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Незважаючи на появу великої кілько-
сті об’єктивних методів дослідження стану 
слухового аналізатора, навіть у ХХІ сторіч-
чі важко переоцінити значення суб’єктивної 
аудіометрії. Особливої актуальності набуває 
мовна аудіометрія, адже лише вона дозволяє 
в повному обсязі оцінити ефективність кох-
леарної імплантації та слухопротезування, 
виявити центральні слухові розлади [1, 2]. 

В Україні є всі необхідні засоби для 
проведення класичної мовної аудіометрії 
та визначення розбірливості мовлення в 
ускладнених акустичних умовах у дорос-
лих. Це аудіофайли зі студійними записами 
таблиць слів для мовної аудіометрії укра-
їнською мовою (розроблені Н.В. Римар у 
лабораторії клінічної аудіології та вести-
булології ДУ “Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН Украї-
ни” під керівництвом професора В. Г. База-
рова в координації з професором лаборато-
рії експериментальної фонетики Інституту 
української мови А.Й. Багмут) [3] і перекла-
деного українською мовою тесту числівни-
ків Є.М. Харшака (фонетично збалансова-
ний варіант) [4]. Для проведення сенсибі-
лізованих мовних тестів використовуються 
комп’ютерна програма “Unitron Tru Fit”, 
записи фільтрованої мови з різними зрізами 
частот [5]. Для діагностики стану слухово-
го аналізатора в російськомовних пацієнтів 

використовуються аудіофайли із записами 
“Тестами реальной русской речи” Г.І. Грін-
берга й Л.М. Зіндера та тесту числівників 
Є.М. Харшака [6].

Проте в нашій країні ситуація з аудіо-
логічними дослідженнями в дитячій прак-
тиці на сьогодні відрізняється від вищеок-
ресленої. Українські тести для таких цілей 
не розроблені. Для проведення мовної ауді-
ометрії у російськомовних пацієнтів вико-
ристовуються збалансовані групи слів для 
обстеження дітей 3-7 років і групи слів для 
обстеження дітей 7-14 років (А.М. Ошеро-
вич, 1965) [7]. Для україномовних пацієнтів 
доводиться застосовувати українські тести 
для дорослих. Наш практичний досвід і дані 
літератури доводять, що ця тактика може 
призвести до заниження показників розбір-
ливості мови, особливо у дітей дошкільного 
віку [8, 9]. Вищенаведене свідчить про необ-
хідність розробки, валідації та впроваджен-
ня в практику українських дитячих мовних 
тестів.

Мета дослідження: розробка і впро-
вадження в практику тестів для визначення 
розбірливості мови українською мовою для 
дітей. 

Відомі різні підходи до створення та-
ких тестів для дітей. Існують словесні (од-
носкладові, двоскладові, різноскладові), ло-
гатомічні, фразові (зокрема, матричні) тести 
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для різних мов [7-9]. Для вирішення про-
блеми мовної аудіометрії в Україні в цілому 
вважаємо за необхідне розробити декілька 
мовних тестів для дітей різних вікових груп 
і для різних потреб. 

Для виконання сформульованого 
завдання заплановано такі етапи роботи:

1. Складання таблиць українських слів 
для мовної аудіометрії у дітей (починаючи з 
дошкільного віку).

2. Апробація та валідація тестів укра-
їнською мовою для визначення розбірливо-
сті мови у дітей із нормальним і зниженим 
слухом, а також у користувачів слухових 
апаратів і кохлеарних імплантатів.

3. Формування таблиць українських 
слів для проведення мовної аудіометрії у ді-
тей шкільного віку (варіант 2).

4. Апробація та валідація українських 
мовних тестів для дітей шкільного віку (ва-
ріант 2) з нормальним і зниженим слухом, 
а також у користувачів слухових апаратів і 
кохлеарних імплантатів.

5. Обробка валідних таблиць укра-
їнських слів для визначення розбірливості 
мови у дітей в ускладнених акустичних умо-
вах: створення аудіофайлів з фільтрованою, 
прискореною мовою та мовою на тлі завад. 

Отже, на першому етапі необхідно 
було підібрати матеріал для формування 
таблиць слів, які відповідають установле-
ним вимогам. Цей матеріал ми добирали 
з найбільш популярних книг для дитячого 
дошкільного віку. Відтак удалося викори-
стати загальновідомі слова для цієї вікової 
категорії. Із текстів були виділені іменники 
(загальні назви) [8], з яких було сформова-
но фонетично збалансовані таблиці слів. 
Варто відзначити, що для дітей дошкіль-
ного віку групи слів мають бути значно 
меншими, ніж для дорослих, оскільки з 
цією категорією пацієнтів досить складно 
проводити тривалі дослідження, які по-
требують зосередження уваги. Відповідно, 
невеликі групи слів неможливо скласти 
так, аби в кожній були присутні всі фоне-
ми української мови. Водночас при роз-
робці тестів для визначення розбірливості 
мови нам удалося досягти фонетичної зба-
лансованості груп із урахуванням особли-
востей дитячої аудіометрії. Були сформо-
вані групи по 6 слів у кожній. Такий вибір 

пов’язаний із кількістю голосних фонем в 
українській мові.

При розробці тестів українською мо-
вою для дітей для визначення розбірливо-
сті мовлення ми взяли за основу статтю 
Н.В. Римар “Таблиці слів для мовної аудіо-
метрії українською мовою”, де перелічено 
вимоги до збалансованих тестів [3]. 

Важливим критерієм є наявність в 
кожній групі всіх основних фонем україн-
ської мови в наголошеному складі. Обме-
ження за кількістю слів у групах тестів для 
дітей не дозволяє повною мірою виконати 
цю вимогу. Ми формували таблиці слів та-
ким чином, аби в кожній групі були при-
сутні всі голосні фонеми в наголошеному 
складі [10]. Максимальна кількість приголо-
сних фонем в одній групі розроблених нами 
тестів (як у наголошених, так і в ненаголо-
шених складах) досягає 22. Тому було при-
йнято рішення включити до кожної групи 
слова, котрі в наголошеному складі містять 
приголосні фонеми, що мають як високу, так 
і середню та низьку частоту [7, 11]. У кож-
ній групі є щонайменше один м’який або 
пом’якшений приголосний звук. Варто за-
значити: загалом таблиці містять усі 32 при-
голосні фонеми української мови в наголо-
шеному складі.

Другий критерій формування таблиць 
– довжина слова (за кількістю складів), зо-
крема, наявність у кожній групі слів з різною 
кількістю складів. Окрема група містить 1 
односкладове слово, 2 двоскладові слова, 2 
трискладові слова й 1 чотирискладове слово. 
Водночас була врахована ритмічна структу-
ра слова – наголос припадає на 1-й склад (по 
одному випадку в одно-, дво- і трискладово-
му словах), на 2-й склад (по одному випадку 
в дво- і трискладовому словах) і на 3-й склад 
(лише в чотирискладових словах).

Був дотриманий також принцип збе-
реження сталого співвідношення голосних 
і приголосних, що входять до кожної групи 
слів. У сформованих нами таблицях це спів-
відношення становить від 0,68 до 0,75 у різ-
них групах. Отже, усі таблиці слів цього тес-
ту є фонетично збалансованими.

У табл. наводимо первинний варіант 
підготованого для студійного запису україн-
ського мовного тесту для дитячої аудіометрії 
– до проведення апробації та валідації. 
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Таблиці українських слів для дитячої аудіометрії (неапробований тест)

Групи Слова

1-а Абрикоса, цирк, вулиця, тарілка, небо, сестра

2-а Чашка, гарбуз, мир, дерево, бегемотик, лінійка

3-я Кавун, качка, хліб, газета, молоточок, мильниця

4-а Горох, іграшка, думка, сир, цукерка, зайченятко

5-а Тварина, посуд, сік, стілець, музика, вихователь

6-а Фрукт, дзиґа, пірамідка, вікно, загадка, лелека

7-а Груша, відерце, телевізор, рушник, сад, ножиці

8-а Полуниця, кубик, літак, дівчинка, розмова, ґедзь

9-а Кукурудза, пожежник, син, трава, колесо, зірка

10-а Картопля, мило, подарунок, життя, джміль, дзеркало

Висновок
Уперше в Україні сформовані таблиці 

слів рідною мовою для проведення аудіоме-
трії у дітей (починаючи з дошкільного віку). 
Здійснено студійний запис тесту для визна-

чення розбірливості мови жіночим голосом. 
Відтак заплановано наступний етап розробки 
мовних тестів українською мовою для дітей, 
що полягатиме в їх апробації та валідації.
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А н о т а ц і я

Актуальність: Мовна аудіометрія – це важливий діагностичний метод, що дозволяє в повному обсязі 
оцінити ефективність кохлеарної імплантації та слухопротезування, виявити у пацієнтів центральні слухові 
розлади. В Україні наявні всі необхідні засоби для виконання класичної мовної аудіометрії та визначення 
розбірливості мовлення в ускладнених акустичних умовах у дорослих, проте досі не розроблено мовні тести 
для дітей українською мовою.
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Мета роботи – розробка і впровадження в практику тестів для визначення розбірливості мови укра-
їнською мовою для дітей. 

Для вирішення проблеми мовної аудіометрії в Україні було вирішено розробити декілька мовних 
тестів для дітей різних вікових груп і різних потреб. На першому етапі автори сформували таблиці україн-
ських слів для проведення мовної аудіометрії у дітей (починаючи з дошкільного віку) та виконали студійний 
запис тесту для його подальшої апробації та валідації. 

Сформовані таблиці слів відповідають усім вимогам до фонетично збалансованих мовних тестів з 
урахуванням особливостей дитячої аудіометрії. У кожній групі дотримані такі принципи: присутність усіх 
голосних фонем української мови у наголошеному вигляді й приголосних, що мають різну частоту; наяв-
ність слів із різною кількістю складів; урахування ритмічної структури слова (місце наголосу); збереження 
сталого співвідношення голосних і приголосних. 

У статті наведено первинний (поки що не валідний) варіант українського мовного тесту для прове-
дення мовної аудіометрії у дітей. Студійний запис цього тесту буде апробовано у дітей як нормальним, так і 
зниженим слухом, а також у користувачів слухових апаратів і кохлеарних імплантатів.

Висновки: Уперше в Україні сформовані таблиці слів рідною мовою для проведення аудіометрії в 
дітей (починаючи з дошкільного віку). Здійснений студійний запис тесту для визначення розбірливості мов-
лення жіночим голосом. Відтак заплановано наступний етап розробки мовних тестів українською мовою 
для дітей, що полягатиме в їх апробації та валідації. 

Ключові слова: мовна аудіометрія, тести для визначення розбірливості мови, діти, діти дошкільного 
віку.
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A b s t r a c t

Topicality: The speech audiometry is an essential diagnostic method which allows to fully assess the effec-
tiveness of the cochlear implantation and hearing aids, to identify the central auditory processing disorders among 
the patients. Ukrainian audiologists have all necessary tools to perform classical speech audiometry and determine 
speech discrimination in the difficult acoustic conditions in adults. But it should be said that Ukrainian speech tests 
for children haven’t been developed yet.

Aim: to develop and implement the Ukrainian speech discrimination tests for children. 
To solve the problem of speech audiometry in Ukraine it was decided to develop several speech discrim-

ination tests for children of different ages and needs. At the first stage the authors have formed the groups with 
Ukrainian words for speech audiometry in children (starting from preschool age) and made a studio recording of the 
test that should be tested and validated futher.

The formed word groups meet with all the requirements for phonetically balanced speech discrimination 
tests taking into consideration the peculiarities of children’s audiometry. The following principles were adhered in 
each group: the presence of all Ukrainian vowel phonemes in the stressed syllable and consonants with different fre-
quency; the presence of words with different numbers of syllables; taking into consideration the rhythmic structure 
of the word (stress place); keeping a constant ratio of vowels and consonants.

The article presents the primary (not yet valid) version of the Ukrainian speech discrimination test for chil-
dren’s audiometry. Studio recording of this test will be tested in children with normal and impaired hearing as well 
as in users of hearing aids and cochlear implants.

Conclusions: For the first time in Ukraine the tables with words have been formed in the native language for 
the audiometry in children (starting from the preschool age). The studio recording of the speech discrimination test 
was done with the female voice. Hence the next phase of development of the Ukrainian speech tests for children is 
planned the sence of which will be to approbate and validate.

Key words: speech audiometry, speech discrimination tests, child, preschool child.


