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№ 11-22 від  03.03.2022 
 

Міжнародна спільнота політичних психологів 

Шановні колеги! 

 

Асоціація політичних психологів України (АППУ) звертається до вас у цей 

трагічний для України, і драматичний для Європи та всього світу час. Щодня гинуть 

наші громадяни внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної злочинною владою 

Путіна. Всупереч нормам Міжнародного Гуманітарного Права бомбардують житлові 

квартали, лікарні і пологові будинки, дитячі заклади, школи, адміністративні та 

комунальні споруди. 

Асоціація об’єднує понад 200 професіоналів з усіх регіонів України – вчених, 

викладачів, психологів-практиків, політичних консультантів та експертів, фахівців зі 

споріднених сфер. З 1995 року ми здійснюємо наукові дослідження та реалізуємо 

численні інші проєкти з метою зміцнення інститутів громадянського суспільства в 

Україні, використовуючи для цього арсенал наукового знання та міжнародної 

дослідної співпраці. 

Як ви знаєте, ще в 2014 році Російська Федерація розпочала окупаційне 

вторгнення на територію України: окупувала Крим і частину Донецької і Луганської 

областей. За ці 8 років поступово гострий військовий конфлікт перейшов у більш 

латентний стан. Велась активна інформаційна війна. Останні кілька років були 

регулярні провокаційні обстріли з боку Росії, які призводили до загибелі українських 

військових.   

Але 24 лютого 2022 року агресивне вторгнення Російських військ на територію 

України набуло невиданого масштабу і об’єктивно несе загрозу не лише українським 

територіям, а й усьому світові. 

До цього моменту ми були цивільними – науковцями, дослідниками, 

викладачами, студентами, проте зараз змушені змінити свою діяльність. Дехто 

захищає свою землю в лавах Збройних сил України і Територіальної оборони. Д 

Дехто працює як кризовий психолог або залучений до гуманітарних волонтерських 

місій по всій Україні. Всі ми надаємо допомогу співгромадянам, постраждалим від 

військової агресії. Ми боронимо свою країну всіма доступними нам засобами, але це 

не заважає нам зберігати професійний погляд на цю війну.  

Ми бачимо в агресії Російської Федерації проти України ознаки військових 

злочинів і психічної патології керівництва РФ. Виправдовуючи злочинну атаку на 

незалежну європейську державу, керівництво Російської Федерації захоплене 

“надцінними” ідеями та теоріями змови. Воно демонструє викривлене сприйняття 

сьогодення та розуміння історії, роздмухує серед власного населення небезпечні ідеї 

національної зверхності. Дії політичного керівництва Російської Федерації містять 

характерні поведінкові ознаки малігнантного (злочинного) нарцисизму, параної, 
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делюзії, антисоціального розладу. Ці самі патологічні патерни вони транслюють і 

власному народові, який опинився в заручниках у злочинного режиму.  

Соціальним та політичним психологами свого часу вдалось дослідити причини, 

що призвели до злочинів проти людяності під час Другої світової війни та інших 

воєнних конфліктів. Ці висновки могли би попередити повторення 

людиноненависницьких сценаріїв. Але просто зараз ми знову бачимо ознаки 

психологічної патології, яка спричиняє гуманітарну і  політичну катастрофу. Як 

фахівці ми маємо про це говорити на всіх доступних майданчиках, через усі доступні 

канали. Нам потрібна ваша допомога – об’єднання зусиль заради повернення миру в 

Україні, підтримка всієї глобальної професійної спільноти проти воєнної агресії та 

насильства з боку Російської Федерації. 

Ми будемо вдячні за експертну підтримку інформаційного опору 

деструктивній російській пропаганді. Яка, як відомо, руйнує не лише свідомість 

людей, а українські села, селища, міста, роз’єднує сім’ї, вбиває дітей.  

Ми просимо вас привертати увагу своїх професійних аудиторій до війни в 

Україні, яка триває з 2014 року. В нас є острах, що війна не буде швидко завершена. 

І з часом увага світової спільноти до подій в нашій країні буде згасати. Але скільки би 

не тривала війна – це не змінить її зловмисної та патопсихологічної сутності.  

У цей складний для України час ми відчуваємо велику підтримку і солідарність 

усього світу, і це дає нам сили боротися. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки це є 

цінним для нас зараз. Ми би хотіли, разом з світовою науковою спільнотою, створити 

майданчик для пошуку нестандартних мирних способів для завершення війни.   

Ми дуже хочемо повернутися до своїх мирних занять, досліджень, проєктів, 

конференцій. Хочемо знову зустрітися з вами в інтелектуальних дискусіях, зустрітися 

в стінах університетів та конференц-залах України та світу. Пройтися разом вулицями 

стародавнього величного Києва, вулицями Донецька і Севастополя. Посидіти в 

затишних кав’ярнях Львова. І ми це зробимо обов’язково….Після завершення війни. 

А зараз ми мусимо перемогти величезне зло. І для цього нам дуже потрібна 

ваша підтримка і допомога. 

          Президент 

 

Ірина Губеладзе 

        


