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крема і Німеччина. Так 
починається Перша сві-
това війна, і, здавалося 
б, при чому тут вівчарки. 
Серед новинок, з якими 
довелося стикнутися 
російським солдатам, 
виявилися і собаки – ні-
мецькі боксери, шнау-

Дуже часто, заводячи першу собаку, люди задають собі запи-
тання, яку собаку вибрати. Яка ж найкраща? Чи можна сказати 

про те, що одна порода набагато краща за іншу? 
Всі ми різні і за характером, звичками, і за фізичними можливостями. 

Тому дуже важливо, щоб собака максимально відповідала вимогам 
свого потенційного власника. Кожній людині потрібна своя порода 
собаки!

У світі є безліч порід, які дуже різноманітні за розміром, забарвлен-
ням, призначенням, тому вибір справді не з легких.

Хтось під час вибору собаки зверне увагу на модні тенденції, хтось 
керується ціною, щоб показати свою спроможність, ми ж віддаємо пе-
ревагу призначенню собаки.

Східноєвропейська вівчарка (скор. ВЕО, англ. East European 
Shepherd). Цю  породу собак отримали в 1930–1950 роках у Радян-
ському Союзі для армії, міліції і служби у прикордонних районах. Крім 
того, їх використовували як собак-поводирів та терапевтичних собак. 
На території колишнього СРСР  східноєвропейські вівчарки стали по-
пулярні за розум і вірність.

Історія східноєвропейської вівчарки почалася задовго до ство-
рення породи. У 1914 році сербський революціонер Гаврило Прин-
цип вбиває ерцгерцога Фердинанда, правителя Австро-Угорщини. 
На захист Сербії стає Російська імперія, яка вважала себе старшим 
братом цієї країни, а за Австро-Угорщину виступають союзники, зо-
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цери, добермани і вівчарки. Особливо 
виділялися німецькі вівчарки. Швидкі, 
розумні, універсальні, їх  застосовували 
для виконання різних завдань. У росій-
ських військах того часу не було спеці-
алізованих військових порід собак, хоча 
звичайних було досить багато.

Коли до влади прийшли 
більшовики, то вони почали 
перебудовувати устрій країни 
і армії. Багато хто з воєначаль-
ників того часу засвоїли досвід Першої світової та пам’ятали про німець-
ких вівчарок. На жаль, ці собаки виявилися не здатні працювати на всій те-
риторії СРСР і не були універсальні. У Німеччині буває холодно, особливо 
в гірських районах Баварії, де німецькі вівчарки і з’явилися, але ці холоди 
не зрівняються з Карелією, Сибіром, Камчаткою. Німецькі вівчарки замер-
зали до смерті, а в більш помірному кліматі їх доводилося кожні  чотири 
години відігрівати.

У 1924 році створюють розплідник “Червона зірка», який буде займа-
тися виведенням нових порід для Радянської Армії. Саме там згодом ви-
ведуть російського тер’єра, а спочатку почнуть роботу над східноєвро-
пейської вівчаркою. Завдання, яке ставили перед розплідниками, було 

складне: отримати велику, керовану собаку, здатну працювати 
в різному кліматі, зокрема і в дуже холодному. Однак по-справж-
ньому роботи почалися після закінчення Другої світової. Разом з 
радянськими військами в країну потрапила велика кількість чисто-
кровних німецьких вівчарок. В результаті основою східноєвропей-

ства СРСР. Східноєвропейська вівчарка стане однією 
з найпопулярніших собак серед військових та інших си-

ської вівчарки все ж стали німці, але до них додалася кров 
лайок, середньоазіатських вівчарок та інших порід. Владі 
потрібні були великі собаки, здатні охороняти табори.

Перший стандарт східноєвропейської вівчарки  затвер-
джено в 1964 р. радою Міністерства сільського господар-
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лових структур, але знайде своїх шану-
вальників і серед приватних осіб. Разом 
з армією вона потрапить і в інші країни

Східноєвропейська вівчарка – це 
службова собака, що передбачає її 
універсальність для виконання різних ти-
пів завдань, як безпосередньо в несенні 
служби, так і в повсякденному житті.

Ці собаки – прекрасний компаньйон 
на прогулянках і під час відпочинку.

Цей собака витривалий, тому з лег-
кістю буде супроводжувати вас при 
тривалих піших або велосипедних про-
гулянках.

Собака з відмінною психікою. На 

прогулянці вам не потрібно боятися, що ваш улюбленець накинеться на людей, які 
проходять мимо, який просто змахнув рукою, спіткнувся чи щось подібне. Цей со-
бака постійно оцінює ситуацію навколо.

Адже так приємно навесні вийти в ліс, подихати свіжим повітрям, поспостерігати 
за природою, яка прокидається. І все це в компанії прекрасної і граціозної східно-
європейської вівчарки. Східняки дуже люблять плавати, тому сміливо можна брати 
собаку у відпустку на море. Правильно вихована собака не тільки не завдасть нез-
ручностей іншим відпочивальникам, але і збереже ваші речі, залишені на пляжі.

Ці собаки прекрасно відчувають свого господаря, його настрій і підлаштову-
ються під нього, створюючи у взаєминах повну гармонію.

6
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Ці собаки – прекрасні охоронці.
Будучи сміливими і сильними, ці соба-

ки здатні не тільки захистити від нападу 
на вулиці, а й зберегти дорогоцінне май-
но, нажите непосильною працею.

При правильній підготовці і вихованні 
прибрати східняків з території об’єкта, 
що охороняється, або відвести його від 
речі, яку він охороняє, – завдання не з 
легких.

Залишаючи свою вівчарку на охорону двору, можна не переживати про те, що в 
будинок забереться крадій. Володіючи охоронними якостями, східняк усіма силами 
намагатиметься запобігти проникненню в будинок, а якщо буде потрібно, то і всту-
пити в сутичку з порушником.

Маючи розвинений інтелект, східняк ніби «вгадує» наміри зловмисника і адекват-
но реагує на ситуацію. Протистояти зловмисникові східняк може дуже ефективно. 
Великі розміри собаки в сумі з інтелектом – ідеальне поєднання для охоронної по-
роди.

Для виконання цих завдань собаку спеціально готують, як і будь-якого професій-
ного охоронця. З усіма нормативами дресирування охоронного характеру східно-
європейські вівчарки спокійно справляються завдяки не стільки своїми розмірами і 
силі, а радше завдяки своєму інтелекту.
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А як виглядає він, коли просто йде 
поруч. Такий гордий, спокійний і одно-
часно грізний – всім своїм виглядом де-
монструє «зловмисник не підходь до го-
сподаря!».

Це відмінний спортивний собака.
Найчастіше люди, які заводять соба-

ку великих порід, ведуть активний спосіб 
життя, що гармонійно поєднується в по-
дальших взаєминах собака–людина.

Але навіть людям у віці варто завести 
таку собаку, звичайно, заздалегідь оці-
нивши свої сили і можливості, оскільки 
собака буде стимулювати їх більше ру-
хатися, гуляти. А рух – це життя.

Собаки цієї породи дуже швидко 
вчаться і засвоюють правила гри. Уміння 
взаємодіяти з людиною, радіти спілку-
ванню – одна з характерних рис східно-
європейської вівчарки.

Порода виводилася передусім як 
службова і охоронна собака. Але буду-
чи досить рухливими, уважними і завж-
ди готовими займатися з власником 
будь-якою справою, східноєвропейські 
вівчарки дуже легко освоюють різні види 
дресирувань і добре виступають на 
змаганнях, таких як «pitch & Go», аджи-
літі, фрізбі та фрістайл (танець із соба-
кою). Якщо ви – спортсмен або хочете 
ним стати, а може просто є бажання 
брати участь в змаганнях, або навчити 
свою собаку циркових трюків, то повір-
те, що ця порода дуже кмітлива і впора-
тися з цим з легкістю.

Це нянька для дитини. 
Якщо в сім’ї є дитина, то східноєв-

ропейська вівчарка вам допоможе. До 
дітей вона ставитися дуже дбайливо, 
акуратно. Але варто розуміти, що дити-
ні так само потрібно пояснити і навчити 
правильно поводитися з собакою. Адже 

навіть наше терпіння іноді закінчується.
Залишаючи східняків з дитиною, 

можна не переживати, що з нею щось 
трапиться. Дитина і собака відмінно 
проведуть час разом. Тим паче, що 
спілкування великої собаки і маленької 
дитини – це видовище, яке справді зача-
ровує. Знайшовши спільну мову, малень-
ка людина і собака починають разом 
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взаємодіяти і вивчати навколишній світ. 
Собаки мають деякі властивості, подібні 
до людських: емоційність, здатність ви-
ражати свої переживання діями, звука-
ми, мімікою, реакцією на комунікативні 
ініціативи людини. Крім того, вони легко 
навчаються вербальним командам і 
охоче їм підкоряють. Діти дуже добре 
розуміють тварин, не дарма психологи 
рекомендують спілкування з тварина-
ми. Це сприяє не тільки розвитку у ди-
тини розумових і емоційних здібностей, 
поліпшення рухових функцій і моторики. 
Спілкування із собакою позитивно впли-
ває на розвиток дитини як особистості, її 
соціальної адаптації. Адже одним із на-
прямків у нетрадиційній медицині, поряд 
з іпотерапією, дельфінотерапією, фелі-
нотерапією, є каністерапія.

Слід так само пам’ятати, що східно-
європейська вівчарка не тільки буде 
нянькою дитині, а й його вірним захисни-
ком.

Це успішний учасник виставок. 

Заводячи собаку, не всі спочатку за-
мислюються про виставки. Але через 
деякий час багатьох власників чисто-
породних собак починає цікавити від-
повідь на запитання, чи зможу я зі своїм 
собакою перемогти на виставці? Що 
думають про мою собаку експерти-по-
родники?

Слід зазначити, що підготовка до ви-
ставки – один з різновидів дресируван-
ня.

Виставка собак – це захід, на якому 
ви показуєте собаку, а собака вас. Ви 
– відображення своєї собаки, а ваша 
собака – вас.

Головне – пам’ятати, що виставка – це 
тандем людини і собаки. Причому взає-
модіяти пара повинна за певними пра-
вилами, гармонійно, як єдине ціле.

 Східняк, що стоїть в правильній стійці, 
має почуття власної гідності, що демон-
струє себе з кращого боку, викликає 
найтепліші почуття і у глядачів, і у експер-
та. Виставляти добре підготовлену со-
баку – це означає отримати задоволен-
ня від виставки, побувати на святі. Але 
як і до будь-якого свята, до виставки теж 
треба готуватися.

Час на показ собаки в рингу обме-
жений. За цей термін треба показати її 
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в найвигіднішому вигляді. Легкість, з якою 
деякі власники показують своїх собак, 
часом забезпечується днями і бага-
тьма годинами складної попередньої 
підготовки. Згодом за інших позитивних 
факторів все це сторицею віддячується 
красивим виступом в рингу.

Це просто красива собака.
Якщо ви любите фотографувати і фо-

тографуватися – ця порода для вас! 
Східноєвропейська вівчарка буде спо-
кійно реагувати на спалахи камер, 
адже у нього врівноважена психіка, 
буде приймати потрібну позу для того, 
щоб створити потрібну композицію. Тому 
навіть зйомка в фотостудії стане задово-
ленням для вас і вашої собаки.

Східноєвропейська вівчарка – одна 
з небагатьох порід, які сміливо можна 
назвати універсальними, адже рідко 
коли в одній собаці поєднуються відда-
ність і лагідність, сила і керована агре-
сія, кураж і краса!

Характеристики
Загальне враження про породу. 

Східноєвропейська вівчарка — помір-
но розтягнута собака вище середнього 
і великого зросту, міцної тілобудови, із 
сильним, але не грубим кістяком і до-
бре розвиненою, рельєфною мускула-
турою. Статевий тип добре виражений. 

Пси більші і масивніші за сук.
Висота в холці для псів – 66—76 см, 

для сук – 62—72 см. 
Голова. Пропорційна до корпусу, по 

довжині становить приблизно 40% від 
висоти в холці, масивна, у формі злегка 
загостреного клина, помірно широка і 
глибока в черепній частині з дещо заок-
ругленими вилицями, покритими добре 
розвиненою мускулатурою. Черепна 
частина плоска. Лоб при погляді спе-
реду і зверху злегка округлий. Надбрівні 
дуги помірно виражені. Перехід від чола 
до морди помітний, але не різкий. Мор-
да клиноподібна, по довжині дорівнює 
або трохи менша від половини довжи-
ни голови, добре розвинена нижня ще-
лепа. Лінії черепа і морди паралельні. 
Спинка носа пряма або з незначною 
горбоносістю. Губи сухі, щільно прилеглі, 
темного кольору. 
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Зуби. Прикус ножицеподібний. Зуби 

великі, в повному комплекті (42 зуби згід-
но із зубною формулою). Різці розташо-
вані в одну лінію.

Очі. Середньої величини, овальні, 
косо поставлені, темні, з сухими, темни-
ми, щільно прилеглими повіками.

Вуха. Середньої величини, стоячі, ви-
соко поставлені, загострені, у формі рів-
нобедреного трикутника, кінцями спря-
мовані вперед і вгору.

Шия. Мускулиста, помірно довга, по-
ставлена під кутом близько 45°.

Корпус собак породи східноєвро-
пейська вівчарка. Довжина корпусу на 
10–17% більша за висоту в холці. Холка 
помірно довга, добре виражена. Спина 
міцна, широка, довга. Поперек корот-
кий, широкий, мускулистий, злегка ви-
пуклий. Круп широкий, округлий, довгий 
з незначним нахилом до основи хвоста. 

Висота в холці незначно перевищує ви-
соту в крижах. Груди помірно широкі, 
овальні, довга, нижня лінія грудей розта-
шована на рівні ліктів або трохи нижче. 
Глибина грудей становить 47–50% від ви-
соти в холці. Живіт помірно підтягнутий. 
Хвіст шаблеподібної форми, останнім 
хребцем доходить до скакального суг-
лоба або трохи нижче, в спокійному 
стані опущений вниз, при порушенні 
стані остання третина хвоста плавно ви-
гнута догори.

Кінцівки. Передні кінцівки прямі, при 
погляді спереду паралельні. Лопатки 
довгі, щільно прилягають до грудної кліт-
ки, нахилені під кутом 45°. Плечові кістки 
довгі, косо поставлені, плечі м’язисті. Пе-
редпліччя прямі, прямовисно поставле-
ні, лікті спрямовані строго назад. П’ясті 
помірно довгі, міцні, пружинисті, постав-
лені з незначним (15–20°) нахилом до 
землі. Довжина передньої ноги до ліктя 
становить 50–53% від висоти собаки в 
загривку. Стегна помірно довгі, широкі, 
з добре розвиненою мускулатурою, по-
ставлені похило. Гомілки помірної дов-
жини, поставлені з помірним нахилом. 
Коліна округлі, малопомітні. Скакальні 
суглоби сухі, з добре вираженими кута-
ми зчленувань. Плюсни широкі, міцні, по-
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ставлені прямовисно. Лапи овальної форми, склепінчасті, в грудці. Кігті і подушечки 
лап темні. Зайві пальці повинні бути вилучені.

Рухи собак породи східноєвропейська вівчарка. Вільні і добре збалансовані. 
При русі риссю загривок і круп повинні бути на одному рівні. Кінцівки рухаються 
прямолінійно з хорошим розкриттям суглобів. Типовий алюр — розмашиста рись із 
сильним поштовхом.

Шерсть. Остьова шерсть пряма, жорстка, середньої довжини, щільно прилягає. 
Голова, вуха, передні боку кінцівок і лапи покриті більш короткою шерстю. На задніх 
сторонах передпліч шерсть незначно подовжується. На задній стороні стегон утво-
рює помірні начоси. Підшерстя добре розвинене, але не виходить за покривний 
волос.

Забарвлення. Черепашний з маскою на значно освітленому (від сріблясто сі-
рого до насиченого палевого) фоні, а також чорний. Наближене забарвлення до 
чорно-підпалого собаки, не є недоліком. Яскраво виражені жовто-сірий і жовтува-
то-рудий колір шерсті допустимі, але небажані.

Недоліки породи. Незначні відхилення від вимог стандарту слід вважати недолі-
ками залежно від ступеня вираження.
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Пороки породи. Значні відхилення 
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від вимог стандарту, що знижують якості 
собаки. Легкість, грубість або рихлість 
тілобудови, слабкість мускулатури, до-
вга шерсть, різкі відхилення від статевого 
типу, неповнозубі, слабкі зв’язки, викри-
влення кінцівок, розбалансовані рухи, 
слабкі вуха, світлі очі, невпевнена пове-
дінка, забарвлення з яскравим рудим 
або коричневим підпалином, закруче-
ний у кільце або штопороподібний хвіст.

Дискваліфікуючі недоліки. Криптор-
хізм односторонній і повний, всі відхи-
лення від ножицеподібного прикусу, 
нестандартне забарвлення, куцехво-
стість, невідповідність типу породи, боя-
гузтво, некерована агресивність.

Шульгіна Олена,
Спільник Анатолій

Розплідник «АЛЕАНТ»
На фото – собаки розплідника.

Фото Марини Плевако і 
Олени Карпенко
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