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Вітальне слово 

 

 
 

Вельмишановне товариство, учасники та прихильники Української школи архе-

типіки! Радо вітаю вас від імені Української школи архетипіки Української техно-

логічної академії з черговим кроком на шляху пізнання найпотаємніших куточків 

людської природи – колективного несвідомого, що його відкрив у 1919 р. для людства 

швейцарець Карл Юнг. 

Приємно зазначити, що Українська школа архетипіки не послабила своїх зусиль 

навіть сьогодні, під час повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти 

України. В умовах воєнного стану, прагнучі заглибитись у таємниці колективного 

несвідомого, ми змогли провести повноцінні психосоціальні дослідження як в Україні, 

так і в Австрії. Разом з нашим новим партнером – європейською асоціацією “Геллап-

Інтернешнл” нині ми прагнемо розгорнути порівняльні психосоціальні дослідження до 

повноцінного європейського та світового формату. 

Вже п’ять років триває наша співпраця з Французькою школою архетипіки – Па-

ризьким центром досліджень сучасності і повсякденності та Університетом 

Монпельє-3 імені Поля Валері. Спільно з ними і нашим гостинним організатором 

цьогорічних заходів – Хортицькою національною навчально-реабілітаційною акаде-

мією ми відважилися провести 30 червня онлайн-форум, який змістовно включатиме 

ХІІІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар пам’яті загиблого від російсько-

го бомбового удару по Харкову професора Олега Амосова і Х Міжнародний конкурс 

молодих науковців пам’яті співзасновниці Української школи архетипіки Ольги Ба-

лакірєвої, яка цьогоріч передчасно пішла від нас. Обидва заходи присвячені вельми 

актуальній для Сучасності проблемі: “Архетипіка публічного управління: від імажи-

неру до технологій постмодерної сучасності”. Родзинкою форуму стане відкрита 
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лекція почесного професора Сорбонни Мішеля Маффесолі на тему: “Повернення ар-

хетипного міфу в політику”. 

Цьогоріч очікується доволі насиченою не тільки програма заходів, але, споді-

ваємося, й результати, що втілюватимуть нові ідеї, науково-практичні ініціативи та 

науково-теоретичні публікації учасників у трьох престижних науково-фахових журна-

лах: “Український соціум” (зі спеціальностей: 054 Соціологія; 051 Економіка), “Нау-

кові перспективи” (зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування) та 

“Науковий журнал Хортицької національно навчально-реабілітаційної академії” (зі 

спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки; 015 Професійна освіта; 016 Спеціальна 

освіта; 231 Соціальна робота). 

Дозвольте подякувати вам за той неоціненний внесок, який ви робите в розвиток 

соціальних і гуманітарних наук, за ті рекомендації, що ви надаєте за результатами 

ваших непростих досліджень органам державної влади та місцевого самоврядування. 

Маю надію, що ваші наукові розробки та пропозиції знайдуть своїх вдячних 

послідовників і стануть вельми корисними для практичного втілення й реалізації зара-

ди процвітання нашої Богом даної України. 

Бажаю вам плідних наукових дискусій, творчого натхнення та задоволення від  

реалізації ваших неординарних задумів та ідей! 
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