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Пет-терапія 

Терапія взаємодією з домашніми 

тваринами 

Д.психол.н. Кряж І.В. 



 Зоотерапія, анімалотерапія: 

Каністерапія, філінотерапія, іпотерапія ... 

(а також кролики, свині, птахи ...) 



  Animal assisted therapy 

   Борис Левінсон, дитячий психіатр - зауважив, 

присутність в приймальні під час лікувальних сеансів 

собаки позитивно впливає на пацієнтів-дітей, 

запропонував використовувати цих тварин для 

лікування психічних розладів: «пет-терапія» (1969) 



 

Спрямована каністерапія: систематична робота зв'язки «хворий-

собака-провідник» над конкретними проблемами фізичного або 

психічного характеру 

 

Основа - здатність і бажання собак розуміти і підлаштовуватися 

під людину. Так само поводяться собаки в зграї, щоб 

заспокоїти нервного родича. 

Якщо людина сприйнятлива до стану собаки, любить тварин, 

відбувається ефект дзеркала - взаємний обмін позитивними 

емоціями 

  Проблеми: 

емоційне вигоряння  

собак-терапевтів 

 

Спрямована - неспрямована терапія 
 



     Каністерапію застосовують: 

  Для поліпшення стану дітей, хворих на аутизм, синдром Дауна, 

церебральний параліч (ДЦП), які страждають олігофренією. 

Поліпшується координація рухів, зменшується спастичність, 

поліпшується пам'ять 

 Для усунення депріваціонних симптомів (дитбудинку) 

 Шокові стани, гостре горе, ПТСР ... 

 Підвищена тривожність 

 Депресія 

 Різні види деменції, епілепсія, розсіяний склероз 

 Паліативна допомога невиліковно хворим 



Фелінотерапія 

Муркотіння: 

Частота від 20,94 Гц до 27,21 Гц  







Іпотерапія при ранньому дитячому аутизмі 

 зниження у дітей тривожності в сприйнятті 
зовнішнього світу; 

 збільшення дослідницької активності; 

 поліпшення комунікативних можливостей; 

 загальна нормалізація емоційного стану; 

 збільшення обсягу довільних дій 



Дослідження мотивації відвідувачів зоопарку до 

годування овець (1988): 

а) поліпшення самопочуття після годування; 

б) підвищення самопринятия; 

в) годування овець - спосіб увійти в світ тварини і 
відчути себе частиною природи. 



Зв'язок між людиною і іншими тваринами:  

психологічні підстави 

• Тварини надають комфорт, спілкування і соціальну 

підтримку 

• Тварини є соціальними посередниками 

• Тварини допомагають людям в самопрезентації 

• Тварини зміцнюють самооцінку, любов тварини - 

безумовна 

• Тварини допомагають людям розвивати почуття власної 

гідності 

• Тварини можуть допомогти зцілити психологічні і психічні 

розлади і продовжити людське життя 

• Тварини допомагають людям пережити зв'язок з 

природою 



Е.Фромм: Біофілія - властивість особистості, 

орієнтована на любов до живого і на творення  

Е.Уілсон - біофілія як основа 

людського існування, любов 

до життя і тяжіння до 

живого 



     Глибинні відносини зі світом 

Арне Наєс: 

     Одне із завдань людського існування - самореалізація 
як безперервний процес усвідомлення того, що Я не 
закінчується особистістю, а розширюється до цілісного 
світу, так звана широка ідентифікація. 



    Екологічне несвідоме 

Т. Росзак, 1992 - «Голос Землі» 

а) ядром духовного життя є екологічне несвідоме; 

б) зміст екологічного несвідомого складають «записи» 
еволюції всього живого; 

в) існує синергетичний взаємозв'язок між особистим 
благополуччям і «здоров'ям» планети ... 



  Психотерапія системи «людина - вихованець» 

Цезарь Мілан               Джексон Гелаксі 


