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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАЛУЧЕННЯ ТВАРИН
ДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ПАНСІОНАТУ
У статті розглянуто теоретичні засади залучення тварин до соціально-психологічного супроводу людей похилого віку в закладах інтернатного типу. Проаналізовано основні теорії, які пояснюють вплив методу людино-тваринної взаємодії на емоційний стан людей, та можливість залучати
тварин до різних форм соціально-психологічної роботи. Опрацьовано останні дослідження щодо
залучення тварин до навчальної та терапевтичної роботи з особами похилого віку в закладах інтернатного типу. Зроблено висновок, що серед проаналізованих теорій, які пояснюють вплив людино-тваринної взаємодії на емоційний стан людей, найбільш обґрунтованою є фізіологічна теорія,
згідно з якою мозок людини під час такої взаємодії виділяє низку нейромедіаторів, які породжують
приємні емоційні переживання.
Ключові слова: людино-тваринна взаємодія, особи похилого віку, заклади інтернатного типу,
пансіонат, соціально-психологічний супровід.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Тимчасове перебування або тривале проживання осіб похилого віку в закладах інтернатного типу в Україні є загальнодоступним як частина соціального захисту населення. Така ситуація
створює особливі соціально-психологічні умови
життя людини, яка вимушено потрапляє до інтернатного закладу в незвичні для себе умови
життя, де є певні формальні та неформальні правила соціальної взаємодії. Такий стан речей потребує дослідження особливостей соціальної
адаптації осіб похилого віку в умовах пансіонату, зокрема питання, як взаємодія з тваринами-компаньйонами (собаками) впливає на процес соціалізації пацієнтів.
Згідно з п. 1.1 Наказу Міністерства праці
та соціальної політики України № 549 від
29.12.2001, «будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці (далі – будинок-інтернат) є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу для постійного
проживання громадян похилого віку, ветеранів
війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування» [6]. Відповідно до цього Наказу, пансіонати
зобов’язані забезпечувати їхнім мешканцям умови,
що сприяють їх адаптації в новому середовищі.
Однак у цьому документі не передбачено порядок
соціально-психологічного супроводу мешканців
пансіонатів. Від 11 грудня 2020 року цей Наказ
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втратив чинність, і законодавча база не містить документів, які б замінили його на сьогодні. Незважаючи на цей факт, пансіонати в Україні і далі
мають статус будинків-інтернатів та самотужки
намагаються регламентувати створення умов, які б
сприяли адаптації осіб похилого віку, ветеранів
та осіб з інвалідністю до такого середовища.
Сьогодні заклади інтернатного типу в Україні, зокрема пансіонати, надають соціальні послуги пацієнтам з різними нозологіями. Таким
чином, до соціального середовища осіб похилого віку входять особи багатьох вікових груп
та з різними соматичними і психічними особливостями. У кожного з них своя історія життя,
погляди, особливі переживання щодо свого становища та соціально-особистісні умови до соціалізації в таких обставинах життя [2].
Як зазначає І. Романова, люди похилого віку
в умовах пансіонату потребують створення
не лише умов для задоволення їхніх фізіологічних потреб, але й умов для прояву активності
і задоволення їхніх інтересів. Задля створення
таких умов серед переліку заходів соціальної роботи є: організація активного дозвілля (гуртки,
відвідування філармонії, творчі вечори, групові
ігри, екскурсії, свята), «університети третього
віку» (навчальні курси) і психотерапевтичні тренінги [8]. Водночас іноземні дослідники вказують, що до переліку заходів для людей похилого
віку в закладах інтернатного типу варто додавати людино-тваринну взаємодію як метод
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поліпшення соціальної взаємодії та переживання позитивних емоцій [22].
Залучення тварин до соціально-психологічного супроводу в структурі соціальної або психологічної роботи в Україні формально не відбувається, але фактично проводиться в закладах
спеціальної, загальноосвітньої та вищої освіти,
а також у закладах інтернатного типу для осіб
з особливостями розвитку та похилого віку.
Метою цієї статті є розкрити сутність теорій, які пояснюють вплив методу людино-тваринної взаємодії на психічний стан людей похилого віку, та вивчити здобутки сучасних практик
у використанні такого методу. Враховуючи сучасну глобальну практику впровадження альтернативних соціально-психологічних інтервенцій
для досягнення позитивних змін у психосоціаль
ному житті людей похилого віку, вважаємо, що
практична та соціальна значущість цієї статті
полягає в започаткуванні вивчення особливостей впливу залучення тварин для соціально-психологічного супроводу соціальної адаптації осіб
похилого віку в умовах пансіонату.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У світовій практиці залучення тварин до соціально-психологічної роботи з людьми має назву «людино-тваринна взаємодія» (ЛТВ), яка передбачає
«залучення тварин до лікувальної, навчальної
та соціальної роботи з метою досягнення в людей
терапевтичних змін. Цей метод використовується
особами, які мають знання про особливості залучених до такої роботи людей та тварин. Метод
людино-тваринної взаємодії реалізується групою
людей з тваринами у таких видах роботи як Терапія з Твариною (ТТ), Навчання з Твариною (НТ),
або за певних умов Активність з Твариною (АТ).
А також включає Тренування з Твариною (ТрТ)»
[1, с. 4]. В Україні цей метод також відомий як
«анімалотерапія» з різними її підвидами залежно
від типу тварин, які залучаються до такої роботи.
Особливості соціалізації осіб похилого віку
в закладах інтернатного типу були предметом
наукового інтересу широкого кола дослідників,
зокрема в контексті запобігання соціальній
ізоляції і забезпечення самореалізації (Д. Новохацький, О. Осіпова, О. Пінаєва), організації
середовища і функціонального наповнення
(О. Кучківська), використання психологічних
практик (І. Кривенко), підтримки інтелектуальної активності (І. Коваленко-Кобилянська, І. Романова), соціальної реабілітації (О. Кравченко).
Однак соціалізацію осіб похилого віку в закладах інтернатного типу в контексті людино-
тваринної взаємодії вивчали виключно іноземні
науковці (M. Beall, A. Beck, M. De Santis,
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Y. Eaton-Stull, J. Ebener, D. Hutchins, S. Marino,
H. Oh, M. Weisberg, A. Williams, N. Yakimicki,
E. Edwards, E. Richards, H. Zinn).
У світовій науковій практиці інтерес до проб
леми соціальної адаптації людей похилого віку
в умовах закладів інтернатного типу є доволі
суттєвим і охоплює вивчення впливу анімалотерапії на зменшення рівня почуття самотності,
страху, тривожності, відчуття втрати контролю,
обмеження в соціальних контактах та втрати
соціальної взаємодії [21; 48]. Натомість в Україні ця проблема ще суттєво не вивчена і потребує всебічного дослідження з метою апробації
та перевірки дієвих та інноваційних підходів
до соціалізації особистості в таких умовах життєдіяльності.
Серед завдань, які ставлять перед собою на
уковці та практики, котрі використовують людино-тваринну взаємодію (ЛТВ), є:
– фізичні (розвиток навичок дрібної та грубої
моторики [19]; розвиток навичок вправляння
з візком для людей з інвалідністю [11]; розвиток
навичок підтримання рівноваги тіла [32]);
– психічні (розвиток вербальної взаємодії
у групі [45]; розвиток уваги [26]; розвиток навичок рекреаційного дозвілля [34]; розвиток впевненості у собі [40]; зниження рівня тривожності
[38]; зниження почуття самотності [29]);
– навчальні (розвиток лексичного запасу [28];
розвиток короткострокової та довгострокової
пам’яті [39]; розвиток навичок читання, мислення [25]);
– мотиваційні (розвиток мотивації до групової
діяльності; розвиток соціальної взаємодії [41];
розвиток взаємодії з персоналом установ [31];
розвиток мотивації до виконання вправ [10]).
Основними теоріями, які пояснюють вплив
ЛТВ на стан та переживання особистості,
є такі: теорія біофілії, теорія антропоморфізму,
теорія взаємодії та набуття досвіду, мотиваційна теорія, фізіологічна теорія, теорія соціальної
підтримки і соціальної прив’язаності та теорія
переключення уваги.
Виклад основного матеріалу. Різноманітні
теоретичні підходи намагаються дати відповіді
на такі запитання: а) чому люди прагнуть взаємодії з тваринами; б) як люди можуть ставитись
до тварин; в) як ЛТВ впливає на здоров’я та психічний добробут людини; г) чому ці ефекти можуть виникати у взаємодії з тваринами більшою
мірою, ніж у взаємодії з людьми.
Відповіді на ці питання покликані сприяти
глибшому розумінню того, як тварини можуть підтримувати розвиток дітей або підлітків. Це важливо як для типового розвитку осіб, так і у випадках
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атипового розвитку, спеціальних освітніх потреб
і криз розвитку [14]. Знання про те, як і за яких
умов з’являється позитивний ефект, дадуть
змогу спланувати специфіку заходів, спрямованих на потреби індивіда в межах використання
методу із залученням тварин.
Біофілія
У 1984 р. американський вчений, засновник
соціобіології Е. Вілсон ввів термін «біофілія»,
описуючи гострий інтерес людей до взаємодії
з тваринами [47]. Це підтверджується дослідженнями: немовлята і старші діти більше зацікавлені і приділяють більше уваги тваринам,
ніж іншим об’єктам свого середовища [20].
Одним з основних припущень є те, що біофілія,
ймовірно, розвивалася впродовж еволюції людини, оскільки люди завжди жили в контакті
з тваринами, і була важливою для виживання
людей, оскільки тварини могли бути джерелом
їжі або індикатором таких загроз, як землетруси
або наближення хижаків. На підсвідомому рівні
люди можуть стежити за поведінкою тварин
у їхньому оточенні та інтерпретувати поведінку
тварин як сигнал безпеки чи небезпеки,
що сприяє фізіологічній релаксації і виникненню почуття безпеки в людини. Це «ефект біофілії» [30], який пояснює «нейроприйняття безпеки» через спокій тварин [16].
Антропоморфізм
Наступним підходом до пояснення ефекту
ЛТВ є теорія антропоморфізму. Найчастіше
антропоморфізм розглядається як схильність
людей ставитися до тварин-компаньйонів так
само, як до людей, вбираючи їх в одяг, як людину, або приписуючи їм бажання, які, найімовірніше, є проєкціями людини, начебто самі тварини так відчувають і думають. Однак, з наукового
погляду, антропоморфізм сам по собі є процесом, який дає людям змогу ставитись до відповідних аспектів світогляду загалом і до тварин
зокрема. Це може бути спосіб зрозуміти потреби, поведінку і наміри тварин. Люди ніби використовують автоматизовані процеси для інтерпретації поведінки тварин, ніби «знаючи»,
що можуть вони відчувати [42]. Є також припущення, що люди використовують у цьому процесі дзеркальні нейрони [18].
Антропоморфізм також передбачає побудову когнітивної теорії про розум тварин, де вивчається можливість використання раціонального мислення і вищих функцій мозку тварин.

Помічено, що чим ближче вид тварини є філогенетично подібним до людини, тим більше
спонтанних (фізіологічних) реакцій виникає
в людей, наприклад, до переживання страждань
тварин, і готовність приписувати більш складні
психічні стани тваринам [46]. Це свідчить
про те, що, ймовірно, «легше» або природніше
для антропоморфізації на несвідомому рівні
приписувати людські властивості філогенетично близьким видам, до яких належить багато
видів тварин-компаньйонів (переважно соціаль
них ссавців). З іншого боку, в процесі антропоморфізму виникає багато помилок, наприклад, люди неправильно інтерпретують вираз
«обличчя» собаки [35].
Загалом, певна схильність до інтерпретації
поведінки тварини може бути основою для взаємодії з тваринами, які можуть мати терапевтичний або загалом позитивний вплив на розвиток
осіб різного віку, тобто може слугувати основою
для ЛТВ. Однак антропоморфізація як така
не є науково доведеною як безпосередній чинник впливу.
Взаємодія, досвід, мотивація
Дві інші теорії, які мають багато спільного,
пояснюють два різні способи оброблення інформації та їх взаємозв’язку зі способами виникнення мотивації: емпірична система і вербально-символічна система. Емпірична система
безпосередньо обробляє загальний сенсорний
досвід реального світу, тоді як через вербально-символічну систему реальність відчувається
опосередковано через слова і символи. Несвідоме функціонування відбувається на основі до
свіду, автоматизованої пам’яті і філогенетично
старих процесів, з якими тісно пов’язані емоції
та мотиви. Водночас усвідомлене пізнання –
усно і свідомо представлені в знаковій комунікації, аналітичному мисленні і пам’яті, які розвинулись у відносно пізньому філогенезі людини [14]. Отже, взаємодія з тваринами, передо
всім, базується на системі досвіду, а когнітивне
оброблення має менше значення. А. Бетц
(А. Beetz) вважає, що, хоча багато людей розмовляють з твариною під час контакту в межах
ЛТВ, це, ймовірно, більшою мірою невербальна
комунікація, яка є важливою в умовах такої взаємодії як для людини, так і для тварин.
Пропонується [14], що внутрішні мотиви можуть пояснити спосіб дії в ЛТВ. Здебільшого
внутрішні мотиви викликані через систему до
свіду, яка завжди бере участь у ЛТВ, завдяки безпосередньому досвіду через усі органи відчуттів
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і низьку важливість вербально-символічної системи у взаємодії з тваринами. Крім того, внутрішні мотиви реагують на невербально представлені стимули і несвідомо обробляються.
Спостерігання мови тіла тварини може запускати внутрішні мотиви залежно від установки або
завдання, наприклад, соціальна належність, або
мотиви на досягнення певних цілей у програмі
читання з собаками (власне для собак).
Фізіологічна теорія
Фізіологічна теорія, також відома як нейробіологічна, є спробою науково пояснити позитивний вплив взаємодії тварин і людей [12; 13].
У процесі сенсорної стимуляції, як-от сексуальна активність, грудне вигодовування, погладжування і загалом приємний фізичний контакт,
у мозок і систему кровообігу вивільняється гормон і нейромедіатор окситоцин (ОТ) [16]. Інакше кажучи, це гормон соціальної взаємодії, завдяки якому людина почувається задоволеною.
Ефекти окситоцину мають вияв у зниженні реакцій на стрес, особливо у відповідь на соціальні стресори, зниженні тривожності, депресії,
підвищенні терпимості до болю і сприянні со
ціальній взаємодії, спілкуванню, довірі, зв’язку
між людьми [13].
Тому, ймовірно, окситоцин бере участь
у створенні позитивного ефекту ЛТВ у декількох напрямах: зниження стресу і тривоги, а також
збільшення соціальної взаємодії і дружніх зв’язків, тим самим зміцнюючи основу для регулювання стресів через соціальну підтримку. Цей
процес може також пояснити, чому ці ефекти
більше виражені в ЛТВ, ніж тільки в людському
середовищі.
Прив’язаність
Теорія прив’язаності, розвинена в працях
Дж. Боулбі [15] і М. Ейнсворт [9], забезпечує
основу для пояснення людино-тваринних стосунків і позитивних ефектів ЛТВ, зокрема регулювання стресу і негативних емоцій, через соціальну підтримку [12]. Прив’язаність – це поведінкова система, спрямована на встановлення та підтримку близькості до опікуна, забезпечення
захисту і догляду [27], регулювання стресу і негативних емоційних станів. Дитяча психіка створює «внутрішню робочу модель» на основі раннього досвіду, що є підґрунтям для формування
надійних стосунків з опікунами. Відчуття захищеності уможливлює дослідження навколишнього середовища (що, власне, є передумовою
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навчання) при запобіганні або управлінні небезпечними або стресовими ситуаціями [15].
Соціальна підтримка
Крім теорії прив’язаності, до регулювання
стресу дотична теорія соціальної підтримки. Соціальна підтримка може мати різні форми, як-от
інформаційна, інструментальна або емоційна.
Фізичний контакт можна розглядати як особливий засіб демонстрації соціальної підтримки,
яка рідко трапляється у стосунках з людьми,
до яких немає довіри. Фізичний контакт у комбінації з емоційною підтримкою найбільш ефективний у зниженні стресу. На тлі прив’язаності
і теорії соціальної підтримки існують різні переваги ЛТВ [30]. Більшість людей підходять
до тварин з відкритістю для надійного зв’язку,
включно з дотиком і довірою [12]. Це дає можливість встановити безпечну прив’язаність до тварини, в межах керованої взаємодії, як це відбувається в процесі ЛТВ.
Відволікання
На завершення варто згадати, що під час ЛТВ
відбувається процес відволікання, сприяючи
зменшенню відчуття болю, тривожності і негативного настрою. Ймовірно, згідно з підходом
біофілії, тварини відволікають від негативних
станів. Рівень залучення об’єкта або тварини,
яка відволікає від діяльності, забезпечує зменшення стресу і негативних емоцій [14]. Оскільки
тварини можуть ефективно відволікати і тим
самим зменшувати тривожність або занепокоєння, цей процес буде доречним для таких випадків, як госпіталізація, медичні процедури або
різні кризові ситуації [37; 43]. Отже, робота
та дослідження в контексті ЛТВ мають спиратись на конкретні показники та завдання, щоб
визначити ефекти впливу та теоретичне підґрунтя отриманих результатів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз останніх досліджень дає змогу зробити висновок про те, що люди похилого віку,
перебуваючи в інтернатних закладах, потребують
усебічного соціально-психологічного супроводу,
під час якого створюються різні умови для психологічного розвантаження в різних ситуаціях життєдіяльності. Згідно з опрацьованими матеріалами
досліджень закордонних науковців, залучення
тварин до соціально-психологічного супроводу
людей похилого віку в умовах інтернатних закладів дає змогу останнім переживати позитивні емоційні відчуття від взаємодії з тваринами. Серед
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проаналізованих теорій, які пояснюють такий
ефект, найбільш обґрунтованою є фізіологічна
теорія, згідно з якою під час ЛТВ мозок людини
виділяє низку нейромедіаторів, які породжують
приємні емоційні переживання. На основі таких
відомостей можемо також зробити висновок,
що люди, за умови інтересу взаємодії з тваринами,
схильні до переживання позитивних миттєвостей
свого життя, що й сприяє позитивному сприйняттю умов життя в інтернатному закладі.

Отже, можна з перспективою розглядати
метод людино-тваринної взаємодії як комплементарний підхід до позитивного урізноманітнення повсякденного життя осіб похилого віку
в інтернатних закладах. На нашу думку, введення такого методу до репертуару соціально-психологічного супроводу дасть можливість вивчити його особливості з позиції сприяння адаптації
людей похилого віку до умов життя в інтернатних закладах.
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I. Petinov
THEORETICAL ANALYSIS OF THE POSSIBILITY
TO INCORPORATE ANIMAL-ASSISTED INTERVENTIONS
INTO PSYCHOSOCIAL SERVICE FOR ELDERLY PEOPLE
IN GERIATRIC CENTERS
The article contains a theoretical overview of the bases of animal-assisted interventions within the
structure of psychosocial service for elderly people in geriatric centers. It also contains analysis of the main
theories that explain the impact of animal-assisted interventions on the emotional state in humans, as well
as the opportunities to incorporate such an approach in various types of psychosocial work. The article
contains a thorough summary of the recent research papers on the use of animal-assisted interventions in
educational and therapeutic work with elderly people in geriatric centers. The conclusion of the theoretical
overview is that among the analyzed theories that explain the effect of animal-assisted interventions, the
most scientifically grounded is the physiological theory, according to which the human brain produces a
range of neurotransmitters that activate pleasurable emotional experience during human-animal interaction.
Generally, the review of scientific articles has allowed us to discover the benefits of animal-assisted
interventions in various human service fields, including occupational therapy, psychotherapy, counseling,
and social service. In this view, there are various skills that can be supported for development when working
with elderly people in geriatric centers, such as the following:
1. Physical skills, including handling a wheelchair and the body balance.
2. Psychological skills, including individual and group communication and interaction, self-esteem,
leisure and recreation, attention, decrease of the subjective sense of loneliness, short- and long-term memory.
3. Motivation, including interaction with staff members, exercise of goal-making.
Keywords: animal-assisted interventions, elderly people, geriatric center, psychosocial service.
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