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В Україні, згідно статистичних даних 

Міністерства охорони здоров’я, практично 
кожна десята людина страждає тими чи ін-
шими вадами слуху. Так, в 2017 р. в медич-
них закладах країни було зареєстровано 
більше 130 тисяч звернень осіб з приводу 
порушень слухової функції різного ступеня 
тяжкості. І з кожним роком продовжує зро-
стати кількість людей з приглухуватістю та 
глухотою внаслідок перенесених захворю-
вань, травм або вроджених вад розвитку 
[13, 15, 17].  

Спеціалізована медична допомога та-
ким хворим надається в профільному нау-
ково-дослідному інституті, отоларингологі-
чних відділеннях та кабінетах державних 
лікарень та поліклінік. Крім того, в останні 
15-20 років було відкрито численні приватні 
медичні та слухові центри в різних містах та 
регіонах України. Всі вони потребують зна-
чної кількості висококваліфікованих спеці-
алістів в галузі отоларингології, аудіології 
та сурдології. Але, на жаль, такі заклади та 
центри не завжди мають достатньо кваліфі-
кованих та обізнаних в даній сфері праців-
ників, які можуть не тільки визначити сту-
пінь втрати слуху, але і провести диферен-
ціально-топічну діагностику порушення 
звукопровідного чи звукосприймаючого 
апарату, а також визначити, який відділ 
слухового аналізатору уражений – перифе-
ричний чи центральний. 

Допомогу у вирішенні даної проблеми 
можуть забезпечити існуючі навчальні кур-
си з аудіології та підвищення кваліфікації 

медичних працівників. Пройти навчальний 
курс інформації та стажування з клінічної 
аудіології та слухопротезування можна в 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України». Курси 
створено при лабораторії клінічної аудіоло-
гії та вестибулології в 1965 р. Засновником і 
першим керівником курсів був кандидат 
медичних наук, доцент Є.М. Харшак. В по-
дальшому курси очолювали Заслужений 
діяч науки і техніки України, лауреат Дер-
жавної премії України, доктор медичних 
наук, професор В. Г. Базаров; доктор меди-
чних наук, професор А.І. Розкладка, в даний 
час – кандидат медичних наук І.А. Бєляко-
ва. Для проведення занять долучені доктора 
і кандидати наук, лікарі вищої категорії, 
висококваліфіковані спеціалісти в галузі 
аудіології, сурдології, вестибулології, фізіо-
логії, акустики та лаборанти аудіометристи 
вищої категорії зі значним досвідом роботи.  

Курси успішно функціонують на да-
ний час. Так, в період з 2003 по 2018 рр. на 
курсах інформації та стажування з питань 
клінічної аудіології і слухопротезування 
було підготовлено 317 спеціалістів (в сере-
дньому – 25 курсантів щорічно). Серед них 
були лікарі-сурдологи, сурдопедагоги, ме-
дичні сестри, інженери-акустики, клінічні 
ординатори, лікарі-інтерни, психологи, вчи-
телі-дефектологи, менеджери. За ці роки 
пройшли курс навчання особи як з Києва, 
так і практично з усіх обласних центрів 
України – Вінниці, Львова, Чернігова, Рів-
ного, Дніпра, Одеси, Сімферополя, Запорі-
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жжя, Харкова, Ужгорода, Луцька, Житоми-
ра, Миколаєва, Маріуполя, Кривого Рога, 
Чернівців, Тернополя, Полтави, а також з 
інших країн – Узбекистану (Самарканд), 
Азербайджану (Баку). 

В цілому курс занять складається з те-
оретичного лекційного матеріалу, включає 
групову роботу під керівництвом викладачів 
та лаборантів в аудіометричних кабінетах, а 
також заняття з перевірки рівня засвоєння 
матеріалу та набутих практичних навичок.  

По закінченню навчання курсанти по-
винні оволодіти навичками самостійного 
проведення аудіометричного обстеження 
осіб з вадами слуху та заповнення бланку 
аудіограми пацієнтів з різними типами та 
ступенями порушення слухової функції. 

Навчання курсантів починається з лек-
ційного матеріалу, який дає уявлення про 
загальні фізичні характеристиками і основні 
види акустичних сигналів та їх представлен-
ня. Далі розглядаються анатомічні особливо-
сті будови слухової системи людини, які 
обумовлюють фізіологічні механізми та за-
кономірності проявів проведення звукових 
сигналів в різних відділах органа слуху та їх 
кодування від рецепторних утворень внут-
рішнього вуха до слухової зони кори голов-
ного мозку. Після цього розглядаються пи-
тання стосовно загальних положень психоа-
кустики – меж абсолютної та диференціаль-
ної чутливості слухової системи людини та 
психофізіологічних корелят головних фізич-
них характеристик звуку [3, 6, 18]. 

Після висвітлення цих важливих тео-
ретичних питань переходять до лекційного 
матеріалу, який безпосередньо дає уявлення 
про всі методи та способи дослідження ста-
ну слухової функції [1, 5, 7, 9, 12, 19-21]. 
Викладач роз’яснює, що при суб’єктивному 
аудіометричному обстеженні необхідно 
проводити акуметрію – дослідження слуху 
«живою» мовою (шепітною та розмовною) і 
камертонами, виявляти мовно-тональні 
співвідношення, виконувати досліди Вебе-
ра, Швабаха, Рінне, Бінга, Федеричі, Желлє. 
Особливості та методики проведення даних 
тестів досконально розбираються. 

Курсанти вивчають призначення, ти-
пи, конструктивні особливості, аудіометрів, 
їх міжнародну класифікацію, особливості 
експлуатації та обов’язкової калібровки. 

Практичні заняття в аудіометричних 
кабінетах по засвоєнню методик і техніки 
дослідження стану слуху проводять квалі-
фіковані лаборанти-аудіометристи безпосе-
редньо на робочих місцях, один лаборант 
працює лише з 2-3 курсантами. 

Детально в теоретичному і практич-
ному плані розбираються питання прове-
дення тональної аудіометрії: порогової та 
надпорогової, маскування, мовної аудіомет-
рії з використанням різноманітних мовних 
таблиць, показників порогів розбірливості в 
нормі та при різних порушеннях слуху; 
співвідношення між рівнем сприйняття то-
нальних сигналів та мови. 

Велика увага і значний час приділя-
ються заняттям в аудіометричних кабінетах 
по засвоєнню та закріпленню навичок вико-
нання тональної порогової, надпорогової, 
мовної аудіометрії. Це найбільш розповсю-
джені методи суб’єктивної діагностики, 
важлива частина повного аудіометричного 
обстеження для оцінки стану слухової фун-
кції. Вони необхідні для визначення напря-
мку подальших обстежень, постановки діа-
гнозу, для призначення необхідного курсу 
лікування і т. ін. Тому правильність вико-
нання та достовірність результатів аудіоме-
трії дуже важлива і необхідна. І цьому при 
проведенні занять на наших курсах приді-
ляється першочергова увага. 

Наступні лекції присвячені ознайом-
ленню з основами об’єктивних методів дос-
лідження – динамічної імпедансометрії, 
реєстрації отоакустичної емісії та слухових 
викликаних потенціалів. На практичних 
заняттях проводиться ознайомлення з апа-
ратурою, методиками дослідження, оцінкою 
отриманих результатів [2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 
16-18]. Розглядаються питання особливос-
тей порушень слуху в дитячому віці та їх 
діагностики. Вивчаються питання диферен-
ційної діагностики захворювань органу слу-
ху – звукопровідної, звукосприймаючої час-
тин слухової системи та центральних пору-
шень слухової функції. Також курсанти 
вивчають питання слухової реабілітації осіб 
з глухотою та приглухуватістю, основні 
напрямки слухової реабілітації, показання 
та протипоказання до слухопротезування. 

Завершальний етап – це численні за-
няття в учбовому класі по інтерпретації ау-
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діометричних даних хворих з різними по-
рушеннями слуху; аналіз результатів аудіо-
метрії, оцінка вірогідності, описання аудіо-
грам, розгляд варіантів консультативних 
висновків.  

В останнє десятиріччя при проведенні 
лекційних занять широко використовують 
засоби комп’ютерної техніки, що дозволяє 
підвищити наочність представлення та ефе-
ктивність засвоєння матеріалу.  

Лекційний матеріал постійно допов-
нюється даними сучасних досягнень в галу-
зі аудіології. Розширюється спектр предста-
влень про методи, які використовуються 
при обстеженні слухової функції 
(об’єктивна аудіометрія, яка включає отоа-
кустичну емісію, імпедансометрію, корот-
ко-, середньо- та довголатентні слухові ви-
кликані потенціали) та про найефективні-
ший метод реабілітації слухової функції у 
дітей та дорослих з тяжкою сенсоневраль-
ною приглухуватістю та глухотою – кохле-
арну імплантацію. 

Програма курсів розрахована на міся-
чний термін і складається з 58 годин лек-
ційних та 90 годин практичних занять. 

Багаторічний науково-практичний до-
свід в галузі аудіології та досвід викладання 
на курсах дає нам змогу зробити висновки 
щодо деяких правил, яких неодмінно треба 
дотримуватись при виконанні аудіометрич-
них обстежень для об'єктивної оцінки стану 
слухової функції пацієнтів.  

Обов’язково необхідно: 
- забезпечити щорічну метрологічну 

повірку та періодичну біологічну калібров-
ку апаратури (аудіометра), щоб виключити 
недостовірність результатів обстеження; 

- проводити отоскопію для виявлення 
сірчаної пробки, стороннього тіла, щоб не 
було діагностичних помилок; 

 - забезпечити детальний інструктаж 
пацієнта, не допускати його перевтоми, ви-
ключити неправильне технічне виконання 
тестів (наприклад, слабке притискання або 
зміщення кісткового телефону, що може 
бути причиною підвищення дійсних порогів 
слуху до 15-20 дБ), і призводить до розба-
лансування даних та неможливості їх співс-
тавлення; 

- забезпечити виконання мовної аудіо-
метрії, мовного тесту Ріне, показників шепі-
тної (ШМ) і розмовної мови (РМ), оклюзій-
них тестів, що дає можливість достовірної 
оцінки результатів тональної аудіометрії; 

- враховувати необхідність маскуван-
ня краще чуючого вуха при наявності аси-
метрії слуху та переслуховування; 

- враховувати співвідношення показ-
ників тональної аудіометрії та рівня сприй-
няття ШМ та РМ; 

- проводити тест Вебера для визна-
чення вуха, де наявні більші резерви слуху, 
менше ураження завитки внутрішнього вуха 
та слухового нерву; 

- використовувати криві вікової норми 
слуху при обстеженні пацієнтів віком від 40 
років; 

- на бланку аудіограми повинні бути 
нанесені криві максимальних рівнів звуко-
вого тиску по кістково-тканинній та повіт-
ряній провідності для правильної інтерпре-
тації результатів тональної аудіометрії; 

- виключити помилки при проведенні 
запису мовних тестів, дотримуватись пра-
вил експлуатації апаратури та зберігання 
носіїв мовної інформації;  

- на заключному етапі проведення ау-
діометрії обов'язковим є проведення аналізу 
та співставлення всіх отриманих даних, а 
також опис і консультативний висновок 
лікаря сурдолога. 

Виконання цих настанов і правил за-
безпечить належне проведення процедури 
аудіометрії, а також точність і вірність оцін-
ки стану слухової функції обстеженої особи.  

Після закінчення курсу навчання про-
водиться екзаменаційна атестація курсантів. 
Вони отримують свідоцтва про проходжен-
ня курсів. Курсанти заповнюють бланк-
опитувальник, де висловлюють свої вра-
ження та побажання щодо проведених кур-
сів. Зазвичай курсанти підкреслюють висо-
кий рівень подання лекційного матеріалу, 
змістовні практичні заняття. Основні поба-
жання стосуються збільшення терміну про-
ведення практичних занять для удоскона-
лення досвіду роботи на аудіометричній 
техніці для закріплення навичок обстеження 
пацієнтів. 
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