультету орієнтовані для подальшої роботи в сфері підприємницької, комерційної, господарської діяльності, органах правоохоронної
системи, державного управління.
Кафедри факультету:
На сучасному етапі юридичний факультет має три кафедри
Історії та теорії держави і права
Кримінального і цивільного права
Господарського і міжнародного права
На юридичному факультеті підготовка фахівців проводиться за денною і заочною формами навчання з напряму «Право», спеціальність «Правознавство»
за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
кладами Великої Британії, Австрії, Німеччини, Ізраїлю та інших країн, в яких
готують фахівців аналогічного профілю.
Підготовку фахівців на факультеті ведуть досвідчені вітчизняні та зарубіжні
вчені і провідні спеціалісти-практики: Європейського університету, Національної академії Служби безпеки України, Національної академії внутрішніх
справ України.
Кафедри факультету:
Кафедра організації комплексного захисту інформації
Кафедра менеджменту безпеки підприємств
Кафедра фізичної та тактико-спеціальної підготовки
В процесі навчання студенти вивчають передовий сучасний досвід і підходи керування системою безпеки організації, механізм системного аналізу існуючих та потенційних загроз економічної безпеки підприємства, форми та
методи розробки заходів щодо попередження внутрішніх та зовнішніх загроз
безпеці підприємства тощо.
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Талановиті першокурсники!

Студенти, єднаймося!

Краса та грація!

Приєднуйтесь до нас!

Наш улюблений фестиваль!

Творчість серед нас!

Саджаємо «Дерево знань»!

Ми — єдина команда!
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Шановна родина Тимошенків!
Вітаємо Вас з цим святковим Днем! Вже 20 років Європейський університет впевнено крокує шляхом успіху.
Велика кількість кваліфікованих спеціалістів, яких Ви випустили, безмежно вдячні Вам за отримані знання!
Бажаємо Вам і надалі впевнено випускати нових спеціалістів. Також вдячні за те, що Європейський університет
продовжує успішно працювати і заохочувати нас до нових знань.
Від щирого серця висловлюємо слова поваги і вдячності педагогічному колективу університету, які підтримують і
примножують традиції з виховання нової еліти спеціалістів.
На довгі роки бажаємо Вам та Вашій великій родині міцного здоров’я, благополуччя і процвітання.
Успіхів Вам у всіх розпочатих справах, що нестимуть нові досягнення у підготовці
висококваліфікованих спеціалістів.

З повагою і пошаною студенти Європейського університету
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