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Аудіометричне обстеження традицій-
но увійшло у повсякденну практику медич-
них обстежень не тільки серед отоларинго-
логів, а й суміжних спеціалістів, пов’язаних 
з реабілітацією порушеного слуху за допо-
могою звукопідсилюючих слухових апара-
тів або компенсації слуху кохлеарними ім-
плантами [1-3, 5-7, 11, 12]. Використання 
комплексу взаємноконтролюючих та допо-
внюючих порогових та надпорогових тона-
льних, а також мовних тестів по кістковій та 
повітряній провідності є загальноприйня-
тим. Добре розроблена аудіометрична до-
кументація у графічному зображенні дає 
можливість співставляти отримані резуль-
тати обстежень, чітко розмежовувати пору-
шення функції звукопроведення чи звукос-
приймання. Незважаючи на певну 
суб’єктивність, психоакустична аудіометрія 
є незамінною у загальній оцінці гостроти 
слуху, визначенні ступеня його зниження, 
поряд з проведенням об’єктивних дослі-
джень слуху (динамічної імпедансометрії, 
слухових викликаних потенціалів, отоакус-
тичної емісії). 

 Особливу цінність при аудіометрії 
має сприйняття мовних тестів та визначення 
їх розбірливості, що, поряд з медичними 
аспектами, визначає соціальну адекватність 
стану слухової функції людини. 

Мовна аудіометрія відноситься до 
надпорогових методів дослідження слуху. 
Можливість подавати слова з дозованою 

інтенсивністю дозволяє визначити у порів-
няльних величинах аналізу зверненої мови, 
що забезпечує дослідження вищої функції 
слухового аналізатора – функцію сприй-
мання та розбірливості мови. Дані мовної 
аудіометрії можуть слугувати підставою для 
якісного та кількісного визначення співвід-
ношення між сприйняттям тональних звуків 
та мовних тестів у нормі та при різних фор-
мах порушень слуху [8, 15].  Крім того, мо-
вна аудіометрія має значення для визначен-
ня ряду питань слухової експертизи, проф-
відбору, показань до хірургічних втручань 
та оцінки ефективності операції чи консер-
вативного лікування, а також для проведен-
ня реабілітаційних заходів. 

 Для мовної аудіометрії велике зна-
чення має характер мовних тестів. На відмі-
ну від тональної аудіометрії при мовній 
аудіометрії важливим є визначити, наскіль-
ки знайомі слова мовних тестів, частотний 
склад фонем, їх семантика. Мовні тести 
повинні бути простими, однаково зрозумі-
лими для всіх обстежуваних, незалежно від 
об’єму словарного запасу людини, яка во-
лодіє мовою, якою проводиться обстежен-
ня.  

У колишньому Радянському Союзі 
для мовної аудіометрії Г.І. Грінбергом та 
Л.Р. Зіндером (1957) були створені фонети-
чно збалансовані артикуляційні тести росій-
ською мовою [4]. Для контрольної перевір-
ки з тональними тестами, а також для про-
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ведення «мовного Рінне» засновником ауді-
ометричної служби в Україні доцентом 
Є.М. Харшаком були створені фонетично 
збалансовані числівникові тести з двознач-
них чисел російською мовою (1964) [13]. 
Щоб зберегти світлу пам'ять про Є.М. Хар-
шака, який зумів прищепити любов до 
знань у галузі аудіології та слухопротезу-
вання не одному поколінню створеної ним 
школи лікарів-аудіологів та лаборантів-
аудіометристів, було перекладено українсь-
кою мовою створені ним тести числівників.  

 Тести числівників за Є.М. Харшаком 
та словесні тести російською мовою за Г.І. 
Грінбергом та Л.Р. Зіндером до цього часу 
застосовуються у нашій державі при аудіо-
метричних дослідженнях. Форма кривої 
розбірливості словесних тестів за Грінбер-
гом і Зіндером в нормі, яка була досліджена 
для лампових аудіометрів, представлена на 
рис. 1. 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Крива розбірливості словесних 

тестів російською мовою за Грінбергом і Зіндером 
в нормі для лампових аудіометрів.  

 
 

 
Для обстеження корінного населення 

України авторським колективом у складі 
В.Г. Базарова, А.Й. Багмут, Н.С. Міщанчук, 
О.І. Радченка та Л.А. Карамзіної були ство-
рені артикуляційні таблиці словесних тестів 
українською мовою [2]. Проф. А.Й. Багмут, 
на той час завідуюча лабораторією експе-
риментальної фонетики та акустики Київсь-
кого інституту мовознавства ім. О.О. Поте-
бні, підібрала різноскладові слова-іменники, 
які несуть нейтральну емоційність. Критері-
єм підбору була звичність та поширеність 
знайомих побутових слів, що використову-
ються в українській розмовній мові, без 

діалектних домішок, які сприймаються лю-
диною незалежно від освітнього чи культу-
рного рівня. Слова були фонетично збалан-
совані у рівнозначних групах створених 
таблиць та записані у тогочасній студії зву-
козапису республіканського радіо диктором 
з голосом баритонової тесситури. 

 Ці збалансовані артикуляційні тести 
українською мовою були апробовані на то-
гочасних аудіометрах МА-31, каліброваних 
відповідно до стандартів СРСР, у лаборато-
рії клінічної аудіології та вестибулології 
нашого інституту для обстеження осіб з 
нормальною гостротою слуху та з різними 
слуховими розладами. Матеріали про ці 
тести були опубліковані у статті «Речевая 
аудиометрия на украинском языке» у «Жу-
рнале ушных, носовых и горловых болез-
ней» 1984, № 5 та в інформаційному листі 
за 1985 р. Форма кривої розбірливості мови 
тестів українською мовою в нормі для ауді-
ометрів МА-31 представлена на рис. 2. Для 
порівняння в цій роботі були також дослі-
джені словесні тести російською мовою на 
тому ж аудіометрі МА-31. Форма кривої 
розбірливості тестів російською мовою для 
аудіометрів МА-31 представлена на рис. 3. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Крива розбірливості словесних 

тестів українською мовою в нормі для транзистор-
них аудіометрів МА-31 з телефонами DH80, 1984 
р. 

 
 
При співставленні показників мовної 

аудіометрії українською мовою з показни-
ками мовної аудіометрії російською мовою 
суттєвих відмінностей в дослідженні 1984 р. 
не було виявлено (різниця не перевищувала 
2,5 дБ).  
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Рис. 3. Крива розбірливості словесних 

тестів російською мовою за Грінбергом і Зіндером 
в нормі для транзисторних аудіометрів МА-31з 
телефонами DH80, 1984 р. 

 
 
В даний час аудіометри МА-31 вихо-

дять з експлуатації і медичні заклади осна-
щаються новими приладами. 

Метою нашої роботи було повторно 
записати створені в 1984 р. словесні тести 
українською мовою і дослідити їх розбірли-
вість на сучасному аудіометричному облад-
нанні.  

 
Матеріал та методи 
Тести українською мовою, створені 

вищеназваним колективом, були записані у 
2015 р. в сучасній студії звукозапису про-
фесійним диктором українського державно-
го радіо з голосом баритонової тесситури. 

 Нами досліджено характер кривих їх 
розбірливості при використанні сучасних 
аудіометрів, які калібровані відповідно до 
міжнародних стандартів. 

 Дослідження проведені у 10 доброво-
льців з нормальним слухом віком 15-20 ро-
ків у Центрі слухової реабілітації «Аврора». 
У цих осіб в анамнезі і при ЛОР-огляді не 
виявлено вушної патології. Були визначені 
пороги та форма кривих наростання розбір-
ливості мови від 0 до 100 %, а також на ме-
жі інтенсивності аудіометра АС-40 фірми 
«Інтеракустикс» (Данія) для можливого 
виявлення парадоксального падіння розбір-
ливості мови чи явищ дискомфорту. 

 
Результати обстежень 
Оцінку результатів мовної аудіометрії 

проводили для п’яти рівнів розбірливості 

мови: поріг недиференційованого сприй-
няття мови, 20%, 50%, 80%, 100%. Форма 
кривої розбірливості тестів українською 
мовою для сучасних аудіометрів, отримана 
в цьому дослідженні для молодих людей з 
нормальним слухом, представлена на рис. 4. 
Як вказує графік на рис. 4, досягається 50% 
розбірливість словесних тестів на рівні 20 
дБ, а 100 % розбірливість – на рівні 30 дБ.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Крива розбірливості словесних тес-

тів українською мовою в нормі для сучасних гіб-
ридних аудіометрів АС40 з телефонами TDH39 
(DD80), 2015 р. 

 
 
Слід акцентувати, що величини поро-

гів недиференційованої та 100% розбірли-
вості словесних тестів українською мовою, 
розроблені у іншому авторському складі 
(Розкладка А.І. та співавт., 2003; Римар 
Н.В., 2002), практично співпали з величи-
нами порогів наших тестів.  

Ці факти дають підставу на бланках 
аудіограм графічно зображувати нові нор-
мативні дані розбірливості збалансованих 
тестів українською та російською мовами 
для нормальночуючих осіб, які відповіда-
ють кривим на рисунках 3 та 4.  

 
Висновки 
Визначено, що на сучасних аудіомет-

рах в осіб з нормальною гостротою слуху 50 
%розбірливість словесних тестів досягаєть-
ся на рівні 20 дБ, а 100 % розбірливість тес-
тів (українською та російською мовами) – 
на рівні 30 дБ.  

Різниця 100 % розбірливості тестів у 
20 дБ є суттєвою, бо при визначенні порогів 
мовних тестів може виникнути спотворене 
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трактування прискореної розбірливості мо-
ви, що є проявом рекруїтменту або, навпа-
ки, проявом сповільненої розбірливості, яка 
характерна для гальмуючих процесів у 
центральних ( коркових) відділах слухового 
аналізатора в головному мозку. 

Своєчасне виявлення цих явищ має 
особливе значення для комфортного підбо-
ру сучасних слухових апаратів, для змен-
шення напруження при слуханні та забезпе-
чення високого рівня персоналізації.  

У свою чергу реабілітація слухової 
функції є не тільки медичною проблемою, 

але важливою ланкою розширення комуні-
каційного простору людини зі зниженням 
гостроти слуху в соціумі, її активної інтег-
рації в нього. У сучасному високо техно-
генному суспільстві це є необхідною потре-
бою.  

Числівникові та словесні тести украї-
нською мовою записані на дисках у Центрі 
слухової реабілітації «Аврора». Вони про-
тестовані та підготовлені для використання 
аудіометричною службою в Україні та для 
обстеження україномовних осіб за кордо-
ном. 
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