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Вітальне слово 

 

 

Шановні учасники ХІІІ теоретико-методологічного семінару і Х конкурсу моло-

дих учених за темою: “Архетипіка і публічне управління: від імажинеру до технологій 

постмодерної сучасності”! 

Від імені колективу КЗВО “Хортицька національна навчально-реабілітаційна ака-

демія” Запорізької обласної ради вітаю вас з відкриттям франко-українського онлайн-

форуму архетипіки! 

Шановні колеги! Ваша багаторічна відданість ідеям Української школи архетипі-

ки є взірцем натхнення, працелюбності та креативності сучасних дослідників. Ви ста-

ли справжнім колективом фахівців-однодумців, який відкритий до співпраці, розвит-

ку, інноваційного пошуку, що сприяє авторитету та визнанню української науки й 

освіти в Європі та Світі. 

Ми пишаємося тим, що саме на славетній Хортиці, в КЗВО “Хортицька націона-

льна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради відбудуться цього-

річні заходи Української школи архетипіки, родзинкою яких стануть лекція почесного 

професора французької Сорбонни М. Маффесолі “Повернення архетипного міфу в 

політику” і черговий раунд-заглиблення в архетипну природу колективного несвідо-

мого. 

Щиро дякую доктору соціологічних наук, професору, засновнику Української 

школи архетипіки Е. Афоніну за можливість об’єднання на хортицькій землі предста-

вників різних галузей науки, які з позицій архетипів колективного несвідомого розг-

лядають актуальні проблеми теорії та історії державного управління. Вважаю, що сек-

рет успіху Української школи архетипіки полягає у виконанні унікальної почесної 

місії, яка має пріоритетне парадигмальне значення для нинішньої постмодерної сучас-
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ності з її системоутворюючим психологічним чинником. Останні наукові дослідження, 

які викладені на сторінках авторитетного наукового видання “Український соціум”, 

примножують плідну співпрацю визнаних науковців нашої країни та зарубіжжя! 

Сподіваюся на встановлення тісного співробітництва між навчально-науковими 

установами – учасниками архетипних заходів, що сприятиме обміну науково-

практичним досвідом і збагаченню змістовного компонента наукових дискусій! 

Бажаю всім учасникам цьогорічних наукових заходів архетипіки подальших успі-

хів у багатогранній діяльності, нових наукових здобутків усіх партнерів архетипної 

спільноти України та інших країн. 
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