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Самостійна робота 
 

Зміст, послідовність виконання завдань. 
 

Завдання 1. Дослідити поведінку тварини. 

Методичні вказівки 

Поведінку тварин досліджують методом спостереження за ними, 

вивченням реакцій їх на безумовні й умовні подразники з метою визначення 

функціонального стану кори великих півкуль головного мозку. Спостереження 

найкраще проводити в звичайних для тварин умовах. При цьому звертають 

увагу на положення тіла, вираз очей, рухи вух, стан м'язів голови, характер 

поведінки (мукання, іржання, гавкіт, облизування, виляння хвостом), ставлення 

до свого господаря, до однолітка або до потомства, а також на ряд захисних 

реакцій, які проявляються ухиленням, переміщенням вбік, гарчанням, 

оскалюванням зубів, прагненням ударити рогом, кінцівкою, укусити. 

Порушення діяльності кори великих півкуль викликає відповідні розлади 

поведінки тварин. До них належать пригнічення, збудження, вимушені рухи й 

положення тіла. 

Пригнічення характеризується послабленням або відсутністю рухової 

активності тварин, її реакції на зовнішні подразнення. 



 2 

При легкому ступені пригнічення (млявість, апатія) помічається 

малорухливість тварин, байдужість до всього навколишнього. Всі функції 

нервової системи при цьому зберігаються. Звичні подразники (фіксація, окрик 

тощо) легко викликають реакцію, близьку до звичайної. Стан апатії 

спостерігається в початковій стадії хвороб печінки, при порушеннях обміну 

речовин, гіпотрофії молодняку і багатьох інших захворюваннях тварин. 

Більш виражене пригнічення – ступор (сонливість) характеризується 

зниженням збудливості й послабленням відповідних реакцій на подразнення. 

Тварина майже весь час лежить; в стоячому положенні голова опущена, очі 

напівзаплющені або заплющені. Тварина ледве пересуває кінцівки, 

зачіплюється ними за землю, хитається і навіть падає. 

Сопорозний стан (сопор), або сплячка, спостерігається при глибоких 

розладах функцій великих півкуль, межує з втратою свідомості. Тварина впадає 

в глибокий сон, з якого її можна вивести на короткий час тільки за допомогою 

сильних подразників (електричний струм, обливання холодною водою). 

Коматозний стан (кома) характеризується повною втратою свідомості, 

відсутністю психічних функцій, зникненням рефлексів. Тварина впадає в 

глибокий сон. Різко уповільнюється і ослаблюється серцебиття, дихання. 

Сопорозний і коматозний стан часто буває при інфекційних 

захворюваннях, які перебігають з ураженням головного мозку (хвороба Ауєскі, 

сказ, чума), а також при піроплазмідозах, які ускладнюються ураженням мозку, 

і кормових інтоксикаціях. Особливо типова кома при післяродовому парезі, яка 

перебігає з повною втратою психічних функцій, зниженням температури тіла, 

відсутністю рефлексів і всіх видів чутливості 

Збудження це порушення поведінки тварини, яке проявляється в 

посиленні всіх психічних і рухливих функцій (різними приступами буйства і 

прагненням рухатись), внаслідок підвищеної збудливості кори головного мозку 

при запаленнях, підвищенні внутрішньочерепного тиску, дії на мозок 

токсичних речовин. 

У великої рогатої худоби збудження може проявлятися в початковій 

стадії кетозу, отруєннях нітритами–нітратами, чемерицею, віхою отруйною. 

У коней спостерігається при захворюваннях з явищами кольок (гостре 

розширення шлунка, ентералгія, гострий метеоризм кишок). При цьому вони 

проявляють занепокоєння, переступають кінцівками, падають на землю, 

качаються, б’ються. 

Дуже характерне збудження при сказі. У тварин з’являється не властива 

їм агресивність до інших тварин і людини. Для інфекційного енцефаломієліту 

коней особливо характерне нестримне прагнення рухатись вперед, не 

звертаючи уваги на перешкоди. Причому, після падіння коні продовжують 

рухати кінцівками в лежачому положенні. 

Вимушені рухи й положення тіла характеризуються появою 

незвичайних, не властивих здоровій тварині рухів. Тварини безперервно 

рухаються по колу в один бік (манежні рухи). Такий рух виснажує тварину, 

вона падає і гине. Подібні явища часто спостерігаються у овець при ценурозі. 

Вимушені рухи можуть проявлятися нестримним рухом вперед, назад, 
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пересуванням убік, безцільним блуканням. Ненормальні рухи виявляються при 

запаленні головного мозку і його оболонок, абсцесах і пухлинах, а також при 

крововиливах у мозок. 

Вимушене положення тіла найчастіше буває пов'язане з вимушеним 

лежанням. При цьому звертають увагу на положення голови, шиї, кінцівок, 

напруження або розслаблення м’язів. Вимушене положення спостерігають в 

основному у коней при кольках, правці, плевриті, при деяких ураженнях мозку, 

а у великої рогатої худоби – при тяжкій формі остеодистрофії. 

У великих спеціалізованих господарствах з промисловою технологією 

утримання важливе значення має оцінка групової поведінки тварин. Вона дає 

змогу визначити оптимальні характеристики мікроклімату, обладнання 

тваринницьких приміщень, кількість складу груп і способів утримання тварин. 

 

Завдання 2. Дослідити череп і хребет. 

Методичні вказівки 

При дослідженні черепа звертають увагу на його об’єм, форму, наявність 

деформацій, температуру шкіри, болісну чутливість, консистенцію кісток, їх 

цілість, характер перкусійного звуку. Ці показники визначають за допомогою 

огляду, пальпації, перкусії. У здорових тварин череп помірного об’єму, 

характерної для тварин кожного виду, форми, шкіра помірної температури, 

кістки тверді, перкусійний звук у ділянці лобних і верхньощелепних пазух 

тимпанічний (коробковий). 

Деформація черепа у вигляді місцевого випинання спостерігається при 

новоутвореннях у мозку, пошкодженнях черепа. Підвищення температури 

шкіри і місцеву болісність виявляють при запаленні мозку і його оболонок, 

фронтиті, новоутвореннях, ценурозі, ехінококозі, механічних пошкодженнях 

черепної коробки. Прогинання кісткової пластинки черепа буває у випадках 

порушення мінерального обміну у високопродуктивних корів. 

Перкусію черепа проводять безпосередньо пальцем або зворотним боком 

перкусійного молоточка. Різке притуплення звуку спостерігається при 

наявності пухлин, міхурів ценура, крововиливах і водянці мозкових шлуночків. 

За допомогою огляду і пальпації досліджують хребет, визначаючи 

чутливість, температуру, викривленість. Дифузна болісність хребта буває при 

менінгіті, обмежена – при травмах і здавлюванні спинного мозку. Лордоз – 

викривлення хребта вниз, виникає при демінералізації кісткової тканини. 

Викривлення хребта вверх – кіфоз – виявляють при паралічі і парезі задньої 

його частини. Сколіоз (викривлення хребта в здоровий бік) виникає при 

однобічному ураженні кісток або м’яких тканин. Може спостерігатися 

викривлення хребта в шийній частині за рахунок судорожних скорочень 

мускулатури шиї і спини з закиданням голови назад (опістотонус). 

 

Завдання 3. Дослідити органи чуття. 

Методичні вказівки 

До них відносять органи (апарати) зору, слуху, нюху та смаку. 
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Зоровий апарат досліджують оглядом у такій послідовності: стан зору, 

витікання з очей, повіки, очне яблуко, райдужна оболонка, зіниця, сітківка. 

Стан зору достеменно визначають скіаскопією. Зорову здатність в умовах 

виробництва визначають проводженням великої тварини на довгому повідку 

через перешкоди. Дрібним тваринам дають можливість вільно рухатися у 

приміщенні з безладно розставленими предметами. Тварини з добрим зором 

вільно долають всі перешкоди, обходять їх, переступають. При послабленні або 

повній втраті зору виникає протилежна картина. Характерним симптомом 

можна вважати гемералопію (нічну сліпоту) при гіпо- і авітамінозі А у великої 

рогатої худоби, овець і свиней. Отруєння ВРХ свинцем, ртуттю може призвести 

до повної сліпоти. У свиней вона може настати при отруєнні кухонною сіллю. 

Великій рогатій худобі характерне розпізнавання кольорів, але воно не 

дуже чітко виражене і більш важливим для неї є контраст кольорів, ніж вони 

самі. Зір у коней добре розвинений, тварина може бачити навіть дуже дрібні 

предмети, добре орієнтується вночі, оскільки її око здатне сприймати велику 

кількість світлових променів. Сонячне світло не осліплює коня, і він не реагує 

на нього прикриванням вій. Оцінка просторових ситуацій у коня утруднена 

(надівають шори та надочники). У свиней зір недостатньо розвинений. Вони за 

допомогою органів зору можуть розрізняти синій, червоний, жовтий, зелений 

кольори. Добре розвинений зір у птахів. Завдяки особливостям будови ока вони 

можуть бачити предмети, що знаходяться позаду них. Однак гострота зору у 

курей обмежена відстанню 30–50 м, гусей – до 120, качок – до 70–80 м. 

При оцінці витікання з очей слід ураховувати, що у здорових тварин його 

немає. При патології кон’юнктиви та інших тканин ока воно може бути 

помірним або сильним, серозним, слизистим, гнійним. 

Повіки досліджують, звертаючи увагу на їх припухання та положення. 

При цьому виявляють інфільтрацію, порушення рухів повік і миготливої 

перетинки. Опускання верхньої повіки (птоз) спостерігають у кінцевій стадії 

інфекційного енцефаломієліту, при запаленні повік, лицьового і окорухового 

нервів. Опускання нижньої повіки буває при ботулізмі. У випадку паралічу 

лицьового нерва повіки не закриваються (лагофтальмус). 

При дослідженні очного яблука визначають його величину, рухливість і 

положення. Вип’ячування (екзофтальмія) очних яблук характерне для базедової 

хвороби, тяжких задишок. Западання очних яблук (енофтальмія) буває при 

кахексії, токсичній диспепсії. Дрижання очей (ністагм) – мимовільні ритмічні 

коливальні рухи очних яблук бувають внаслідок подразнення вестибулярного 

апарата при запаленні головного мозку, захворюванні вух. Залежно від 

характеру рухів очей розрізняють горизонтальний, вертикальний і коловий 

ністагм. Неправильна постановка очей (косоокість) спостерігається при 

підвищенні тонусу м’язів, що приводять у рух очне яблуко. Зустрічається і 

вроджена косоокість. 

Світлову реакцію зіниці визначають закриванням очей руками або 

направленням світлового променя рефлектором. У здорових тварин під 

впливом яскравого світла зіниця звужується, а при затемненні – розширюється. 

Стійке звуження зіниці (міозис) буває при водянці мозку, менінгіті, ценурозі. 
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Тривале розширення зіниці (мідріазис) буває при збудженні, отруєнні 

атропіном, менінгіті. Нерівномірність зіниць (анізокорія) супроводжує 

пневмонії та інші процеси в грудній порожнині внаслідок подразнення 

симпатичного стовбура на боці ураженої легені. 

При дослідженні рогівки у випадку її травм спостерігають сльозотечу, 

світлобоязливість, болісність. При запаленні порушується її блиск, поверхня 

стає тьмяною, мутніє. 

Із змін сітківки важливе значення має запалення, застійний сосок і 

атрофія зорового нерва. При запаленні відмічають помутніння сітківки, 

розширення артерій, вогнищеві інфільтрації у вигляді плям. Застійний сосок 

характеризується набряканням вен сітківки, почервонінням – при ценурозі, 

пухлинах мозку, менінгіті. Атрофія зорового нерва проявляється побліднінням 

соска, нечіткістю його контурів – при паралічі зорового нерва. 

Слух досліджують за допомогою звукових подразників, знайомих 

тварині. Клінічне значення має гіперестезія слуху (підвищена чутливість до 

звукових подразників звичайної сили). Тварина при цьому перелякана, 

неспокійна, збуджена. Гіперестезію слуху можна спостерігати при сказі, кетозі, 

ентеротоксемії, отруєнні морфієм. При запаленні зовнішнього, середнього вуха 

можуть спостерігатися витікання різного ексудату із слухового отвору. 

Нюх досліджують за допомогою пахучих речовин (ароматне сіно, силос 

та ін.), подразнюючих речовин (аміак, оцтова кислота тощо), які підносять на 

невелику відстань до носа тварини, спостерігаючи одночасно за її реакцією. Очі 

тварині при цьому закривають. За реакцією тварини оцінюють нюх: помірний, 

знижений (гіпосмія), відсутній (аносмія). Розлад нюху свідчить про ураження 

слизової оболонки носа чи іншої частини нюхового аналізатора (пухлини, 

водянка мозку та інші хвороби). Необхідно зазначити, що нюх у великої рогатої 

худоби порівняно з іншими видами тварин розвинений обмежено. У коней він 

розвинений краще, ніж у інших тварин. Нюх служить їм для орієнтації, вибору 

корму, статевого партнера. Дуже добре розвинений нюх у свиней, вони не лише 

можуть знаходити корм, але й аналізувати його якість. Нюх у птиці розвинений 

дуже слабо, оскільки у неї відсутні структури, які сприймають запах. 

Смаковий аналізатор складається із смакових рецепторів (смакових 

цибулин), розміщених на слизовій оболонці ротової порожнини, глотки й 

гортані, нервових провідників у складі 5, 7, 9 та 10-ї пар черепно-мозкових 

нервів та смакових центрів. Достатньо добре розвинений смак у великої рогатої 

худоби, його забезпечують 25 тис. смакових сосочків, розміщених на язиці і 

стінках ротової порожнини. Велика рогата худоба розрізняє гірке, солодке, 

кисле, солоне, при цьому перевагу віддає солодкому й негативно реагує на 

гірке. У коней, як і в інших травоїдних тварин, смак добре розвинений. Коні 

мають специфічне відношення до різних смакових речовин. Так, гіркий смак не 

викликає у них негативної реакції, але вони майже не сприймають кислого. 

Смак у свиней достатньо розвинений, при цьому вони розрізняють гірке, 

солодке й солоне. Слабо розвинений смак у птахів. Водоплавна птиця 

негативно реагує на гіркі речовини, а у курей при виборі корму смак не має 

великого значення. Дослідження смаку у тварин проводять за допомогою 
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заливання в ротову порожнину 1 % розчинів речовин різного смаку. При 

ураженні відділів смакового аналізатора у тварин можуть знижуватися, 

втрачатися зовсім або спотворюватися смакові відчуття. 

 

Завдання 4. Дослідити поверхневу і глибоку чутливість. 

Методичні вказівки 

Волокна соматичної нервової системи розгалужуються у шкірі, 

підшкірній клітковині, м’язах, зв’язках, кістках, суглобах. Нервові закінчення 

цих волокон служать для сприйняття різних подразнень з навколишнього 

середовища. Залежно від топографії нервових закінчень розрізняють 

поверхневу чутливість (шкіра та слизові оболонки) і глибоку (м’язи, зв’язки, 

кістки і суглоби). 

Поверхневу чутливість досліджують з урахуванням того, що в шкірі і 

слизових оболонках знаходиться багато спеціалізованих нервових закінчень, 

здатних сприймати больові, тактильні, температурні подразнення із 

зовнішнього середовища. Співвідношення кількості больових, тактильних, 

холодових і теплових рецепторів на 1 см
2
 шкіри становить у середньому 

100:10:6:1. 

Тактильну чутливість досліджують доторканням яким-небудь предметом 

до кінчиків волосся холки, спини, черевних стінок. Здорові тварини у відповідь 

на такі подразнення обмахуються хвостом, рухають шкіру, оглядаються. При 

патологічних процесах відмічають підвищення (тастгіперестезію), особливо 

при тешенській хворобі, зниження (тастгіпоестезію) або повну втрату 

(тастанестезію) тактильної чутливості. 

Больову чутливість визначають поколюванням шкіри голкою, 

попередньо закривши тварині очі. Больова чутливість залежить від вищої 

нервової діяльності. У однієї і тієї ж тварини на різних ділянках шкіри больова 

чутливість неоднакова. Найменша вона на крупі, на ділянках із тонкою шкірою 

досягає високого ступеня розвитку. При патології можливі підвищення 

(гіпералгезія), зниження (гіпоалгезія) і втрата (аналгезія) больової чутливості. 

Температурну чутливість визначають прикладанням до шкіри 

металічних пластинок, нагрітих до певної температури, або посудин (пробірок) 

з холодною і гарячою водою. При прикладанні гарячого або холодного 

подразника реакція настає тоді, коли подразник діє дуже сильно, й тому буває 

важко диференціювати больову реакцію від температурної. Найбільш чутливо 

на температуру реагують внутрішня поверхня стегна і шкіра в ділянці черева. 

Може спостерігатися підвищення (термогіперестезія), зниження 

(термогіпоестезія) або втрата (термоанестезія) температурної чутливості. 

Різні патологічні процеси можуть супроводжуватися одночасно змінами 

усіх видів шкірної чутливості: больової, тактильної, температурної. 

Підвищення їх називають гіперестезією, зниження – гіпоестезією і повну 

відсутність – анестезією. 

У деяких випадках виникають своєрідні форми гіперестезії, які одержали 

назву парестезій. Тварина постійно лиже, тре і навіть розгризає уражені 

тканини (хвороба Ауєскі, сказ, самопогризання у хутрових звірів). 
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Розлади шкірної чутливості можуть охоплювати всю поверхню тіла або 

обмежені її ділянки. У зв’язку з цим усі порушення шкірної чутливості 

поділяють на загальні, сегментарні та місцеві. 

Місцеві розлади чутливості виникають при ураженні окремих нервів. 

Розрізняють місцеві, проекційні, іррадіюючі та відбиті болі. Місцеві болі 

сконцентровані лише в ділянці подразнення. Наприклад, біль при абсцесі. 

Проекційні болі відчуваються не лише в місці подразнення, а й в ділянці 

чутливої іннервації нервового провідника. Запалення серединного нерва 

викликає біль у місці ураження і на великій від нього відстані – на тильній 

поверхні кінцівки. Біль проектується у даному випадку із стовбура нерва на 

його периферію. 

Іррадіюючі болі виникають у випадку передачі подразнення з однієї вітки 

чутливого нерва на іншу цього ж нерва. Такі болі можуть виникати при 

ураженнях трійчастого нерва. 

Відображені (відбиті) болі – це такі, які переходять з однієї нервової 

системи на іншу (з вегетативної на соматичну). Цей процес називають 

вісцеросенсорним рефлексом. Прикладом відображених болей може служити 

гіпералгезія шкіри заднього схилу холки у корів при травматичному ретикуліті. 

Вегетативна нервова система (симпатичний відділ) утворює в організмі 

ряд сплетінь, вузлів, які іннервують певні внутрішні органи. Від сонячного 

сплетіння ідуть волокна до шлунка, дванадцятипалої кишки, підшлункової 

залози, печінки та селезінки, при патології яких у коня виникає зона гіпералгезії 

на шкірі нижньої частини грудної клітки між 5-м і 10-м ребрами. Болі з боку 

шлунка краще відображаються на шкіру заднього схилу холки. 

Підвищену больову чутливість при ураженні тонкого відділу кишечника, 

сліпої кишки і великої ободової кишки (іннервує заднє сонячне сплетіння) 

знаходять дещо нижче середини грудної стінки між 11-м і 13-м ребрами, при 

цьому сліпа кишка відбиває болі краще на правий бік, а інші – на лівий. 

У ділянці, де поперек переходить у крижовий відділ, знаходять зону 

гіпералгезії сечового міхура, матки, яєчників і сім'яників. 

У великої рогатої худоби відома лише одна зона гіпералгезії – задній схил 

холки (захворювання сітки). 

Здорові тварини при дослідженні зон гіпералгезії не виявляють ніякої 

реакції. При патології спостерігається занепокоєння тварини. 

До глибокої (пропріоцептивної) чутливості відносять чутливість м’язів, 

кісток, зв’язок, сухожиль, суглобів. Сигнали від цих утворень проводяться 

постійно, як і імпульси від шкірних рецепторів, у кору головного мозку. Але ці 

імпульси проводяться іншими волокнами дорсальних корінців. В мозку 

створюється уявлення про положення тіла в просторі. Кращим методом, 

дослідження глибокої чутливості є спостереження за твариною, облік тих рухів, 

які вона здійснює в звичній обстановці. Можна надавати незвичні пози: 

перехрещувати грудні кінцівки, виставляють ногу вбік, вперед. Здорові тварини 

зразу ж приймають природну позу, а при ураженнях тім’яної частини кори 

головного мозку такі положення довго утримуються твариною. При цьому 

потрібно враховувати голод, втому тварини, які гальмують глибоку чутливість. 
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Завдання 5. Дослідити рефлекси. 

Методичні вказівки. 

Рефлекс – це відповідна реакція організму на подразнення рецепторів, яка 

здійснюється за участю центральної нервової системи. Робота всіх органів 

здійснюється рефлекторно. Дослідження рефлексів дає змогу зробити висновок 

про стан центральної нервової системи, периферичного нервово-м’язового 

апарата і провідникових шляхів, а також оцінити стан різних органів і сегментів 

тіла. Рефлекси поділяють на поверхневі й глибокі.  

До поверхневих рефлексів відносять рефлекси шкіри і рефлекси із 

слизових оболонок. До шкірних належать рефлекс холки, черевний і копитної 

кістки. Рефлекси слизових оболонок: кон'юнктиви, корнеальний, чхальний і 

кашльовий. 

До глибоких рефлексів відносять рефлекси сухожилків, м’язів і окістя. 

Найбільше клінічне значення мають колінний і ахілового сухожилля. 

Досліджують рефлекси нанесенням подразника на відповідну ділянку тіла з 

наступною оцінкою реакції організму. 

Послаблення або підвищення шкірних і рефлексів слизових оболонок 

пов’язане з ураженням головного мозку, дорсальних і вентральних корінців, 

чутливих і рухливих волокон периферичних нервів. Втрата або послаблення 

рефлексів характерні для периферичних паралічів. Посилення рефлексів 

відбувається при ураженні центрального рухового нейрона. Зміни рефлексів 

слизових оболонок залежать від стану рефлекторної дуги: трійчастого нерва, 

його ядра, ядра лицьового нерва і його волокон. 

Послаблення глибоких рефлексів означає ураження чутливих елементів 

рефлекторної дуги, частіше на рівні корінців і спинного мозку. Відсутність 

рефлексів свідчить про пошкодження периферичного нерва. Посилення 

глибоких рефлексів можливе при послабленні коркових гальмівних впливів, 

підвищеній збудливості кори головного мозку і рефлекторної дуги. 

 

Висновок. 

 

 

Після виконання завдань студенти повинні 

Знати: 

Розлади поведінки тварини, зміни черепа, хребта, органів чуття (зору 

слуху, нюху, смаку), поверхневої і глибокої чутливості, рефлексів. 

Вміти: 

Досліджувати поведінку тварини, череп і хребет, органи чуття (зір, слух, 

нюх, смак), поверхневу і глибоку чутливість, рефлекси. 

 

Завдання додому 

1. Оформити звіт навчальної практики в зошиті. 

 Л. 1. С. 86–93. 

 Л. 2. С. 76–84. 

 Л. 1. С. 234–249. 


