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Запропонований стетофонендоскоп для групової 
аускультації тварин включає дві  взаємозамінні зву-
косприймаючі головки: одну з мембраною, іншу – 
стетоскопічну; звукорозподільний пристрій із внут-
рішньою сферичною акустичною камерою, яку через 
підвідний і чотири відвідні патрубки з’єднано стан-
дартними гнучкими звукопроводами зі звукосприй-
маючою головкою і пружинними наголов’ями з вуш-
ними оливами. Стетофонендоскоп для групової аус-
культації тварин простий у виготовленні, зручний у 
застосуванні за різних положень тварин, забезпечує 
однакове і рівномірне проведення звуків, дає можли-
вість одночасного спільного вислуховування звуків 
кількома фахівцями під час проведення консультати-
вної діагностики, може бути використаний для під-
вищення якості навчального процесу під час освоєння 
методики аускультації студентами. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на тех-
нологічний прогрес і велику оснащеність техні-
кою під час комплексного дослідження як люди-
ни, так і тварини, аускультація залишається не-
замінним діагностичним методом прослухову-
вання шумів внутрішніх органів: легень, серця, 
шлунка, кишечнику; для визначення артеріаль-
ного тиску за способом Короткова, розпізнаван-
ня артеріовенозних і внутрішньочерепних анев-
ризм, в акушерській практиці та інше. 
Частіше проводять опосередковану аускуль-

тацію за допомогою стетоскопа, фонендоскопа 
або їх комбінації – стетофонендоскопа. Існують 
як механічні, так і деякі електронні варіанти цих 
пристроїв для аускультації [1, 2, 4, 5–9]. 
У наш час як у гуманній, так і у ветеринарній 

медицині для аускультації більш доступні та пе-
реважно використовують механічні стетофонен-
доскопи, які мають дві звукосприймаючі голів-
ки: одну з мембраною (фонендоскоп), другу – 
без неї (стетоскоп), гнучкі звукопроводи і пру-
жинне наголов’я з наконечниками для вух лікаря 
(вушні оливи). 

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання проблеми.  
У літературних джерелах висвітлено чимало мо-
дифікацій стетофонендоскопу [2, 7–9], які недо-
статньо ефективні, мають окремі недоліки і в 
практиці до цього часу не знайшли необхідного 
застосування.  
Проте, як свідчить практика, за допомогою 

стетоскопічної голівки краще вислуховуються 
низькі (низькочастотні) звуки, а за допомогою 
голівки з мембраною – більш високі (високочас-
тотні) звуки, які посилюються пристроєм. Такі 
стетоскопи та фонендоскопи мають просту конс-
трукцію, невисоку ціну, доступні навіть рядово-
му громадянину. Проте такі механічні пристрої 
для аускультації не дають можливості одночасно 
вислуховувати тварину кількома спеціалістами, 
що буває дуже важливо під час проведення кон-
сультативної діагностики. Вони також недостат-
ньо ефективні для навчання аускультації, не да-
дуть можливості ефективно використовувати 
працю викладача – в кожний момент він зайня-
тий із одним студентом, окрім того не гаранту-
ють ідентичність сприйняття звукової картини. 
Електронні стетоскопи чи фонендоскопи, які 

поки що застосовуються лише в деяких клініках 
гуманної медицини, суттєво розширяють функціо-
нальні можливості аускультації, візуалізують сиг-
нали, ідеальні для навчання аускультації, дають 
змогу кільком користувачам одночасно слухати 
одні й ті ж звуки. Однак електронні пристрої для 
аускультації мають і низку недоліків: ціна їх до-
статньо висока, вони не дають можливості вислу-
ховувати звукові явища в органах у чистому ви-
гляді, оскільки їх еластичні трубки піддаються ко-
ливанням повітряного середовища (відсутність у 
них віброзахисту). В електронному фонендоскопі 
видозміни звукових явищ можуть бути внаслідок 
шумів власних датчиків і підсилювачів. 
Для групової аускультації запропонований 

механічний фонендоскоп, який використовують 
на лабораторно-практичних заняттях студентів 
для дослідження органів тварин [6].  

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 1 • 2018 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 116

У конструкцію цього фонендоскопа введена 
нова деталь – розгалужувач, що дає можливість 
одночасно вислуховувати досліджуваний орган 
викладачу та трьом студентам чи одночасно 
прослуховувати орган кількома спеціалістами.  
Розгалужувач являє собою три латунних пат-

рубки, що приєднанні з боку до основного зву-
копроводу за допомогою пайки. Довжина патру-
бків 25 мм із внутрішнім діаметром 6 мм. Пе-
редній край основного звукопроводу зігнутий 
коліном у протилежному напрямку припаяних 
латунних патрубків і до нього приєднана голівка 
з мембраною. Усі інші елементи – гнучкі звуко-
проводи, пружинне наголов’я з вушними олива-
ми стандартні. Проте недоліком такої конструк-
ції фонендоскопа є те, що акустична енергія, яка 
надходить від голівки фонендоскопа розподіля-
ється нерівномірно по чотирьом каналам – в 
один прямий звукопровід і в три бокові припаєні 
патрубки. Інтенсивність звуку в кожному із чо-
тирьох каналів буде не однакова. У бокових ка-
налах такого фонендоскопа інтенсивність звуку, 
звичайно, зменшується. Та і сам процес 
з’єднання звукопровідних патрубків із основним 
звукопроводом за допомогою припаювання мо-
же змінити діаметри їх отворів.  
Недоліком такої конструкції фонендоскопа є й 

те, що таке вищеописане з’єднання голівки з ос-
новним звукопроводом і припаяними до нього 
трьома боковими звукопровідними патрубками 

створюють об’ємне нагромадження деталей, че-
рез яке голівку незручно підвести, наприклад, 
під плече або лопатку тварини для проведення 
аускультації серця, легень тощо, особливо, під 
час вимушеного лежачого положення тварини.  
У такому пристрої для аускультації тварин від-
сутня також і стетоскопічна голівка. 
Мета роботи – створення простого у  вигото-

вленні стетофонендоскопа для групової аускуль-
тації тварин шляхом усунення недоліків близької 
конструкції, а саме: за рахунок розширення його 
конструктивних та функціональних можливос-
тей забезпечити однакове і рівномірне прове-
дення звуків, краще вислуховування не лише 
більш високих, але й низьких звуків; покращан-
ня акустичних властивостей, зручності в засто-
суванні за різних положень, особливо, великих 
тварин. 
Опис приладу та принцип його використання. 

Запропонований нами стетофонендоскоп для 
групової аускультації тварин (рис. А) включає 
дві з’ємні взаємозамінні звукосприймаючі голів-
ки: одну з мембраною діаметром 63 мм (1), іншу 
– стетоскопічну з таким же діаметром її воронки 
(2); звукорозподільний пристрій (3), стандартний 
гнучкий звукопровід довжиною 200 мм, (4); ста-
ндартні гнучкі звукопроводи довжиною 540 мм; 
(5) і пружинні  наголов’я (6) з вушними оливами 
(7). 

 

 
Рис. А. Стетофонендоскоп для групової аускультації тварин 
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Рис. Б. Звукорозподільний пристрій 

Велика площа голівок стетофонендоскопа 
сприяє достатній глибині прослуховування вну-
трішніх органів великих тварин і їх легко підсо-
вувати під лопатку, плече та інші ділянки тіла, 
особливо, за вимушеного лежачого положення 
тіла. 
Звукорозподільний пристрій (рисунок Б) 

складається із корпуса (1), всередині якого вито-
чена та відшліфована сферична акустична каме-
ра діаметром 25 мм (2); підвідного (3) та чоти-
рьох відвідних патрубків довжиною 20 мм (4), 
які під кутом 45° на однаковій відстані один від 
одного мають різьбове з’єднання з акустичною 
камерою. Внутрішній діаметр патрубків для за-
стереження видозмін звуку відповідає внутріш-
ньому діаметру стандартних гнучких звукопро-
водів і становить 6 мм. Така конструкція звуко-
розподільного пристрою сприяє рівномірному 
розподілу акустичної енергії, що надходить від 
голівки та направляється в чотири його вихідні 
канали.  
Вільний кінець підвідного патрубка звукороз-

подільного пристрою з’єднаний гнучким звуко-
проводом довжиною 200 мм з голівкою, а вільні 
кінці відвідних патрубків з’єднані через стандар-
тні гнучкі звукопроводи довжиною 540 мм з 
пружинними наголов’ями  та вушними оливами. 
Звукорозподільний пристрій з метою запобі-

гання його власних резонансних звукових явищ 
виготовляється із латуні.  
Результати дослідження. Ми запропонували 

стетофонендоскоп для групової аускультації 
тварин, що використовується наступним чином. 

Кілька аускультуючих осіб (до чотирьох, на-
приклад, викладач і три студенти) надівають 
пружинні наголов’я  і вставляють вушні оливи у 
вуха, а звукоприймаючу голівку (з  мембраною 
або стетоскопічну) підносять і притискають до 
необхідної ділянки тіла тварини (серця, легене-
вого поля та ін.). При цьому звуки від досліджу-
ваної тварини через звукосприймаючу голівку по 
гнучкому звукопроводу надходять у звукороз-
подільний пристрій, звідки знову по гнучким 
звукопроводам направляються до вушних олив і 
сприймаються аускультуючими особами. 
Розроблений стетофонендоскоп для групової 

аускультації тварин було апробовано на значно-
му поголів’ї великої та дрібної рогатої худоби, 
коней. На даний стетофонендоскоп для групової 
аускультації тварин отримано деклараційний 
патент [3]. 
Тож, ми вважаємо за доцільне налагодити 

промислове виробництво стетофонендоскопа 
для групової аускультації тварин і впровадити 
його у практику ветеринарної медицини. 
Висновок. Запропонований стетофонендоскоп 

для групової аускультації тварин має просту 
конструкцію, зручний у використанні, особливо, 
за вимушено лежачого положення великих тва-
рин, забезпечує однакове і рівномірне проведен-
ня звуків (однакової частоти); дає можливість 
одночасного спільного вислуховування тварин 
кількома фахівцями під час проведення консуль-
тативної діагностики; може бути використаний 
для підвищення якості навчального процесу під 
час освоєння методики аускультації студентами. 
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