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УДК:616.89-008:615.862:636.7.088 

Каністерапія 

Рудик А.  

здобувач вищої освіти 

Науковий керівник -  асистент кафедри генетики, розведення та годівлі с-г 

тварин, Гурко Є.Ю.  

 

Анотація. Кожен, у кого є домашня тварина, знає, що ніхто не може 

подарувати вам стільки позитивних емоцій, ніхто не може вас заспокоїти і 

вислухати краще, ніж власний вихованець. Кішки, кролики, птиці і, звичайно ж, 

собаки - маленькі друзі, наші  терапевти і справжня віддушина в сучасних реаліях 

нашого занадто серйозного і виснажливого світу.  

Стаття присвячена  каністерапії, в якій розкривається зміст поняття 

«лікування за допомогою собак». Каністерапія – є одним із ефективних напрямів 

у світовій реабілітології. Це один із видів реабілітації людини за допомогою 

спеціально відібраних і навчених собак під наглядом кваліфікованих фахівців 

інструкторів- дресирувальників і психологів. 

Метою статті є аналіз досвіду застосування даного методу лікування. 

Узагальнюється практичний досвід ефективності застосування каністерапії при 

різних захворюваннях, включаючи серцево-судинні та психічні розлади. В 

результаті аналізу автори доводять позитивний психологічний вплив домашніх 

тварин на людину. Виявлено та обґрунтовано необхідність спільного 

використання методів офіційної медицини і нетрадиційної та офіційної підтримки 

МОЗ. 

Ключові слова: каністерапія, собака-терапевт, психічні розлади, 

захворювання серцево-судинної системи, реабілітація. 

Аналіз літературних досліджень. В даний час каністерапія отримала 

досить широке поширення на Заході. В Європі і в США це вже абсолютно 

повноправна область офіційної медицини, в рамках якої проводяться зустрічі, 

семінари, а в деяких країнах існують навіть курси з підготовки фахівців, після 

закінчення яких можна займатися приватною практикою [2].  
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У США існують різні організації, що займаються такою терапією, 

наприклад, товариство «Тварини партнери» (Pet Partners), Міжнародна організація 

терапії за допомогою собак (Therapy Dog International), «Лапи за здоров'я» (Paws 

for Health), діє організація «Читаючи з ровером »(Reading with Rover), де аутичні і 

сором'язливі діти читають вголос собакам [1].  

Єдиної класифікації методів пет-терапії не існує, проте всі їх прийнято 

розділяти на три категорії. Перша - «терапія за допомогою тварин» (англ. Animal-

assisted therapy), яка проводиться фахівцями і обов'язково спрямована на 

досягнення конкретних лікувальних цілей. До другої категорії відносять «заняття 

за участю тварин» (англ. Animal-assisted activities), які не мають на увазі 

постановки чітких цілей лікування.  

Вони можуть проводитися як фахівцями, так і волонтерами, і спрямовані на 

загальне поліпшення психологічного стану пацієнтів . Нарешті, існує також 

«навчання за допомогою тварин» (англ. Animal-assisted education), що 

застосовується, наприклад, під час навчання читання дітей з дислексією [3]. 

 Поле для діяльності програм  за участю собак дуже велике. Воно включає в 

себе роботу з емоційно лабільними дітьми, дітьми з аутизмом, з пацієнтами, що 

страждають від депресій і посттравматичних стресових розладів, з інвалідами, що 

проходять реабілітацію, і старими, що страждають деменцією і хворобою 

Альцгеймера. Заняття з собаками - важливий компонент психологічної 

реабілітації жертв насильства і стихійних лих [4].  

Дослідження проведені в Америці, показали, що в 70 будинках для  

престарілих, де було дозволено перебування тварин, люди похилого віку, що 

страждали на депресію або відкидали будь-який вид спілкування, повністю 

міняли характер, починали брати участь у суспільному житті, зав'язували дружні 

відносини з іншими мешканцями будинку, з якими раніше не контактували [5]. 

Один з яскравих прикладів використання каністерапії - це участь собак у 

реабілітації учнів школи «Сенді-Хук» в місті Ньютаун (США), де в грудні 2012 

року відбулося масове вбивство. Про те, що присутність собаки надає 
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заспокійливий ефект на дитину, котра переживає стрес, було показано в 

дослідженні, проведеному в Університеті Небраски. 

Собаки допомагають і при роботі з дітьми з аутизмом. Один з лідерів в цій 

області - організація The North Star, яка розробила спеціальну програму для таких 

дітей. За даними деяких наукових робіт, спілкування з собаками призводить до 

регресу аутичних проявів [3]. 

Так, М.Н. Мальцева зазначає, що на сьогодні, нажаль, не існує жодних 

методів та засобів, які можуть остаточно вилікувати аутизм [6]. Тому, для більш 

раціонального ефекту, каністерапію часто поєднують з іншими методами 

реабілітації. Каністерапія може включати в себе фізичну реабілітацію за 

допомогою спеціальних вправ, спрямованих на відновлення поведінкових реакцій 

і вироблення координованих рухів (наприклад, підняття ніг, одночасно із 

підняттям лап собакою тощо), на заняттях використовуються найрізноманітніші 

прийоми: ігри, вправи, елементи трюкового дресирування, казкотерапія (діти 

беруть участь у складанні історій і казок із персонажами собаками, виконують 

музичні постановки, програвають ролі у своїх історіях і казках) тощо. Таке 

проживання почуттів та емоцій дозволяє більш повно розвивати і коригувати 

емоційно - вольову сферу дитини. Залучення уваги дитини до подій на занятті і 

матеріалу, пропонованого дітям, ґрунтується на постійній підтримці інтересу. Все 

це й зумовлює актуальність та значимість каністерапії у психоосвітній роботі з 

«особливими» дітьми. 

Б. Левінсон провів опитування 150 лікарів – дитячих психотерапевтів за 

допомогою спеціального анкетування. Третя частина з яких зізналася, що 

використовують тварин у ході дитячої психотерапії, перше місце серед яких посів 

собака [Корнеев, 1989]. Тому метод каністерапія є дуже поширеним на заході та 

швидко набуває популярності в Україні. 

У багатьох країнах собак почали використовувати при діагностиці. 

Каністерапія рекомендована в хоспісах та психіатричних клініках. У США 

Міністерством охорони здоров'я офіційно схвалено присутність собак у клініках 
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як медперсоналу. Багато госпіталів мають в своєму штаті собак. Ці тварини 

отримують навіть зарплату і користуються соціальними привілеями.  

У лікарнях собаки допомагають пацієнтам подолати лікарняне самотність, 

тривогу і відчай, психологічно підготуватися до майбутньої операції. Крім того, в 

США є лікарні, куди собак пускають в якості відвідувачів.  

Однак не з кожної собаки може вийти хороший терапевт. Щоб зустріч - 

взаємодія з собакою надавала на пацієнтів благотворний вплив, собака повинна 

володіти певними якостями. Перш за все, зрозуміло, вона повинна бути 

спокійною і доброзичливою. Крім того, її не повинні лякати або насторожувати 

незвичайні об'єкти (наприклад, людина, що сидить в інвалідному кріслі або 

тримає в руці палицю), запахи ліків і хворих, різкі звуки, нестандартну поведінку 

(розмахування руками, тупання ногами і тощо). Дуже важливо, щоб собака 

любила свою роботу і виявляла до людей живий і непідробний інтерес. Що 

стосується породи собаки-терапевта, то є відомості про роботу самих різних 

собак. Часто помічниками лікарів стають ретривери і лабрадори, але є відомості 

про роботу всіх видів вівчарок, лайок, і навіть представників порід, що 

вважаються бійцівськими. Так, з дітьми, що страждають на ДЦП, успішно 

працюють бультер'єри [1,2].  

   В цілому, при вмілому підході всі тварини можуть позитивно впливати на 

здоров'я і душевний стан людини. Однак найбільш ефективний вплив надають, 

безумовно, собаки. Вони сприяють одужанню завдяки своєї дружелюбності, 

щирості, відданості людині. Крім того, контакти з ними більш доступні, ніж, 

наприклад, з кіньми або дельфінами. 

 

Висновки. 

1. Каністерапія є дуже цікавим і перспективним методом психо-

освітньої роботи. В Україні каністерапія зовсім новий і молодий напрямок 

реабілітації і терапії, яким займається невелика кількість ентузіастів-

психологів, інструкторів-дресирувальників, реабілітологів. 
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2.  Існує потреба у створення відповідних нормативів, методичних 

рекомендацій, співпраці з фахівцями відповідної медичної спрямована освіта 

у проведенні досліджень з метою відстеження наслідків застосування методу. 

 

Список літератури 

1. Преодолеть болезнь: Психотерапия - Зоотерапия - лечение с помощью 

животных // Лабиринты разума [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mindlabyrinth.ru/additional/illwin/detail.php?sid=75&pid=961 

2. Четвероногие доктора или что такое пет-терапия // Ньюфы.ру: 

Официальный сайт Национального клуба породы ньюфаундленд [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://newfs.info/lib/artikle4/712/730/ 

3. Что такое пет-терапия // Медпортал [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://medportal.ru/mednovosti/main/2014/10/31/584pet/ 

4. Zisselman M.H., Rovner B.W., Shmuely Y., Ferrie P. A Pet Therapy 

Intervention withGeriatric Psychiatry Inpatients // American Journal of Occupational 

Therapy, January1996, Vol. 50, pp. 47-51. 

5. Смолова Л.В. Психология взаимодействия с животными и ее применение 

в психолого-социальной работе: [по материал. зарубежн. источн.] / Л.В. Смолова 

// Ученые записки Санкт-Петербургского Ин-та Психологии и социальной работы.  

Вып. 1, том 9.  2008.  С. 45-50. 

6. Мальцева М.Н. Приемы канистерапии при работе с пациентами 

страдающими расстройствами аутистического спектра / М.Н. Мальцева.  2014.  

 


