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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ САМИЦЬ ЩУРІВ,  
ЯКІ УТРИМУВАЛИСЯ В УМОВАХ ПРИРОДНОГО  

ТА ЗМІНЕНОГО РЕЖИМУ ОСВІТЛЕННЯ 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна 

allamanotenko@gmail.com 

У ході дослідження вивчалися функціональні 
зміни поведінкових реакцій самиць у «відкритому 
полі», викликаних різними режимами освітлення. 
Самиці контрольної групи знаходилися в умовах 
природного освітлення. Щури 12/12-групи утриму-
валися при дії штучного освітлення 12 годин  
на добу; тварини 24/00-групи – при дії цілодобово-
го штучного освітлення. Поведінкові реакції самиць 
досліджувалися за допомогою тесту «відкрите  
поле». 

Під час експерименту виявлено, що поведінка 
тварин, які утримувалися при природному освіт-
ленні, характеризувалася домінуванням пасивно-
оборонних реакцій та поступовою адаптацією до 
нових умов.  

Визначено, що поведінкові реакції тварин, які 
утримувалися при зміні режиму освітлення не су-
проводжуються пошуком нової інформації. Зага-
лом, у самиць 12/12-групи та особливо 24/00-групи, 
зміна режиму освітлення призводить до зниження, 
як адаптаційних можливостей, так і здатності до 
саморегуляції, появі агресивно-оборонних реакцій. 

Ключові слова: освітлення, зміна режиму 
освітлення, поведінка тварин. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведено в рам-
ках НДР ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Вплив фак-
торів середовища на організм в онтогенезі»,  
№ державної реєстрації 0187.0228336. 

Вступ. Поведінка тварин, в першу чергу, фор-
мується під впливом факторів навколишнього се-
редовища (освітлення, температури, вологості) на 
основі пристосування до них. ЇЇ ритміка визначаєть-
ся станом гіпоталамо–гіпофізарно–наднирникової 
системи, а контроль за діяльністю цієї системи 
здійснює епіфіз, який регулює поведінкові адапта-
ційно–пристосувальні та обмінно–вегетативні реак-
ції організму, а також є одним із стрес–лімітуючих 
механізмів, що забезпечує емоційний стан тварин 
[1]. Тривале освітлення в нічні години призводить 
до серйозних розладів поведінки і функціонального 

стану на молекулярному, клітинному та організ-
менному рівнях [11, 16]. 

Вивчення поведінки тварин проводять за допо-
могою методики «відкрите поле». Вона є одним із 
найбільш доступних, інформативних методів ви-
вчення поведінкових реакцій експериментальних 
тварин і дозволяє значною мірою оцінити вплив на 
неї різних чинників [12]. Так, за допомогою цієї ме-
тодики показані аспекти впливу на поведінку тва-
рин препаратів, які тестуються у фармації [6, 9, 14], 
різних рухових режимів, в тому числі гіподинамії [4, 
14], а також алкоголю [2] та навіть питної води [7]. 
Проте детальний аналіз емоційно-поведінкової 
реактивності щурів, які утримувалися при зміні ре-
жиму освітлення, в науковій літературі майже від-
сутній. 

Виходячи з актуальності проблеми, метою 
дослідження стало вивчення функціональних змін 
поведінкових реакцій самиць щурів у «відкритому 
полі», викликаних різними режимами освітлення. 

Матеріали та методи дослідження. Дослід-
ження проводилося на 30 самицях щурів лінії Віс-
тар віком 6,5-7місяців, масою 160-284 г. Тварини 
знаходилися в стандартних клітках по 5 самиць в 
кожній, при годуванні ad libitum та вільному доступі 
до води. Утримання тварин та експерименти про-
водилися відповідно до положень «Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, які викори-
стовуються для експериментів та інших наукових 
цілей» (Страсбург, 2005), Закону України «Про за-
хист тварин від жорстокого поводження» (2006, 
ст. 26), «Загальних етичних принципів експеримен-
тів на тваринах», ухвалених П`ятим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2013). 

За характером дії та інтенсивності освітлення 
на початку експерименту сформовано 3 групи: К – 
контрольна, самиці якої знаходилися в умовах при-
родного освітлення; 12/12-група – при дії 12 годин-
ного штучного освітлення на добу та 24/00-група – 
при дії цілодобового штучного освітлення. Твари-
ни, відповідно групам, утримувалися в окремих 
приміщеннях, по чотири клітки в кожному. Штучне 
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освітлення здійснювали лампою розжарення поту-
жністю 100 Вт, яка розміщувалася над клітками на 
відстані 0,5 м. Експеримент тривав шість місяців, з 
квітня по жовтень. 

Після закінчення утримування самиць щурів 
при природному та зміненому режимах освітлення 
у них досліджували поведінку у тесті «відкрите по-
ле» за загальноприйнятою методикою впродовж  
3-х днів, в один і той же час доби за однакових 
умов освітлення і температури, за відсутності сто-
ронніх запахів і шуму [10]. 

Час експозиції тварин у «відкритому полі» ста-
новив 5 хв. впродовж яких в індивідуальній поведі-
нці у самиць реєстрували рухову активність та 
прояви вегетативних реакцій. Рухова активність 
самиць щурів у «відкритому полі» включала локо-
моції, вертикальні стійки та грумінг. Локомоції оці-
нювалися за загальною кількістю перетнутих тва-
риною усіма кінцівками квадратів; вертикальні стій-
ки (рерінг) – за загальною кількістю вставання тва-
рини на задні лапи; грумінг – за комплексом дій, 
спрямованих на «вмивання» та очищення різних 
частин голови й тулуба. Вегетативні реакції вивча-
ли за проявами урінації (кількість сечовиділення) 
та дефекації (число болюсів – фекальних шариків) 
[10]. 

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили методами математичної статистики з викори-
станням програм «Statistica 6.0 for Windows» і 
«Microsoft Excel». Отримані дані мали допустиму 
мінливість для нормального розподілу. Визначали 
середнє арифметичне ( ), середньо-квадратичне 
відхилення (ϭ) та похибку середнього арифметич-
ного (±S). Статистично значущу різницю середніх 
показників встановлювали за допомогою критерію 
(t) Стьюдента. Зміни вважали достовірними при 
Р≤0,05. 

Результати дослі-
дження та їх обговорен-
ня. Порівнюючи рухову 
активність тварин за кіль-
кістю локомоцій, слід 
зазначити, що першого 
експериментального дня 
тестування у «відкритому 
полі» вона найвища у 
самиць 24/00-групи – на 
7,9%, а найнижча у са-
миць 12/12-групи – на 
11,6%, у порівнянні з кон-
трольною групою (рис. 1, 
табл. 1). Різниця у кілько-
сті перетнутих квадратів 
між групами самиць, які 
утримувалися при штуч-

ному цілодобовому освітленні (24/00-12/12) склала 
22,8% (рис. 1). 

На другий день тестування рівень локомотор-
ної активності, порівняно з першим днем, збільшу-
ється у самиць 12/12-групи (на 25,3%) та майже не 
змінюється у самиць К- і 24/00-груп (табл. 2, 3; 
рис. 1). Також, на другий день дослідження, як і на 
перший, найбільшу кількість локомоцій зафіксова-
но у самок 24/00-групи, що на 14,7% вище у порів-
нянні з К-групою та на 3,1% – у порівнянні з 12/12-
групою (рис. 1).  

Третього експериментального дня рівень локо-
моторної активності самиць К-групи незначно зме-
ншується на 33,1%, у порівнянні з першим днем, а 
у самиць 12/12-групи – незначно збільшується на 
22,8% (табл.1, 2). На відміну від вище зазначених 
груп, у самиць 24/00-групи рівень локомоцій на 
третій день тестування у «відкритому полі» статис-
тично значимо зростає на 31,1% (Р≤0,05), у порів-
нянні з першим днем (табл. 3, рис. 1). Також у са-

x

Таблиця 1 – Динаміка поведінкових характеристик самиць щурів, які утримували-
ся при природньому освітленні 

День 
експе-
рименту 

Стати-
стичні 
характе-
ристики 

Поведінкові характеристики 

Локо-
моції Рерінг Грумінг Приню-

хування 
Уріна-
ція 

Дефекація, 
кількість 
болюсів 

1 n 

 
±S 

x

10 

35,9 

7,38 

10 

11,0 

1,77 

10 

1,6 

0,53 

10 

29,9 

2,23 

10 

0,6 

0,42 

10 

0,2 

0,30 

2 n 

 
±S 
Р1-2 

x

10 

35,5 

8,52 
>0,05 

10 

7,0 

1,44 
(0,1>Р>0,05) 

10 

1,9 

0,66 
>0,05 

10 

30,3 

3,87 
>0,05 

10 

0,7 

0,28 
>0,05 

10 

0,8 

1,24 
(0,1>Р>0,05) 

3 n 

 
±S 
Р1-3 
Р2-3 

x

10 

24,0 

3,88 
>0,05 
>0,05 

10 

6,1 

0,93 
(0,1>Р>0,05)

>0,05 

10 

3,1 

0,43 
≤0,05 
>0,05 

10 

34,2 

4,85 
>0,05 
>0,05 

10 

0,8 

0,15 
>0,05 
>0,05 

10 

2,0 

0,67 
≤0,05 
>0,05 

Рис. 1. Динаміка локомоторної рухової активності  
самиць щурів у тесті «відкрите поле» 
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миць 24/00-групи відмічали статистично значиму 
більшу кількість перетнутих квадратів у 
«відкритому полі»на 57,6% (Р≤0,05)у порівнянні з 
самицями К-групи та на 31,1% (Р≤0,05) – у порів-
нянні з щурами 12/12-групи. 

За характером пересування у «відкритому по-
лі» самицям К- та 12/12-груп впродовж першого і 
другого днів дослідження притаманні рухи по пери-
ферії і кутах «поля», без відвідування центральних 
квадратів. На третій день тестування у них відміча-
ли заходження у центр «поля». На відміну від са-
миць К-групи та12/12-групи, щурам 24/00-групи 
властиве перетинання центру «поля» впродовж 
всіх експериментальних днів. Також, у порівнянні з 
ними, самиці 24/00-групи здійснювали вертикальні 
стійки у напрямку до лампи.  

Треба зазначити, що 
локомоторна активність у 
самиць К-групи на третій 
день дослідження незначно 
знижується, а у самиць 12-
/12-групи та 24/00-групи збі-
льшується. Так як локомото-
рна активність пов’язана з 
орієнтовно-дослідницьким 
компонентом і реакцією 
страху [13], можна ствер-
джувати, що тварини конт-
рольної групи є менш триво-
жними, у порівнянні з щура-
ми, які зазнали 12-годинного 
та 24-годинного впливу шту-
чного освітлення. 

При дослідженні верти-
кальної рухової активності, 
яка відображає «неспеци-
фічну» дослідницьку діяль-
ність, встановлено, що вона 
має найвищі показники пер-
шого дня тестування у са-
миць 24/00-групи: на 19,7% 
більше, у порівнянні з К-
групою, та на 24,1% –у порі-
внянні з щурами 12/12-групи 
(рис. 2, табл.1-3). Рівень 
рерінгу між групами другого 
та третього експерименталь-
ного днів мав незначні від-
мінності. Слід зазначити, що 
найнижча вертикальна акти-
вність впродовж всіх експе-
риментальних днів характе-
рна для самиць 12/12-групи, 
у порівнянні з іншими група-
ми (рис. 2). 

Таблиця 2 - Динаміка поведінкових характеристик самиць щурів, які утримува-
лися при 12-годинному штучному освітленні на добу 

День 
експери-
менту 

Стати-
стичні 
характе-
ристики 

Поведінкові характеристики 

Локо-
моції Рерінг Грумінг Приню-

хування 
Уріна-
ція 

Дефекація, 
кількість  
болюсів 

1 n 

 
±S 

x

10 

30,1 

6,75 

10 

10,4 

2,95 

10 

2,9 

1,85 

10 

22,2 

3,84 

10 

0,8 

0,321 

10 

0,2 

0,63 

2 n 

 
±S 
Р1-2 

x

10 

40,3 

8,52 
>0,05 

10 

6,5 

1,88 
>0,05 

10 

2,9 

0,67 
>0,05 

10 

27,7 

3,42 
>0,05 

10 

0,7 

0,37 
>0,05 

10 

1,1 

1,84 
(0,1>Р>0,05) 

3 n 

 
±S 
Р1-3 
Р2-3 

x

10 

39,0 

7,17 
>0,05 
>0,05 

10 

5,9 

2,45 
>0,05 
>0,05 

10 

1,7 

0,58 
>0,05 
>0,05 

10 

26,7 

4,60 
>0,05 
>0,05 

10 

0,4 

0,26 
>0,05 
>0,05 

10 

0,6 

0,21 
>0,05 
>0,05 

Таблиця 3 - Динаміка поведінкових характеристик самиць щурів, які утримува-
лися при цілодобовому штучному освітленні 

День 
експери-
менту 

Стати-
стичні 
характе-
ристики 

Поведінкові характеристики 

Локо-
моції Рерінг Грумінг Приню-

хування 
Уріна-
ція 

Дефекація, 
кількість  
болюсів 

1 n 

 
±S 

x

10 

39,0 

4,91 

10 

13,7 

3,16 

10 

1,5 

0,54 

10 

38,4 

1,90 

10 

0,9 

0,28 

10 

1,2 

0,63 

2 n 

 
±S 
Р1-2 

x

10 

41,6 

6,43 
>0,05 

10 

7,4 

2,30 
>0,05 

10 

1,9 

0,43 
>0,05 

10 

33,1 

4,05 
>0,05 

10 

0,3 

0,28 
>0,05 

10 

0,9 

1,58 
>0,05 

3 n 

 
±S 
Р1-3 
Р2-3 

x

10 

56,6 

6,25 
≤0,05 
>0,05 

10 

6,5 

1,25 
≤0,05 
>0,05 

10 

0,9 

0,49 
>0,05 
>0,05 

10 

26,4 

2,57 
≤0,05 
>0,05 

10 

0,2 

0,63 
>0,05 
>0,05 

10 

0,3 

0,28 
≤0,05 
>0,05 

Рис. 2. Динаміка рерінгу самиць щурів у тесті  
«відкрите поле» 
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Також зафіксовано, що у самиць К-групи рівень 
«неспецифічної» дослідницької діяльності мав тен-
денцію до зменшення другого дня –на 36,4% 
(0,1>Р>0,05), третього – на 44,5% (0,1>Р>0,05), у 
порівнянні з першим днем дослідження (рис. 2, 
табл. 1), а у самиць 24/00-групи статистично зна-
чимо зменшується третього дня на 52,5%, відповід-
но (рис. 2, табл. 3). 

При встановленні кореляційних зв’язків між 
показниками локомоторної та вертикальної актив-
ності у самиць К-групи виявлено позитивну кореля-
цію (r = 0,66), що за даними О.Г. Кенунена та В.Л. 
Козловського відповідає нормальній структурі ру-
хової поведінки. Виявлення негативних кореляцій-
них зв’язків між цими двома поведінковими патер-
нами у щурів 12/12-групи (r = -0,97) та 24/00-групи 
(r= -0,64) свідчить про можливе утворення у них 
нової моделі поведінкових реакцій [3]. 

Показники «гігієнічної» поведінки, грумінгу, пер-
шого експериментального дня найбільші у самиць 
12/12-групи на 44,8% (Р≤0,05) у порівнянні з  
К-групою та на 48,3% (Р≤0,05) – у порівнянні з  
24/00-групою (рис. 3, табл. 1-3). 

Третього досліджуваного дня висока грумінго-
ва активність характерна для тварин К-групи, що 
на 45,2% (0,1>Р>0,05) більше, у порівнянні з сами-
цями 12/12-групи та на 70,9% (Р≤0,05) – у порів-
нянні з самицями 24/00-групи (табл. 1-3). 

Загалом, для щурів К-групи впродовж тесту-
вання властиве підвищення рівня грумінгу, особли-
во на третій день дослідження – на 48,4% (Р≤0,05), 
у порівнянні з першим днем, а самицям, які зазна-
ли впливу штучного освітлення – незначне знижен-
ня (рис. 3, табл. 1-3). 

Отже, в цілому, рухова поведінка тварин конт-
рольної групи у динаміці відрізняється від динаміки 
поведінки самиць, які утримувалися в умовах зміни 
режиму освітлення: їхня горизонтальна активність 
до третього експериментального дня знижувалася, 
а кількість вмивань статистично значимо збільшу-
валася (Р≤0,05) (табл. 1; рис. 1, 3). Разом з тим, 
локомоторна активність тварин, як 12/12-групи, так 
і 24/00-групи поступово зростає до третього експе-
риментального дня, а грумінг спадає. Аналізуючи 
співвідношення локомоторної активності і грумінгу, 
встановлено, що самиці К-групи мають більшу стій-
кість до незвичних умов «відкритого поля», тоді як 
самиці, які утримувалися при зміні режиму освіт-
лення мають меншу стійкість до них, особливо са-
миці групи, що знаходилася в умовах цілодобового 
штучного освітлення 

Враховуючи, що дефекації у тесті «відкрите 
поле» є показником рівня збудження вегетативної 
нервової системи та емоційної реактивності тва-
рин, їх зростання свідчить про звикання щурів до 

незвичних умов [3, 8]. Вегетативні реакції у самиць 
24/00-групи у перший день дослідження мали най-
вищі показники, що на 83,3% (Р≤0,05) більше, у 
порівнянні з іншими групами (рис. 4).  

На другий день тестування рівень дефекації у 
самиць К- і 12/12-груп мав тенденцію до збільшен-
ня,у порівнянні з першим днем, відповідно, на 75% 
(0,1>Р>0,05) та на 81,8% (0,1>Р>0,05) (табл. 1, 2). 
У тварин 24/00-групи, навпаки, незначно зменшив-
ся на 25% (табл. 3). 

За результатами третього дня, найвищі показ-
ники дефекації мають самиці К-групи, що на 70% 
(Р≤0,05) більше ніж у самиць 12/12-групи та на 80% 
(Р≤0,05) у самиць 24/00-групи (табл. 1-3). 

Отже, для тварин К-групи характерне підви-
щення рівня дефекації до третього дня тестування 
на 90 % (Р≤0,05), у щурів 12/12-групи – незначне 
його зниження на 66,7%, у щурів 24/00-групи – ста-
тистично значиме зниження на 75% (Р≤0,05), у по-
рівнянні з першим днем (рис. 4). 

Рівень урінації самиць усіх досліджуваних груп 
не мав статистично значимої різниці у динаміці 

Рис. 3. Динаміка грумінгу самиць щурів у тесті  
«відкрите поле» 

Рис. 4. Динаміка показників дефекації самиць щурів  
у тесті «відкрите поле» 
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впродовж трьох експериментальних днів. Проте у 
тварин К-групи відмічали збільшення показників 
цієї поведінкової патерни на 14,3% другого дня 
тестування та на 12,5% – третього, у порівнянні з 
групами самиць, які знаходилися в умовах зміни 
режиму освітлення (табл. 1).  

Аналізуючи в цілому прояви вегетативних реак-
цій та рухової активності, можна зазначити, що у 
самиць контрольної групи, в динаміці зменшується 
рухова активність і збільшуються дефекації. Тобто, 
у них відбувається зниження рівня страху та розви-
вається поступова адаптація до незвичних умов. 
Тоді як, у самиць, що утримувалися при зміні режи-
му освітлення (12/12- та 24/00-групи) на тлі збіль-
шення рухової активності дефекації зменшуються, 
що за літературними даними [13] свідчить про ви-
ражену агресивність цих тварин, особливо 24/00-
групи. 

Висновки 
1. Поведінкові реакції самиць К-групи характеризу-

ються зниженням горизонтальної активності при 
збільшенні рівня дефекації, що свідчить про ная-
вність у них пасивно-оборонної поведінки. Зрос-
тання грумінгу свідчить про поступову адаптацію 
самиць щурів до незвичних умов. 

2. Самицям 12/12-групи та особливо 24/00-групи 
характерна активно-оборонна поведінка, низькі 
адаптаційні можливості що проявилися у підви-
щенні показників рухової активності (локомоції) 
та зниженні рівня дефекації. За показниками 
грумінгу вони є неемоційними та агресивними. 
Перспективи подальших досліджень. У по-

дальшому для обґрунтування поведінкових реакцій 
самиць щурів, які утримувалися при зміні режиму 
освітлення, планується визначити рівень кортико-
стероїдів та адреналіну у сироватці крові, що допо-
може виявити рівень тривожності. 
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УДК 591.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ САМОК КРЫС,  
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАЛИСЬ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО  
И ИЗМЕНЕННОГО ИСКУССТВЕННОГО РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ 
Мамотенко А. В., Комысова Т. Е. 
Резюме. Во время исследования изучались функциональные изменения поведенческих реакций са-

мок в «открытом поле», вызванных различными режимами освещения. Самки контрольной группы нахо-
дились в условиях природного освещения. Животные 12/12-группы содержались в виварии при воздейст-
вии искусственного освещения 12 часов в сутки; крысы 24/00-группы – при воздействии круглосуточного 
искусственного освещения. Поведенческие реакции самок исследовались с помощью теста «открытое 
поле». 

Во время эксперимента выявлено, что поведение крыс, которые содержались в условиях естествен-
ного освещения, характеризовались доминированием пассивно-оборонительных реакций и постепенной 
адаптацией к новым условиям. 

Поведенческие реакции животных, которые содержались при изменении режима освещения, не со-
провождаются поиском новой информации. В общем, у самок 12/12-группы и особенно 24/00-группы, из-
менение режима освещения приводит к понижению, как адаптационных возможностей, так и способности 
к саморегуляции, появлению агрессивно-оборонительных реакций. 

Ключевые слова: освещение, изменение режима освещения, поведение животных. 
 
UDC 591.5 
Research of Behavioral Responses of Female Rats Kept  
in Natural And Modified Lighting Conditions 
Mamotenko A. V., Komisova T. Y. 
Abstract. Electric lighting at night has become an essential part of the lifestyle of a modern person. Its 

change is one of the strongest external synchronizers of biorhythms. Long-term illumination at night causes seri-
ous disorder of behavior and functional state at the molecular, cellular and organizational levels. There is no 
detail analysis in the scientific literature of the level of emotional and behavioral reactivity of rats, which were 
maintained when the mode of illumination was changed. Therefore, based on the relevance of the problem, the 
purpose of the study is to examine the functional changes in behavioral responses of rat females in the "open 
field" caused by different modes of illumination. 

Material and methods. At the beginning of research, we formed 3 groups based on the nature and intensity 
of light: C - control, 12/12 and 24/00 groups. Female rats of the control C-group were in day light. Rats of 12/12 
group were being held by the action of artificial light for 12 hours a day; animals of 24/00-group were under the 
influence of round-the-clock artificial lighting. Behavioral reactions in the "open field" test were investigated in 30 
sexually mature Wistar females at the age of 5.5-6 months, weighing 160-284 grams according to the generally 
accepted method.  

Results and discussion. During the test in the "open field" it was found out that the motor behavior of rat 
females in the control group was different from the behavior dynamics of rat females kept in conditions of chang-
ing the mode of illumination: their horizontal activity to the third experimental day decreased and the number of 
washes statistically significant increased (P≤0.05). Despite the lack of consistency in the changes in locomotor 
and rudder indices of 12/12 group rats during testing, based on the final results, it can be concluded that they 
had similar dynamics with the 24/00 group females. The horizontal motor activity of the animals, which was 
maintained at round-the-clock light, gradually increased statistically significant (P≤0.05) to the third experimental 
day, and the grooming behavior decreases. The level of research activity in females of 12/12-group and 24/00-
group was higher compared to the control group.  

The high level of research behavior of 12/12-group and 24/00-group of rats, in conditions of increased anxi-
ety (indicators of grooming behavior are rising), in the last day, as compared to the control group, indicates a 
low resistance of rat females of these groups to the stress factors and possible adaptation to them. Negative 
correlation of horizontal and vertical activity in 12/12 group of rats (r = -0.97) and 24/00 (r = -0.64) indicates that 
these indicators have moved to a new qualitative state. It means that rat females, which were in change of light 
conditions, possibly could have the formation of a new model of behavioral reactions on the neuronal level with 
changes in ensembles of neurons. Rat females of the control group had a decrease in the level of fear and grad-
ual adaptation to unusual conditions development, due to a statistically significant increase in the number of 
boluses (Р≤0.05). Compared to the C-group, the 12/12 rats group did not tend to become addicted to vulnerable 
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conditions, but their level of anxiety decreased. Compared to other groups, the 24/00-group rat females were 
characterized by less pronounced adaptation to adverse conditions, which manifested itself as an increase in 
motor activity with a decrease in the level of bowel movements and more severe aggressiveness.  

Conclusions. Thus, the change in the mode of illumination has led to the advantage of the active-defensive 
type of behavior in females of 12/12- and 24/00-groups. Animals of the control group were characterized by pas-
sive-defensive behavior. In general, rats, which were kept under conditions of changing the mode of illumination, 
got inherent low adaptive capacity, activity, aggressiveness and ability to self-regulation. Rats kept at round-the-
clock illumination were less resistant to the action of the stress factor of the "open field", their behavioral reac-
tions were not accompanied by the search for new information. 
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