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Ключові моменти
• Завжди пам’ятайте, що навіть незважаючи на обережне знайомство, деякі коти ніколи 
не стають друзями або частиною однієї соціальної групи

• Обмін запахами — важлива частина знайомства, і з нею не слід поспішати

• Коти повинні завжди відчувати контроль над ситуацією, тому слід забезпечити 
наявність відповідних схованок і доступу до високих місць

• Ніколи не використовуйте руки чи ноги, щоб розняти котячу бійку, оскільки це 
хороший спосіб отримати укус або подряпину!

Що стосується котів мешканців, які знаходяться 
в домашній ізоляції, ваш домашній улюбленець 
повинен провести період карантину в окремій 
частині будинку. Процес знайомства, описаний нижче 
(включно, наприклад, з обміном запахами), не повинен 
починатися доти, доки не закінчиться період ізоляції і не 
завершиться процес управління ризиками виникнення 
сказу. Агентство з розведення та охорони здоров’я 
тварин (APHA) підтвердить, коли цей період закінчиться. 
Мета цієї брошури - допомогти вам переконатися, щоб 
знайомства після завершення такого періоду пройшли 
якомога плавніше.

Якщо у вас виникли проблеми, зверніться за допомогою 
якомога раніше, оскільки це допоможе легше вирішити 
проблему, яка виникла нещодавно, ніж ту, яка наявна 
протягом певного часу. Якщо тварин познайомили 
занадто швидко, вам, можливо, доведеться виділити 
їм окремі кімнати та почати процедуру інтеграції з 
нуля. Проконсультуйтеся з ветеринаром, який може 
направити вас до відповідного кваліфікованого 
біхевіориста, напр., члена Ради з поведінки та 
дресирування тварин (www.abtc.org.uk). Мешканцям 
та господарям з котами, що знаходяться на домашній 
ізоляції, завжди слід звертатися до уповноваженого 
ветеринара, щоб обговорити будь-які проблеми 
поведінки, які можуть виникнути.

Знайомство котів із іншими 
котами
Через своє дике походження багато котів надають 
перевагу жити наодинці і мати все місце лише для 
себе. Незнайомих котів слід знайомити дуже повільно, 
сподіваючись, що з часом вони вирішать, що належать 
до однієї соціальної групи, або принаймні мирно 
житимуть разом.

Надто швидке зближення котів може призвести до 
тривалого конфлікту та стресу, який важко вирішити — 

перше враження є важливим. Часто котів знайомлять 
без урахування достатнього часу та ресурсів для 
успішної інтеграції. Результатом може стати те, що двоє 
котів будуть змушені жити разом у стані стресу. Можуть 
виникнути поведінкові проблеми, коти можуть стати 
замкнутими чи нетерпимими до уваги.

Створення безпечного простору
Зміна середовища може бути надзвичайно важкою 
для вашого домашнього улюбленця. Найкращий 
спосіб допомогти їм освоїтися в новому домі — це 
виділити одну кімнату будинку як кімнату-«притулок», 
де вони зможуть оселитися, поки адаптуються до 
навколишнього середовища. Така кімната має містити 
всі ресурси, які їм знадобляться, і має бути закритою 
для котів, які вже живуть у домі.

Необхідні ресурси:

• їжа та вода. Коти люблять пити подалі від місця, де 
вони їдять, тому розставте миски з їжею та водою в 
окремих місцях, подалі від лотка для туалету

• місце, де можна сховатися. Для котів дуже важливо 
мати де сховатися — наприклад, в перевернутій 
картонній коробці або під ліжком — особливо, поки вони 
адаптуються до нового середовища

• оглядовий майданчик. Коти люблять розглядати своє 
оточення з висоти. Ви можете запропонувати доступ до 
високих місць, наприклад, до полиць, верхньої частини 
шафи, підвіконь тощо. Забезпечте легкий доступ, 
поставивши поруч табуретку

• місце, де можна спати — ліжко-іглу, картонні коробки, 
ковдри на підвішених місцях

• іграшки — майте на увазі, що коти можуть не захотіти 
гратися, поки освоюються

• дряпка — спробуйте поставити її поряд із тим місцем, 
де коти сплять, так як коти часто люблять потягтися і 
дряпатися після пробудження

http://www.abtc.org.uk
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Немає точних часових рамок щодо тривалості 
кожної частини процесу, але орієнтовно коти повинні 
перебувати в окремій безпечній кімнаті подалі від котів-
резидентів принаймні тиждень.

Обмін запахами
Переміщення котів із ковдрами, з якими вони жили, 
сприяє безперервності запаху, щоб у них було щось 
знайоме, що допоможе їм освоїтися в новому домі. 
Використання феромонів, таких як дифузор FELIWAY®, 
дійсно може допомогти цьому процесу. У ідеалі їх слід 
було б розташувати в «безпечній» кімнаті за тиждень до 
прибуття.

Найважливіший етап – обмін запахами. Це має займати 
найбільшу частину всього процесу, проте це те, що 
часто робиться поспіхом або взагалі не розглядається. 
Щоб зібрати запах, використовуйте чисту тканину і 
обережно потріть тканиною щоки, лоб і боки свого 
улюбленця. Помістіть цю тканину посередині підлоги на 
основну територію котів-резидентів. Те ж саме зробіть 
для котів-резидентів за допомогою окремої тканини 
та покладіть її на підлогу в кімнаті-притулку свого 
улюбленця. Поклавши її на підлогу, а не показуючи 
всім котам, ви даєте їм вибір. Якщо коти підходять 
до тканини, нюхають її, а потім ігнорують тканину, це 
хороший знак. Винагородіть тваринку парою маленьких 
смачних ласощів за таку реакцію на тканину, щоб 
допомогти їй сформувати позитивну асоціацію із 
запахом інших котів. І навпаки, якщо коти обходять по 
краю кімнати, щоб уникнути тканину, обмін запахами 
потрібно продовжувати, доки обидва коти не будуть 
ігнорувати тканини. Запах з часом зникає, тому його 
слід «додавати» раз на день.

Знайомство 
Чим більш поступово буде відбуватися знайомство, 
тим більша ймовірність того, що коти будуть ладнати 
або, принаймні, терпіти один одного. Замість того, 
щоб переходити безпосередньо до зустрічі віч-на-
віч, дозвольте їм спочатку побачити один одного з-за 
надійного бар’єру, такого як скляні двері. Знову ж таки, 
вам потрібно подумати, як дати котам вибір. Наприклад, 
якщо ви плануєте познайомити котів у вітальні, варто 
дозволити своєму улюбленцю дослідити вітальню 
спочатку без присутності котів, які там живуть, щоб 
він міг вивчити планування кімнати, звернути увагу на 
схованки і шляхи евакуації та за потреби повернутися 
до кімнати-притулку. Це допоможе зменшити рівень 
стресу, коли він вперше зустрінеться з котами-
резидентами.

Продовжуйте використовувати невелику кількість 
ласощів або інтерактивну іграшку-вудку, щоб допомогти 

котам сформувати позитивні асоціації один з одним. Усі 
знайомства повинні бути короткими (всього 5-10 хвилин 
за раз), заохочуйте тваринку повернутися до безпечної 
кімнати після закінчення сеансу. Якщо все йде добре, у 
багатьох власників може виникнути спокуса продовжити 
візити на кілька годин, але замість цього найкраще 
поступово збільшувати час, який вони проводять разом, 
щоб уникнути конфлікту. Коли коти розслабляться в 
присутності один одного, корисно, якщо це можливо, 
перейти до сітчастого бар’єру, який полегшує обмін 
запахами, але все ще забезпечує бар’єр безпеки. Якщо 
в будь-який момент коти почнуть відчувати стрес через 
один одного, тоді найкраще повернутися на крок назад 
або навіть повернутися до обміну запахами.

Перші враження
Після кількох сеансів із застосуванням бар’єрів нарешті 
настав час познайомити котів один з одним віч-на-віч. 
Як і раніше, найкраще — це мало і часто. Коти дуже 
добре вловлюють наші емоції, тому залишайтеся 
якомога спокійнішими, це допоможе процесу 
знайомства. Дуже спокусливо дивитися на котів під 
час зустрічі віч-на-віч, однак більшість котів сприймуть 
це загрозливим або, принаймні, неприйнятним. 
Сподіваємося, на цьому етапі вся ваша важка праця 
окупиться, оскільки коти мають звикнути до вигляду 
та запаху один одного. Варто обміркувати план, якщо 
справа піде гірше. Уважно спостерігайте за котами на 
наявність ознак конфлікту (проте не дивлячись прямо 
на них!), таких як посмикування хвоста, збільшення 
і розширення зіниць або погляд один на одного з 
розведеними в сторони вухами. Якщо ви помітили 
будь-які подібні ознаки, вам слід втрутитися, піднявши 
між котами товстий рушник. Цей бар’єр допоможе 
котам перервати зоровий контакт, якщо вони дивляться 
один на одного, і дозволить їм втекти. Ніколи не 
використовуйте руки чи ноги, щоб розірвати котячу 
бійку, і не беріть когось із котів на руки, якщо вони 
перебувають у стані стресу, оскільки це може призвести 
до укусів чи подряпин!

Після повторних особистих знайомств поступово 
збільшуйте час, який коти проводять разом. 
Переконайтеся, що в обох котів є достатньо ресурсів, 
розподілених по всьому будинку; в ідеалі - один ресурс 
на кота плюс один додатковий. Уживаючи цих простих 
заходів, ви часто можете значно покращити якість життя 
котів, що живуть у будинку.
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Щоб дізнатися більше, перегляньте наші 
відео YouTube.
• Як познайомити котів  
bit.ly/YouTube-CP-introduce-cats  

• Хто ваші коти – друзі чи вороги?  
bit.ly/YouTube-CP-friend-or-foe   

Знайомство котів із собаками 
Коти й собаки можуть уживатися, якщо їх знайомити 
один з одним повільно. Нижче наведено кілька порад, 
як їх познайомити. Як і у випадку знайомства котів із 
котами, переконайтеся, що це відбувається повільно та 
в темпі котів.

Підготовка 
Котам потрібна власна безпечна територія з усіма 
її ресурсами, де вони можуть освоїтися у своєму 
власному темпі. Найкраще тримати обох тварин окремо 
один від одного на початкових етапах знайомства. 
Перше враження має значення, і набагато легше 
керувати контрольованим знайомством, ніж намагатися 
відновити будь-які зіпсовані стосунки. Після повної 
інтеграції переконайтеся, що в домі є багато високих 
схованок, щоб коти могли сховатися від собаки. Верхня 
частина шафи і стелажі – ідеальні місця. Ви також 
можете встановити котячі дверцята на внутрішні двері 
або використовувати дитячі бар’єри, щоб створити зону, 
вільну від собак.

Обмін запахами
Розбивка поступового знайомства на невеликі кроки 
полегшує весь процес з точки зору тварини. Хоча може 
виникнути спокуса дозволити котам «поставити собак на 
місце», така взаємодія буде стресовою для обох тварин 
і не сприятиме побудові позитивних стосунків. Кожен із 
наступних кроків потрібно повторити кілька разів, доки 
обом тваринам не стане комфортно. Найкраще — це 
мало і часто.

І коти, і собаки сприймають більшу частину інформації 
навколо себе через запахи, тому це хороший момент 
для початку! Подібно до знайомства котів із котами, 
візьміть чисту тканину, використовуючи по одній для 
кожної тварини, щоб обережно зібрати запах з їхніх 
запашних залоз. Котам потріть тканиною щоки, лоб 
і боки. Собакам найкраще потерти тканиною пахви! 
Обміняйте тканини, щоб тканина із запахом котів була 
розміщена в частині будинку для собак і навпаки. 
Поклавши тканину посередині підлоги, ви можете дати 

тваринам вибір і оцінити їхню реакцію, особливо якщо 
коти обережно ходять по кімнаті, уникаючи тканини. 
Нагородіть спокійну поведінку невеликим смаколиком, 
щоб допомогти тварині сформувати позитивні асоціації 
з іншими тваринами.

Перш ніж приступити до зустрічі віч-на-віч, дозвольте 
тваринам побачити один одного з-за надійного 
бар’єру, такого як скляні двері чи вікна. Хоча це може 
змінюватись залежно від індивідуальних особливостей 
тварини, загалом краще надавати котам найбільший 
контроль над ситуацією під час кожної зустрічі з 
собаками. Отже, дозвольте котам увійти в кімнату з 
одного боку скляних дверей, і надайте їм можливість 
втекти, якщо виникне така потреба.

Навіть якщо встановлено скляний бар’єр, бажано 
тримати собаку на короткому поводку та відволікати 
його, наприклад, м’якою іграшкою KONG з їжею 
всередині. Раптовий ривок до скла насправді може 
налякати будь-яку тварину! Коли вони розслабляться 
в присутності один одного через скляний бар’єр, ви 
можете перейти до сітчастого бар’єру, якщо у вас є для 
цього засоби.

Віч-на-віч
Сподіваємося, до того моменту, як ви досягнете стадії 
віч-на-віч, і ваші коти, і собаки вже почнуть знайомитися 
один з одним. Ось де вміння собаки виконувати команди 
«лежати», «стояти» і «спокійно» дійсно вступає у 
свої права! Намагайтеся зосередити увагу собаки на 
господареві, щоб він не дивився на котів. Тримання 
собаки на короткому поводку допоможе впоратися 
зі знайомством. Не поміщайте котів у переноску, так 
як у більшості котів вже склалися з нею негативні 
асоціації, що викликають великий рівень стресу! 
Життєво важливо, щоб коти могли втекти, забратися на 
підвищення чи сховатися, щоб почуватися безпечно.

Продовжуйте винагороджувати котів і собак за спокійну 
поведінку дрібними смаколиками та грою. Коли усім 
домашнім тваринам буде комфортно, поступово 
використовуйте більш вільний поводок, щоб собака міг 
підійти до котів. Якщо всі вони розслаблені, дозвольте 
їм понюхати один одного, а потім спокійно відкличте 
собаку, похваліть його та винагородіть ласощами. 
Згодом ви зможете збільшити час, проведений разом. 
Переходьте до етапу з собакою на довгому поводку, 
який можна підтягнути у разі потреби. Згодом собаку 
можна відпустити з поводка. Незалежно від того, 
наскільки добре пройшло знайомство, коти та собаки 
завжди повинні перебувати разом під наглядом і 
ніколи не залишатися наодинці. Сподіваємося, завдяки 
продуманому знайомству вони житимуть у злагоді або 
принаймні матимуть взаємну повагу.

http://bit.ly/YouTube-CP-introduce-cats
http://bit.ly/YouTube-CP-friend-or-foe
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Щоб дізнатися більше, перегляньте наше 
відео YouTube 
• Як познайомити котів із собаками  
bit.ly/YouTube-CP-cats-and-dogs    

Знайомство котів із дітьми
Подібно до знайомства котів із іншими котами чи 
собаками, важливо, щоб це було зроблено поступово, 
у темпі котів. Коти повинні відчувати контроль над 
взаємодією та здатність втекти або спостерігати 
здалеку, якщо це необхідно. Почніть, як і планувалося, 
з першого дня. Усі діти та коти є особистостями з 
унікальними характерами, тому знайомство має 
бути адаптоване до тих, хто бере участь. Діти добре 
вчаться завдяки послідовним, регулярним повторенням 
і позитивному підкріпленню за ніжне спілкування 
з котами. Зробіть спілкування коротким, щоб воно 
не перевантажувало котів або щоб ваша дитина не 
перезбуджувалася. Годування невеликими смачними 
ласощами — чудовий спосіб для котів сформувати 
позитивні асоціації з дитиною. Залежно від дитини, ви 
можете дати своєму домашньому улюбленцю ласощі в 
присутності дитини, або якщо дитина впевнена в собі 
та може обережно кинути ласощі біля нього, вона сама 
може це зробити. Завжди контролюйте всі взаємодії між 
котами та дитиною, включно з годуванням ласощами.

Уживаючи заходів для належної підготовки котів та 
дитини з самого початку, ви матимете щасливих дітей і 
задоволених котів, і, зрештою, допоможете дітям стати 
відповідальними та турботливими дорослими.

Щоб дізнатися більше, перегляньте наші 
відео YouTube.
• Прийом котів у сім’ю з маленькими дітьми – Захист 
котів Діти й кошенята bit.ly/YouTube-CP-young-children  

• Підготовка котів до появи малюка – Захист котів Діти й 
кошенята bit.ly/YouTube-CP-baby-arrival

• Коти й малюки – Захист котів Діти й кошенята  
bit.ly/YouTube-CP-cats-and-babies Cats and  
kids: dos and don’ts - Cats Protection’s Kids and Kitties  
bit.ly/YouTube-CP-Kids-dos-donts   

http://bit.ly/YouTube-CP-cats-and-dogs
http://bit.ly/YouTube-CP-young-children
https://bit.ly/YouTube-CP-baby-arrival
http://bit.ly/YouTube-CP-cats-and-babies
http://bit.ly/YouTube-CP-Kids-dos-donts


For more information, please visit  
www.cats.org.uk
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