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АНОТАЦІЯ 

 

Брухно Р.П. Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на 

здоров’я операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв 

та профілактика їх несприятливої дії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. – Національний 

медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена фізіолого-гігієнічній характеристиці умов праці 

операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, оцінці 

темпів старіння та стану їх здоров’я, визначенню та прогнозуванню 

професійних ризиків, науковому обґрунтуванню заходів профілактики. 

У сучасне виробництво все більш активно впроваджуються новітні 

технології, які передбачають максимальну автоматизацію, механізацію 

технологічних процесів, широке використання робототехніки на 

виробництві. Зазначені процеси закономірно супроводжуються збільшенням 

шумового навантаження на робочих місцях. Дана тенденція характерна і для 

харчової промисловості, зокрема, галузі з виробництва безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв. Однак, дані про умови праці на підприємствах з 

виготовлення та розливу напоїв, поширеність професійних та виробничо-

обумовлених захворювань, вплив умов праці на стан здоров’я та біологічний 

вік операторів з розливу напоїв практично відсутні.  

Тому мета нашої роботи полягала у науковому обґрунтуванні 

гігієнічних і медико-профілактичних рекомендацій та оцінці ризику впливу 

виробничого шуму на організм операторів з розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв на основі вивчення фізіолого-гігієнічних умов 

праці, біологічного віку, стану здоров’я працівників. 

У зв’язку з цим на першому етапі досліджень нами було проведено 

фізіолого-гігієнічну оцінку умов праці на робочих місцях в цехах розливу 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну пластикову та металеву 
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тару. Встановлено, що провідним шкідливим фактором виробничого 

середовища операторів з розливу напоїв є постійний, широкосмуговий шум з 

перевищенням ГДР на середніх та високих частотах (500-8000 Гц.). Рівні 

звуку перевищують допустимі значення на 4,4 – 7,23 дБА. На 30% робочих 

місць оператори з розливу зазнають впливу нагріваючого мікроклімату. В 

цілому умови праці операторів з розливу відповідно до чинної Гігієнічної 

класифікації відносяться до класу шкідливості 3.2. (шкідливі 2 ступеня). 

З метою оцінки стану здоров’я операторів з розливу напоїв нами 

проаналізовано матеріали періодичних медичних оглядів за 2011, 2013 та 

2015 роки (контингент обстежених – 131-156 осіб). Виявлено статистично 

достовірне (P<0,01) підвищення рівнів захворюваності операторів з розливу 

напоїв на сенсоневральну приглухуватість і хвороби системи кровообігу, 

зокрема, вегето-судинну дистонію у порівнянні з контрольною групою. Так, 

сенсоневральну приглухуватість у 2011 році діагностували у 5,36% 

операторів з розливу, у 2013 - 3,04%, а у 2015 - 6,40%.  В контрольній групі 

сенсоневральна приглухуватість не була виявлена у жодного працівника. 

Частота виявлення хвороб системи кровообігу серед операторів з розливу 

напоїв у 2011 році становила 26,13%; 2013 – 28,188%; у 2015 – 24,32%, а в 

контрольній групі вона була на рівні 12%. Встановлено, що частота 

виявлення серед операторів з розливу напоїв вегето-судинної дистонії в 2011 

році становила 12,06%; 2013 - 16,72%; в 2015 - 12,16%, проти  2,00% у 

контрольній групі. 

Частота виявлення хвороб системи кровообігу серед операторів з 

розливу напоїв та її чітка тенденція до зростання зі збільшенням стажу 

свідчать про те, що ці хвороби є виробничо-обумовленими для даного 

контингенту. 

В ході визначення та оцінки показників біологічного віку нами було 

обстежено 75 операторів з розливу напоїв та 42 особи, які не зазнавали 

впливу виробничого шуму на робочих місцях. В ході цих досліджень 

виявлено різко прискорені темпи старіння операторів з розливу напоїв. Так, 
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середнє значення показника різниці між фактичним та належним біологічним 

віком операторів з розливу перевищує цей показник, у порівнянні з 

контрольною групою, на 9,69 років (P<0,001), що свідчить про погіршення 

стану їх здоров’я. Максимальне випередження показників біологічного віку 

(БВ) над належним біологічним віком (НБВ) виявлено у вікових групах до 39 

років та у групах працівників зі стажем роботи до 10 років. У  вікових 

підгрупах до 39 років основної та контрольної груп показник 

становив14,06±0,99 та 2,08±1,25 років відповідно. А в підгрупах працівників 

зі стажем роботи до 10 років основної та контрольної груп даний показник 

становив 12,26±1,32 та 1,31±1,64 відповідно. Також нами було виявлено 

тенденцію до зниження темпів постаріння зі збільшенням віку та стажу 

працюючих. У той час, як у віковій підгрупі до 39 років основної групи 

середнє значення показника БВ-НБВ становило 14,06±0,99 років, у віковій 

підгрупі 50 років і вище цей показник дорівнював 4,16±1,49 років. Найменші 

значення показника БВ-НБВ виявлено за максимального стажу роботи на 

підприємстві. Для основної групи – 6,81±1,42 років, для контрольної – «-» 

2,29±1,35 років.  

З метою оцінки функціонального стану слухового аналізатора 

операторів з розливу напоїв було заплановано та проведено обстеження 37 

операторів з використанням аудіометрії в конвенціональному та 

розширеному діапазоні частот та реєстрації довголатентних і 

коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП, ДСВП). При 

аналізі результатів аудіометрії було виявлено порушення слуху на тони в 

області 9-16 кГц в розширеному діапазоні частот та 8 кГц в 

конвенціональному діапазоні. В центральних відділах слухового аналізатора 

у операторів з розливу діагностовано достовірне (P<0,01) збільшення 

латентних періодів піків IV і V хвилі, латентних періодів піків V хвилі та 

міжпікових інтервалів I-V КСВП, подовження латентних періодів піків 

компонента N2 ДСВП порівняно з контролем. Так, латентний період піку 

(ЛПП) IV хвилі у обстежених робітників склав 5,12±0,04 мс при значенні в 
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контрольній групі 4,87±0,03 мс, для ЛПП V хвилі відповідний показник 

становив 5,74±0,03 мс при контрольному значенні 5,52±0,03 мс (P<0,01). 

ЛПП N2 ДСВП в основній групі становив 284,2±3,1 мс, в той час як у 

контрольній групі відповідне значення склало 251,4±3,1 мс.  

Порушення в стовбуромозковому і корковому відділах слухового 

аналізатора виявлено на ранніх етапах розвитку патологічних змін в 

організмі, спричинених шумом, ще до появи скарг на зниження слуху та змін 

порогу слухової чутливості в конвенціональному діапазоні частот. 

Додатково проведено визначення та оцінку стану церебральної 

гемодинаміки операторів з розливу за даними реоенцефалографії (РЕГ). У 

обстежених працівників спостерігається тенденція до підвищення тонусу 

мозкових судин з елементами ангіоспазму, утруднення венозного відтоку та 

зменшення пульсового кровонаповнення в судинах головного мозку. Ці дані 

підтверджуються достовірними змінами кількісних показників РЕГ. Зокрема, 

α у працівників основної групи склала 0,112 ± 0,002 с і 0,116 ± 0,003 с, β- 

0,596±0,004 с і 0,597±0,003 с в каротидному і вертебрально-базилярному 

басейнах відповідно. Реографічний індекс у вертебрально-базилярному 

басейні дорівнював 0,75 ± 0,04, в каротидному басейні – 0,83±0,03. А 

дикротичний індекс у вертебрально-базилярному басейні становив 56,02 ± 

0,94%. Дані показники на 8,6-37% відрізнялися від показників у контрольній 

групі. Зазначені відхилення виявляються вже на ранніх етапах розвитку 

патологічних змін в організмі, спричинених шумом. 

На останньому етапі досліджень нами було визначено та оцінено 

професійний ризик операторів з розливу напоїв. Так, оцінка професійного 

ризику дозволила визначити ступінь професійного ризику (середній і 

високий) та надати кількісну прогностичну оцінку ймовірності розвитку 

стійкого порушення слуху залежно від стажу роботи. Встановлено, що 

пороговим рівнем стажу, перевищення якого призводить до різкого 

зростання ймовірності розвитку порушень слуху, є стаж 8 років. 



6 

Проведені дослідження дали можливість розробити комплекс 

архітектурно-планувальних, технологічних, санітарно-технічних, 

організаційних, медико-біологічних та індивідуальних профілактичних 

рекомендацій. Зокрема, опубліковано 2 інформаційні листи, спрямовані на 

покращення діагностики ранніх проявів та профілактику негативного впливу 

виробничого шуму на організм: 1) Брухно Р.П. «Визначення біологічного 

віку як показника шкідливого впливу виробничого шуму на організм 

працюючих»: Інформаційний лист № 210-2017. – К.: Укрмедпатентінформ, 

2017 р. - 4с.; 2) Брухно Р.П., Яворовський О.П., Шидловська Т.А. 

«Використання реоенцефалографії для діагностики ранніх проявів 

екстрааурального впливу виробничого шуму на організм працюючих»: 

Інформаційний лист № 211-2017 - К.: Укрмедпатентінформ, 2017 р. - 4с. 

Таким чином, в дисертаційні роботі вирішено актуальне наукове 

завдання – виявлено закономірності впливу шуму і супутніх факторів 

виробничого середовища на стан здоров’я та слухового аналізатора 

операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, розроблено 

та впроваджено заходи профілактики професійної і виробничо-обумовленої 

захворюваності даного контингенту працюючих. 

Ключові слова: виробничий шум, фізіолого-гігієнічна оцінка праці, 

здоров’я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, 

професійна сенсоневральна приглухуватість, виробничо-обумовлені 

захворювання, біологічний вік, темпи старіння, професійний ризик, оздоровчі 

заходи. 

SUMMARY 

 

Brukhno R.P. Hygienic evaluation of occupational factors influence on 

the health of operators bottling soft and low-alcohol drinks and prevention of 

its adverse effects. – Qualifying scientific work on the rights as manuscript. 
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Dissertation for the Candidate of Medical Sciences degree in speciality 

14.02.01 – Hygiene and Occupational pathology. – Bogomolets National Medical 

University, Kyiv, 2018. 

The thesis deals with the physiological and hygienic description of the 

working conditions of operators bottling non-alcoholic and low-alcohol drinks, as 

well as assessment of their aging and health status, determination and forecasting 

of occupational risks for them, and scientific substantiation of preventive 

measures. 

Latest technologies are implemented more and more actively in modern 

production, providing maximum automation, mechanization of technological 

processes, and the widespread use of robotics in the production. These processes 

are naturally accompanied by an increase of noise load at the workplace. This 

tendency is typical of the food industry also, in particular, the production of soft 

and low-alcohol beverages. However, data on working conditions at beverage 

manufacturing and bottling enterprises, the prevalence of occupational and 

industrial-induced diseases, the impact of working conditions on health and the 

biological age of operators bottling beverages are practically absent. 

Therefore, the purpose of our work was to provide scientific substantiation 

of hygienic and medical and preventive recommendations and to estimate the risk 

of operators’ body exposure to industrial noise during bottling non-alcoholic and 

low-alcohol drinks based on the study of physiological and hygienic working 

conditions, biological age, and health status of workers. 

In this connection, in the first stage of our research, we carried out a 

physiological and hygienic assessment of working conditions at workplaces in 

shops bottling non-alcoholic and low-alcohol drinks in glass, plastic and metal 

packaging materials. It has been established that the main harmful factor of the 

occupational environment of the operators is the constant, broadband noise 

exceeding the maximum allowable levels (MAL) at medium and high frequencies 

(500-8000 Hz). Sound levels exceed the allowable values of 4.4 – 7.23 dBA. 

Bottling line operators are exposed to the heating microclimate at 30% of working 
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places. In general, the working conditions of bottling operators are pertained to 3.2. 

class (harmful, 2 degree) in accordance with the current Hygienic Classification. 

In order to evaluate the health status of bottling operators, we analyzed the 

materials of periodic medical examinations for 2011, 2013 and 2015 (contingent of 

the surveyed – 131-156 workers). Statistically significant (p<0.01) increase of the 

incidence rates of sensoroneural hearing loss and diseases of the circulatory 

system, in particular, vegetative-vascular dystonia was found in the bottling 

operators in comparison with the control group. Thus, sensoroneural deafness was 

diagnosed in 5.36% of bottling operators in 2011, 3.04% – in 2013, and 6.40% – in 

2015. Sensoroneural deafness was not detected in any worker of the control group. 

The frequency of circulatory system diseases detection in bottling operators was 

26.13% in 2011; 28.18% – in 2013; 24.32% – in 2015, and in the control group it 

was 12%. It was established that the frequency of vegetative-vascular dystonia 

detection in bottling operators was 12.06% in 2011; 16.72% – in 2013; 12.16% – 

in 2015, compared to 2.00% in the control group. 

The frequency of circulatory system diseases detection in bottling operators 

and its clear tendency to increase with an increase in seniority indicate that these 

diseases are occupationally-driven for this contingent. We have examined 75 

bottling operators and 42 people who were not exposed to workplace noise during 

the determination and assessment of biological age. Sharply accelerated aging rates 

in beverage operators were revealed in the course of these studies. Thus, the 

average value of the difference between the actual and the appropriate biological 

age of the bottling operators exceeds this indicator, as compared to the control 

group, by 9.19 years (p<0.001), which indicates a deterioration in their health. The 

maximum biological age (BA) outcomes above the appropriate biological age 

(ABA) were found in age groups up to 39 years and in groups of workers with a 

work experience of up to 10 years. This index in the age subgroups up to 39 years 

of the main and control groups was 14.06±0.99 and 2.08±1.25 years, respectively. 

And this index in the subgroups of workers with work experience up to 10 years of 

the main and control groups was 12.26±1.32 and 1.31±1.64 respectively. 
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We also found a tendency of decreasing aging rates with increasing age and 

seniority of working people. While the average value of the BA-ABA index in the 

age group up to 39 years of the main group was 14.06±0.99 years, this figure in the 

age group of 50 years and above was 4.16±1.49 years. The lowest values of the 

BA-ABA index were found for the maximum work experience at the enterprise. It 

was 6.81±1.42 years for the main group, and «-» 2.29±1.35 years for the control. 

To evaluate the functional state of the auditory analyzer of bottling 

operators, 37 operators were checked up by audiometry in the conventional and 

extended frequency range, and the registration of long-latency and short-latency 

auditory-induced potentials (LAIP, SAIP). Hearing impairment was revealed at 8-

16 kHz in the extended frequency range analyzing the results of audiometry. 

A significant (p<0.01) increase in the latent periods of the peaks of the IV 

and V waves, the latent periods of the peaks of the V wave and the intervertebral 

intervals of the I-V SAIP, the elongation of the latent periods of the peaks of the N2 

component of the LAIP were diagnosed in the central parts of the auditory analyzer 

of the bottling operators compared with the control. Thus, the latent peak period 

(LPP) of the IV wave was 5.12±0.04 ms in the surveyed workers, with a value of 

4.87±0.03 ms in the control group, the corresponding index for the LPP of the V 

wave was 5.74±0.03 ms and value of 5.52 ± 0.03 ms was in control group 

(p<0.01). LPP N2 LAIP was 284.2±3.1 ms in the main group, whereas the 

corresponding value in the control group was 251.4 ± 3.1 ms. 

Disturbances in the medulla oblongata and cortical sections of the auditory 

analyzer caused by noise were revealed in the early stages of the pathological 

changes development in the body, even before complaints of hearing loss and 

changes in the threshold of auditory sensitivity in the conventional frequency 

range. 

Determination and evaluation of the cerebral hemodynamics state in bottling 

operators according to the data of rheoencephalography (REG) was performed in 

addition. Trend to increase the tone of the vessels with elements of angiospasm, the 

difficulty of venous outflow and decrease in pulse blood flow in the vessels of the 
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brain were observed in the surveyed workers. These data are confirmed by 

significant changes in the quantitative indicators of REG. In particular, α were 

0.112±0.002 s and 0.116±0.003 s, β – 0.596±0.004 s and 0.597±0.003 s in the 

carotid and vertebral-basilar basins in the workers of the main group, respectively. 

The rheographic index was 0.75±0.04 in the vertebral-basilar basin, and 0.83±0.03 

– in the carotid basin. Meanwhile a dicrotic index was 56.02 ± 0.94% in the 

vertebral-basilar basin. These figures differed by 8.6-37% from those in the control 

group. These deviations revealed in the body already in the early stages of the 

development of pathological changes, caused by noise. 

We have identified and evaluated the professional risk of bottling operators 

at the last stage of our research. Thus, the assessment of professional risk has 

allowed determining the degree of professional risk (medium and high) and 

providing a quantitative prognostic assessment of the persistent hearing 

impairment development probability, depending on the record of service. It has 

been established that the threshold of seniority, the excess of which leads to a sharp 

increase in the likelihood of hearing impairment, is a seniority of 8 years. 

The performed research has made it possible to develop a complex of 

architectural and planning, technological, sanitary, technical, medical and 

biological and individual preventive recommendations. In particular, 2 newsletters 

aimed at improving the diagnosis of early manifestations and preventing the 

negative effects of industrial noise on the body were published: 1) Brukhno R.P. 

«Determination of biological age as an indicator of the harmful effects of industrial 

noise on the body of workers»: Information letter № 210-2017. К.: 

Ukrmedpatentinform, 2017. 4 p.; 2) Brukhno R.P., Yavorovsky O.P., Shidlovskaya 

T.A. «Application of reoencephalography for the diagnosis of early manifestations 

of extra-oral effects of industrial noise on the body of workers»: Information letter 

№ 211-2017. К.: Ukrmedpatentinform, 2017. 4 p. 

Thus, the actual scientific task was solved in the dissertation work: the 

regularities of the noise influence and related factors of the production 

environment on the state of health and the auditory analyzer of operators bottling 
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non-alcoholic and low-alcohol beverages were revealed, measures of prevention of 

professional and industrial-caused morbidity of this contingent of workers were 

developed and implemented.  

Key words: industrial noise, physiological and hygienic evaluation of labor, 

health of operators bottling non-alcoholic and low-alcohol drinks, professional 

sensorineural hearing loss, occupational diseases, biological age, aging rate, 

occupational risk, health improvement measures. 
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Вступ 

Актуальність 

Харчова промисловість є стратегічно важливою галуззю економічної 

діяльності України, яка забезпечує продовольчу безпеку країни. За даними 

Держкомстату, харчова промисловість в останні роки посідає одні з перших 

місць за обсягами реалізованої промислової продукції серед всіх галузей 

промисловості України, а виробництво безалкогольних напоїв є однією з 

найбільших за натуральним обсягом галуззю харчової промисловості 

України. Дані показники мають тенденцію до зростання. 

Інтенсивний виробничий шум є одним з провідних та найбільш 

поширених шкідливих факторів на підприємствах різних галузей народного 

господарства як в Україні, так і у світі [Кундієв Ю.І., 2011; Чернюк В.І, 2005; 

Ізмеров М.Ф., 2001; Денисов Є.І., 2001; Басанець А.В., 2008; Гречківська 

Н.В., 2012; Вертеленко М.В., 2009; Pelegrin A.C., 2015; Davis R.R., 2009]. В 

умовах сьогодення, виробничий шум впливає на організм працівників у 

поєднанні з іншими шкідливими та небезпечними факторами виробничого 

середовища. Зокрема, стабільно високою залишається поширеність 

виробничої вібрації, несприятливих умов праці за параметрами 

мікроклімату, освітлення, хімічного забруднення повітря робочої зони 

[Кундієв Ю.І., 2007; Чернюк В.І, 2005; Вертеленко М.В., 2009]. 

У сучасне виробництво все більш активно впроваджуються новітні 

технології, які передбачають максимальну автоматизацію, механізацію 

технологічних процесів, широке впровадження робототехніки на 

виробництві. Зазначені процеси закономірно супроводжуються збільшенням 

шумового навантаження на робочих місцях [Кундієв Ю.І., 2007; Вертеленко 

М.В., 2009]. Як наслідок, з року в рік збільшується кількість працюючих, які 

зазнають впливу інтенсивного шуму на робочих місцях, залишається 

стабільно високою поширеність професійних та виробничо-обумовлених 

захворювань, спричинених впливом виробничого шуму. Зокрема, в 

розвинутих країнах професійна сенсоневральна приглухуватість посідає 
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провідні місця в структурі професійної захворюваності [Кундієв Ю.І., 2005; 

Нагорна А.М., 2005; Басанець А.В., 2008].  

В Україні та світі, грунтовно вивчалися умови праці у 

гірничовидобувній, вуглевидобувній, транспортній, машинобудівний та 

багатьох інших галузях промисловості [Кундієв Ю.І., 2005, 2007; Чернюк 

В.І, 2005; Ізмеров М.Ф., 2001; Денисов Є.І., 2001; Гречківська Н.В., 2012, 

2013; Гвоздецький В.А., 2016; та інші]. Однак, публікацій про умови праці на 

підприємствах з виготовлення та розливу напоїв, в яких би висвітлювались 

питання детальної фізіолого-гігієнічної оцінки умов праці на робочих місцях 

операторів з розливу практично відсутні.  

Значного поширення набувають дослідження, спрямовані на 

поглиблення знань про патогенез патологічних змін, які виникають в 

організмі під впливом інтенсивного шуму, вивчаються особливості 

специфічного та неспецифічного впливу шуму на організм. Все більше уваги 

приділяється питанням раннього виявлення патологічних змін в організмі, 

спричинених впливом виробничого шуму. 

Що стосується підприємств з виготовлення та розливу безалкогольних 

і слабоалкогольних напоїв, то в літературі наявні лише поодинокі згадування 

про поширеність професійних та виробничо-обумовлених захворювань серед 

працівників вказаних підприємств. Фактично повністю відсутні дані про 

особливості ранніх змін у різних відділах слухового аналізатора та змін з 

боку церебральної гемодинаміки операторів з розливу напоїв під впливом 

шуму. Не досліджувався вплив умов праці на біологічний вік операторів з 

розливу напоїв. Оздоровчі рекомендації для цієї когорти працюючих не 

розроблялись. 

Усе вищевикладене обумовило актуальність даного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

є фрагментом пошукової науково-дослідної теми "Гігієнічна оцінка впливу 

умов праці на здоров’я та стан слухового аналізатора працівників сучасних 

вібро-шумових професій" (№ державної реєстрації 0117U002259), яка 
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виконується на кафедрі гігієни та екології №2 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ) та науково-

дослідної теми «Вивчити стан різних відділів слухового аналізатора, 

серцево-судинної системи та центральної нервової системи при різних 

параметрах шумового навантаження та гігієнічних умов праці» (№ 

державної реєстрації 0117U002259), яка виконувалась на базі ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» (м. Київ) та 

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України (м. Київ). 

Мета і завдання дослідження. 

Мета дослідження: наукове обґрунтування гігієнічних і медико-

профілактичних рекомендацій та оцінка ризику впливу виробничого шуму 

на організм працівників на основі вивчення фізіолого-гігієнічних умов праці, 

біологічного віку, стану здоров’я операторів. Для досягнення поставленої 

мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. Дати фізіолого-гігієнічну оцінку умов праці операторів з розливу 

безалкогольних і слабоалкогольних напоїв у скляну, пластикову та металеву 

тару. 

2. Провести аналіз стану здоров’я операторів з розливу за матеріалами 

періодичних медичних оглядів. Оцінити біологічний вік працівників 

«шумових» професій в залежності від умов праці. 

3. Оцінити функціональний стан периферичного і центрального 

відділів слухового аналізатора працівників «шумових» професій, як прояв 

специфічного впливу шуму на організм, та дослідити церебральну 

гемодинаміку працівників «шумових» професій, як прояв неспецифічного 

впливу шуму на організм. 

4. Розрахувати показники ризику впливу виробничого шуму і супутніх 

чинників виробничого середовища на здоров’я працівників та виконати 

математичну прогностичну оцінку ризику розвитку професійної і 

виробничо-обумовленої захворюваності. 
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5. На підставі натурних гігієнічних і клініко-статистичних досліджень, 

визначення біологічного віку та оцінки функціонального стану слухового 

аналізатора і церебральної гемодинаміки науково обґрунтувати комплекс 

оздоровчих заходів. 

Об’єкт дослідження: специфічні та неспецифічні зміни в стані здоров’я 

операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну, 

пластикову і металеву тару. 

Предмет дослідження – важкість і напруженість праці операторів, 

рівні шуму та вібрації, параметри мікроклімату, рівні освітленості на 

робочих місцях в цехах з розливу безалкогольних та слабоалкогольних 

напоїв у скляну, пластикову і металеву тару; стан здоров’я за матеріалами 

періодичних профілактичних медичних оглядів, функціональний стан 

слухового аналізатора, церебральної гемодинаміки, біологічний вік 

працівників «шумових» професій ПАТ «Оболонь»; показники ризику і 

прогнозу впливу шуму та супутніх виробничих факторів на здоров’я 

працівників, прогноз ризику виникнення професійних і виробничо-

обумовлених захворювань. 

Методи дослідження – гігієнічні, психо-фізіологічні, функціональної 

діагностики, клініко-статистичні, клініко-діагностичні, математичні, 

медичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті гігієнічних, 

клініко-статистичних і клініко-діагностичних досліджень було вперше 

встановлено:  

Провідним  шкідливим  чинником  на  робочих  місцях  операторів  з  

розливу напоїв є постійний, широкосмуговий шум з перевищенням ГДР на 

середніх та високих частотах (500-8000 Гц.). Середній рівень шуму на лінії 

розливу у скляну тару становить 87,83±0,89 дБА, в металічну тару - 85±1,51 

дБА, в пластикову тару – 86,6±1,3 дБА. 
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Встановлено закономірності впливу умов праці на робочих місцях на 

здоров’я, стан різних відділів слухового аналізатора, і біологічний вік 

працівників. 

Виявлено прискорення темпів старіння працівників «шумових» 

професій підприємства з виготовлення та розливу напоїв. Встановлено 

перевищення показника БВ-НБВ в основній групі на 9,44±1,97 років у 

порівнянні із популяційним стандартом. 

Встановлено, що у працівників цехів з розливу напоїв мають місце 

порушення слуху за даними суб’єктивної аудіометрії, особливо у 

розширеному діапазоні частот. Найбільш виражені порушення слуху на тони 

стосувалися переважно області 9 – 16 кГц в розширеному діапазоні частот, а 

також, області 8 кГц конвенціонального діапазону. При цьому, у обстежених 

встановлено наявність порушень в стовбуромозковому і корковому відділах 

слухового аналізатора та змін мозкового кровообігу на достатньо ранніх 

етапах розвитку патологічних змін в організмі, спричинених шумом, ще до 

появи скарг на зниження слуху та змін в конвенціональному діапазоні 

тональної порогової аудіометрії. 

Практичне значення одержаних результатів. Науково обґрунтовано, 

розроблено і впроваджено комплекс архітектурно-планувальних, 

технологічних, санітарно-технічних, організаційних, медико-біологічних та 

індивідуальних профілактичних рекомендацій.  

За матеріалами досліджень підготовлено та видано 2 інформаційні 

листи: 1) Брухно Р.П. «Визначення біологічного віку як показника 

шкідливого впливу виробничого шуму на організм працюючих»: 

Інформаційний лист № 210-2017. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017 р. - 4с.; 2) 

Брухно Р.П., Яворовський О.П., Шидловська Т.А. «Використання 

реоенцефалографії для діагностики ранніх проявів екстрааурального впливу 

виробничого шуму на організм працюючих»: Інформаційний лист № 211-

2017 - К.: Укрмедпатентінформ, 2017 р. - 4с. 
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Матеріали дисертаційної роботи використовуються в практичній 

діяльності закладів охорони здоров’я, підприємств галузі харчової 

промисловості, навчальному процесі на гігієнічних кафедрах ВМНЗ України, 

науково-дослідній роботі відділів та лабораторій НДІ України. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно здійснено 

патентно-інформаційний пошук, проведено аналітичний огляд вітчизняної, 

зарубіжної літератури та електронних баз даних, сформульовані мета та 

завдання дослідження. Головна ідея та напрям досліджень визначені 

здобувачем спільно з науковим керівником академіком НАМН України,        

д. мед. н., професором О.П. Яворовським.  

Дисертантом самостійно здійснена гігієнічна оцінку умов праці, 

виявлено провідні шкідливі фактори виробничого процесу; 

охарактеризовано технологічне обладнання як джерело шкідливих 

виробничих факторів, визначені класи важкості та напруженості праці 

операторів, науково обґрунтовано рекомендації щодо попередження 

можливого негативного впливу умов праці на здоров’я працівників. 

Самостійно оцінено стан здоров’я за матеріалами періодичних 

профілактичних медичних оглядів. Визначено та оцінено біологічний вік 

працівників «шумових» професій ПАТ «Оболонь».  

Самостійно виконано кількісну оцінку ризику впливу шуму та 

супутніх виробничих факторів на здоров’я працівників. Розроблено та 

науково обґрунтовано комплекс профілактичних заходів, спрямованих на 

покращенню умов праці на робочих місцях працівників цехів з розливу 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, а також, рекомендації по 

застосуванню методу визначення біологічного віку та методу 

реоенцефалографії для виявлення ранніх ознак негативного впливу шуму на 

організм працюючих.  

Спеціальні клінічні дослідження на базі ДУ «Інститут отоларингології 

ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» проведені при консультуванні 

професора Т.А. Шидловської, співробітників лабораторії професійних 
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порушень голосу та слуху (суб’єктивна аудіометрія, дослідження КСВП, 

ДСВП, реоенцефалографія). 

Статистичну обробку результатів дослідження, їх узагальнення, аналіз 

формулювання висновків, автором здійснено самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднено на конференції молодих вчених до 87-річчя ДУ «Інститут 

медицини праці НАМН України» (м. Київ, 2015 р.); щорічній традиційній 

весняній конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-

оториноларингологів (м. Одеса, 2016 р.); Конференції «Трансфер новітніх 

технологій у охорону здоров’я України» (м. Київ, 2016 р.); V міжнародній 

науково-практичній конференції «Впровадження сучасних досягнень 

медичної науки у практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 2016 р.); 

щорічній традиційній осінній конференції Українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів. (м. Київ, 2016 р.); 

конференції молодих вчених до 88-річчя ДУ «Інститут медицини праці 

НАМН України» (м. Київ, 2016 р.); VI міжнародній науково-практичній 

конференції «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику 

охорони здоров’я України» (м. Київ, 2017 р.); міжнародній науково-

практичній конференції до всесвітнього дня здоров’я 2017 «Депресія: давай 

поговоримо» (м. Київ, 2017 р.); щорічній традиційній весняній конференції 

Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів 

(м. Запоріжжя, 2017 р.); засіданні секції «Гігієна та екологія» квітневої 

студентської наукової сесії НМУ імені О.О. Богомольця (м. Київ, 2017 р.); 

конференції молодих вчених до 89-ї річниці ДУ «Інститут медицини праці 

імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (м. Київ, 2017 р.)  

Публікації. За результатами роботи опубліковано 16 наукових праць, в 

яких відображено основні її положення: серед них 7 статей в наукових 

фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого МОН України (з 

них 6 статей у виданнях, що індексуються в наукометричних базах); 1 стаття 

у міжнародному виданні; 2 інформаційні листи; 6 тез.  
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РОЗДІЛ І 

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ І СТАНУ ЗДОРОВ’Я 

ПРАЦІВНИКІВ ЯКІ ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ ІНТЕНСИВНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ШУМУ(АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД) 

 

1.1. Виробничий шум як один з пріоритетних факторів професійного 

ризику на підприємствах сучасної промисловості 

 

За даними Держкомстату, в Україні близько 25% робочих працює в 

умовах, які не відповідають чинному санітарному законодавству. Основними 

виробничими факторами, які негативно діють на організм працюючих, є пил, 

виробничі отрути, вібрація, шум, іонізуюче та неіонізуюче випромінювання, 

параметри важкості і напруженості праці (Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., 

Чернюк В.І.). [1-5]. 

Інтенсивний виробничий шум залишається провідним шкідливим 

фактором на підприємствах ряду галузей промисловості (вугільній, гірничо-

видобувній, металургійній, транспортній, машинобудівній та інших). Він 

впливає на організм працівників різних професій, як правило, у поєднанні з 

іншими факторами виробничого середовища і трудового процесу, зокрема, 

вібрацією, важкістю і напруженістю праці, несприятливим мікрокліматом 

(Кундієв Ю.І., Чернюк В.І, Ізмеров М.Ф., Денисов Є.І., Гречківська Н.В.) [6-

11]. 

Шум стає одним з найпоширеніших факторів професійного ризику не 

лише в нашій країні, а й в глобальному вимірі [12-14]. За даними ВООЗ, у 

світі, щоденні збитки, пов’язанні з негативним впливом виробничого шуму 

на організм працівників, оцінюються в 4 мільйони доларів [15]. 

Фахівці Національного інституту безпеки та гігієни праці США 

(NIOSH) вказують на те, що компенсаційні витрати працівникам, пов'язані з 

ПСНП, в США оцінюються в 242 мільйони доларів щороку. Близько 600 

мільйонів працівників у всьому світі зазнають впливу інтенсивного 
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виробничого шуму на робочих місцях [15-18]. У країнах Європи більше 35 

мільйонів людей зазнають на робочих місцях впливу шуму інтенсивністю 

понад 85 дБА [19 ]. Більше 30 міліонів працівників у США зазнають впливу 

шуму на своїх робочих місцях [20]. В Україні близько 13 % робочих різних 

галузей промисловості працюють в умовах впливу виробничого шуму і 

супутніх чинників [14]. В ряді країн Південної Америки цей показник 

досягає 25% [21]. А в країнах Азії майже половина працівників різних 

галузей промисловості перебувають під впливом інтенсивного виробничого 

шуму, що на 30-50% фабрик на окремих робочих місцях рівень шуму 

перевищує 90 дБ [22-23. ]. 

Бурхливий розвиток економіки, осучаснення виробництв, 

інтенсифікація, значна автоматизація та механізація технологічних процесів 

на вітчизняних підприємствах усіх галузей економічної діяльності 

призводять до постійного збільшення чисельності працівників які зазнають 

впливу шуму на робочих місцях. Цілком очевидно, що ця тенденція буде 

спостерігатися і в майбутньому. 

Значна поширеність інтенсивного шуму, як шкідливого фактора 

виробничого середовища і небезпечного чинника довкілля, обумовлювала 

інтерес до вивчення його впливу на організм людини фактично на всіх етапах 

розвитку медицини праці. 

Так, ще в першому столітті нашої ери Пліній Старший, у своїй роботі 

«Природнича історія», писав про негативний вплив шуму на слух рибалок, 

які жили та ловили рибу поблизу порогів і водоспадів Верхнього Нілу [24]. 

У 1556 році німецький лікар Агрікола (Agricola G.) в своїй роботі «О 

горном деле и металлургии» описував важкі умови праці, в тому числі вплив 

шуму, та професійні захворювання гірників. Дещо пізніше на цю проблему 

звернув увагу в своїй книзі «О горной чахотке и других горных болезнях» 

видатний лікар і хімік епохи Відродження Парацельс [25]. 

Детально описував проблему негативного впливу шуму на організм в 

своїй роботі “Міркування про хвороби ремісників” Бернардіно Рамацціні. 
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Ним було детально описано професійні захворювання ковалів, працівників 

каменоломні, землеробів, столярів, ткачів. Загалом Бернардіно Рамаццині 

описав професійні захворювання, характерні для понад 50 професій. У 

згаданому виданні він приділив значну увагу патології органа слуху у 

рудокопів гірничо-видобувних шахт [26]. 

Подальше зростання інтересу до вивчення шкідливого впливу 

інтенсивного виробничого шуму на організм працюючих відбувалося на фоні 

стрімкого науково-технічного прогресу. Це обумовлювало необхідність як 

систематичного вивчення даного питання, так, і оцінки впливу виробничого 

шуму та супутніх факторів на організм працюючих в окремих галузях 

промисловості.  

Тема охорони здоров'я робітників активно висвітлювалась в працях 

М.В. Ломоносова, А.Н. Нікітіна, Д.П. Нікольського. У трактаті  «Первые 

основания металлургии, или рудных дел» (1763 р.) М.В. Ломоносов вказував 

на необхідність створення безпечних умов праці гірничих працівників [25]. 

Важливу роль в розвитку медицини праці відіграв А.П. Доброславін. 

Він наголошував на необхідності вивчення всіх факторів трудового процесу, 

які можуть вплинути на здоров'я і працездатність людини. В його працях 

було описано умови праці на тютюнових фабриках, в шахтах, кесонах [25]. 

Показано вплив важких умов праці на здоров'я робітників і в книзі Є.М. 

Дементьєва «Фабрика, что она дает населению и что она у него берет» (1893) 

[25]. 

Вагомий внесок у дослідження проблеми було зроблено українськими 

дослідниками: Меньшовим О.О., Чернюком В.І., Гжегоцьким М.Й., Даценко 

І.І., Пальговим В.І. та багатьма іншими. 

У Києві, в Інституті медицини праці НАМН України, питаннями 

вивчення виробничого шуму займалися і продовжують дослідження такі 

відомі вчені, як Меншов О.О., Липовий В.В.,Чернюк В.І., Назаренко В.І., 

Захаренко М.І. та інші. 
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Активно займаються проблемою оцінки впливу виробничого шуму на 

організм працівників в Українському НДІ промислової медицини (м. Кривий 

Ріг). Варто відмітити імена Карнауха М.Г., Вищипана В.П., Беднарика О.М., 

Орєхової О.В.. 

Величезна робота з оцінки умов праці на підприємствах вугільної 

промисловості проведена НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та 

вугільної промисловості (м. Донецьк). Тут варто згадати імена Ласткова Д.О., 

Мухина В.В., Шашала П.В.. 

Багаторічний досвід роботи згаданих установ та багатьох інших вчених 

було покладено в основу державного стандарту «Шум. Общие требования 

безопасности (ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ), державних санітарних норм 

виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (ДСН 3.3.6.037-99) та ряду 

інших документів. 

Детально вивчали проблему впливу виробничого шуму на працівників 

вугільної, транспортної галузей промисловості та питання комунального 

шуму у Львівському медичному університеті. Вагому наукову та практичну 

цінність мали роботи професора Гжегоцького М.Й., націлені на оцінку умов 

праці працівників вугільної промисловості; професора Даценко І.І. та її учнів, 

з оцінки комплексу шкідливих і небезпечних хімічних і фізичних чинників 

(шум, вібрація, мікроклімат) у салонах пасажирських автобусів; роботи 

Сторощук Х.В., спрямовані на оцінку комунального шуму і розробку 

шумової карти Львова [26-27]. 

Значний вклад у вивчення промислового та комунального шуму зробив 

професор Пальгов В.І.. Його розробки лягли в основу санітарних норм шуму 

в приміщеннях житлових і громадських будівель та на території житлової 

забудови. 

Важливу роль у вивченні шкідливого впливу інтенсивного 

виробничого шуму на організм працюючих зіграли й такі постаті радянської 

епохи, як Андреєва-Галаніна Є.Ц., Артамонова В.Г., Алексєєв С.В., Карпова 
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Н.І., Бутковська З.М., Малійська Н.М., Дрогічина Є.А., Паранько Н.М., 

Ізмеров М.Ф., Денисов Є.І. та багатьох інших [7]. 

Роботи Є.Ц. Андреєвої-Галаніної та В.Г. Артамонової відкрили багато 

нових аспектів патогенезу шумової та вібраційної патології, дозволили 

підвищити ефективність реабілітації хворих на дану патологію [25]. 

Вкрай важливе значення мають дослідження М. Ф.Ізмерова та Е.І. 

Денисова. Їх дослідження, спрямовані на комплексну оцінку умов праці та 

стану здоров'я працюючих отримали широкий розвиток практично у всіх 

галузях народного господарства, в тому числі, у вугільній, гірничо-

видобувній, машинобудівній промисловості, де шум є провідним шкідливим 

фактором виробничого середовища [25]. Широке впровадження ними в 

гігієнічну практику поняття «доза шуму» дозволило зробити важливий крок 

до максимальної об’єктивізації оцінки впливу виробничого шуму на 

працюючих. 

Визначення «змінної» дози дозволяє адекватно оцінити вплив шуму на 

організм працюючих за зміну враховуючи не лише інтенсивність шуму, а й 

тривалість його впливу протягом зміни. Це вкрай важливо, оскільки, в 

залежності від тривалості впливу, шум однієї й тієї ж інтенсивності може 

чинити різний вплив на організм [24]. 

Запропонована «добова» доза шуму, яка визначається складанням 

парціальних доз за періоди роботи, відпочинку та сну з порівнянням 

фактичних рівнів звуку з допустимими, дозволяє комплексно оцінити вплив 

шуму з урахуванням не лише умов праці, а й навколишнього середовища 

[24]. Такий підхід є вкрай актуальним, враховуючи постійно зростаючі рівні 

комунального шуму у великих містах. Так, за даними окремих авторів впливу 

підвищених рівнів шуму піддається кожен другий житель планети. 

Еквівалентні рівні звуку в таких містах як Париж, Рим, Нью-Йорк, Мехіко, 

Москва досягають 75-80 дБА [28-31]. 

Великі перспективи має й оцінка «стажової» дози впливу шуму, яка 

дозволяє не лише ретроспективно оцінити вплив шуму за певний період часу 
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на організм працівників, а й дозволяє визначити безпечний стаж роботи у тих 

чи інших конкретних умовах шумового впливу і, виходячи з цього, своєчасно 

розробляти профілактичні заходи, в першу чергу, спрямовані на захист часом 

від негативного впливу виробничого шуму [24]. 

У свій час, принцип «дозової» оцінки шуму було покладено в основу 

концептуальної моделі досліджень професійних ризиків, яка базувалася на 

пошуку дозоефективних залежностей. В ході цілого ряду досліджень з 

використанням вказаної моделі було виявлено чітку залежність між 

зростанням захворюваності на ПСНП та рівнями шуму і стажу роботи в 

умовах його дії. Так, було встановлено, що приріст частоти ПСНП становить 

1,53% на кожен децибел стажової дози шуму. Також, виявлено, що при 

накопиченні стажової дози шуму до 90 дБА, ризик професійної глухоти не 

перевищує 1 та є допустимим, а з подальшим зростанням стажової дози 

збільшується і ризик. Так, при стажовій дозі 90 – 100 дБА ризик є слабким, 

100 – 105 – помірним, 105 – 110 сильним, а при стажовій дозі більше 105 дБА 

ризик є дуже сильним [7]. 

Важливу роль у дослідженні проблем шкідливого впливу інтенсивного 

виробничого шуму на організм працюючих відіграє колектив лабораторії 

професійних порушень голосу та слуху ДУ «Інститут отоларингології ім. 

проф. О.С. Коломійченка НАМН України», очолюваний професором Т.В. 

Шидловською. Плідна робота Т.В. Шидловської та Т.А. Шидловської в таких 

наукових напрямках, як розробка питань патогенезу, діагностики, 

комплексного лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості 

різного генезу (внаслідок дії екзогенних та ендогенних факторів – шум, 

радіація, судинні захворювання та ін.), вдосконалення критеріїв профвідбору 

та профорієнтації осіб шумових професій і розробка питань ранньої 

діагностики і профілактики професійної приглухуватості, дозволила значно 

поглибити знання про патогенез, діагностику, лікування та профілактику 

ПСНП. 



31 

Станом на сьогодні, достатньо добре вивченими є умови праці на 

підприємствах вугільної, гірничо-видобувної, металургійної, транспортної, 

авіабудівної промисловості, на яких виробничий шум є одним з провідних 

факторів ризику розвитку професійних захворювань. 

Цілий ряд робіт вітчизняних та іноземних дослідників висвітлюють 

проблему комплексного негативного впливу на організм працюючих 

вугільної промисловості шуму і вібрації у поєднанні з фізичним 

навантаженням, пилом, вимушеною позою та іншими шкідливими 

факторами виробничого середовища. Особлива роль в цих роботах 

відводиться негативному впливу інтенсивного виробничого шуму на 

організм працюючих, зокрема, його ролі в розвитку професійної 

сенсоневральної приглухуватості та захворювань серцево-судинної системи 

[32-36].  

Так, при дослідженні гігієнічних умов праці на вуглевидобувних 

шахтах України було встановлено, що шахтарі, які працюють з 

вуглевидобувними та прохідницькими комбайнами, буровими верстатами, 

ручними електросвердлами, вантажними вагонетками, пневмозакладочними 

машинами, відбійними молотками, зазнають впливу 85 – 125 дБА, що на 5 – 

45 дБА вище за нормативні значення. За своїми часовими характеристиками 

шум на більшості робочих місць на підприємствах вуглевидобувної галузі є 

непостійним та переривчастим [32]. 

За даними окремих авторів, на 76% робочих місць у шахтах 

вуглевидобувної галузі США рівні шуму перевищують ГДР [37]. 

Вагомою, активно досліджуваною проблемою є оцінка умов праці 

працівників металургійної промисловості [38].  

В Бразилії, на підприємствах металургійної промисловості фіксується 

перевищення нормативних рівнів виробничого шуму на 3 – 22 дБА [39]. 

Значне перевищення нормативних значень рівнів інтенсивності 

виробничого шуму фіксується на підприємствах гірничо-видобувної галузі. 
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Так, в Україні на підприємствах даної галузі промисловості зафіксовано 

виробничий шум на рівні 95 – 110 дБА [40-42]. 

Достатньо глибоко вивчене питання оцінки умов праці на 

підприємствах машинобудівної галузі. Зокрема, відмічається роль шуму у 

розвитку професійної захворюваності серед працівників даної галузі 

промисловості [43]. 

На підприємствах машинобудівної галузі США фіксувалися виробничі 

шуми на рівні до 114 дБА. Найчастіше в машинобудівній галузі фіксується 

імпульсний широкосмуговий шум [44]. Крім імпульсного, на окремих 

робочих місцях визначається постійний шум [6]. 

Відзначається високий рівень шуму на робочих місцях працівників 

авіабудівної галузі. Так, на основних робочих місцях підприємств даної 

галузі промисловості фіксувалися постійні, імпульсні, мінливі або ж 

переривчасті шуми. Дослідники зазначають, що рівень шуму на окремих 

робочих місцях перевищував допустимі величини на 20 дБА та більше [6]. 

Перевищення нормативних показників виробничого шуму виявлено і 

на робочих місцях працівників транспортної галузі. Зокрема, в ряді робіт 

відзначено негативний вплив високих рівнів виробничого шуму на здоров’я 

працівників локомотивних бригад [45-49].  

При вивченні умов праці машиністів локомотивів норвежської 

залізниці було встановлено перевищення рівнів шуму на робочих місцях в 

середньому на 5-6 дБА.[44]. 

В ряді досліджень, спрямованих на оцінку умов праці водіїв 

автотранспорту, було встановлено, що, в залежності від виду транспорту, 

водії зазнають впливу виробничого шуму на рівні від 72 до 106 дБА [50-53]. 

Високі рівні шуму фіксуються на будівництві. Зокрема, в США на 

робочих місцях в будівельній галузі шум фіксується на рівні 87 ± 5,5 дБА [44, 

54-56]. 
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Все актуальнішою стає проблема порушень слуху серед 

військовослужбовців, які зазнавали впливу інтенсивного шуму під час 

виконання службових обов’язків [57-58].  

Найчастіше, серед військовослужбовців, зазнають впливу інтенсивного 

шуму військові пілоти. Шум фіксувався на їх робочих місцях на рівні 90 – 

100 дБА. За своїми характеристиками шум непостійний, переривчастий та 

широкосмуговий [59-61]. 

Перевищення нормативних рівнів шуму виявлено і на робочих місцях 

пілотів цивільної авіації. Зафіксовано перевищення нормативних величин на 

10 дБА [44, 62-66]. 

Все більше уваги привертають до себе побутові і комунальні шуми, які 

впливають на організм людини практично цілодобово протягом всього 

життя. А з розвитком науки і техніки ця проблема стає ще більш вагомою 

[67-68]. 

Попри велику кількість досліджень, спрямованих на вивчення 

особливостей впливу інтенсивного виробничого шуму на стан здоров’я 

працівників, нами виявлено лише поодинокі дані про умови праці в харчовій 

промисловості. Зокрема, в Індії на підприємствах з переробки рису було 

зафіксовано рівні виробничого шуму до 92 дБА [69]. 

В той же час, фактично повністю відсутні дані про умови праці на 

підприємствах з виготовлення та розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв в різні види тари (пластикову, скляну, металеву). 

Варто відзначити, що ця галузь харчової промисловості в останні 

десятиліття як в Україні, так і в світі активно розвивається, що 

супроводжується нарощенням потужностей, інтенсифікацією виробництва, 

більш широким впровадженням у виробництво автоматизованих та 

механізованих технологічних процесів, використанням конвеєрних ліній 

великої потужності та пропускної здатності. Все це призводить до більш 

активного, не завжди безпечного використання шумогенеруючого 
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обладнання, і, як наслідок, збільшення числа працюючих, які зазнають 

впливу шуму на робочих місцях. 

Наведені дані обумовлюють необхідність та актуальність поглибленого 

вивчення умов праці працівників підприємств з розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв та оцінки впливу шкідливих та небезпечних 

факторів, присутніх на робочих місцях даної категорії працівників, на стан їх 

здоров’я.  

 

1.2. Поширеність професійних захворювань. Місце професійної 

сенсоневральної приглухуватості в структурі професійної 

патології 

 

Професійна захворюваність є важливою складовою загальної 

захворюваності населення, серйозною медичною, гігієнічною та соціально-

економічною проблемою [70-78].  

За даними МОП, щорічно в світі реєструється близько 250 млн. 

нещасних випадків на виробництві, понад 160 млн. професійних 

захворювань. Пораховано, що економічні втрати від виробничого 

травматизму та професійної захворюваності становлять близько 4 % валового 

внутрішнього продукту світової економіки [75, 79-83]. 

В Україні, щорічно реєструється приблизно 15 тисяч випадків 

виробничого травматизму та 6-8 тисяч підтверджених випадків професійних 

захворювань, близько тисячі людей гине на роботі [70,84]. 

Значна частина професійних захворювань реєструється на пізніх 

стадіях, коли повноцінна реабілітація вже не можлива [85-88]. 

Сенсоневральна приглухуватість (СНП) - це одне з найпоширеніших 

захворювань ЛОР-органів. Так, за даними ВООЗ, до 8% населення 

страждають від зниження слуху, з них 65–93% припадає на сенсоневральну 

приглухуватість [89]. І ці показники мають тенденцію до зростання. Зокрема, 
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експерти ВООЗ прогнозують, що до 2020 року чисельність осіб із значними 

дефектами слуху зросте на 30%. 

За даними American Speech, Languageand Hearing Association (ASHA, 

2008 р.), близько 28 мільйонів осіб в Сполучених Штатах Америки 

страждають від зниження слуху, у 80% з них зміни незворотні. Експерти 

ASHA також вказують на те, що 54% населення старше 65 років має 

зниження слуху різного ступеня [90]. 

Сьогодні особливо гостро стоїть питання сенсоневральної 

приглухуватості професійної етіології [91-93].  

Як відомо, поряд з акустичною, вібраційною або механічною травмами, 

вірусною або бактеріальною інфекцією, інтоксикаціями, хворобами серцево-

судинної, ендокринної та видільної систем, широко поширеним фактором 

ризику розвитку СНП є інтенсивний виробничий шум [6, 94].  

Так, в ряді публікацій втрату слуху визначають як первинний 

біологічний побічний ефект, спричинений впливом професійного шуму [95-

96]. 

За даними Dobie R.A., до 10% випадків втрати слуху в США 

спричинені впливом виробничого шуму [97]. У світі близько 16% випадків 

втрати слуху у дорослих пояснюється впливом виробничого шуму. В різних 

країнах цей показник коливається в межах від 7% до 21% [98].  

У розвинутих країнах ПСНП посідає провідні місця у структурі 

професійних захворювань. Так, у Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Угорщині, 

Польщі, багатьох країнах Азії вона посідає перше місце, у Франції та США – 

2, у Кореї – 3. В Україні, в різні роки, СНП займає в структурі професійної 

захворюваності 4-5 місце [32]. 

Показові дані було отримано в 1998 році бразильськими науковцями 

Carlos R. Miranda, Carlos R. Dias та співавторами, які провели аудіометричну 

оцінку стану слухового аналізатора у 7925 працівників сорока чотирьох 

промислових компаній в дев'яти різних галузях промисловості. Поширеність 

втрати слуху серед працівників була 45,9% у досліджуваній популяції. 
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Загальна поширеність ПСНП склала 35,7%. Поширеність ПСНП серед 

працівників різних галузей виробництва становила: 58,7% у 

видавничій/графічній галузі, 51,7% у машинобудуванні, 45,9% на 

підприємствах з розливу напоїв, 42,3% у хімічній/нафтохімічній галузі, 

35,8% у металургічній галузі, 33,5% в сталеливарній галузі, 29,3% в 

транспортній галузі, 28,0% в харчовій промисловості, а також 23,4% в 

текстильній промисловості [99].  В цьому дослідженні звертає на себе увагу 

значний відсоток виявлення ПСНП серед працівників харчової галузі та 

працівників підприємств з розливу напоїв (28,0% та 45,9% відповідно). 

Даних літератури щодо діагнозу професійної сенсоневральної 

приглухуватості у відповідних групах працівників в Україні нами не було 

виявлено. 

Серед працівників будівельної галузі США поширеність ПСНП за 

даними різних авторів, становить 50%. Цей показник у будівельній галузі 

Тайваню і Німеччини визначається на рівні 40 та 60 % відповідно [100-103]. 

Попри довготривале вивчення, численні дослідження та велику 

кількість публікації, присвячених проблемі СНП, дотепер залишаються 

недостатньо вивченими питання її етіології, патогенезу, діагностики і 

лікування. Важливими залишаються й проблеми своєчасної діаґностики 

професійних, виробничо-зумовлених та загальних захворювань, у тому числі 

спричинених тривалим впливом інтенсивного шуму та супутніх виробничих 

факторів, під час проведення профілактичних медичних оглядів [85].  

В ряді досліджень шведських науковців було виявлено прямий 

негативний вплив виробничого шуму на плід в разі роботи вагітної жінки в 

умовах інтенсивного шуму [104]. 

 

1.3. Патогенетичні аспекти специфічного та неспецифічного впливу 

виробничого шуму 

 

Як зазначалося вище, перший детальний опис негативного впливу 

шуму на організм людини було зроблено в 1700 році видатним вченим та 
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лікарем Бернардіно Рамацціні, який в своїй книзі “Міркування про хвороби 

ремісників” докладно описав професійну патологію органа слуху, що 

виникала під дією сильного шуму під час обробки руди. Рамацціні писав, що 

шум здатен викликали приглухуватість і головний біль, а згодом, і повну 

втрату слуху. Він пояснював це тим, що “барабанна перетинка втрачала своє 

постійне натягнення”. З часом, уявлення про особливості патологічного 

процесу, які виникають в органі слуху внаслідок впливу шуму, 

доповнювалися та деталізувались, однак і сьогодні залишаються не до кінця 

вивчиними. 

СНП - є поліетіологічною хворобою з дуже складним патогенезом. 

Першопочатково, в разі СНП, виникають патологічні зміни волоскових 

клітин спірального органу. Однак вражається не лише периферичний відділ 

слухового аналізатора. З часом, патологічні зміни з’являються у всіх відділах 

слухового аналізатора, починаючи із спірального органу і закінчуючи 

корковим центром у скроневій частці головного мозку [91, 94].   

Роль шуму, як етіологічного фактора розвитку СНП, на теперішній час 

не викликає жодних сумнівів. Однак механізм його впливу вивчений не до 

кінця і наше розуміння патогенезу професійної СНП постійно доповнюється 

новими даними. 

Вирішальними в розвитку СНП шумової етіології прийнято вважати 

інтенсивність та тривалість впливу шуму. За даними ряду авторів, критичним 

вважається шум 80-90 дБ та вище, а частота виявлення СНП в контингенті 

працюючих «шумових» професій зростає зі збільшенням професійного 

стажу. У відповідних дослідженнях було виявлено збільшення числа осіб, в 

яких вперше діагностовано СНП в групах обстежених із стажем роботи в 

умовах шуму до 20 років. У групах працівників із стажем роботи в шумі 

більше 20 років фактично не збільшується число хворих на СНП [105]. 

Важливе значення в розвитку СНП мають спектральні характеристики 

шуму. Високочастотний шум значно агресивніше впливає на слуховий 

аналізатор ніж низькочастотний [ 94].  
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Зниження слуху під впливом шуму зазвичай є бінауральним, 

розвивається поступово та зростає із збільшенням рівня шуму і стажу роботи 

в умовах його впливу [94].   

За даними ряду зарубіжних і вітчизняних авторів [94,106-107], можна 

визначити наступні характерні ознаки СНП спричиненої впливом 

інтенсивного виробничого шуму: 

- виникає внаслідок ураження волоскових клітин кортієвого 

органа; 

- як правило, двохстороння, з близькими за ступенем змінами в 

обох ушах.  

- рідко призводить до втрати слуху більше ніж 40 дБА на низьких 

частотах і 75 дБА на високих частотах; 

- прогресування припиняється, коли дія інтенсивного шуму 

закінчується; 

- втрата слуху починається і превалює на частотах 3, 4, і 6 кГц і в 

кінцевому рахунку призводить до втрати слуху на частотах 8, 2, 1, 0,5 і 0,25 

кГц; 

- при стабільних умовах шумового впливу втрата слуху на 

частотах 3, 4 і 6 кГц зазвичай виникає приблизно через 10 - 15 років роботи в 

таких умовах; 

- у хворих на ПСНП може розвинутися непереносимість гучних 

звуків, скарги на шум у вухах і зниження розбірливості мови, що ускладнює 

усне спілкування. 

Ці дані доповнює інформація про те, що порушення слуху на 

початкових стадіях ПСНП проявляються не лише на частотах 3, 4, 6 кГц, а й 

в ділянці розширеного діапазону частот (9-20 кГц) [108].  

Вважається, що сенсоневральна приглухуватість є наслідком розвитку 

дегенеративних процесів у волоскових клітинах спірального органа, які 

можуть виникати або внаслідок первинного травматичного ураження 

волоскових клітин спірального органа, або внаслідок перевтоми коркових 
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слухових центрів із порушенням зв’язків з іншими відділами ЦНС, що 

призводить до порушення діяльності, зокрема, сердцево-судинної системи з 

подальшим порушенням кровопостачання внутрішнього вуха і розвитком 

дегенеративних процесів в його структурах. Пошкодження зазнають не лише 

волоскові клітини завитки. До патологічного процесу залучаються і 

спіральний ганглій і завитковий нерв. Функціональні зміни фіксуються на 

всіх рівнях слухового аналізатора [94, 109 - 110].   

Вагомим фактором ризику СНП є захворювання серцево-судинної 

системи, зокрема гіпертонічна хвороба та атеросклероз. На тлі підвищеного 

або зниженого артеріального тиску значною мірою страждає мозковий 

кровообіг, особливо у вертебро-базилярній системі. Більшість вчених 

сходяться на тому, що судинний чинник є одним з основних у розвитку СНП 

будь-якої етіології [111-113].  

За даними ряду досліджень Т.В. Шидловської та співавторів, серед 

робітників з початковими порушеннями слуху РЕГ-ознаки патологічних змін 

у вертебрально-базилярній системі було виявлено у 93,2  %, а в каротидній – 

у 68,5 % випадків. Нестійкість судинного тонусу в каротидній та 

вертебрально-базилярній системах було виявлено у 61,6 % обстежених 

працівників, а підвищення тонусу мозкових судин у вертебрально-базилярній 

системі - у 73,1 % обстежуваних [94]. 

Яшан О.І. та співавтори наголошують на тому, що клітини 

центрального та периферичного відділів слухового аналізатора потребують 

постійної доставки кисню та поживних речовин з током крові, оскільки не 

мають їх запасу і, як наслідок, дуже гостро реагують на порушення 

кровообігу. Волоскові клітини спірального органу не мають власних 

капілярів, а поживні речовини отримують через ендолімфу. Відсутність 

анастомозів на рівні артерій які постачають периферичні відділи слухового 

аналізатора обумовлює виникнення значних зміни нейроепітелію при будь-

які порушення мікроциркуляції [89]. Цим пояснюється значна роль 

судинного фактору в розвитку СНП. 
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Відомо, що тривала дія виробничого шуму не лише негативно впливає 

на слух, але й може викликати інші шкідливі наслідки, чинити системний 

вплив. Зокрема, під впливом шуму можуть виникнути розлади центральної 

нервової, серцево-судинної системи. Також в результаті дії шуму високої 

інтенсивності можуть виникати зміни в нейроендокринній та імунній 

системах [7 – 9, 94, 114]. 

Загальновизнаним є те, що шум є стресовим фактором який чинить 

негативний вплив на всі системи організму та запускає складні механізми 

рефлекторних і нейрогуморальних порушень. Це призводить до розвитку 

ряду небезпечних захворювань, зокрема гіпертонічної хвороби, вегето-

судинної дистонії та інших, які в свою чергу можуть спровокувати зниження 

слуху [94, 109].   

Доведено, що шум може сприяти розвитку дисліпідемії, запальних 

процесів, стимуляції факторів згортання крові та зміни варіабельності пульсу 

[114 -115]. Він діє як загальний стресор для гіпоталамо-гіпофізарно-

надниркової системи. Активація даної системи призводить до збільшення 

рівня кортизолу та катехоламіну, що призводить до вазоконстрикції та 

судинних порушень [114, 116-118]. Інтенсивний виробничий шум чинить 

шкідливий вплив на глюкозний і ліпідний обмін, а також чутливість до 

інсуліну [114, 119].  

Атеросклеротичні зміни в організмі можуть посилюватися під впливом 

шуму. Це пов'язаного з гіперпродукцією кортизолу, підвищеним вмістом 

холестерину і тригліцеридів в крові, а також генерацією прозапальних 

факторів і підвищенням інтерлейкіну-6 в організмі [115]. 

Шум може порушувати баланс між симпатичною та парасимпатичною 

нервовою системою [115]. Вплив шуму викликає ряд передбачуваних 

короткострокових фізіологічних реакцій, опосередкованих через вегетативну 

нервову систему. Вплив шуму викликає фізіологічну активацію, в тому числі 

збільшення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, звуження 

периферичних судин і, таким чином, підвищення периферичного судинного 
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опору [120]. Ці зміни підвищують ризик розвитку серцево-судинних 

захворювань 

Вплив шуму на організм активізує ендокринну системи, тим самим, 

впливаючи на гуморальний та метаболічний стан людини [121-124]. 

Зокрема, в ряді досліджень знайдено пряму залежність між впливом 

інтенсивного виробничого шуму і підвищенням рівня норадреналіну і 

адреналіну в організмі працівників [125]. В окремих дослідженнях було 

виявлено підвищений рівень кортизолу в працівників, які працюють в умовах 

інтенсивного  виробничого шуму [126].  

Досліди на тваринах показали, що довготривале шумове навантаження 

знижує рівень чоловічих гормонів в організмі піддослідних тварин [127]. 

Таким чином, експозиція шуму підвищує ризик виникнення побічних 

ефектів, таких як гіпертензія, серцево-судинні захворювання, порушення 

травлення, поведінки та сну [120, 128-129]. 

Найбільш характерним проявом неспецифічної дії виробничого шуму 

на організм людини є його вплив на серцево-судинну систему [6]. Такий 

вплив може бути як безпосереднім, так і опосередкованим – через зміни 

нервово-ендокринної реґуляції кровообігу [130].  

Захворювання серцево-судинної системи є однією з найважливіших 

проблем сучасної охорони здоров’я. За інформацією ВООЗ, в 30,0% випадків 

причиною смерті стають саме захворювання серцево-судинної системи. 

Експерти проґнозують, що до 2030 року у світі показник смертності від 

хвороб системи кровообігу зросте від сьогоднішніх 17,5 млн осіб на рік до 

23,4 млн осіб.  

Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з найбільш поширених патологій 

сердцево-судинної системи. Згідно з даними МОЗ України, на артеріальну 

гіпертензію хворіє близько 30 % дорослого населення країни. Питома вага 

АГ у структурі загальної захворюваності на хвороби серцево-судинної 

системи серед дорослого населення України сягає 55%. Поширеність АГ в 

країнах Європи досягає 20% і є одним з основних факторів ризику 
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інвалідності та смертності, становлячи до 50% у структурі загальної 

смертності [131-134]. 

З даних літератури відомо, що чинниками ризику виникнення АГ 

можуть бути не лише стать, вік, спадковість, маса тіла, харчування, 

зловживання алкоголем, куріння, соціально-економічний статус, гіподинамія, 

а й несприятливі чинники виробничого середовища та трудового процесу, 

зокрема, шум, вібрація, несприятливий виробничий мікроклімат, 

перевантаження та перенапруження [130].  

В ряді досліджень було знайдено прямі докази впливу виробничого 

шуму на серцево-судинну систему. Так Zhao Y, Lang T та іншими було 

встановлено, що працівники, які хронічно зазнають дії постійного шуму на 

рівні не менше 85 дБ, мають більш високий кров'яний тиск, ніж особи, які не 

піддаються впливу шуму [120, 135-136].  

Варто відзначити, що  під впливом шкідливих та небезпечних чинників 

виробничого середовища зростає не лише частота, а й важкість перебігу 

захворювань серцево-судинної системи, підвищується ризик більш раннього 

розвитку цих захворювань [130, 137]. 

Крім того, тривалий вплив інтенсивного виробничого шуму може 

значно знижувати продуктивність праці та призводити до збільшення числа 

помилок, що допускаються в роботі і, як наслідок, до травматизму та 

економічних збитків [138].  

 

1.4. Порівняльна характеристика методів діагностики професійної 

сенсоневральної приглухуватості 

 

Сенсоневральна приглухуватість є поліетіологічним захворюванням з 

дуже складним патогенезом та досить проблематичною діагностикою, 

методичні підходи до якої залишаються не до кінця вивченими, і почасти, не 

можуть бути повноцінно впроваджені в практичній медицині.  
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Основні методи діагностики розладів слуху можна поділити на 

суб'єктивні та об'єктивні [139-141].  

Суб’єктивними є такі обстеження, як збір та аналіз скарг, анамнезу 

життя, анамнезу хвороби, професійного анамнезу, визначення параметрів 

слуху з використанням «живої» мови, камертональних досліджень, тональної 

аудіометрії (порогової і надпорогової), мовної аудіометрії [94]. 

Об'єктивними методами є реєстрація коротколатентних та 

довголатентних слухових викликаних потенціалів, імпедансна аудіометрія, 

отоакустична емісія [94]. 

Важливою складовою частиною діагностичного арсеналу виявлення 

порушень слуху є методи які дозволяють виявити причину появи даних 

порушень. Серед них виділяють реоенцефалографію, 

електроенцефалографію та інші [94]. 

Впродовж багатьох років тональна порогова аудіометрія залишається 

основним методом моніторингу слухової функції. Ця методика є доступною, 

достатньо інформативною і дозволяє оцінити втрати слухової чутливості на 

досить ранніх стадіях, особливо при використанні розширеного діапазону 

частот [9, 94, 142-148]. 

Характерним для СНП шумового генезу при аудіометричному 

дослідженні є полога низхідна крива з найбільшим підвищенням порогу 

слуху на частоті 4000 Гц та рівномірне ураження кісткового і повітряного 

звукопроведення. Як правило, одночасно уражаються обидва вуха [32, 149-

151]. В першу чергу виникає втрата слуху в області високих частот – 4000 - 

8000 Гц [32, 152]. З часом з’являються інші симптоми ураження слуху, 

вестибулярного апарату та інших органів і систем організму викликані 

негативним впливом шуму [32]. 

Тональна порогова аудіометрія попри свою простоту, інформативність 

та загальнодоступність має і ряд недоліків. Зокрема, вона не відображає 

повністю стан слухової функції адже не виявляє здатність обстежуваного 

сприймати звуки надпорогової інтенсивності. 



44 

Саме тому, в наш час, все ширше, в комплексі з тональною пороговою 

аудіометрією, використовуються тональна надпорогова аудіометрія в 

діапазоні частот 9-20 кГц яка об'єднує в собі велику кількість тестів, що 

мають важливе диференційно-діагностичне значення при визначенні 

етіологічного чинника та рівня ураження звукового аналізатора [45, 149, 153-

156]. 

Вкрай важливим в комплексній аудіометричній оцінці стану слухового 

аналізатора є надпорогові тести за методом Люшера в області 0,5; 2 і 4 к Гц, 

визначення порогу 50 % розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака і 100 

% розбірливості мовного тесту Г.И. Гринберга и Л.Р. Зиндера.  

Все більш широко в сучасній медицині праці, використовуються 

об’єктивні методи оцінки стану слухового аналізатора, зокрема 

довголатенині та коротколатентні слухові викликані потенціали, 

отоакустична емісія, акустична імпедансометрія. Перевагою вказаних 

методів обстеження є їх висока чутливість та об’єктивність, що, зокрема, має 

велике значення при проведенні трудової експертизи та діагностуванні 

професійних та професійно-обумовлених захворювань. Вони дозволяють 

об’єктивно визначати ступінь функціональних порушень та ступінь втрати 

працездатності працівників, вирішити питання професійної придатності [32, 

157-159]. 

Не викликає сумніву цінність методу реєстрації слухових викликаних 

потенціалів (коротколатентних та довголатентних) як об’єктивного та 

високочутливого тесту для оцінки функціонального стану центральних 

відділів слухового аналізатора. Реєстрація слухових викликаних потенціалів 

добре себе зарекомендувала  в наукових дослідженнях та практичній 

медицині і широко використовуються для оцінки функціонального стану як 

коркового відділу слухового аналізатора, так і підкоркових його структур 

[94]. 
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Коротколатентні слухові викликані потенціали використовуються для 

оцінки стану слухового аналізатора на рівні стовбура мозку, довголатентні – 

на рівні коркових структур. 

Наглядно, співвідношення між відділами слухового аналізатора  та 

показниками КСВП і ДСВП можна бачити на рисунку 2.1 [160]. 

 

Рисунок 2.1 Співвідношення слухових викликаних потенціалів та 

рівень їх генерації (за В.В. Гнездицким, 2003) [160]. 

 

Як видно з даної схеми, піки I – V хвиль КСВП генеруються 

наступними ділянками ЦНС [160]: 

I пік - дистальна частина слухового нерву 

II пік - проксимальна частина слухового нерву і частина кохлеарних 

ядер; 

III пік - білатеральний верхній оливний комплекс; 
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IV пік - висхідні слухові волокна в ростральній частині моста, бічна 

петля; 

V пік - нижні горби чотиригорб’я. 

Компоненти Р1, N1, Р2 і N2  ДСВП генеруються первинними слуховими 

полями кори [160]. 

Ці методи добре себе зарекомендували, в тому числі, і в діагностиці 

порушень слуху шумового генезу. Так, в ряді досліджень було зафіксовано 

подовження латентних періодів хвиль I, III, V і міжпікових інтервалів I-III, 

III-V, IV коротколатентних слухових викликаних потенціалів та збільшення 

латентності компонентів P2 і N2 довголатентних слухових викликаних 

потенціалівв осіб, які довго контактували з шумом [94, 149, 161-162]. 

Для розуміння механізму розвитку СНП необхідні дослідження не 

тільки слухової функції, але і електрофізіологічних процесів в слуховій та 

судинній системах. Велика кількість авторів вказують на можливість впливу 

змін у судинах головного мозку на розвиток порушень слухової функції [94, 

163-166].  Проведені попередні дослідження церебральної гемодинаміки у 

робітників «шумових» професій показали, що у більшості з них 

спостерігалися порушення церебральної гемодинаміки у вигляді підвищення 

судинного тонусу та утруднення венозного відтоку, нерідко з явищами 

спазму мозкових судин [94, 142, 165]. 

Тому перспективним є використання в комплексному обстеженні 

працівників «шумових» професій простого у використанні, об’єктивного та 

неінвазивного методу реоенцефалографії (РЕГ), яка дозволяє якісно і 

кількісно охарактеризувати стан церебральної гемодинаміки [89, 94, 165, 167-

168]. 

Реоенцефалографія дозволяє визначати характер судинних порушень та 

їх локалізацію за допомогою реєстрації змін електричного опору головного 

мозку та м'яких тканин черепа під час проходження через них слабкого 

перемінного струму високої частоти. З допомогою цього методу обстеження 

можна отримати інформацію про величину пульсового кровонаповнення в 
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окремих судинних басейнах, стан судинної стінки (тонус, еластичність), 

відносну швидкість кровообігу, а також про взаємовідношення артеріального 

та венозного рівнів кровообігу [168, 169]. 

Враховуючи наявність неспецифічного впливу шуму на організм, який 

в першу чергу проявляється змінами з боку сердцево-судинної системи, та 

важливу роль судинного фактора в розвитку порушень слуху доцільним є 

вивчення стану системи кровообігу за даними суб’єктивних та об’єктивних 

кардіологічних методів обстеження, зокрема, електрокардіографії. Важливим 

є залучення до обстеження пацієнтів, які довго зазнають впливу шуму, 

суміжних спеціалістів – кардіологів, невропатологів та інших. [170-172]. 

 

1.5 Біологічний вік працівників як інтегральний показник до    

            нозологічних проявів неспецифічного впливу виробничого шуму  

 

Впродовж тривалого періоду основними показниками, які 

використовувалися для оцінки стану здоров’я населення, зокрема 

працюючого, були такі показники, як загальна захворюваність, професійна 

захворюваність, інвалідність, смертність. Їх використання є 

загальноприйнятим та винятково значущим, однак, в умовах сьогодення, 

достатньо гостро стоїть питання про необхідність доповнення цього переліку 

інтегральними показниками, які б системно оцінювали стан здоров’я. 

Використання інтегральної оцінки стану здоров'я людини, є 

перспективним для виявлення груп ризику розвитку того чи іншого 

захворювання, погіршення здоров'я в результаті дії екологічних, 

кліматичних, соціальних або професійних чинників[173]. 

В сучасній медицині все більше уваги приділяється показнику  

біологічного віку (БВ), як ефективному критерію оцінки здоров’я. Він 

характеризує функціональний стан організму і базується на даних 

об’єктивної та суб’єктивної оцінки роботи серцево-судинної, дихальної, 
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центральної нервової системи, опорно-рухового апарату при врахуванні 

вікових особливостей обстежених осіб [174-177]. 

Старіння є складним процесом, який характеризується поступовим 

зниженням фізичного, психічного та репродуктивного потенціалів, що 

призводить до втрати функції, підвищеної сприйнятливості до хвороб та, як 

наслідок, до кінця життя [178-182]. 

Загальновизнаним фактом у сучасній медицині є наявність тісного 

зв’язку між віком та хворобами. Старіння призводить до зниження 

адаптаційних можливостей організму та створює слабкі місця в системі його 

саморегуляції, знижує резервні можливості організму, наслідком чого стає 

розвиток хвороб [177, 183-184]. 

Формування вікових змін в організмі людини визначається, як відомо, 

не лише генетичними та біологічними факторами, а й способом життя, 

станом навколишнього середовища, умовами трудової діяльності. При цьому 

вплив несприятливих факторів виробничого середовища проявляється як в 

розвитку втоми і зниженні адаптаційно-компенсаторних можливостей 

організму, так і в прискоренні темпу біологічного старіння [185]. Для 

пояснення патогенетичних механізмів прискорення старіння В.В. Фролькісом 

була запропонована регуляторно-адаптаційна теорія, згідно з якою, 

прискорене старіння є результатом дисбалансу між процесами старіння та 

анти старіння в організмі [186-188]. Від темпів старіння напряму залежить 

тривалість життя в популяції [189]. Прискорення темпів старіння 

проявляється більш раннім і більш швидким, у порівнянні з нормою, 

розвитком вікових змін, котрі скорочують тривалість життя [190]. 

Кількісні характеристики темпу старіння мають істотну прогностичну 

цінність для оцінки здоров'я як окремої людини, так і груп, схильних до тих 

чи інших ризиків (виробничих, спадкових, екологічних, соціальних та ін.) 

[185, 191]. Він може слугувати точним і раннім індикатором виникнення 

преморбідних станів, кількісно характеризувати стан здоров'я і ефективність 

адаптації до екологічних, соціальних, побутових, виробничих умов [173, 
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192]. Показник біологічного віку надає можливість індивідуального підходу 

до вирішення питань оцінки ступеня впливу шкідливих виробничих факторів 

на організм працюючого та обґрунтування необхідності корегування умов 

його праці [185].  

Вікові зміни біологічних параметрів організму достатньо точно 

характеризують темпи старіння і можуть ефективно використовуватися для 

оцінки стану здоров’я [6].  

З точки зору медицини праці, принципово важливим є якомога більш 

раннє застосування біологічного віку для оцінки здоров’я працюючих та 

впливу на нього виробничих факторів, що дозволить своєчасно 

запроваджувати профілактичні заходи і уникати розвитку професійних та 

виробничо-обумовлених захворювань. Так, Косарев В.В. та співавтори 

вказують на можливість і виправданість використання визначення 

біологічного віку як інтегрального критерію донозологічної діагностики: при 

проведенні диспансеризації населення; для раннього виявлення професійних 

захворювань з подальшим здійсненням необхідних профілактичних заходів 

[193]. 

Станом на сьогодні вже розроблено достатньо велику кількість 

ефективних та інформативних методів оцінки біологічного віку людини, які 

базуються на об’єктивній і суб’єктивній оцінці рівня здоров’я [194-202]. 

Згадані моделі визначення біологічного віку людини можна 

класифікувати наступним чином[173]: 

1) аналітичні (фундаментальні і діагностичні (прикладні)); 

2) повні (абсолютна оцінка) і неповні (відносна оцінка); 

3) унітарні та структуровані; 

4) інтегральні і парціальні; 

5) дискримінанті та регресивні, факторні, кластерні, інші. 

Фундаментальними можна вважати ті моделі, які дозволяють 

охарактеризувати вікові процеси у людини як біологічного виду. 

Діагностичні ж, у свою чергу, дають змогу оцінити ступінь постаріння 
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окремого індивідуума. Проміжне становище займають моделі, які 

характеризують процеси старіння в окремих популяційних (статевих, 

регіональних або професійних) групах [173]. 

Повними прийнято вважати такі моделі визначення біологічного віку, 

при побудові яких використані всі 3 основні типи показників, що 

характеризують старіння, а саме, календарний вік, набір різнорідних маркерів 

старіння, показники життєздатності [173].  

Унітарні моделі визначення біологічного віку дозволяють оцінити 

темпи старіння, використовуючи один показник. Структуровані моделі 

характеризують темпи за допомогою декількох величин, кожна з яких 

відображає певну складову вікових процесів [173].  

Однією з самих простих у використанні і, в той же час, ефективних та 

показових, є методика запропонована співробітниками Київського НДІ 

геронтології. Логічна схема даної оцінки темпів постаріння включає наступні 

етапи [173]: 

1) розрахунок фактичного значення біологічного віку для даного 

індивіда (за показниками артеріального тиску, статичним балансування на 

одній нозі, масою тіла, тривалість затримки дихання після глибокого вдиху, 

суб'єктивною оцінкою здоров'я); 

2) розрахунок належної величини біологічного віку для даного індивіда 

(за його календарним віком та популяційними стандартами); 

3) зіставлення фактичної та належної величини (на скільки років 

обстежуваний випереджає або відстає від популяційного стандарту за 

темпами старіння). 

Ця методика добре зарекомендувала себе в ряді досліджень 

вітчизняних і зарубіжних авторів. Так, дослідження з довготривалим 

спостереженням за робітниками ряду професій, проведені Ахаладзе М.Г. 

[189], доводять високу інформативність визначення біологічного для 

прогнозування динаміки стану здоров‘я працюючих. Зокрема, автор вказує 
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на інформативність даної методики у оцінці ефективності здійснюваних 

оздоровчих та реабілітаційних заходів.  

Подібні висновки було зроблено і в ряді інших досліджень. Зокрема, 

прискорення темпів старіння було виявлено у працівників автотранспортного 

підприємства, металургійного виробництва, машинобудівної галузі, 

машиністів залізничного транспорту [203-205]. У всіх дослідженнях 

простежувалася чітка залежність темпів постаріння від умов праці робочих.  

Прийнятною вказана методика виявилася і для комплексної оцінки 

професійного ризику для здоров’я робітників різних професій. Так, в ряді 

досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема, Вертеленка М.В., 

Демецької О.В. та інших,  встановлено пряму залежність між класом умов 

праці та різницею біологічного віку працівників і популяційним стандартом 

біологічного віку [6, 177]. 

Впровадження в повсякденну практику лікарів визначення біологічного 

віку сприятиме розвитку первинної профілактики в медицині загалом, і 

медицині праці зокрема,  та, як наслідок, уникненню розвитку захворювань і 

збільшенню тривалості майбутнього життя [173]. Однак, визначення 

біологічного віку майже не використовуються в практичній медицині. Як 

наслідок, все гостріше постає  питання прикладного систематичного 

використання вже апробованих, добре зарекомендувавших себе моделей 

визначення біологічного віку. 

Не знайдено нами в літературі й даних щодо впливу умов праці на 

темпи старіння працівників «шумових» професій харчової промисловості. 

Враховуючи стрімкий розвиток даної галузі промисловості, дослідження, 

спрямовані на вивчення умов праці та темпів старіння працівників 

«шумових» професій підприємств з розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв є актуальними та своєчасними. 
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1.6 Визначення професійного ризику для здоров’я працівників на  

                     cучасному етапі 

 

В умовах сьогодення професійний ризик є невід’ємною складовою 

трудової діяльності кожної людини [206-207]. Перехід у більшості країн світу 

в питаннях гігієни, безпеки та охорони праці від концепції «абсолютної 

безпеки» до концепції «прийнятного» ризику обумовлює необхідність 

створення та впровадження в роботу ефективної методології оцінки ризиків. 

Як наслідок, теорія оцінки й управління професійними ризиками стає 

основоположним вектором в розвитку сучасної медицини праці [208-220]. 

За визначенням ВООЗ, ризик – це математична концепція, що містить 

очікувану тяжкість і/або частоту несприятливих реакцій організму людини на 

дану експозицію шкідливого фактора виробничого середовища [221]. 

Професійний ризик є підвидом техногенного ризику, який виникає в процесі 

трудової діяльності людини [70]. В гігієні праці поняття професійного ризику 

розуміють як оцінку закономірностей виникнення професійних захворювань 

та розроблення системи їх попередження які ґрунтуються на дослідженні 

факторів виробничого середовища та встановленні джерел шкідливої та 

несприятливої дії на організм працюючих [221]. 

Станом на сьогодні, концепція ризику є одним з найважливіших 

механізмів розробки та прийняття управлінських рішень на міжнародному, 

державному, регіональному та локальному (на окремому підприємстві) 

рівнях. В основі оцінки та управління професійними ризиками лежить аналіз 

та оцінка стану здоров’я працівників, встановлення причино-наслідкових 

зв’язків з умовами праці, попередження про наявні ризики працівників, 

проведення заходів, спрямованих на зниження ризику та контроль 

ефективності запропонованих заходів [222-223].  

Однак, на сьогоднішній день, не існує універсальної моделі 

прогнозування професійного ризику, що обумовлено неможливістю 

врахування всього спектру чинників і умов, що впливають на імовірнісні 
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характеристики професійного ризику. Тому найчастіше при вивченні 

професійних ризиків для здоров’я йдеться про визначення ризику конкретних 

професійних хвороб у конкретних професіях на конкретному виробництві 

[6]. 

У світовій медичній практиці для оцінки професійного ризику широко 

використовують дві групи методів – якісні та кількісні [70, 221]. Найбільш 

ефективним та перспективним підходом для оцінки професійного ризику є 

одночасне використання цих методів. Вони добре себе зарекомендували на 

практиці та досить широко використовуються для розроблення 

профілактичних і реабілітаційних заходів [70, 221]. 

На початкових етапах оцінки професійного ризику використовують 

якісні методи дослідження які дозволяють ідентифікувати небезпечні та 

шкідливі чинники виробничого середовища.  

Одним з таких методів якісної (попередньої) оцінки професійного 

ризику є метод визначення ризику шляхом гігієнічної оцінки умов праці 

робітників з прогнозуванням ймовірності шкідливої дії окремих виробничих 

чинників або їх комплексу [6, 224-225]. 

Для більш точної оцінки професійного ризику після застосування 

якісних методів переходять до оцінки ризиків з використанням кількісних 

методів. Кількісні методи оцінки є більш ефективними та інформативними 

дозволяють оцінити ступінь загрози, розробити систему управління 

ризиками.  

Використовуючи кількісні методи дослідження можна визначити 

ймовірність розвитку професійних захворювань індекси професійних 

захворювань та професійних ризиків, визначити показники професійної та 

виробничо обумовленої захворюваності [225]. 

Кількісна оцінка професійного ризику бере за основу розрахунок 

відносного ризику, атрибутивного ризику, індексів професійних захворювань 

та професійних ризиків [225]. 
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Одночасне використання кількісних та якісних методів оцінки ризиків 

дозволяє отримати максимально повну та точну характеристику 

професійного ризику, що значно підвищує ефективність заходів спрямованих 

на управління ризиками [221]. 

Управління ризиками на сучасному етапі розвитку медицини праці 

базується на організаційно-технічних, лікувально-профілактичних, 

економічних та інформаційних заходах.  

Пріоритетними є  технічні заходи спрямовані на усунення 

небезпечного фактора та впровадження нових безпечних технологій. Такі 

технічні заходи дозволяють повністю розв’язати проблему потенційного 

негативного впливу виробничих чинників на організм працюючих. Однак 

вони вкрай рідко можуть бути повноцінно втіленими в життя. Тому, у 

випадках коли повністю усунути шкідливий чинник неможливо, втілюються 

заходи спрямовані на зниження його рівня до безпечних величин. Якщо й ці 

заходи не дозволяють досягти безпечних умов праці то виникає необхідність 

використовувати індивідуальні засоби захисту [6, 226-228]. 

Обов’язковою та вкрай важливою складовою ефективної системи 

управління професійними ризиками є лікувально-профілактичні заходи. 

Вони включають в себе проведення попередніх та періодичних медичних 

оглядів, диспансерний нагляд тощо [6, 226-228]. 

Інформаційні заходи включають інформаційно-просвітницьку роботу з 

працівниками та роботодавцями спрямовану на їх ознайомлення з 

можливими професійними ризиками та шляхами їх усунення або ж 

зменшення [6, 207, 229]. 

 

Висновки до розділу 

На підставі даних аналізу наукової літератури та електронних баз 

даних можна зробити наступні висновки. 

1. Шум є одним з провідних шкідливих факторів на підприємствах 

вугільної, гірничо-видобувної, металургійної, транспортної, машинобудівної 
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та інших галузей економічної діяльності. Встановлено перевищення 

нормативних значень виробничого шуму на 1 – 45 дБА на робочих місцях 

працівників різних професій. В залежності від галузі промисловості та 

специфіки виконуваних операцій, шум на робочих місцях відрізняється за 

своїми часовими та частотними характеристиками, крім того, впливає на 

організм працівників різних професійну поєднанні з іншими факторами 

виробничого середовища і трудового процесу. 

У той же час, нами знайдено лише поодинокі дані про умови праці на 

підприємствах з виготовлення та розливу напоїв, фактично повністю відсутня 

інформація про оцінку важкості та напруженості, шкідливості та 

небезпечності праці операторів з розливу напоїв. 

2. Аналіз даних літератури продемонстрував високу поширеність 

професійних (професійна сенсоневральна приглухуватість) та виробничо 

обумовлених захворювань (хвороби серцево-судинної, нервової, травної, 

ендокринної, імунної систем) серед працівників, які зазнають впливу 

інтенсивного виробничого шуму на робочих місцях. У дослідженнях 

спрямованих на оцінку біологічного віку працівників «шумових» професій 

ряду галузей промисловості зафіксовано прискорені темпи старіння серед 

даного контингенту працюючих, що демонструє присутність неспецифічного 

впливу шуму на організм. 

Однак, нами знайдено лише поодинокі дані про професійну 

захворюваність операторів з розливу і не виявлено інформації про загальну 

захворюваність в даному контингенті працюючих. Не виявлено даних про 

темпи старіння та вплив умов праці на біологічний вік операторів з розливу 

напоїв.  

3. У науковій літературі широко висвітлюється проблема 

специфічного впливу шуму на слуховий аналізатор. Доведено присутність 

негативного впливу виробничого шуму на функціональний стан всіх рівнів 

слухового аналізатора (рецепторному, стовбуромозковому, корковому), 

сердцево-судинної системи (зокрема церебральної гемодинаміки) 
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працівників ряду галузей промисловості (вугільної, машинобудівної та 

інших). 

Що ж стосується операторів з розливу напоїв, то в науковій літературі 

відповідних даних про функціональний стан різних відділів слухового 

аналізаторі та церебральної гемодинаміки у цьому контингенті працюючих 

нами не виявлено. 

4. Невід’ємною частиною сучасної медицини праці стає оцінка та 

управління ризиками. Вкрай перспективним є пошук уніфікованої моделі 

прогнозування професійного ризику. Проведено велику кількість досліджень 

з оцінки професійних ризиків для ряду професій підприємств провідних 

галузей промисловості, однак, нами не виявлено даних про оцінку 

професійних ризиків для здоров’я працівників підприємств з виготовлення та 

розливу напоїв. 

Тому, вважаємо, що дослідження спрямоване на фізіолого-гігієнічну 

оцінку впливу умов праці на операторів з розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв, визначення специфічного та неспецифічного 

впливу виробничого шуму на організм з врахуванням даних про 

захворюваність, темпи старіння, функціональні зміни в різних відділах 

слухового аналізатора та порушення церебральної гемодинаміки серед осіб 

даного контингенту працюючих є актуальним і своєчасним. Воно може 

слугувати основою для наукового обгрунтування комплексу організаційних, 

архітектурно-планувальних, технологічних, санітарно-технічних, медико-

біологічних та індивідуальних оздоровчих заходів. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ, ОБСЯГ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В ході виконання роботи нами було проведено комплексне 

дослідження, яке складалося з натурної гігієнічної оцінки умов праці 

операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв на ПАТ 

«Оболонь» м. Київ, визначення їх біологічного віку, аналізу матеріалів 

періодичних медичних оглядів операторів з розливу, поглибленого 

обстеження стану слухового аналізатора і церебральної гемодинаміки 

обстежених осіб в умовах лабораторії професійних порушень голосу та слуху 

ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України". 

Дисертаційне дослідження включало в себе такі етапи. 

На першому етапі  було здійснено аналіз сучасної вітчизняної та 

іноземної літератури та проаналізовано електронні бази даних, які 

стосуються проблематики дослідження (гігієнічної оцінки умов праці 

представників різних професій «шумових» професій, стану їх здоров’я, 

зокрема стану їх слухового аналізатора, методів і об’єктів діагностики, 

тощо). 

В ході другого етапу було досліджено умови праці та здійснено 

фізіолого-гігієнічну оцінку важкості і напруженості праці операторів з 

розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. 

На третьому етапі здійснювався аналіз стану здоров’я операторів з 

розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв за результатами 

періодичних медичних оглядів за період з 2011 по 2015 роки (медичні огляди 

в даній групі працюючих проводяться раз на два роки). 

На четвертому етапі було визначено та оцінено біологічний вік 

операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв в 

порівнянні з контрольною групою до якої було включено працівників 

бухгалтерії, електромонтерів, приймальників-здавальників та інших робочих, 

які не зазнавали впливу шуму на робочих місцях. 
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В ході п’ятого етапу проводилося поглиблене клінічне обстеження 

стану слухового аналізатора операторів з розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв. Відповідні дослідження виконувалися на базі 

лабораторії професійних порушень голосу та слуху ДУ "Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України". 

На шостому етапі оцінювались професійні ризики для здоров’я, яких 

зазнають на своїх робочих місцях оператори з розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв. 

На завершальному етапі розроблялися і впроваджувалися науково 

обґрунтовані рекомендації, спрямовані на оздоровлення умов праці, раннє 

виявлення і профілактику професійної і виробничо-зумовленої 

захворюваності у даного контингенту працівників. Обсяг виконаних 

досліджень наведено в таблиці 2.1. 

Аналіз літературних джерел. Виконано аналіз доступної вітчизняної 

та іноземної літератури стосовно поширеності професійних та виробничо-

обумовлених захворювань в Україні та інших країнах світу, ролі шуму в 

етіології професійних та виробничо-обумовлених захворювань, особливостей 

патогенезу, діагностики ПСНП, вітчизняного та зарубіжного досвіду 

профілактики негативного впливу шуму на організм працюючих. Для 

пошуку наукової інформації використовувалися первинні літературні 

джерела та такі електронні наукові бібліографічні бази даних, як «PubMed» 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/]; «Occupational and Environmental Resources» 

[http://www.occenvmed.net/], бази даних Міжнародного інформаційного 

центру професійної безпеки і здоров’я (CIS) 

[http://www.ilo.org/public/english/support/ lib/dblist.htm]. 
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                                    Таблиця 2.1 
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Методи гігієнічної оцінки умов праці працівників. Для виявлення 

пріоритетних шкідливих факторів виробничого середовища та трудового 

процесу операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв 

було проведено дослідження основних шкідливих факторів на робочих 

місцях працівників цехів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних 

напоїв у скляну, пластикову та металеву тару Публічного Акціонерного 

Товариства «Оболонь» (ПАТ «Оболонь»)  

В ході досліджень було визначено параметри виробничого шуму, 

мікроклімату, освітленості та інших супутніх виробничих чинників. 

Оцінювалась важкість і напруженість праці операторів з розливу 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. 

Параметри мікроклімату виробничих приміщень (температура, 

відносна вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплового 

опромінення) визначалися в холодний і теплий період року згідно з 

методами, вказаними в ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату 

виробничих приміщень" [230]. Вимірювання параметрів мікроклімату на 

робочих місцях проводилося на початку, в середині та в кінці робочої зміни 

на висоті 0,5 – 1,0 м від підлоги – при роботі сидячи, 1,5 м від підлоги – при 

роботі стоячи. Дослідження температури та відносної вологості повітря 

проводилися за допомогою кульового термометра «Тензор 41», швидкість 

руху повітря визначалася за допомогою термаоанемометра та кулькового 

кататермометра. Гігієнічна оцінка мікрокліматичних умов у виробничих 

приміщеннях здійснювалась з урахуванням важкості виконуваної роботи та 

періоду року згідно з ДСН 3.3.6.042-99. 

Вимірювання рівнів шуму  та вібрації на робочих місцях проводили за 

допомогою прецизійного інтегруючого приладу «Larson Davis 800B» згідно з 

вимогами, вказаними в ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого 

шуму, ультразвуку та інфразвуку» та ДСН 3.3.6. 039-99 «Державні санітарні 

норми виробничої загальної та локальної вібрації» [231, 232]. Калібрування 

приладу здійснювалося до та після досліджень. На кожному робочому місці 
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при виконанні різних технологічних операцій виконувалося не менше 3 

вимірів. Результати вимірів параметрів виробничого шуму та вібрації було 

оцінено відповідно до критеріїв ДСН 3.3.6.037-99 та ДСН 3.3.6.039-99 з 

урахуванням виду трудової діяльності.  

Природне та штучне освітлення на робочих місцях працівників 

вивчалося за методиками, описаними в ДСТУ Б В.2.2-6-97 "Методи 

вимірювання освітленості. Будинки і споруди" за допомогою люксметра типу 

Ю-116 [233]. Рівні природного освітлення вимірювали при вимкненому 

штучному освітленні. Заміри рівнів освітленості у виробничих приміщеннях з 

одностороннім боковим освітленням виконували в точках, розташованих на 

перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної 

робочої поверхні на відстані 1 м від стіни, найбільш віддаленої від світлових 

пройм. Коефіцієнт природного освітлення (КПО) розраховувався за 

відношенням рівня природної освітленості на робочих місцях у визначених 

точках до рівня природної освітленості під відкритим небом, виміряних 

одночасно, і виражався у %. Рівень штучної освітленості вимірювався при 

загальному та комбінованому освітленні в період сутінок. Отримані 

результати порівнювались з нормативними величинами за ДБН В.2.5–28–

2006 "Природне і штучне освітлення" з урахуванням найменшого розміру 

об’єкта розрізнення, розряду та підрозряду виконуваної зорової роботи, 

контрасту об’єкта з фоном, характеристики фону, а також коефіцієнту 

світлового клімату для розрахунку нормованого значення КПО [234]. 

Важкість та напруженість трудового процесу вивчали відповідно до 

критеріїв “Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу”, затвердженої наказом МОЗ України №248 від 08.04 2014 

року [235]. Було оцінено зовнішнє фізичне динамічне навантаження, масу 

вантажу що постійно підіймається та переміщується, нахили тулуба, робочу 

пози, переміщення у просторі, сенсорні навантажень, емоційне 

навантаження, режим праці операторів з розливу напоїв. 
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Вся вимірювальна апаратура, яка використовувалась в дослідженнях, 

пройшла повірку в ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів 

Укрметртестстандарт" і мала свідоцтво про держповірку. 

Оцінка стану здоров’я працівників за матеріалами періодичних 

медичних оглядів. Аналіз стану здоров’я операторів з розливу 

безалкогольних та слабоалкогольних напоїв проводили за результатами 

періодичних медичних оглядів. 

Періодичні медичні огляди здійснювались фахівцями КНП 

«Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району згідно з 

наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 "Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій".   

Результати медичних оглядів працівників ПАТ «Оболонь» 

аналізувалися за період з 2011 по 2015 роки (періодичні медичні огляди в 

даній групі працюючих проводяться раз на два роки). Вивчалися заключні 

акти за результатами періодичних медичних оглядів працівників за 2011, 

2013 та 2015 роки та амбулаторні карти працівників. Було сформовано 4 

професійні групи. До 1 групи ввійшли оператори з розливу напоїв, які 

проходили медичний огляд в 2011 році, до 2 – оператори з розливу, які 

проходили медичний огляд в 2013 році, до 3 – оператори з розливу, які 

проходили медичний огляд в 2015 році. Контрольну групу було сформовано з 

50 працівників ПАТ «Оболонь», які не мали контакту з інтенсивним 

виробничим шумом та проходили періодичний медичний огляд в 2013 році.  

З метою вивчення особливостей аурального та екстрааурального 

системного впливу виробничого шуму на організм працівників аналіз 

захворюваності проводили у відповідності з міжнародною класифікацією 

хвороб 10 перегляду (МКХ 10) за наступними нозологічними формами: 

сенсоневральна приглухуватість, захворювання серцево-судинної (зокрема, 

гіпертонічна хвороба, вегето-судинна дистонія) нервової, дихальної, травної 

систем, інші захворювання.  
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Вивчення біологічного віку працівників. Вивчення біологічного віку 

(БВ) проведено у працівників основної групи (75 осіб) та контрольної (42 

особи) груп. Працівники основної групи (переважно оператори з розливу 

напоїв) зазнавали впливу виробничого шуму, а контрольною групою 

слугували працівники які не зазнавали впливу шуму на робочих місцях.  

Біологічний вік (БВ) визначався за методикою, розробленою Київським 

НДІ геронтології для використання в амбулаторних і виробничих умовах. 

Для оцінки біологічного віку нами було визначено кілька технічно простих, 

але достатньо інформативних показників [173]. 

Для жінок: артеріальний тиск  (систолічний для чоловіків (AТС), 

пульсовий артеріальний тиск (AТП); статичне балансування на одній нозі 

(СБ); маса тіла (МТ); суб'єктивна оцінка здоров'я (СОЗ). 

Для чоловіків: систолічний артеріальний тиск, мм. рт. ст. (АТС); 

статичне балансування на одній нозі, с. (СБ); тривалість затримки дихання 

після глибокого вдиху, с. (ЗПВ);суб'єктивна оцінка здоров'я (СОЗ). 

 Систолічний (САТ) та діастолічний (ДАТ) артеріальний тиск  визначали 

згідно з загальноприйнятою методикою за допомогою механічного 

тонометра фірми «Мікролайф». Вимірювання проводилося на правій руці 

пацієнта в положенні сидячи, тричі з перервою  5 хв. До уваги бралися 

результати вимірювань з найнижчими показниками. Пульсовий артеріальний 

тиск (АТП) визначався за наступною формулою (2.1) [173]: 

АТП = АТС – АТД (2.1) 

Тривалість затримки подиху після глибокого вдиху (ЗПВ) вимірювалася 

за допомогою секундоміра тричі з інтервалом в 5 хв. Враховувався 

найбільший з трьох показників.  

Статистичне балансування (СБ) вимірювалося при стоянні 

досліджуваного на лівій нозі, без взуття з закритими очима та опущеними 

уздовж тулуба руками.   До уваги брався найкращий результат із трьох спроб. 

Маса тіла (МТ) реєструвалася з допомогою електронних ваг «» в легкому 

одязі, без взуття. 



64 

Календарний вік (КВ) відповідав кількості прожитих повних років 

обстежених осіб. 

Суб’єктивна оцінка здоров’я (СОЗ) визначалася за спеціальним 

опитувальником, розробленим фахівцями Київського НДІ геронтології, який 

містив у собі наступні запитання [173]: 

Чи турбують Вас головні болі? 

Ви легко просинаєтеся від будь-якого шуму? 

Чи турбують Вас болі в ділянці серця? 

Чи погіршився у Вас зір? 

Чи погіршився у Вас слух? 

Чи стараєтеся Ви пити лише кип’ячену воду? 

Чи стараєтеся Ви сісти в міському транспорті? 

Чи турбують Вас болі в суглобах? 

Чи впливає на Ваше самопочуття зміна погоди? 

Чи бувають у Вас періоди, коли через хвилювання Ви втрачаєте сон? 

 Чи турбують Вас закрепи або розлади шлунку? 

Чи турбують Вас болі у правому підребер’ї? 

Чи турбують Вас головокружіння? 

Чи можете Ви швидко зосереджуватися? 

 Чи турбує Вас ослаблення пам’яті, забудькуватість? 

 Чи турбують Вас відчуття поколювання, повзання мурашок ? 

Чи турбує Вас шум у вухах? 

 Чи користуєтесь Ви медикаментами для зняття болей в ділянці серця 

або в інших ділянках організму? 

Чи бувають у Вас набряки на ногах? 

Чи відмовляєтеся Ви від яких-небудь страв? 

Чи буває у Вас задуха при швидкій ходьбі або бігові? 

Чи турбують Вас болі в попереку? 

Чи вживаєте Ви мінеральну воду з лікувальною метою? 

Чи бувають у вас випадки плаксивості, емоційної нестійкості? 
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Чи ходите Ви влітку на пляж? 

Чи втратили Ви працездатність? 

Чи бувають у Вас періоди, коли Ви відчуваєте себе радісно збудженим, 

щасливим? 

 Чи Ви палите? 

 Як Ви оцінюєте своє здоров’я ? 

За даною методикою, на перші 27 питань передбачені відповіді «так» і 

«ні», а на останнє — «добре», «задовільне», «погане» та «дуже погане». 

Підраховується кількість несприятливих для анкетованого відповідей на 

питання. Отриманому числу і відповідає показник СОЗ. 

Біологічний вік (БВ) розраховувався за допомогою наступних формул 

(2.2, 2.3) [173]: 

Для чоловіків:  

БВ = 26,985+0,215×AТС-0,149×ЗПВ-0,151×СБ+0,723×СОЗ (2.2) 

Для жінок:  

БВ = -1,463+0,415×AТП-0,140×СБ+0,248×МТ+0,694×СОЗ (2.3) 

Відповідність ступеня постаріння особи її календарному віку (КВ) 

визначалась порівнянням індивідуального значення БВ з належним 

значенням (НБВ), яке характеризує усереднений популяційний стандарт 

темпу постаріння. 

Значення НБВ визначали за формулою (2.4, 2.5) [173]:  

для чоловіків:  

НБВ = 0,629хКВ + 18,56 (2.4) 

для жінок:  

НБВ = 0,581хКВ + 17,24 (2.5) 

(КВ – календарний вік). 

Розраховано середні значення показника БВ-НБВ для працівників 

основної та контрольної груп. 

Прийнято вважати, що в разі фізіологічного старіння організму його БВ 

має збігатися з популяційною нормою (НБВ), тобто БВ-НБВ=0. У разі 
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випередження біологічним віком показника належного біологічного віку (БВ 

- НБВ>0), можна говорити про  передчасне старіння. Від'ємне значення БВ-

НБВ свідчить про знижений ступінь постаріння особи [173] 

Крім того, для більш уніфікованої оцінки здоров’я за показниками 

біологічного віку темпи старіння використовувався поділ на 5 рангів у 

залежності від величини їх відхилення від популяційного стандарту [173]: 

I ранг: від -15 до -9 років; 

II ранг: від -8,9 до -3 років; 

III ранг: від -2,9 до +2,9 року; 

IV ранг: від +3 до + 8,9 року; 

V ранг: від 9 до + 15 

У відповідності з цією класифікацією I ранг відповідає різко 

сповільненому старінню, а V - різко прискореному темпу старіння; III ранг 

відображає приблизну відповідність між БВ і КВ. Віднесення особи до IV чи 

V рангу за темпами старіння свідчить про загрозливий станом її здоров'я та 

необхідність проведення лікувальних та профілактичних заходів з метою 

його покращення. 

Поглиблене клініко-діагностичне обстеження стану слухового 

аналізатора працівників. На базі лабораторії професійних порушень голосу 

та слуху ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 

України" проведено поглиблене клінічне обстеження слухового аналізатора, 

яке включало в себе загальноклінічний та ЛОР-огляд, суб’єктивну 

аудіометрію, дослідження коротколатентних (стовбуромозкових) та 

довголатентних (коркових) слухових викликаних потенціалів (відповідно 

КСВП, ДСВП) та реоенцефалографію (РЕГ). Дослідження виконані за участю 

професорів: Т.В. Шидловської, Т.А. Шидловської; наукових співробітників: 

М.С. Козака, К.Ю. Куреньової, Т.В. Шевцової, К.В. Овсяник, Т.В. Волкової. 

Загальний клінічний та отоларингологічний огляд пацієнтів включав у 

себе детальний збір анамнезу захворювання і аналіз скарг пацієнтів, 

отоскопію, риноскопію, орофарингоскопію та виконувався з метою 
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виявлення гострих та хронічних загальносоматичних і, зокрема, запальних 

захворювань ЛОР-органів, а також їх ускладнень. 

Суб’єктивна аудіометрія у всіх обстежених виконувалась як в 

конвенціональному (0,125-8) кГц, так і в розширеному (9-16) кГц діапазонах 

частот. За даними літератури (Davis et al., 1958; Bergmann, 1956; Т.В. 

Шидловська, 1985) сприйняття кістково- та повітряно-проведених звуків 

вважається нормальним в межах ±10-15 дБ по відношенню до нульового 

рівня. Визначались пороги 50 % розбірливості тесту числівників Є.М. 

Харшака і 100 % розбірливості мовного тесту Г.И. Гринберга и Л.Р. Зиндера, 

а також надпорогові тести  за методом Люшера в області 0,5; 2 і 4 к Гц.  У 

нормі поріг розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака досягається при 

15-20 дБ, а поріг 100 % розбірливості мовного тесту слів Г.И. Гринберга та 

Л.Р. Зиндера - при інтенсивності 40-45 дБ над порогом чутності тону 1 кГц. 

Дослідження слухової функції виконували з застосуванням клінічного 

аудіометра АС-40, фірми  «Interacoustics» (Данія) в екранованій 

звукоізольованій камері, де рівень шуму не перевищував 30 дБА. 

Реєстрація довголатентних та коротколатентних слухових викликаних 

потенціалів проводилася з використанням загальноприйнятої методики за 

допомогою акустичної системи «Eclipse» фірми «Interacoustics». ДСВП 

реєстрували у вiдповідь  на  тональні  посилки тривалiстю 300 мс, 

iнтенсивнiстю 40 дБ над суб'єктивним порогом чутливостi з частотою 

заповнення 1000 та 4000 Гц (час зростання і спаду стимулу 20 мс). Частота 

слiдування імпульсів становила 500 Гц. Аналізували стандартну кількість 

вибірок - 32. Аналiзували відповідь тривалістю 750 мс. Смуга пропускання 

фiльтрiв була в межах 2-20 Гц. Викликана електрична активність 

реєструвалась у відповідь на іпсилатеральне моноауральне подання стимулу 

з частотою заповнення 1 кГц. 

При аналізі отриманих кривих ДСВП брались до уваги латентні періоди 

компонентів Р1, N1, Р2 і N2  ДСВП, які дозволяють оцінити функціональний 

стан слухового аналізатора на рівні його коркових відділів.  
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Аналіз кривих КСВП проводився з врахуванням чіткості отриманої 

відповіді, форми кривої, латентних періоди пiкiв (ЛПП) хвиль I, II, III, IV i V 

хвиль КСВП, а також міжпiковi iнтервали МПІ I-III, III-V i I-V КСВП. Ці 

показники дають можливість оцінити стан центрального відділу слухового 

аналізатора. 

Реоенцефалографія виконувалася у фронтомастоїдальному і 

окципітомастоїдальному відведеннях, які відображають стан мозкового 

кровообігу, відповідно, в каротидному та вертебрально-базилярному 

басейнах.  

Обстеження проводили за допомогою комп’ютерного реографа фірми 

"DX – системи" (Україна). Фонові реоенцефалограми обстежуваних 

записували у положенні сидячи. Шкіра обстежуваних в місцях прикріплення 

електродів оброблялась 96˚ спиртом.  

Аналізуючи реоенцефалографічні (РЕГ) криві якісно, ми брали до 

уваги такі кількісні показники: 

- α - час від початку реографічної хвилі до її верхівки (в секундах); 

- β - час від верхівки реографічної хвилі до кінця низхідної частини 

кривої (в секундах); 

- дикротичний індекс (ДКІ) - відношення амплітуди на рівні інцизури 

до максимальної амплітуди (у відсотках); 

- діастолічний індекс (ДСІ) - відношення амплітуди на рівні верхівки 

дикротичного зубця до максимальної амплітуди (у відсотках); 

- реографічний індекс (Рі) - відношення амплітуди реографічної хвилі до 

величини стандартного калібрувального сигналу (у відносних одиницях).а на 

рівні стовбура мозку. 

Оцінка професійного ризику впливу шуму на здоров’я працівників. 

Оцінку професійного ризику впливу шуму та супутніх виробничих факторів 

на здоров’я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв 

ПАТ «Оболонь» проведено з використанням ряду сучасних методичних 
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підходів відповідно до керівництва з оцінки професійного ризику для 

здоров’я працівників [224]. 

Професійний ризик визначався згідно з гігієнічними критеріями оцінки 

умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (за 

Гігієнічною класифікацією праці, затвердженою наказом МОЗ України №248 

від 08.04 2014 року).  

Співвідношення класів умов праці та категорії професійного ризику 

згідно з яким проводилася оцінка професійного ризику для здоров’я 

працівників [224] наведено у таблиці 2.2. 

Оцінку професійного ризику здійснювалась за наступними 

показниками: 

а) даними про ранні прояви професійної патології, 

б) показниками виробничо обумовленої та загальної захворюваності, 

в) показниками біологічного віку. 

Зокрема, за показниками категорії ризику (Кр) і важкості 

профзахворювань (Кв), згідно з  довідником по професійному ризику 

Ізмєрова М.Ф. та співавторів [236], було обраховано індекс 

профзахворювання – професійної сенсоневральної приглухуватості, з 

використанням формули (2.6):  

ІПЗ=1/( КР * КВ) (2.6) 

 Відповідно до критеріїв довідника по професійному ризику Ізмєрова 

М.Ф. та співавторів [236] ПСНП відноситься до третьої категорії важкості 

профзахворювання (призводить до постійної  помірної непрацездатності). 

Категорія ризику профзахворювання визначається згідно з вірогідністю 

виявлення випадків профзахворювань або випадків ранніх ознак 

профзахворювань.  Категорія 3 відповідає вірогідності виявлення випадків 

профзахворювань в 1 % або вірогідності виявлення випадків ранніх ознак 

профзахворювань в 3 %; категорія 2 – від 1 до 10% та від 3 до 30 % 

відповідно; категорія 1 – більше 10% та більше 30 % відповідно. 
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Таблиця 2.2 

Класи умов праці, категорії професійного ризику 

Клас умов праці згідно з ГН 

3.3.5-3.3.8; 6.6.1–083–2001 

Категорія 

професійного 

ризику 

Індекс 

профзахворювань 

(ІПЗ) 

Оптимальний – 1 Ризик відсутній - 

Допустимий – 2 Допустимий < 0,05 

Шкідливий – 3.1 Малий (помірний) 0,05 - 0,11 

Шкідливий – 3.2 Середній (суттєвий) 0,12 - 0,24 

Шкідливий – 3.3 Високий  0,25 - 0,49 

Шкідливий – 3.4 Дуже високий 0,5 - 1,0 

Небезпечний (екстремальний)– 4 Найвищий ризик та 

ризик для життя 

> 1,0 

 

Було розраховувано відносний ризик розвитку сенсоневральної 

приглухуватості та хвороб системи кровообігу в умовах впливу інтенсивного 

виробничого шуму з використанням формули (2.7) [224]: 

RR=AR1/AR0 (2.7) 

де       RR – відносний ризик; 

AR1 – абсолютний ризик для основної групи; 

AR1=a/n1, 

де  a – кількість захворювань в основній групі; 

n1 – чисельність основної групи; 

AR0=b/n0, 

де  b – кількість захворювань в контрольній групі; 

n0 – чисельність контрольної групи; 

Оцінено ступінь причино-наслідкового зв’язку (етіологічна частка EF) 

між відповідними порушеннями у стані здоров’я та гігієнічними умовами 

праці за отриманим показником відносного ризику відповідно до керівництва 

з оцінки професійного ризику для здоров’я працівників (таб. 2.3) [224]. 
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Таблиця 2.3 

Оцінка ступеня причинно-наслідкового зв'язку порушень здоров'я з роботою 

0 < RR ≤ 1 1<RR≤1,5 1,5 < RR ≤ 2 2 < RR ≤ 3,2 3,2 < RR ≤ 5 RR > 5 

EF = 0 EF < 33 

% 

EF =  

33 - 50 

% 

EF =  

51 – 66% 

EF =  

67 - 80 % 

EF =  

81 - 100 % 

Нульова  Мала Середня  Висока Дуже 

висока 

Майже  

повна 

Загальне захворювання Виробничо-обумовлене захворювання Профзахво

рювання 

 

Оцінено ризик впливу шуму на здоров’я працівників з урахуванням 

показника біологічного віку (БВ-НБВ) за критеріями наведеними у довіднику 

по професійному ризику Ізмєрова М.Ф. та співавторів [236]. Так, збільшення 

біологічного віку працівників відносно належного на 3-5 років свідчить про 

присутність на їх робочих місцях середнього (суттєвого) професійного 

ризику, збільшення на 5-10 років вказує про присутність високого ризику, а 

більше ніж на 10 років – дуже високого ризику. 

 Статистична обробка отриманих результатів. Результати 

проведених фізіолого-гігієнічних та клінічних досліджень піддавались 

статистичному аналізу з використанням статистичних програм Microsoft 

Excel, MedStat та IBM SPSS Statistics Base v.22. 

Порівняння середніх значень показників проводили шляхом 

розрахунку коефіцієнта достовірності різниці – t-критерія Ст’юдента. 

Різницю порівнюваних величин вважали достовірною при значенні р<0,05. 

Перед застосуванням критерія Ст’юдента виконували перевірку розподілу 

вибірки даних за тестом Колмогорова-Смирнова. Прогностична оцінка 

ризику розвитку сенсоневральної приглухуватості виконувалась з 

використанням методів ROC-аналізу та логістичної регресії. Оцінку 

адекватності логістичної регресійної моделі проведено за тестом Хомстера-

Лемешова. 
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РОЗДІЛ 3.  

ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ОПЕРАТОРІВЗ 

РОЗЛИВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ТА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

3.1. Коротка характеристика технологічного процесу 

 

На ПАТ «Оболонь» виготовляються безалкогольні та слабоалкогольні, 

газовані та негазовані напої. Виробництво вказаної продукції - 

багатостадійний процес із застосуванням великої кількості складних апаратів 

різного призначення. Беручи до уваги відмінності в технологіях виробництва 

різних напоїв, коротко зупинимося на характеристиці технологічного 

процесу виготовлення солодких сильногазованих напоїв, квасу і пива, 

розробленій на основі даних натурних досліджень у виробничих цехах ПАТ 

«Оболонь» та аналізу літератури [237-238]. 

Технологічний процес виробництва безалкогольних напоїв включає 

такі основні стадії: підготовка води, виготовлення цукрового сиропу, 

виготовлення колеру, виготовлення купажного сиропу, насичення сиропу 

діоксидом вуглецю, розлив напою, зберігання та подальше транспортування 

продукції [237-238]. 

Уся сировина, окрім води, доставляється на завод автотранспортом. 

Вода видобувається із артезіанських свердловин на території заводу. 

Вода використовується фактично без попередньої підготовки, після 

проведення лабораторних аналізів, які підтверджують її якість (це можливо у 

зв’язку з використанням на заводі води з артезіанської свердловини). В разі 

виявлення відхилень від нормативних величин показників якості води 

проводиться її фільтрація та пом’якшування. 

Процес виготовлення сиропу починається з доставки цукру на склад 

сироповарочного цеху. Цукор транспортується з використанням 

автонавантажувачів. В сироповарочному цеху цукор зважується і 

автоматично завантажується в проміжний бункер звідки він потрапляє до 
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сироповарочного казана. В казан додається необхідна кількість води і 

отримана маса кип’ятиться постійно перемішуючись [237-238]. 

Готовий сироп фільтрується та перекачується в теплообмінники для 

охолодження. Охолоджений сироп транспортується у бункер для інверсії 

сахарози. Після завершення процесу інверсії сироп потрапляє у бункери для 

зберігання [237-238]. 

Для готування колеру в ємність заливають необхідну кількість води та 

завантажують цукор. Потім поступово підвищують температуру, поки цукор 

не почне плавитися. Після досягнення потрібної температури в казан 

поступово додається гаряча воду. Отримана маса постійно перемішується і 

підігрівається поки не відбудеться зневоднювання сахарози та утворення 

забарвлюючих речовин. Після завершення карамелізації цукру у казан 

повільно вливають залишки води. Отриману массу насосом перекачують в 

збірник для її охолодження, а звідти в ємність для зберігання [237-238]. 

Приготування купажних сиропів починається з транспортування 

ємностей зі складниками напоїв (настої, концентровані плодоягідні соки,  

екстракти або ароматичні основи, емульсії, кислота, екстрактиві і ароматичні 

частини концентратів та інші) автонавантажувачами на склад для зберігання. 

Зі складу сировина транспортується в купажний цех, де всі складники 

завантажуються у купажний чан. Туди ж подається визначена кількість води, 

інвертного сиропу та колеру з бункерів для їх зберігання. Суміш піддають 

термічній обробці та ретельно перемішують. Після охолодження купажний 

сироп перекачується до синхронно змішувальних установок для 

приготування напоїв де відбувається змішування купажних сиропів з водою 

насиченою діоксидом вуглецю. Після цього, готовий напій розливають у 

відповідну тару в цехах розливу [237-238]. 

Квас, як і солодкі безалкогольні напої, готується в кілька етапів. На 

першому етапі відбувається підготовка приготування сиропу з води та цукру. 

Готовий сироп фільтрується та охолоджується. Після цього, частина сиропу 

змішується в іншому варочному котлі з водою та завчасно підготовленим 
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концентратом квасового сусла (концентрат готується шляхом ферментації 

житнього борошна з додаванням ячмінного солоду). Після термічної обробки 

отриманої суміші в неї додають закваску, яка складається з чистих культур 

дріжджів і молочнокислих бактерій. Бродіння здійснюють за температури 25-

30°С протягом визначеного часу, до досягнення нормативних значень вмісту 

сухих речовин та кислотності [237-238]. 

Після цього відбувається очищення квасу від дріжджового осаду. 

Очищений квас купажують, додаючи до нього решту сиропу. Готовий 

продукт ретельно перемішують, перевіряють на відповідність до якісних 

показників вимог стандарту, охолоджують та подають на розлив [237-238]. 

Приготування пива починається з виробництва солоду із ячменю. Для 

виготовлення солоду ячмінь замочується, пророщується і сушиться. 

Отриманий солод очищують від домішок, зволожують і подрібнюють. На 

наступному етапі виготовлення пива у спеціальних апаратах шляхом 

змішування солоду з водою та витримування отриманої суміші при заданому 

температурному режимі проводиться затирання солоду [237-238]. 

В подальшому проводиться фільтрація сусла, а відфільтрований 

продукт надходить в сусловарочний апарат де до сусла додають хміль та 

кип’ятять його. Після кип’ятіння сусла його перекачують до вірпулів 

(спеціальних апаратів для освітлення пива). Після освітлення сусло 

охолоджується. В охолоджене сусло додають дріжджі та переміщують його в 

танки для бродіння. Після закінчення етапу бродіння пиво фільтрується та 

відправляється на розлив [237-238]. 

Готова продукція (солодкі газовані води, квас, пиво) розливається в 

пластикову, скляну або металеву тару в цехах з розливу напоїв. Розлив напоїв 

у виробничих цехах ПАТ «Оболонь» здійснюється на автоматизованих 

конвеєрних лініях фірми «KRONES AG». 

Готова продукція (солодкі газовані води, квас, пиво) розливається в 

пластикову, скляну або металеву тару в цехах з розливу напоїв. Розлив напоїв 

у виробничих цехах ПАТ «Оболонь» здійснюється на автоматизованих 
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конвеєрних лініях фірми «KRONES AG». Розлив у пластикову тару 

здійснюється на лінії потужністю 24 000 ПЕТ-пляшок на годину, у металеву 

– на лінії потужністю 30 000 банок на годину, у скляну – на лінії потужністю 

110 000 пляшок на годину. 

На лінії розливу в скляну тару готовий напій розливається в скляні 

пляшки місткістю 0,5 л. Порожня тара доставляється в цех на піддонах 

автонавантажувачем зі складу. Ящики з пляшками роботизовано 

розвантажуються з піддонів на депалетайзері (апараті з розвантаження 

піддонів). У міру потреби ящики з порожніми пляшками автоматизовано 

подаються на пластинчастий транспортер, який доставляє їх до автомата для 

вилучення пляшок з ящиків, а потім до пляшкомиючого автомату. Чисті 

пляшки послідовно переміщуються поміж датчиками автоматичного 

«інспектора», який перевіряє цілісність та чистоту кожної пляшки, а потім 

подаються до розливного автомата, в який надходить напій з синхронно-

змішувальної установки. Пляшки з налитим напоєм подають до 

закупорювального автомату. Далі закупорені пляшки проходять повторний 

автоматизований бракераж, де відбувається перевірка їх чистоти та 

цілісності, повноти наливу, відсутності сторонніх включень. Пляшки з 

виявленими дефектами відбраковують, і повертають, як 

внутрішньозаводський брак для відповідної переробки. 

Після вилучення браку продукція піддається термічній обробці в 

пастеризаторі. Вийшовши із пастеризатора, пляшки по конвеєрній лінії 

просуваються до етикетувального автомату. Після наклеювання етикетки, на 

неї автоматизовано  наноситься дата розливу. Оформлені пляшки по 

конвеєрній лінії направляються до упаковувального автомату. Тут 

відбувається механізоване групування пляшок і запаковування групи пляшок 

в ящики. Далі ящики пляшок з готовою продукцією надходять до палетайзера 

(апарата який укладає ящики на піддони) де вони укладаються на піддони. 

Звідси піддони автонавантажувачами транспортуються в цех готової 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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продукції. Пляшки з напоєм зберігають у вентильованому затемненому 

приміщенні при температурі 2-25 ° С. 

Хоча потужність лінії з розливу в ПЕТ тару значно нижча, загальна 

схема її роботи майже не відрізняється від роботи лінії розливу в скляну 

тару. Єдиною відмінністю лінії з розливу в ПЕТ тару є присутність в її складі 

апарату з видуву пляшок та ополіскуючого апарату. Ці апарати знаходяться 

на початку лінії та заміняють собою депалетайзер і пляшкомиючу машину. 

Апарат з видуву пляшок здійснює виготовлення пляшки із преформи шляхом 

видуву її гарячим повітрям під високим тиском. На ополіскуючому апараті 

відбувається промивання щойно виготовлених пляшок.  

Процес розливу в металічну тару відрізняється від розливу в скляну 

тару наявністю у складі лінії розливу ополіскуючого апарату замість 

пляшкомиючої машини та відсутністю етикетувального апарату. 

 

3.2. Фізіолого-гігієнічна характеристика основних шкідливих 

факторів на робочих місцях операторів 

 

В ході виконання фізіолого-гігієнічної оцінки умов праці операторів з 

розливу напоїв, нами було оцінено важкість і напруженість праці операторів 

розливу, визначено рівень шуму, параметри мікроклімату, рівні освітленості 

на робочих місцях в цехах розливу напоїв у скляну, пластикову та металічну 

тару. 

 

Фізіолого-гігієнічна оцінка ступеню важкості та напруженості праці 

При дослідженні важкості та напруженості праці оператора розливу 

напоїв встановлено, що він виконує наступні види робіт: 1) пуск та зупинка 

лінії, основного та допоміжного обладнання; 2) ведення технологічного 

процесу із пульту керування (забезпечення за допомогою засобів автоматики 

виконання технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи 

автоматів і апаратури, що належить до автоматизованої лінії); 3) запобігання 
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виникненню та усунення дрібних неполадок; 4) завантаження пробок 

(кришок), етикеток, клею, поліетиленової плівки, картонних заготовок під 

коробку; 5) контроль якості продукції; 6) прибирання робочого місця.  

Робота оператора з розливу напоїв здійснюється в робочій позі 

«стоячи» та "сидячи" з робочого місця в цеху розливу, безпосередньо біля 

машин та автоматів лінії розливу. Робочі операції на всіх робочих місцях 

розпочинаються із огляду стану конвеєрної лінії та її окремих машин і 

автоматів, їх запуску. 

При роботі на депалетайзері (автоматі, який розвантажує ящики з 

тарою з піддонів та виймає пляшки з ящиків) оператор контролює 

розфасовку пляшок із палет, рух пляшок по конвеєрній лінії, виявляє та 

вилучає брак, усуває перешкоди на шляху руху пляшок.  

Під час роботи на машині з видуву ПЕТ-пляшки оператор завантажує 

преформи, слідкує за параметрами роботи апарату, швидкістю та 

рівномірністю подачі преформ, усуває неполадки в роботі. 

У разі роботи на пляшкомиючій машині оператор слідкує  за 

параметрами роботи машини (тиск, температура), рівномірністю руху 

пляшок через апарат, в разі заклинення руху усуває проблему (рисунок 3.1). 

 

Рис. 3.1 Робота оператора на пляшкомиючій машині 

 

При роботі на розливно-закупорювальному апараті оператор постійно 

слідкує за рівномірним надходженням пляшок (банок) в апарат та їх виходом 

з нього, правильністю постановки пляшки під закупорюючий автомат, 
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слідкує за швидкістю руху конвеєрної стрічки. Завантажує кришки в 

закупорювальний автомат. У випадку заклинювання руху, падіння пляшок 

(банок) оператор зупиняє конвеєр та усуває проблему. У випадку заклинення 

подачі кришок усуває причину. В разі виявлення браку оператор вилучає 

браковані пляшки з конвеєрної стрічки. 

Під час роботи на пастеризаторі оператор контролює основні 

параметри роботи апарата (температура, тиск), рух пляшок (банок) через 

апарат, усуває перешкоди на їх шляху. 

При роботі на етикетувальному апараті оператор завантажує етикетку 

та клей в етикетувальний апарат, слідкує за постійним рівномірним 

надходженням пляшок в апарат та їх виходом з нього, слідкує за 

рівномірністю подачі клею на клейовий валик, правильністю наклеювання 

етикетки, усуває виявлені неполадки в роботі, а також виявляє та вилучає 

браковану продукцію (рисунок 3.2). 

 

Рис. 3.2 Етикетувальний апарат, цех розливу в ПЕТ пляшку.  

 

В разі роботи на упаковувальній машині оператор завантажує картонні 

заготовки та плівку в апарат, слідкує за постійним рівномірним 
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надходженням пляшок в апарат та їх виходом з нього, усуває виявлені 

неполадки в роботі, а також виявляє та вилучає браковану продукцію. 

При роботі на палетайзері (апараті завантажуючому ящики на піддони) 

оператор завантажує поліетиленову плівку, контролює процес завантаження 

упаковок продукції на палети, усуває неполадки в роботі апарата. 

В ході вивчення організації трудового процессу та проведення 

хронометражних спостережень встановлено, що на підготовчо-заключні 

роботи витрачається 4,2 % робочого часу, тривалість оперативної роботи 

становить – 87,5 %. (таблиця 3.1). Щільність завантаження робочої зміни 

становить 91,7%. 

Таблиця 3.1. 

Структура виробничої діяльності оператора з розливу безалкогольних 

та слабоалкогольних напоїв (за даними хронометражних спостережень) 

№ Найменування робочої операції Хвилини Відсоток 

(%) від часу 

робочої 

зміни 

1 

 

Підготовчно-заключні операції: 

- одержання завдання, перевірка та 

наладка апаратури 

- обслуговування та прибирання 

робочого місця 

10 2,1 

10 2,1 

3 Оперативна робота: 

-завантаження пробок (кришок), 

етикетки, клею, поліетиленової плівки 

- час спостереження за роботою 

конверної лінії в робочій позі «сидячи» 

-час виконання робочих операцій в 

робочій позі «стоячи» 

 

20 

 

120 

 

280 

 

4,2 

 

25 

 

58,3 

5 Перерва з технічних та організаційних 

причин 

10 2,1 

6 Перерва на відпочинок 

(регламентована) та природні потреби 

30 6,2 

Усього: 480 100,0 
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При вивченні показників фізичного навантаження встановлено, що 

оператор за зміну переносить вантажі масою 30 кг на відстань 2 м – 6 раз та 

переміщує вантажі масою 2 кг з переважним залученням м’язів рук та 

плечового пояса на відстань 0,5 м – 110 раз. Зовнішнє фізичне динамічне 

навантаження при загальному навантаженні становить 360 кг*м, при 

регіональному навантаженні – 110 кг*м.  

Переміщення по горизонталі в просторі робочої зони становить 1500 м. 

Перебування в робочій позі стоячи при виконанні робочих операцій 

становить 58,3% робочого часу (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 

Оцінка важкості праці оператора з розливу напоїв 

Показник важкості 

трудового процесу 

Виміряне 

значення 

показника 

Норма-

тивне 

значен

ня за 

ГКП 

248 

Клас 

умов 

пра-

ці  

за 

ГКП 

248 

Характер 

показника 

та його 

коефіцієнт 

значимості 

за ГКП 

248 

(п.11.3) 

Розраху

нок 

Гігієнін

ої  

значимо

сті 

показни

ка, 

 в балах 

Загальні енергозатрати організму 

Зовнішнє фізичне 

динамічне 

навантаження, при 

загальному 

навантаженні (за 

участю м’язів, тулуба, 

ніг), кг*м (п. 1.1.2 за 

ГКП №248) 

360 до 

44000 

2 Основний, 

коефіцієнт 

значимості 

= 1,0 

0,008 

Зовнішнє фізичне 

динамічне 

навантаження, при 

регіональному 

навантаженні (за 

участю м язів рук та 

плечового пояса),  

кг*м (п. 1.1.1 за ГКП 

№248) 

110 До 

13000 

2 Основний, 

коефіцієнт 

значимості 

= 1,0 

0,008 
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Продовження таблиці 3.2 

Маса вантажу, 

що підіймається 

та 

переміщується 

вручну (разово, 

чергуючи з 

іншоюроботою), 

кг 

30 до 30 2 Допоміжний, 

коефіцієнт 

значимості 

= 0,15 

0,15 

Робоча поза 

Робоча поза. (п. 5 

за ГКП № 248) 

Перебування 

у незручній 

позі до 25% 

часу зміни 

перебування 

в робочій 

позі 

«стоячи» - 

до 60% часу 

зміни 

Перебування 

у незручній 

позі до 25% 

часу зміни 

перебування 

в робочій 

позі 

«стоячи» - 

до 60% часу 

зміни 

2 Допоміжний, 

коефіцієнт 

значимості 

= 0,15 

- 

Нахили тулуба 

Нахили тулуба 

(вимушені, 

більше 30 %), 

кількість за зміну 

(п. 6 за ГКП № 

248) 

60 51-100 2 Допоміжний, 

коефіцієнт 

значимості 

= 0,15 

0,09 

Переміщення у просторі 

Переміщення у 

просторі 

(переходи, 

обумовлені 

технологічним 

процесом, 

протягом 

зміни), км 

-по горизонталі 

(п. 7.1 за ГКП 

№ 248) 

 

 

1,5 

 

 

до 8 

 

 

2 

Основний, 

коефіцієнт 

значимості 

= 1,0 

 

 

0,19 

Загальна оцінка  напруженості праці:  сума балів, 

клас і ступінь шкідливості згідно з додатком 17 до ГКП №248 

0,45 

бали, 

2 

клас  
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Таким чином, основними показниками важкості праці оператора за 

важкістю є зовнішнє фізичне динамічне навантаження, при загальному 

навантаженні (за участю м’язів, тулуба, ніг), зовнішнє фізичне динамічне 

навантаження, при регіональному навантаженні (за участю м’язів рук та 

плечового суглоба), незручна робоча поза, знаходження в робочій позі 

«стоячи» та переміщення у просторі. Загальна оцінка праці оператора за 

важкістю згідно із критеріями Державних санітарних норм та правил 

"Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу", затверджених Наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248., 

відповідає 2 класу, допустимий, середньої важкості.  

При вивченні показників напруженості праці, встановлено, що 

виконання основних операцій технологічного процесу потребує від 

оператора зосередженого спостереження та напруження уваги протягом 60% 

робочого часу. Оператор є відповідальним за функціональну якість 

виконання основної роботи з високою значущістю помилки, оскільки 

помилки вимагають виправлень з залученням додаткових зусиль усього 

колективу. Режим праці оператора характеризується тривалістю робочого 

дня 8 годин при 2-3 змінній роботі із нічними змінами (таблиця 3.3). 

Як видно з таблиці 3.3, основними показниками напруженості праці 

оператора є режим праці, емоційне навантаження та сенсорні навантаження, 

зокрема, тривалість зосередження уваги і навантаження на слуховий 

аналізатор. 

Загальна оцінка праці оператора  за напруженістю згідно з критеріями 

Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затверджених 

Наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248, відповідає класу 3.1. 

(напружена праця, 1 ступеню) – за показниками емоційного навантаження 
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(ступінь відповідальності за результати своєї діяльності та значущість 

помилки) та показниками режиму праці (змінність роботи). 

 Таблиця 3.3 

Оцінка напруженості праці оператора розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв 

Показник 

напруженост

і трудового 

процесу 

Виміряне 

значення 

показника 

Нормативне 

значення за 

ГКП 248 

Клас 

умов 

праці 

за 

ГКП 

248 

Характер 

показника та 

його 

коефіцієнт 

значимості за 

ГКП 248 

(п.11.3) 

Розраху-

нок 

Гігієніч-

ної зна-

чимості   

показни-

ка, в 

балах 

Сенсорні навантаження 

Тривалість 

зосереджен-

ня уваги, % 

від часу змі-

ни (п. 2.1 за 

ГКП №248) 

60 51-75 2 Основний, 

коефіцієнт 

значимості  

= 1,0 

- 

Навантаженн

я на 

слуховий 

аналізатор 

(розбірливіст

ь слів та 

сигналів-%) 

(п. 2.4 за 

ГКП № 248) 

80 90-70 2 Допоміжний, 

коефіцієнт 

значимості  

= 0,15 

- 

Емоційні навантаження 

Ступінь 

відповідальн

ості за 

результат 

своєї  

діяльності 

Значущість 

помилки 

(п. 3.1 за 

ГКП  № 248) 

Є відповіда-

льним за 

функціональ

ну якість 

основної 

роботи 

Вимагає 

виправлення 

за рахунок 

додаткових 

зусиль 

всього 

колективу 

Є 

відповідаль

ним за 

функціонал

ьну якість 

допоміжних 

робіт 

Вимагає 

виправленн

я за рахунок 

додаткових 

зусиль 

керівництва 

3,1 Допоміжний, 

коефіцієнт 

значимості  

= 0,15 

0,15 
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                                                                                   Продовження таблиці 3.3 

Режим праці 

Тривалість 

робочого 

дня, год. (п. 

5.1 за ГКП № 

248) 

8 8 2 Допоміжний, 

коефіцієнт 

значимості  

= 0,15 

- 

Змінність 

роботи 

(п. 5.2 за 

ГКП № 248) 

Тризмінна 

робота (з 

роботою в 

нічну зміну) 

Двозмінна 

робота без 

нічної зміни 

3,1 Допоміжний, 

коефіцієнт 

значимості  

= 0,15 

0,15 

Загальна оцінка  напруженості праці:  сума балів, 

клас і ступінь шкідливості згідно з додатком 17 до ГКП №248 

   0,3 

бали, 

     2 

клас  

 

Гігієнічна характеристика шуму та вібрації. 

Дослідження виробничого шуму та вібрації на основних робочих 

місцях нами проведено в цехах з розливу напоїв у скляну, пластикову і 

металеву тару ПАТ «Оболонь». 

Усі досліджувані робочі місця згідно з ДСН 3.3.6.037-99 можна 

віднести до постійних робочих місць у виробничих приміщеннях, робота на 

яких не є творчою, науковою, висококваліфікованою, не потребує постійного 

слухового контролю та підвищених вимог до процесів спостереження та 

дистанційного керування виробничими циклами. 

На основі вивчення коливання рівня шуму та часу, протягом якого 

рівень шуму залишався стабільним при вимірюванні на часовій 

характеристиці "повільно" шумоміру по шкалі "А", було встановлено, що на 

всіх робочих місцях в цехах розливу напоїв за своїми часовими 

характеристиками є постійним, тобто, коливається в часі не більше ніж на 5 

дБА. Виходячи з цього, шум оцінювався за рівнями звукового тиску в 

октавних смугах та рівнем шуму в дБА, виміряним по шкалі «А». 

При гігієнічній оцінці шуму на робочих місцях працівників основних 

професій було встановлено, що більшість технологічних операцій пов’язана з 

шумом, який перевищує ГДР (таблиці 3.4, 3.5, 3.6). 
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                                                                                                                                                                                       Таблиця 3.4 

Октавні рівні звукового тиск і рівні постійного шуму на лінії розливу в скляну тару 

Місце 

дослідження  

вид робіт 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами (Гц) Рівень 

звуку, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Депалетайзер 
 

76 74 76 81 82 84 87 85 75 87 

Пляшкомиюча 

машина 

79 76 77 80 82 85 88 86 74 91 

Бракування пустої 

тари 
 

75 73 75 78 81 84 82 82 73 89 

Апарат розливу та 

закупорки 

77 72 78 82 85 87 89 87 76 87 

Етикетувальний 

апарат 
 

73 74 76 78 80 81 82 80 76 87 

Упаковувальний 

апарат 
 

78 73 73 74 75 78 76 78 73 86 

Середній рівень 

звуку (M±m), дБ 
 

76,33 

±1,06 

73,67 

±1,21 

75,83 

±0,47 

78,8 

±0,73 

80,8 

±0,77 

83,17 

±0,89 

84 

±1,38 

83 

±1,19 

74,5 

±0,53 

87,83 

±0,73 

ГДР за ДСН 

3.3.6.037-99 (дБ) 
 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

8
5 
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Таблиця 3.5 

Октавні рівні звукового тиск і рівні постійного шуму на лінії розливу в пластикову тару 

Місце 

дослідження/ 

вид робіт 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами (Гц) Рівень 

звуку, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Апарат з видуву 

пляшки 

78 79 83 83 87 85 82 79 75 86 

Блок розливу та 

закупорки 

 

75 80 80 81 83 84 83 79 75 88 

Етикетувальний 

апарат 

 

73 83 84 85 86 90 90 85 78 90 

Упаковувальний 

апарат  

 

73 77 79 79 82 82 80 78 71 86 

Палетайзер 

 

72 73 75 75 78 79 78 76 69 83 

Середній рівень 

звуку (M±m), дБ 

 
74,2 

±1,07 

78,4 

±1,67 

80,2 

±1,6 

80,6 

±1,73 

83,2 

±1,6 

84 

±1б82 

82,6 

±2,05 

79,4 

±1,51 

73,6 

±1,6 

86,6 

±1,17 

ГДР за ДСН 

3.3.6.037-99 (дБ) 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

                 8
6 
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      Таблиця 3.6 

Октавні рівні звукового тиск і рівні постійного шуму на лінії розливу в металеву тару 

Місце дослідження/  

вид робіт 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами (Гц) Рівень 

звуку, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Депалетайзер 

 

76 77 75 70 69 71 72 69 65 81 

Блок роозливу та 

закупорки 

 

77 75 76 76 77 77 76 74 68 87,5 

Пастеризатор 

 

77 78 75 77 80 80 79 75 68 88,5 

Упаковувальний 

апарат 

 

79 78 77 75 78 80 78 75 68 84 

Палетайзер 72 71 70 75 78 79 76 76 66 84 

Середній рівень 

звуку (M±m), дБ 

 
76,2 

±1,16 

75,8 

±1,32 

74,6 

±1,21 

74,6 

±1,21 

76,4 

±1,92 

77,4 

±1,7 

76,2 

±1,2 

73,8 

±1,24 

67 

±0,63 

85 

±1,35 

ГДР за ДСН 

3.3.6.037-99 (дБ) 

 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

8
7 
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Як видно з таблиці 3.4, на лінії розливу в скляну тару середній рівень 

звуку становив 87,83±0,0,73 дБА. На робочому місці оператора, який 

обслуговує депалетайзер, зафіксовано перевищення ГДР шуму на 7 дБА; на 

робочому місці поруч з пляшкомиючою машиною шум перевищував ГДР на 

11 дБА; поруч з автоматичним «інспектором» з виявлення браку – на 9 дБА; 

апаратом розливу та закупорки – на 7 дБА; етикетувальним апаратом – на 

7дБА; упаковувальним апаратом – на 6 дБА. Шум за своїми 

характеристиками був середньо- та високочастотним з перевищенням ГДР на 

частотах 500 – 8000 Гц. На робочому місці поруч з упаковувальним апаратом 

шум перевищував ГДР на частотах 1000 – 8000 Гц. Рівень звуку на лінії 

розливу в скляну тару (з урахуванням часу впливу) становив 87,23±0,73 дБА і 

перевищував нормативні значення на 7,23 дБА.  

З даних таблиці 3.5, можна бачити, що на лінії розливу в пластикову 

тару середній рівень звуку становив 86,6±1,17 дБА. На робочому місці 

оператора, який обслуговує апарат з видуву пляшок, зафіксовано 

перевищення ГДР шуму на 6 дБА; на робочому місці поруч з апаратом 

розливу та закупорки шум перевищував ГДР на 8 дБА; поруч з 

етикетувальним апаратом – на 10 дБА; упаковувальним апаратом – на 6 дБА; 

палетайзером – на 3 дБА. На всіх робочих місцях шум за своїми 

характеристиками був середньо- та високочастотним з перевищенням ГДР на 

частотах 500 – 8000 Гц. Рівень звуку на лінії розливу в пластикову тару (з 

урахуванням часу впливу) становив 86 ±1,17 дБА і перевищував нормативні 

значення на 6 дБА. 

Як видно з таблиці 3.6, на лінії розливу в металічну тару середній рівень 

звуку становив 85±1,35 дБА. На робочому місці оператора, який обслуговує 

депалетайзер, зафіксовано перевищення ГДР шуму на 1 дБА; на робочому 

місці поруч з апаратом розливу та закупорки шум перевищував ГДР на 7,5 

дБА; поруч з пастеризатором – на 8,5 дБА; упаковувальним апаратом – на 4 

дБА; палетайзером – на 4 дБА. За своїми характеристиками шум поруч з 

апаратом розливу та закупорки, етикетувальним апаратом, упаковувальним 
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апаратом і палетайзером був середньо- та високочастотним з перевищенням 

ГДР на частотах 1000 – 8000 Гц. Шум поруч з депалетайзером перевищував 

ГДР на частотах 500 – 8000 Гц. Рівень звуку на лінії розливу в металічну тару 

(з урахуванням часу впливу) становив 84,4 ± 1,35 дБА і перевищував 

нормативні значення на 4,4 дБА. 

Більш наглядно середні рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами (Гц) на лініях розливу в скляну, 

металічну та пластикову тару наведено на рисунках 3.3, 3.4, 3.5. 

Як видно з рисунка 3.3, на лінії розливу в скляну тару середні рівні 

звукового тиску в октавних смугах перевищували ГДР на частотах 500 – 8000  

 

 

 

Рис 3.3 Рівень звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами (Гц)  на лінії розливу в скляну тару. 

 

Гц. Так, на частоті 500 Гц перевищення становило 2,8 дБ; на частоті 1000 Гц 

– 8,17 дБ; на частоті 2000 Гц – 11 дБ; на частоті 4000 Гц – 12 дБ; на частоті 

8000 Гц –  5,5 дБ. 
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Рис 3.4 Рівень звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами (Гц) на лінії розливу в пластикову тару 

 

Рис 3.5 Рівень звукового тиску (дБ) в октавних смугах з 

середньогеометричними частотами (Гц)  на лінії розливу в металеву тару. 

 

Рисунок 3.4 свідчить, що на лінії розливу в пластикову тару середні рівні 

звукового тиску в октавних смугах перевищували ГДР на частотах 500 – 8000 

Гц. Так, на частоті 500 Гц перевищення становило 5,2 дБ; на частоті 1000 Гц 

– 9 дБ; на частоті 2000 Гц – 9,6 дБ; на частоті 4000 Гц – 8,4 дБ; на частоті 

8000 Гц –  4,6 дБ. 
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Як можна бачити на рисунку 3.5, на лінії розливу в металеву тару 

середні рівні звукового тиску в октавних смугах перевищували ГДР на 

частотах 500 – 8000 Гц. Так, на частоті 1000 Гц перевищення становило 5,2 

дБ; на частоті 2000 Гц – 3,2 дБ; на частоті 4000 Гц – 2,8 дБ; на частоті 8000 

Гц –  2 дБ. 

В ході дослідження виробничої вібрації на робочих місцях операторів з 

розливу в цехах з розливу напоїв у скляну, пластикову і металеву тару було 

зареєстровано постійну загальну технологічну вібрацію типу "а". Рівні 

віброприскорення в октавних смугах та коректовані рівні за віссями Z, Х, У 

на всіх робочих місцях не перевищували допустимих значень. Еквівалентний 

коректований рівень загальної вібрації на робочих місцях з урахуванням 

часу, протягом якого оператори зазнають впливу вібрації під час зміни, не 

перевищує 41,34 дБ, при допустимому рівні 50 дБ. 

Узагальнюючи отримані дані, можна зробити висновок про те, що на 

всіх робочих місцях оператори з розливу напоїв зазнають впливу підвищених 

рівнів виробничого шуму. Рівні шуму перевищують ГДР на 1 – 11 дБА. За 

своїми характеристиками шум постійний, широкосмуговий, середньо- та 

високочастотний з перевищенням ГДР у всьому діапазоні частот з 500 до 

8000 Гц. За рівнями шуму на робочих місцях умови праці операторів з 

розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв відносяться до класів 

умов праці 3.1 (шкідливі 1 ступеня) – 3.2 (шкідливі 2 ступеня), а за рівнями 

вібрації до класу 2 (допустимі), відповідно до гігієнічної класифікації праці 

№248 від 2014 року. 

Гігієнічна оцінка мікрокліматичних умов. 

З метою вивчення мікрокліматичних умов на робочих місцях в цехах з 

розливу напоїв ПАТ «Оболонь» було оцінено температуру, відносну 

вологість, швидкість руху повітря і ТНС-індекс на постійних робочих місцях 

в теплий і холодний періоди року. 
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Оцінку результатів проведених досліджень здійснено згідно з ДСН 

3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень" з 

урахуванням характеру праці та категорії робіт. 

Одержані показники мікроклімату оцінювали за критеріями 

допустимих величин, оскільки, у зв’язку з технологічними вимогами 

виробництва та технічною недосяжністю, оптимальні умови мікроклімату не 

можуть бути забезпечені.  

Враховуючи дані вивчення технологічного процесу та оцінки важкості і 

напруженості праці було встановлено, що за критеріями ДСН 3.3.6.042-99 

"Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень" робота операторів 

належить до категорії робіт середньої важкості ІІ б. 

Одержані дані про температуру повітря, відносну вологість та 

швидкість руху повітря в робочій зоні операторів з розливу напоїв 

представлено в таблицях 3.7, 3.8 і 3.9. 

Як видно з даних таблиці 3.7,показники температури на робочих місцях 

в цеху розливу напоїв у скляну тару в теплий та холодний періоди року 

знаходилися в межах нормативних величин. Так, в теплий період року 

температура на робочих місцях на початку лінії розливу становила 

22,77±0,46°С; на середині лінії розливу – 22,9±0,28°С; на робочих місцях в 

кінці лінії розливу – 22,73±0,32°С. В холодний період року відповідні 

показники становили 17,4±0,53, 17,8±0,14 та 17,13±0,56°С. 

Показники відносної вологості повітря на більшості робочих місць при 

вимірюванні в теплий та холодний періоди року знаходилися на верхній межі 

норми. На окремих робочих місцях було зафіксовано перевищення 

нормативних значень за показниками відносної вологості повітря в теплий 

період року. Так, на робочих місцях в середині цеху було зафіксовано 

відносну вологість повітря на рівні 76,33±1,67%, що на 1,33 % вище за 

нормативне значення. 

Як видно з даних таблиці 3.8, показники температури на більшості 

робочих місць в цеху розливу напоїв у пластикову тару в теплий та холодний  
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Таблиця 3.7 

Параметри мікроклімату в цеху розливу напоїв у скляну тару ПАТ «Оболонь» в теплий (Т) та холодний (Х) періоди року 

Місце вимірів Період 

року 

Температура повітря, °С Відносна вологість повітря, % Швидкість руху повітря, м/с 

M±m Межі 

колива

нь 

Норматив 

на 

величина 

М±m Межі 

колива 

нь 

Нормативна 

величина 

М±m Межі 

колива 

нь 

Нормативна 

величина 

Робочі місця на 

початку цеху 

Т 22,77 

±0,46 

21,8- 

23,4 

27-15 73,67 

±0,33 

73 - 74 до 75 
 

0,25 

±0,03 

0,2- 

0,3 

0,5-0,2 

Х 17,4 

±0,53 

16,3- 

18,1 

21-15 71,63 

±1,45 

69-74 0,36 

±0,07 

0,27- 

0,4 

≤0,4 

Робочі місця в 

середині цеху 

Т 22,9 

±0,28 

22,1- 

23,7 

27-15 76,33 

±1,67 

73-78 0,33 

 ±0,02 

0,3- 

0,36 

0,5-0,2 

Х 17,8 

±0,14 

17,3- 

18,4 

21-15 75,67 

±0,33 

76-75 0,35 

±0,03 

0,3- 

0,4 

≤0,4 

Робочі місця в  

кінці цеху 

Т 22,73 

±0,32 

21,7- 

23,9 

27-15 75 

±1,53 

73-78 0,3 

±0,04 

0,22- 

0,36 

0,5-0,2 

Х 17,13 

±0,56 

16,1- 

17,9 

21-15 75 

±0,58 

74-76 0,3 

±0,02 

0,27- 

0,32 

≤0,4 

 

 

 

9
3
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Таблиця 3.8 

Параметри мікроклімату в цеху розливу напоїв у ПЕТ тару ПАТ «Оболонь» в теплий (Т) та холодний (Х) періоди року 

Місце вимірів Період 

року 

Температура повітря, °С Відносна вологість повітря, % Швидкість руху повітря, м/с 

M±m Межі 

коливан

ь 

Норматив

на 

величина 

М±m Межі 

коливан

ь 

Нормативн

а величина 

М±m Межі 

коливан

ь 

Нормативна 

величина 

Робочі місця на 

початку цеху 

Т 26,73 

±0,35 

26,2- 

27,4 

27-15 60,33 

±0,67 

59-61 до 75 

 

  60 
 

0,3 

±0,05 

0,22- 

0,4 

0,5-0,2 

Х 19,93 

±0,45 

19,3- 

20,8 

21-15 55,67 

±1,2 

54-58 0,27 

±0,03 

0,2- 

0,3 

≤0,4 

Робочі місця в 

середині цеху 

Т 27,7 

±0,23 

27,3- 

28,1 

27-15 55,67 

±0,33 

55-56 0,31  

±0,04 

0,27- 

0,4 

0,5-0,2 

Х 20,53 

±0,38 

19,9- 

21,2 

21-15 63,67 

±2,34 

60-68 0,19 

±0,01 

0,18- 

0,2 

≤0,4 

Робочі місця в 

 кінці цеху 

Т 26,73 

±0,59 

26,0- 

27,9 

27-15 55 

±0,58 

54-56 0,28 

±0,23 

0,25- 

0,4 

0,5-0,2 

Х 18,3 

±0,52 

17,4- 

19,2 

21-15 60 

±1,16 

58-62 0,21 

±0,02 

0,18- 

0,25 

≤0,4 

9
4 
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Таблиця 3.9 

Параметри мікроклімату в цеху розливу напоїв у металеву тару ПАТ «Оболонь» в теплий (Т) та холодний (Х) періоди року 

Місце вимірів Період 

року 

Температура повітря, °С Відносна вологість повітря, % Швидкість руху повітря, м/с 

M±m Межі 

коливан

ь 

Нормативн

а величина 

М±m Межі 

коливан

ь 

Норматив

на 

величина 

М±m Межі 

коливан

ь 

Нормативна 

величина 

Робочі місця на 

початку цеху 

Т 28,1 

±0,52 

27,2- 

29 

27-15 60  

±0,58 

59-61 до 75 
 

0,26±0,04 0,22- 

0,33 

0,5-0,2 

Х 21,57 

±0,44 

20,7- 

22,1 

21-15 67 

±1,53 

64-69 0,25±0,03 0,2- 

0,3 

≤0,4 

Робочі місця в 

середині цеху 

Т 31,9 

±0,79 

30,4- 

32,2 

27-15 77,67 

±0,33 

77-78 0,35 ±0,01 0,33- 

0,36 

0,5-0,2 

Х 25,37 

±0,58 

24,4- 

26,4 

21-15 78,67 

±0,88 

77-80 0,27±0,02 0,25- 

0,3 

≤0,4 

Робочі місця в  

кінці цеху 

Т 29,63 

±0,51 

28,7- 

30,4 

27-15 78,33 

±0,33 

78-79 0,32±0,04 0,25- 

0,4 

0,5-0,2 

Х 22,83 

±0,7 

21,9- 

24,2 

21-15 79 

±1,53 

77-82 0,31±0,01 0,3- 

0,33 

≤0,4 

9
5 
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періоди року знаходилися в межах нормативних величин. Однак, на робочих 

місцях в центрі цеху в теплу пору року фіксувалося незначне перевищення 

норми (в середньому на 0,3°С). Фактичні показники температури повітря на 

робочих місцях в цеху розливу напоїв у ПЕТ тару становили: в теплий період 

року температура на робочих місцях на початку лінії розливу становила 

26,73±0,35°С; на середині лінії розливу – 27,7±0,23°С; в кінці лінії розливу – 

26,73±0,59°С. В холодний період року відповідні показники становили 

19,93±0,45, 20,53±0,38та 18,3±0,52°С. 

Показники відносної вологості повітря на всіх робочих місць в цеху 

розливу напоїв у ПЕТ тару при вимірюванні в теплий та холодний періоди 

року знаходилися в межах норми.  

Згідно з даними таблиці 3.9, показники температури на всіх робочих 

місць в цеху розливу напоїв у металеву тару при вимірюванні в теплий та 

холодний період року перевищували нормативні значення. Так, на робочих 

місцях в теплий період року, на початку лінії розливу середнє значення 

температури повітря становило 28,1±0,52°С, на робочих місцях на середині 

лінії розливу –  31,9±0,79°С, в кінці лінії – 29,63±0,51°С. Фактичне 

перевищення нормативних величин дорівнювало 1,1°С, 4,9°С та 2,63°С 

відповідно. 

В холодну пору року на початку лінії розливу середнє значення 

температури повітря становило 21,57±0,44°С, на робочих місцях на середині  

лінії розливу – 25,37±0,58°С, в кінці лінії – 22,83±0,7°С. Фактичне 

перевищення нормативних величин дорівнювало 0,57°С, 4,37°С та 1,83°С 

відповідно. 

Показники відносної вологості повітря на робочих місць на початку 

цеху розливу напоїв у металеву тару при вимірюванні в теплий та холодний 

періоди року знаходилися в межах норми. На робочих місцях на середині та в 

кінці лінії розливу в металічну тару в теплий та холодний періоди року 

показники відносної вологості повітря перевищували нормативні значення. 

Так, в теплий період року на робочих місцях в центрі лінії розливу відносна  



97 

вологість становила 77,67±0,33%, в кінці лінії розливу – 78,33±0,33%. В 

холодний період року ці показники становили 78,67±0,88% та 79±1,53% 

відповідно. 

Як видно з даних таблиць 3.7 – 3.9, у всіх цехах, на всіх робочих місцях 

швидкість руху повітря  відповідала нормативним значенням. 

На останньому етапі вивчення параметрів мікроклімату було проведено 

оцінку шкідливості мікроклімату за зміну з врахуванням часу 

несприятливого впливу показників мікроклімату.  

Проведена оцінка дозволила зробити висновок про те, що згідно з 

гігієнічною класифікацією праці №248 від 2014 року, умови праці операторів 

з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв за показниками 

мікроклімату на 30% робочих місць відносяться до класу умов праці 3.1 

(шкідливі 1 ступеня), а на решті 70% робочих місць до класу 2 (допустимі). 

 

Гігієнічна оцінка виробничого освітлення. 

В процесі вивчення виробничого освітлення в цехах розливу напоїв 

ПАТ «Оболонь» встановлено, що в цехах розливу напоїв у пластикову та 

металічну тару використовується природнє та штучне освітлення, а в цеху 

розливу напоїв у скляну тару лише штучне освітлення. Оцінку природного 

освітлення здійснювали за значенням КПО для суміщеного освітлення, а 

штучного – за показником освітленості в люксах. Виробничі операції, які 

виконують оператори розливу напоїв, відносяться до IV розряду зорових 

робіт (середньої точності). 

Результати досліджень показали, що на всіх робочих місцях в цехах 

розливу напоїв у пластикову і металеву тару значення КПО становить 4-5,4% 

і відповідає вимогам ДБН В.2.5–28–2006 "Природне і штучне освітлення". 

Штучне освітлення на робочих місцях в цеху розливу в скляну тару, 

представлене загальним освітленням і становить 350 – 450 Лк та відповідає 

вимогам ДБН В.2.5–28–2006 "Природне і штучне освітлення". 
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Таким чином, за показниками виробничого освітлення, умови праці 

операторів з розливу напоїв відносяться до класу 2 (допустимі) згідно з 

гігієнічною класифікацією праці №248 від 2014 року. 

 

Висновки до розділу. 

Узагальнюючи отримані дані, можна зробити висновок, що оператори 

з розливу напоїв на всіх робочих місцях зазнають впливу виробничого шуму, 

а на частині  робочих і несприятливого мікроклімату.  

Провідним шкідливим фактором виробничого середовища операторів 

з розливу напоїв є постійний, широкосмуговий шум з перевищенням ГДР на 

середніх та високих частотах (500-8000 Гц.). Рівень звуку (з урахуванням 

часу впливу) на лінії розливу у скляну тару становить 87,23±0,73 дБА, в 

металічну тару – 84,4±1,35 дБА, в пластикову тару – 86±1,17 дБА. 

Температура повітря на окремих робочих місцях перевищувала 

допустимі значення на 0,7-4,9 °С. Відносна вологість повітря перевищувала 

нормативні величини на окремих робочих місць на 1-4%.  

Таким чином, згідно з “Гігієнічною класифікацією праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, затвердженою 

наказом МОЗ України №248 від 08.04 2014 року, за рівнями шуму на 

окремих робочих місцях умови праці операторів з розливу відносяться до 

класів умов праці 3.2 (шкідливі 2 ступеня); за параметрами мікроклімату – на 

30% робочих місць відносяться до класу умов праці 3.1 (шкідливі 1 ступеня), 

а на решті 70% робочих місць до класу 2 (допустимі); за показниками 

важкості та напруженості трудового процесу – до класу умов праці 2 

(допустимі). В цілому умови праці операторів з розливу відносяться до класу 

шкідливості 3.2. (шкідливі 2 ступеня). 

Матеріали досліджень представлено в публікаціях: 239-246. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства значна частина галузей 

економіки характеризується впливом шкідливих та небезпечних умов праці 

на здоров’я працюючих. Як можна бачити з розділу 3, оператори з розливу 

напоїв ПАТ «Оболонь» зазнають на робочих місцях негативного впливу 

постійного широкосмугового шуму з перевищенням ГДР на середніх та 

високих частотах, нагрівального мікроклімату в теплу пору року, їх робота 

характеризується несприятливим режимом праці, емоційними та сенсорними 

навантаження. 

Рівень шуму (з урахуванням часу впливу за зміну) на лінії розливу у 

скляну тару становить 87,23±0,89 дБА; в металічну тару – 84,4±1,51 дБА; в 

пластикову тару – 86±1,3 дБА. За своїми характеристиками шум постійний, 

широкосмуговий з перевищенням ГДР на середніх та високих частотах. 

Температура повітря на окремих робочих місцях перевищувала допустимі 

значення на 0,7-4,9 °С. Відносна вологість повітря перевищувала нормативні 

величини на окремих робочих місць на 1-4%. Крім того, оператори з розливу 

зазнають впливу емоційних і сенсорних навантажень, несприятливого 

режиму праці. 

Для оцінки здоров’я працівників ПАТ «Оболонь» нами було 

проаналізовано результати медичних оглядів даної групи  працівників за 

період з 2011 по 2015 роки. У відповідності до часу проведення медичних 

оглядів було сформовано 4 професійні групи. До 1 групи ввійшли 149 

операторів з розливу напоїв, які проходили медичний огляд у 2011 році, до 2 

–  131 оператор з розливу, які проходили медичний огляд у 2013 році, до 3 – 

156 операторів з розливу, які проходили медичний огляд у 2015 році. 

Контрольну групу було сформовано з 50 працівників ПАТ «Оболонь», які не 
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мали контакту з інтенсивним виробничим шумом та проходили періодичний 

медичний огляд у 2013 році. 

Дані про частоту виявлених під час проведення медичного огляду 

хвороб у трьох основних та контрольній групах, наведені в таблиці 4.1. 

Із даних цієї таблиці видно, що у 45,56% осіб у 2011 році, у 58,54% 

осіб у 2013 році; у 56,96% осіб у 2015 році та у 66,00% осіб контрольної 

групи при проведенні медичного огляду наявність хвороб не була 

встановлена. У всіх інших обстежених осіб були виявлені ті чи інші хвороби 

різних органів і систем організму. Ці дані свідчать про наявність тенденції до 

зростання загальної захворюваності в групах працівників шумових професій 

в порівнянні з контрольною групою, що можна пояснити негативним 

впливом на здоров’я умов праці на їх робочих місцях. 

У частини працівників під час періодичних медичних оглядів було 

діагностовано сенсоневральну приглухуватість (СНП). Так, у 2011 році її 

діагностували у 5,36% осіб, у 2013 - 3,04%, а у 2015 - 6,40%.  В контрольній 

групі СНП не була виявлена у жодного працівника. Виявлено статистично 

достовірні відмінності між кожною з основних та контрольною групами за 

частотою виявлення СНП (р≤0,05). Ця патологія, як відомо, є специфічним 

проявом негативної дії на людину високих рівнів шуму. 

В ході досліджень встановлено, що частота виявлення хвороб системи 

кровообігу серед операторів з розливу напоїв, за даними періодичних 

медичних оглядів у 1-3 групах, була статистично достовірно (р≤0,05) вищою 

за частоту виявлення цих хвороб в контрольній групі (рисунок 4.1). Так, у 

першій групі цей показник становив 26,13%; другій групі – 28,188%; у третій 

групі – 24,32%, а в 4 (контрольній) групі він був на рівні 12%. 

Як видно на рисунка 4.1, під час медичних оглядів було визначено 

тенденцію до зростання частоти виявлення гіпертонічної хвороби серед 

операторів з розливу напоїв. Так, в 2011 році дану патологію діагностували у 

11,39% операторів з розливу, в 2013 - 7,60%, в 2015 – 7,68%, в той час, як в 

контрольній групі, цей показник був на рівні 6,00%. 



101 

Таблиця 4.1 

Частота виявлених при медичному огляді хвороб (%) 

 

Найменування хвороб 

1 група 

(2011 р.)% 

2 група 

(2013 р.)% 

3 група 

(2015 р.)% 

4 група 

(контроль)% 

1. Хвороб не виявлено 45,56±4,08* 58,54±4,30 56,96±3,96 66±6,70 

2. Сенсоневральна приглухуватість 5,36±1,85* 3,04±1,50* 6,40±1,96* 0 

3. Хвороби системи кровообігу у т. ч. 26,13±3,60* 28,88±3,96** 24,32±3,43* 12,00±4,56 

- гіпертонічна хвороба 

- вегето-судинна дистонія 

11,39±2,60 

12,06±2,67** 

7,6±2,32 

16,72±3,26** 

7,68±2,13 

12,16±2,61** 

6,00±3,36 

2,00±1,96 

4. Хвороби нервової системи 0,67±0,67 1,52±2,07 1,92±1,10 2,00±1,98 

5. Хвороби органів травлення 4,69±1,73 0 0,64±0,64 4,00±2,77 

6. Хвороби органів дихання 3,35±1,47 4,56±1,82 2,56±1,26 2,00±1,98 

7. Інші хвороби 17,42±4,07 16,72±3,26* 22,40±3,34 32,00±6,60 

 

Примітка. 

* різниця між дослідною та контрольною групою статистично достовірна з вірогідністю р≤0,05 

** різниця між дослідною та контрольною групою статистично достовірна з вірогідністю р≤0,001

1
01
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Рис. 4.1 Частота виявлення (%) серед операторів з розливу напоїв 

хвороб системи кровообігу за даними періодичних медичних оглядів у 

дослідних та контрольній групах 

 

Примітка. 

* різниця між дослідною та контрольною групою статистично 

достовірна з вірогідністю р≤0,05 

** різниця між дослідною та контрольною групою статистично 

достовірна з вірогідністю р≤0,001 

 

Також, було встановлено, що частота виявлення серед операторів з 

розливу напоїв вегето-судинної дистонії (ВСД) у 2011, 2013 і 2015 роках, 

статистично достовірно (р≤0,001), вища за частоту даної патології в 

контрольній групі. Так, в 2011 році цей показник становив 12,06%; 2013 - 

16,72%; в 2015 - 12,16%, проти  2,00% у контрольній групі. 

Статистично достовірних відмінностей кількісних показників 

виявлених у операторів з розливу за даними періодичних медичних оглядів у 

2011, 2013 і 2015 роках та контрольної групи хвороб органів дихання, 

травлення, нервової системи не встановлено. Але, в 2013 році спостерігалося 

статистично достовірне (р≤0,05) збільшення, у порівнянні з контролем, 
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частоти захворювань ендокринної системи, опорно-рухового апарату, органу 

зору та його придатків, які віднесено до категорії «інші»). А у 2011 

відзначалося статистично достовірне (р≤0,05) зменшення, в порівнянні з 

контролем, відсотка осіб в яких патології виявлено не було. 

Додатково, нами був проведений поглиблений аналіз даних 

періодичних медичних оглядів операторів з розливу напоїв з метою 

виявлення залежності між віком та стажем роботи в умовах впливу 

виробничого шуму та частотою виявлення хвороб. 

Результати порівняльного аналізу частоти виявлення СНП серед 

операторів з розливу напоїв в залежності від їх віку та стажу роботи в умовах 

впливу інтенсивного виробничого шуму представлено у таблиці 4.2 та 4.3. 

 

Таблиця 4.2 

Частота виявлення сенсоневральної приглуховатості у осіб дослідних і 

груп в залежності від віку (%) 

Групи Вікові підгрупи 

<40 40-50 50 і < 

1 5,48±2,66 5±3,45 5,56±3,82 

2 1,43±1,42 5,26±3,62 4,35±4,25 

3 2,78±1,94 9,08±4,33 10,00±4,74 

 

Як видно з даних в таблиці 4.2, частота виявлення СНП має тенденцію 

до збільшення зі збільшенням віку працюючих. Так, у підгрупах працівників 

віком до 40 років 1-3 основних груп, частота виявлення СНП становила 

5,48±2,66; 1,43±1,42 і 2,78±1,94%  відповідно. А в підгрупі працівників віком 

50 і більше років відповідні показники дорівнювали 5,56±3,82; 4,35±4,25 

і10,00±4,74 відсотків відповідно. 
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Таблиця 4.3 

Частота виявлення сенсоневральної приглуховатості у осіб дослідних 

груп в залежності від стажу (%) 

Групи Стажові підгрупи 

<5 5-10 10 і < 

1 1,67±1,65 

 

6,25±3,03 

 
12±6,45 

2 
0 

5,45±2,93 

 
5,88±5,71 

3 
0 

5,16±2,9 

 
22,61±7,51* 

Примітка. 

* різниця між підгрупами працівників зі стажем до 5 років та більше 

10 статистично достовірна з вірогідністю р≤0,05 

 

Як свідчать дані таблиці 4.3, зі збільшенням стажу роботи в умовах 

впливу шуму збільшується частота виявлення СНП. Так, у 3 групі можна 

бачити статистично достовірно більшу частоту виявлення цієї хвороби в 

підгрупах працівників зі стажем більше 10 років у порівнянні з підгрупами 

працівників зі стажем до 5 років. А в 1 групі фіксується тенденція до 

зростання частоти виявлення СНП. 

Дані детального аналізу частоти виявлення системи кровообігу серед 

операторів з розливу представлено в таблицях 4,4 і 4,5. 

Як можна бачити в таблиці 4.4, у всіх вікових підгрупах основних 

груп спостерігається достатньо висока частота виявлення хвороб системи 

кровообігу. Особливу увагу, привертає до себе той факт, що у підгрупах 

операторів з розливу віком до 40 років всіх дослідних груп частота розвитку 

захворювань серцево-судинної системи статистично достовірно вища за 

відповідний показник у відповідній підгрупі контрольної групи. Це можна 

пояснити неспецифічним впливом виробничого шуму на організм операторів 
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з розливу та, як наслідок, більш раннім розвитком захворювань системи 

кровообігу серед цього контингенту працюючих. 

 

Таблиця 4.4 

Частота виявлення хвороб системи кровообігу у осіб основних і 

контрольної груп в залежності від віку (%) 

 

Групи 

Вікові підгрупи 

<40 40-50 50 і < 

1 26,03±2,66* 25±3,45 22,22±3,82 

2 25,71±5,22* 28,95±7,36 39,13±10,18 

3 16,68±4,39* 24,97±6,53 37,50±7,65 

4 2,78±2,74 22,22±13,86 60,00±21,90 

Примітка. 

* різниця між основною та контрольною групою статистично 

достовірна з вірогідністю р≤0,05 

          Таблиця 4.5 

Частота виявлення хвороб системи кровообігу у осіб основних і 

контрольної груп в залежності від стажу (%) 

Групи Стажові підгрупи 

<5 5-10 10 і < 

1 13,33±4,39* 34,38±5,94 36±9,6 

2 16,95±5,11* 36,36±6,21 47,06±12,11 

3 16,39±4,52* 30,96±6,07 29,07±8,16 

4 2,44±2,41 24,99±17,68 66,66±27,22 

Примітка.* різниця між основною та контрольною групою статистично 

достовірна з вірогідністю р≤0,05 

Аналізуючи дані таблиці 4.5, можна відзначити тенденцію до 

зростання частоти виявлення захворювань системи кровообігу у всіх групах 

зі зростанням стажу роботи та статистично достовірне збільшення частоти 

розвитку захворювань системи кровообігу в підгрупах операторів з розливу 

зі стажем до 5 років усіх дослідних груп, у порівнянні з контролем. Ці дані є 
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додатковим свідченням неспецифічного впливу шуму на організм 

працюючих. 

Дані про залежність частоти виявлення гіпертонічної хвороби серед 

операторів з розливу від їх віку і стажу роботи в шкідливих умовах 

представлено на рисунку 4.2, та 4.3. 

 

Рис 4.2 Частота виявлення гіпертонічної хвороби у осіб дослідних 

груп в залежності від віку (%) 

 

Рисунки 4.2 і 4.3 свідчать про те, що частота виявлення гіпертонічної 

хвороби в основних групах має чітку тенденцію до зростання зі збільшенням 

віку працюючих та стажу їх роботи в умовах впливу виробничого шуму. 

Найвищі значення цього показника зафіксовано у підгрупах працівників 

віком більше 50 років і працівників зі стажем більше 10 років. У підгрупах 

працівників зі стажем більше 10 років 1-3 основних груп частота 

діагностування гіпертонічної хвороби становила 32±9,33; 35,29±11,59 та 

25,84±7,86 % відповідно. Даний показник у підгрупах працівників віком 

більше 50 років у 1-3 дослідних групах був визначений на рівні 16,67±6,32%; 

30,43±9,59; 20±6,21 відповідно. 

Привертають до себе увагу результати, які були отримані під час 

деталізованого аналізу частоти виявлення ВСД серед операторів з розливу 

напоїв. Так, в основних групах не встановлено жодного випадку гіпотонічної 
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форми ВСД. А частота виявлення гіпертонічної форми ВСД, у всіх основних 

групах, була статистично достовірно вищою за частоту діагностування 

змішаної форми захворювання (рис 4.4). 

 

 

Рис 4.3 Частота виявлення гіпертонічної хвороби у осіб дослідних 

груп в залежності від стажу (%) 

 

Результати отримані в ході вивчення залежності частоти виявлення 

ВСД від віку та стажу працюючих подано в таблицях 4,6 і 4,7. 

Аналізуючи дані таблиці 4.6 та 4.7, можна бачити значну частоту 

встановлення ВСД серед молодих працівників з малим стажем та тенденцію 

до зниження частоти виявлення ВСД у всіх групах зі зростанням віку та 

стажу роботи. Отримані дані можна пояснити присутністю негативного 

впливу виробничого шуму, що призводить до збільшення частоти розвитку 

ВСД у молодому віці, та переходом ВСД у більш важку патологію, зокрема 

гіпертонічну хворобу, що забезпечує зниження частоти виявлення даної 

патології у старших вікових групах та групах із більшим стажем роботи. 
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Рис. 4.4  Частота виявлення (%) серед операторів з розливу напоїв 

гіпертонічної та змішаної форм ВСД за даними періодичних медичних 

оглядів у основних та контрольній групах 

Примітка. 

* різниця між частотою виявлення різних форм захворювання 

статистично достовірна з вірогідністю р≤0,001 

          Таблиця 4.6 

Частота виявлення ВСД у осіб основних груп в залежності від віку (%) 

Групи Вікові підгрупи 

<40 40-50 50 і < 

1 17,81±4,48 5±3,45 5,56±3,82 

2 22,86±5,02 10,53±4,98 8,7±5,88 

3 16,68±4,81 13,62±5,31 2,5±2,24 

 

Таблиця 4.7 

Частота виявлення ВСД у осіб основних груп в залежності від стажу (%) 

Групи Стажові підгрупи 

<5 5-10 10 і < 

1 16,67±4,81 9,38±3,64 4±3,92 

2 18,5±5,34 11,67±4,12 5,88±5,71 

3 8,94±3,54 13,76±4,52 16,15±7,22 
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Висновки до розділу 

Проаналізувавши дані клініко-статистичних досліджень можна 

стверджувати про наявність специфічного та неспецифічного негативного 

впливу виробничого шуму на обстежених операторів з розливу напоїв. 

На наявність специфічного впливу виробничого шуму вказують, перш 

за все, статистично достовірно вища частота виявлення СНП серед 

операторів з розливу в порівнянні з працівниками, які не зазнавали впливу 

інтенсивного виробничого шуму. Так, у 1 основній групі її діагностували у 

5,36% осіб, у 2 - 3,04%, а у 3 - 6,40% працівників. У контрольній групі СНП 

не була виявлена у жодного працівника. 

Присутність неспецифічного впливу підтверджується статистично 

достовірно вищою частотою виявлення серед операторів з розливу хвороб 

серцево-судинної системи (зокрема, ВСД) та тенденцією до зростання 

частоти виявлення в даному контингенті працюючих гіпертонічної хвороби. 

Так, у першій групі частота виявлення хвороб системи кровообігу становила 

26,13%; у другій групі – 28,188%; у третій групі – 24,32%, а в 4 (контрольній) 

групі вона була на рівні 12%. 

Наші дані узгоджуються з результатами інших дослідників. Зокрема, 

статистично достовірне збільшення частоти сенсоневральної приглухуватості 

та хвороб серцево-судинної системи було виявлено серед працівників 

«шумових» професій машинобудівної, вугільної та інших галузей 

промисловості [6, 32,73]. 

Матеріали досліджень представлено в публікаціях: 243, 244, 246. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ ПРАЦЮЮЧИХ 

 

Як зазначалося вище, біологічний вік є ефективним, простим та 

загальнодоступним критерієм оцінки здоров’я як окремих людей, так і груп 

населення. Він все більш широко використовується в сучасній медицині, 

зокрема, в медицині праці, для донозологічної діагностики патологічних 

процесів в організмі, спричинених впливом на організм комплексу 

внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Відомо, що вагомим чинником негативного впливу на здоров’я людей 

та, як наслідок, прискорення темпів старіння популяції є шкідливі та 

небезпечні умови праці. В літературі достатньо широко висвітлено проблему 

прискорення старіння в групах людей, які зазнають на робочих місцях 

впливу підвищених рівнів шуму в комплексі з іншими факторами 

виробничого середовища. Зокрема, відповідні дослідження проводилися в 

авіабудівній, автотранспортній та ряді інших галузей [6, 189]. Однак, 

інформації про вплив умов праці на темпи старіння працівників підприємств 

з виготовлення та розливу напоїв в літературі не представлені. 

З метою оцінки несприятливого впливу умов праці на операторів 

цехів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв нами вивчено 

біологічний вік працівників ПАТ «Оболонь» та проаналізовано причинно-

наслідкові зв’язки між умовами праці та показниками їх біологічного віку. 

В ході проведення оцінки біологічного віку нами було сформовано дві 

групи працівників (загальна кількість обстежених – 117 осіб). До основної 

групи увійшло 75 працівників, рівні шуму на робочих місцях яких 

перевищували нормативні величини (в основному, оператори з розливу 

напоїв), до контрольної групи увійшло 42 особи, робота яких не була 

пов’язана з впливом інтенсивного виробничого шуму. 

Таблиця 5.1 відображає розподіл за віком працівників основної та 

контрольної груп.  
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Таблиця 5.1  

Розподіл основної та контрольної груп за віком працівників 

Вікові групи, років Кількість обстежених 

Основна група Контрольна група 

до 39 33(44%) 22 (52,4%) 

40-49 17 (22,7%) 7 (16,6%) 

50 і ˂ 25 (33,3%) 13 (31%) 

Всього 75(100%) 42(100%) 

 

Як видно з даних в таблиці 5.1, в основній та контрольній групах 

переважали працівники молодого віку, до 39 років (44% та 52,4% 

відповідно). Така тенденція є поширеною серед галузей промисловості, які 

розвиваються, та має враховуватися при оцінці впливу умов праці на темпи 

старіння робітників.  

В таблиці 5.2 представлено розподіл працівників основної та 

контрольної груп за стажем роботи. 

Таблиця 5.2 

Розподіл основної та контрольної груп за стажем працівників 

Стаж, років Кількість обстежених 

Основна група Контрольна група 

До 10 р 36(47,9%) 18(42,8%) 

11-15 р. 16(21,3%) 8(19,1%) 

16 і ˂ 23(30,7%) 16(38,1%) 

Всього 75(100%) 42(100%) 

  

З даних таблиці 5.2 видно, що в обох групах переважали працівники зі 

стажем до 10 років (в основній групі 47,9% працівників мали стаж до 10 

років, а в контрольній – 42,8%). 
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Як в основній, так і контрольній групах переважали чоловіки, що 

обумовлено специфікою даної галузі промисловості. В основній групі 

чоловіків 93,1%, а в контрольній – 76,2%. 

Аналізуючи дані таблиць 5.1 і 5.2, можна зробити висновок про 

достатньо високу однорідність основної та контрольної груп за стажем та 

віком працівників. 

В ході дослідження біологічного віку працюючих нами було 

визначено ряд показників. Зокрема, для жінок: пульсовий артеріальний тиск; 

статичне балансування на одній нозі; маса тіла; суб'єктивна оцінка здоров’я. 

Для чоловіків: систолічний артеріальний тиск, мм.рт.ст.; статичне 

балансування на одній нозі, с.; тривалість затримки дихання після глибокого 

вдиху, с.; суб'єктивна оцінка здоров'я. Детальну характеристику процесу їх 

визначення представлено в розділі 2. 

На проміжних етапах вивчення біологічного віку працюючих нами 

було проведено оцінку окремих показників, необхідних для визначення 

біологічного віку. 

Так, нами було опрацьовано дані про артеріальний тиск працівників 

обох груп і проведено порівняльну оцінку середніх значення систолічного, 

діастолічного і пульсового артеріального тиску в основній та контрольній 

групах (таблиця 5.3). 

Таблиця 5.3 

Порівняльна оцінка середніх значень систолічного, діастолічного і 

пульсового артеріального тиску в основній і контрольній групі 

Група/показник САТ (мм.рт.ст.) ДАТ(мм.рт.ст.) ПАТ(мм.рт.ст.) 

Основна група 144,7±1,74* 86,3±1,24** 58,6±1,25* 

Контрольна група 130,8±2,18 80,5±2,20 50,3±1,53 

Примітка: * — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, 

р<0,001;  

** — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, р<0,05. 
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Як можна бачити з даних таблиці 5.3, нами встановлено статистично 

достовірну різницю між показниками артеріального тиску в основній і 

контрольній групах. Середнє значення в основній групі систолічного тиску 

становило 144,7±1,74 мм.рт.ст, діастолічного - 86,3±1,24 мм.рт.ст, пульсового 

- 58,6±1,25 мм.рт.ст. В контрольній групі ці показники становили 130,8±2,18, 

80,5±2,20 і 50,3±1,53 мм.рт.ст відповідно. 

Виявлення нами достовірної різниці між показниками артеріального 

тиску в основній і контрольній групі може слугувати додатковим доказом 

несприятливого впливу умов праці на організм працюючих з первинним 

ураженням системи кровообігу. 

Додатково було вивчено, отримані в ході оцінки темпів старіння 

працівників, показники тривалості їх статичного балансування на одній нозі. 

Результати аналізу даних показників представлено в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Порівняльна оцінка середніх значень статичного балансування на 

одній нозі пацієнтів в основній і контрольній групі 

Група/показник Статичне балансування на одній 

нозі, с 

Основна група 4,98±0,36* 

Контрольна група 17,40±3,18 

Примітка: * — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, 

р<0,001;  

 

Згідно з даними таблиці 5.4, час балансування на одній нозі 

працівників в основній групі статистично достовірно нижчий за даний 

показник в контрольній, 4,98± 0,36 с і 17,40± 3,18 с відповідно. 

Така різниця в показниках статичного балансування, на нашу думку, 

може свідчити про наявність функціональних порушень в роботі 

вестибулярного апарату працівників. Як відомо, порушення роботи 
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вестибулярного апарату, поряд зі змінами в слуховому аналізаторі, є 

специфічним проявом несприятливого впливу шуму на організм працівників. 

Опрацювавши анкети суб’єктивної оцінки здоров’я, ми мали 

можливість визначити індекс самооцінки здоров’я працівників (рис 5.1).  

 

Рис. 5.1 Індекс самооцінки працівниками здоров’я 

Примітка: * — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, 

р<0,001;  

 

Як можна бачити з рисунку 5.1, в основній групі індекс самооцінки 

здоров’я статистично був достовірно вищий за цей показник в контрольній 

групі (7,1 і 4,93 відповідно). Відповідно  до методики оцінки біологічного 

віку, збільшення індексу самооцінки здоров’я свідчить про більш негативну 

оцінку свого здоров’я працівниками основної групи в порівнянні з 

контрольною. 

В ході поглибленого вивчення даних, отриманих з анкет суб’єктивної 

оцінки стану здоров’я, нами було оцінено частоту пред’явлення 

працівниками ряду скарг. Зокрема, скарг на зниження слуху, шум у вухах, 

головні болі, погіршення сну, головокружіння, погіршення пам’яті та уваги, 

емоційну нестійкість, парестезії, задишку при фізичному навантаженні, болі 

в області серця, погіршення функції опорно-рухового апарату, розлади ШКТ, 

погіршення зору, погіршення працездатності. Також, визначено 

співвідношення даних оцінки працівниками свого здоров’я по шкалі «добре», 

«задовільно», «погано» і «дуже погано». 

Отримані нами результати представлено в таблиці 5.5. 
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Як видно з даних таблиці 5.5, працівники основної групи статистично 

достовірно частіше ніж працівники контрольної групи пред’являли скарги на 

зниження слуху, погіршення сну, погіршення пам’яті і уваги, парестезії, 

метеочутливість, погіршення працездатності. Так, в основній групі частота їх 

пред’явлення становила: зниження слуху - 14,7±4,08%, погіршення сну - 

80,0±4,61%, погіршення пам’яті та уваги - 29,3±5,25%, парестезії - 

24,0±4,93%, 

Таблиця 5.5 

Дані поглибленого вивчення результатів суб’єктивної оцінки стану 

здоров’я працюючих 

Скарги 
Основна 

група 

Контрольна 

група 

Зниження слуху 14,7±4,08** 2,4±2,35 

Шум у вухах 9,3±3,35 4,8±3,29 

Головні болі 22,7±4,83 31,0±7,13 

Погіршення сну 80,0±4,61* 45,2±7,68 

Головокружіння 5,3±2,59 9,5±4,53 

Погіршення памяті, уваги 29,3±5,25* 7,1±3,97 

Емоційна нестійкість 13,3±3,92 9,5±4,53 

Парестезії 24,0±4,93** 9,5±4,53 

Задишка при навантаженні 44,0±5,73 35,7±7,39 

Болі в області серця 16,0±4,23 16,7±5,75 

Погіршення стану опорно-

рухового апарату 
36,0±5,54 47,6±7,71 

Розлади ШКТ 38,7±5,62 33,3±7,27 

Погіршення зору 42,7±5,71 33,3±7,27 

Метеочутливість 40,0±5,65** 21,4±6,33 

Погіршення працездатності 5,3±2,59** 0,0 

Оцінка стану: добре 38,7±5,62 42,9±7,64 

Оцінка стану: задовільно 61,3±5,62 54,8±7,68 

Оцінка стану: погано 0 2,4±2,35 

Примітка: * — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, 

р<0,001;  

** — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, р<0,05. 
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метеочутливість - 40,0±5,65, погіршення працездатності - 5,3±2,59. В 

контрольній групі ці показники було визначено на рівні 2,4±2,35%, 

45,2±7,68%, 7,1±3,97%, 9,5±4,53%, 21,4±6,33% та 0,0% відповідно. Більш 

наочно ці дані представлено на рисунку 5.2. 

Крім того, виявлено тенденцію до збільшення частоти скарг на шум у 

вухах серед працівників основної групи (9,3±3,35% і 4,8±3,29% в основній та 

контрольній групах відповідно). 

Особливу увагу на себе звертають статистично достовірне збільшення 

частоти скарг на зниження слуху та тенденція до зростання частоти скарг на 

шум у вухах в основній групі. Ці дані, вказуючи на порушення слухової 

функції в операторів з розливу, можуть свідчити про специфічний вплив 

виробничого шуму на організм працюючих. 

 

 

Рис. 5.2. Частота пред’явлення працівниками скарг  

 

Погіршення сну, пам’яті, уваги, парестезії, метеочутливість можуть 

свідчити про порушення в роботі нервової системи, зокрема дисбаланс 
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вегетативної нервової системи, як наслідок неспецифічного впливу 

виробничого шуму. 

Отримані дані співзвучні з результатами проведеного нами аналізу 

профілактичних медичних оглядів  (розділ 4) і даними літератури [6, 32].  

Як видно на рисунку 5.3, аналіз даних визначення значення показника 

затримки дихання на вдосі виявив, що в контрольній групі середнє його 

значення статистично достовірно вище за відповідне середнє значення в 

контрольній групі (66,59± та 54,59± відповідно). 

 

 

Рис. 5.3 Середні значення показників затримки дихання на вдосі в 

основній та контрольній групі 

 

Результати визначення біологічного віку в різних вікових групах 

основної та контрольної груп представлено в таблиці 5.6. 

Як видно з даних таблиці 5.3, в ході досліджень нами було виявлено 

прискорені темпи старіння робітників «шумових» професій порівняно з 

контрольною групою. 

Середнє значення показника БВ-НБВ у робітників "шумових" 

професій становила 9,44±1,97 роки, що майже на 10 років більше ніж в 

контрольній, де цей показник складав 0,25±0,94 років та відповідав 

популяційним стандартам.  

Максимальне випередження показників БВ над НБВ виявлено у 

вікових групах до 39 років. У цих підгрупах основної та контрольної груп 
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показник становив14,06±0,99 та 2,08±1,25 років відповідно. Також, нами 

було виявлено тенденцію до зниження темпів постаріння зі збільшенням віку 

працюючих. У той час, як у віковій підгрупі до 39 років основної групи 

середнє значення показника БВ-НБВ становив 14,06±0,99 років, у віковій 

підгрупі 50 років і вище цей показник становив 4,16±1,49 років. 

 

Таблиця  5.6 

Показник “біологічний вік” – “належний біологічний вік” працівників 

різних вікових груп 

Вікові 

групи, 

років 

Основна група Контрольна група  

Кількість 

обстежен

их  

Стаж 

роботи на 

підприємс

тві, років 

(M±m)  

БВ-НБВ, 

 років 

 (M±m)  

Кількіс 

ть 

обстеже

них  

Стаж 

роботи на 

підприєм

стві, 

років 

(M±m)  

БВ-НБВ, 

років 

(M±m)  

Загальна 

група 

75 

(100%)  

14,44± 

1,06 

9,44± 

0,88*  

42 

(100%)  

15,29± 

1,71 

-0,25± 

0,94  

до 39  33 

(44%)  

9,61± 

0,71 

14,06±  

0,99*  

22  

(52,4%)  

8,5± 

0,87 

2,08±  

1,25 

40-49  17 

 (22,7%)  

13,06± 

1,62 

8,24±  

1,37*  

7  

(16,6%)  

17,14± 

3,58 

0,37± 

1,25 

50 і ˂  25  

(33,3%)  

21,76± 

2,19 

4,16± 

 1,49*  

13  

(31%)  

25,77± 

3,34 

-4,52± 

 1,79 

Примітка: * — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, 

р<0,05; 

 

Під час аналізу залежності показника біологічного віку від стажу 

роботи (таблиці 5.7), максимальне випередження показників БВ над НБВ 

виявлено у групах працівників зі стажем роботи в таких умовах до 10 років. 
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У даних підгрупах основної та контрольної груп даний показник становив 

12,26±1,32 та 1,31±1,64 відповідно. У підгрупах зі стажем 11-15 років 

показник БВ-НБВ становив 7,47± 1,65 років для основної групи та1,80± 2,20 

для контрольної. Найменші значення показника БВ-НБВ виявлено за 

максимального стажу роботи на підприємстві. Для основної групи – 

6,81±1,42 років, для контрольної – «-»2,29±1,35 років. Це вказує на те, що не 

тільки зі збільшенням віку, а й зі збільшенням стажу темпи старіння 

працівників знижуються. 

Таблиця 5.7 

Показник “біологічний вік” – “ належний біологічний вік” працівників 

різних стажованих груп 

Стаж, років Основна група  Контрольна група  

Кількість 

обстежених  

БВ-НБВ, років 

(M±m)  

Кількість 

обстежених  

БВ-НБВ, 

років (M±m)  

Загальна група  75(100%)  9,44±0,88*  42(100%)  -0,25±0,98 

До 10 р  34(45,3%)  12,26± 1,32*  18(42,8%)  1,31± 1,64  

11-15 р.  18(24%)  7,47± 1,65**  8(19,1%)  1,80± 2,20  

16 і ˂  23(30,7%)  6,81± 1,42*  16(38,1%)  -2,29± 1,35  

Примітка: * — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, 

р<0,001;  

** — Відмінності у порівнянні з контролем достовірні, р<0,05; 

 

Звертає на себе увагу і той факт, що показники біологічного віку у 

всіх вікових та стажових підгрупах були статистично достовірно вищими ніж 

аналогічні показники в контрольній групі. Це дозволяє робити висновки про 

наявність негативного впливу умов праці на працюючих основної групи. 

Відповідно до загальноприйнятої класифікації [189], перевищення 

показника БВ-НБВ в основній групі популяційного стандарту на 9,44±1,97 

років дозволяє зробити висновок про те, що функціональний стан здоров’я 
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операторів з розливу напоїв може бути віднесено до V функціонального 

класу. Це свідчить про різке прискорення темпів старіння та загрозливий 

стан здоров’я даного контингенту працівників і вказує на необхідність 

проведення комплексу лікувальних та профілактичних заходів з метою 

покращення здоров’я працюючих.   

Прискорені темпи старіння робітників основної групи можна 

пояснити неспецифічним впливом інтенсивного виробничого шуму на 

організм. Додатковим підтвердженням цього є те, що отримані нами дані 

збігаються з результатами ряду інших досліджень спрямованих на вивчення 

впливу умов праці робітників «шумових» професій в інших галузях 

промисловості на темпи їх старіння. 

За даними ряду досліджень [6, 94], неспецифічний вплив інтенсивного 

шуму на організм передує ураженню слухового аналізатора. Такий 

неспецифічний вплив, на думку авторів, характеризується змінами, в першу 

чергу, з боку серцево-судинної та центральної нервової систем. Це 

проявляється підвищенням артеріального тиску, порушенням роботи серця, 

тахікардією, спазмом периферійних судин, порушенням діяльності ШКТ 

(уповільненням перистальтики шлунку зі зменшенням секреції і кислотності 

шлункового соку), підвищенням збудливості, зниженням працездатності і 

уваги. Вказані зміни можуть слугувати причиною прискорених темпів 

старіння. 

Отримані нами дані про те, що зі збільшенням віку та виробничого 

стажу темпи старіння робітників уповільнюються, збігаються з результатами 

досліджень в інших галузях виробництва [6, 189]. Це можна пояснити 

стихійним професійним відбором — накопиченням у старших вікових групах 

більш стійких і резистентних осіб; збільшенням адаптаційних можливостей 

до впливу шкідливих умов праці працівників зі стажем; більшою чутливістю 

молодого організму до негативного впливу виробничих та екологічних умов 

тощо [6]. 

Матеріали досліджень представлено в публікаціях: 241, 242, 247, 248.  
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РОЗДІЛ 6 

ОЦІНКА СТАНУ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ТА 

ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПОГЛИБЛЕНОГО КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

Шум є одним з провідних факторів ризику розвитку професійних 

захворювань в умовах сучасного виробництва. Негативний вплив шуму на 

організм людини відомий давно і станом на сьогодні є достатньо добре 

вивченим. Зокрема, загальновідомим фактом є здатність шуму впливати на 

всі відділи слухового аналізатора та діяти системно, в першу чергу вражаючи 

серцево-судинну та центральну нервову системи. Однак, питання патогенезу, 

ефективної діагностики, лікування та профілактики «шумової» патології 

залишаються не до кінця вивченими. 

Поряд з іншими, на підприємствах з виготовлення та розливу напоїв з 

року в рік зростає кількість працюючих в умовах впливу на робочих місцях 

інтенсивного виробничого шуму. Та, попри це, нами знайдено лише 

поодинокі дослідження спрямовані на вивчення шуму на організм даного 

контингенту працюючих і не знайдено жодних даних про вплив шуму на стан 

центральних відділів їх слухового аналізатора і церебральну гемодинаміку. 

Для поглибленого дослідження функції периферичного і центральних 

відділів слухового аналізатора та стану церебральної гемодинаміки нами 

було обстежено 37 працівників «шумових» професій (в основному операторів 

з розливу напоїв ПАТ «Оболонь») та 15 соматично і отологічно здорових 

осіб, які не зазнавали впливу виробничого шуму. Нами детально 

проаналізовано скарги пацієнтів, та виконано їх обстеження з використання 

тональної порогової та надпорогової аудіометрії, реєстрації 

коротколатентних та довголатентних слухових викликаних потенціалів, 

реоенцефалографії.  
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6.1 Детальний аналіз скарг обстежених працівників 

Перш за все нами було ретельно проаналізовано скарги обстежених 

робітників (табл. 6.1.1, рис. 6.1.1). При цьому ми звертали увагу як на 

ауральні (з боку слухової системи), так і загальні, системні скарги. 

Таблиця 6.1.1 

Частота скарг операторів з розливу безалкогольних та 

слабоалкогольних напоїв з порушенням слухової функції  

Скарги 

Кількість хворих 

n=37 % (абс.) 

 Зниження слуху 10,8 (4) 

Суб’єктивний шум 21,7 (8) 

Закладенність у вухах 5,45(2) 

Порушення сну 5,46 (2) 

Порушення пам'яті, уваги 8,14 (3) 

Тяжкість в голові 5,46 (2) 

Головний біль 27,1 (10) 

Дратівливість,підвищена емоційність 2,7 (1) 

Вплив атмосферних змін 

(метеозалежність)  
10,8 (4) 

 

Як видно з таблиці 6.1.1, в обстеженій нами групі працівників цехів з 

розливу напоїв на зниження слуху скаржилися 10,8 % робітників, на шум у 

вухах висувало скарги 27,1% працівників, на головний біль – 27,1%, , на 

закладеність вух – 5,45%, тяжкість у голові – 5,46%, порушення сну – 5,46, 

порушення пам’яті та уваги – 8,14%, дратівливість та підвищену емоційність 

– 2,7%, а на вплив на самопочуття атмосферних змін скаржилося 10,8% 

працівників. Звертає на себе увагу те, що працівники відмічають посилення 

симптомів під час або після робочої зміни. Дана симптоматика може свідчити 
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про системний вплив на організм працюючих виробничого шуму та інших 

гігієнічних факторів на робочих місцях. 

Аналізуючи отримані дані можна відмітити, що найчастіше обстежені 

нами працівники з початковими порушеннями слухової функції скаржилися 

на головний біль, шум у вухах (особливо після робочої зміни), порушення 

пам’яті та метеозалежність. Більш наочно ці дані представлені на рис. 6.1.1. 

 

 

Рис. 6.1.1. Частота скарг працівників з порушенням слухової функції 

 

При постійній та тривалій дії шуму у робітників виникає багато скарг 

не тільки на зниження слуху, але і скарг загального характеру: на головний 

біль, запаморочення, нудоту, швидку втому, зниження уваги, та ін.., на що 

вказували автори у своїх дослідженнях [94]. З цими даними співзвучні і наші 

дослідження. 

Найчастіше (27,1 %) обстежені працівники скаржились на головний 

біль, який  турбував з різною частотою, вираженістю, локалізацією, 
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інтенсивністю і в залежності від навантаження (емоційного, фізичного), 

часто він виникав після робочої зміни. 

Тривалий вплив шуму часто викликає порушення функції ЦНС, 

вестибулярного апарата, може спровокувати розлади мозкового кровообігу, 

особливо у вертебрально-базилярному басейні, що обумовлює суб’єктивні 

відчуття у вигляді запаморочення, тяжкості у голові. Обстежені нами 

робітники  у 5,46  % відмічали тяжкість в голові, 10,8% турбувала 

метеозалежність, 8,14 % скаржились на порушення пам’яті. 

Отже, обстежені нами робітники скаржилися на зниження слуху, шум 

в вухах, закладенність вух, порушення сну, порушення пам’яті та уваги, 

тяжкість в голові, головний біль, дратівливість, підвищена емоційність, 

вплив атмосферних змін на самопочуття (метеозалежність), що може 

відбивати картину як прямого (на орган мішень – слухову систему), так і 

системного впливу виробничого шуму.  

Зауважимо, що лише  10,8 % обстежених операторів скаржилися на 

зниження слуху. Однак, 27,1 % пред’являли скарги на головний біль, 21,7 % - 

шум у вухах або голові, 5,46 % відчуття тяжкості в голові,2,7 % - 

дратівливість, особливо після робочої зміни. Отже, при проведенні 

періодичних оглядів робітників слід звертати увагу на такі скарги і своєчасно 

спрямовувати їх на інструментальні обстеження з метою виявлення ранніх 

порушень слухової функції. 

 

6.2 Стан слухової функції обстежених за даними тональної аудіометрії 

 

В подальшому нами було виконано аудіометричні дослідження в 

конвенціональному та розширеному діапазані частот. Дані суб’єктивної 

аудіометрії у обстежених нами працівників представлені в таблиці (табл. 

6.2.1). 
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Таблиця 6.2.1 

Середньостатистичні показники сприйняття слуху на тони у обстежуваних основної та контрольної групи, дБ 

Групи 

хворих 

Частота, кГц 

0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 14 16 

О 

n=37 

7,58± 

3,84 

8,12± 

4,12 

7,66± 

4,25 

8,38± 

4,29 

10,22± 

4,62 

11,34 

3,82 

12,55± 

3,86 

15,87± 

4,02 

19,86± 

3,99 

36,78±            

3,39 

38,22± 

4,35 

49,68± 

5,89 

52,95± 

3,75 

55,92± 

3,46 

60,18± 

4,92 

К 

n=15 

5,3± 

0,2 

5,5± 

0,1 

6,4± 

0,2 

5,9± 

0,3 

5,8± 

0,6 

6,9± 

0,6 

7,2± 

0,4 

7,8± 

0,6 

6,7± 

0,4 

8,4± 

0,9 

7,3± 

0,8 

6,9± 

0,9 

7,1± 

0,8 

8,4± 

0,3 

8,2 

0,6 

t/p (K-1) 
0,59 

P>0,05 

0,64 

P>0,05 

0,30 

P>0,05 

0,58 

P>0,05 

1,09 

P>0,05 

1,15 

P>0,05 

1,38 

P>0,05 

1,99 

P>0,05 

3,28 

P<0,01 

8,09 

P<0,01 

6,99 

P<0,01 

7,18 

P<0,01 

11,96 

P<0,01 

13,68 

P<0,01 

10,49 

P<0,01 

 

Примітки:   

1.  t – коефіцієнт достовірності різниці  

2.  P<0,05; Р<0,01- величини достовірно відрізняються між собою 

1
25
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Як видно з таблиці 6.2.1, в контрольній групі, як в області 

конвенціального, так і розширеного діапазону частот, поріг чутності на тони 

не перевищував 15 дБ. У межах норми у осіб цієї групи реєструвались також 

показники порогів 50 % розбірливості теста числівників Є.М. Харшака та 100 

% розбірливості мовного тесту Г.Н. Гринберга та Л.Р. Зиндера, які відповідно 

становили (22,1±0,7) та (44,2±0,5) дБ. Пороги диференціації (ПД) за методом 

Люшера в області 0,5; 2 та 4 кГц у осіб контрольної групи дорівнювали 

(1,63±0,12); (1,59±0,13) та (1,57±0,14) дБ. 

Аналізуючи результати аудіометричного обстеження працівників 

основної групи ми виявили, що в конвенціональному діапазоні підвищені 

пороги слухової чутливості до тонів були в області високих частот (4-8) кГц, 

де вони були виражені різною мірою. Достовірним (P<0,01) таке підвищення 

було лише в області 8 кГц, де відповідні пороги становили 19,86±3,99 дБ.  

Обстежені працівники основної групи мали достовірно (P<0,01) 

підвищені пороги слуху на тони розширеного діапазону частот. Так, в області 

9 кГц пороги слуху на тони відповідно становили: 36,78±3,39 дБ; 10 кГц – 

38,22±4,35 дБ; 11 кГц – 49,68±5,89 дБ; 12 кГц – 52,95±3,75 дБ; 14 кГц – 

55,92±3,46 дБ; 16 кГц – 60,18±4,92 дБ. 

Отже, порівнюючи показники слуху на тони конвенціонального 

(0,125-8) кГц та розширеного (9-16) кГц діапазонів частот у робітників 

шумових професій досліджуваної груп з аудіометричними даними у 

контрольній групі нормальночуючих осіб виявлена достовірна різниця у 

чутливості слуху до тонів, починаючи з 8 кГц (Р<0,01). Більш наочно це 

представлено на рис. 6.2.1. 

Показники мовної аудіометрії та надпорогового тесту Люшера в 

області частот 0,5, 2 та 4 кГц у обстежених нами працівників знаходились в 

межах норми і достовірно не відрізнялися від даних контрольної групи. 

Отже, проведені дослідження показали, що у працівників «шумових» 

професій цехів з розливу напоїв мають місце порушення слуху за даними 
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Рис. 6.2.1 Середньостатистичні показники сприйняття слуху на тони у 

обстежуваних працівників основної та контрольної груп (К). 

 

суб’єктивної аудіометрії, особливо у розширеному діапазоні частот. Нами 

було виявлено, що найбільш виражені  порушення слуху на тони стосувалися 

переважно області 16, 14 і 12 кГц в розширеному діапазоні частот, а також 

області 8 кГц конвенціонального, де мало місце достовірне підвищення 

порогів слуху до тонів порівняно з контрольною групою. 

Типові аудіограми операторів з розливу напоїв з різним ступенем 

порушення слухової функції представлено на рисунках 6.2.2 – 6.2.4 

Як можна бачити на представлених нами аудіограмах (рис. 6.2.2. – 

6.2.4), в групі обстежених нами працівників, які зазнавали впливу 

виробничого шуму на робочих місцях, виявлено ознаки ураження слухового 

аналізатора різного ступеня вираженості. 

Так, в пацієнта П., оператора з розливу напоїв віком 42 роки зі стажем 

в умовах впливу шуму 13 років (рис. 6.2.2.),можна бачити підвищення 
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порогів слухової чутливості в розширеному діапазоні частот, особливо в 

діапазоні частота 10-16 кГц, при нормальних показниках слухової чутливості 

у конвенціональному діапазоні. 

На аудіограмі пацієнта Ш., оператора з розливу напоїв віком 46 років 

зі стажем в умовах впливу шуму 15 років (рис. 6.2.3.), можна бачити ознаки 

початкових порушень функції звукосприйняття. Так, підвищення порогів 

слухової чутливості відзначаєтся вже на частотах 6-8 кГц конвенціонального 

діапазону та фіксується на всіх частотах розширеного діапазону (9-16 кГц). 

 

Рис. 6.2.2.Аудіограма пацієнта П., з нормальним слухом за даними 

аудіометрії в конвенціональному діапазоні та порушенням слуху за даними 

аудіометрії в розширеному діапазоні, оператор з розливу напоїв, 42 роки, 

стаж 13 років. 
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Рис. 6.2.3. Аудіограма пацієнта Ш., з початковим порушенням функції 

звукосприйняття, оператор з розливу напоїв, 46 років, стаж 15 років. 

 

В той же час, на аудіограмі пацієнта Б., оператора з розливу напоїв 

віком 45 років зі стажем в умовах впливу шуму 14 років (рис. 6.2.4.), можна 

бачити типову картину двобічної сенсоневральної приглухуватості шумового 

генезу. Зокрема, звертає на себе увагу те, що аудіометрична тональна крива 

має обривистий характер. Відзначаеться різке підвищення порогів слухової 

чутливості в діапазоні частот 4-16 кГц. 
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Рис. 6.2.4. Аудіограма пацієнта Б., з двобічною сенсоневральною 

приглухуватістю, оператор з розливу напоїв, 45 років, стаж 14 років. 

 

Ці дані співзвучні з даними літератури про те, що типові порушення 

слуху спричинені впливом виробничого шуму розвиваються зазвичай після 

10-15 років роботи в умовах інтенсивного шуму, як правило є двобічними, з 

близькими за ступенем змінами в обох вухах і вже на початкових стадіях 

розвитку характеризуються змінами на частотах 4-8 кГц конвенціонального 

(0,125-8 кГц)та в ділянці розширеного діапазону частот (9-20 кГц). 
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6.3 Стан стовбуромозкових та коркових структур слухового 

аналізатора працівників за даними коротколатентних та довголатентних 

слухових викликаних потенціалів  

 

Нами було досліджено стан стовбуромозкового відділу слухового 

аналізатора за даними коротколатентних слухових викликаних потенціалів. 

За даними реєстрації КСВП у обстежуваних робітників «шумових» 

професій були виявлені порушення у функціонуванні стовбуромозкових 

структур слухового аналізатора, що проявлялося у змінах форми отриманої 

кривої (у вигляді певної її згладженості, меншої амплітуди деяких піків, 

зміни часових характеристик компонентів – їх подовження). Як правило, такі 

зміни були симетричними.  

Згідно з отриманими даними, у досліджуваних робітників «шумових» 

професій достовірної різниці в ЛПП І, ІІ, ІІІ, КСВП порівняно з контролем не 

виявлено. Однак, була виявлена достовірна різниця між показниками ЛПП IV 

та V хвилі КСВП у працівників основної та контрольної груп. Так, ЛПП IV 

хвилі у обстежених робітників склав 5,12±0,04 мс при значенні в контрольній 

групі 4,87±0,03 мс (P<0,01), для ЛПП V хвилі відповідний показник склав 

5,74±0,03 мс при контрольному значенні 5,52±0,03 мс (P<0,01), рис 6.3.2. Це 

свідчить про порушення у стовбуромозковому відділі слухового аналізатора 

у обстежених працівників, в першу чергу у висхідних слухових волокнах, в 

ростральній частині моста, бічній петлі, нижніх горбах чотиригорб’я. 

Про порушення у стовбуромозкових структурах слухового 

аналізатора  свідчить і достовірне збільшення міжпікових інтервалів I-V 

КСВП у обстежених до 4,14±0,04 мс, який був достовірно тривалішими від 

показників контрольної групи - 3,96±0,03 мс (P<0,01). Більш наочно отримані 

дані представлені на рис.6.3.1 - 6.3.2 
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Рис. 6.3.1Часові характеристики латентних періодів піків хвиль КСВП 

у обстежених працюючих «шумових» професій та у здорових осіб 

контрольної групи 

 

Рис. 6.3.2 Міжпіковий інтервал КСВП у обстежених групах 

працівників «шумових» професій  та контрольної групи 
_______________________________________________________________ 

Примітка. 

* різниця між дослідною та контрольною групою статистично 

достовірна з вірогідністю р<0,01 

На рисунках 6.3.3. – 6.3.5 наведено приклади запису кривої КСВП, 

зареєстрованих в операторів з розливу напоїв. 
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Рис. 6.3.3.Запис КСВП пацієнта П., оператор з розливу напоїв, 42 

років, стаж 13 років. 

 

Як можна бачити на записах КСВП (рис. 6.3.4.-6.3.5.), у обстежених 

осіб спостерігається збільшення показників ЛПП хвиль КСВП та збільшення 

міжпікових інтервалів хвиль КСВП. Ці дані свідчать про порушення у 

стовбуромозковому відділі слухового аналізатора у обстежених працівників.  

Про стан коркового відділу слухового аналізатора ми судили за 

даними довголатентних слухових викликаних потенціалів. 

Часові показники ДСВП, які характеризують функціональний стан 

коркового відділу слухового аналізатора операторів, наведені в  таблиці 6.3.1. 

Як видно з даних таблиці 6.3.1, при порівнянні ЛПП компонентів P1, 

N1та Р2 ДСВП в умовах іпсилатеральної стимуляції тоном 1 кГц суттєвої 

різниці в основній групі порівняно з контрольною не відзначалось (P>0,05).  
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Рис. 6.3.4.Запис КСВП пацієнта Ш., оператор з розливу напоїв, 46 

років, стаж 15 років. 

 

 

Рис. 6.3.5.Запис КСВП пацієнта Б., оператор з розливу напоїв, 45 

років, стаж 14 років. 
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Однак, спостерігалося достовірне (P<0,01) подовження ЛПП компонента N2 

ДСВП у робочих «шумових» професій. 

         Таблиця 6.3.1 

Латентні періоди піків компонентів ДСВП у осіб з СНП – робочих 

«шумових» професій (основна група) та у осіб контрольної групи при 

іпсілатеральній звуковій стимуляції тоном 1 кГц, (M±m) 

Групи 

дослідження 

 ЛПП компонентів ДСВП, МС 

Р1 N1 Р2 N2 

Основна 

група 
54,5±2,9 115,8±3,2 179,2±2,8 284,2±3,1 

Контрольна 

група 
50,0±2,5 112,9±2,7 175,9±2,6 251,4±3,1 

P P>0,05 P>0,05 P>0,05 P<0,01 

 

Примітки:  

1. p>0,05; не достовірна різниця між показниками в основній та  

контрольній групах. 

2. p<0,01- достовірна різниця між показниками в основній та  

контрольній групах.  

 

Так, в основній групі ЛПП N2 ДСВП становив 284,2±3,1 мс і був 

достовірно подовженим порівняно з контролем, де відповідне значення 

склало 251,4±3,1 мс, що свідчить про функціональні зміни в первинних 

слухових полях кори головного мозку.  

На представлених записах ДСВП (рис. 6.3.6.-6.3.8.), у обстежених осіб 

спостерігається подовження компонентів ЛПП ДСВП в робочих «шумових» 

професій. Криві ДСВП дещо згладжені або мають додаткові піки, амплітуда 

відповіді знижена. Ці дані свідчать про порушення у корковому відділі 

слухового аналізатора у обстежених працівників.  
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Рис. 6.3.6. Запис ДСВП пацієнта П., оператор з розливу напоїв, 48 

років, стаж 13 років. 

При співставленні даних аудіометрії окремих пацієнтів, що 

представлені на рисунках 6.2.2 – 6.2.4 і даних запису КСВП та ДСВП цих 

пацієнтів (рис. 6.3.4.-6.3.8.) звертає на себе увагу той факт, що порушення в 

стовбуромозковому та корковому відділах слухового аналізатора фіксуються, 

в тому числі, і в пацієнтів, в яких при проведенні аудіометрії відсутнє 

підвищення порогів слухової чутливості в конвенціональному діапазоні 

частот. Це дозволяє робити висновки про, те що вже на самих ранніх стадіях 

ураження слухового аналізатора шумового генезу в патологічний процес 

залучаються центральні його відділи. 

Наведені дані свідчать, що у робітників, які зазнають шумового 

навантаження та впливу інших факторів виробничого середовища, мають 

місце функціональні зміни в стовбуромозкових та коркових структурах 

слухового аналізатора. Виявлені порушення очевидно пов'язані з впливом 

виробничих факторів, і в першу чергу шуму. Отримані нами дані 

підтверджуються рядом досліджень проведених в інших галузях 

промисловості, зокрема, машинобудівній, вугільновидобувній [6, 32]. 
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Рис. 6.3.7. Запис ДСВП пацієнта Ш., оператор з розливу напоїв, 52 

років, стаж 15 років. 

 

Рис. 6.3.8. Запис ДСВП пацієнта Б., оператор з розливу напоїв, 45 

років, стаж 14 років. 

 

В дослідженнях Т.В. Шидловської, Т.А. Шидловської показано, що на 

ранніх стадіях розвитку порушень у слуховій системі при дії шуму зазвичай 

порушується сприйняття  слуху на тони в області 14-16 кГц 

високочастотного діапазону та області 4-8 кГц конвенціонального, а також 
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подовжується латентний період компоненту N2 ДСВП. При більш тяжких 

формах – коли інтенсивність шуму, тривалість впливу або його певні 

характеристики обумовлюють подальший розвиток захворювання, 

порушення тонального слуху стосуються частот мовного діапазону, 

з’являються ознаки ураження рецептора, а в процес залучаються і 

стовбуромозкові структури слухового аналізатора [94].  

Результати проведених досліджень поглиблюють наші знання щодо 

процесів, які відбуваються у центральних відділах слухового аналізатора при 

дії виробничого шуму і будуть сприяти підвищенню якості діагностики СНП 

шумового ґенезу та ефективності проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

 

6.4 Аналіз стану церебральної гемодинаміки обстежених за даними 

реоенцефалографії 

 

Для оцінки функціонального стану церебральної гемодинаміки 

працівників нами було проведено дослідження методом реоенцефалографії. 

Отримані дані кількісних показників РЕГ представлено в таблицях 6.4.1 – 

6.4.2. 

Як видно з даних таблиць 6.4.1, 6.4.2 при проведенні 

реонцефалографії у працівників «шумових» професій, в порівнянні з 

контрольною групою, реєструвалися достовірні (P <0,01) збільшення α, β і 

ДКІ, а також зниження Рі. Ці показники характеризують стан тонусу судин 

мозку і ступінь інтенсивності кровонаповнення як в каротидному, так і у 

вертебрально-базилярному басейні.  

Зокрема, α у працівників основної групи склала 0,112 ± 0,002 с і 0,116 

± 0,003 с, β- 0,596±0,004 с і 0,597±0,003 с в каротидному і вертебрально- 

базилярному басейнах відповідно. Рі в вертебрально-базилярному басейні 

дорівнював 0,75 ± 0,04, в каротидному басейні – 0,83±0,03.  
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                  Таблиця 6.4.1 

Кількісні показники реоенцефалографії  у осіб основної і контрольної 

груп в каротидному басейні 

Групи 

хворих 
α β ДКІ ДСІ РІ 

Основна 

37 

0,112± 

0,002* 

0,596± 

0,004** 

53,97± 

0,77 

56,85± 

0,71 

0,83± 

0,03** 

Контроль 

15 

0,102± 

0,002 

0,46± 

0,02 

51,4± 

2,5 

59,3± 

2,8 

1,21± 

0,03 

 

                        Таблиця 6.4.2 

Кількісні показники реоенцефалографії  у осіб основної і контрольної 

груп у вертебрально-базилярному басейні 

Групи 

хворих 
α β ДКІ ДСІ РІ 

Основна 

37 

0,116± 

0,003* 

0,597± 

0,003* 

56,02± 

0,94* 

61,64± 

0,45 

0,75± 

0,04** 

Контроль 

15 

0,100± 

0,006 

0,48± 

0,05 

51,6± 

2,6 

60,2± 

4,8 

1,19± 

0,06 

Примітки:  

* p<0,05; достовірна різниця між показниками в основній та  

контрольній групах. 

** p<0,01; достовірна різниця між показниками в основній та  

контрольній групах.  

А ДКІ у вертебрально-базилярному басейні становив 56,02 ± 0,94%. 

Звертає на себе увагу наявність змін церебральної гемодинаміки в 

каротидному і вертебрально-базилярному басейнах на дуже ранніх етапах 

розвитку патологічних змін в організмі спричинених шумом, ще до появи 
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скарг на зниження слуху та змін в конвенціональному діапазоні тональної 

порогової аудіометрії. Це наглядно продемонстровано на типових 

реоенцефалограмах вертебро-базилярного басейну операторів з розливу 

напоїв (рис 6.3.9. – 6.3.11.).  

 

Рис. 6.4.1.Реоенцефалограма пацієнта П., оператор з розливу напоїв, 

42 років, стаж 13 років (окципіто-мастоідальне відведення). 

 

На рисунку 6.4.1. представлено РЕГ-криву робітника П., у якого має 

місце нестійкий тонус мозкових судин, утруднення венозного відтоку та 

зниження пульсового кровонаповнення, більш виражене справа. 

На рисунку 6.4.2. представлено РЕГ-криву працівника Ш, на якій 

видно підвищення тонусу мозкових судин, утруднення венозного відтоку та 

дещо знижене пульсове кровонаповнення. Запис практично симетричний. 

На рисунку 6.4.3 представлено запис РЕГ пацієнта Б. У пацієнта 

спостерігається значне підвищення тонусу мозкових судин з явищами 

ангіоспазму, утруднення венозного відтоку. Пульсове кровонаповнення у 

межах норми. Запис симетричний.  

Отже, у пацієнтів з більш вираженими порушеннями слухової функції 

за даними суб’єктивної аудіометрії спостерігаються більш значні порушення 

мозкового кровообігу за даними РЕГ. 
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Рис. 6.4.2. Реоенцефалограма пацієнта Ш., оператор з розливу напоїв, 

46 років, стаж 15 років (окципіто-мастоідальне відведення). 

 

Рис. 6.4.3.Реоенцефалограма пацієнта Б., оператор з розливу напоїв, 

45 років, стаж 14 років (окципіто-мастоідальне відведення). 

 

Отримані дані певною мірою відбивають системний вплив шуму та 

супутніх виробничих факторів на організм працівників «шумових» професій. 

Співзвучні з нашими дані було отримано Т.В. Шидловською і Т.А. 

Шидловською в дослідженнях спрямованих на вивчення впливу виробничого 

шуму на серцево-судинну працівників хімічного машинобудування, 

камвольно-суконного комбінату, локомотивних бригад, вугільновидобувної 

галузі та ін [94]. 

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок про ранню появу 

патологічних змін в церебральній гемодинаміці під впливом шуму та 

ефективність реоенцефалографії в їх діагностиці. 

Висновки до розділу 

Підсумовуючи результати поглибленого клініко-діагностичного 

дослідження периферичних та центральних відділів слухового аналізатора і 
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церебральної гемодинаміки працівників «шумових» професій ПАТ 

«Оболонь» можна зробити наступні висновки. 

1. В ході проведених досліджень було виявлено, що у працівників 

«шумових» професій цехів з розливу напоїв мають місце порушення слуху за 

даними суб’єктивної аудіометрії, особливо у розширеному діапазоні частот. 

Нами було виявлено, що найбільш виражені  порушення слуху на тони 

стосувалися переважно області 8-16 кГц, де мало місце достовірне 

підвищення порогів слуху до тонів порівняно з контрольною групою. 

2. За даними реєстрації КСВП встановлено порушення в 

стовбуромозкових структурах слухового аналізатора у робітників «шумових» 

професій, про що свідчить достовірне збільшення у них ЛПП V хвилі і МПІ I-

V КСВП порівняно з контролем (P<0,01). Це вказує на дисфункцію 

стовбуромозкових структур слухового аналізатора у обстежених робітників.  

3. За даними реєстрації ДСВП спостерігається достовірне (P<0,01) 

подовження ЛПП компонента N2 ДСВП у основній групі в порівнянні з 

контрольною. Це свідчить про дисфункцію коркових структур слухового 

аналізатора у обстежених робітників. 

4. За даними РЕГ встановлено достовірне (P<0,01), порівняно з 

контролем, збільшення показників ДКІ, ДСІ та зменшення Рі, які 

характеризують відповідно стан тонусу мозкових судин, венозного відтоку та 

інтенсивність пульсового кровонаповнення як в каротидному, так і в 

вертебрально-базилярному басейнах. 

5. Звертає на себе увагу наявність порушень в стовбуромозковому і 

корковому відділах слухового аналізатора та змін мозкового кровообігу в 

каротидному і вертебрально-базилярному басейнах на дуже ранніх етапах 

розвитку патологічних змін в організмі, спричинених шумом, ще до появи 

скарг на зниження слуху та змін в конвенціональному діапазоні тональної 

порогової аудіометрії. 

 

Матеріали досліджень представлено в публікаціях: 239, 240, 249-254.  



143 

 
 

РОЗДІЛ 7 

КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА 

РИЗИКУ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОГО ШУМУ НА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 

 

В сучасних умовах, при вивченні професійних ризиків для здоров’я 

працюючих, найчастіше йде мова про визначення ризику конкретних 

професійних хвороб у конкретних професіях на конкретному виробництві 

[6]. 

Однак, в науковій літературі практично не висвітлюється проблема 

оцінки та управляння ризиками на підприємствах з виготовлення та розливу 

напоїв, які є однією з найвагоміших складових харчової промисловості в 

Україні та світі. 

Враховуючи вище сказане, нами було заплановано і проведено оцінку 

професійного ризику для здоров’я працівників ПАТ «Оболонь», найбільшого 

та найпотужнішого виробничого об’єднання в Україні, яке займається 

виготовленням і розливом напоїв. Оцінку ризиків було проведено з 

використанням загальноприйнятих методичних підходів [224, 239]. 

Оцінка проводилася в декілька етапів. На першому етапі виконано 

апріорну (попередню) оцінку ризиків з врахуванням класу умов праці.  

На другому етапі, проводилася апостеріорна (остаточна) оцінка 

ризику з використанням медико-біологічних показників, які визначалися 

нами у попередніх дослідженнях. Зокрема, використовувалися дані про ранні 

прояви професійної патології та показники виробничо-обумовленої та 

загальної захворюваності, представлені в главах 4 і 6, та показники 

біологічного віку, які представлені в главі 5 дисертаційної роботи. 

Крім того, виконано етіогенезну оцінку ризиків з визначенням 

причинно-наслідкових зв’язків між захворюваністю працівників і умовами їх 

праці. 

За результатами фізіолого-гігієнічної оцінки умов праці операторів з 

розливу напоїв виявлено, що згідно з критеріями Гігієнічної класифікації 
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праці, затвердженої наказом №248 від 08.04.2014 року, умови праці 

відносяться до класу 3.2 (шкідливі 2 ступеня). 

Враховуючи ці дані, на етапі апріорної (попередньої) оцінки 

професійного ризику, було встановлено, що, згідно з керівництвом з оцінки 

професійного ризику для здоров’я працівників [224], клас умов праці 

операторів з розливу напоїв відповідає середньому (суттєвому) ризику.  

В ході оцінки професійного ризику з урахування медико-біологічних 

показників було вирахувано індекс профзахворювання для СНП, визначено 

відносний ризик розвитку хвороб системи кровообігу та оцінено причинно-

наслідкові зв’язки між ними та умовами праці, оцінено професійний ризик за 

темпами старіння працівників. 

Індекс профзахворювання визначався за формулою (7.1) з урахуванням 

ранніх ознак СНП. 

ІПЗ=1/( КР * КВ) (7.1) 

Ранні ознаки профзахворювань були виявлені у 37 із 156 операторів з 

розливу (23,7%). Одержаний нами показник частоти випадків ранніх проявів 

професійної приглухуватості відповідає 2 категорії ризику профзахворювань 

– Кр=2 [60]. 

Важкість профзахворювання для професійної приглухуватості 

відповідає категорії 3 (постійна, помірна непрацездатність) – Кв=3 [239]. 

Підставивши у відповідну формулу дані отримано наступний 

результат: ІПЗ=1/(2 х 3) = 0,17 

Отримане значення індексу профзахворювання за ранніми ознаками 

СНП (Іпз = 0,17) відповідає середньому (суттєвому) професійному ризику та 

може бути співставлене з класом умов праці 3.2 (шкідливі 2 ступеня) [224]. 

Оскільки в ході аналізу матеріалів періодичних медичних оглядів у 

працівників «шумових» професій було зафіксовано високу частоту виявлення 

хвороб системи кровообігу, нами було розраховано відносний ризик 

розвитку цих хвороб для всіх груп, сформованих в ході аналізу результатів 

медичних оглядів. 
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Нагадаємо, що до 1 групи ввійшли операторів з розливу напоїв, які 

проходили медичний огляд в 2011 році (149 осіб), до 2 –оператори з розливу, 

які проходили медичний огляд в 2013 році (131 особа), до 3 – оператори з 

розливу, які проходили медичний огляд в 2015 році (156 осіб).Контрольну 

групу було сформовано з50 працівників ПАТ «Оболонь», які не мали 

контакту з інтенсивним виробничим шумом та проходили періодичний 

медичний огляд у 2013 році. 

У першій групі хвороби системи кровообігу було зафіксовано у 39 

осіб; другій групі – 38, у третій групі – 38,а в контрольній групі 

захворювання системи кровообігу було діагностовано у 6 осіб. 

Для оцінки відносного ризику (RR) було використано формулу (7.2): 

RR=AR1/AR0 (7.2) 

При цьому абсолютний ризик для основних так контрольної груп 

визначався за допомогою формулами (7.3, 7.4): 

AR1=a/n1 (7.3) 

де  a – кількість захворювань в основній групі; 

n1 – чисельність основної групи; 

AR0=b/n0 (7.4) 

де  b – кількість захворювань в контрольній групі; 

n0 – чисельність контрольної групи; 

Розраховані нами за вказаною формулою показники відносного 

ризику розвитку захворювань системи кровообігу мають наступні значення:. 

Відносний ризик для першої групи обстежених: 

RR 1 групи = (39/149)/(6/50) = 2,08 

Відносний ризик для другої групи обстежених: 

RR 2 групи = (38/131)/(6/50) = 2,4 

Відносний ризик для третьої групи обстежених: 

RR 3 групи = (38/156)/(6/50) = 2,0 
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Розраховані нами фактичні показники відносного ризику хвороб 

системи кровообігу та оцінку ступеня причинно-наслідкового зв’язку даних 

хвороб з умовами праці представлено в таблиці 7.1. 

Як можна бачити з результатів обрахунків та даних таблиці 7.3., 

відносний ризик розвитку хвороб системи кровообігу в групі 1 становив 2,08; 

групі 2 – 2,4; у групі 3 – 2,0. Цей показник характеризує ступінь причинно-

наслідкового зв’язку хвороб системи кровообігу з виробничим шумом як 

середній в групі 3 та високий у 1 і 2 групах (відповідно до критеріїв 

наведених в таблиці 2.3 яка представлена в розділі матеріали і методи). 

 

Таблиця 7.1 

Відносний ризик розвитку хвороб системи кровообігу та ступінь їх 

причинно-наслідкового зв’язку з умовами праці 

Група Відносний ризик Ступінь причинно-

наслідкового 

зв’язку 

Етіологічна 

частка (EF), % 

1 група 2,08 Високий 51 - 66 

2 група 2,4 Високий 51 - 66 

3 група 2,0 Середній 33 - 50 

 

Етіологічною частка (EF) становила 33-50% у 3 групі та 51 – 66% у 1 і 

2 групах. Одержані дані свідчать про те, що хвороби системи кровообігу є 

виробничо-обумовленими для даного контингенту працюючих. 

Оцінку ризику впливу шуму на здоров’я працівників з урахуванням 

показника біологічного віку (БВ-НБВ) виконано за критеріями, наведеними у 

довіднику по професійному ризику Ізмєрова М.Ф. та співавторів [239].Так, 

збільшення біологічного віку працівників відносно належного на 3-5 років 

свідчить про, що робота на робочих місцях в цехах з розливу напоїв ПАТ 

«Оболонь» пов’язана з середнім (суттєвим) професійним ризиком, 
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збільшення на 5-10 років вказує на високий ризик, а більше ніж на 10 років – 

дуже високий професійний ризик. 

В ході оцінки темпів постаріння працівників встановлено, що середнє 

значення показника БВ-НБВ у робітників "шумових" професій становило 

9,44±1,97 років.  

У підгрупі працівників «шумових» професій віком до 39 років 

показник становив14,06±0,9, у підгрупі працівників віком 40 – 50 років – 

8,24±1,37, а у підгрупі працівників віком 50 років і вище – 4,16±1,49 років. 

У групах працівників зі стажем роботи до 10 років показник становив 

12,26±1,32 років. У підгрупах зі стажем 11-15 років показник БВ-НБВ 

дорівнював 7,47± 1,65. У підгрупах зі стажем більше 15 років показник БВ-

НБВ становив 6,81±1,42 років. 

При оцінці професійного ризику за біологічним віком було виявлено, 

що значення показника різниці фактичного і належного біологічного 

віку(9,44 ± 1,97) відповідає високому професійному ризику, а у підгрупах 

працівників віком до 10 років та працівників зі стажем до 10 років – дуже 

високому (таблиці 7.2, 7.3). 

Крім того, як видно з даних таблиць 7.2, 7.3, незважаючи на 

уповільнення темпів старіння зі збільшенням віку та виробничого стажу 

працівників, професійний ризик за даним показником залишається високим 

та дуже високим фактично для всіх вікових та стажових підгруп працівників, 

за винятком вікової підгрупи 50 років і більше для якої професійний ризик є 

середнім (суттєвим). 

Уповільнення темпів старіння зі збільшенням віку і виробничого 

стажу та, як наслідок, зменшення рівня професійного ризику можна пояснити 

більшою чутливістю молодого організму до негативного впливу виробничих 

чинників, професійним відбором, зокрема, накопиченням у старших вікових 

групах більш стійких і резистентних осіб, збільшенням адаптаційних 

можливостей до шкідливих умов праці тощо. 
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Таблиця 7.2 

Професійний ризик за даними оцінки біологічного віку працівників 

різних вікових підгруп 

Вікові 

групи, 

років 

Кількість 

обстежених  

Стаж роботи на 

підприємстві, 

років (M±m)  

НБВ-БВ, 

 років 

 (M±m)  

Професій-

ний ризик 

Загальна 

група 

75 

(100%)  

14,44± 

1,06 

9,44± 

0,88*  

Високий 

до 39  33 

(44%)  

9,61± 

0,71 

14,06±  

0,99*  

Дуже 

високий 

40-49  17 

 (22,7%)  

13,06± 

1,62 

8,24±  

1,37*  

Високий 

50 і ˂  25  

(33,3%)  

21,76± 

2,19 

4,16± 

 1,49*  

Середній  

 

Таблиця 7.3 

Професійний ризик за даними оцінки біологічного віку працівників 

різних вікових підгруп 

Стаж, років Кількість 

обстежених 

НБВ-БВ, років 

(M±m) 

Професійний 

ризик 

Загальна група 75(100%) 9,44±0,88* Високий 

До 10 р 34(45,3%) 12,26± 1,32* Дуже високий 

11-15 р. 18(24%) 7,47± 1,65** Високий 

16 і ˂ 23(30,7%) 6,81± 1,42* Високий 

 

На останньому етапі оцінки ризиків нами було виконано 

прогностичну оцінку впливу виробничого шуму на розвиток сенсоневральної 

приглухуватості. 
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Прогностична оцінка впливу гранично допустимих рівнів шуму 

виробничих умов на розвиток сенсоневральної приглухуватості працівників 

базувалась на попередньому вивченні характеру вказаних факторів. 

Встановлено, що рівень шуму, який хоч і є понаднормовим, проте має досить 

стабільні характеристики з незначними коливаннями. Найбільш мінливою 

характеристикою є не сам рівень шуму, а тривалість роботи працівників в 

таких умовах. Показано, що працівники мають досить суттєві відмінності за 

стажем  роботи, збільшення якого супроводжується зростанням частоти 

виявлення сенсоневральної приглухуватості серед працівників зі стажем 

роботи більше 5 років. Аналіз залежності частоти розвитку сенсоневральної 

приглухуватості від збільшення стажу роботи в умовах впливу 

понаднормових рівнів шуму стало наступним етапом нашого дослідження. 

Розподіл працівників за стажем роботи в групах з наявною та відсутньою 

сенсоневральною приглухуватістю наведено на рис.7.1. 

Використовуючи ROC – аналіз нами визначено пороговий рівень 

стажу роботи, перевищення якого супроводжується значимим приростом 

частоти виявлення порушень слуху у вигляді сенсоневральної 

приглухуватості. Встановлено, що таким пороговим рівнем є стаж 8 років і 

вище. Діагностична (прогностична) оцінка є статистично значимою – 

коефіцієнт AUC = 0,796 (95% ДІ: 0,753-0,834), p<0,0001. Оцінка параметрів 

прогностичної ефективності даного порогового рівня (8 років і більше) для 

прогнозування імовірності розвитку сенсоневральної приглухуватості 

працівників складає: чутливість – 80,0% (56,3-94,3%), специфічність 66,0% 

(61,0 – 70,7%). 

Перевищення стажу роботи в умовах підвищеного шуму 8 років і 

більше супроводжується зростанням ризику розвитку сенсоневральної 

приглухуватості працівників у 7,6 разу: OR=7,6 (2,4-31,8). 
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Рис. 7.1. Розподіл працівників за стажем роботи в групах з наявною та 

відсутньою сенсоневральною приглухуватістю 

 

Крім узагальненої характеристики залежності частоти розвитку 

сенсоневральної приглухуватості від стажу роботи з визначенням критичного 

порогового рівня для стажу роботи (8 років і більше), нами проведено аналіз 

з використанням персоніфікованих характеристик працюючих по тривалості 

роботи в шкідливих умовах (стаж роботи) та виявлення ознак 

сенсоневральної приглухуватості. Для реалізації даного етапу нами 

використано метод логістичної регресії, що дозволяє визначити імовірність 

виявлення (розвитку) сенсоневральної приглухуватості у працівників з 

щорічною оцінкою їх стажу роботи. 

Рівняння логістичної регресії має вигляд (7.5): 

Y = −5,45 + 0,283 * Стаж (у роках) (7.5) 

Імовірність розвитку патології оцінюється за формулою (7.6): 
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р = 
1 

1 + е -у 

(7.6) 

Де: е – основа натурального логарифма (2,718). 

 

Наприклад, для 10 – річного стажу роботи в умовах підвищеного 

шуму імовірність виявлення сенсоневральної приглухуватості складає 6,65%. 

Оцінка адекватності даної логістичної регресійної моделі проведена за 

тестом Homster-Lemeshow. Встановлено високу адекватність даної моделі 

(χ2=4,95, р=0,762) (значення р від 0 до 1, чим вище значення р, тим вища 

адекватність моделі за тестом Хомстера-Лемешова). 

Розрахункові оцінки імовірності виявлення сенсоневральної 

приглухуватості наведено в таблиці 7.4. 

Таблиця 7.4 

Оцінка імовірності виявлення сенсоневральної приглухуватості у 

працівників залежно від стажу роботи в умовах підвищеного шуму (у %). 

Стаж  

(роки) 

Імовірність виявлення  

сенсоневральної 

приглухуватості (у %) 

Стаж 

(роки) 

Імовірність виявлення  

сенсоневральної 

приглухуватості (у %) 

1 0,57 11 8,75 

2 0,76 12 11,54 

3 1,00 13 14,41 

4 1,32 14 18,51 

5 1,72 15 23,11 

6 2,28 16 28,2 

7 3,03 17 34,3 

8 3,99 18 40,9 

9 5,20 19 47,9 

10 6,65 20 55,0 
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Більш наочно ці дані представлено на рисунку 7.2. 

 

Рис. 7.2 Оцінка імовірності виявлення сенсоневральної 

приглухуватості у працівників залежно від стажу роботи в умовах 

підвищеного шуму (у %). 

 

Висновки до розділу 

Отримані нами результати та дані літератури [6] вказують на те, що 

визначення ризику за такими показниками як індекс профзахворювання та 

біологічний вік з попередньою оцінкою ризиків з урахуванням умов праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу і визначенням 

відносних ризиків розвитку хвороб, виявлених в ході періодичних медичних 

оглядів, з оцінкою їх причинно-наслідкового зв’язку з умовами праці, 

дозволяє одержати об’єктивний показник професійного ризику роботи у 

виробничих цехах на конкретному підприємстві та прогнозувати вірогідність 

розвитку негативних змін у здоров’ї працівників і планувати профілактичні 

заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці на даному підприємстві. 
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В 1910 році лауреат Нобелівської премії Роберт Кох передбачив, що 

настане час, коли люди будуть боротися з шумом так само активно і 

наполегливо, як з холерою і шкідниками [255]. А в наш час шум став одним з 

найпоширеніших забруднювачів довкілля і факторів професійного ризику в 

глобальному вимірі [12-14]. 

Із впровадженням новітніх технологій, які передбачають максимальну 

автоматизацію, механізацію технологічних процесів і широке застосування 

робототехніки на виробництві, відбувається закономірне збільшення 

шумового навантаження на робочих місцях. Як наслідок, з року в рік 

збільшується кількість працюючих, які зазнають впливу інтенсивного шуму 

на робочих місцях [1-15]. 

В результаті аналізу літературних даних було встановлено, що 

виробничий шум є провідним шкідливим фактором на підприємствах ряду 

галузей промисловості (вугільній, гірничо-видобувній, металургійній, 

транспортній, машинобудівній та інших) [6-11]. 

Так, Гвоздецьким В.А., при аналізі гігієнічних умов праці на 

вуглевидобувних шахтах України, було встановлено, що шахтарі на своїх 

робочих місцях зазнають впливу шуму, що на 5 – 45 дБА вище за нормативні 

значення. За своїми часовими характеристиками на більшості робочих місць 

на підприємствах вуглевидобувної галузі є переривчастим та непостійним 

[32]. Співзвучні результати було отримано і на вуглевидобувних шахтах в 

інших країнах світу. Зокрема, в науковій літературі зазначається, що на 76% 

робочих місць у шахтах вуглевидобувної галузі США рівні шуму 

перевищують нормативні значення [37]. 

На основних робочих місцях підприємств авіабудівної галузі 

промисловості України фіксувалися постійні, імпульсні, мінливі або ж 
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переривчасті шуми, рівні яких перевищували допустимі величини на 20 дБА 

та більше [6]. 

На підприємствах гірничо-видобувної галузі Україні зафіксовано 

виробничий шум на рівні 95 – 110 дБА [40-42]. 

Москаленком Д.М., на ткацьких фабриках в Україні зафіксовано 

перевищення нормативних значень виробничого шуму на 9 – 12 дБА. За 

своїми характеристиками шум був структурним, широкосмуговим, постійним 

[256]. 

Результати досліджень умов праці на підприємствах текстильної 

індустрії Пакестану показали, що рівень шуму в даній галузі промисловості 

був у діапазоні 88,4-104 дБА. Аналогічна ситуація була виявлена на ткацьких 

фабриках в Індії, де виробничий шум знаходився в діапазоні 80-102 дБА. На 

текстильних підприємствах в Кенії рівень шуму визначався в діапазоні 99-

101 дБА, а в Таїланді середній рівень шуму на ткацьких фабриках становив 

101,3 +/- 2,7 дБА. Рівень шуму на ткацьких підприємствах Танзанії становив 

92 - 103,8 дБА [257-260]. 

В Індії на підприємствах з переробки рису було зафіксовано рівні 

виробничого шуму до 92 дБА [69]. 

Значною автоматизацією та механізацією з використанням 

шумогенеруючого обладнання характеризується й технологічні процеси  на 

підприємствах харчової промисловості, зокрема, підприємствах з 

виготовлення та розливу напоїв. Однак, в літературі наявні лише поодинокі 

дані про умови праці на даних підприємствах. 

З огляду на зазначене, на першому етапі дисертаційних досліджень 

нами було проведено фізіолого-гігієнічну оцінку умов праці операторів з 

розливу напоїв. 

При оцінці гігієнічних умов праці було встановлено, що провідним 

шкідливим фактором виробничого середовища операторів з розливу напоїв є 

шум. За своїми характеристиками шум був постійним, широкосмуговим з 

перевищенням ГДР на середніх та високих частотах (500-8000 Гц). 
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Еквівалентний рівень звуку (з урахуванням часу впливу) на лінії розливу у 

скляну тару становить 87,23±0,73 дБА, в металічну тару – 84,4±1,35 дБА, в 

пластикову тару – 86±1,17 дБА. 

Крім того, було зафіксовано перевищення нормативних значень при 

оцінці параметрів мікроклімату на робочих місцях операторів з розливу. 

Температура повітря на окремих робочих місцях перевищувала допустимі 

значення на 0,7-4,9 °С. Відносна вологість повітря перевищувала нормативні 

величини на окремих робочих місцях на 1-4%. Відхилення від нормативних 

значень параметрів мікроклімату було зафіксовано на 30 % робочих місць. 

В цілому, згідно з “Гігієнічною класифікацією праці за показниками 

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу”, затвердженою наказом МОЗ України 

№248 від 08.04 2014 року, умови праці операторів з розливу відносяться до 

класу шкідливості 3.2. (шкідливі 2 ступеня). Таким чином, умови праці 

операторів з розливу напоїв характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати 

стійкі функціональні порушення, призводити до зростання виробничо 

обумовленої захворюваності та викликати появу окремих випадків 

професійних захворювань після тривалої експозиції. 

Співзвучні дані про комплексність впливу факторів виробничого 

середовища на організм працівників можна бачити і в літературі. Вітчизняні 

та зарубіжні автори вказують на вплив виробничого шуму на організм 

працівників різних професій, як правило, у поєднанні з іншими факторами 

виробничого середовища і трудового процесу, зокрема, вібрацією, важкістю і 

напруженістю праці, несприятливим мікрокліматом [6-11]. 

Ситуація ускладнюється ще й тим, що з розвитком технічного прогресу 

та активною урбанізацією суспільства, працівники зазнають негативного 

впливу шуму не лише на робочих місцях. Так, за даними окремих авторів 

інтенсивного впливу підвищених рівнів шуму зазнає кожен другий житель 
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планети. Еквівалентні рівні звуку в таких містах як Париж, Рим, Нью-Йорк, 

Мехіко, Москва досягають 75-80 дБА [28-31]. 

Професійна та виробничо-обумовлена захворюваність є серйозною 

медичною, гігієнічною та соціально-економічною проблемою [70-78]. За 

даними МОП, щорічно в світі реєструється понад 160 млн. професійних 

захворювань [75.79-83]. В Україні, щорічно реєструється приблизно 6-8 тисяч 

підтверджених випадків професійних захворювань [70, 84]. 

З метою оцінки здоров’я операторів з розливу  ПАТ «Оболонь» нами 

було проаналізовано результати періодичних профілактичних медичних 

оглядів даної групи працівників за 2011, 2013 та 2015 роки. 

В ході аналізу матеріалів медичних оглядів нами було зафіксовано, що 

частота виявлення сенсоневральної приглухуватості(СНП) серед операторів з 

розливу була статистично достовірно вищою в порівнянні з працівниками, 

які не зазнавали впливу інтенсивного виробничого шуму. У різні роки серед 

операторів з розливу її діагностували у 3,04% - 6,40% працівників. У 

контрольній групі СНП не була виявлена у жодного працівника. Частота 

виявлення СНП мала тенденцію до зростання зі збільшенням віку та стажу 

працюючих. 

Крім того, нами зафіксовано статистично достовірне збільшення 

частоти виявлення хвороб системи кровообігу серед операторів з розливу 

напоїв в порівнянні з групою контролю. Так, серед операторів з розливу в 

різні роки даний показник коливався в межах 24,32% – 28,18%, а в 

контрольній групі він був на рівні 12%. 

Також, під час медичних оглядів було визначено статистично 

достовірне збільшення частоти діагностування вегето-судинної дистонії 

(ВСД) і тенденцію до зростання частоти виявлення гіпертонічної хвороби 

серед операторів з розливу напоїв у порівнянні з працівниками, які не 

зазнавали впливу виробничого шуму. 

Крім того, встановлено, що частота виявлення гіпертонічної хвороби в 

операторів з розливу ПАТ «Оболонь» має чітку тенденцію до зростання зі 
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збільшенням віку працюючих та стажу їх роботи в умовах впливу 

виробничого шуму, а частота виявлення ВСД зі зростанням віку та стажу 

роботи знижується. Отримані дані можна пояснити присутністю негативного 

впливу виробничого шуму, що призводить до збільшення частоти розвитку 

ВСД у молодому віці, та переходом ВСД у більш важку патологію, зокрема 

гіпертонічну хворобу, що забезпечує зниження частоти виявлення даної 

патології у старших вікових групах та групах із більшим стажем роботи. 

Аналогічної спрямованості дані можна бачити і в сучасній науковій 

літературі. Так, Вертеленко М.В. у своїх дослідженнях виявив статистично 

достовірне  збільшення частоти діагностування серед працівників «шумових» 

професій авіабудівної галузі (різальників та чистильників металу, 

штампувальників, фрезерувальників, слюсарів і машиністів компресорних 

установок, рамників та верстатників деревообробного цеху і верстатників 

механічних цехів) СНП, захворювань системи кровообігу і, зокрема, 

гіпертонічної хвороби у порівнянні з працівниками, які не зазнавали впливу 

шуму на робочих місцях. Рівень захворюваності на СНП серед працівників 

«шумових» професій у даному дослідженні становив 6,3%. 

Високий рівень захворюваності на СНП, хвороби системи кровообігу, 

зокрема, гіпертонічну хворобу і ВСД, зафіксований і серед працівників 

«шумових» професій вугільної, гірничо-видобувної, металургійної, 

транспортної галузей промисловості [6, 32, 40, 42, 45, 73, 94]. 

При цьому відмічається, що захворювання системи кровообігу є 

проявом неспецифічного впливу шуму на організм. 

В сучасній медицині все більше уваги приділяється показнику  

біологічного віку (БВ), як ефективному інтегральному критерію оцінки 

здоров’я [174-177]. 

Використання інтегральної оцінки стану здоров'я людини, є 

перспективним для виявлення груп ризику розвитку того чи іншого 

захворювання, погіршення здоров'я в результаті дії ряду зовнішніх чинників 

– екологічних, соціальних і, зокрема, професійних чинників [173]. 
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В науковій літературі достатньо широко висвітлено проблему 

прискорення старіння в групах людей, які зазнають на робочих місцях 

впливу підвищених рівнів шуму в комплексі з іншими факторами 

виробничого середовища. Відповідні дослідження проводилися в 

авіабудівній, автотранспортній та ряді інших галузей, де фіксувалось 

перевищення показника «біологічний вік» (БВ) над показником належний 

біологічний вік (НБВ) на 4 – 9 років [6]. 

З метою оцінки несприятливого впливу умов праці на операторів з 

розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв нами вивчено 

біологічний вік працівників та проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки 

між умовами праці та показниками їх біологічного віку. 

В ході досліджень нами виявлено прискорені темпи старіння 

робітників «шумових» професій порівняно з контрольною групою. 

Середнє значення показника БВ-НБВ у робітників "шумових" професій 

становила 9,44±1,97 роки, що майже на 10 років більше ніж в контрольній, де 

цей показник складав 0,25±0,94 років.  

Максимальне випередження показників БВ над НБВ виявлено у 

вікових групах до 39 років та групах працівників зі стажем до 10 років. У 

підгрупах працівників віком до 39 років основної та контрольної груп 

показник становив 14,06±0,99 та 2,08±1,25 років відповідно. У підгрупах 

працівників зі стажем до 10 років основної та контрольної груп даний 

показник становив 12,26±1,32 та 1,31±1,64 відповідно. Також, нами було 

виявлено тенденцію до зниження темпів постаріння зі збільшенням віку та 

стажу працюючих. Таку тенденцію можна пояснити стихійним професійним 

відбором (накопиченням у старших вікових групах більш стійких і 

резистентних осіб); збільшенням адаптаційних можливостей до шкідливих 

умов праці працівників зі стажем; більшою чутливістю молодого організму 

до негативного впливу виробничих та екологічних умов тощо [6]. 

М.В. Вертеленко [6] у своїх дослідженнях виявив аналогічне до наших, 

статистично достовірне прискорення темпів старіння в групі працівників 
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«шумових» професій підприємства авіаційного машинобудування. Середнє 

значення показник БВ-НБВ в основній групі становило 4,14±0,84, а в 

контрольній – 0,40±1,33. Варто відзначити, що пріоритетним шкідливим 

фактором виробничого середовища на цьому підприємстві, за даними автора, 

був шум. рівень якого перевищував ГДР на 9,0-11,3 дБА За цим показником 

умови праці працівників відносилися до класу шкідливості 3.1-3.3. Крім того, 

в зазначеному дослідженні було виявлено кореляцію між рівнем шумового 

навантаження та прискоренням темпів старіння. Встановлено, що зі 

збільшенням рівнів шуму, які впливають на організм працівника на робочому 

місці, збільшується швидкість старіння організму. 

Переконливі дані було отримано Орєховою О.В. [261] в дослідженнях 

спрямованих на виявлення впливу умов праці на здоров’я та біологічний вік 

працівників металургійного виробництва. Зокрема, нею було встановлено 

прискорені темпи старіння більше ніж в 70 % робітників, які зазнавали 

впливу комплексу шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища (інтенсивного виробничого шуму, нагріваючого мікроклімату, 

запиленості повітря, важкості і напруженості праці). Середнє значення 

показника НБВ-БВ у даній групі працюючих становило 7,3±0,7 років. Крім 

того, як і в нашому дослідженні, було зафіксовано тенденцію до зниження 

темпів старіння із збільшенням стажу роботи. Найбільший темп старіння 

спостерігалися у працівників зі стажем 5–9 років. 

Відхилення біологічного віку від популяційного стандарту в бік його 

збільшення було виявлено і у телефоністів сучасного цифрового зв’язку, які 

зазнають на робочих місцях негативного впливу шуму, мікроклімату, 

недостатньої концентрації аероіонів позитивної і негативної полярності, 

напруженості праці, а також у водіїв автотранспорту та залізничного 

транспорту, які зазнають впливу шуму, вібрації, напруженості праці, 

забрудненого повітря робочої зони [262 – 263]. 
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Також, Кашубі М.О. вдалося виявити негативний вплив умов праці на 

здоров’я та швидкість старіння електрозварників ручного дугового та 

напівавтоматичного зварювання [264]. 

При цьому дослідники відзначають, що прискорення темпів старіння є 

проявом неспецифічного впливу шуму в комплексі з іншими факторами 

виробничого середовища на організм працюючих. 

Враховуючи поліетіологічність та складність патогенезу СНП, слід 

констатувати, що діагностика цього захворювання на сьогодні є 

проблематичною і потребує комплексного підходу з використанням низки 

суб’єктивних та об’єктивних методів (аудіометрії в конвенціональному та 

розширеному діапазоні, реєстрації слухових викликаних потенціалів, РЕГ) 

[32]. 

З метою поглибленого вивчення несприятливого впливу умов праці на 

стан здоров’я працівників нами, на базі лабораторії професійних порушень 

голосу та слуху ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 

НАМН України", було виконано поглиблене дослідження функції 

периферичного і центральних відділів слухового аналізатора та стану 

церебральної гемодинаміки працівників, які працюють в умовах впливу 

постійного широкосмугового шуму (з перевищенням ГДР на середніх та 

високих частотах (500 – 8000 Гц)), нагріваючого мікроклімату і напруженості 

праці. 

В ході проведених досліджень було виявлено, що у працівників 

«шумових» професій цехів з розливу напоїв за даними суб’єктивної 

аудіометрії мають місце порушення слуху, особливо у розширеному 

діапазоні частот (найбільш виражені  порушення слуху на тони стосувалися 

переважно області 8-12 кГц). 

За даними реєстрації КСВП та ДСВП виявлено порушення в 

центральних відділах слухового аналізатора у робітників «шумових» 

професій, про що свідчить достовірне збільшення у них ЛПП V хвилі і МПІ I-
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V КСВП та подовження ЛПП компонента N2 ДСВП порівняно з контролем 

(P<0,01).  

Застосування реоенцефалографії (РЕГ) дозволило встановити 

достовірне (P<0,01), порівняно з контролем, збільшення показників ДКІ, ДСІ 

та зменшення Рі, що вказує на порушення церебральної гемодинаміки, які 

виникають під впливом інтенсивного постійного широкосмугового шуму з 

перевищенням на середніх та високих частотах. 

Звертає на себе увагу наявність порушень в стовбуромозковому і 

корковому відділах слухового аналізатора та змін мозкового кровообігу в 

каротидному і вертебрально-базилярному басейнах на дуже ранніх етапах 

розвитку патологічних змін в організмі, спричинених шумом, ще до появи 

скарг на зниження слуху та змін в конвенціональному діапазоні тональної 

порогової аудіометрії. 

Такі зміни можна пояснити неспецифічним впливом шуму на організм 

працюючих. А виявлена нами закономірність ранньої появи змін в 

церебральній гемодинаміці працівників ще до появи порушень в 

конвенціональному діапазоні тональної аудіометрії, та прискорені темпи 

старіння працівників, які фіксуються в тому числі в працівників, які не мають 

скарг на зниження слуху і змін конвенціональному діапазоні тональної 

аудіометрії, підтверджує дані про те, що неспецифічні прояви негативного 

впливу шуму на організм працюючих розвиваються ще до появи 

специфічних змін в периферичному відділі слухового аналізатора. Крім того 

можна стверджувати про патогенетичну роль таких неспецифічних порушень 

в розвитку специфічної патології слуху у працівників «шумових» професій. 

Цей ефект має особливо важливе значення з точки зору можливої 

ранньої діагностики негативного впливу шуму на організм. 

Одержані нами дані підтверджуються відомостями висвітленими в 

науковій літературі [261, 265-266]. Неспецифічний вплив інтенсивного шуму 

на організм, на думку цілого ряду авторів (Кундієв Ю.І., Чернюк В.І. та ін.), 

характеризується змінами, впершу чергу, з боку серцево-судинної та 
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центральної нервової систем. Такі порушення проявляються підвищенням 

артеріального тиску, порушенням роботи серця, тахікардією, спазмом 

периферійних судин, уповільненням перистальтики шлунку зі зменшенням 

секреції і кислотності шлункового соку, підвищенням збудливості, 

зниженням працездатності і уваги. В патологічний процес залучаються також 

ендокринна та імунна системи. 

В умовах сьогодення оцінка й управління професійними ризиками стає 

основоположним вектором в розвитку сучасної медицини праці [208-220]. 

Науковцями розроблено ефективні методичні підходи до оцінки 

ризиків, які широко використовуються в різних галузях економічної 

діяльності. Однак, в науковій літературі практично не висвітлюється 

проблема оцінки та управляння ризиками на підприємствах з виготовлення та 

розливу напоїв. Враховуючи сказане, нами було заплановано і проведено 

оцінку професійного ризику для здоров’я операторів з розливу напоїв з 

використанням загальноприйнятих методик [224-239]. 

В ході досліджень було встановлено, що, відповідно до класу умов 

праці та індексу профзахворювань, робота операторів з розливу напоїв 

пов’язана з середнім (суттєвим) професійним ризиком, а при оцінці ризику за 

темпами старіння працівників було виявлено високий професійний ризик. 

Крім того, при оцінці причинно-наслідкових зв’язків між умовами праці 

операторів з розливу та рівнем їх захворюваності на окремі групи хвороб, 

нами було встановлено, що захворювання системи кровообігу є виробничо-

обумовленими для даного контингенту працюючих. 

Таким чином, результати проведеного дисертаційного дослідження 

продемонстрували доцільність використання методики визначення 

біологічного віку, оцінки стану центральних відділів слухового аналізатора 

за даними КСВП і ДСВП, а також оцінки церебральної гемодинаміки за 

даними РЕГ для раннього виявлення негативного впливу виробничого шуму 

на організм працюючи. 
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За результатами досліджень розроблено профілактичні рекомендації 

спрямовані на покращення умов праці операторів з розливу напоїв, 

розроблено та опубліковано два інформаційні листи спрямовані на 

покращення раннього виявлення неспецифічного впливу шуму на організм 

працюючих:1) Брухно Р.П. «Визначення біологічного віку як показника 

шкідливого впливу виробничого шуму на організм працюючих»: 

Інформаційний лист № 210-2017. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017 р. - 4с.; 2) 

Брухно Р.П., Яворовський О.П., Шидловська Т.А. «Використання 

реоенцефалографії для діагностики ранніх проявів екстрааурального впливу 

виробничого шуму на організм працюючих»: Інформаційний лист № 211-

2017 - К.: Укрмедпатентінформ, 2017 р. - 4с. 
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ПРОФІЛАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Результати гігієнічних, психо-фізіологічних, клініко-статистичних, 

клініко-діагностичних, математичних методів досліджень у сукупності з 

даними літератури послугували підставою для наукового-обґрунтування 

наступних профілактичних рекомендацій: 

Архітектурно-планувальні: 

При плануванні та будівництві нових цехів з розливу напоїв, запуску 

нових ліній з розливу необхідно враховувати принципи функціонального 

планування з виділенням в окремі приміщення технологічних ліній і 

установок, що генерують шум. 

Технологічні: 

Заміна шумогенеруючого обладнання менш шумним в ході планового 

переоснащення цехів з розливу. Зокрема, заміна існуючих технологічних 

ліній розливу на лінії з обладнаними пультами дистанційного управління 

технологічним процесом. 

Санітарно-технічні: 

1. Ослаблення шуму в джерелі шляхом використання 

шумонепроникних кожухів. Використання огороджувальних, 

звукоізолюючих, звуконепроникних перегородок на робочих місцях 

операторів з розливу. 

2. Раціональна організація системи кондиціонування повітря, 

загальної та місцевої припливно-витяжної вентиляції для забезпечення 

достатньої кратності обміну повітря з метою підтримки допустимих рівнів 

параметрів повітряного середовища (температури, швидкості руху повітря, 

вологості). 

Організаційні:   

1. Забезпечення раціонального режиму праці та відпочинку. 

Зокрема, відмова від нічних змін, скорочення часу перебування в умовах 
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впливу виробничого шуму протягом робочої зміни, збільшення тривалості та 

кількості регламентованих перерв. 

2. Забезпечення змінності роботи з чергуванням періодів праці в 

умовах впливу інтенсивного виробничого шуму з періодами роботи в умовах 

не перевищення допустимих рівнів виробничого шуму. 

3. Освітньо-просвітницька робота з працівниками з метою їх 

інформування про можливі ризики впливу на організм людини небезпечних 

та шкідливих чинників виробничого середовища, зокрема шуму, температури 

повітря, відносної вологості повітря, важкості та напруженості праці. 

Медико-біологічні: 

1. Проведення попередніх та щорічних періодичних медичних 

оглядів працівників даного виробництва відповідно до Наказу МОЗ України  

від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій". 

2. Використання в ході проведення періодичних медичних оглядів 

методів реоенцефалографії та визначення біологічного віку для більш 

раннього виявлення негативного впливу умов праці на стан здоров’я 

працівників [247, 249]. 

Індивідуальні: 

1. Використання працівниками засобів індивідуального захисту. 

2. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 

(ЗІЗ). 

3. Навчання персоналу правильного застосування ЗІЗ та 

обґрунтування необхідності їх використання. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційні роботі вирішено актуальне наукове завдання – виявлено 

закономірності впливу шуму і супутніх факторів виробничого середовища на 

стан здоров’я та стан слухового аналізатора операторів з розливу 

безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, розроблено та впроваджено 

заходи профілактики професійної і виробничо-обумовленої захворюваності 

даного контингенту працюючих. 

На підставі аналізу результатів проведених досліджень зроблено 

наступні висновки: 

1. Умови праці операторів з розливу напоїв характеризуються 

наявністю таких шкідливих виробничих факторів, як шум та нагріваючий 

мікроклімат. Провідним шкідливим фактором виробничого середовища 

операторів з розливу напоїв є постійний, широкосмуговий шум з 

перевищенням ГДР на середніх та високих частотах (500-8000 Гц). Рівні 

звуку перевищують допустимі значення на 4,4-7,23 дБА. 

2. Згідно з Гігієнічною класифікацією умови праці операторів за 

рівнями шуму на робочих місцях відносяться до класу умов праці 3.2 

(шкідливі, 2 ступеня); за параметрами мікроклімату на 30% робочих місць – 

до класу 3.1 (шкідливі 1 ступеня), а на решті 70% робочих місць – до класу 

умов праці 2 (допустимі); за показниками важкості, а також напруженості 

трудового процесу – до класу умов праці 2 (допустимі). В цілому умови праці 

операторів з розливу відносяться до класу шкідливості 3.2 (шкідливі 2 

ступеня). 

3. Аналіз матеріалів періодичних медичних оглядів виявив статистично 

достовірне (P<0,01) підвищення рівнів захворюваності операторів з розливу 

напоїв на сенсоневральну приглухуватість і хвороби системи кровообігу (у 2-

2,5 разу), зокрема, вегето-судинну дистонію (у 6-8 разів) у порівнянні з 

контрольною групою. 
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4. При оцінці біологічного віку виявлено прискорені темпи старіння 

операторів з розливу напоїв. Середнє значення показника різниці між 

фактичним та належним біологічним віком у працівників «шумових» 

професій перевищує його значення в контрольній групі на 9,69 роки 

(P<0,001), що свідчить про різке прискорення темпів старіння.  

5. Обстеження стану периферичного відділу слухового аналізатора 

операторів із застосуванням методу аудіометрії виявило порушення слуху на 

тони в октавній смузі 8 кГц конвенціонального діапазону та в області 9-16 

кГц у розширеному діапазоні частот. В центральних відділах слухового 

аналізатора у робітників «шумових» професій діагностовано достовірне 

(P<0,01) збільшення латентних періодів піків IV і V хвилі (ЛПП IV хвилі у 

основній групі – 5,12±0,04 мс, у контрольній групі – 4,87±0,03 мс); ЛПП V 

хвилі у основній групі – 5,74±0,03 мс, у контрольній групі – 5,52±0,03 мс) та 

міжпікових інтервалів I-V коротколатентних слухових викликаних 

потенціалів (КСВП) та подовження латентних періодів піків компонента N2 

довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) порівняно з 

контролем (в основній групі – 284,2±3,1 мс, а в контрольній – 251,4±3,1 мс).  

6. За даними реоенцефалографії (РЕГ) відзначено статистично 

достовірне (p<0,01) збільшення α (на 9,8%, 16%), β (на 24,4%, 29,6%), 

дикротичного (на 8,6%) та зменшення реографічного (на 31,5%, 37%) 

індексів, що вказує на порушення церебральної гемодинаміки у працівників, 

які зазнають впливу інтенсивного виробничого шуму. Зазначені зміни 

діагностуються ще до появи скарг на зниження слуху та змін в 

конвенціональному діапазоні тональної порогової аудіометрії, що вказує на 

більш раннє виникнення проявів неспецифічного впливу шуму на фоні яких 

розвиваються специфічні зміни з боку слухового аналізатора робітників. 

7. Оцінка професійного ризику за індексом профзахворювання та 

біологічним віком з попередньою оцінкою ризиків з урахуванням умов праці 

за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу дозволило 



168 

 
 

встановити середній і високий ступінь професійного ризику, спрогнозувати 

імовірність розвитку стійкого порушення слуху залежно від стажу роботи та 

визначити пороговий рівень стажу (8 років). Перевищення порогового стажу 

роботи супроводжується значним щорічним зростанням ризику розвитку 

СНП, який може збільшуватися при стажі 20 років у 7,6 разу. 

8. На підставі гігієнічних, клініко-статистичних, клініко-діагностичних 

досліджень розроблено комплекс архітектурно-планувальних, технологічних, 

санітарно-технічних, організаційних, медико-біологічних та індивідуальних 

профілактичних рекомендацій, спрямованих на оздоровлення умов праці 

операторів з розливу напоїв. 
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здоров’я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв 

підприємств харчової промисловості. Депресія: давай поговоримо: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції до всесвітнього дня здоров’я 



219 

 
 

2017 р. (Київ, 2017р.) С. 194. (* – збір та аналіз літературних даних, обробка 

та аналіз отриманих результатів, підготовка матеріалів до публікації). 

14. Фогель М.С., Брухно Р.П., Солоха Н.В, Різник К.С., Квіташ 

О.С.Оцінка впливу умов праці на темпи старіння працівників «шумових» 

професій харчової промисловості: матеріали квітневої студентської наукової 

сесії НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ, 2017 р.). Український науково-

медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск. 2017. №1 (100). С. 117. 

(* –проведення комплексної гігієнічної оцінки умов праці, визначення 

біологічного віку, підготовка матеріалу до публікації). 

15. Брухно Р.П. «Визначення біологічного віку як показника 

шкідливого впливу виробничого шуму на організм працюючих»: 

Інформаційний лист № 210-2017. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017 р. - 4с. 

16. Брухно Р.П., Яворовський О.П., Шидловська Т.А. «Використання 

реоенцефалографії для діагностики ранніх проявів екстрааурального впливу 

виробничого шуму на організм працюючих»: Інформаційний лист № 211-

2017 - К.: Укрмедпатентінформ, 2017 р. - 4с. (* – збір та аналіз літературних 

даних, участь в обстеженні операторів та аналіз їх амбулаторних карт, 

підготовка матеріалу до публікації). 
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Додаток 22 

Відомості про апробацію результатів досліджень.  

1. Конференція молодих вчених до 87-річчя ДУ "Інститут медицини 

праці НАМН України". (м. Київ, 8 грудня 2015 р., усна доповідь). 

2. V міжнародна науково-практична конференція «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України». 

(м. Київ, 19-21 квітня 2016 р., стендова доповідь). 

3. Щорічна традиційна весняна конференція Українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів. (м. Одеса, 16-17 

травня 2016 р., публікація тез). 

4. Щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів. (м. Київ, 3-4 жовтня 

2016 р., публікація тез). 

5. Конференція «Трансфер новітніх технологій в охорону здоров’я 

України». (м. Київ, 4-6 жовтня 2016 р., стендова доповідь). 

6. Конференція молодих вчених до 88-річчя ДУ "Інститут медицини 

праці НАМН України". (м. Київ, 6 грудня  2016р., усна доповідь). 

7. Міжнародна науково-практична конференція до всесвітнього дня 

здоров’я 2017. (м. Київ, 6-7 квітня 2017 р., публікація тез). 

8. VI міжнародна науково-практична конференція «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України». 

(м. Київ, 25-27 квітня 2017 р., стендова доповідь). 

9. Щорічна традиційна весняна конференція Українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів. (м. Запоріжжя, 2-3 

жовтня 2017 р., публікація тез). 

10. Засідання секції «Гігієна та екологія» квітневої студентської 

наукової сесії НМУ ім. О.О. Богомольця. (м. Київ, 2017 р., публікація тез). 

11. Конференція молодих вчених до 89-ї річниці ДУ "Інститут 

медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України". (м. Київ, 30 

листопада 2017 р., усна доповідь). 


