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Н

ародився 15 вересня 1941 р. у м. Вязьмі Смоленської області Росії. В Києві мешкає з 1955 р. Здобувати вищу освіту розпочав у Київському педагогічному інституті імені О. М. Горького. А в 1970 р. став
випускником історичного факультету Київського університету імені Т. Г. Шевченка.
Після закінчення аспірантури Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького Ю. М. Алексєєв працював у Інституті кібернетики НАН України.
З 1982 р. — директор Музею народної архітектури
та побуту України. А в 1987 р. Юрій Миколайович
пов’язав свій трудовий шлях із Київським педагогічним інститутом імені О. М. Горького: був доцентом,
а згодом був обраний на посаду завідувача кафедри
історії слов’янських народів. В 1988 р. за дорученням
інституту працював в Болгарії.
У травні 1994 р. за сприяння Національної академії наук України, Інституту педагогіки НАПН України та низки київських викладачів вищої школи було
створено Київський інститут «Слов’янський університет». Ректором нового навчального закладу став Юрій
Миколайович Алексєєв. У 2000 р. інститут здобув
статус університету. А в 2001 р. Ю. М. Алексєєв обійняв посаду президента Київського славістичного університету.
На той час до структури навчального закладу
входило п’ять інститутів: Інститут славістики і міжнародних відносин, Інститут економіки і управління, Міжрегіональний гуманітарний інститут,
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Південнослов’янський інститут (м. Миколаїв), Рівненський інститут слов’янознавства. Нині до його
складу входять також Інститут соціальної економіки
та муніципального менеджменту, Закарпатська та
Чернігівська філії, Кримський НКЦ.
Київський славістичний університет — перший
і єдиний в Україні вищий навчальний заклад, діяльність
якого спрямована на комплексне вивчення історії та
культури слов’янських народів, підготовку висококваліфікованих кадрів у галузі слов’янознавства. Державна
акредитаційна комісія України високо оцінила освітню
та наукову діяльність університету, акредитувавши його
за найвищим, IV освітньо-кваліфікаційним рівнем.
Випускники Київського славістичного університету, спеціалісти та магістри, отримують дипломи
державного зразка. Багато з них зробили успішну
кар’єру, зокрема й на дипломатичній арені, мають престижну та високооплачувану роботу. Серед вихованців навчального закладу чимало дипломатів і працівників посольств, директорів і менеджерів.
За вагомий внесок у розвиток освіти колектив
Київського славістичного університету нагороджено
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Наукові дослідження університету координує
Український державний славістичний центр, створений
на базі Київського славістичного університету спільною постановою президії Національної академії наук
України та колегії Міністерства освіти і науки України.
Головною метою його діяльності є поєднання наукових
досліджень у галузі славістики з академічною та вишівською наукою, повноцінна інтеграція у світову систему
славістики та відповідну мережу освітніх закладів. Університет і центр об’єднали відомих науковців-славістів, а тому й директором центру в жовтні 2000 р. був за
сумісництвом призначений тодішній ректор, а згодом
президент університету Ю. М. Алексєєв.
Юрій Миколайович Алексєєв — автор монографій, посібників, художньо-документальних оповідань,
понад 100 наукових статей із проблеми культурної
спадщини. Серед основних праць: «Україна, освіта, держава» (1981–1997), «Спочатку побудувати школу»
(1998), «Думать, сіять, не ждать» (2000), «Країнознавство. Культура народів слов’янських країн» (2002),
«Історія України» (2004), «История на Украйна»
(Софія, 2005), «Украина и европейский глобализм»
(1989–2009). Головний редактор міжнародного журналу «Болгарський щорічник», наукових журналів «Вісник КСУ» й «Університет», член редакційних колегій журналів «Нова політика», «Журналіст
України», «Київська старовина» та редколегій низки
видань ВНЗ інших держав.
Особистим науковим внеском Юрія Миколайовича до теорії й історії педагогіки України є розробка наукової концепції та теоретичних засад для
створення Київського славістичного університету як
центру з підготовки висококваліфікованих фахівців
у галузі слов’янознавства, вивчення історії та культури слов’янських народів.
Нагороджений медалями, грамотою Президії
Верховної Ради УРСР, грамотами Київміськради й
Уряду Угорщини, орденом «За заслуги» III ст. (2004).

