
 

 

Програма  

міжнародної науково-практичної онлайн 

конференції по каністерапії 

 

06-07 лютого 2021 

 

 

Проводиться на базі Львівського національного 

ветеринарного університету ім. С.З. Ґжицького 

 

 

 

Львів 2021 

 

  



 

06 лютого 2021 року (субота) 

Час Спікер Тема та зміст доповіді 

9.00 -

9.05 

Оголошення програми та регламенту  

9.05 -

9.20 

Вітальне слово ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького  професора Володимира Стибеля 

9.20 – 

9.30 

Вітальне слово почесних гостей: 

Андрій Мальований, Голова Державної екологічної інспекції України 

Андрій Немировський, народний депутат України VIII скликання 

9.30-

10.30 

Марина Прокопенко 

 (Україна, Київ)    

Засновник і власник школи 

дресирування собак "InNiKos 

school" та готелю для тварин 

"InNiKos hotel". 

15 років роботи кінологом. 

Робота з собаками різного віку і 

порід. 

Одна із засновників "Центру 

каністерапії "Fairy tales ". 

Протягом 6 років тренер Servive 

dog (собак психоемоційної 

підтримки) для ветеранів АТО і 

собак-терапевтів в україно-

канадському проекті "Друг 

Героя", 6 років навчання і 

практики з особистими собаками. 

Напрямки роботи: каністерапія, 

зоопсихологія, підготовка собак 

до ОКД і нормативам СГ (собака 

в місті), "Собака-компаньйон" і 

BH (Begleithund), реабілітація 

собак з притулків і собак 

підібраних з вулиць. 

СОБАКИ-ПОМІЧНИКИ ЛЮДИНИ  

“Servicedog" (собаки-помічники) чи 

"Assistancedog"(собаки -асистенти). 

Хто це такі?  Кому вони необхідні? Які функції 

виконують? 

Класифікація собак-асистентів. Особливості 

підготовки таких собак 

Собаки психоемоційної підтримки  

 

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді 

10.30-

11.10 

Крістін Ольсен (Норвегія) 

MSc, Phd,етолог 

ICoFa Міжнародний центр 

антропозоології  

Голова правління та засновник 

«Dyrebar Omsorg Dyreassisterte 

intervensjoner» (Норвегія) 

МІЖНАРОДНИЙ  ДОСВІД ТА ДОСВІД НОРВЕГІЇ 

З РОЗВИТКУ КАНІСТЕРАПІЇ ТА ПІДГОТОВКИ 

СПЕЦІАЛІСТІВ І ТЕСТУВАННЯ СОБАК  

Знайомство з діяльністю ICOFA - міжнародного 

центру антропозоології, який працює у декількох 

напрямках людино-тваринної взаємодії. 

Реалізовані дослідницькі проекти. Дослідження 

ефективності каністерапії для різних категорій 

людей  на базі реалізованих проектів. 

Організація роботи каністерапевтичних команд для 

візитів.  

Знайомство з методом «DoasIdo” («Роби як я 

роблю») при підготовці собак до роботи. 

Що таке міжнародний протокол тестування собак 

PADA, яким чином проходить тестування за цим 

протоколом. 

Освітні курси для різних рівнів каністерапії та 

можливості для налагодження партнерства з різними 



країнами  

Мова англійська з перекладом на українську 

Регламент: 30 хвилин - доповідь 

11.10-

11.30 

Корисні поради щодо ветеринарного та санітарного догляду за собаками та іншими 

домашніми улюбленцями від генерального спонсору конференції ТОВ ТД Світ-Агро 

11.30-

12.30 

Олена Сердюк (Запоріжжя)  

практичний психолог вищої 

категорії, психолог-методист, 

магістр педагогіки, 

сертифікований каністерапевт, 

кінолог, тренер каністерапії 

спеціалістів і кінологів, Голова 

громадської організації «Доктор 

Дог. Центр каністерапії для дітей 

та дорослих» 

(69076, Україна, м. Запоріжжя, 

вул. Запорізького козацтва, 27),e-

mail: 0988754304a@gmail.com 

 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З 

ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО 

СПЕКТРУ МЕТОДОМ КАНІСТЕРАПІЇ 

Під час виступу буде описано досвід індивідуальної 

корекційно-розвивальної роботи засобом 

каністерапії з дітьми з розладами аутистичного 

спектру (РАС) дошкільного і шкільного віку на базі 

Центру каністерапії для дітей та дорослих «Доктор 

Дог». 

Аутизм – це захворювання, яке неможливо 

вилікувати, однак, таких дітей можна і необхідно 

адаптувати до життя в соціумі. Представлені 

діагностичні критерії РАС за МКХ-10. Наводиться 

огляд світових наукових досліджень, які доводять 

ефективність застосування каністерапії при аутизмі. 

Методика каністерапії ефективна, загальнодоступна, 

практично не має протипоказань. Не зважаючи на 

багаторічний світовий досвід використання 

каністерапії в Америці і Європі, зокрема в Польщі, в 

Україні, нажаль, цей метод не доступний в 

державних установах надання реабілітаційної 

допомоги людям з аутизмом. Тому надання цієї 

послуги людям з особливими потребами взяли на 

себе некомерційні громадські організації, приватні 

розвивальні центри, де працюють навчені 

закордонними викладачами, сертифіковані 

спеціалісти і кінологічні команди. Важливим є 

створення комплексної індивідуальної програми для 

кожної дитини, зокрема з урахуванням її потреб. 

Описані етапи каністерапії, структура 

індивідуальних занять а також види вправ з 

терапевтичною собакою, які проводяться з дітьми з 

РАС.  

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді 

 

12.30-

13.00 

Ян Петінов  

керівник українського проекту 

людино-тваринної взаємодії, який 

реалізує в Україні у місті Вінниця 

міжнародний благодійний фонд 

"Чотири лапи", аспірант 

психологічних наук 

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІЗИТІВ 

З СОБАКАМИ ДО ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ДЕРЖАВНИХ 

ЗАКЛАДАХ. 

Саме такою інформацією, особливостям 

налагодження співпраці з такими державними 

закладами, організаційними та технічними аспектами 

готовий поділитися спікер під час доповіді на 

конференції. 

Особливістю цього проекту є також те, що собаки які 

беруть участь в таких візитах та активностях - це 

бувші безпритульні собаки, які пройшли відповідний 

відбір, підготовку і тестування за стандартами 



фонду. 

Мова доповіді українська 

Регламент: 30 хвилин - доповідь 

13.00-

13.20 

Ольга Смірнова (Україна) 

Співзасновниця, друга 

тренерка   та спортсменка 

Київського клубу аджиліті 

«Форсаж», спортсмени якого 

декілька років поспіль успішно 

представлять Україну на 

Чемпіонатах Світу з аджиліті та 

інших змаганнях. 

Координаторка українсько-

канадського проекту «Друг 

Героя».  

Кінолог-рятувальник, підготувала 

двох собак-рятувальників. 

Практикуючий каністерапевт, 

працює з ветеранами АТО, дітьми 

з особливими потребами, та у 

паліативному напрямі. 

 

«ПРОЕКТ «ДРУГ ГЕРОЯ». Втілення канадського 

досвіду кагістерапевтичеої допомоги ветеранам в 

Україні. 

Друг Героя – це канадсько-український 

некомерційний проект. Його мета – допомогти у 

зціленні ветеранів Збройних Сил України та 

українських добровольчих батальйонів, які 

продовжують боротися із пост-травматичним 

стресовим розладом (ПТСР) та іншими непомітними 

та помітними травмами, які були нанесені внаслідок 

військових операцій, використовуючи потужний 

зв’язок людини та собаки. 

13.20-

14.00 

Перерва 

14.00-

15.00 

Барбара Короші (Угорщина- 

Україна (м.Берегове) 

Сертифікований угорський 

фахівець по каністерапії яка 

працює як каністерапевт на 

Закарпатті в Берегове. 

 

"РОЗВИТОК КАНІСТЕРАПІЇ В УГОРЩИНІ ТА 

ЗАРОДЖЕННЯ КАНІСТЕРАПІЇ У ЗАКАРПАТТІ»  

На сьогодні в Угорщині кілька організацій проводять 

каністерапію. Вони навчають службових собак для 

людей з обмеженими можливостями з кінця 90-х 

років, і вони займаються терапією за допомогою 

тварин з 2001 року. Угорська асоціація терапії за 

допомогою собак (MATESZE) була створена в 2006 

році. 

Терапевтичні сесії без юридичного підгрунтя 

проводили досить довго і лише з 2009 року були 

прийняті перші юридичні норми - 27/2009 був 

прийнятий наказ про про правила дресирування та 

використання собак-помічників. (XII. 3.) 

Сьогодні закон встановлює точні умови 

використання терапевтичних собак. 

Під час виступу спікер розповість про практику 

відбору цуценя, загальний курс виховання, точний 

хід іспиту відповідно до вимог Угорських 

нормативних актів. 

А також надасть деякі конкретні приклади 

використання терапевтичних собак, собак особистої 

допомоги, наприклад для людей, що страждають на 

епілепсію, або службових собак для хоспісу. 

Будучи терапевтичним кінологом кілька років тому 

(коли пані Барбара лише переїхала на околиці поруч 

із Берегове), і лише почала запроваджувати 

кінологічну терапію на Закарпатті їй вдалося досягти 

хороших результатів, якими вона має бажання 

поділитися з учасниками конференції. 



Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді 

 

15.00-

16.00 

Антоніна Вдовиченко (Україна, 

м.Чернігів) - практичний 

психолог обласного центру 

комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю «Відродження», 

м.Чернігів, відділення 

психологічної реабілітації, 

нейропсихолог, кандидат 

психологічних наук. 

моб.0669115118,пошта-

enot191110@gmail.com 

 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ 

КАНІСТЕРАПІЇ В ОЦКРДІ «ВІДРОДЖЕННЯ» В 

ЧЕРНІГОВІ 

У доповіді міститься ознайомча інформація про 

Центр і історію започаткування методу каністерапії; 

описується форма, різновиди, етапи проведення 

занять з каністерапії, перелік захворювань і вікова 

категорія дітей, що отримують дану процедуру;  

представлено розробки якісного і кількісного 

контролю змін після проходження процедури;  

описується змістова складова даного методу в 

цілому. 

Інформація буде корисною для спеціалістів які 

шукають якісні інструменти оцінки ефективності 

впливу каністерапії та цінні практичні поради з 

організації процесу в реабілітаційних закладах. 

 

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді 

16.00-

17.00 

Михайло Мочернюк  

лікар ветеринарної медицини, 

власник мережі клінік «Пан 

Коцький», викладач ветмедицини 

Кіцманського коледжу 

Подільського державного агро-

технічного університету 

(Україна) 

ЗДОРОВІ ТВАРИНИ - ЩАСЛИВІ ВЛАСНИКИ! 

Саме такого принципу слід керуватися при будь-

якому з видів каністерапії - чи то ненаправленій, 

коли собака виступаючи в ролі домашнього 

улюбленця стає виключно терапевтом для своєї сім‘ї, 

чи то при організації спеціальних занять з собаками - 

так званій направленій каністерапії.  

І важливу роль при цьому має знання та дотримання 

ветеринарних вимог власником тварини та якісне 

ветеринарне обслуговування ветеринарним лікарем 

спрямоване на бережне та турботливе ставлення до 

кожного чотирилапого пацієнта.  

Під час доповіді спікер розкриє відповіді на такі 

питання: 

Чому стрес шкідливий? 

Стрес та імунна система, чи є між ними зв'язок? 

Як зменшити стрес та як в європейських країнах 

лікарі ветеринарої медицини мінімізують ризики 

прояву стресу під час відвідин ветеринарної клініки? 

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання - відповіді 

 

17.00-

18.00 

Cвітлана Лямзіна (Білорусія) 

каністерапевт реабілітаційного 

центру «Тонус» (Брест), 

кінолог, власниця розплідника 

"Робочі собаки" 

ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

КАНІСТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАНЯТЬ В БІЛОРУСІЇ В 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ «ТОНУС» (БРЕСТ)  

- Стан речей щодо розвитку каністерапії в 

Білорусії; 

- Історія запровадження каністерапії в  

реабілітаційному центрі «Тонус»; 

- Забезпечення належних санітарних умов 

проведення та основні вимоги до організації 

простору, безпеки собак та пацієнтів центру. 



Санітарна обробка собак; 

- Правила та документи для роботи; 

- Попередній відбір та тестування собак для 

роботи в центрі; 

- Практичні вправи та інструменти для роботи з 

пацієнтами. 

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді 

18.00-

19.00 

Віра Шевчук (Україна, Київ)  

Співзасновник центру 

каністерапії "FairyTails", м.Київ. 

Фізичний терапевт, ерготерапевт, 

остеопат, каністерапевт, кінолог, 

власниця собаки-терапевта 

Квіточки, породи кавалер кінг 

чарльз спаніель та 3-х німецьких 

вівчарок 

КАНІСТЕРАПІЯ У ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОМУ 

СУПРОВОДІ ДІТЕЙ З ДЦП І НЕ ТІЛЬКИ... 

Поговоримо про те як і чому собака допомагає 

розвивати моторні функції і як не завдати шкоди 

собаці в цьому процесі?  

Як розслабити дитину, спостерігаючи за собакою і 

чому навіть рух м'язів очей впливає на тонус у 

всьому тілі? 

Як робити те що "я не вмію", "я не можу" весело і 

мотивовано? 

Чому потрібно обирати з якого боку посадити 

собаку, а де розмістити навчальні матеріали? 

Та про інші деталі, кейси, приклади і лайфхаки 

Не пропустіть - буде багато практичних 

інструментів!!! 

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді 

19.00-

19.20 

Завершення першого дня 

конференції. Дискусія в групах 

Збір відгуків по першому дню конференції, дискусія 

(через zoom) та збір міркувань через гугл форму про 

значення і роль каністерапії в Україні 

07.02.2021 (неділя) 

Час Спікер Тема та зміст доповіді 

9.00-

9.40 

Віталій Федорович 

К.вет.н., ст.викладач, невролог 

клініки «EuroVet» (Україна, 

Львів) 

ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ СОБАК. 

ПРОЯВИ ТА ДІАГНОСТИКА 

У виступі спікера висвітлюються короткі дані про 

анатомію головного та спинного мозку собаки, 

приводиться сучасна інформація про найбільш 

поширені структурні хвороби нервової системи з 

коротким описом симптомів та методів діагностики. 

По кожній патології демонструється відео ознак 

ураження головного та спинного мозку. 

Розглядаються варіанти лікувальної допомоги 

собакам при захворюваннях нервової системи. 

9.40-

10.00 

Корисні поради щодо ветеринарного та санітарного догляду за собаками та іншими 

домашніми улюбленцями від генерального спонсору конференції ТОВ ТД Світ-Агро 

10.00-

11.00 

Магдалена Наварецька-Пьйонтек   

Президент асоціації «Тварини 

людям» (Польща, Варшава) 

(11.00-12.00 за польським часом)  

Випускник медичної та освітньої 

педагогіки з педагогічною 

терапією та соціальною 

політикою у Варшавському 

університеті. Вона працює 

педагогом, терапевтом сенсорної 

інтеграції, педагогічним 

ТЕРАПІЯ ТА НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

СОБАК В ПОЛЬЩІ 

 Спікер розповість і покаже як відбуваються заходи з 

залученням собак в різних закладах, яких загальних 

помилок слід уникати при проведенні таких заходів 

для того щоб людина-клієнт отримала максимум 

користі і задоволення, а для собаки були забезпечені 

всі умови для роботи.  

Під час презентації спікер пояснить як відбувається 

підготовка і навчання спеціалістів, тестування собак, 

що таке міжнародний протокол тестування собак 



терапевтом, а також інструктором 

в Асоціації "Тварини людям". 

Протягом багатьох років 

проводить заняття з собаками як 

для дітей-інвалідів, так і для 

неінвалідів (у державних 

навчальних закладах). З 2014 

року є співавтором терапевтичної 

програми для людей, які 

страждають на хворобу 

Альцгеймера, що реалізується в 

Центрі Альцгеймера у Варшаві. З 

2010 року є директором Центру 

дитячої терапії та розвитку 

AURIN. Викладач 

CollegiumHumanitatis у 2013-15 

роках. З 2017 року акредитований 

оцінювач команд собак-людей 

американської організації 

PetPartners (колишнє товариство 

Delta). Розвиває свої компетенції 

у галузі дресирування собак для 

роботи в терапевтичних класах 

під наглядом фахівців Норвезької 

антрозоологічної установи 

Сентерет. Окрім роботи з учнями 

та організації терапевтичних 

програм, також проводить 

тренінги для собак, які працюють 

в Асоціації та залучає волонтерів 

до участі в каністерапевтиних 

заходах в різних закладах 

Варшави. У своїй роботі робить 

великий наголос на дотриманні 

міжнародних стандартів роботи - 

вона є автором міжнародних 

проектів, численних посібників та 

керівництв по каністерапії ("Діти 

в лікарні", "Читання собакам", 

"Увага добрий пес", "Європейські 

стандарти організації заходів із 

залученням собак" та ін.) і прагне 

побудувати партнерські стосунки 

з організаціями по всьому світу, 

які мають усталене становище в 

середовищі, пов’язаному з 

терапією та вихованням за 

участю собак, організовує 

міжнародні конференції. Завдяки 

її зусиллям Асоціація була 

включена до структур 

міжнародної асоціацій 

організацій людино-тваринної 

взаємодії IAHAIO. Президент 

PADA, які є моделі проведення занять із залученням 

собак та надасть практичні поради як підготуватися 

до проведення занять.  

 

Окремо хочемо зазначити, що саме Магдалена, та 

конференції які вона організовує, рівень знань та 

спікерів стали еталоном та поштовхом до організації 

даної конференції 

Мова доповіді польська з перекладом на українську.  

Регламент: 40 хвилин- лекція, 20 хвилин -питання-

відповіді 



"Асоціації тварини людям" з 2008 

року. Має 4-х собак-терапевтів 

яких сама підготувала 

11.00-

12.00 

Олександра Береговенко 

експерт FCI 

(FederationCynologiqueInternationa

le ) та експерт національної 

категорії КСУ (Кінологічна 

Спілка України); 

Сумський Націанальний 

Аграрний Університет - 

спеціальність "заводчик-кінолог"; 

ветеринар (Вишнянський коледж 

Львівського НАУ); 

спеціаліст з формування 

поведінки собак; 

розробник кінологічних методик, 

реабілітаційних та навчальних 

програм різних напрямків; 

ведуча семінарів та лекцій з 

психофізіології та формування 

поведінки собак; 

організатор проєктів розвитку та 

популяризації сучасної соціальної 

кінології; 

засновник та керівник центру 

соціальної кінології та хендлінгу 

"HarmonicDog"; 

керівник школи розвитку, 

абілітації та реабілітації "Дитина 

та Собака" 

засновник громадської організації 

"Серце, єдине для Двох" 

власник розплідника породи чау-

чау "LembergChow" 

 

 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ 

СОБАК 

а саме:  

-психологічні зони тіла,  

- значення їх демонстрації,  

- типові та нетипові реакції на тактильний контакт, 

- особливості та відмінності тактильних тренінгів для 

собак каністерапевтів. 

 

Еволюційно люди відносяться до ряду приматів, 

собаки – до родини псових. І хоча між нашими 

видами є одна дуже цінна спільна риса, яка 

забезпечує можливість комфортного співіснування – 

створення сімейних угрупувань із схожими законами 

внутрішньої комунікації, але наш загальний 

світогляд, поведінкові реакції та мислення 

відрізняються кардинально. Це стосується всіх 

спектрів: починаючи від базових понять, так і 

поведінкових моделей, пов’язаних із особливостями 

анатомії та світосприйняття.  

Коли соціум людей  пересікається з природою собак, 

без розуміння видотипової поведінки – починаються 

конфлікти та проблеми, подекуди з трагічним 

завершенням.  

Тому лише якісні сучасні знання  формування  

комунікації кожного і особливостей демонстрації 

внутрішніх станів, та цілеспрямований вплив на 

формування подекуди нетипових або навіть 

неприродних реакцій собаки на подразники зможе 

забезпечити якісну результативну роботу в 

каністерапіїї, а для собаки – безстресову та приємну 

співпрацю з нами.   

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді 

12.00-

13.00 

Віктор Чітік (Румунія Бухарест)  

Доктор (PhD) психології, 

керівник проекту людино- 

тваринної взаємодії в Бухаресті, 

що реалізовується БФ «4 Paws» 

КІЛЬКІСНЕ ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЛЮДИНО-ТВАРИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

КОНТЕКСТІ КАНІСТЕРАПІЇ 

Буде розглянуто під час доповіді спікера, керівника 

проекту людино-тваринної взаємодії в Бухаресті, що 

реалізовується БФ “4 Paws” із залученням до роботи 

бувших безпритульних собак, адже фіксація 

результатів є однією з вимог міжнародної асоціації 

організацій людино- тваринної взаємодії IAHAIO. 

До відома, в Бухаресті вже тривалий час функціонує 

спеціально облаштований для проведення 

каністерапевтичних занять центр каністерапії. 

Мова доповіді англійська з перекладом на 

українську. 

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді 

13.00- Гончарук Оксана Іванівна  РОЗВИТОК КАНІСТЕРАПІЇ В ЧЕРКАСАХ  



13.15 (Україна, Черкаси), музичний 

керівник та соціальний педагог 

Центру комплексної реабілітації 

дітей з інвалідністю «Жага 

життя», практикуючий 

каністерапевт, студент 

магістратури факультету 

соціального забезпечення 

Черкаського державного 

технологічного університету та 

студент магістратури факультету 

соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Доповідач розповість про стан розвитку каністерапії 

в Черкасах, а саме: 

З 2018 року на базі центру комплексної реабілітації 

«Жага життя» в Черкасах та Черкаській області 

реалізується проект по каністерапії. В 2019 році  

спільно з завідуючим кафедри «Соціальне 

забезпечення» ЧДТУ Журбою Інною та ЧОКСС 

ОСОУ – Черкаським обласним клубом службового 

собаківництва реалізовано дослідницький проект 

«Лапа допомоги».  Про можливості впровадження з 

2021 року на кафедрі Соціального забезпечення 

Черкаського державного технологічного 

університету підвищення кваліфікації  соціальних 

працівників з кваліфікації «Каністерапевт».  

13.15-

14.00 

Перерва 

14.00-

15.00 

Станіслав Перешейн 

Голова асоціації «Об’єднані 

анімалотерапевти» (Москва, РФ) 

(15.00-16.00 за російським часом)   

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

СПОНТАННОСТІ ТА ГРИ В КАНІСТЕРАПІЇ. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ 

ВИПАДКИ 

Сюжетно-рольова гра - це спосіб освоєння навичок  

та проживання життєвих сценаріїв дитиною.  

До 10 років - гра, це провідна діяльність дитини. Гра 

- це процес спонтанний, що виникає в момент 

спонукання інтересу дитини або групи дітей до будь-

якої діяльності. 

Дорослій людині, навіть дитячого психолога або 

педагогу, далеко не завжди вдається виявляти і 

підтримувати спонтанність в роботі - вони завжди 

заклопотані планами, завданнями, фіксацією процесу 

і результатів. Тим самим заняття позбавляються 

одного з найголовніших елементів - можливості 

прояву клієнта. 

Собака в руках усвідомленого та досвідченого 

каністерапевта - інструмент невичерпної прояви 

спонтанності і безпосередності під час ігор та занять. 

Про це і поговоримо на конференції під час  

доповіді. 

Торкнемося ряду питань: 

- Що таке спонтанність в роботі каністерапевта?  

- Як за допомогою вільного виявлення собаки 

допомогти клієнту подивитися на себе з боку, 

допомогти інтерпретувати поведінку і установки? 

- Сюжетно-рольові ігри як варіант прояви клієнта і 

собаки 

- Можливості сюжетно-рольових ігор 

- Особливості залучення собак в ігри 

 

Мова доповіді російська. 

Регламент 40 хвилин- доповідь, 20 хвилин питання-

відповіді 

15.00-

16.00 

Попова Ельвіра Олександрівна 

(Полтава, Україна), консультант з 

МОВНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ АУТИЗМОМ ІЗ 

ЗАЛУЧЕННЯМ СОБАК. 



питань аутизму і ДЦП, 

корекційний педагог з більш ніж 

двадцятип’ятирічним стажем 

роботи, засновник та керівник 

двох унікальних навчальних 

центрів для дітей та собак, а 

також власниця терапевтичної 

команди з чотирьох собак. 

Власним досвідом роботи громадської організації 

Навчально-реабілітаційний центр «Соняшник» та 

Центр делікатної кінології «Canis-клуб» м.Полтава” 

поділиться спікер.  

Діти, які мають тяжкі порушення в розвитку, більшу 

частину часу проводять на корекційних заняттях. Як 

би не старалися педагоги зробити ці заняття більш 

цікавими, повторення одного і того ж навчального 

матеріалу, перетворює їх в одноманітну рутину. 

Каністерапія дозволяє ті ж самі завдання, виконуючи 

їх разом з собакою, сприймати як нові. Дитина, 

взаємодіючи з собакою, набагато краще засвоює 

навчальний матеріал, проживаючи при цьому цілий 

калейдоскоп позитивних емоцій. Наука психологія 

говорить нам про те, що нова інформація краще 

засвоюється на тлі афекту, тобто сильної емоції. 

Собака створює на занятті той самий позитивний 

афект і просування по навчальній програмі йде 

набагато швидше. 

Ми поговоримо про те які форми залучення собак до 

занять з мовної терапії використовуються в роботі 

логопеда-дефектолога. Також спробуємо розібратися 

в питанні, чи дійсно дитина з аутизмом краще йде на 

контакт з собакою ніж з людиною і, чи здатна собака 

подолати комунікативний бар'єр аутичного малюка. 

Регламент 40 хвилин- доповідь, 20 хвилин питання-

відповіді 

16.00-

17.00 

Анда Пекшена (Латвія), тренер 

проекту "Соціальна реабілітація 

людей з обмеженими 

можливостями в 

транскордонному регіоні 

Білорусія-Україна завдяки 

створенню умов та підготовці 

спеціалістів у сфері каністерапії, 

практикуючий вчитель 

Монтессорі, коуч, практикує 

м’яку біоенергетику (gentlebio-

energetic), системні розстановки 

по Хелінгеру, екзаменатор собак-

терапевтів 

ЧИ МОЖЕ СОБАКА БУТИ КОЛЕГОЮ?  

 

- які принципи роботи існують в роботі 

каністерапевтів у світі та Латвії; 

- розвиток каністерапії в Латвії, вимоги, рівні; 

- в чому полягає командна робота та співпраця 

каністерапевтичних команд. 

 

Мова доповіді російська 

Регламент: 40 хвилин - доповідь, 20 хвилин -  

питання-відповіді. 

17.00- 

17.05 

відеопрезентація досвіду каністерапії у Черкасах 

17.05-

17.35 

Гошовська Антоніна (Чернівці, 

Україна) проектний менеджер 

проекту «Соціальна реабілітація 

людей з обмеженими 

можливостями в 

транскордонному регіоні 

Україна-Білорусія завдяки 

створенню умов та підготовці 

спеціалістів у сфері каністерапії», 

психолог, консультант в методі 

позитивної психотерапії, НЛП 

ФОРМУВАННЯ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ КАНІСТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ 

Обгрунтування наукового методу каністерапії.  

Проведення досліджень на підставі експерименту та 

методу «case study” 

Результати проведення досліджень впливу 

присутності собак на рівень стресу у студентів та 

презентація дослідження впливу направленої 

каністерапії на актуальні здібності дітей 

Приклади оформлення документів для фіксації 

результатів занять по каністерапії. 



тренер, юрист 

17.35-

18.10 

Резолюція конференції, заключне слово. 
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