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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні друзі, колеги! 

26 червня 2023 Українська школа архетипіки (УША) Української технологічної 
академії від імені міжнародного оргкомітету ТМС-2023 запрошує викладачів та 
здобувачів освітньо-професійних, освітньо-наукових програм архетипної 
проблематики публічного управління, архетипіки соціальних інститутів і повсякденного 
життя, взяти участь у щорічних міжнародних заходах УША ТМС-2023: 

• XIV теоретико-методологічному семінарі пам’яті Олега Амосова, 

• ХІ конкурсі молодих науковців (МКМН-2023) пам’яті Ольги Балакірєвої,  

що пройдуть у режимі онлайн за темою: «Архетипіка і публічне управління: 
делінквентність як прояви свідомого і несвідомого під час війни і в повоєнний 
період». 

Програмні рамки ТМС-2023 традиційно визначатиме науково-дослідницька 
проблематика публічного управління, в межах якої пропонується розглянути свідому 
(раціональну) і несвідому (архетипну) природу делінквентності як психологічного 
феномену поведінки, що відхиляється. 

Мета ТМС-2023 – об’єднати на засадах архетипної методології 
міждисциплінарні зусилля представників соціально-гуманітарного знання навколо 
вирішення теоретичних і практичних проблем публічного управління, соціальних 
інститутів і постмодерного сьогодення. 

У межах зазначених рамок пропонуються наступні завдання ТМС-2023 

1. Пояснити причини масових воєнних злочинів російських збройних 
формувань у російсько-українській війні (у містах Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, 
Ізюм та ін.) і спрогнозувати можливі прояви делінквентності у повоєнні часи. 

2. Обґрунтувати делінквентність, виходячи з розуміння, що це система вчинків, 
які мають відхилення від загальноприйнятої чи уявно допустимої норми, чи то норми 
психічного здоров’я, права, культури чи моралі. 

3. Розглянути масову делінквентну поведінку в контексті суспільно-
трансформаційних процесів як наслідок розмитості суспільних норм (аномії) чи 
руйнування взаємозв’язків між підсистемами суспільства (політики, економіки, 
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культури), що передбачає наявність явної або прихованої суспільної психопатології. 
4. Дослідити феномен делінквентності як форму асоціальної поведінки, яка 

порушує певні соціальні та культурні норми, особливо правові. Якщо такі ексцеси 
відносно незначні, їх кваліфікують як правопорушення, а якщо серйозні і караються 
законом – як злочин. Відповідно, говорять про делінквентну (протиправну) і 
кримінальну (злочинну) поведінку. 

Зазначені та інші суміжні проблемні питання визначатимуть простір для 
осмислення теми ТМС-2023. 

Організатори сподіваються, що досягненню мети і завдань ТМС-2023, окрім 
літератури з делінквентності й девіації, слугуватимуть також ідеї Карла Юнга, 
Жільбера Дюрана та їх послідовників. Крім того, надзвичайно цінними стануть 
результати емпіричних досліджень Української школи архетипіки, що їх надає 
моніторинг соцієтальних (загальносистемних) змін: Україна (1992-2022), РФ (2010-
2011), Білорусь (2010-2013), Австрія (2022)1. Зазначений емпіричний матеріал 
розсилатиметься разом з інформаційним листом. 

До участі у МКМН-2023 запрошуються магістранти, аспіранти, здобувачі, PhD і 
кандидати наук віком до 35 років з усіх професійно-освітніх і науково-освітніх 
спеціальностей. 

Міжнародна конкурсна комісія експертів з Казахстану, Польщі, України, Франції 
визначать найкращі роботи конкурсантів, які будуть відзначені заохочувальними 
грошовими преміями: 1 премія – €200; 2 премія – €150; 3 премія – €100. 

 

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЩОРІЧНИХ ЗАХОДІВ ТМС-2023 

➢ Робочі мови: українська, французька, англійська. 

➢ Реєстраційний внесок: відсутній. 

➢ Для участі у заходах ТМС-2023 необхідно подати: 

❖ до 1 квітня – заявку на участь: https://forms.gle/xPBQwc18gRk2ZMHq7  

❖ до 1 травня – україно- або англомовний рукопис статті + фотокартку –
на адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com). 

➢ Публікації учасників українською чи англійською мовами планується розмістити 
у наступних виданнях: 

Назва видання «Наукові перспективи» 

Тип видання Фаховий журнал категорії «Б» 

Спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування 
081 – право 
051 – економіка  
053 – психологія 

Умови оформлення http://perspectives.pp.ua/index.php/np/authors 

Оплата за публікацію 1195 грн. за 12 сторінок. Кожна наступна сторінка 
сплачується додатково у розмірі 85 грн. 

Прийом публікацій naukovi.perspectuvu@ukr.net  
Зазначайте тему листа «Архетипіка» 

 
1 Більша частина аналізу моніторингового результату наведена у монографії «Афонін Е., Мартинов А. Українське диво: від 

депресії до соціального оптимізму ; Національна академія державного управління при Президентові України, кафедра 

публічної політики та політичної аналітики. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 296 c. (Серія «Відкрита 

дослідницька концепція». Вип. № 18)». Планується підготувати і видати 2023 року друком монографію «Афонін Е., Мартинов 

А. Соцієтальна динаміка: аналіз суспільно-трансформаційних процесів в Україні і світі, 1992-2022», де буде розміщено 

доповнений емпіричний матеріал. 
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Назва видання «Український соціум» 

Тип видання Спецвипуск фахового журналу категорії «Б» 

Спеціальності 051 – економіка 
054 – соціологія 

Умови оформлення https://ukr-socium.org.ua/uk/dlja-avtoriv/vimogi-do-oformlennja-statej/  

Оплата за публікацію безкоштовно 

Прийом публікацій bpafonin@gmail.com  

  

Назва видання Науковий журнал Хортицької національної академії  

Тип видання Науковий журнал категорії «Б» 

Спеціальності Серія: Педагогіка. Соціальна робота 

Умови оформлення https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/about/submissions  

Оплата за публікацію Безкоштовно 

Прийом публікацій bpafonin@gmail.com  

  

Назва видання Збірка наукових праць переможців і кращих авторів 
XIV Міжнародного конкурсу молодих науковців 

Тип видання Збірка наукових праць 

Спеціальності  

Умови оформлення http://perspectives.pp.ua/index.php/np/authors  

Оплата за публікацію Безкоштовно 

Прийом публікацій bpafonin@gmail.com  

Додаткові умови для магістрантів й аспірантів обов’язкова рецензія від 
наукового керівника 

 
За потреби можна здійснити англомовний переклад, скориставшись послугою 

перекладацького бюро за ціною – 125 грн. за перекладацьку сторінку (1800 знаків). 
Відповідальна в бюро перекладів: Оксана Мостовенко, antariom.perevod@gmail.com, 
+38 050 257 2671. 

 
Вимоги до оформлення рукописів стандартні для України (див. у додатку 

(назва файлу має бути: ПрізвищеІніціали_ТМС-2023.docx, наприклад: 
АфонінЕА_ТМС-2023.docx). 

Якість портретного фото: розмір 35 х 45 мм2, роздільна здатність 600 dpi 
(розмір файлу не менше 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: 
ПрізвищеІніціали_фото-2023.jpg, наприклад: АфонінЕА_фото-2023.jpg). 
Приклади: https://makepassportphoto.com/ (безоплатно); https://passport-
photo.online/uk-ua (платно). 

 

➢ Програма XIV ТМС-2023 

Повний текст програми буде розроблений і розісланий після надходження 
тематичних заявок від учасників щорічних заходів УША (до 1 травня 2023). 

Базові елементи програми: Пленарні панелі; Оголошення переможців і 
результатів XI Міжнародного конкурсу молодих науковців; Презентація настільного 
календаря «Архетипіка Великобританії-2024», розробленого Ларисою Клімовою і 
Хортицькою національною навчально-реабілітаційною академією. 

 

➢ Українська школа архетипіки в інтернет-просторі: 

1. Публікації УША (Library of archetypes), доступні за посиланням: 
https://drive.google.com/drive/folders/1soaitdqqbyNet9ZZitboMAR0Yb136MkZ 

2. Сайт Української школи архетипіки: http://usarch.org/#/ 
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