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З давніх часів острів Хортиця був одним із духовних
центрів України, джерелом національного культуротворення,
символом вільного життя. Нині острів Хортиця визнаний
одним із семи чудес України, саме з нього розпочинається
знайомство із Запорізьким краєм для іноземних
і вітчизняних туристів.
Хортицька національна академія є єдиним в Україні
навчально-науково-виробничим комплексом вищої освіти
реабілітаційного спрямування, що провадить інноваційну
освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на
першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями
знань, може здійснювати підготовку на третьому і вищому
науковому рівнях вищої освіти, проводить фундаментальні
та прикладні наукові дослідження, є провідним науковометодичним центром щодо здійснення комплексної
(фізичної, соціальної, психологічної та педагогічної)
реабілітації, соціальної інтеграції та розвитку життєвої
компетентності осіб з особливими освітніми потребами
з першого року життя до здобуття вищої освіти,
має розвинену інфраструктуру навчальних,
наукових і науково-виробничих підрозділів,
сприяє поширенню наукових знань та провадить
культурно-просвітницьку діяльність.
У своїй структурі має факультети реабілітаційної
педагогіки та соціальної роботи, мистецтва та дизайну,
8 кафедр. Тут працює 72 кандидатів і докторів наук,
доцентів і професорів. Навчається 1549 здобувачів фахової
передвищої та вищої освіти. Випускники ХНА працюють
у структурах державної влади й місцевого самоврядування,
є депутатами різних рівнів, керівниками державних установ
і громадських організацій.
У ХНА функціонують наукові школи педагогіки
та психології життєтворчості особистості, теорії та методики
використання навчальних задач, методики фізичної
реабілітації тощо. Перспективу відкриває співпраця
цих шкіл з вітчизняними науковими осередками
та з 22 вишами зарубіжних країн (Польщі, Італії, Грузії,
Болгарії, Латвії, Туреччини та ін.).
Хортицька національна академія готова до співпраці
з Університетом Монпельє-3 імені Поля Валері.
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ПРОГРАМА ОНЛАЙН
ФОРУМУ АРХЕТИПІКИ
за Київським
часом

ВІТАННЯ Валентина НЕЧИПОРЕНКО, ректорка

09.30-9.50 Хортицької національної академії.

Вінченцо СУСКА, керівник кафедри соціології
Університету Монпельє 3 імені Поля Валері (Франція).
Віктор КАПЛУН, віце-президент
Української технологічної академії.

09.50-10.00 ПРЕЗЕНТАЦІЯ “Історична козацька спадщина”.
10.00-12.00 ЛЕКЦІЯ “Повернення архетипного міфу в політику”.

за Київським
часом

ДИСКУСІЯ ЗА ТЕМАТИКОЮ
ПЕРШОЇ ПАНЕЛІ

14.00-15.00 ДРУГА ПАНЕЛЬ Модератор – Наталія ГОРДІЄНКО.
Наталія ГОЛОВАНОВА (Україна). “Інформаційна політика
України в умовах війни (архетипний підхід)”. НП. № 5.

ПЕРЕРВА

Юрій НАПЛЬОКОВ (Україна). “Архетипні аспекти
застосування сценаріїв у публічному управлінні”.
НП. № 5.

ПЕРША ПАНЕЛЬ. Модератор – Тетяна НОВАЧЕНКО.
Едуард АФОНІН, Андрій МАРТИНОВ (Україна). “Архетипіка
багатополярного світу: від війни до миру”. УС. № 2.
Тетяна БЄЛЬСЬКА, Марія ЛАШКІНА (Україна).
“Гендерні архетипи як чинник кар’єрного зростання
на ринку праці в умовах інформаційного світу:
український та світовий контекст”.
Олексій ВАЛЕВСЬКИЙ (Україна). “Розвиток культурної
політики в контексті формування суспільної стійкості”,
НП. № 5.
Наталія ГОРДІЄНКО (Україна). “Соціологічна архетипіка:
концептуально-методологічні засади та
аналітично-інтерпретаційні тенденції”. НП. № 5.
Людмила СЕРДЕЧНА (Україна). “Жільбер Дюран: філософ
і герой”. УС. № 2.
Микола НЕДЮХА (Франція). “Архетипні засади правової
ідеології українського суспільства”. УС. № 2.
Інна СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА (Україна). “Сучасні концептуальні
підходи до визначення поняття етноцентризм
у двовимірному полі міжетнічного роз´єднання
та інтеграції”. УС. № 2.
Олександр МАКАРЕНКО (Україна). “Проблема сталого
розвитку в кризових умовах і місце в ній питань
ментальності й архетипіки”. УС. № 2.
Олександр ХИЖНЯК, Лариса ХИЖНЯК, Вікторія СИЧОВА.
Вразливість уяви аналітиків про війни:
можливості подолання. УС. №2.
Ольга КОВАЛЕНКО, кандидат економічних наук, чл.-кор.
Української Академії Наук. “До питання про глибинний
архетип управління та його фракталізації в системах
різної природи: біологія, економіка, суспільство”.

Його основу склали аналітична психологія
швейцарця Карла Густава Юнга, американська
типологія особистості Майєрс-Бріггс, а також
роботи українських соціологів Едуарда Афоніна
і Олени Донченко, психодіагноста Леоніда
Бурлачука і культуролога Сергія Кримського,
історика Андрія Мартинова і політолога Юрія
Романенка.
Від першого дня виникнення УША виголосила
принцип відкритості щодо участі представників
різних галузей науки, які з позицій архетипів
колективного несвідомого Карла Юнга розглядають
актуальні проблеми теорії та історії публічного
управління, становлення та розвитку механізмів
публічного управління і служби в органах
державної влади і місцевого самоврядування.

Тетяна НОВАЧЕНКО (Україна). “Суспільне уявне як сучасний
механізм солідаризації української нації”, УС. № 2.
Олена СУШИЙ (Австрія). “Колективні уявлення
в системі відновлення України”.

АМОСОВА за темою: “Архетипіка і публічне управління:
від імажинеру до технологій постмодерної сучасності”.

Виникнення Українська школа архетипіки (далі – УША) виникла
та основи як міждисциплінарний науково-практичний напрям
діяльності досліджень у галузі науки державне управління.

Оксана КОЖЕМЯКІНА (США). “Архетипне підґрунтя
політичного міфу: сучасні реалії епохи постмодерну”.

Мішель МАФФЕСОЛІ, почесний професор Сорбонни,
засновник і науковий керівник французької школи
архетипіки – Центру досліджень сучасності
і повсякденності (Париж, Франція).

13.00-14.00 ХІІІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА АРХЕТИПІКИ

Олександр ТЕРТИЧНИЙ (Україна). “Мережа волелюбних
як шлях до перемоги”. НП. № 5.

Лариса ХИЖНЯК, Вікторія СИЧОВА, Володимир ХИЖНЯК.
“Уява про бездомних осіб як елемент комунікації з ними”.
ХНА. № 2.
Андрій ШЕВЦОВ (Україна). “Застосування архетипних
психічних структур колективного несвідомого
в реабілітології та альтернативній комунікації”. ХНА. № 2.
Сергій ЮШИН. "Архетипіка темпоральності у політичних
рішеннях і діях".

ДИСКУСІЯ ЗА ТЕМАТИКОЮ
ДРУГОЇ ПАНЕЛІ
15.00-15.30 ФІНАЛ Х КОНКУРСУ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ПАМ’ЯТІ ОЛЬГИ

БАЛАКІРЄВОЇ за темою: “Архетипіка і публічне управління:
від імажинеру до технологій постмодерної сучасності”.
Модератор – Едуард АФОНІН.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАЦЬ ПЕРЕМОЖЦІВ
Володимир КЛОЧКО (Україна). “ Міфоаналітична
трансформація лідерства у сучасному світі: соціологічний
підхід Ж. Дюрана”, журнал ХНА. № 2.

Наталія ОЛІЙНИК (Німеччина). “Кадровий потенціал
державних службовців: архетипна парадигма”. НП. № 5.
Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, Оксана ОМЕЛЬЯНЕНКО (Україна).
“Архетипні основи інституційно-інноваційних проєктів
сталого розвитку територій в умовах постмодерну”. УС. № 2.
Едуард АФОНІН: Експертне оцінювання
та фінальні результати конкурсу.

15.30-16.00 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАМ’ЯТНОГО КАЛЕНДАРЯ:
“Українська школа архетипіки 2023”.
Модератор – Наталія ГОРДІЄНКО.

Головні
підсумки
діяльності
(2010-2022)

Започатковано моніторингові дослідження:
“соцієтальних змін в Україні, Австрії, Білорусі, Росії”
(95 репрезентативних досліджень, 1992-2022);
“функціональної і компетентнісної спроможності
публічної служби в Україні (4 цільових дослідження,
2005-2019).
Здійснено франко-українські переклади праць:
Мішеля Маффесолі “Час племен. Занепад
індивідуалізму у постмодерному суспільстві” (1918),
Жільбера Дюрана “Антропологічні структури
уявного” (2022).
Здійснено 13 теоретико-методологічних семінарів
і 10 конкурсів молодих вчених, які об’єднали
зусилля понад 200 авторів з 17 країн світу;
опубліковано 8 докторських монографій,
480 фахових публікацій з публічного управління
та адміністрування.
Відкрито інтернет-портал і веб-сторінки УША
на каналах YouTube, FB, які використовуються
для популяризації результатів досліджень УША,
дискусій з актуальних проблем життєдіяльності,
ліцензовано в МОН України вибіркову освітню
дисципліну «Архетипіка публічного управління
та адміністрування» тощо.

Основні
наукові (Library of archetypes):
публікації https://drive.google.com/drive/folders/1soaitdqqbyN
УША et9ZZitboMAR0Yb136MkZ

