
 

ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ 

МЕДИЦИНИ» 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  

 «ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ ІМЕНІ Ю. І. КУНДІЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця  

на правах рукопису 

 

 

 

САВУШИНА ІЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА  

 

УДК 616.22–008.5–057+371.124 

 

ДИСЕРТАЦІЯ  

 

КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ  

ХРОНІЧНОГО ЛАРИНГІТУ У ВЧИТЕЛІВ  

 

 

 

 

14.02.01 – гігієна та професійна патологія  

22 – Охорона здоров'я, 222 – Медицина  

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

____________І. В. Савушина  
       (підпис, ініціали та прізвище здобувача) 

 

 

Науковий керівник:                              Ковальчук Тамара Антонівна  

доктор медичних наук,  

старший науковий співробітник   

 

 

Кривий Ріг – 2020 



2 

 

АНОТАЦІЯ  

 

 

Савушина І. В. Керування ризиком розвитку хронічного ларингіту у 

вчителів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (22 – Охорона здоров'я, 

222 – Медицина). – Державна установа «Український науково-дослідний інститут 

промислової медицини», Кривий Ріг, Державна установа «Інститут медицини 

праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено вивченню впливу умов та характеру праці на ризик 

розвитку хронічного ларингіту в учителів загальноосвітніх навчальних закладів 

залежно від стану здоров'я та тривалості голосового навантаження за тиждень з 

розробкою та впровадженням удосконаленого алгоритму лікування 

функціональних розладів голосового апарату в учителів, а також розробці 

сучасної системи з керування ризиком розвитку хронічного ларингіту. У вступі 

розкрито сутність наукової проблеми щодо професійної патології в учителів, 

основних факторів ризику розвитку загальносоматичної та професійної 

захворюваності, визначено етіологію захворювань голосового апарату в учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів, обґрунтовано актуальність теми, визначено 

методи й окреслено напрям досліджень, сформульовано мету та завдання, 

визначено особистий внесок здобувача, наукову новизну й практичне значення 

роботи, розкрито апробацію результатів, вказано структуру та обсяг дисертації. 

У розділі 1 розглянуто сучасний стан проблеми загальної й професійної 

патології, наявні умови праці та лікування хронічного ларингіту в учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів. На основі узагальнення наведених даних 

літератури обґрунтовано актуальність обраного наукового напряму та 

необхідність проведення досліджень з метою зниження ризику розвитку 

професійної патології голосового апарату на підставі обґрунтування комплексної 
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системи керування професійним ризиком в учителів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

У розділі 2 подано об’єкти, обсяг і методи досліджень, які застосовано для 

вирішення поставлених завдань. Відповідно до методичних та методологічних 

принципів доказової медицини та гігієни, оцінювання факторів ризику розвитку 

хронічного ларингіту в учителів та розробка профілактичних заходів, потребують 

системного підходу, що цілком логічно передбачає необхідність застосування 

комплексу гігієнічних, клінічних, епідеміологічних, соціологічних, статистичних і 

математичних методів дослідження. У зв’язку із цим, згідно з метою й 

завданнями, дослідження було поділено на окремі, проте взаємозалежні, етапи: 

гігієнічні дослідження – комплексна оцінка факторів умов праці вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів; епідеміологічний аналіз – аналіз та 

порівняння стану захворюваності та поширеності патології голосового апарату 

серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів; санітарно-статистичний –

визначення демографічних показників, показників захворюваності, кількісної 

характеристики чинників виробничого середовища; поглиблене медичне 

обстеження –огляд верхніх дихальних шляхів та гортані в динаміці; математико-

статистичний –  складання програми й плану досліджень, збір матеріалу, розробка 

даних, аналіз отриманого матеріалу, формулювання висновків, пропозицій щодо 

впровадження одержаних результатів у практику, наукового обґрунтування й 

розробки системи керування ризиком розвитку професійного ларингіту в 

учителів.  

У розділі 3 на основі даних санітарно-гігієнічних досліджень проведено 

аналіз голосового навантаження, фактичного рівня наявних шкідливих 

виробничих факторів на робочому місці вчителя (шуму, пилу та хімічних 

речовин, мікроклімату, важкості праці та напруженості трудового процесу, 

санітарно-мікробіологічних показників). 

У розділі 4 проаналізовано поширеність функціональних та органічних змін 

голосового апарату серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів міста 
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Кривий Ріг, залежність між тривалістю голосового навантаження та віком і 

стажем роботи. 

Проведено аналіз співвідношення максимального часу фонації глухих і 

дзвінких приголосних з метою визначення порушень іннервації голосових 

складок, які призводять до функціональних змін, та встановлено, що коефіцієнт 

[с/з] має тенденцію до зростання в перші 20 років стажу в умовах впливу 

голосового навантаження(коефіцієнт кореляції – 0,82 (р<0,05), коефіцієнт 

детермінації – 67,2%), що доводить найбільшу ефективність профілактики 

порушень нервової регуляції голосових складок у перші 20 років педагогічного 

стажу. 

Визначено ризик розвитку функціональних дисфоній та адаптаційні 

можливості учителів до голосового навантаження й встановлено, що показники 

адаптаційний потенціал і стрес суттєво впливають на якість кровообігу в 

голосових складках учителів. 

Встановлено допустиму тривалість голосового навантаження в учителів. 

Так, при стажі роботи 13,5+1,1 років в умовах впливу голосового навантаження 

мають місце гіпертонусні зміни в голосовому апараті, а при стажі 21,4+0,7 – 

наявні гіпотонусні зміни. Порушення структури голосу та зміна його тембру 

спостерігаються при стажі роботи 13,8+1,1 років. 

Визначено залежність між рівнем максимального споживання кисню (МСК) 

та розвитком функціональної патології гортані в учителів. Аналіз такої залежності 

показав, що вірогідність патологічних змін у голосових складках при МСК 

26,7±1,9 мл/хв/кг дорівнює 25%, при МСК 20,0±4,0 мл/хв/кг – 75%, а при МСК 

менше ніж 20,0 мл/хв/кг – 80%. Таким чином, чим менше показник МСК, тим 

вища вірогідність розвитку патології голосових складок. 

Розраховано ризик розвитку професійної патології голосового апарату в 

учителів. Так, вірогідність захворіти при стажі роботи до 5 років становить 0,0006 

(5%), а при стажі роботи 35 і більше років – 0,0112 (100%). При педагогічному 

стажі роботи понад 20 років різко зростає вірогідність захворіти на 

«професійний» ларингіт (71,7%). Після 20 років стажу роботи в умовах 
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голосового навантаження в ризику розвитку захворюваннь гортані вік учителя 

переважає вплив голосового навантаження, а його етіологічна частка в причинах 

виникнення захворювань гортані зростає з 67,7% до 81,8%. Тому вік працівника 

45,8±0,5 і старше є «критично небезпечним» для розвитку «професійного» 

ларингіту. 

Розділ 5 присвячений науковому обґрунтуванню, розробці та 

впровадженню комплексної системи керування професійним ризиком з метою 

зниження рівнів професійної захворюваності голосового апарату в учителів. 

Запропонований алгоритм з керування професійним ризиком складається з 

аналізу ризику, оцінювання рівня ризику, розробки та впровадження заходів з 

керування ризиком та оцінювання залишкового ризику. У разі наявності 

залишкового ризику алгоритм дій повторюється. 

Аналіз ризику включає в себе встановлення шкідливих факторів, 

визначення їх величини та значущості ризику, який вони викликають. 

Оцінювання ризику складається з всеосяжного й систематичного виявлення 

шкідливості, визначення її рівня шляхом встановлення величини ризику. Для 

розробки та впровадження ефективних заходів з керування ризиком визначено 

категорію ризику. Після визначення загального ризику необхідно встановити 

провідний фактор ризику та обрати необхідний комплекс заходів з керування 

ризиком шляхом заповнення «Анкети з керування ризиком». 

Удосконалений комплекс заходів з лікування та профілактики рецидивів 

функціональної патології голосового апарату включає в себе медикаментозні 

препарати (Емоксипін, Квертин, Стоматофіт А спиртовий розчин в олії, ефірна 

олія лимона, Фізіологічний розчин), лікувальну фонопедію, фізіотерапевтичне 

лікування (масаж шийно-комірцевої зони з додаванням ефірної олії лаванди, 

вібраційний масаж ділянок гортані та шиї, хвойні та валеріанові ванни (загальні) 

при гіпо- й гіпертонусних станах відповідно, сольові ванни (ножні) при 

гіпертонусних станах, електросон), психотерапію (робота з психологом), 

покращення загального стану (санаторно-курортне лікування). Загальна 

ефективність запропонованого комплексу заходів коливається від 14,39% до 
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28,14%, що свідчить про високу надійність запропонованих заходів з керування 

ризиком виникнення рецидивів функціональних розладів голосового апарату. 

Проведені дослідження показали, що збільшення адаптаційних 

можливостей організму вчителів до норми знижує ризик розвитку патології  

голосових складок на 45%. При цьому в учителів зі стажем роботи в умовах 

впливу голосового навантаження до 20 років – на 22%, а при стажі більше ніж 

30 років – на 51%. Зниженням рівня стресу до норми можна зменшити кількість 

випадків порушення кровообігу в голосових складках на 50% і порушення тонусу 

голосових складок на 24,8%. 

Індивідуалізовані профілактичні заходи керування ризиками збільшують 

здорову частку життя на 7,3 року і зменшують втрату років здорового життя, що 

визначається впливом голосового навантаження на 7,1 року, у тому числі для 

фізичного компонента здоров’я (PH) – на 4,5 і 4,3; психологічного компонента 

здоров’я (MH) – на 10,3, 10,1 років QALY відповідно. 

Один долар, вкладений у систему керування ризиком (профілактику) 

голосового навантаження, дає додатково 14 днів здорового життя. Для 

психологічного компонент  здоров’я (MH) цей показник – 29 днів QALY. Вигода 

від профілактики переважає витрати на неї (Квк/в>1), а користь від неї в 2,5 рази 

більша за користь від лікування. 

Ключові слова: голосове навантаження, умови праці, вчителі, хронічний 

ларингіт, керування ризиком, лікування та профілактика патології голосового 

апарату. 
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SUMMARY 

 

 

Savushyna I. V. Managing of risk of development of chronic laryngitis in 

teachers. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the obtaining a scientific degree of a candidate of medical 

sciences (doctor of philosophy) in specialty 14.02.01 – hygiene and Occupational 

Pathology. – State institution «Ukrainian Institute for Scientific Research in Industrial 

Medicine», Kryviy Rig, SI «Institute of Labor Medicine named after Yu. Kundiyev 

NAMS of Ukraine», Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the study of the influence of conditions and the 

nature of work on the risk of developing professional laryngitis in teachers of secondary 

schools depending on the state of health and duration of voice load per week with the 

development and implementation of an improved algorithm for the treatment of 

functional disorders of the vocal apparatus in teachers, as well as the development of a 

modern system of managing the risk of developing professional laryngitis. In the 

introduction the essence of the scientific problem concerning professional pathology in 

teachers is disclosed, the main risk factors for the development of general-somatic and 

occupational diseases are determined the aetiology of diseases of the vocal apparatus in 

the teachers of secondary schools, is determined the relevance of the topic, is 

substantiated the methods are determined and outlined the direction of the necessary 

research, the goal and objectives are formulated, the personal contribution of the 

applicant is determined, scientific novelty and practical value of the work, testing of the 

results, structure and volume of the dissertation are given. 

In one section the current state of the problem is considered of general and 

occupational pathology, the existing working conditions and treatment of professional 

laryngitis in teachers of secondary schools. On the basis of the generalization of the 

given data of literature the topicality of the chosen scientific direction and the necessity 

of conducting researches is substantiated in order to reduce the risk of development of 
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professional pathology of the vocal apparatus based on the substantiation of the 

complex system of professional risk management in teachers of secondary schools. 

The second section presents the objects, scope and methods of research that were 

used for to resolve the assigned tasks. In accordance with the methodical and 

methodological principles of evidence-based medicine and hygiene, the assessment of 

the risk factors for the development of professional laryngitis in teachers and the 

development of preventive measures is requires a systematic approach, which logically 

implies the need application of the complex of a hygienic, clinical, epidemiological, 

sociological, statistical and mathematical methods of research. In this connection, 

according to the goals and tasks of our research have been divided on separate, but 

interrelated stages: hygienic – research and assessment of the conditions and nature of 

the work of teachers of secondary schools; epidemiological – the study of the state of 

health in teachers of secondary schools; Sanitary and statistical – definition of 

demographic indicators, indicators of morbidity, quantitative characteristics of factors 

of the production environment; in-depth medical examination – study of clinical 

indicators; mathematical and statistical – development of the program and research plan, 

material gathering, data development, analysis of the received material, conclusions, 

proposals, implementation of research results into practice, scientific substantiation and 

development of risk management system of professional laryngitis in teachers. 

Section 3. On the basis of data of conducted sanitary-hygienic researches, the 

analysis of the voice load, the actual level of available harmful production factors at the 

teacher's workplace (noise, dust and chemicals, microclimate, labor intensity and labor 

intensity tension, sanitary-microbiological indicators) was performed. 

In section 4 was analyzes the most common pathology of the vocal apparatus of 

teachers, functional and organic changes of the vocal apparatus, depending on the 

duration of vocal load, age and work experience. Was carried out the analysis of the 

ratio of the maximum time of phonation of deaf and voiced consonants with the purpose 

to determinate the violations of the vegetative balance in the vocal folds, which leads to 

functional changes, and determined that the coefficient «C/S» has a tendency to increase 

in the first 20 years of the vocational experience (correlation coefficient – 0,82 
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(p<0,05), determination coefficient 67,2%), which proves the most effective prevention 

of violations of the nervous regulation of vocal folds in the first 20 years of voice 

experience. 

The risk of functional dysphonia and adaptation possibilities of teachers to vocal 

load was determined and was established – adaptative potential and stress has 

significant affect the quality of blood circulation in the vocal folds of teachers. 

Fixed allowable duration of a voice load in teachers. So, with the work 

experience of 13,5+1,1 years under conditions of influence of vocal load, hypertonus 

changes presents in the vocal apparatus, and with the work experience – 

21,4+0,7 available hypotonus changes. Violation of the voice structure and change of its 

timbre is noted during the work experience of 13,8+1,1 years. 

The dependence between the level of maximum oxygen consumption (MOC) and 

functional disorders of the vocal folds in teachers was determined. Thus, the analysis of 

this dependence showed that the chance of pathological changes in the vocal cords at 

MOC of 26,7±1,9 ml/min/kg is 25%, at MOC of 20,0±40 ml/min/kg – 75%, and at 

MOC of less than 20,0 ml/min/kg – 80%. Thus, the less the MOC, the more the 

likelihood of the development of the pathology of vocal cords. 

The risk of development of professional pathology of the vocal apparatus in 

teachers is calculated. Thus, the probability of illness with work experience of up to 

5 years is 0,0006 (5%), and with the work experience of 35 years and more it is 0,0112 

(100%). At the work experience of more than 20 years, it is sharply increasing the 

likelihood of getting sick on professional laryngitis (71,7%). After 20 years of work 

experience, in conditions of vocal load, the risk of developing a laryngeal disease it 

matters the age of the teacher, and its etiological particle, due to the causes of the 

disease, increases from 67,7% to 81,8%. Therefore, the age of the teacher 45,8±0,5 and 

older is critically dangerous for the development of professional laryngitis. 

Section 5 is devoted to the scientific substantiation, development and 

implementation of a comprehensive system of professional risk management in order to 

reduce of the morbidity of vocal apparatus from teachers. 
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The proposed algorithm of professional risk management consists of risk 

analysis, evaluation of risks, development and implementation measures of risk 

management and assessment of residual risk. In the case of residual risks the algorithm 

of actions starts from the beginning. 

The analysis of risk includes detection of harmful factors, determining their 

quantity, and the significance of the risk which they cause. The risk assessment consists 

of comprehensive and systematic detection of occupational hazards, determination of 

their level by establishing the quantity of risk. The risk category is defined for the 

development and implementation of effective measures of risk management. After 

determining the overall risk, it is necessary to establish a leading factor of risk and 

select the necessary complex of measures of risk management by filling in the «Risk 

Management Questionnaire». 

The advanced complex of treatment services and prevention of relapses of 

functional disorders of the vocal apparatus includes medicines (emoxipine, quercetin, 

stomatophyte A, lemon essential oil, physiological solution), physiotherapeutic 

treatment (massage of the neck and collar zone with essential oil of lavender, vibration 

massage of the laryngeal area and neck, coniferous and valerian baths (general) by 

hypo- and hypertonus states, respectively, saline baths (legs) with hypertonus states, 

electrosleep), psychotherapy (work with a psychologist) improvement of the general 

condition (sanatorium-and-spa treatment). The overall effectiveness of the proposed 

complex of services varies from 14,39% to 28,14%, which indicates the high reliability 

of the proposed measures of risk management of recurrence of functional disorders of 

the vocal apparatus. 

Research studies have shown, that increasing the adaptive possibility of teachers 

to norm reduces the risk of damage of the vocal folds to 45%. At the same, in teachers 

with work experience of vocal load up to 20 years by 22%, and with work experience 

more than 30 years by 51%. By reducing the level of stress to the norm, it can reduce 

the number of cases of impaired circulation in the vocal folds by 50% and the violation 

of the tone of vocal folds by 24,8%. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=vocal%20apparatus&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=vocal%20apparatus&l1=1&l2=2
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Individualized preventive measures for risk management, increase the healthy 

part of life by 7,3 years and reduce the loss of years of healthy life, which is determined 

by the influence of voice load on 7,1 years. Including for the physical component of 

health by 4,5 and 4,3 and the psychological health component by 10,3, 10,1 years 

QALY, respectively. 

One dollar invested in a risk management system (prevention) of vocal overstrain 

gives an additional 14 days of healthy life. For the psychological component of health 

(MH), this measure is 29 days QALY. The benefit from prevention prevails over its cost 

(Kw/s>1), and the benefit from it is 2,5 times higher than the curing. 

Key words: vocal load, working conditions, teachers, professional laryngitis, risk 

management, treatment and prevention of pathology of the vocal apparatus. 
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ВМІ (bodi mass index) – індекс маси тіла 

ВНС – вища нервова система 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я 

ГАНК-4 – газоаналізатор універсальний 

ГОСТ – государственный стандарт 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ДКІ – дикротичний індекс 

ДСН – державні санітарні норми 

ДСНтаП – Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом МОЗ України 

№ 248 від 08.04.2014 

ЕКГ – електрокардіограма 

ЄС – Європейський Союз 

ЖЄЛ – життєва ємність легень 

ЗПОС – загальний периферичний опір серця  

ІМТ – індекс маси тіла (індекс Кетле) 

К – коефіцієнт 

М – маса тіла 

МВ-4М – психрометр 

МЕТ – метаболічна одиниця 

МОЗ – Міністерство охорони здоров'я 
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МСК – максимальне споживання кисню 

МФ – мутаційний фальцет 

ОКЗО – обласний комунальний заклад освіти 

ПАТ – пульсовий артеріальний тиск 

ПЛ – професійний ларингіт 

РЕГ – реенцефалограма 

РІ – величина кровонаповнення 

РПР – річний приріст ризику 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

СДД – середній динамічний артеріальний тиск 

ССБП – система стандартів безпечності праці 

ТІ – трохантерний індекс 

ТСК – тип саморегуляції кровообігу 

УКРП – універсальний кардіореспираторний показник 

УО – ударний об'єм 

УФ – ультрафіолетове випромінювання 

ФД – функціональна дистонія 

ФД – функціональна дисфонія 

ХОК – хвилинний об'єм кровообігу 

ХФЗГ – хронічні функціональні захворювання гортані 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

AR (absolute risk) – абсолютний (атрибутивний) ризик 

β – параметр вагової функції віку 

BP – інтенсивність болю 

C – повікова корегувальна константа 

CI – довічний інтервал 

D – вага непрацездатності 

D – давність виявлення змін у голосових зв'язках 

EF (etiolojical fraction) – етіологічна частка (фракція) дії професійного фактора 



21 

 

f – частота серцевих скорочень 

GH (general health) – загальне здоров'я 

ICUR – інкрементальний показник 

L – тривалість непрацездатності або втрати років життя внаслідок передчасної 

смерті 

MН (mental of health) – психічний компонент здоров'я 

OR (odds ratio) – відношення шансів 

PF (physical functionsnq) – фізичне функціонування 

PH (physical of health) – фізичний компонент здоров'я 

QALY – роки здорового, якісного життя 

R – загальний ризик 

r – норма дисконтування 

Р – ймовірність змін у голосовому апараті 

RE (role emotional) – рольове емоційне функціонування 

RP (role physical) – рольове фізичне функціонування 

RR (relative risk) – відносний ризик 

S (siqnificance of chanqes) – значущість змін у голосовому апараті 

S – коефіцієнт стресу 

S (the level of stress) – рівень отриманого стресу 

SF (social functsonsnq) – соціальне функціонування 

T – доза голосового навантаження 

VT (vital activity) – життєва активність 

Квк/в- Коефіцієнт відношення корисності до вартості (benefit-to-cost ratio)  
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В Україні існує багато 

голосомовних професій, а саме: співаки, читці, актори, екскурсоводи, аніматори, 

учителі, вихователі дитячих дошкільних закладів, юристи, аніматори, диктори 

радіо та телебачення, керівники, диспетчери, телефоністи, тощо. Значна питома 

вага припадає на вчителів, кількість яких в Україні становить близько 586,6 тис. 

Їх діяльність передбачає постійне голосове навантаження.  

Основними факторами ризику для вчителів, крім високого голосового 

навантаження під час виконання функціональних обов’язків, є: підвищене 

психоемоційне напруження, переважання в процесі трудової діяльності 

статичного навантаження при незначному обсязі м’язової та рухової активності, 

великий обсяг інтенсивної зорової роботи, висока щільність епідемічних 

контактів – бактеріальне обсіменіння навчальних приміщень спричиняє часте 

зараження вчителів інфекціями, що передаються повітряно-краплинним шляхом, 

а це, у свою чергу, негативно позначається не лише на загальному стані вчителя, а 

й на стані його голосового апарату зокрема. Інтелектуальна праця є небезпечною 

для здоров’я, адже працювати доводиться в умовах персональної відповідальності 

за прийняте рішення та постійного дефіциту часу. До факторів, які сприяють 

розвитку патології голосового апарату, можна зарахувати також стан 

мікроклімату приміщень, де відбувається педагогічний процес, а саме рівень 

температури та відносної вологості в приміщенні, швидкість руху повітря. 

Важливе значення мають запиленість повітря та наявність у повітрі робочої зони 

вчителя пилу крейди, вдихання якого справляє подразнювальну, токсичну, 

запальну та алергізуючу дію на верхні дихальні шляхи. 

Проблема порушень голосу у вчителів останніми роками набуває все 

більшого соціального значення. За даними закордонних авторів, спостерігається 

зростання захворюваності голосового апарату в учителів  

з 30–40 % у 60-х рр. XX ст. до 55–60 % на початку XXI ст. [Василенко К. С., 1971; 
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Ланкова В. П., 1977; Кудінова О. В., 1977; Орлова О. С., 2000]. За свідченням 

 [Verdolini А. К., 2001;  Ramig L. О. 2001], близько 28 млн людей у США щорічно 

мають голосові проблеми, які негативно впливають на їх роботу та життя. «Ціна 

питання» виплат з непрацездатності в цій країні лише для вчителів – близько 

2,5 млрд дол. щорічно.  

Серед причин патології голосового апарату найбільша частка припадає на 

хронічні ларингіти (22,7 на 10 тис. населення), які становлять 8,4 % від усієї 

патології ЛОР-органів [Кузнєцов В. С., 1972, 1975]. 

На сьогодні публікацій, присвячених комплексному оцінюванню умов 

праці, рівня голосового навантаження вчителів та особливостей формування стану 

здоров’я працівників загальноосвітніх навчальних закладів, в Україні майже 

немає, а відповідно, відсутня науково обґрунтована ризик-орієнтована система 

профілактики професійної патології голосового апарату в учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів, що й стало підставою для проведення цього 

дослідження. 

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

виконана в межах науково-дослідної роботи ДУ «Український науково-дослідний 

інститут промислової медицини» за темою «Клініко-гігієнічні критерії 

професійної придатності та система керування професійним ризиком розвитку 

хронічного ларингіту у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» (№ 

держреєстрації 0117U002318, 0118U001157, 0119U001341), одним з виконавців 

якої є здобувач. 

Мета дослідження – наукове обгрунтування заходів щодо зниження ризику 

розвитку професійної патології голосового апарату на підставі обґрунтування 

комплексної системи керування професійним ризиком в учителів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Завдання дослідження зумовлені метою та передбачали таке: 

1. Проаналізувати санітарно-гігієнічний стан умов праці вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста. 
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2. З’ясувати структуру захворювань голосового апарату в учителів з 

урахуванням віку, педагогічного стажу. 

3. Визначити та оцінити професійні ризики розвитку патології голосового 

апарату в учителів загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

4. Обґрунтувати стажову дозу голосового навантаження для визначення 

безпечного стажу роботи вчителя в умовах впливу голосового навантаження. 

5. Розробка заходів з контролю, керування та зниження професійного 

ризику для здоров’я вчителів з метою запобігання виникненню професійної 

патології голосового апарату. 

Об’єкт дослідження – хронічний ларингіт та заходи його профілактики у 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Предмет дослідження – гігієнічні умови праці, фактори ризику, професійне 

здоров'я, заходи профілактики хронічного ларингіту. 

Методи дослідження: гігієнічні дослідження – комплексна оцінка факторів 

умов праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів; епідеміологічний аналіз 

– аналіз та порівняння стану захворюваності та поширеності патології голосового 

апарату серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів; санітарно-

статистичний –визначення демографічних показників, показників 

захворюваності, кількісної характеристики чинників виробничого середовища; 

поглиблене медичне обстеження –вивчення клінічних показників; математико-

статистичний –  складання програми й плану досліджень, збір матеріалу, 

розробка даних, аналіз отриманого матеріалу, формулювання висновків, 

пропозицій щодо впровадження одержаних результатів у практику, наукового 

обґрунтування й розробки системи керування ризиком розвитку професійного 

ларингіту в учителів. 

Наукова новизна одержаних результатів, полягає в тому, що:  

– уперше комплексно досліджено структуру захворюваності голосового 

апарату в учителів загальноосвітніх закладів міста Кривий Ріг; 

– уперше проведено комплексне санітарно-гігієнічне оцінювання умов і 

характеру праці та визначено фактичну тривалість голосового навантаження 
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залежно від предмета, що викладається, психічних особливостей, темпераменту 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів; 

– уперше визначено безпечну дозу голосового навантаження та вірогідність 

захворіти на хронічний ларингіт у вчителів; 

– уперше вивчено й оцінено ризик розвитку професійної патології 

голосового апарату в учителів загальноосвітніх закладів; 

-уперше запропоновано комплексну систему керування ризиком розвитку 

хронічного ларингіту в учителів загальноосвітніх навчальних закладів 

– удосконалено алгоритм лікувальних заходів для запобігання ризику 

розвитку патологічних змін органічного характеру в голосовому апараті вчителів; 

Практичне значення одержаних результатів. На основі комплексного 

дослідження санітарно-гігієнічних умов праці, визначення безпечної дози 

голосового навантаження, вивчення рівня, структури та причин патології 

голосового апарату розроблено лікувально-профілактичну модель з керування 

ризиком розвитку хронічного ларингіту, спрямовану на зменшення професійної 

патології, збереження професійного здоров’я і, відповідно, якості життя в 

учителів загальноосвітніх навчальних закладів. Вивчення професійних ризиків та 

впровадження профілактичних заходів  сприяє збереженню здоров’я вчителів і їх 

професійної працездатності, а також зменшує асигнування на лікування та 

реабілітацію. . Результати проведених досліджень знайшли висвітлення у розділі 

посібника для лікарів «Принципи та критерії діагностики професійних 

захворювань» (2015 р.)) та інформаційного листа «Алгоритм лікувальних заходів 

для попередження ризику розвитку органічних змін у голосовому апараті 

вчителів» (2019 р.). 

Особистий внесок здобувача: Автором дисертаційної роботи разом з 

науковим керівником визначено та обґрунтовано програму, мету, завдання 

дослідження; обрано, обґрунтовано й використано методи наукових досліджень. 

Самостійно проведено аналіз санітарно-гігієнічних досліджень умов праці, 

загальної та професійної захворюваності у вчителів; систематизовано та 

сформовано електронну базу за первинними матеріалами; виконано програму 
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статистичної обробки одержаної інформації; визначено тривалість голосового 

навантаження та стажову дозу голосового навантаження; обґрунтовано висновки 

й практичні рекомендації; розроблено форми впровадження та здійснено 

оцінювання їх ефективності. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження були 

представлені та обговорені на:  

– науково-практичних конференціях: Науково-практична конференція 

молодих вчених, присвячена 85-й річниці ДУ «Інститут медицини праці НАМН 

України» (Київ, 2013); Науково-практична конференція молодих вчених, 

присвячена 86-й річниці ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» (Київ, 

2014); «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки» (Київ, 2015); Науково-

практична конференція молодих вчених, присвячена 87-й річниці ДУ «Інститут 

медицини праці НАМН України» (Київ, 2015); «Профілактична медицина: 

здобутки сьогодення та погляд у майбутнє» (Дніпропетровськ, 2016); 

«Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» 

(Львів, 2018); «Актуальні питання професійних захворювань в Україні» (Кривий 

Ріг, 2018); «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології» (Київ, 

2018); 

– засіданнях та нарадах: Вченої ради ДУ «Український науково-дослідний 

інститут промислової медицини» (2015–2018 рр.), Комісії з біоетики Українського 

науково-дослідного інститут промислової медицини  

(2015–2018 рр.). 

Публікації: За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, з 

яких: 3 статті в наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 3 статті в наукових фахових виданнях, рекомендованих 

МОН України (у тому числі 2 одноосібні), 4 статті в закордонних виданнях, 3 

статті в інших періодичних наукових виданнях України, 5 тез у матеріалах 

конференцій, 1 розділ у посібнику для лікарів, 1 інформаційний лист. 

 Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

аналітичного огляду літератури, програми, методів дослідження, трьох розділів 
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власних досліджень, узагальнень, висновків та практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, що містить 258 найменувань (107 – латиницею та 151 – 

кирилицею), трьох додатків. Повний обсяг дисертації – 229 сторінки, з них 

163 сторінок основного тексту. Робота містить 10 рисунків, 61 таблицю, 

31 формулу, 1 схему. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ  

В УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

 

1.1. Умови праці та стан професійного здоров’я вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

Національна доктрина розвитку освіти визначає прискорений, 

випереджальний, iнновацiйний розвиток освіти в першій чверті ХХI ст., що 

потребує розробки нових теоретико-методологічних засад для системного 

осмислення дiяльностi педагога [1]. 

На сьогодні в Україні близько 586,6 тис. учителів, які навчають понад 

61 млн учнів у 21 тисячі загальноосвiтнiх шкіл. Основна мета праці вчителя – 

навчання та виховання підростаючого покоління, результатом якого є 

інтелектуальний, соціальний i фізичний розвиток особистості [2–5]. 

В Україні спостерігається низький темп оновлення педагогічних кадрів – 

лише 30,5% студентів починають працювати за фахом. Водночас підвищується 

кадрова мобільність, знижується трудова активність та погіршується здоров’я 

педагогів [1]. 

Професія вчителя належить до розумового виду праці в складній системі 

психосоціальних відносин «людина – людина». Обов’язки вчителя полягають у 

проведенні уроків, під час яких педагог викладає матеріал та перевіряє рівень 

його засвоєння учнями, а також у підготовці до уроків, перевірці зошитів, 

розробці наочності, складанні звiтiв, виховнiй роботi з дiтьми та спiлкуваннi з 

батьками [2; 4; 6; 7]. Праця вчителя специфічна: навчання декількох дисциплін; 

виконання викладацької, соціально-педагогічної, виховної, корекційно-

розвивальної, керівної та культурно-просвітницької роботи; робочий день не 

обмежений лише уроками; велике інтелектуальне навантаження зі слабкою 

м’язовою активністю; високий рівень відповідальності; досить часто агресивне 
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ставлення з боку батьків та учнів; авторитарний, репресивний стиль керування 

педагогічними кадрами [8; 9]. Професія педагога є однією з тих, що найбільше 

деформують особистість. Основними показниками цих деформацій є 

безапеляційність педагогів, їх консервативність, закритість у спілкуванні, 

оцінюваність суджень, які стають особливостями характеру, менторська манера 

мови, надлишкова владність і категоричність, нав’язування свого образу, 

прагнення до влади над дітьми та людьми [10; 11; 12–16]. Крім того, шкільний 

учитель є однією з ключових фігур, яка формує здоров’язбережний світогляд 

підростаючого покоління [17]. Інтелектуальна праця небезпечна для здоров’я, 

передбачає персональну відповідальність за прийняте рішення й постійний 

дефіцит часу [18]. Погіршення функціонального стану здоров’я вчителів у 

динаміці робочого дня зумовлене нераціонально організованим та напруженим 

трудовим процесом і свідчить про поступове накопичення ознак втоми [19]. 

Повноцінна діяльність людини комунікативних професій залежить від 

працездатності їх голосового апарату, від уміння правильно й ефективно володіти 

ним у професійних цілях. Голосовий апарат повинен бути достатньо витривалим 

для інтенсивної щоденної роботи протягом декількох годин. Голос повинен 

володіти певними якостями: мелодичністю, гнучкістю, інтонаційною виразністю, 

приязним тембром, силою [20–22]. 

Коло осіб, які потребують фоніатричної допомоги в наш час, постійно 

збільшується. До них належать професійні актори, співаки, диктори радіо та 

телебачення, викладачі, працівники сервісу [23; 24]. 

Люди з проблемами голосу перебувають у працездатному віці (20–60 років), 

тому відновлення голосу має для них важливе соціальне значення. Так, згідно з 

проведеними дослідженнями [10; 25], ефективність комунікації на 41% залежить 

від візуальних уявлень, пов’язаних із зовнішнім виглядом, виразністю міміки, 

жестів, 52% забезпечується якістю голосу, моделюванням мовлення, лише 7% 

визначається семантикою слів, які вимовляються. Система освіти учня, зокрема 

шляхом використання вчителем власного голосу, надає йому можливості для 

соціалізації в суспільстві [24; 26]. 
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Учителі як професійна група відрізняються вкрай низькими показниками 

фізичного, соціального та психічного здоров’я, які знижуються пропорційно 

збільшенню стажу роботи в школі [17; 27–47]. Для вчителів зі стажем роботи  

15–20 років характерні «педагогічні кризи», «виснаження», «вигоряння» [9]. 

Учителі з великим педагогічним стажем (20–25 років) більш схильні до 

професійних захворювань. Починаючи з 15 років стажу, педагоги вже мають 

хронічні захворювання різних систем організму [11; 48]. Найбільшого ризику 

розладів голосу зазнають особи голосомовних професій, які не володіють 

навичками правильної голосоподачі [49]. Голосо- та мовоутворення виконується 

координованою діяльністю дихального, голосового й артикуляційного апаратів. Їх 

взаємодія забезпечується та контролюється діяльністю центральної нервової 

системи. Нормальна голосова й мовна функції можливі лише на основі 

правильного дихання. При функціональних порушеннях голосу в більшості людей 

зовнішнє дихання змінюється як у спокої, так і при фонації [50]. 

Частота порушень голосу пов’язана з обсягом голосового навантаження. 

Збільшення тижневого голосового навантаження призводить до підвищення 

відсотка осіб зі швидкою стомлюваністю голосу: 42,3% вчителів з невеликим 

голосовим навантаженням і 70,6% викладачів з навантаженням понад 40 годин, 

у середньому – 53,3% вчителів, що обстежувались [51]. 

Зі збільшенням стажу роботи у педагогів частіше зустрічаються першіння в 

горлі, афонія, осиплість голосу. Першіння в горлі й афонія мали місце в педагогів, 

які не дотримуються правил праці та відпочинку (59,1%) [25]. Найчастіше 

пацієнти з вузликами голосових складок скаржилися на захриплість різного 

ступеня (100%), голосову втому (100%), подразнення, сухість у горлі (73,3%), 

клубок у горлі (46,6%) [52]. 

Середній вік хворих з вузликами становить 36,0±2,8 року, з 

передвузликовими станами голосових складок – 36,0±2,3 року, а з хронічною 

функціональною гіпотонусною дисфонією – 36,0±2,3 року, тобто всі перебувають 

приблизно в одному віці. В усіх групах переважали жінки, їх кількість становила 

70–80% [52; 53]. 



31 

 

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про середню освіту», розподіл годин на 

інші види педагогічної діяльності відбувається у відсотках відповідно до тарифної 

ставки вчителя загальноосвiтнього навчального закладу. Таким чином, при  

18-годинному тижневому навантаженні вчитель витрачає на класне керiвництво 

20–25%, що становить 3,6–4,5 год; на перевірку зошитів – 10–20%  

(1,8–3,6 год); завідування майстернями – 15–20% (2,7–3,6 год); завідування 

навчальними кабінетами та навчально-дослідницькими ділянками – 10–15%  

(1,8–2,7 год) на тиждень [2–4; 6]. 

Дані соціологічних та хронометражних досліджень 70-х рр. ХХ ст. свідчать 

про 10–11-годинне навантаження вчителя протягом доби, а за тиждень це близько 

28–32 год перепрацювання. Крім того, є дані про додаткову роботу вдома у 

вечірній час, що призводить до інтелектуального та психоемоційного 

перенапруження, особливо серед жіночого контингенту, який становить 80–90% 

викладацького складу шкіл [2; 3; 5; 7]. 

На підставі аналізу фактичного робочого навантаження вчителів 

встановлено порушення режиму їх праці та відпочинку внаслідок збільшення 

тижневого навантаження, відсутності регламентації позаурочної роботи, а також 

обмеження кількості вихідних днів [19]. Питома вага вчителів з двома вихідними 

днями становить 29,8%. Крім того, під час навчального процесу (уроків) учитель 

не завжди має час на відпочинок і вживання їжі. Перерви між уроками є робочим 

часом учителя [19]. 

Тривалість голосового навантаження протягом робочого дня залежить від 

предмету, який викладається. Найбільший відсоток стомлюваності голосу має 

місце в адміністраторів (завучі, директори), які мають невелике голосове 

навантаження, але постійно зазнають різних стресових ситуацій: 71,4% відчували 

голосовий дискомфорт; 74,4% – короткочасну зміну тембру. Серед учителів 

різних предметів вищий відсоток стомлюваності голосу характерний для вчителів 

іноземної мови (59%), російської мови та літератури (58,2%), а також географії 

(57,6%), математики (57,5%) і вчителів початкових класів (56,8%). Короткочасні 

зміни тембру голосу частіше мають місце в педагогів тих самих спеціальностей. 
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Меншою мірою страждали голосовими розладами викладачі фізкультури (20%), 

праці та малювання (34%) [51]. 

Голосове навантаження – полікомпонентне поняття, яке включає в себе 

хронометраж голосового навантаження, його види, параметри та виробничі 

форми. Допустима тривалість голосового навантаження за день – від 136 до 

168 хв; понад 168 хв на день – шкідливо та потребує додаткового відпочинку [54]. 

За даними Всеросійського науково-методичного центру з фоніатрії, 

поширеність захворювань голосового апарату викладачів різних регіонів Росії, за 

зверненнями до фоніатричного кабінету, становить у середньому 60–65%, 80% з 

яких – у віці від 25 до 55 років, а 73,7% педагогів мають розлади голосу у вигляді 

тонзилітів (29,8%), ларингіту (12,3%), фарингіту (21%) [25]. Щорічно у 2% 

учителів, які звернулись, діагностують хронічний ларингіт; у 6% – передвузликові 

стани; у 11% – вузлики голосових складок; у 4,5% – поліпи; у 18% – парези і 

паралічі гортані. У 9,5% педагогів під час огляду органічних змін не виявлено, але 

в анамнезі мали місце крововиливи в голосові складки, видалення поліпів або 

вузликів гортані. У 49% спостережень діагностують функціональні порушення 

голосу [25; 51]. 

У групі осіб голосомовних професій в Україні хронічна гіпотонусна 

дисфонія становить 28%, передвузликовий стан – 26%, вузлики голосових 

складок – 33,3%. Більшість хворих з вузликами та передвузликовими станами 

мали професії, пов’язані з високим голосовим навантаженням, вони були 

працездатного віку та переважно жіночої статі. Супутніми захворюваннями ЛОР-

органів в осіб з вузликами голосових складок, передвузликовим станом та 

хронічною функціональною гіпотонусною дисфонією є хронічний фарингіт, 

хронічний тонзиліт. Майже 100% осіб з вузликами на голосових складках та 

66,6% з передвузликовим станом мали в анамнезі хронічну функціональну 

гіпотонусну дисфонію [55]. 

Поширеність хронічного ларингіту в групі професійного ризику досягає 

34%, а серед усієї патології вуха, горла та носа – 8,4–10%. Частота 

функціональних голосових порушень варіює від 13,7% до 70% (за різними 
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дослідженнями) від загальної кількості осіб, які звернулись зі скаргами на 

порушення голосу. Тривалий перебіг функціональних порушень гортані 

призводить до виникнення як органічної патології голосового апарату, так і до 

розвитку загальних психоневрологічних розладів [23]. 

За 10 років до фоніатричного центру в Кривому Розі по допомогу 

звернулись 35 452 пацієнти. У структурі захворювань ЛОР-органів поширеність 

захворювань гортані становила 74,0%, хронічний ларингіт – 33,5%, функціональні 

порушення голосу – 30,0%, хронічний фарингіт – 5,7%, гострий ларингіт – 4,7%, 

передвузликові стани – 3,9%, монохордити – 3,3%, парези та паралічи гортані – 

3,0%, відслоювання слизової – 2,9%, доброякісні пухлини гортаноглотки – 2,6%, 

вузли Кріка – 2,2%, злоякісні утворювання гортаноглотки – 2,1%, набряк Рейнке-

Гайєка – 1,6%, мутаційні дисфонії – 1,3%, ідіопатичний парез гортані – 0,9%, 

рубцевий стеноз гортані – 0,1% [23]. 

Під час профілактичних оглядів педагогів виявляють в 3,5 рази більше 

захворювань, ніж реєструють за листами непрацездатності. У структурі 

захворюваності педагогів превалюють хвороби: органів дихання (26,1%), органів 

кровообігу (17,9%), органів травлення (15,3%), нервової системи та органів чуття 

(12,1%), інфекційні й паразитарні захворювання (11,9%) [3; 4; 6], а за 

результатами інших досліджень, у структурі вперше виявленої патології лідерське 

місце посідають хвороби системи кровообігу (24,1%), друге – хвороби 

ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (18,1%), 

трете – хвороби ока й придаткового апарату (8,8%), на хвороби нервової системи 

припадають 8,6%. Відносно високий рівень уперше виявлених хвороб, для яких 

характерні підвищений артеріальний тиск, міопія, можна розглядати як відмінну 

особливість групових показників здоров’я вчителів [56; 57]. 

Висока частка вперше виявлених захворювань у процесі додаткової 

диспансеризації свідчить про нерегулярні звернення вчителів по медичну 

допомогу й відсутність планових повноцінних періодичних медичних оглядів 

відповідно до медичних регламентів для працівників, які зайняті у шкідливих та 

небезпечних умовах праці [56]. 
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Аналіз результатів самооцінки здоров’я з використанням соматичного 

опитувальника показав, що в середньому на одного вчителя припадає 5,3 скарги, і 

лише 3% вчителів, переважно молодого віку, не мають скарг на стан здоров’я. На 

наявність больових та інших відчуттів скаржилось 100% респондентів, 40% – на 

стійке підвищення артеріального тиску, 20% звертались у швидку медичну 

допомогу з приводу високого тиску, 80% мали скарги на головний біль, у 60% 

мали місце запаморочення, третина опитаних відзначали в себе зниження пам’яті 

або працездатності, 40% – періодичний вологий кашель з мокротою в холодний 

період року, особливо при виході на вулицю. На наявність тих чи інших скарг з 

боку органів травлення вказали 80–90% опитаних [56]. 

Проблема професійної патології голосу актуальна не лише для України, а й 

для всього світу. Так, викладачі Нової Зеландії, за результатами проведеного 

анкетування, обмежено поінформовані про голосове здоров’я, потенційний ризик 

і спеціалізовані медичні послуги для вирішення проблем голосу [58–64]. 

Науковці зазначають, що поширеність порушень голосу в учителів Латвії є 

недослідженою. Так, було проведено анкетування, за результатами якого 

встановлено, що 66% опитаних відзначають порушення голосу, голосові 

проблеми мають 68,2% жінок та 48,8% чоловіків. Вчителі музики частіше 

страждають від порушення голосу, 82% учителів уперше зіткнулися з проблемами 

голосу на своєму робочому місці під час виконання професійних обов’язків. 

Фактори ризику, які збільшують розлади голосу: додаткове вокальне 

навантаження, крик, зневага особистим здоров’ям, фоновий шум, хронічні 

хвороби верхніх дихальних шляхів, алергія, незадовільні умови роботи, 

регулярний стрес на робочому місці [28–32]. 

Для умов праці вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах характерні 

відхилення показників мікроклімату від нормативних значень: перевищення 

норми температури в класах на кінець уроків становить 11,6±3,1%, перевищення 

вологості – на 19,96±4,04%, зниження питомої потужності ламп – у 3,5 рази 

порівняно з нормою. За показниками напруженості умови праці відповідають 

3 класу 2–3 ступенів згідно з ДСНтаП затверджені наказом МОЗ України №248 
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від 08 квітня 2014 року «Гігієнічною класифікацією праці за показниками 

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу» [65]. 

Дослідження показало, що умови праці залежать від розміру школи, досвіду 

вчителя й частки учнів: вчителі з невеликих шкіл мають важчі умови праці, ніж 

учителі із середніх або великих шкіл; досвідчені вчителі мають важчі умови праці, 

ніж молоді або із середнім педагогічним стажем; і вчителі зі шкіл з найбільш 

низькою категорією мають більш важкі умови праці, ніж з вищою категорією. Як 

було описано в інших джерелах, у вчителів з невеликих шкіл часто є додаткові 

обов'язки: позанавчальні обов'язки, додаткові приготування й додаткові ролі 

(тренування, водіння автобуса тощо) [66]. 

Викладачі з порушенням голосу у Китаї мають погану якість життя, яка 

пов’язана з порушенням голосу. Патологія голосового апарату, яка пов’язана з 

професією, частіше зустрічається в жінок, ніж у чоловіків. Різні види порушень 

голосу по-різному впливають на якість життя. Встановлено помірну кореляцію 

між результатами індексу гандикапу голосу 10 (VHI-10) і якістю життя, 

пов’язаною з голосом (V-RQOL) [33–40]. 

Згідно з проведеними в Бразилії дослідженнями, 38,9% учителів скаржились 

на порушення голосу; 35,4% відмічали гострі розлади голосової функції; 25,7% – 

хронічні. Надмірне щоденне використання голосу, вживання алкогольних напоїв, 

несвоєчасне звернення по медичну допомогу у зв’язку з порушенням голосу 

підвищують ризик гострих та хронічних порушень голосу. Серед учителів, які 

відзначають порушення голосу, превалює стажова група більше ніж 15 років з 

тривожним сприйняттям життя [67–73]. 

Проблема відновлення голосу у хворих із запальними захворюваннями 

гортані є однією з найбільш складних та актуальних, що пояснюється 

поширеністю захворювання, яке досягає 61,2 випадків на 10 000 населення [74]. 

Професійні розлади гортані функціонального та органічного характеру в 

осіб жіночої статі виявляються однаково часто, у чоловіків превалюють органічні 

зміни гортані [74]. Функціональні порушення голосу можуть бути пов’язані з 
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неспокоєм, емоційним стресом, депресією. Страждають більше жінки, що 

пояснюється великою лабільністю їх психіки щодо негативних подій 

навколишньої дійсності [75]. 

Під час досліджень українськими вченими встановлено, що час 

максимальної фонації голосних звуків скорочений у всіх хворих. У жінок він 

становив 12±1,3 с (N–16 с), а в чоловіків – 16±1,5с (N–21 с). На основі аналізу 

показників реоларингографії, проведеної в 1-й групі, можна стверджувати, що з 

28 осіб голосомовних професій з функціональними розладами голосу порушення 

гемодинаміки гортані спостерігалось у 26 (92,8%), з них у 24 (85,7%) виявлено 

ознаки асиметричності за показниками реоларингограми правої й лівої половин 

гортані (величина кровонаповнення – РІ і/або величина дикротичного індексу – 

ДКІ) [76]. 

Велика кількість дослідників у розвитку функціональних дисфоній, афоній 

надає значення стану нервово-психічної діяльності. У науковій літературі відсутні 

відомості про те, що при функціональних дисфоніях, афоніях є патологічні зміни 

голосових складок для того, щоб можна було говорити про «хронічний або 

гострий процес» при функціональній дисфонії, афонії [77]. 

Усі функціональні дисфонії потрібно розподілити на гострі та хронічні 

форми. Гострі форми виникають раптово, і тривалість захворювання обмежується 

1 міс. При тривалості захворювання понад 1 міс. воно переходить у наступну фазу 

– хронічну [78]. З функціональних захворювань найбільший відсоток припадає на 

гіпотонусну дисфонію, з органічних – на хронічний ларингіт, вузлики голосових 

складок [74]. Спастична дисфонія – одне з найбільш важких порушень голосу, яке 

виявляється напружено-здавленою, переривчастою фонацією. Стійкий і тривалий 

характер перебігу захворювання призводить до порушень комунікації хворого, а в 

осіб голосомовних професій – до професійної непридатності. Реабілітація цієї 

категорії хворих має важливе соціальне значення. Це захворювання має стійкий 

характер і погано піддається лікуванню. Зміна дрібної моторики рук свідчить про 

те, що рухові порушення при спастичній дисфонії можуть бути поширені за межі 

голосоутворювальної системи [79]. 
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Хронічний ларингіт з його частими й тривалими загостреннями є 

професійною патологією осіб голосомовних професій. Такі пацієнти становлять 

52,3–58% від усіх осіб із захворюваннями гортані. Пацієнти не мають можливості 

або їм важко займатись своєю професійною діяльністю навіть після усунення 

клінічних проявів загострення захворювання. Тому для них особливо актуальним 

є питання якісно проведеного лікування [80–84]. 

Учителі майже всіх спеціальностей втрачають голос на тривалий термін і 

декілька разів на рік. Часті й тривалі втрати голосу характерні для вчителів історії 

(57,9%), початкових класів (56,2%), російської мови та літератури (54,9%). Таким 

чином, можна вважати, що голос більшої половини обстежених не можна вважати 

«здоровим» і таким, що повністю відповідає професійним вимогам [51]. 

При ларингоскопії в осіб з вузликами голосових складок та 

передвузликовим станом, поряд з органічними змінами, спостерігаються 

зниження тонусу голосових складок (100%), виражений судинний малюнок (95%) 

та крайова гіперемія (80%). Поряд з ознаками органічного захворювання гортані в 

значного відсотка пацієнтів мають місце зниження тонусу голосових складок, 

гіперемія, неповне змикання й компенсаторний гіпертонус вестибулярних складок 

[52]. 

У результаті експериментальних досліджень встановлено [85], що у хворих 

з вузликами голосових складок та передвузликовими станами мають місце 

порушення мозкового кровообігу за даними реоенцефалографії, особливо 

виражені у вертебро-базилярному басейні. Вузлики співаків призводять до 

тривалої непрацездатності осіб голосомовних професій, часто спричиняють 

профнепридатність, тому реабілітацію голосу необхідно розпочинати якомога 

раніше [52]. 

Психологи зазначають, що близько 80% учителів мають емоційне 

напруження. Крім того, творчий характер професії вимагає від учителя 

максимальної самовіддачі без гарантії відповідної винагороди за його працю. Така 

ситуація призводить до зниження професійного здоров’я вчителів і вимагає в 
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умовах суспільної трансформації реформ освіти проведення наукових досліджень 

щодо гігієнічної оцінки умов праці вчителя [2–7; 86]. 

Психосоціальні фактори є вагомими для здоров’я працівників освітніх 

закладів, що зумовлює необхідність їх аналізу в процесі соціально-гігієнічного 

моніторингу [56]. Суб’єктивне сприйняття характеру трудового процесу вчителів 

свідчить про значно вищий фактичний рівень напруженості: близько 80% 

опитаних учителів вважають, що праця виснажує їх фізично, і близько 90% – 

емоційно [56]. 

Найбільш значущим фактором трудового процесу вчителя є підвищена 

напруженість праці, яка визначається роботою та, згідно з Р 2.2.2006-05, належить 

до класу 3.2 (за розподіленням функцій за ступенем складності завдання – 3.1, 

характером роботи, що виконується, – 3.1, навантаженням на голосовий апарат – 

3.1, ступенем відповідальності за безпеку інших осіб – 3.2, кількістю конфліктних 

ситуацій за зміну, зумовлених професійною діяльністю, – 3.1, фактичною 

тривалістю робочого дня – 3.1) [56]. Згідно з українськими дослідженнями [2; 19], 

напруженість праці вчителя загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до 

ДСНтаП, належить до 3 класу 3 ступеня. 

Також визначальною проблемою сучасної освіти є розвиток емоційного 

вигоряння сучасного вчителя, першочерговою причиною якого є організаційні 

фактори: багатогодинна ненормована праця, невизначеність обов’язків з боку 

адміністрації та незадовільна матеріальна винагорода за виконану роботу [6; 26; 

87]. 

Коли вимоги до людини постійно перевищують її ресурси, порушується 

стан психофізіологічної рівноваги. Безперервний та прогресуючий дисбаланс 

неминуче призведе до вигоряння, яке виникає не просто в результаті стресу, а як 

неконтрольований стрес [12–16]. Емоційне виснаження є основною складовою 

«професійного вигоряння». Найчастіше воно виявляється в переживанні 

зниженого емоційного фону, байдужості або емоційному перенасиченні та 

негативно позначається на якості життя й професійній діяльності. Більш сильний 

зв'язок з «вигорянням» має вік, а не стаж [88]. У вчителів вищої категорії 
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переважно високий рівень вигоряння, першої категорії – переважно середній 

рівень вигоряння, другої категорії – низький, що, імовірно, зумовлено 

особливостями складу професійних обов’язків. Зниження вегетативної регуляції 

функціональних систем у вчителів вищої категорії на початку тижня свідчить про 

напруження регуляторних систем організму порівняно з учителями нижчих 

кваліфікаційних категорій. Такі зміни характеризують зростання напруження 

регуляторних систем під кінець робочого тижня та наявність втоми на початку 

тижня [89]. 

Понад 60% педагогів для подолання психоемоційного навантаження палять, 

26,8% – вживають алкоголь, 53,9% – переїдають, 32,8% – приймають снодійні або 

заспокійливі лікарські засоби. Педагоги недостатньою мірою володіють 

гігієнічними навиками профілактики професійних захворювань. Високий рівень 

професійного вигоряння супроводжується змінами спектральних показників з 

переважанням симпатичного контуру регуляції діяльності серцево-судинної 

системи, що свідчить про напруження регуляторних систем у вчителів з високим 

рівнем нервово-емоційного напруження. У систему розробки та реалізації 

профілактики професійного вигоряння серед учителів доцільно включати 

визначення ймовірності розвитку професійного вигоряння в процесі трудової 

діяльності педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах [89]. 

Основні причини порушень голосу в педагогів можна розділити на 

біологічні (конституційні особливості, вік, стать, супутні захворювання), 

професійні (санітарно-гігієнічні умови праці, стаж роботи, тривалість і 

інтенсивність голосового навантаження), побутові (сімейний стан, склад сім'ї, 

житлові умови), психологічні (конфліктні ситуації побутові й професійні, 

психоемоційні та характерологічні особливості особистості). Можливі поєднання 

двох і більше факторів, які викликають порушення голосу [11; 23; 25; 51; 90–92]. 

На думку низки авторів (Ю. С. Василенко, 1978; Л. А. Тринос, 1981; 

О. О. Прокопенко, 1988; О. С. Орлова, 1998; Т. А. Шидловська. 1998 та ін.), 

етіологічними чинниками виникнення вузликів співаків є напруження голосу, яке 

призводить до хронічної травматизації голосових складок; голосові навантаження 



40 

 

при запаленнях слизової оболонки верхніх дихальних шляхів; наявність 

хронічних захворювань ЛОР-органів; зловживання верхніми нотами при співі; 

спів при перевтомі голосу; форсування голосу. Інші вважають (Л. Б. Дмитрієв, 

1989; А. А. Ланцов, Т. Е. Шамшева, 1994), що в розвитку співочих вузликів має 

значення гормональний дисбаланс, шкідливі звички (паління, зловживання 

алкоголем). Окремо варто відзначити вплив функціонального стану центральної 

нервової системи на патологію голосових складок (В. Д. Тахтамишева, 1985; 

Т. А. Шидловська, 1993, 1998) [52; 84; 86]. 

Викладачі Бразилії та Малайзії, які проводять до чотирьох уроків за добу, 

мають на 20% нижчий ризик голосових порушень, ніж ті, які мають п’ять і більше 

уроків (Р=0,046). Ті, які вимушені переривати трудову діяльність через надмірне 

голосове навантаження, на 32% більше мають імовірність порушень голосу 

(Р=0,024). Педагоги із загальними психічними розладами мали в два рази вищий 

ризик патології голосового апарату (Р>0,001) [93–99]. 

Симптоми, пов’язані з навантаженням на голосовий апарат, є більш 

вираженими, а індекс гандикапа голосу єгипетських учителів достовірно вищим 

порівняно з групою контролю. Тривалість роботи та висока частота занять (>=15) 

за тиждень є статистично значущими показниками, які впливають на голос 

учителя [100–107]. 

Проведене анкетування вчителів державних шкіл Сан-Пауло (Бразилія) за 

соціально-демографічними, умовами праці, способом життя, організацією роботи, 

умовами голосового навантаження (CVP-T), індексом працездатності (WAI), дало 

підстави для встановлення зв'язку між зниженням працездатності та порушенням 

мови (Р<0,001). Знижена (ОR=9,5; Р=0,001) і помірна (ОR=6,7; Р<0,001) 

працездатність також пов’язані з порушенням мови. Аналіз здатності працювати, 

віку й голосове навантаження (ОR=12,2; Р<0,001), помірна (ОR=7,7; Р<0,001) 

працездатність, вік 50–65 років (ОR=3,7; Р=0,006) та незадовільна акустика 

(ОR=2,7; Р=0,007) були факторами, пов’язаними з порушеннями мови. Таким 

чином, порушення мови, які виникають, значно пов’язані з працездатністю, що 

може поставити під загрозу здатність учителя працювати далі [41–47]. 
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Китайськими дослідниками встановлено взаємозв’язок акустичних 

вимірювань відповідно до симптомів самооцінки та прогнозованої цінності 

розвитку майбутньої дисфонії. Встановлено значну кореляцію між акустичними 

вимірами та самодиспергованими дисфонічними симптомами [108–113]. 

Вивчення стану умов праці в учителів є актуальним питанням не лише в 

Україні, а й у світі. Провідними дослідниками світу досліджується вплив умов 

праці на формування як загального так і професійного здоров'я вчителів. Це 

потребує проведення поглибленого аналізу літературних джерел стосовно 

сучасних підходів до лікування та профілактики професійної патології голосового 

апарату в учителів.  

 

1.2. Сучасні підходи до лікування та профілактики професійної патології 

голосового апарату в учителів 

 

Проблема лікування хронічного ларингіту посідає особливе місце в 

отоларингології у зв’язку з недостатньою ефективністю протирецидивних заходів 

і відсутністю єдиного погляду на патогенез цього захворювання. Лікування осіб з 

професійним ларингітом повинно бути комплексним і включати таке: голосовий 

спокій на 1 тиждень; загальнозміцнювальні заходи (загальний масаж, хвойні, 

морські або йодобромні ванни, вітаміни групи В, алое, склоподібне тіло, АТФ); 

лікування в психоневролога; седативну терапію; полівітаміни; дихальну 

гімнастику; вливання в гортань оливкової або персикової олії; загальне  

УФ-опромінення. При використанні традиційних схем терапії загострення 

хронічного ларингіту термін лікування становить у середньому 14,5 днів, а за 

даними імунологічного обстеження хворих, прийняті схеми лікування не 

забезпечують завершеності запалення, що призводить до рецидиву, тривалого 

перебігу запального процесу в гортані [84; 86; 114]. 

Використання поєднаного впливу специфічного бактеріофагу, апаратної 

вібрації області гортані та комірцевої зони й фонопедичної гімнастики скорочує 

термін лікування загострення хронічного ларингіту в осіб голосомовних професій 
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порівняно з традиційними підходами до лікування [53]. Використання препарату 

Ереспал у лікуванні хронічного катарального й гіпертрофічного ларингіту сприяє 

швидшому зникненню запального процесу в гортані, подовженню терміну ремісії 

і є патогенетично обґрунтованим [84]. 

Встановлено, що при лікуванні пацієнтів з мутаційним фальцетом (МФ) і 

функціональною дисфонією (ФД) зафіксовано однакові кількісні зміни SF0. До 

лікування сигма підвищувалася при МФ і знижувалася при ФД. Після лікування 

цей показник знижувався при МФ і підвищувався при ФД. Зроблено висновок про 

те, що, оцінюючи результати лікування функціональних порушень голосу, крім 

кількісних змін SF0, необхідно враховувати варіабельність складових її частот 

[115]. Функціональні дисфонії відносяться до числа розповсюджених 

захворювань серед вчителів [76]. Всі прояви фонації як умовно-рефлекторного 

механізму засновані на центральних процесах рухової активності, гальмування 

(гіпофункція) і збудження (гіперфункція) в їх варіантах і поєднаннях. При 

гіпофункції можна спостерігати значно виражене виснаження нервово-м'язових 

елементів – астенію периферичного або центрального типу. При гіперфункції 

переважає неврогенний фактор [77]. Науковими дослідженнями встановлено [56], 

що у більшості хворих виявляються вегетативна дисфункція, яка може говорити 

про функціональну недостатність діенцефальної області, що має зв'язок з 

порушенням нормального функціонування рецепторів трійчастого, 

язикоглоткового і блукаючого нервів, в результаті чого відбуваються зміни в 

тембрі і нормальному режимі вібрації голосових складок. Таким чином, 

нестійкість вегетативного балансу можна розглядати як пусковий механізм, який 

сприяє розвитку та формуванню порушень голосу, що відомі під назвою 

«функціональна дисфонія». З часом відбувається перехід функціональної 

патології голосу в органічну – у вигляді вузликів, поліпів голосових складок [55]. 

Особливо це помітно при таламічних синдромах, коли голос набуває своєрідного 

відтінку стогону, голосіння. В процесі фонації відбуваються компенсаторно-

пристосувальні реакції кардіо-респіраторної, газотранспортної та інших систем, 

спрямовані на збереження гомеостазу організму. При цьому крім вегетативного 
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компоненту, важливу роль відіграють також гормональний, метаболічний і 

енергетичний компоненти гомеостазу під дією яких біологічна тканина гортані і 

складок змінює свій коефіцієнт пружності, що впливає на фонацію [48; 118]. 

При дослідженні функціонального стану голосових складок в осіб 

голосомовних професій, хворих на алергічний риносинусит, у 69% виявляються 

функціональні розлади голосу. Зміни в гортані прямо пропорційні важкості 

перебігу алергічного риніту [54]. Запальний процес у ділянці слизової оболонки 

глотки порушує функціонування рецепторних елементів тройчастого, 

язикоглоткового та блукаючого нервів, унаслідок чого виникають зміни в режимі 

вібрації голосових складок та тембру голосу (тонзилоларингіальний рефлекс). 

Після промивання піднебінних мигдаликів розчином антисептика в осіб 

голосомовних професій із функціональними розладами голосу, в яких 

діагностовано хронічний тонзиліт, покращення якості голосу, ларингоскопічної та 

стробоскопічної картини має місце у 89% хворих [116]. 

На основі дослідження стану дихання та акустичного аналізу голосу 

змінюються та уточнюються лікувальні заходи, які сприяють швидшому 

відновленню голосу й мовлення, поверненню до роботи. Лікувальні заходи 

повинні відповідати вимогам до лікування хворого на невроз, особливо з 

невдачами в попередньому лікуванні [50; 75]. Архівування отриманих про 

лікування даних має неоціненне значення для вирішення спірних і експертних 

питань [117]. 

Проведені дослідження підтверджують значення вивчення стану судин 

головного мозку за даними РЕГ у хворих з хронічними функціональними 

порушеннями голосу, а також певну залежність вираженості таких порушень від 

ступеня розладів функціонування голосового апарату за даними 

відеоларингостробоскопії, що співзвучно з попередніми даними 

Т. А. Шидловської [48], яка вказує, що в основі розвитку функціональних 

порушень голосу, можливо, лежать складні психофізіологічні механізми, що 

стосуються не тільки голосового апарату, а й центральної нервової системи, 

центральних відділів слухового аналізатора та церебральної гемодинаміки [118]. 
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Препарат Кокарніт, який використовують у комплексному лікуванні при 

стійких хронічних функціональних порушеннях голосу з вираженим гіпотонусом 

голосового апарату, не підвищує суттєво тонусу мозкових судин в перші дні 

прийому, як це буває з препаратами, що містять вітаміни групи В [119]. 

Запропонована авторами методика комбінованого лікування (хірургічне 

видалення вузликів і ендоларингеальне введення в основу голосової складки 

Діпроспану) виявилась ефективною й може бути рекомендована для застосування 

в клінічній практиці при лікуванні осіб з гіперпластичними вузликами голосових 

складок [120]. 

Проблеми з голосом починають розвиватись ще в студентів – майбутніх 

викладачів. Тому навчання правильного володіння голосом має превентивний 

ефект для розвитку професійної патології голосу [121–125; 126–133]. Необхідно 

на етапі навчання та вибору професії ідентифікувати осіб з проблемами голосу та 

рекомендувати оптимальне його використання при виконанні функціональних 

обов’язків [134–137] шляхом розробки корекційно-педагогічних методик [49]. 

Профілактика порушень голосу в працівників голосомовних професій 

повинна включати: дотримання правил гігієнічного та санаційного характеру, що 

забезпечують нормальне функціонування голосового апарату; загартовування 

організму, фізичні вправи, заняття спортом, відмову від паління й вживання 

алкоголю, обмеження прийому гострої та солоної їжі; відповідність навантаження 

на голосовий апарат ступеню його тренованості; своєчасні лікарські консультації, 

видалення вогнищ інфекції в порожнині рота, верхніх дихальних шляхів та вухах 

[138]. Курс відновлення голосу має включати психотерапевтичну бесіду, метою 

якої є нормалізація морально-психологічного клімату в колективі, міжособистих 

відносин, нейтралізація факторів підвищення психоемоційного напруження; 

корекцію фонаційного дихання в поєднанні з ортофонічними вправами; 

автоматизацію правильної фонації мовлення вправами [11; 114]. Після закінчення 

робочого дня необхідно протягом 2–3 годин уникати тривалих розмов. Якщо це 

неможливо, необхідно говорити тихим голосом, користуватись короткими та 
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лаконічними фразами. Після прийому гарячої їжі й пиття необхідно зачекати в 

приміщенні 15–30 хв [20]. 

За даними італійських дослідників стану голосового апарату італійських 

учителів початкової школи, період відпочинку впродовж декількох секунд може 

привести до деякого відновлення від вокальної втоми, але періоди, менші за 

3,16 с, не мають помітного впливу на час відновлення, що може спричинити 

патологію голосового апарату [139–142]. 

Обґрунтованою є необхідність в організації санаторно-курортних центрів 

реабілітації осіб із захворюваннями голосового апарату. Про це свідчить 

позитивний досвід реабілітації таких хворих на деяких європейських курортах 

Німеччини, Австрії, Чехії, де широко використовують кліматотерапію, різні види 

лікувальних мінеральних вод, грязелікування, фізіотерапію, у деяких випадках 

раціональну психотерапію, охоронний режим, лікувальну фізкультуру, дієтичне 

харчування [143]. 

Незважаючи на масив наукових досліджень, найменш вивченим аспектом 

проблеми професійних захворювань гортані є експертні критерії зв’язку 

захворювання з професією в «професіоналів» голосу. На сьогодні немає 

достатнього клініко-гігієнічного обґрунтування санітарно-гігієнічних норм 

допустимого голосового навантаження, зокрема з урахуванням дії комплексу 

виробничих факторів (психоемоційне навантаження, несприятливий мікроклімат, 

підвищений шумовий фон) [144]. Не існує узагальненої характеристики розподілу 

добового часу вчителя з урахуванням специфіки праці та позаурочного часу. 

Аналіз попередніх наукових досліджень свідчить, що для вивчення характеру 

трудового процесу вчителів використовували соцiологiчний та хронометражний 

методи. Водночас відсутня оцінка праці вчителя згідно з гігiєнiчною 

класифiкацiєю праці за показниками напруженості трудового процесу. Тому 

актуальною є проблема розробки методики оцінювання напруженості праці 

педагога, яка передбачає врахування витрат часу на всі її елементи та визначає 

показники напруженості за рядом ознак (iнтелектуальнi, сенсорні, емоційні 

навантаження та режим праці) [2–7]. 
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Під час аналізу літератури встановлено, що сучасними методами лікування 

є комплекс медикаментозних засобів, спрямованих на зменшення запалення, 

знищення інфекційного агента, покращення обмінних процесів у слизових 

оболонках верхніх дихальних шляхів та гортані. Профілактичні заходи 

включають в себе зниження рівня стресу, своєчасне поглиблене обстеження 

неврологічних функцій, санаторно- курортне оздоровлення. Але на сьогоднішній 

день рівні професійної захворюваності в учителів є високими, що потребує 

проведення поглибленого аналізу сучасних підходів до визначення ризику 

розвитку професійних захворювань.  

 

1.3. Сучасні підходи до визначення ризику розвитку професійних 

захворювань 

 

У сучасному світі зростає значущість здоров’я як непересічної цінності та 

фундаментального невід’ємного права людини. Громадське здоров’я є важливим 

ресурсом і джерелом економічної та соціальної стабільності. Його забезпечення 

визнано пріоритетом серед завдань суспільного розвитку [145]. Питання 

збереження професійного здоров’я працездатного населення є одним з найбільш 

значущих з погляду забезпечення стабільного економічного розвитку держави 

[146; 147]. 

Проблема професійної патології останнім часом привертає ще більше уваги 

медичної спільноти в Україні у зв’язку з незадовільними умовами праці на 

більшості промислових і сільськогосподарських підприємств, руйнацією 

промислової медицини, недостатнім виявленням професійних захворювань та 

іншими медико-соціальним факторами [148]. 

Крім медичних, соціальних і моральних збитків, завданих окремими 

людьми, суспільство зазнає величезних економічних втрат через професійні 

захворювання [149]. Відносне робоче навантаження може збільшуватись, а 

процеси відновлення уповільнюються з віком, тому втома може виникати навіть 

при незначному навантаженні, а також при поганій мотивації та підготовці до 



47 

 

роботи [150]. На сьогодні мають місце високі ризики професійного вигоряння, які 

пов’язані з роботою [151]. 

Робота, пов’язана з гіподинамією, збільшує ризик розвитку серцево-

судинних захворювань, раку, діабету 2-го типу, ожиріння, а також смертності. 

Гіподинамія – важлива змінна в здоров’ї працівників і, відповідно, їх добробуті 

[152]. 

Низька працездатність, високий емоційний стрес, низький рівень здоров’я 

підвищують ризик отримання виплат з непрацездатності. Працездатність є 

найбільш впливовим фактором при цьому [153]. Працездатність найсильніше 

впливає на мотивацію до роботи й здоров’я [154]. Прогресуюча непрацездатність 

– один з головних стратегічних ризиків і загроз національної безпеки на 

довготривалу перспективу у сфері економічного зростання. Профілактика та 

зниження рівня професійних захворювань набувають особливого значення, 

оскільки останні є причиною не лише найвищої інвалідизації людей, а й однією з 

найбільш частих причин смертності працездатного населення в усьому світі [155; 

156]. 

При наданні необхідної соціальної підтримки побоювання щодо 

негативного впливу потенційно небезпечних подій, незадоволеність роботою 

можуть бути дещо пом'якшені [157]. 

Частота розподілу побічних ефектів, пов’язаних з роботою, значно варіює 

залежно від статі та виконуваної роботи. Ці відмінності необхідно враховувати 

при розробці заходів, спрямованих на керування ризиком [158]. 

За даними ВООЗ, 18% усіх проблем зі здоров’ям працюючого населення 

припадає на стрес, депресію та занепокоєння [159]. 

Праця й сон мають тісний зв'язок, багаточасові зміни, вахти, нічні 

чергування та гнучкий графік роботи призводять до порушень звичних біоритмів 

(сну, неспання, працездатності); зміни метаболічного та гормонального обмінів; 

скорочення часу на відпочинок, який необхідний для відновлення захисних сил 

організму від несприятливого впливу умов праці, а це, у свою чергу, – до більш 

швидкого розвитку втоми [160]. 
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Методологія аналізу ризику здоров’ю включає в себе три взаємопов’язаних 

компоненти: оцінювання ризику для здоров’я, інформування про ризик і 

керування ризиком, що є циклічним процесом виявлення та ранжування ризику, 

виконання контролю й оцінювання їх ефективності [161]. Своєчасне донесення 

повних та достовірних відомостей про результати експертного оцінювання ризику 

й методів їх зниження до груп, які не є носіями експертного знання, з 

використанням адекватних каналів забезпечує відповідність «спостережуваного» 

та «сприйманого» ризиків і, як наслідок, приводить до соціального консенсусу, 

підвищує керованість ризиком. Усвідомлення особливостей суб’єктивного 

сприйняття ризиків для здоров’я конкретною соціальною групою є першим 

етапом на шляху побудови ефективної системи інформування про ризик [162–

164]. 

У наш час є декілька незалежних класифікацій ризику: технічний, 

індивідуальний, потенційний, прийнятний, колективний (груповий, соціальний) і 

професійний. У міжнародній практиці «професійний ризик» розглядають у 

ширшому аспекті кількісних закономірностей виникнення професійної 

захворюваності й травм працівників від впливу джерел пошкодження здоров’я. 

Професійний ризик – це ймовірність заподіяння шкоди здоров’ю внаслідок 

впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів при виконанні 

працівником обов’язків за трудовим договором. Упровадження системи 

керування професійним ризиком в управління охороною праці в країнах світового 

співтовариства (Англія, США, Японія, Фінляндія, Австралія, Франція тощо) 

довели обґрунтованість підходу до керування ризиком для покращення умов 

праці, зниження рівня травматизму та виробничої захворюваності. Сьогодні 

оцінювання професійного ризику є основною ланкою в запобіганні нещасним 

випадкам та початковим етапом визначення підходів до керування безпекою й 

захистом здоров’я працівників. Головна ідея застосування оцінювання 

професійного ризику – це оцінювання стану здоров’я людей, які зайняті в 

шкідливих умовах праці, здійснення заходів з покращення умов праці відповідно 

до нормативних вимог безпеки праці, а також цілеспрямована профілактика 
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професійних захворювань. Застосування системи керування ризиком сприяє 

досягненню ефективних заходів з ліквідації порушень та покращення умов 

безпеки праці й реально надає можливість оцінити витрати та отримати 

об’єктивну інформацію на кожне робоче місце, дільницю, об’єкт [165–167]. 

Аналіз та оцінювання ризику здоров’ю населення, впливу різних факторів 

навколишнього середовища досить швидко розвиваються в сучасній науці та 

практиці. Провідне значення в розвитку цих напрямів надають ґрунтовності та 

доказовості оцінок ризику, науковій виправданості й реальній ефективності 

управлінських рішень, які приймають на їх основі. У зв’язку з кризою в 

токсикології, епідеміології та оцінюванні ризику, зумовленою низькою 

відповідністю та недостатньою адекватністю існуючих наукових інструментів і 

практик, за останні 10 років методологія аналізу та оцінювання ризику зробила 

якісний і кількісний прорив у діяльності практично всіх міжнародних організацій 

та їх підрозділів, а також агентств провідних країн. В основі змін, які відбулись, – 

перехід на методологію, засновану на доказовій медицині, науковий напрям якої 

включає такі розділи, як доказова токсикологія та доказова оцінка ризику. На 

сьогодні визначальними принципами оцінювання ризику для здоров’я, які визнані 

на міжнародному рівні, є такі: 

– транспарентність (прозорість) – характеристика повноти та явної 

відкритості методів, вихідних пропозицій, логіки, пояснень, екстраполяції, 

невизначеності й повної сили (доказовості) кожного етапу оцінювання; 

– ясність – результати оцінювання ризику повинні бути легко доступними 

для розуміння читачами – як учасниками оцінювання ризику, так і сторонніми 

особами; документи повинні бути повними, короткими, вільними від жаргону та 

містити зрозумілі таблиці, графіки й необхідні рівняння; 

– послідовність – оцінювання ризику повинно бути виконаним згідно з 

вимогами загальнодержавних керівництв і відповідати загальній політиці 

охоронних організацій з урахуванням специфіки регіональних особливостей; 
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– розумність – оцінювання ризику повинно базуватися на явних судженнях, 

методах та припущеннях, які відповідають поточному стану науки, висвітлені 

повно, збалансовано та інформативно; 

– наукова доказовість з урахуванням принципів і критеріїв оцінювання 

ризику, що базується на доказовості [168; 169]. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показниками для розрахунку ризику в 

окремих виробництвах та професіях мають бути такі абсолютні показники стану 

здоров’я працюючих: захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, 

інвалідність, смертність та професійна захворюваність. До неабсолютних 

показників належать середня очікувана тривалість життя, плинність кадрів, зміни 

фізіологічних показників протягом робочого дня тощо [170–172]. Варто 

зауважити, що оцінювання ризику здоров’ю завжди має на меті визначити 

кількісні його критерії. Реальне оцінювання ризику здоров’ю неможливе, з одного 

боку, без достатньої інформаційної бази щодо кількісних і якісних характеристик 

факторів ризику, з іншого – даних про стан здоров’я (захворюваність, 

інвалідизацію та смертність) тих контингентів населення, що зазнають впливу цих 

факторів ризику. Кількісне оцінювання ризику здоров’ю дає реальну основу для 

впровадження її в практику державного санітарного нагляду, а також у систему 

державного управління, надає змогу зробити «здоров’я» елементом керування, 

оцінювати його за економічними критеріями та мати важелі для реального 

управління професійними ризиками. Найвищу категорію доказовості має 

«доведений професійний ризик» – на основі епідеміологічних досліджень 

здоров’я експонованих контингентів з використанням даних гігієнічного 

моніторингу, періодичних медичних оглядів, вивчення показників захворюваності 

з тимчасовою втратою працездатності, професійної та професійно зумовленої 

захворюваності, смертності, інвалідності тощо [173–176]. Методологія аналізу 

результатів епідеміологічних досліджень та розрахунків ризику можуть мати дві 

головні моделі. Перша модель полягає в аналізі ризику тих подій, які вже 

відбулися, з метою прогнозування їх у наступному залежно від існуючих факторів 

ризику для різних експонованих, вибраних популяцій; друга модель передбачає 



51 

 

можливий ризик від використання нових хімікатів, технічних засобів тощо, які ще 

не використовувалися, тому реальних даних про події, що спричиняють 

пошкодження здоров’ю, ще немає, але для цих засобів необхідно розрахувати 

можливий очікуваний ризик на основі аналогічних матеріалів або на основі 

експериментальних досліджень цих факторів [177–180]. 

Україна, згідно з низкою міжнародних угод на шляху вступу до ЄС, взяла на 

себе зобов’язання щодо вжиття заходів, спрямованих на запобігання негативному 

впливу на здоров’я шкідливих факторів на підставі ризикової оцінки. На сьогодні 

питання «використання» методології оцінювання ризику для здоров’я населення 

органами практичної медицини мають лише інформаційний характер та 

законодавчо не закріплені в загальній дозвільній системі. Методологія 

оцінювання ризику для здоров’я населення є гарним управлінським інструментом 

для органів практичної медицини, який надає змогу розробити практичні 

гігієнічні рекомендації [181; 182]. 

Вплив шкідливих виробничих факторів на здоров’я працюючого населення 

виявляється переважно в показниках загального здоров’я працівників, які можуть 

бути визначені за результатами періодичних медичних оглядів. Як більш 

адекватний і надійний показник необхідно використовувати динамічний критерій, 

який кількісно характеризує тенденцію стажової динаміки ризику хронічного 

порушення здоров’ю – річний приріст ризику (РПР). Актуальною є розробка 

оціночної шкали для аналізу динаміки показників загальної захворюваності й 

визначення професійної та непрофесійної фракції РПР, що можливо шляхом 

встановлення відмінності вікового й стажового градієнта в динаміці загальної 

захворюваності однієї й тієї самої професійної групи працівників [183; 184]. Тому 

доцільно в подальшому переходити до оцінювання ризику з урахуванням 

імовірності його реалізації та соціально-економічних наслідків [184]. 

Існуюча практика застосування даних, отриманих під час виробничого 

контролю та спеціального оцінювання умов праці, не надає змоги оцінити 

шкідливий вплив на стан здоров’я працівників більш широкого спектра факторів 

ризику, таких як соціальні, екологічні, кліматичні тощо. Розширення можливості 
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для глибшого аналізу ризику для здоров’я може забезпечити інтеграція 

лабораторно-інструментальних даних з оцінювання шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів в існуючу систему соціально-гігієнічного моніторингу, в 

результаті чого значно покращаться якість і обґрунтованість управлінських 

рішень, які застосовують у галузі контролю за факторами ризику для здоров’я 

[185–187]. 

Ранжування різних шляхів експозиції за внеском у неприйнятний 

багатосередовищний ризик для здоров’я є основою для прийняття управлінських 

рішень, спрямованих на покращення якості середовища існування й охорону 

здоров’я населення, у тому числі для вибору пріоритетних об’єктів нагляду [188]. 

Під час вивчення впливу факторів ризику на здоров’я населення виникає 

проблема обліку впливу супутніх змінних (конфаундерів), які вносять 

систематичну помилку (зміщення) в оцінку впливу основних факторів, що 

потребує створення технології, яка забезпечить зменшення систематичної 

помилки, яка зумовлена впливом конфаундерів [189]. 

Комплекс заходів з керування ризиком полягає у визначенні пріоритетних 

професій та створення плану медико-профілактичних заходів з профілактики 

професійних і професійно зумовлених захворювань, починаючи з медичних 

оглядів і закінчуючи оздоровленням у санаторіях-профілакторіях підприємств, з 

урахуванням усіх можливих джерел фінансування [181; 190; 191]. 

Дослідження доводять необхідність зосередження на колективному ризику, 

а також індивідуальній поведінці в галузі підвищення опірності ризику. Такі 

заходи забезпечують діагностичний інструмент для команд та шкалу для 

оцінювання організаційних втручань, дослідження стійкості з іншими 

конструкціями [169]. 

Дослідники відзначають необхідність отримання високоякісних 

економічних даних для оцінювання економічної ефективності заходів з охорони 

праці, особливо на організаційному рівні, у всіх галузях здоров’я працівників 

[187; 192; 203; 204]. 



53 

 

Сучасні наукові праці з оцінювання та керування ризиком присвячені 

створенню сучасної системи професійної орієнтації, включаючи медичну 

професійну консультацію й орієнтацію [193]; вивченню фізіологічних і 

біохімічних особливостей реакції організму людини при розумовій праці на вплив 

нервово-емоційних навантажень для науково обґрунтованої розробки методів 

оцінювання стійкості до виробничого стресу [194]; дослідженню впливу 

психосоціальних виробничих факторів на показники психічного та фізичного 

самопочуття й мікротравматизм [195]; ранньому виявленню дезадаптаційних змін 

серцево-судинної системи в осіб, які працюють в умовах шуму та хімічного 

фактора [196]; розробленню моделі керування професійним ризиком, яка сприяє 

досягненню ефективних заходів з ліквідації порушень і покращенню умов 

безпечності праці на виробництві [197]; проведенню порівняльного аналізу стану 

серцево-судинного здоров’я педагогів початкової загальної освіти, середньої 

загальної освіти й додаткової освіти навчальних закладів [198]; доповненню 

методики оцінювання індивідуального професійного ризику трьома блоками 

професійних і не професійних факторів ризику (індексом дотримання вимог 

санітарного законодавства за результатами експертної оцінки; індексом способу 

життя, який враховує індивідуальні поведінкові й біологічні фактори ризику; 

індексом соціального благополуччя, який враховує соціально-економічні та 

соціально-психологічні фактори ризику на робочих місцях) [199]; створенню 

ризик-орієнтованих моделей контрольно-наглядової діяльності. 

Запропоновано методичні підходи до класифікації об’єктів, які підлягають 

нагляду з гігієни праці. При класифікації враховують імовірність порушень 

об’єктом санітарного законодавства, важкості наслідків цих порушень і 

чисельність працівників під впливом факторів ризику, у тому числі шкідливих і 

небезпечних умов праці. Запропоновано заходи щодо періодичності й форм 

планових перевірок з урахуванням оцінки потенційного ризику заподіяння шкоди 

здоров’ю людини [200]. 

Багато дослідників також приділяли уваги встановленню залежності між 

ризиком розвитку артеріальної гіпертензії та рівнем шуму на робочому місці 
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[201]; розробці й реалізації комплексної системи заходів, спрямованих на 

вдосконалення системи обов’язкового соціального страхування, первинну та 

вторинну профілактику професійних захворювань, включаючи їх ранню 

діагностику й ефективну медичну, соціальну та трудову реабілітацію працівників 

з початковими формами професійних захворювань [155]; процедурі інформування 

про професійний ризик здоров’ю працівників, які працюють у шкідливих умовах 

праці [202]; дослідженню нових професіографічних показників і критеріїв 

оцінювання емоційного напруження, а також методів і критеріїв у медичній 

психології і профпатології для оцінювання прикордонних станів когнітивних 

функцій та психосоматичних порушень на основі оцінки алостатичних 

навантажень при хронічному стресі [203]; обґрунтуванню необхідності розробки 

й реалізації порядку динамічного спостереження за станом здоров’я працівників з 

високим рівнем професійного ризику та хворими професійними захворюваннями, 

а також комплексною системою медичної реабілітації осіб з початковими 

стадіями професійних захворювань [204]. 

Таким чином, на наш погляд, у частині регулювання професійних ризиків, 

що не належать до шкідливих або небезпечних умов праці, й керування ними, у 

законодавстві України є прогалина. Водночас зарубіжний досвід свідчить, що 

професійними ризиками охоплені не лише шкідливі умови праці, а й інші, яким 

притаманне підвищене інтелектуальне, емоційне напруження, що характерно для 

працівників поліції, медицини та освіти. В Україні ж у цій частині законодавства 

спостерігається очевидна прогалина, для вирішення цієї проблеми можна 

запропонувати створення ефективної системи керування професійними ризиками, 

яка повинна стати основою управління системою збереження життя й здоров'я 

вищезазначених працівників у процесі трудової діяльності. 

Основним ефективним шляхом досягнення поставленої мети є розробка 

комплексної системи моніторингу, оцінювання та керування професійними 

ризиками. Досвід країн Єврозони свідчить, що саме це надало змогу досягнути 

високих показників і наблизитися до бажаного результату – робочих місць без 
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травм і профзахворювань, підвищення продуктивності праці та скорочення 

витрат. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Резюмуючи результати проведеного аналізу літератури, у подальшому 

доцільно провести комплексні санітарно-гігієнічні дослідження стану умов праці 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, усебічний аналіз яких допоможе 

розробити заходи з керування ризиком розвитку професійного ларингіту. 

2. Наявні дослідження не відображають повною мірою стану здоров’я 

сучасних учителів, тому важливим завданням є дослідження структури, причин 

професійних захворювань голосового апарату в учителів з урахуванням віку, 

педагогічного стажу, характеру педагогічної та адміністративної діяльності. 

3. Визначення причино-наслідкового зв’язку між станом голосового 

апарату, тривалістю голосового навантаження та умовами праці є необхідною 

передумовою для розуміння механізмів погіршення професійного стану здоров'я в 

учителів, тому необхідно встановити й оцінити інформативні показники 

професійного ризику розвитку патології голосового апарату в учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів, що формують рівень та динаміку 

професійного ларингіту. 

4. Наявні рівні професійної патології в учителів і санітарно-гігієнічні умови 

праці потребують наукової розробки й обґрунтування комплексної системи 

профілактичних заходів з контролю, керування та зниження професійного ризику 

для здоров’я вчителів з метою запобігання виникненню професійної патології 

голосового апарату, подовження періоду активної роботи та покращення зального 

самопочуття вчителя. 

Матеріали розділу 1 викладено в друкованих працях [205; 206; 207; 208]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТИ ТА ОБСЯГИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Об’єкт дослідження – професійний ларингіт та заходи його профілактики у 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Предмет дослідження – гігієнічні умови праці, фактори ризику, професійне 

здоров'я, заходи профілактики професійного ларингіту. 

З метою вирішення поставлених завдань були застосовані наступні етапи 

дослідження:  

І етап- санітарно-гігієнічні дослідження: аналіз результатів досліджень 

повітря робочої зони, дослідження мікроклімату (відносна вологість, температура 

та швидкість руху повітря), визначення еквівалентного рівня шуму, визначення 

важкості та напруженості праці, санітарно-мікробіологічні дослідження проб 

повітря.  Аналіз вікового та стажового складу вчителів м. Кривий Ріг. Гігієнічне 

оцінювання умов праці та характеру трудового процесу вчителів; 

ІІ етап- поглиблене клінічне обстеження та оцінювання фізіологічних 

можливостей учителів: визначення соматометричних та фізіометричних 

показників, визначення фенотипових особливостей, дослідження стресу та 

емоційних резервів, визначення вегетативного коефіцієнта, визначення 

«адаптаційного потенціалу«, визначення меж адаптаційних можливостей, 

визначення метаболічного синдрому, визначення максимального споживання 

кисню, визначення коефіцієнта співвідношення С/З, визначення часу 

максимальної фонації; 

 ІІІ етап – визначення ризику розвитку професійного ларингіту в учителів: 

визначення ризику розвитку професійного ларингіту залежно від фізіологічних 

можливостей та стажу роботи в умовах голосового навантаження, визначення 

ступеня причино-наслідковго зв’язку порушень здоров’я з умовами праці та 

фізіологічними можливостями вчителів; 
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ІV етап – створення комплексу лікувальних та профілактичних заходів, 

спрямованих на зниження ризику розвитку хронічного ларингіту: проведення 

аналізу та оцінювання ризику, визначення категорії ризику залежно від 

провідного шкідливого виробничого фактора, складання анкети з керування 

професійним ризиком, проведення заходів з керування професійним ризиком, 

проведення лікувальних заходів. (Додаток А1 рис. 2.1).  

 

2.1. Дослідження вмісту пилу та хімічних речовин у повітрі робочої зони 

 

Дослідження та аналіз вмісту пилу та хімічних речовин у повітрі робочої 

зони виконано в умовах лабораторії промислових аерозолів ДУ «Український 

науково-дослідний інститут промислової медицини», м. Кривий Ріг, за чинними 

нормативно методичними документами; вимірювання пилу та хімічних речовин 

проведено за допомогою газоаналізатора універсального ГАНК-4.  

Усього було зроблено 165 досліджень пилу й хімічних речовин. 

Оцінювання пилового та хімічного факторів було проведено за 

ГОСТ 12.1.005–88 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические 

требования» [209]. 

 

2.2. Дослідження параметрів мікроклімату 

 

Дослідження та оцінювання виробничого мікроклімату реалізовано 

відповідно до ДСН 3.3.6.042–99 «Мікроклімат виробничих приміщень» [210] та  

ГОСТ 12.1.005–88 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические 

требования» в теплий і холодний періоди року [209]. 

Дослідження температури, відносної вологості, швидкості руху повітря 

було виконано автоматичним вимірювачем швидкості та температури АІСТ-4 й 

психрометром МВ-4М. 



58 

 

Усього було зроблено 165 замірів параметрів мікроклімату: визначення 

температури повітря 55 вимірів, вологості 55 вимірів, швидкості руху повітря 

55 вимірів. 

 

2.3. Дослідження та оцінювання рівня шуму 

 

Дослідження та оцінювання рівня шуму проведено відповідно до 

ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку» [211] і 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 № 248 [212].  

Дослідження було виконано за допомогою шумоміра-аналізатора спектра, 

віброметра портативного ОКТАВА-110А.  

Усього було проведено 164 заміри рівня шуму. 

 

2.4. Визначення важкості праці та напруженості трудового процесу 

 

До основної групи увійшли вчителі (48 осіб) української мови – 3 особи, 

української літератури – 2 особи, російської мови – 3 особи, світової літератури – 

3 особи, алгебри – 5 осіб, геометрії – 5 осіб, біології – 4 особи, фізики – 2 особи, 

хімії – 3 особи, астрономії – 3 особи, історії – 3 особи, правознавства – 3 особи, 

географії – 2 особи, інформатики – 7 осіб. 

Для порівняння санітарно-гігієнічних умов праці було сформовано 

контрольну групу, до якої увійшли 43 вчителя Криворізької спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату для глухих дітей ОКЗО, які в результаті своєї 

трудової діяльності не зазнають голосового навантаження. Мікрокліматичні 

умови в навчальних кабінетах можна характеризувати як сприятливі. Так, 

температура повітря в більшості кабінетів становить 18–22 °C (при нормативному 

22–24 °C), відносна вологість повітря 40–60%, а швидкість руху повітря – до 
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0,1 м/с – належать до допустимих. Загальна оцінка умов праці за Державними 

санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ 

України від 08.04.2014 № 248 відповідає 2-му класу (допустимому) або 3-му класу 

1-го ступеня шкідливого в перехідний період року. 

 

2.5. Санітарно-мікробіологічний контроль за повітрям робочої зони 

 

Санітарно-мікробіологічний контроль за повітрям робочої зони було 

проведено аспіраційним методом за допомогою апарату Кротова. Виконано 

відбирання проб, обробку, транспортування, зберігання 72 проб, отримання 

концентрату мікроорганізмів, бактеріологічний посів, культивування 

мікроорганізмів, ідентифікацію виділеної культури. Під час аналізу визначено 

загальне бактеріальне обсіменіння (загальне мікробне число), присутність 

санітарно-показових мікроорганізмів (стафілококів, стрептококів), а також 

патогенних мікроорганізмів [213]. 

Для оцінювання ступеня чистоти повітря О. І. Шафером запропоновано для 

житлових приміщень без вентиляції в літній період повітря вважати чистим за 

умови, якщо загальна кількість мікроорганізмів в 1 м
3
 повітря менше ніж 1500, а 

зеленявого та гемолітичного стрептококів – менше ніж 16, а забрудненим, якщо 

повітря має у своєму складі понад 2500 мікроорганізмів і більше ніж 

36 стрептококів. У зимовий час кількість мікроорганізмів значно коливається. 

Так, чистим можна вважати повітря, якщо загальна кількість мікробів менше ніж 

4500, а стрептококів – менше ніж 36 в 1 м
3
, для забрудненого – загальна кількість 

мікробів більше ніж 7000, а стрептококів – більше ніж 124. 

 

2.6. Аналіз вікового та стажового розподілу вчителів 
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Аналіз вікового та стажового розподілу 5346 педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Кривий Ріг з метою визначення ризику 

розвитку професійного ларингіту виконано згідно з інформаційною довідкою, 

наданою виконавчим комітетом міської ради управління освіти і науки м. Кривий 

Ріг.  

 

2.7. Вірогідність захворіти на професійний ларингіт 

 

Вірогідность захворіти на професійний ларингіт розраховано за 

стандартною методологією визначення ризику [214] на основі аналізу 

амбулаторних карт 60 учителів, у яких було встановлено зв'язок захворювання 

голосового апарату з умовами праці. 

 

2.8. Дослідження стану здоров’я вчителів 

 

До дослідження стану здоров’я вчителів було залучено 93 педагогів трьох 

ліцеїв м. Кривого Рогу (викладачі філологічних (18 осіб), математичних (18 осіб), 

природничих (10 осіб), гуманітарних (10 осіб) дисциплін та вчителі початкової 

школи (37 осіб)) за питаннями стандартної анкети, яку використовують під час 

обстеження фоніатричних хворих в Інституті отоларингології ім. проф. 

О. С. Коломийченко Академії медичних наук України [215]. (Приклад анкети 

наведено в Додатоку А2). 

 

2.9. Соматометричні та фізіометричні дослідження 

 

При проведенні соматометричних та фізіометричних досліджень 

використано методологію, запропоновану Б. А. Никитюком, Н. А. Корнетовим 

[216]. Виконано дослідження та оцінювання показників довжини тіла (ДТ), маси 

тіла (МТ), об'єм грудної клітини (ОГК), довжини ноги (ДН). Застосовано 
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стандартний антропометричний інструментарій: ростомір, медичні ваги, 

пластикову мірну стрічку. 

Для характеристики пропорцій тіла розраховано трохантерний індекс (ТІ) за 

формулою:  

ТІ=ДТ/ДН,                                                             (2.1) 

де ТІ – трохантерний індекс; 

ДТ – довжина тіла; 

ДН – довжина ноги. 

Цей показник характеризує тип вікової еволюції людини: 

– менше ніж 1,85 – патологічний тип; 

– 1,86–1,91 – дисеволютивний тип; 

– 1,92–1,94 – гипоеволютивний тип; 

– 1,95–2,0 – нормоеволютивний тип; 

– 2,01–2,03 – гіпереволютивный тип; 

– 2,04–2,08 – дисеволютивний тип; 

– більше ніж 2,09 – патологічний тип, за Г. С. Васильченко, 1990 [217].  

Індекс «Окружність талії/окружність стегон» характеризує тип ожиріння. 

Абдомінальний тип ожиріння діагностують у жінок при коефіцієнті 

співвідношення «тулуб/стегна» більше ніж 0,80–0,85 [218]. 

Масо-ростові відношення оцінено за допомогою індексу маси тіла (ІМТ або 

індекс Кетле), розрахованого за формулою:  

ІМТ = МТ (кг)/ ДТ (м)
2
,
                                                                     

(2.2) 

центильні характеристики для якого брали з урахуванням статі та віку 

досліджуваних (В. П. Філатова, С. А.Томілова 2010). [219]. 

Вимірювання систолічного (САТ), діастолічного (ДАТ) артеріального тиску 

й частоти пульсу (брали рівною частоті серцевих скорочень – ЧСС) проводили 

електронним тонометром «Omron» із цифровою реєстрацією показників. 

Середній динамічний артеріальний тиск визначено за формулою Хікема: 

СДД = ДАД + (САТ – ДАТ)/3.                                         (2.3) 

Ударний об'єм оцінено непрямим методом за формулою Старра: 
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УО=90,97+(0,54×ПД)–(0,57×ДАТ)–(0,61×Вік).                           (2.4) 

Величину загального периферичного опору судин розраховано за формулою 

Пуазейля: 

ЗПОС=1330×60×(СДД/ХОК).                                 (2.5) 

Хвилинний об'єм кровообігу (ХОК) визначено як добуток УО та ЧСС. Для 

оцінювання ступеня впливу парасимпатичної іннервації на серцеву діяльність 

розраховано вегетативний індекс Кердо (ВІК) за формулою:  

ВІК=(1–ДАТ/ЧСС) * 100.                                           (2.6) 

Позитивні значення ВІК означають зміщення вегетативного тонусу в бік 

симпатичного переважання, негативні – у бік парасимпатичного (Р. С. Минвалеєв, 

2009) [220]. 

 

2.10. Визначення фенотипічних особливостей організма. 

 

З метою визначення фенотипічних особливостей організму визначено тип 

саморегуляції кровообігу (ТСК) (А. В. Туєв, Я. Б. Ховаєва, 2002) [221] за 

формулою:  

ТСК = ДАТ/ЧСС * 100                                            (2.7) 

Визначено такі типи: 

– менше ніж 90 – серцевий тип саморегуляції кровообігу; 

– 90–110 – серцево-судинний тип саморегуляції кровообігу; 

– більше ніж 110 – судинний тип саморегуляції кровообігу. 

 

2.11. Визначення адаптаційних можливостей цілісного організма. 

 

Для визначення рівня особливостей функціонування системи кровообігу та 

адаптаційних можливостей цілісного організму розраховано величину 

адаптаційного потенціалу (АП) в умовних одиницях – балах. Рівень адаптації, що 

оцінюють за значенням АП, визначено за формулою (Р. М. Баєвский та ін., 1987) 

[222]: 
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АП (в балах) = (0,011 * ЧСС) + (0,014 * САД) + (0,008 * ДАД) + (0,014  

*ВІК) + (0,009 * МТ) – (0,009 * ДТ) – 0,27                                 (2.8) 

Одержані значення: 

– до 2,10 балів – задовільна адаптація; 

– від 2,11 до 3,20 балів – напружена адаптація; 

– від 3,21 до 4,30 балів – незадовільна адаптація; 

– від 4,31 і більше балів – зрив адаптації. 

 

2.12. Визначення максимального споживання кисню 

 

З метою визначення максимального споживання кисню (МСК) використано 

непрямий метод – анкетного опитування (безнавантажувальний метод), який 

заснований на оцінці рухової активності, отриманої з анкети [224]. 

Оцінку VO2max, виходячи з показників рухової активності, виконано за [225]. 

Безнавантажувальний метод оцінювання VO2max рекомендований для масових 

досліджень чоловіків і жінок у віці від 19 до 79 років. 

Анкетний метод передбачає опис рухової активності людини протягом 

останнього місяця, що передує складанню анкети. Рівень рухової активності 

анкетованої особи оцінюють у балах, нараховуючи їх таким чином: 

0 – опитуваний уникає будь-яких прогулянок, завжди користується ліфтом, 

при будь-якій можливості сідає в транспорт замість того, щоб іти пішки; 

1 – часто прогулюється, відчуваючи при цьому задоволення, зазвичай 

піднімається на поверх будинку сходами, виконує фізичні вправи з метою 

викликати активне дихання й потовиділення; 

2 – від 10 до 60 хвилин на тиждень активно займається фізичними 

вправами: яким-небудь видом спорту, роботою в саду й на дачі; 

3 – більше ніж 30 хв на тиждень займається активною руховою діяльністю 

або фізичною роботою; 
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4 – пробігає не менше ніж 1 милю (1,6 км) за тиждень чи займається не 

менше ніж 30 хв важкими фізичними вправами: їздою на велосипеді, лижах, 

тенісом, баскетболом, гандболом тощо; 

5 – пробігає від 1 до 5 миль (від 1,6 до 8 км) за тиждень або від 30 до 60 хв 

займається інтенсивними фізичними вправами; 

6 – пробігає від 5 до 10 миль (від 8 до 16 км) за тиждень або займається від 

1 до 3 годин інтенсивними фізичними вправами; 

7 – пробігає понад 10 миль (16 км) за тиждень або займається більше ніж 

3 години на тиждень важкими фізичними вправами. 

Виходячи з рейтингу рухової активності, віку обстежуваного та індексу 

BMI, непряме визначення МСК здійснюють за формулами: 

Жінки VO2max=56,353+1,921 (рейтинг рухової активності) – 0,381 (вік)–0,754 (BMI) (2.9) 

Чоловіки VO2max=67,350+1,921 (рейтинг рухової активності) – 0,381 (вік)–0,754 (BMI)     (2.10) 

Похибка при масових дослідженнях згідно з працями Л. П. Сергієнко [226], 

є допустимою. 

За даними О. В. Коркушко, Ю. Т. Ярошенко [227], вікова динаміка МСК 

при проведенні досліджень ( випадок/контроль) у практично здорових чоловіків і 

жінок описується такими рівняннями регресії: 

– чоловіки: 

 МСК (л/хв) = 4,32–0,034•Вік, роки (r= – 0,85)                        (2.11) 

 МСК (мл/хв на кг–1) = 58,7–0,47•Вік, роки (r= – 0,84)           (2.12) 

– жінки: 

 МСК (л/хв)=2,40–0,016•Вік, роки (r= – 0,82)                             (2.13) 

 МСК (мл/хв на кг–1)=39,6–0,29•Вік, роки (r= – 0,85)               (2.14) 

 

2.13. Дослідження функції голосового апарату 

 

Визначення коефіцієнта співвідношення [с/з] як індикатора патологічної 

рухливості елементів гортані було виконано за [228]. Суть методу полягає у 

вимірюванні тривалості звучання звуку [с] і звуку [з] з подальшим поділом двох 
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отриманих цифр, у результаті чого виходить чисельне співвідношення, яке 

збільшується при більш грубих порушеннях голосової функції гортані, тобто 

вібрації голосових складок при вимові голосних і дзвінких приголосних звуків. 

 

2.14. Визначення межі адаптаційних можливостей організму 

 

З метою визначення межі адаптаційних можливостей організму 

використано «Універсальний кардіореспираторний показник» (УКРП) [229], який 

обчислюється як відношенням ЧСС до ЧД (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Визначення універсального кардіореспіраторного показника 

УКРП= 
ЧСС/ЧД 

рН крові 
Ступінь 

недостатності 
Стан ВНС, 

ступінь 
Реакція Стан адаптації 

Більше ніж 
7,5 

Більше ніж 7,65 
декомпенсований 

алкалоз 
  Дистрес Декомпенсація 

7,0±0,5 
7.6±0,05 

декомпенсований 
алкалоз 

Дихальна 2 
Симпати-
котонія 2 

Межа з 
дистресом 

Можливий 
перехід у 

декомпенсацію 

6,0±0,5 
7,5±0,05 

субкомпенсований 
алкалоз 

Дихальна 1 
Симпати-
котонія 1 

Стрес 
Добра 

субкомпенсація 

5,0±0,5 
7,4±0,05 
норма 

Норма Норма Норма 
Відмінна 

компенсація 

4,0±0,5 
7,3±0,05 

субкомпенсований 
ацидоз 

Серцева 1 
Парасимпа-
тикотонія 1 

Стрес 
Добра 

субкомпенсація 

3,0±0,5 
7,2±0,05 

декомпенсований 
ацидоз 

  
Межа з 

дистресом 
Може перейти в 
декомпенсацію 

менше ніж 
2,5 

менше ніж 7,15 
декомпенсований 

ацидоз 
  Дистрес Декомпенсація 

 

Методологія обчислення показника УКРП полягає у вимірюванні ЧСС і ЧД 

за певний час, наприклад, за 15 с. За формулою УКРП=ЧСС/ЧД розраховують 

показник, потім за табл. 2.1 визначають стан рН крові, тип реакції, стан адаптації.  
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2.15. Визначення вірогідності хвороби 

 

Для обчислення вірогідності хвороби в групі осіб з певною ознакою на 

підставі даних про частоту захворювання (апріорна частота хвороби) і 

правдоподібність цієї ознаки в здорових і хворих було застосовано методологію 

оцінювання ризиків( теорема Баєса): 

P (D|S) = P(S|D)P(D) / (P(S|D) P(D) + P(S|D) P(D)),                 (2.15) 

де P – хвороба; 

S – симптом; 

D – відсутність хвороби.  

Ця формула підкреслює вірогідність наявності хвороби, за якої 

зустрічається цей симптом, залежить не тільки від того, наскільки цей симптом 

характерний для цієї хвороби, а також від того, як часто це захворювання 

зустрічається серед населення, що обслуговується. 

 

2.16. Дослідження рівня стресу 

 

Дослідження стресу проведено за [230]. Оцінювання отриманих показників 

виконано за коефіцієнтом стресу [231], що включає вимірювання частоти 

серцевих скорочень і пульсового артеріального тиску, який відрізняється тим, що 

додатково вимірюють масу тіла, після чого визначають рівень стресу за 

формулою: 

S = f *ПАТ *М
1/3

 *К,                                              (2.16) 

де S – рівень отриманого стресу, ум. од.; 

f – частота серцевих скорочень, хв
-1

; 

ПАТ – пульсовий артеріальний тиск, мм рт. ст.; 

М – маса тіла, кг; 

К – коефіцієнт, нормується. Цей коефіцієнт становить для чоловіків і жінок 

відповідно 0,8244х10
-4

 і 0,9357х10
-4

, причому значення S<1,12 ум. од. 



67 

 

відповідають нормальному рівню стресу в стані спокою, а значення  

S>1,12 ум. од. відображають відповідне збільшення рівня стресу. 

 

2.17. Оцінка емоційних резервів 

 

Емоційні резерви оцінено за значенням суми отриманих балів, який 

змінюється від 0 до 32 (тест Люшера) [232]. Спочатку оцінювали різницю між 

аутентичною нормою вибору обстежуємого, а потім ці значення підсумовували 

(табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Оцінка емоційного резерву за тестом Люшера 

Показник 
Кольори 

Червоний Жовтий Зелений 
Фіоле-

товий 
Синій 

Корич-

невий 
Сірий Чорний 

Місце 

кольору в 

автентичній 

нормі 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Місце 

кольору у 

виборі особи, 

яка тестується 

6 1 5 3 2 7 4 8 

Різниця 5 1 2 1 3 1 3 0 

 

Шкала оцінювання: 

– 0–6 балів – активний, реакції відповідають обставинам, успішність дій 

висока. Емоційний настрій – позитивний. За наявності інтересу до діяльності 

здатність інтенсивно працювати тривалий час. В екстремальних ситуаціях 

мобілізується й повністю зосереджується на виконанні поставленого завдання. 

Труднощі й перешкоди не лякають і не зупиняють; 

– 8–12 балів – установка на активну діяльність переважає. В умовах цікавої 

діяльності не відчуває труднощів із запам'ятовуванням і відтворенням інформації. 

До гострих відчуттів не прагне. З стресових ситуацій виходить з гідністю; 
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– 14–20 балів – у звичній обстановці переходить від роботи до відпочинку й 

назад, від одного виду діяльності до іншого без істотних труднощів. При 

необхідності здатний долати втому вольовим зусиллям, але це залишає в справах і 

самопочутті довгий «шлейф» втоми. Необхідне чітке відокремлення часу роботи 

й відпочинку, засноване на індивідуальних ритмах організму; 

– 22–26 балів – потенціал доцільної активності невисокий. З цієї причини 

повинен насильно змушувати себе робити ті чи інші необхідні справи, не 

відключаючи вольового контролю, при цьому посилюється перевтома. Тривала 

інтенсивна робота, швидше за все, дорого коштуватиме в нервово-психічному 

плані. При цьому її якість і продуктивність будуть дуже різними в різні періоди 

часу. Загальний емоційний фон характеризується підвищеною збудливістю, 

тривогою, невпевненістю. У стресовій ситуації можливі нервові зриви; 

– 28–32 бали – підвищена стомлюваність, різкі перепади настрою, важко 

зосередитися на чомусь одному. При цьому має місце «зациклення» на емоційних 

переживаннях. Відсутність чітких цілей робить дії малоефективними. В 

емоційному стані переважають тривога, очікування неприємностей, безсилля і 

відсутність бажання що-небудь робити. В екстремальній ситуації ненадійні. 

 

2.18. Визначення енергетичного балансу організму 

 

Вегетативний коефіцієнт (ВК) характеризує енергетичний баланс організму: 

здатність до енерговитрат або установку на заощадження енергії: 

ВК=(18 – місце червоного кольору – місце жовтого кольору) / (18 – місце 

синього кольору – місце зеленого кольору)                              (2.17) 

Значення вегетативного коефіцієнта: 

0,0–0,5 – хронічна перевтома, виснаження, низька працездатність. Фізичні 

або психічні навантаження непосильні для людини, потрібне їх істотне зниження. 

Загальна ослабленість організму зазвичай виявляється в його низькій опірності 

інфекціям; 
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0,51–0,91 – компенсований стан втоми. Самовідновлення оптимальної 

працездатності відбувається завдяки періодичному зниженню активності. 

Необхідна оптимізація робочого ритму, режиму праці та відпочинку; 

0,92–1,9 – оптимальна працездатність. Людина відрізняється бадьорістю, 

відсутністю втоми, здоровою активністю, готовністю до енерговитрат. Спосіб 

життя людини надає їй змогу повністю відновлювати витрачену енергію; 

більше ніж 2,0 – перезбудження. Найчастіше є результатом роботи на межі 

своїх можливостей, що призводить до швидкого виснаження. Потрібна 

нормалізація темпу діяльності, режиму праці й відпочинку, іноді необхідно й 

зменшення навантажень. 

 

2.19. Визначення часу максимальної фонації 

 

Функціональний стан гортані було вивчено за допомогою показника часу 

максимальної фонації та вимірювання сили голосу. Щодо показника часу 

максимальної фонації проведено дослідження під час фонації з вимовою голосних 

звуків [і], [а], [е], [о] під час вдиху та видиху в зручній для особи, яка 

досліджується, тональності, інтенсивність відповідає розмовній мові. Результат 

визначено за допомогою секундоміра з трьох досліджень з переривом у 10–15 с. 

За даними Hirano (1965 р.), нормальні показники часу максимальної фонації такі: 

чоловіки – 15,0–62,3 с, жінки – 14,3–40,4 с; середні показники такі: чоловіки – 

34,5 с, жінки – 25,7 с. 

 

2.20. Визначення та оцінювання ризиків 

 

Для визначення та оцінювання ризиків розвитку професійної патології 

застосовано міжнародну методику [173; 181; 190; 199; 202], відповідно до якої 

визначено: 

AR – абсолютний (атрибутивний) ризик (2.18), що характеризує ймовірність 

виникнення захворювання («випадку») при визначенні (досліджуваному) впливу 
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(«експозиції»), який визначається як різниця між захворюваністю осіб, що 

підпадають під вплив факторів ризику, та осіб, що не підпадають під такий вплив. 

Абсолютний ризик показує, до якого підвищення захворюваності призводить 

вплив шкідливих виробничих факторів. 

Розраховується AR за формулою: 

AR=кількість хворих/загальна кількість працюючих                      (2.18) 

RR – відносний ризик (2.19), або відношення ризиків, що характеризує 

відношення абсолютних ризиків за наявності й відсутності професійного впливу. 

Це відношення захворюваності серед осіб, що підпадають і не підпадають під 

вплив екзогенних та ендогенних факторів ризику. Відносний ризик показує силу 

зв’язку між впливом і захворюванням, що визначає його як міру впливу фактора 

ризику, яка важлива при вивченні етіології захворювання. Величина відносного 

ризику показує, у скільки разів ризик розвитку патології в разі наявності в 

працівників шкідливих факторів виробничого середовища більше, ніж при його 

відсутності. Відносний ризик характеризує силу зв’язку між впливом шкідливих 

факторів та захворюваннями. Чим більше значення відносного ризику, тим 

важливіша етіологічна роль впливу фактора у виникненні захворювання. 

Розраховується RR за формулою: 

RR=ARосн./ARконт.                                              (2.19) 

Цей показник кількісно характеризує частку професійного впливу на стан 

здоров’я працівників.  

ОR – відношення шансів, що розраховується за формулою: 

ОR=ARекспоз.–ARбез експозиц.                                 (2.20) 

95% довірчий інтервал (СІ 95%) відносного ризику розраховували за 

формулою: 

СІ 95%=±2m.                                                (2.21) 

Загальна формула розрахунку довірчого інтервалу для RR спирається на 

нормальний розподіл. 

EF – етіологічна частка (фракція) дії професійного фактора, визначає 

відсоток патології в популяції, який зумовлений впливом факторів професійного 
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ризику й надає змогу оцінити ступінь зумовленості захворювань від цього 

фактора. Розраховується EF за формулою: 

EF=(RR-1)/RR100%.                                            (2.23) 

Ступінь етіологічної зумовленості при значеннях: 

1<RR<1,4 та EF<33% – незначний; 

1,5<RR<2 та EF в межах 33–50% – середній; 

2<RR<3,2 та EF в межах 51–66% – високий; 

3,2<RR<5 та EF в межах 67–80% – дуже високий; 

RR<5 та EF в межах 81–100% – практично повний. 

 

2.21. Оцінювання якості життя 

 

Для оцінювання показника якості життя застосовано опитувальник 

загального типу 36 – Item Short-Form Health Survey (SF-36). Інтегральні показники 

якості життя за опитувальником SF-36 – фізичного компонента здоров'я (PH) і 

психологічного компонента здоров'я (MH) розраховано шляхом аналізу 

параметрів фізичного функціонування (PF), рольового фізичного функціонування 

(RP), рольового емоційного функціонування (RE), життєвої активності (VT), 

психічного здоров'я (MH), соціального функціонування (SF), інтенсивності болю 

(BP), загального здоров'я (GH). Ці дані були доповнені опитувальником EuroQol-

5D-5L (Ukrainian Version for Ukraine), розробленим Європейською групою 

дослідження якості життя (EuroQol Group), який був офіційно дозволений до 

застосування. 

 

2.22. Визначення ефективності запропонованих заходів 

 

Для визначення ефективності запропонованих заходів використано 

стандартну методологію DALY [234]. Основна ідея методології DALY полягає в 

розрахунку внесків двох основних компонентів – втрати років здорового життя 
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через захворювання (non-fatal burden, YLD) та передчасної смерті (premature 

mortality, YLL):  

DALY = YLD + YLL.                                     (2.24) 

Загальна формула індексу DALY, що визначає втрату років здорового життя 

внаслідок непрацездатності або передчасної смерті, виглядає так (В. П. Корчагін, 

1997):  

,                                (2.25) 

де а – вік, що розглядається; 

L – тривалість непрацездатності або втрати років життя внаслідок 

передчасної смерті; 

r – норма дисконтування; 

C – повікова корегувальна константа; 

β – параметр вагової функції віку; 

D – вага непрацездатності (дорівнює 1 для передчасної смертності). 

 

2.23. Розрахунок вартості додаткової одиниці корисності 

 

Розрахунок вартості додаткової одиниці корисності (інкрементального 

показника  – ICUR), (Додаток А3). 

ICUR= = ΔС/ΔЕ, 

де ΔС – додаткові витрати на управління ризиками; 

ΔЕ – виграш в QAL. 
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Висновки до розділу 2 

 

Усі дослідження виконано відповідно до стандарту Гельсінської декларації 

1975 р. у перегляді [233]. Результати досліджень оброблені варіаційно-

статистичними методами. Були розраховані загальноприйняті показники описової 

статистики і статистики виводу: середнє арифметичне значення (M), стандартна 

помилка (m), 95% довірчий інтервал. Вибірки даних перевірено на нормальність 

розподілу, для чого використано критерій Колмогорова-Смирнова при рівні 

значущості р<0,05. Для визначення статистичної значущості відмінностей 

характеристик досліджуваних незалежних вибірок з нормальним розподілом був 

використаний параметричний критерій t-критерій Стьюдента для незалежних 

вибірок. У разі розподілу, відмінного від нормального, застосовувався 

непараметричний критерій Манна-Уїтні. Відмінності значень досліджуваних 

параметрів вважали статистично значущими при 95% порозі вірогідності (р<0,05). 

Для визначення статистичної значущості відмінностей між частками використано 

критерій хі-квадрат (χ2) Пірсона. Статистичну обробку матеріалу здійснено з 

використанням програмних продуктів Microsoft Office Excel 2003 (№ НК9ТК–

GB4KD–3936D–8R6С8–DJТНD) та STATISTICA 6.0  

(№ 31415–9265–35897). 

Результати досліджень, які були отримані під час виконання дисертації, 

були оброблені за допомогою стандартного пакету програм Microsoft Office Excel 

2003 (№ НК9ТК–GB4KD–3936D–8R6С8–DJТНD) та STATISTICA 6.0  

(№ 31415–9265–35897).  

Результати досліджень, отримані в ході виконання дисертації, розглянуті 

комітетом з біоетичних питань (протокол №3 від 24.11.2017р, протокол № 4 від 

12.12.2018). Під час досліджень було вжито заходів щодо збереження медичної 

таємниці про респондентів та пацієнтів. Учителі загальноосвітніх навчальних 

закладів, а також пацієнти, які брали участь у дослідженнях, були поінформовані 

про хід, мету та характер досліджень; отримано стандартизовану поінформовану 

згоду на участь у дослідженнях. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМПЛЕКСНА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ  

ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ  

 

 

3.1. Умови праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Особливості технологічного процесу вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів: основними напрямами діяльності вчителя є: навчання й виховання учнів 

з урахуванням специфіки навчального предмета та віку школярів; стимулювання 

соціалізації учнів, формування в них загальної культури, забезпечення свідомого 

вибору ними професії й формування готовності до функціонування в ринкових 

умовах; забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному 

закладі. До посадових обов’язків вчителя входить: здійснення навчання та 

виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проведення 

уроку й інших навчальних занять у закріплених за ним класах згідно з розподілом 

навчального навантаження, забезпечення під час занять належного порядку й 

дисципліни; реалізація прийнятих у школі освітніх програм відповідно до 

навчального плану, власного поурочного плану та розкладу занять; використання 

при цьому різноманітних прийомів, методів і засобів навчання; забезпечення 

рівня підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього 

стандарту; виконання правил і дотримання норм охорони праці, техніки безпеки 

та протипожежного захисту, забезпечення охорони життя й здоров'я учнів під час 

навчального процесу; оперативне повідомлення керівників школи про кожен 

нещасний випадок, вживання заходів щодо надання першої долікарської 

допомоги; внесення пропозицій щодо покращення й оздоровлення умов 

здійснення навчального процесу, а також доведення до відома завідувача 

кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які 

знижують працездатність учнів; ведення в установленому порядку класної 

документації, здійснення поточного контролю за відвідуванням і успішністю 
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учнів за прийнятою в школі системою, виставлення оцінки в класний журнал і 

щоденник учня, своєчасне подання адміністрації школи звітних даних; 

підготування до проведення занять, систематичне підвищення своєї професійної 

кваліфікації; взяття участі в чергуванні по школі відповідно до графіка чергувань 

на перервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після 

закінчення занять (Додаток Б приклади посадових інструкцій). 

Таким чином, особливості технологічного процесу вчителів безпосередньо 

впливають і формують показники важкості та напруженості праці. 

Гігієнічна характеристика важкості та напруженості трудового процесу 

Професія вчителя представлена переважно жінками, тому показники 

важкості та напруженості праці будуть розглянуті на прикладі вчителя-жінки. 

Зовнішнє динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи 

за зміну (Вт) при регіональному навантаженні (з переважною участю м’язів рук та 

плечового суглобу), становить 3,00±1,00 Вт при нормативному до 13,5 Вт. 

Маса вантажу, що постійно піднімається та переміщується вручну, – 

3,00±0,50 кг при нормативному значенні до 5 кг. Такі рівні енерговитрат і маси 

вантажу пов’язані з утриманням та переміщенням тіла в просторі, підняттям та 

переміщенням зошитів учнів, журналів, підручників і канцелярських приладів. 

Під час написання матеріалу на дошці, перевірки зошитів, індивідуального 

консультування учнів мають місце стереотипні робочі рухи, які при локальному 

навантаженні (за участю м’язів кистей та пальців рук) сягають 

10 000,00±1250,00 за робочу зміну при нормативному значенні до 20 000 рухів за 

робочу зміну, а при регіональному навантаженні (при роботі з переважною 

участю м’язів рук та плечового суглоба) – 1 000,00±134,00 при нормативному 

значенні до 10 000 рухів за робочу зміну. 

Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, 

докладанні зусиль однією рукою сягає 1 000,00±235,00 кг/с при нормативному – 

до 11 000 кг/с, двома руками – 100,00±21,00 кг/с при нормативному – до 

22 000 кг/с, за участю м’язів тулуба та ніг – 500,00±29,00 кг/с при нормативному – 

до 26 000 кг/с. 
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Робоча поза є вільною, зручною, з можливістю зміни пози за бажанням 

працівника будь-якої миті, що відповідає гігієнічним вимогам. Але під час 

викладення нового матеріалу та написання на дошці має місце робоча поза 

«стоячи», яка сягає 51,30±5,97% робочої зміни при нормативному значенні до 

40%. 

Під час індивідуальної роботи з учнями в класі мають місце вимушені 

нахили корпусу більше ніж 30
0
, кількість яких за зміну становить 

65,00±13,00 нахилів при оптимальному до 50 нахилів. 

Переміщення по горизонталі становлять 1,00±0,10 км при нормативному – 

до 4 км, переміщення по вертикалі – 0,50±0,10 км при нормативному – до 2 км. 

Таким чином, праця вчителя за показниками важкості (робоча поза 

«стоячи», вимушені нахили корпусу більше ніж 300) належить до 2-го класу 

допустимого згідно з Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 

затвердженими наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248 (Додаток Б, табл. А1). 

Праця вчителя характеризується таким показниками напруженості  

Зміст роботи – евристична (творча) діяльність, що вимагає вирішення 

складних завдань за відсутності алгоритму, у складних ситуаціях – особистого 

керівництва. 

Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінювання передбачає подальше 

комплексне оцінювання взаємопов’язаних параметрів та комплексне оцінювання 

всієї виробничої діяльності. 

Розподіл функцій за ступенем складності завдання включає контроль та 

попередню роботу з розподілу завдань іншим особам. 

Для виконуваної роботи характерні дефіцит часу та інформації з 

підвищеною відповідальністю за кінцевий результат. 

Тривалість зосередження уваги становить 52,00±13,00% від часу робочої 

зміни, що є допустимим рівнем (2-й клас). 
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Щільність сигналів (світових, звукових) і повідомлень у середньому за 

1 годину роботи вчителя, згідно з дослідженнями Г. О. Латіної [19; 89], становить 

382,8±217,9. 

При навантаженні на зоровий аналізатор розмір об’єкта розрізнення 

становить більше ні 5 мм протягом 100% часу зміни. 

При навантаженні на слуховий аналізатор розбірливість слів сигналів 

становить 94,00±1,00% при нормативному від 100% до 90%. 

Монотонність навантаження характеризується кількістю елементів 

(прийомів), необхідних для реалізації простого завдання, або операцій, які 

повторюються багаторазово, що становлять 18,00±1,00 при нормативному більше 

ніж 10. 

Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що 

повторюються, становить 50,00±5,00 с. 

Монотонність виробничої обстановки, час пасивного спостереження за 

технологічним процесом у відсотках від часу зміни становить 20,00±1,50% при 

нормативному менше ніж 75% часу зміни. 

Тривалість робочого дня – до 6 годин. Робота є однозмінною (без нічної 

зміни). За ступенем відповідальності за результат своєї діяльності та значущістю 

помилки вчитель є відповідальним за функціональну якість основної роботи 

(завдань). Виправлення помилок відбувається завдяки додатковим зусиллям 

усього колективу. 

Ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб виключений, але 

водночас учителі є відповідальними за безпеку інших осіб (учнів). 

Таким чином, праця вчителя за показниками напруженості на підставі 

розрахунку балів належить до 3-го ступеня 3-го класу шкідливого (3,63 балу) 

згідно з наказом № 248 від 08.04.2014 ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процес» (Додаток Б, табл. А2).  

Гігієнічна характеристика показників мікроклімату 
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Параметри мікроклімату на робочому місці вчителя, як у теплий, так і в 

холодний період року, значно варіюють, що пов’язано з розташуванням кабінету 

(поверх, кутовий кабінет, розташування вікон), наявністю або відсутністю 

централізованого опалення. Так, температура повітря в теплий період року 

коливається від 20,80 до 27,30 °C із середнім значенням 23,60±0,53 °C (при 

нормативному 22–24 °C), що належить до 2-го класу допустимого. Вологість 

повітря становить 62,0±2,12%, що належить до 1-го ступеня 3-го класу 

шкідливого. У холодний період року показники температури дещо нижчі та 

варіюють від 17,20 °C (у міжсезоння, коли відсутнє централізоване опалення, а 

температура зовнішнього повітря нижче за +10 °C) до 22,10 °C (за наявності 

централізованого опалення) та в середньому становить 20,73±0,62 °C при 

нормативному 22–24 °C, що, згідно з гігієнічною класифікацією праці, належить 

до 1-го ступен-го 3-го класу шкідливого. Рівень відносної вологості в холодний 

період року становить 57,50±2,03% при нормативному значенні 40–60%, що 

належить до 2-го класу допустимого. 

Швидкість руху повітря, як у теплий період року (0,09±0,01 м/с), так і в 

холодний (0,08±0,02 м/с), перебуває в межах гігієнічного нормативу (до 0,1 м/с), 

що належить до 2-го класу допустимого (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Умови мікроклімату на робочому місці вчителя (р<0,05) 

Фактор min max 
Середнє 

M±m 
ГДР 

Клас 

умов 

праці 

Температура 

повітря, °C 

Теплий період року 20,80 27,30 23,60±0,53 22-24 2 

Холодний період року 17,20 22,10 20,73±0,62 22-24 3.1 

Вологість 

повітря, % 

Теплий період року 59,00 65,00 62,0±2,12 40-60 3.1 

Холодний період року 48,00 61,00 57,50±2,03 40-60 2 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Теплий період року 0,05 0,10 0,09±0,01 0,10 2 

Холодний період року 0,05 0,10 0,08±0,02 0,10 2 
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Таким чином, умови праці вчителя за показниками мікроклімату можна 

віднести до 1 ступеню 3 класу шкідливого. 

Гігієнічна характеристика вмісту пилу та шкідливих хімічних речовин у 

повітрі робочої зони 

Дослідження рівнів пилу та хімічних речовин на робочому місці вчителя. 

Під час своєї трудової діяльності вчитель зазнає впливу пилу переважно 

фіброгенної дії та шкідливих хімічних речовин. Так, концентрація пилу 

переважно фіброгенної дії з вмістом вільного діоксиду кремнію менше 2% 

складає 0,40±0,08 мг/м
3 
при нормативному значенні до 6,0 мг/м

3
, що відноситься 

до 2 класу допустимого. 

Крім того, під час написання матеріалу на дошці або у випадку її витирання 

сухою ганчіркою в повітрі робочої зони вчителя є наявним пил з вмістом кальцію 

карбонату, який є складовою шкільної крейди в концентрації від 0,012 мг/м
3
 до 

0,068 мг/м
3
 із середнім значенням 0,03±0,01 мг/м

3
 при нормативному – 0,05 мг/м

3
, 

що належить до 2-го класу допустимого. Кальцію карбонат, потрапляючи на 

слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та голосового апарату, може 

викликати подразнювальну дію, а в комплексі з наявними простудними 

захворюваннями, перенапруженням голосового апарату, несприятливим 

мікрокліматом може спричинити розвиток патологічного процесу в голосовому 

апараті вчителя. 

Особливістю сучасних шкіл є наявність металопластикових вікон, які 

сприяють герметизації приміщення та погіршують його вентиляцію, унаслідок 

цього в класах можуть накопичуватись хімічні речовини, які наявні в сучасних 

шкільних меблях, покритті підлоги та стін. Тому особливо важливим є 

використання в класах матеріалів, які мають відповідні гігієнічні сертифікати про 

якість. Так, концентрація формальдегіду в повітрі робочої зони вчителя 

досліджуваної школи становить 0,01±0,001 мг/м
3
 при нормативному значенні 

0,035 мг/м
3
, що належить до 2-го класу допустимого. 
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Рівень кисню варіює залежно від уроку та кількості учнів у класі, залежно 

від провітрювань під час перерв від 20,40% об. до 20,70% об. при середньому 

значенні 20,54±0,03% об. при нормативному не менше ніж 20% об., що належить 

до 2-го класу допустимого (табл. 3.2). Від рівня кисню напряму залежить 

самопочуття учнів та вчителя, здатність сприяти й засвоювати інформацію. 

Таблиця 3.2 

Вміст пилу та хімічних речовин у повітрі робочої зони вчителів  

Показник 
Кількість 

проб 
Min Max 

Середнє 

M±m 

ГДК 

мг/м
3
 

Клас 

умов 

праці 

Пил фіброгенної 

дії (SiО2< 2%) 
18 0,10 0,857 0,40±0,08 6,0 2 

Кальцію карбонат 18 0,012 0,068 0,03±0,01 0,05 2 

Формальдегід 18 0,01 0,01 0,01±0,001 0,035 2 

Кисень 18 20,40 20,70 20,54±0,03 

не менше 

ніж 20% 

об. 

2 

 

Таким чином, умови праці вчителя за показниками запиленості та 

загазованості повітря робочої зони можна віднести до 2-го класу допустимого. 

Гігієнічна характеристика шумового фактора 

Рівень шуму на робочому місці вчителя є широкосмуговим з безперервним 

спектром шириною більш ніж одна октава та значно варіює залежно від 

технологічного процесу на уроці та роботи, що виконується, і становить від 54 дБ 

під час виконання учнями самостійної роботи до 89 дБ під час колективної 

відповіді учнів на запитання вчителя. Крім того, під час розгляду нового 

матеріалу (залежно від особливостей учителя: сила та тембр голосу, тип вищої 

нервової системи) у середньому становить 60 дБ. Під час опитування учнів рівень 

шуму може сягати 79 дБ. Фізкультурна пауза на уроці характеризується рівнем 

шуму 86 дБ. Рівень шуму під час обговорення та закріплення матеріалу – 70 дБ. 

Найбільший рівень шуму в школі під час перерви, коли всі діти в холі 

школи, і може досягати 92 дБ, що значно перевищує допустимі норми. 
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Еквівалентний рівень шуму на робочому місці вчителя науково-

природничого ліцею при 6-годинній робочий зміні та виконанні стандартного 

навчального процесу становить 85 дБА. 

Згідно з ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку» (табл. 2, п. 1), під час викладання та навчання рівень 

шуму повинен бути не більше ніж 50 дБА. Таким чином, еквівалентний рівень 

шуму на робочому місці вчителя науково-природничого ліцею перевищує 

допустимий на 35 дБА, що, згідно з Державними санітарними нормами та 

правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248, 

належить до 1-го ступеня 3-го класу шкідливого (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Рівень шуму на робочому місці вчителя залежно від виконуваної операції 

Технологічний процес, що виконується Рівень шуму 

Виконання учнями самостійної роботи 54 дБ 

Колективна відповідь учнів на запитання вчителя 89 дБ 

Опитування учнів 79 дБ 

Фізкультурна пауза на уроці 86 дБ 

Обговорення та закріплення матеріалу 70 дБ 

Перерва (рекреаційна зона в школі) 92 дБ 

Еквівалентний рівень шуму на робочому місці вчителя 

загальноосвітньої школи при 6-годинній робочий зміні та 

виконанні стандартного навчального процесу 

85 дБА 

Згідно з ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого 

шуму, ультразвуку та інфразвуку» 

(табл. 2, п. 1) (під час викладання та навчання) 

50 дБА 

(57 при 

перерахунку 

на 6 годин) 

 

Шум через провідникові шляхи звукового аналізатора впливає на різні 

центри головного мозку, змінює діяльність вищої нервової системи, порушує 

рівновагу процесів збудження й гальмування. При цьому змінюються рефлекторні 

реакції, виявляються патологічні фазові стани. Тривалий вплив шуму активізує 
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структури ретикулярної формації, у результаті чого відбуваються стійкі 

порушення діяльності різних систем організму. 

При рівні шуму більше ніж 60 дБА зменшується швидкість перенесення 

інформації, обсяг короткочасної пам’яті, кількісні та якісні показники розумової 

працездатності, змінюються реакції на різні життєві ситуації. 

Під впливом шуму відбувається прискорення або зменшення пульсу, 

підвищується або знижується артеріальний тиск, змінюється ЕКГ, плетизмо- і 

реоенцефалограма. Після тривалого впливу інтенсивного шуму (80–90 дБА) 

спостерігаються зменшення частоти серцевих скорочень за рахунок збільшення 

серцевого циклу й характерні зміни окремих показників ЕКГ. Коливання 

артеріального тиску досягають 20–30 мм рт.  ст. [231]. При збільшенні 

еквівалентного рівня шуму відбувається збільшення інтенсивності голосового 

навантаження. 

Гігієнічна характеристика вмісту в повітрі робочої зони вчителя 

шкідливих чинників біологічного походження 

Дослідження санітарно-мікробіологічних показників повітря робочої зони в 

класі було проведено як у холодний, так і теплий період року, до робочої зміни, у 

середині робочої зміни та в кінці робочої зміни. 

Найбільш поширеними мікроорганізмами, які зумовлюють санітарну 

показовість повітря закритих приміщень та свідчить про епідемічне 

неблагополуччя, є стафілококи та стрептококи. 

Загальне бактеріальне обсіменіння повітря, або мікробне число, – це 

сумарна кількість мікроорганізмів, які знаходяться в 1 м
3 
повітря. 

Кількісний, а особливо якісний склад мікрофлори повітря є санітарним 

показником ступеня забруднення повітряного середовища. 

Дослідження санітарно-мікробіологічних показників повітря робочої зони в 

класі було проведено як у холодний період року, коли вікна є переважно 

закритими, а бактеріальне забруднення зумовлене, насамперед, антропогенним 

фактором, до робочої зміни, у середині робочої зміни та в кінці робочої зміни. 
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При дослідженні санітарно-мікробіологічних показників повітря робочої 

зони в класі було встановлено, що Staphylococcus aureus та плісняві грибки 

протягом робочого дня не виявлено. Кількість загального мікробного числа 

протягом зміни поступово наростає від 569,33±174,55 мікроорганізмів при 

дослідженні з 8:00–8:30 до 2333,33±209,13 мікроорганізмів при дослідженні з 

14:15–14:45, що не перевищує вимог санітарних показників (4500 мікроорганізмів 

у м
3
). Таким чином, має місце поступове (протягом робочої зміни) забруднення 

повітря робочої зони вчителя бактеріями (Додаток Б, табл. 3.4). 

Загальна гігієнічна оцінка умов праці вчителя за ступенем шкідливості та 

небезпечності розрахована згідно з ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ 

України від 08.04.2014 № 248. Вони належать (за показниками напруженості праці) 

до 3-го ступеня 3-го класу шкідливого (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Загальна гігієнічна характеристика умов праці вчителів 

№ 
Фактори виробничого середовища 

та трудового процесу 

Клас умов праці за 
ДСНтаП,  

затв. нак. № 248 

1 Хімічні  2 

2 Біологічні  2 

3 Фізичні: шум  3.1 

4 
Мікроклімат: 

теплий період року 
холодний період року  

 
3.1 
3.1 

5 Важкість праці  2 

6 Напруженість праці  3.3 

7 Загальна гігієнічна оцінка  3.3 
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3.2. Аналіз структури й поширеності загальної та професійної патології 

вчителів загальноосвітніх шкіл 

 

При аналізі структури захворюваності та синдромів голосового апарату 

вчителів встановлено, що всього зі скаргами на проблеми голосового апарату до 

лікаря-фоніатора протягом 2012–2014рр. звернулось 4837,60±424,69 осіб, з них за 

результатами періодичних профілактичних медичних оглядів – 

1709,80±141,31 осіб (35,34%) працівників голосомовних професій, кількість 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Кривий Ріг, які були оглянуті та 

проліковані( за направленням та самозвернення) становила 359,20±68,07 осіб 

(7,43%), взято на облік за результатами медичних оглядів 45,60±6,63 осіб (0,94%) 

–вчителів. Проведенний аналіз свідчить про незадовільну роботу лікарів 

первинної та вторинної медичної служби з проведення первинної профілактики 

розладів голосової функції. 

Найбільш поширеною патологією голосового апарату в учителів м. Кривий 

Ріг є хронічний катаральний ларингіт (131,00±15,07 випадків), або 20,93%, та 

гіпертрофічний ларингіт (190,20±22,61), або 30,39%, що разом становить 51,32% 

від загальної кількості захворювань голосового апарату в учителів. Мутаційні 

дисфонії, крововиливи в голосові складки, відшарування слизової голосових 

складок, стенози гортані, післяопераційні стенози гортані, монохордити є 

патологіями, що найменше виявляються та не досягають 1 % від загальної 

кількості захворювань голосового апарату (табл. 3.6). Структура патології 

голосового апарату співпадає з данними літературних джерел та свідчить про 

переважання органічної патології в структурі захворювань гортані, що призводить 

до збільшення рівнів тимчасової непрацездатності, негативно впливає на 

професійну працездатність, та може призвести до зростання рівнів професійної 

захворюваності серед учителів. 

До функціональних змін голосового апарату належать функціональна 

дисфонія, фонастенія, афонія, (гіпотонусна та гіпертонусна) дисфонії, мутаційна 

дисфонія, крововилив у голосові складки з тимчасовим порушенням працездатності, 

що є передвісниками органічної патології голосового апарату, пов’язаної з 
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професією. До органічних змін голосового апарату належать відшарування слизової 

голосових складок, післяопераційний фіброз гортані, хронічний катаральний 

ларингіт, хронічний гіпертрофічний ларингіт, хронічний гіперпластичний ларингіт, 

доброякісні новоутворення гортані, вузлики Кріка, передвузликовий стан, 

монохордити, які призводять до стійкого порушення працездатності та потребують 

тривалого амбулаторного й стаціонарного лікування. За відсутності тривалого 

позитивного клінічного ефекту від лікування та залежно від характеру патологічного 

процесу, тривалості й порушення функції голосоутворення, хворий направляється на 

обстеження з приводу зв'язку захворювання з умовами праці. У разі зв’язку 

захворювання з умовами праці медико-соціально-експертна комісія встановлює 

відсоток втрати працездатності та компенсаційні виплати. Такі хворі потребують 

спостереження у фоніатра, отоларинголога та профпатолога, активного лікування в 

первинній, вторинній та третинній ланках з наступною реабілітацією (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Структура захворюваності голосового апарату  

працівників голосомовних професій (2012–2014 рр.). 

№ Нозологічна форма M±m % 

1 Функціональна дисфонія  37,60±1,04 6,01 

2 Фонастенія  14,20±0,96 2,27 

3 Гіпотонусна дисфонія  20,00±0,79 3,19 

4 Афонія  19,40±2,84 3,10 

5 Гіпертонусна дисфонія  14,20±3,80 2,27 

6 Ларингектомія  9,00±0,50 1,45 

7 Хордектомія  2,00±0,50 0,32 

8 Набряк гортані J 38.4 8,60±1,04 1,37 

9 Мутаційна дисфонія  2,80±0,42 0,45 

10 Крововилив у голосові складки  5,40±0,27 0,86 

11 Відшарування слизової голосових складок  3,00±0,50 0,48 

12 Стеноз гортані J 38.6   2,00±0,50 0,32 

13 Післяопераційний фіброз гортані  1,00±1,00 0,16 

14 Хронічний катаральний ларингіт  131,00±15,07 20,93 

15 Гіпертрофічний ларингіт  190,20±22,61 30,39 
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Продовження таблиці 3.6. 

16 Хронічний гіперпластичний ларингіт  18,00±2,18 2,88 

17 Доброякісні новоутворення гортані D 14.1  33,00±0,50 5,27 

18 Лейкоплакія гортані  9,00±0,50 1,44 

19 Злоякісні новоутворення гортані С 32 19,00±0,79 3,04 

20 Післяопераційний параліч голосових складок  46,40±2,46 7,41 

21 Параліч голосових складок J 38.0  11,60±0,27 1,85 

22 Вузлики Кріка J 38.2  7,40±0,27 1,18 

23 Передвузликовий стан  16,00±0,50 2,56 

24 Монохордити  5,00±0,50 0,80 

25 Всього випадків  625,80±2,49 100 

26 
Загальна кількість працівників голосомовних 
професій, які звернулись до лікаря зі скаргами на 
проблеми голосового апарату. З них: 

4837,60±424,69 100 

27 - оглянуто педагогів  359,20±68,07 7,43 

28 - взято на облік  45,60±6,63 0,94 

29 
- профілактичні огляди працівників голосомовних 
професій  

1709,80±141,31 35,34 

 

Аналіз професійної захворюваності серед учителів зроблено на основі 

встановленого зв’язку захворювання з умовами праці, а саме зі стажем роботи в 

умовах тривалого голосового навантаження, лікарсько-експертною комісією 

Державної Установи «Український науково-дослідний інституту промислової 

медицини» у 60 вчителів загальногоосвітніх навчальних закладів м. Кривий Ріг. 

Спостерігається тенденція до зростання кількості випадків професійних захворювань 

зі збільшенням віку працівника, а саме: у віковій групі 30–35 років – 2 випадки, 36–

40 років – 4 випадки, 41–45 років – 9 випадків. Найбільша кількість випадків (16) 

зв’язку захворювання з умовами праці має місце у віковій групі 51–55 років. 

Середній вік становить 53,63±0,33 років з коливанням від 51 до 55 років. Після чого 

відбувається поступове зниження кількості випадків професійних захворювань 

голосового апарату, що може бути пов’язано з виходом учителя на пенсію та 

припиненням впливу голосового навантаження. Майже 70% випадків професійного 

ларингіту припадає на вікові групи 46–50, 51–55 та 56–60 років. Наявність двох 
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випадків професійного захворювання, яке пов’язане з голосовим навантаженням у 

віковій групі 30–35 років, може бути пов’язана з індивідуальною чутливістю 

голосового апарату працівника до впливу голосового навантаження, невмілим 

володінням голосом та психоемоційними особливостями характеру вчителів (у 

зв'язку з малою кількістю досліджень результати є недостовірними) (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Кількість випадків професійного ларингіту у вікових групах вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Вікова група Показник 
Вік працівника на момент 

встановлення діагнозу 

30–35 

Мінімальне 33 роки 

Максимальне 35 років 

М±m 34,00±1,41 роки 

Кількість досліджень 2 (випадки) 

36–40 

Мінімальне 38 років 

Максимальне 39 років 

М±m 38,75±0,29 роки 

Кількість досліджень 4 (випадки) 

41–45 

Мінімальне 41 рік 

Максимальне 45 років 

М±m 43,25±0,56 роки 

Кількість досліджень 9 (випадки) 

46–50 

Мінімальне 46 років 

Максимальне 50 років 

М±m 47,71±0,35 роки 

Кількість досліджень 14 (випадків) 

51–55 

Мінімальне 51 рік 

Максимальне 55 років 

М±m 53,63±0,33 роки 

Кількість досліджень 16 (випадки) 

56–60 

Мінімальне 56 років 

Максимальне 59 років 

М±m 57,70±0,39 роки 

Кількість досліджень 10 (випадки) 

Більше ніж 60 

Мінімальне 61 рік 

Максимальне 70 років 

М±m 64,60±1,96 роки 

Кількість досліджень 5 (випадки) 

Група 
дослідження 

Кількість досліджень 60 (випадки) 
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При аналізі залежності кількості випадків «професійного» ларингіту від 

стажу роботи встановлено, що зі збільшенням загального педагогічного стажу 

зростає кількість випадків «професійного» ларингіту. Так, у стажовій групі 5–

9 років відсутні випадки професійного захворювання, а найбільша кількість 

випадків «професійного ларингіту» (18) – у стажовій групі 25–29 років (середній 

стаж роботи становить 27,39±0,35 років) з поступовою тенденцією в наступних 

стажових групах до зменшення кількості випадків професійного ларингіту. Таким 

чином, можна говорити, що загальний педагогічний стаж 27,39±0,35 року є 

«критичним» для розвитку професійної патології гортані серед учителів, 

незалежно від впливу голосового навантаження. 

«Критичним» стажем роботи в умовах впливу голосового навантаження є стаж 

10–19 років. Саме в цей період реєструється 60% випадків «професійного» 

ларингіту. Після 20 років стажу в умовах впливу голосового навантаження 

спостерігається тенденція до зменшення випадків професійного захворювання серед 

учителів, що пов’язано з різким зменшенням кількості осіб, які продовжують 

працювати в умовах впливу голосового навантаження, та наявністю осіб, голосовий 

апарат яких є більш стійким до впливу голосового навантаження. Наявність випадків 

«професійного» ларингіту в стажовій групі 5–9 років може бути пов’язана з 

індивідуальною чутливістю до голосового навантаження, супутніми 

захворюваннями, які впливають на голосовий апарат, невмінням використовувати 

власний голосовий апарат (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Кількість випадків «професійного» ларингіту  

в залежності від педагогічного стажу та стажу в умовах впливу голосового 

навантаження 

Стажова 

група 
Показник 

Загальний 

педагогічний стаж 

В умовах впливу 

голосового навантаження 

5–9 

Мінімальне - 7 років 

Максимальне - 8 років 

М±m - 7,50±0,71 року 

Кількість досліджень 0 2 (випадки) 
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Продовження таблиці 3.8. 

10–14 

Мінімальне 13 років 10 років 

Максимальне 13 років 14 років 

М±m 13,00±1,0 року 13,00±0,33 року 

Кількість досліджень 1 (випадки) 17 (випадки) 

15–19 

Мінімальне 15 років 15 років 

Максимальне 18 років 19 років 

М±m 16,50±0,47 року 16,95±0,33 року 

Кількість досліджень 6 (випадки) 19 (випадки) 

20–24 

Мінімальне 20 років 20 років 

Максимальне 24 роки 24 роки 

М±m 21,62±0.46 21,50±0,45 

Кількість досліджень 13 (випадки) 10 (випадки) 

25–29 

Мінімальне 25 років 25 років 

Максимальне 29 років 29 років 

М±m 27,39±0,35 року 26,63±0,49 року 

Кількість досліджень 18 (випадки) 8 (випадки) 

30–34 

Мінімальне 30 років 30 років 

Максимальне 34 роки 31 рік 

М±m 32,31±0,38 року 30,50±0,33 року 

Кількість досліджень 13 (випадки) 4 (випадки) 

35 і більше 

Мінімальне 37 років - 

Максимальне 44 роки - 

М±m 38,78±1,09 - 

Кількість досліджень 9 (випадки) 0 (випадки) 

Група 

дослідження 
Кількість досліджень 60 60 

 

Таким чином, доведено, що навантаження на голосовий апарат значно 

знижує термін розвитку професійного ларингіту в учителів. 

 

3.3. Аналіз тривалості голосового навантаження в учителів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста за хронометражними спостереженнями 
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Дослідження тривалості голосового навантаження в учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Кривий Ріг було виконано шляхом 

прямих хронометражних замірів сумарної кількості годин (хвилин) з 

напруженням голосового апарату протягом тижня. Усього було проаналізовано 72 

пртокола хронометражних спостереженнь. Встановлено, що всі дисципліни 

загальноосвітньої середньої школи за характером матеріалу, що викладається, 

можна поділити на групи: філологічні (українська мова та література, російська 

мова, світова література); математичні (алгебра, геометрія); природничі (біологія, 

фізика, хімія, астрономія); гуманітарні (історія, правознавство, географія); 

політехнічні (інформатика). Крім того, окремо можна виділити початкову школу, 

до якої входить учитель початкових класів, вихователь групи подовженого дня та 

адміністратор (директор школи, завідувач учбовою частиною). 

Педагогічне навантаження вчителя в середній загальноосвітній школі – 

18 академічних годин, що становить 810 хв, тобто 13 год 30 хв астрономічних. 

Адміністративне та педагогічне навантаження директора школи, до якої 

входить викладацька робота (9 академічних годин, 405 хв, 6 год 45 хв 

астрономічних) та адміністративна, що разом становлять 40 астрономічних годин. 

Сумарна кількість годин з напруженням голосового апарату протягом тижня в 

директора школи становить 22,75±0,80 годин, відсоток мовного навантаження за 

тиждень – 60,29±4,60%, що, згідно ДСНтаП, належить до 3-го класу 1-го ступеня 

шкідливого. 

Середня по школі, за всіма групами дисциплін, кількість годин, що 

наговорюються протягом тижня, становить 9,49±1,63 годин, відсоток мовного 

навантаження – 46,41±5,37, що, згідно з Державними санітарними нормами та 

правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248, 

належить до 1-го класу оптимального. 

Тривалість голосового навантаження за тиждень значно коливається 

залежно від дисципліни, статі викладача (жінки говорять більше), темпераменту 
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викладача, обсягу матеріалу, що викладається, тематичного спрямування уроку 

(самостійна робота, лекція, діалог, читання віршів) і становить від 6,49±0,06 на 

уроці хімії (відсоток мовного навантаження становить 31,70±0,35) до 

10,93±1,20 на математичних дисциплінах (алгебра, геометрія) (відсоток мовного 

навантаження – 51,56±4,00). 

Робота вчителя початкових класів супроводжується тривалістю голосового 

навантаження за тиждень 12,00±0,73 год, при цьому відсоток мовного 

навантаження за тиждень становить 52,01±4,00%, що за показниками відсотка 

мовного навантаження перевищує допустимі значення. 

Тривалість навантаження на голосовий апарат вихователя групи 

продовженого дня за тиждень коливається від 9,41 до 23,40 год та в середньому 

становить 15,52±2,81 год, що, згідно з Державними санітарними нормами та 

правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248, 

належить до 1-го ступеня оптимального. 

Проведені дослідження доводять, що на посаді вчителя початкових класів та 

вихователя групи подовженого дня зазвичай працює одна й та сама особа. Тому 

сумарна кількість годин, що наговорюється протягом тижня, у такого вчителя 

може становити 27,52±3,54 год, що, згідно з Державними санітарними нормами та 

правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248, 

належить до 2-го ступеня 3-го класу шкідливого. 

Враховуючи вищенаведене, для встановлення зв’язку наявної патології 

голосового апарату з тривалістю голосового навантаження за тиждень необхідно 

виконувати індивідуальний поособовий моніторинг кількості хвилин та годин, що 

наговорюються за тиждень, з визначенням відсотка мовного навантаження. 

Таким чином, спостерігаються значні коливання тривалості голосового 

навантаження за тиждень у вчителів загальноосвітніх середніх навчальних 
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закладів, які пов’язані з особливостями технологічного процесу на уроці, 

дисципліною та видом уроку, що викладається, темпераментом учителя, рівні 

яких не перевищують допустимих значень за ДСНтаП, крім директора, що 

пов’язано з рівнем ставки, яка становить 40 астрономічних годин (Додатток Б, 

табл. 3.9). 

Аналіз стажового розподілу педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Кривий Ріг виконано за період 2012–2014 рр. згідно з 

інформаційною довідкою, наданою виконавчим комітетом міської ради 

управління освіти і науки м. Кривий Ріг. 

Середня кількість педагогічних працівників за досліджуваний період – 

5352,33±4,32 осіб, або51,38%, з яких працює зі стажем роботи 20 і більше років 

2744,00±9,97 осіб. Кількість працівників зі стажем роботи від 10 до 20 років – 

1254,00±3,94 осіб (23,42%). Таким чином, 74,91% педагогічних працівників 

загально освітніх закладів м. Кривий Ріг мають стаж роботи, при якому значно 

збільшується вірогідність захворіти на хронічний ларингіт. Кількість учителів, для 

яких розвиток професійної патології голосового апарату є мінімальним або 

взагалі відсутнім, тобто таких, стаж роботи яких менше ніж 10 років, становить 

25,09%. Так, у групі зі стажем роботи до 3 років працюють 544,00±3,94 осіб 

(10,32%), а стажова група від 3 до 10 років – 785,33±3,19 осіб (14,77%) відповідно 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Стажовий розподіл учителів загальноосвітніх навчальних закладів  

м. Кривий Ріг у 2012–2014 рр. 

Середня кількість 

учителів ЗНЗ  

Розподіл учителів за педагогічним стажем  

до 3 років 
від 3 до 10 

років 

від 10 до 20 

років 

більше ніж 

20 років 

5352,33±74,32 (100 %) 
544,00±3,94 

(10,32 %) 

785,33±3,19 

(14,77 %) 

1254,00±3,94 

(23,53 %) 

2744,00±9,97 

(51,38 %) 
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Серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Кривий Ріг 

найбільш представленою є вікова група 41–50 років 1454,07±33,29 осіб (27,05%) 

та 31–40 років 1239,85±33,42 осіб (23,06%). Вікова група до 30 складається з 

946,04±33,54 осіб, або 17,60%. Когорта вчителів пенсійного віку (60 років і 

більше) становить 433,92±26,31 осіб 8,07%. На вікову групу 51–60 років припадає 

23,68%. вчителів Таким чином, найбільше вчителів працює у віці 31–50 років 

(50,11%). Кількість осіб у віковій групі 51 рік і більше, де вірогідність розвитку не 

лише хронічного ларингіту, а й загальносоматичної патології, що може негативно 

впливати на стан голосового апарату, значно збільшується, та становить 31,75%. 

Найбільш представленою групою є вчителі початкових класів – 1028,00±1,41 осіб; 

найменш представленою – вчителі іноземних мов (крім англійської), захисту 

вітчизни та образотворчого мистецтва, що пов’язано, передусім, з вимогами 

педагогічного процесу (Додаток Б, табл. 3.11). 

Під час проведення натурного експерименту шляхом прямих хронометражних 

спостережень було достовірно встановлено, що стаж та вік учителя істотно не 

впливають на тривалість голосового навантаження, яке коливається від 7,38±1,51 

год до 9,98±1,29 год за тиждень, що, згідно з ДСНтаП, належить до 1-го класу 

оптимального (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Сумарна кількість годин з напруженням голосового апарату протягом тижня 

в залежності від стажу та віку вчителя  

Показники 

Кількість 

учителів 

(%) 

Сумарна кількість годин з 

напруженням голосового 

апарату протягом тижня, 

хв/год 

Відсоток мовного 

навантаження за тиждень 

(%) 

M±m 

Стаж 

До 10 
13 

(18,75) 

485,00±93,01 

8,08±1,55 
44,57±5,68 

10–19 
23 

(31,25) 

448,00±36,77 

7,46±0,61 
42,79±4,82 

20–29 
23 

(31,25) 

599,25±77,60 

9,98±1,29 
47,01±6,12 

30 і > 
13 

(18,75) 

499,67±93,33 

8,32±1,55 
38,18±5,91 
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Продовження таблиці 3.12. 

 

Середній 

стаж 
 

507,98±75,18 

8,46±1,25 
43,14±22,45 

РАЗОМ 
72 

(100) 
  

Вік 

До 35 
13 

(18,75) 

443,33±90,51 

7,38±1,51 
37,62±4,63 

35–44 
27 

(37,50) 

480,17±32,20 

8,01±0,54 
43,03±3,76 

45–54 
13 

(18,75) 

582,00±122,68 

9,7±2,04 
45,29±10,52 

55 і > 
19 

(25,00) 

544,00±102,07 

9,06±1,71 
41,12±5,95 

Середній 

вік 
 

512,38±86,87 

8,54±1,45 
41,76±6,22 

РАЗОМ 
72 

(100) 
  

 

Таким чином, можна виключити вікові та стажові особливості, які можуть 

впливати на тривалість голосового навантаження. Та чи інша тривалість 

говоріння може бути зумовлена психічними особливостями, темпераментом 

викладача, статтю та предметом, який викладається. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Основними напрямами діяльності вчителя є навчання й виховання учнів з 

урахуванням специфіки навчального предмета та віку школярів; стимулювання 

соціалізації учнів, формування в них загальної культури, забезпечення свідомого 

вибору ними професії й формування готовності до функціонування в ринкових 

умовах; забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному 

закладі. 

2. Праця вчителя за показниками важкості (робоча поза «стоячи», вимушені 

нахили корпусу більше ніж 30
0
) належить до 2-го класу допустимого, а за 

показниками напруженості (згідно з розрахованими балами – 3,63) належить  
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до 3-го ступеня 3-го класу шкідливого згідно з ДСНтаП «Гігієнічна класифікація 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими 

наказом № 248 від 08.04.2014р.. 

3. Параметри мікроклімату на робочому місці вчителя як у теплий, так і в 

холодний періоди року значно варіюють, що пов’язано з розташуванням кабінету 

(поверх, кутовий кабінет, місце та кількість вікон), наявністю або відсутністю 

централізованого опалення, та належать до 1-го ступеня 3-го класу шкідливого. 

4. Під час написання матеріалу на дошці або у випадку її витирання сухою 

ганчіркою в повітрі робочої зони вчителя утворюється пил з вмістом кальцію 

карбонату, який є складовою шкільної крейди, в концентрації від 0,012 мг/м
3
 до 

0,068 мг/м
3
 із середнім значенням 0,03±0,00 мг/м

3
 при нормативному – 0,05 мг/м

3
, 

що належить до 2-го класу допустимого. Кальцію карбонат, потрапляючи на 

слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та гортані, може справляти 

подразнювальну дію, а в комплексі з наявними простудними захворюваннями, 

напруженням голосового апарату, несприятливим мікрокліматом може 

спричинити розвиток патологічного процесу в голосовому апараті вчителя. 

5. Особливістю сучасних шкіл є наявність металопластикових вікон, які 

сприяють герметизації приміщення та погіршують його вентиляцію, унаслідок 

чого в класах можуть накопичуватися хімічні речовини, наявні в сучасних 

шкільних меблях, покритті підлоги та стін. Тому особливо важливим є 

використання матеріалів у класах, які мають відповідні гігієнічні сертифікати про 

якість. 

6. Еквівалентний рівень шуму на робочому місці вчителя науково-

природничого ліцею перевищує допустимий рівень на 35 дБА, що, згідно з 

ДСНтаП, затвердженим наказу № 248 від 08.04.2014, належить до 1-го ступеня  

3-го класу шкідливого. Збільшення еквівалентного рівня шуму вище норми може 

призводити до порушеннь у роботі системи кровообігу, погіршенню слуха, 

збільшення сили голоса та дози голосового навантаження. 
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7. При дослідженні санітарно-мікробіологічних показників повітря робочої 

зони в класі було встановлено, що загальне мікробне число протягом зміни 

поступово наростає від 569,33±174,55 мікроорганізмів при дослідженні  

з 8:00–8:30 до 2333,33±209,13 мікроорганізмів при дослідженні з 14:15–14:45, але 

не перевищує вимог санітарних показників (4500 мікроорганізмів у м
3
). Таким 

чином, має місце поступове (протягом робочої зміни) забруднення повітря 

робочої зони вчителя біологічними агентами. 

8. Найбільш поширеною патологією голосового апарату в учителів 

м. Кривий Ріг є хронічний катаральний ларингіт (131,00±15,07 випадків), що 

становить 20,93%, та хронічний гіпертрофічний ларингіт (190,20±22,61), що 

становить 30,39%, що разом дорівнює 51,32% від загальної кількості захворювань 

голосового апарату в учителів. Структура патології голосового апарату співпадає 

з данними літературних джерел та свідчить про переважання органічної патології 

в структурі захворювань гортані, що призводить до збільшення рівнів тимчасової 

непрацездатності, негативно впливає на професійну працездатність, та може 

призвести до зростання рівнів професійної захворюваності серед учителів. 

9. До функціональних змін голосового апарату належать функціональна 

дисфонія, фонастенія, афонія, гіпер- та гіпотонусна дисфонії, крововилив у 

голосові складки з тимчасовим порушенням працездатності, що є передвісниками 

органічної патології голосового апарату, яка може бути обумовлена професійною 

діяльністю. До органічних змін голосового апарату належать відшарування 

слизової голосових складок, післяопераційний фіброз гортані, хронічний 

катаральний ларингіт, хронічний гіпертрофічний ларингіт, хронічний 

гіперпластичний ларингіт, доброякісні новоутворення гортані, вузлики Кріка, 

передвузликовий стан, монохордити, які призводять до стійких порушень 

працездатності та потребують тривалого амбулаторного й стаціонарного 

лікування. 

10. Майже 70% випадків «професійного» ларингіту припадає на вікові 

групи 46–50 років, 51–55 років та 56–60 років. «Критичним» стажем роботи в 
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умовах впливу голосового навантаження є стаж 10–19 років. Саме в цей період 

часу реєструється 60% випадків «професійного» ларингіту. 

11. Тривалість голосового навантаження за тиждень значно коливається 

залежно від дисципліни, статі викладача (жінки говорять більше), темпераменту 

викладача, обсягу матеріалу, що викладається, тематичного спрямування уроку 

(самостійна робота, лекція, діалог, читання віршів) та становить від 6,49±0,06 на 

уроці хімії (відсоток мовного навантаження становить 31,70±0,35) до 

10,93±1,20 на математичних дисциплінах (алгебра, геометрія) (відсоток мовного 

навантаження – 51,56±4,00). 

Робота вчителя початкових класів супроводжується голосовим 

навантаженням за тиждень – 12,00±0,73 год, при цьому відсоток мовного 

навантаження за тиждень – 52,01±4,00%, що за показниками відсотка мовного 

навантаження перевищує допустимі значення. 

Матеріали розділу 3 викладено в наукових працях [235; 236; 237; 238]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ 

ПАТОЛОГІЇ ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ В УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

 

4.1. Співвідношення максимального часу фонації глухих і дзвінких 

приголосних, як спосіб об'єктивного оцінювання порушення іннервації голосових 

складок 

 

При оцінці та керуванні ризиком розвитку функціональних дисфоній в 

учителів загальноосвітніх навчальних закладів виникає проблема пошуку 

надійних інструментів, що характеризують процес патологічних змін у 

голосовому апараті. Таким чином, необхідно визначитись з маркерами, які б 

об’єктивно оцінювали наявність функціональної дисфонії. Було проведено пошук 

серед фізичних параметрів голосу вчителя, з метою знайти такі фізичні 

параметри, що можуть надійно вказувати на напруження, перевтому голосових 

складок і дозволили б спрогнозувати розвиток стійких функціональних дисфоній. 

Одним із таких параметрів є співвідношення звуків [с/з], яке запропонували Ф. К. 

Еккель та Д. Р. Бун [239]. Автори довели, що пацієнти з будь-якою патологією 

голосових складок у 95% випадків мали співвідношення звуків [с/з] більше ніж 

1,4. Глухий звук [с] відтворюється без вібрації голосових складок і тривалість 

його звучання залежить тільки від ЖЄЛ і опору потоку повітря, який проходить 

по середній лінії язика між зімкнутими до 1 мм верхніми і нижніми різцями. 

Дзвінкий звук [з] генерується з вібрацією голосових складок. Це співвідношення 

дозволяє уникнути впливу життєвої ємності легень (ЖЄЛ), гендерної та вікової 

приналежності вчителя на кінцевий результат [240]. Критерії, що запропоновані в 

роботах [239, 240] відносяться до пацієнтів із органічною патологією гортані, але 

не відомо як проявить себе цей показник при функціональних порушеннях, та яка 

його інформативність під час таких досліджень. 
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У дослідження були залучені 27 здорових учителів жіночої статі з середнім 

віком 42,1±2,1 роки і середнім стажем роботи в професії 19,6±2,2 роки. Група 

порівняння була представлена 20 особами відповідного віку та стажу, з 

аналогічними умовами праці, але робота яких не пов’язана зі значним 

навантаженням на голосовий апарат протягом тижня. Значення показника [с/з] 

було поділено на три інтервали, що характеризують співвідношення між 

симпатичним і парасимпатичним відділами вищої нервової системи (далі – ВНС). 

Співвідношення [с/з] , яке дорівнює 0,803–1,24 умовних одиниць є нормальним 

для цього показника (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Вірогідність порушення нервової регуляції голосових складок при різних 

значеннях коефіцієнту[с /з] 

Показники вірогідності 

Відношення тривалості звуків [с/з ] 

ум.од. 

менше 0,8 0,803–1,24 більше 1,24 

Вірогідність порушення структури 

спектру звуку [з] 
0,4 0,35 0,75 

Вірогідність порушення структури 

звукового спектру мови 
0,6 0,21 0,83 

Вірогідність гіпертонусу складок 0,6 0,14 0,0 

Вірогідність гіпотонусу складок 0,4 0,14 0,17 

Вірогідність зміни кольору складок 0,8 0,14 0,33 

Коефіцієнт структури звукового 

спектру мови 
1,268±0,008 1,285±0,025 1,257±0,020 

Вірогідність порушення 

вегетативного балансу за Люшером 
0,2 0,18 0,33 

Вегетативний коефіцієнт за 

Люшером 
1,23±0,1 1,11±0,1 1,21±0,2 

Вірогідність симпатиконії за 

індексом Кердо 
0,625 0,36 0 

Вірогідність парасимпатиконії за 

індексом Кердо 
0 0,21 0 

 

Вірогідність порушення балансу симпатичного та парасимпатичного 

контура ВНС найменша для діапазону 0,803–1,24 умовних одиниць. Для двох 

інших діапазонів всі показники кількісно і якісно відрізняються. Найбільша 
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вірогідність порушення тонусу і кровообігу в голосових складках буде при 

значені [с/з] меншому за 0,8 умовних одиниць. Структура голосу найімовірніше 

буде змінюватись при [с/з] більшому за 1,24 умовних одиниць. Тому можна 

запропонувати до критеріального значення 1,24 додати ще три діапазони, які 

будуть характеризувати ступінь порушення вегетативного балансу – пускового 

гачка розвитку патології голосових складок. Подальший аналіз поведінки цього 

показника в різних практичних ситуаціях показав, що він достатньо сильно 

залежить від віку вчителя (коефіцієнт кореляції 0,77, коефіцієнт детермінації 59,3 

%). Найбільше відхилення від нормального значення спостерігається після 45 

річного віку у жінок: мінус 10 % для вікового інтервалу 45–50 років і мінус 17 % 

для групи осіб старше 50 років (таблиця 4.2). 

Таблиця 4.2 

Вплив голосового навантаження на відношення [с/з] в учителів різного віку 

Показники 

хв. 

Вік вчителя (роки) і значення коефіцієнту до і після  

голосового навантаження (ум. од.) 

20–30 30–40 40–50 

до уроків 
після 

уроків 

до 

уроків 

після 

уроків 
до уроків 

після 

уроків 

Тривалість 

[с] 
8,8±0,6 9,1±0,3 16,2±2,2 16,3±2,2 15,2±2,5 13,8±2,5 

Тривалість 

[з] 
10,8±0,3 12,1±2,6 17,0±1,8 13,7±1,5 15,9±2,8 15,9±3,0 

Відношення 

[с/з] 
0,82±0,06 0,86±0,18 1,0±0,1 1,17±0,08 0,96±0,02 0,9±0,06 

 

Так, у вчителів віком до 40 років відношення [с/з] після голосового 

навантаження має тенденцію до зростання, а у осіб старших за 40 років – до 

зменшення, що пояснюється низьким рівнем здоров’я (тривалість звучання [с] 

зменшується при незмінному часі звучання [з]). В той час як у групі 30–40 років 

після голосового навантаження звук [з] має тенденцію до зменшення при 

незмінному звучанні[с], що вказує на «втому» голосових складок. Наявні зміни 

тонусу та кольору голосових складкок на початку та наприкінці робочого дня теж 

впливають на співвідношення [с/з] (таблиця 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Вплив функціональних порушень голосового апарату  

на значення відношення[с /з] 

Показники хв. 

Вчителі 

З порушеннями тонусу і 

кольору голосових складок 
Без змін в складках 

до уроків після уроків до уроків після уроків 

Тривалість [с] 13,6±1,8 12,9±1,9 13,4±1,5 13,8±1,85 

Тривалість [з] 13,9±1,4 15,1±2,3 15,8±1,6 12,0±1,6 

Відношення [с/з] 0,97±0,1 0,82±0,08 0,85±0,04 1,09±0,05 

 

Так, у вчителів, що мають порушення тонусу і кольору голосових складок 

на початку робочого дня коефіцієнт [с/з] після голосового навантаження має 

тенденцію до зменшення, а у практично здорових вчителів має місце тенденція до 

збільшення цього показника. Це пояснюється тим, що у вчителів з наявними 

функціональними розладами голосового апарату після уроків спостерігається 

погіршення стану їх голосового апарату, не відбувається нормалізація функції 

гортані протягом відпочинку, процес набуває хронічного перебігу. В той час, як у 

групі практично здорових учителів після голосового навантаження протягом 

робочого дня звук [з] має тенденцію до зменшення при незмінному [с], що вказує 

на «втому» голосових складок, та має зворотній характер. Якщо більш детально 

проаналізувати групу з наявним порушенням тонусу голосових складок, то видно 

(табл. 4.4), що тенденція до зниження коефіцієнту [с/з] характерна для осіб з 

гіпертонусом голосових складок.  

Таблиця 4.4 

Вплив функціональних порушень тонусу голосових складок на параметри 

відношення [с/з] 

Показники 

хв. 

Нормальний тонус 

ум. од. 
Гіпотонус ум. од Гіпертонус ум. од. 

до уроків 
після 

уроків 

до 

уроків 

після 

уроків 
до уроків 

після 

уроків 

Тривалість 

[с] 
13,4±1,5 13,8±1,85 11,9±2,5 11,3±2,5 14,3±2,5 13,8±2,6 
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Продовження таблиці  4.4. 

Тривалість 

[з] 
15,8±1,6 12,0±1,6 13,2±2,1 10,6±2,3 14,8±1,7 17,4±3,9 

Відношення 

[с/з] 
0,85±0,04 1,09±0,05 0,88±0,1 0,9±0,1 0,98±0,18 0,74±0,09 

 

Для виявлення осіб, більш чутливих до шкідливої дії голосового 

навантаження, було проаналізовано зв'язок коефіцієнта [с/з] з трохантерним 

індексом (далі – ТІ). Механізми морфологічної адаптації організму та обміну 

речовин у жінок мають тісний зв'язок з особливостями еволютивної конституції 

людини: при середніх і незначно відхилених значеннях трохантерного індексу 

(нормеволютивный, гипоеволютивный і гипереволютивный типи конституції), 

спостерігаються оптимальні морфологічні та функціональні показники. При 

крайніх значеннях трохантерного індексу відзначаються статистично достовірні 

зміни функціональних властивостей організму і зниження його адаптаційних 

можливостей. Під дією несприятливих факторів виробничого середовища 

трохантерний індекс значно відхиляється від середніх значень. [241] (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Вплив типу вікової еволюції на параметри відношення [с/з] 

Параметри 

Тип вікової еволюції людини і трохантерний індекс, ТІ 

Нормоево-

лютивний 

Гіперево-

лютивний 

Дисево-

лютивний 

Патологіч-

ний 

1,95–2,0 2,01–2,03 2,04–2,08 Більше 2,09 

Відношення [с/з] 0,98±0,06 0,75±0,07* 1,04±0,1 0,87±0,04 

Зміни в 

голосових 

складках 

100 % 20 % 33,3 % 36,4 % 

Зміни з 

гіпертонусом 
100 % 0 % 16,6 % 9,1 % 

Зміни з 

гіпотонусом 
 100 % 16,7 % 27,3 % 

 

Достовірні зміни коефіцієнта [с/з] зафіксовано при гіпереволютивному типі 

конституції. Для нього характерні гіпотонусні зміни голосових складок. 
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Гіпертонусні зміни голосових складок найбільш притаманні нормоеволютивному 

типу конституції людини (таблиця 4.6). 

Таблиця 4.6 

Визначення ризику розвитку функціональних дисфоній в учителів на 

підставі використанні співвідношення [с/з] 

Наявні зміни у 

голосових 

складках 

відношення 

шансів 

(OR) 

Критерій 

Хі-квадрат 

Рівень 

значущості 

Критерій 

φ 

Сила 

зв’язку * 

* 

Змінений тонус 

складок 
7,0±0,9 5,1 0,024* 0,44 

Відносно 

сильна 

гіпотонус 3,00±1,00 1,25 0,26 0,24 середня 

гіпертонус 4,5±1,1 2,1 0,15 0,32 середня 

Змінений колір 

складок 
6,5±0,9* 4,6 0,03* 0,4 

Відносно 

сильна 

Зміна спектру 

голосу при [с/] 

менше 0,8 

3,0±1,3 0,8 0,37 0,2 середня 

** інтерпретація згідно  рекомендаціям Rea & Parker 

 

Характеристика надійності співвідношення[с/з] при оцінці ризиків 

відповідних станів голосових складок (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Критерії оцінки діагностичної значущості співвідношення [с/з] 

при відповідних патологічних станах голосових складок 

Найменування 

критерію 

Змінений 

тонус 
гіпотонус гіпертонус 

Змінений 

колір 

складок 

Зміна 

спектру 

голосу при 

[с/з] менше 

0,8 

Поширеність 40,7 % 26,0 % 26,0 % 37,0 % 40,7 % 

Чутливість 63,6 % 42,9 % 42,9 % 60,0 % 37,5 % 

Специфічність 81,3 % 80,0 % 85,7 % 81,3 % 88,8 % 

Хибно негативний 

зв'язок 
36,4 % 57,1 % 57,1 % 40,0 % 72,7 % 

Хибно 

позитивний 

зв'язок 

18,8 % 20,0 % 20,0 % 18,8 % 11,1 % 
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Продовження таблиці 4.7. 

Прогнозна 

цінність 

негативного 

зв'язку 

76,5 % 60,0 % 60,0 % 61,9 % 33,3 % 

Прогнозна 

цінність 

позитивного 

зв'язку 

70,0 % 50,0 % 60,0 % 66,7 % 75,0 % 

Процент 

спостерігаємого 

узгодження 

74,1 % 68,2 % 71,4 % 73,1 % 55,0 % 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить про досить високу діагностичну 

чутливість та достовірність співвідношення [с/з], що вказує на можливість 

використання показника при оцінці ризиків розвитку функціональних дисфоній. 

Цей тест є швидким та корисним в ранньому виявленні потенційних порушень 

голосової функції і достовірним під час оцінки можливих ризиків на робочому 

місці вчителів загальноосвітніх навчальних закладах . 

Коефіцієнт [с/з] має тенденцію до зростання в перші 20 років стажу в 

умовах голосового навантаження. Така тенденція, але меншого значення, має 

місце після 25 років стажу. Коефіцієнт кореляції [с/з] зі стажем роботи в умовах 

голосового навантаження в перші 20 років r=0,82 (р<0,05). Коефіцієнт 

детермінації 67,2 %, рівняння регресії К«С/З»=0,807+0,028·стаж. Чутливість 

показника К«С/З» до голосового навантаження 0,055 ум.од. на рік. Після 20 років 

стажу r=0,76 (р<0,05), коефіцієнт детермінації 57,7 % рівняння регресії 

К«С/З»=0,505+0,014·стаж. Чутливість показника до голосового навантаження 

менша в 4,2 рази, 0,013 ум.од. на рік. Це можна пояснити особливостями здоров’я 

жінки після 45 років. Таким чином профілактика порушень нервової регуляції 

голосових складок, що призводять до розвитку стійких функціональних розладів 

голосового апарату найбільш ефективна в перші 20 років стажу в умовах 

голосового навантаження. Для більш стажованих вчителів ефективнішими 

засобами профілактики можуть бути здоровий спосіб життя, заходи з підвищення 

загальної витривалості організму (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Динаміка залежності 

коефіцієнту [с/з] від стажу роботи в 

умовах голосового навантаження. 

 

Таким чином, проведений аналіз функціонального стану голосового апарату 

шляхом використання співвідношення [с/з] дозволяє використовувати данний 

коефіцієнт у якості швидкого, достовірного та малозатратного тесту, 

спрямованого на раннє виявлення потенційних функціональних порушень 

голосових складок в умовах впливу тривалого голосового навантаження. 

 

4.2. Визначення ризику розвитку функціональних дисфоній та хронічного 

лартингіту, оцінювання адаптаційних можливостей організму вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів до впливу голосового навантаження 

 

Клінічні дослідження, проведені у 93 практично здорових педагогів трьох 

ЗОНЗ міста Кривий Ріг доводять, що у 48,1% при поглибленому огляді ЛОР-

органів мали місце зміни голосових складок у вигляді зміни кольору та тонусу 

(рис. 4.2). Основним питанням, при цьому є, коли виникають, та як розвиваються 

ці зміни протягом стажу роботи в умовах впливу голосового навантаження. 
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Рис. 4.2. Ризик 

порушень у голосових 

складках залежно від стажу 

роботи в умовах дії 

голосового навантаження 

 

Основним етіологічним чинником таких змін є голосове навантаження, 

коефіцієнт кореляції (r) яких зі стажем голосового навантаження достовірно 

високий (r=0,82, р<0,05; коефіцієнт детермінації r
2
=67,2%). Крім того, мають 

значення індивідуальні властивості організму вчителя – його адаптаційні 

можливості, реакція на виробничий стрес. Ці фактори впливають на рівень ризику 

розвитку хронічного ларингіту. Індикатором адаптаційних реакцій цілісного 

організму є система кровообігу. В процесі адаптації відбувається напруга 

регуляторних систем і мобілізація функціональних резервів, завдяки чому основні 

показники життєдіяльності, такі як частота серцевих скорочень (ЧСС), ударний і 

хвилинний об'єм кровообігу, артеріальний тиск довгостроково зберігаються в 

межах клінічної норми. Оцінювання функціонального стану системи кровообігу 

за індексом Баєвського (АП) показала, що індекс має тенденцію до зростання в 

залежності від стажу роботи в умовах впливу голосового навантаження (r=0,7, 

р<0,05; коефіцієнт детермінації r
2
=49,0%) та досягає максимального значення при 

стажі 15-20 років (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Адаптаційний потенціал (АП) вчителів в залежності від стажу голосового 

навантаження 

Показники 
Стаж голосового навантаження, роки 

5 10 15 20 25 30 35 

АП, у.о. 2,3±0,2 2,35±0,3 2,4±0,1 3,3±0,3 2,8±0,1 2,8±0,3 3±0,2 

Умовна 

вірогідність 

змін в 

голосових 

складках 

при даному 

стажі 

0,0 0,09 0,22 0,2 0,18 0,18 0,51 

 

Кореляція адаптаційного потенціалу зі змінами в голосових складках має 

свої особливості. Так, така кореляція суттєва зі змінами кольору складок, r=0,98, 

р<0.05, коефіцієнт детермінації r
2
=96,4 %, і нелінійна по відношенню до тонусу 

голосових складок. Найбільші шанси зміни тонусу складок при значені АП 2,1–

3,2 у.о., тобто коли є напруження адаптації (відношення шансів OR=60,9±0,4; 

χ
2
=345,8 р<0,001, сила зв’язку – середня). У випадку відсутності функціональних 

порушень голосових складок зв'язок АП з тонусом майже відсутній (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Ризик порушення кольору голосових складок  

залежно від значення адаптаційного потенціалу 

АП 

Ум .од. 

Ризик  

AR 

Відношення 

шансів OR 

Показник 

χ
2
 

Значущість 

p 

Критерій 

φ  

V 

Крамера  

К 

Чупрова 

Сила зв’язку 

згідно 

рекомендаціям 

Rea & Parker 

Менше 

2,1 
0,005 - - - - - 

2,1-3,2 0,37 124,7±0,45 552 р<0,001 0,321 середня 

Більше 

3,2 
0,4 145,8±0,4 652 р<0,001 0,349 середня 
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Збільшення АП вище норми на 0,1 ум. од. веде до збільшення ризику 

функціональних розладів голосових складок на 0,27 (27,0%). 

Гортань – гормонозалежний орган, що дуже швидко реагує на коливання 

рівня гормонів в крові. Більшість учителів, що мають порушення функції 

голосових складках потерпають від хронічного стресу, пов'язаного з професійною 

діяльністю [241; 242]. Дослідження впливу стресу на ризики розвитку голосових 

порушень показало, що тривалість індивідуальної хвилини (далі – ІХ) корелює зі 

змінами соматовегетативних показників і тому може використовуватися при 

оцінці адаптаційних можливостей організму. Явна переоцінка часу свідчить про 

зменшення адаптаційних можливостей. В наших дослідженнях в учителів, що 

показали тривалість ІХ в середньому 33,2±2,0 сек в 61,5±3,5% випадків 

відмічались зміни в голосових складках, а у тих, що мали ІХ тривалістю 

61,4±2,8 сек. – лише в 30,8±2,8%. Тобто, психоемоційне напруження, пов'язане з 

професійною діяльністю збільшує ризик виникнення функціональних порушень 

голосових складок вдвічі. Етіологічна частка такого психоемоційного напруження 

дорівнює 49,8%. 

Аналіз коефіцієнта стресу (S) показав, що значення, менші за 1,12 ум. од., 

зустрічаються лише при стажі роботи в умовах дії голосового навантаження 5–

15 років, для інших стажових інтервалів цей коефіцієнт достатньо високий, та 

становить 1,4–1,58, що доводить шкідливий вплив умов праці на стан 

професійного здоров’я вчителів. Достовірної кореляції між рівнем отриманого 

стресу і стажем роботи встановити не вдалось. Вплив коефіцієнту стресу на тонус 

голосових складок виявився незначним (відношення шансів OR=1,6±0,5; 

χ
2
=0,8 р<0,36, сила зв’язку – слабка) (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 

Ризик порушення кольору голосових складок в залежності від рівня 

отриманого стресу 

S – рівень 

отриманог

о стресу, 

умовні 

одиниці 

Ризи

к  AR 

Відношенн

я шансів 

OR 

Показни

к 

χ
2
 

Значущіст

ь 

p 

Критері

й φ  

V 

Крамера  

К 

Чупрова 

Сила зв’язку 

згідно 

рекомендація

м Rea & 

Parker 

Менше 

1,12 
0,22 - - - - - 

Більше 

1,12 
0,44 2,8±0,6 3,0 p<0,084 0,236 Середня 

 

В результаті проведеного аналізу встановлено, що рівень стресу вищий за 

1,12 у. о. збільшує кількість випадків порушення кровообігу в голосових складках 

на 50% і тонусу на 24,8%. Оскільки всі системи організму працюють на біологічне 

окислення, то обчислення якісного показника кардіореспіраторної системи, як 

транспортної функції біологічного окислення в тканинах, дає можливість 

отримати інтегральний показник діяльності основних систем організму, за яким 

визначають показники фізичного стану організму. Для визначення межі 

адаптаційних можливостей організму нами використовувався показник: 

«Універсальний кардіореспіраторний показник» (далі – УКРП). [238] В результаті 

власних досліджень встановлено, що УКРП корелює з ризиком зміни кольору 

голосових складок (r=-0,94; р<0,05; r2=88,4%), але неоднозначно корелює зі 

зміною тонусу голосових складок, так само, як і для АП. Найбільші шанси зміни 

тонусу голосових складок при значені УКПР 3,5–4,5 у.о., тобто коли є 

напруження адаптації та стан субкомпенсація (відношення шансів OR=1,72±0,04; 

χ2 =41,8, р<0,3; сила зв’язку – середня). Коли наявне виснаження адаптаційних 

можливостей, з переходом в декомпенсований стан – зв'язок УКРП зі змінами 

тонусу голосових складок статистично відсутній (табл. 4.11). 
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Таблиця 4.11 

Ризик порушень кольору голосових складок в залежності від значення 

універсального кардіореспіраторного показника 

УКПР 

умовних 

одиниць 

Ризик 

AR 

Відношення 

шансів OR 

Сила зв’язку 

згідно з φ, V і 

рекомендаціями 

Rea & Parker 

Ступінь 

недостатності 

Стан 

ВНС 
Реакція 

Стан 

адаптації 

4,5–5,5 0,29 - - норма норма норма 

Відмінна, 

компен-

сація 

3,5–4,5 0,33 1,14 несуттєва Серцева 1 

Пара-

симпати-

конія 1 

стрес 

Добра, 

субком-

пенсація 

Менше 

3,5 
0,5 1,72 Середня Серцева 2 

Пара-

симпати-

конія 2 

Межа з 

дистресом 

Може 

перейти 

в деком-

песацію 

 

На відміну від тонусу, колір голосових складок змінюється при значенні 

УКПР, меншому за 3,5 ум.од., на межі декомпенсованого стану, з суттєвою 

парасимпатиконією. 

Отже проведеними дослідженнями встановлено, що зниження 

адаптаційного потенціалу та збільшення стресу погіршують кровообіг у 

голосових складках та збільшують ризик розвитку функціональних захворювань 

голосового апарату в учителів. 

 

4.3. Визначення допустимої тривалості (дози) голосового навантаження в 

учителів 

 

Комплекс факторів виробничого середовища, а саме, розмір аудиторії, 

рівень шуму, температура та вологість повітря, наявність пилу та хімічних 

речовин у повітрі робочої зони, навички керування голосом тощо, шкідливо 

впливають на стан голосового апарату вчителя. Хронометраж тривалості 

голосового навантаження та рівень шуму в класі не можуть врахувати всі ці 

обставини. Тому виникає необхідність аналізу додаткових показників, які 

характеризують робоче місце вчителя, а саме, визначення дози голосового 
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навантаження з метою оцінювання наявності функціональних порушень 

голосового апарату вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

Враховуючи тривалість стажу в умовах впливу голосового навантаження, 

який коливається в залежності від віку вчителя від 448,00±36,77 до 

599,25±77,60 хвилин на тиждень, і еквівалентний рівень шуму (Розділ 3) на 

робочому місці вчителя (60 дБА), то еквівалентний рівень шуму за робочу зміну 

буде дорівнювати Lc=56,00±1,00 дБА, а доза шуму отримана на різних інтервалах 

трудового стажу буде коливатись від 58,5±1,6 дБАпри стажі роботи до 30 років до 

70,0±0,1дБА при стажі роботи 30 років і більше. Таким чином, має місце 

тенденція до збільшення отриманої стажової дози голосового навантаження зі 

збільшенням педагогічного стажу вчителя (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Доза голосового навантаження в залежності від педагогічного стажу 

Показник 

Вік вчителя, роки 

До 30 30–39 40–49 50–60 
60 і 

більше 

Середній 

термін 

розвитку 

захворювання 

(роки) 

2,8±1,4 13,3±0,9 22,4±1,5 34,5±1,8 40 

Отримана 

стажова доза 

голосового 

навантаження, 

дБА 

58,5±1,6 65,2±0,3 67,5±0,2 69,3±0,1 70,0±0,00 

Вірогідність 

виникнення 

хронічного 

ларингіту 

0,0 0,0014 0,0084 0,0197 0,0231 

 

Кореляція між стажовою дозою голосового навантаження і вірогідністю 

захворіти на хронічний ларингіт має високу кореляцію (r=0,84; p=0,11; коефіцієнт 

детермінації r
2
=70,6%). Сила зв’язку за шкалою Чеддока – висока. На основі цієї 

лінійної залежності: АR=-0,1191+0,0019 доза голосового навантаження (далі – 
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ДГН) можна розрахувати безпечний, пограничний та небезпечний педагогічний 

стаж. 

Відповідно стажова доза голосового навантаження (ДГН) для безпечного 

стажу складає 64,2±0,7 дБА, для пограничного – 64,4±0,7 дБА, для небезпечного – 

65,2±0,7 дБА. Якщо проаналізувати стаж хворих на професійний хронічний 

ларингіт вчителів міста Кривого Рогу, а він дорівнює 17,4±0,8 років, то доза 

голосового навантаження у них буде 67,4±0,5 дБА, тобто знаходиться в зоні 

небезпечного стажу. При цьому при дозі шуму голосу вчителя, що не перевищує 

безпечну 64,2±0,7 дБА, ризик розвитку професійного захворювання голосових 

складок нульовий, для пограничної дози – 64,4±0,7дБА, ризик складає 0,0014, а 

для небезпечної (65,2±0,7 дБА і більше) такий ризик вищий в 36,6 рази та 

становить 0,0512.  

Наступним кроком є дослідження інформативності ДГН, при оцінюванні 

наявності функціональних порушень голосу. Для вчителів була розрахована доза 

голосового навантаження (ДГН). При поглибленому огляді у частини вчителів 

були виявлені зміни в голосових складках, що дало змогу визначити ризик 

розвитку функціональних порушень голосових складок в залежності від дози 

голосового навантаження(табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Ризик розвитку функціональних порушень голосового апарату залежно від 

дози голосового навантаження  

Показник 

Доза голосового навантаження, дБА 

60,9 64,0 65,7 67,0 68,0 68,8 69,4 

Ризик функціональних 

порушень голосового 

апарату 

0,000 0,034 0,069 0,069 0,069 0,069 0,172 

 

Аналіз дослідження показав, що при дозі шуму голосу вчителя, що не 

перевищує безпечну 64,2±0,7 дБА, ризик отримати функціональні порушення 

голосових складок нульовий, для пограничної дози – 64,4±0,7 дБА ризик складає 

0,034, а для небезпечної (65,2±0,7 дБА і більше) – 0,407. Зв'язок ризику розвитку 
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функціональних порушень голосових складок з дозою голосового навантаження 

високий. Так, коефіцієнт кореляції r=0,784 (p=0,047). Сила зв’язку за шкалою 

Чеддока – висока. Рівняння лінійної регресії АR=-0,8647+0,01408 ДГН. 

Коефіцієнт детермінації r
2
=0,615 (61,5% дисперсії). 

Серед функціональних порушень голосових складок під час непрямої 

ларингоскопіїї  у 93 вчителів були виявлені гіпер- і гіпотонусні порушення 

функціїї гортані. 

Так, при стажі роботи 13,5 років в умовах впливу голосового навантаження 

мають місце гіпертонусні зміни у голосовому апараті, а при стажі – 21,4 наявні 

гіпотонусні зміни. Порушення структури голосу та зміна його тембру 

відмічається при стажі роботи 13,8 років. Під час проведення періодичних 

медичних оглядів було встановлено, що період між гіпертонусними та 

гіпотонусними змінами у голосових складках у вчителів досить короткий – так 

гіпотонусні зміни можуть розвинутись вже через рік від появи гіпертонусних змін 

голосових складок (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Стаж початку функціональних порушень голосового апарату 

 Вид функціональних порушень голосових складок 

Показники 
Гіпертонус 

X±m 

Порушення 

структури голосу, 

зміна тембру, 

втома 

X±m 

Гіпотонус 

X±m 

Доза голосового 

навантаження 

(вік вчителя) 

67,4±1,1 67,5±1,1 68,7±0,7 

Довірчий 

інтервал 
65,3–68,9 65,4–68,9 67,3–69,8 

Стаж початку 

патологічних 

змін, роки 

13,5 13,8 21,4 

Середній стаж 

роботи у професії 

17,3±2,8 

(СІ*:11,7–22,9) 
- 

29,6±4,0 

(СІ:21,6–37,6) 

*СІ – довірчий інтервал, Р=95 %. 
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Оцінка стажу голосового навантаження за дозою голосового навантаження 

показала, що зміни починаються з гіпертонусу складок далі йдуть порушення 

структури голосу, зміна тембру, втомлюваність тощо і лише через вісім років 

починаються незворотні зміни гіпотонусного характеру. Слід відзначити, що 

через 2,4 роки після початку порушення структури голосу у деяких, більш 

вразливих осіб, може розвинутись патологія голосового апарату органічного 

характеру. Ці розрахунки підтверджуються нашими спостереженнями при 

поглибленому клінічному огляді вчителів. Середній педагогічний стаж вчителів, 

що мають гіпертонусну дисфонію – і ті, що мають гіпотонусну дисфонію, 

статистично не відрізняється від розрахованих термінів. Тобто їх нижні кордони 

збігаються з надійністю 95%. Такий аналіз може проводитись при оцінці ризику 

розвитку функціональних дисфоній, для попередження розвитку змін гортані 

органічного характеру. 

 

4.4. Оцінювання стану здоров'я голосового апарату вчителів на підставі 

анкетування. 

 

Для дослідження здоров’я 93 здорових вчителів була застосована 

стандартна анкета (додаток анкета) в якій акцентовано увагу на скаргах, 

характерних для патологічних змін у голосовому апараті, яка застосовується на 

базі лабораторії голосу та слуху інститута отоларингології ім. проф. 

О.С. Коломійченка Академії медичних наук України. Наведені скарги є найбільш 

розповсюдженими та враховуються під час обстеження, та лікування 

фоніатричних хворих 

В результаті анкетування встановлено, що (табл. 4.15) скарги можуть 

турбувати постійно (ск +), періодично (ск+-) або скарги відсутні (ск -). 
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Таблиця 4.15 

Скарги на стан голосового апарату (незалежно від простудних захворювань) 

в учителів  

№ п/п Показник, що досліджувався % 

1 Сухість, першіння у горлі 81,8 

2 Бажання відкашлятись «прочистити горло» 63,6 

3 Кашель сухий, без мокротиння 63,6 

4 Охриплість голосу 54,5 

5 Часті й довготривалі втрати голосу 36,4 

6 Відчуття кому 18,9 

7 Швидка стомлюваність голосу 18,9 

8 Відсутність звучного голосу 9,1 

9 Садіння, лоскотання, печія в горлі 9,1 

10 Короткочасна втрата голосу 9,1 

11 Глухота голосу 9,1 

12 Кашель з в’язким мокротинням 9,1 

13 Кашель зранку 9,1 

 

В результаті анкетування вчителів встановлено, що 68 % опитаних, 

відмічали порушення стану здоров’я. Основні скарги представлені суб’єктивними 

змінами функціонування голосового апарату (незалежно від простудних 

захворювань). Так сухість та першіння у горлі відмічає у себе 81,8 % 

респондентів, а бажання відкашлятись «прочистити горло» та сухий кашель, без 

виділення мокротиння мало місце у 63,6 %. Охриплість голосу спостерігалась у 

54,5 % осіб, які були залучені до анкетування. Часті й довготривалі втрати голосу 

відмічали у себе 36,4 % педагогів. Відчуття кому та швидку стомлюваність голосу 

мали 18,9 % опитаних. На відсутність звучного голосу, короткочасну втрату 

голосу, садіння, лоскотання, печію в горлі, короткочасну втрату голосу, глухоту 

голосу, кашель з в’язким мокротинням та кашель зранку скаржились 9,1 % 

респондентів. 

Таким чином, у працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які 

проходили анкетування мають місце суб’єктивні ознаки дисфункції голосового 



116 

 

апарату, які можуть пояснюватись впливом стресу, загальною перевтомою, 

палінням, голосовим навантаженням при неправильній техніці мови та впливом 

умов праці.  

 

4.5. Вплив максимального споживання кисню на ризик розвитку 

функціональних дисфоній в учителів 

 

Серед основних чинників, які сприяють високому ризику захворюваності та 

високому рівню скарг, низький рівень стану здоров’я 93 вчителів жінок, які були 

залучені в основну групу дослідження. Найбільш інформативним показником 

індивідуального здоров’я вважається максимальне споживання кисню (далі – 

МСК). У зв’язку з чим було проведено аналіз стану МСК в учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів, його динаміку в залежності від віку і 

педагогічного стажу (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Рівень максимального споживання кисню в організмі вчителів,  

залежно від педагогічного стажу  

Показник 

Стаж роботи з голосовим навантаженням, роки 

0–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 
31 і 

більше 

Фактичний 

МСК, 

мл/хв./кг 

31,0±2,5 34,5±1,7 26,7±1,9 20,0±4,0 20,4±3,3 20,3±2,3 16,6±2,2 

Належний 

рівень МСК 

в залежності 

від віку, 

мл/хв./кг 

31,8 30,3 28,9 27,4 26,0 24,5 23,1 

Безпечний 

рівень МСК, 

мл/хв./кг 

33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Мінімальний 

необхідний 

рівень МСК, 

мл/хв./кг 

15–18 15–18 15–18 15–18 15–18 15–18 15–18 
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В результаті аналізу встановлено, що при стажі голосового навантаження 

більшому за 10 років МСК в середньому нижче за вікову норму і, що важливіше, 

нижче за безпечний рівень. Аналіз ризику показав, що шанс розвитку 

патологічних змін в голосових складках при МСК 26,7±1,9 дорівнює 25 %, при 

МСК 20,0±4,0 – 75 %, а при МСК меншому за 20,0 мл/хв./кг – 80 %. Таким чином, 

чим менше МСК, тим більше вірогідність розвитку патології голосових складок. 

Має місце пряма залежність між вірогідністю розвитку патології голосових 

складок в залежності від тривалості голосового навантаження та різних рівнів 

МСК (таблиці 4.17). 

Таблиця 4.17 

Відношення шансів розвитку функціональної патологіії голосового апарату 

від тривалості голосового навантаження при різних значеннях МСК 

МСК, 

мл/хв./кг 

Відношення шансів 

Відношення 

шансів 

Критерій Хі-

квадрат 
значущість Сила зв’язку * 

29–23 1,5±0,3 0,9 р<0,33 Несуттєва 

22–18 4,5±0,2 17,1 р<0,001 Середня 

Менше 18 4,8±0,2 16,6 р<0,001 Середня 

 

При аналізі відношення шансів розвитку функціональної патології 

гоосового апарату в залежності від тривалості голосового навантаження та при 

різних значеннях МСК встановлено, що із зниженням рівня МСК шанси розвитку 

функціональних дисфоній достовірно збільшуються і зв'язок цих порушень з 

рівнем МСК підсилюється. 

Зниження МСК на одну метаболічну одиницю (1 МЕТ) збільшує ризик 

розвитку функціональних порушень голосових складок майже в 3 рази (рисунок 

4.3) (за одну метаболічну одиницю (1 МЕТ) прийнято брати середній рівень 

споживання кисню у стані спокою, рівний 3,5 мл O2/хв на 1 кг ваги). 
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Рис. 4.3. Залежність між 

змінами в голосових складках (Р,%) 

та рівнем МСК 

 

Коефіцієнт кореляції між МСК і кількістю осіб зі змінами у голосових 

складках складає – 0,93 (р≤0,05), що вказує на суттєвий вплив рівня МСК на 

кількість захворювань голосового апарату в учителів. 

 

4.6. Визначення ризику розвитку професійної патології голосового апарату 

в учителів загальноосвітніх шкіл 

 

З метою ефективної оцінки та керування ризиком розвитку функціональних 

дисфоній, необхідно встановити критерії, які б враховували об’єктивні 

(інструментальні) дослідження стану голосового апарату. Одним із таких 

критеріїв є тривалість голосового навантаження, але вона не є вичерпною 

характеристикою. 

Під час аналізу вірогідності захворіти на хронічний ларингіт серед вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів (60 амбулаторних карт) встановлено, що 

середній вік осіб зі встановленим зв’язком захворювання на ларингіт з умовами 

праці становить 50,7±0,9 років (коливання від 33 до 70 років), а середній стаж 

17,8±0,8 років (коливання від 4 до 31 років). Встановлено пряму залежність між 

стажем роботи в умовах голосового навантаження, віком працівників та 

вірогідністю захворіти на хронічний ларингіт. Так, вірогідність захворіти при 

стажі роботи до 5 років становить 0,0006, що становить 5% від кількості осіб, що 
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обстежуються, а при стажі роботи 35 і більше років становить 0,0112, що 

становить 100% обстежених (табл. 4.18). 

Таблиця 4.18 

Вірогідність захворіти на хронічний ларингіт  

залежно від стажу роботи в умовах голосового навантаження  

Стаж в умовах 

голосового 

навантаження, роки 

Кількість хворих (%) 
Вірогідність захворіти 

на хронічний ларингіт  

5–9 5 0,0006 

10–14 13,3 0,0015 

15–19 40 0,0044 

20–24 71,7 0,0080 

25–29 83,3 0,0093 

30–34 98,3 0,0110 

35 і більше 100 0,0112 

 

При стажі роботи більше 20 років різко збільшується вірогідність захворіти 

на хронічний ларингіт (71,7%), що потребує особливої уваги під час проведення 

профілактичних медичних оглядів та впровадження ефективних профілактичних 

заходів, спрямованих на збереження функції голосового апарату. 

Коефіцієнт кореляції між голосовим навантаженням і вірогідністю 

захворіти на хронічний ларингіт становить r=0,97, а коефіцієнт детермінації – 

r
2
=95%, тобто вірогідність захворіти на хронічний ларингіт на 95% обумовлена 

впливом голосового навантаження і лише на 5% іншими, можливими факторами. 

Вірогідність захворіти на хронічний ларингіт в учителів загальноосвітніх 

навчальних закладів має пряму залежність від віку. Так, у віці до 30 років 

вірогідність захворіти становить 0%, а от у 70 років і більше вірогідність 

захворіти становить 100%. У віці працівника 50 років і більше вірогідність 

захворіти на хронічний ларингіт складає від 47,6% і більше, що потребує 

особливої уваги під час проведення попередніх та періодичних медичних оглядів 

та розробки ефективних профілактичних заходів, спрямованих на збереження 
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професійного здоров’я вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (табл. 4.19, 

рис. 4.4). 

Таблиця 4.19 

Вірогідність захворіти на хронічний ларингіт в залежності від віку  

Вік, роки 
Кількість 

хворих 

Кількість в 

% 

Вірогідність хронічного 

ларингіту 

25–29 0 0 0 

30–34 0 0 0 

35–39 2 3,1 0,00037 

40–44 6 9,5 0,00112 

45–49 15 23,8 0,0028 

50–54 30 47,6 0,0056 

55–59 48 76,2 0,00897 

60–64 58 92,1 0,0108 

65–69 61 96,8 0,01139 

70 і більше 63 100 0,01177 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Вірогідність захворіти 

на хронічний ларингіт залежно від віку 

вчителя 

Абсолютний ризик захворіти на хронічний ларингіт є найбільшим у віковій 

групі 51–54 (AR=0,21) років та 55–60 років (AR=0,22). У віковій групі більше 60 

років, ризик захворіти на хронічний ларингіт становить 0,012, що пов’язано з 

професійною адаптацією вчителів до впливу голосового навантаження та 

здатністю «керувати» голосом – тривалість та гучність розмови стає меншою 

(табл. 4.20). 
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Таблиця 4.20 

Ризик розвитку хронічного ларингіту залежно від віку вчителя  

Показник 

Вік вчителів, роки 

Менше 

30 
31–40 41–50 51–54 55–60 

Більше 

60 

Кількість 

спостережень 

в даній 

віковій групі 

946 1240 1454 605 668 433 

середній вік 

захворівших 

в даній 

віковій групі 

- 37,1±1,0 45,8±0,5 52,4±0,4 56,8±0,4 64,6±1,7 

середній 

стаж 

захворівших 

в даній 

віковій групі 

- 15,8±0,7 24,5±0,9 30,3±0,8 31,5±1,5 36,6±3,9 

Кількість 

хворих в 

даній віковій 

групі 

0 6 22 14 16 5 

Ризик AR 0 0,005 0,014 0,021 0,022 0,012 

Умовна 

вірогідність 

розвитку ХЛ 

при 

досягнені 

цього віку 

- 0,021 0,052 0,191 0,183 0,15 

 

Найбільша кількість вчителів -1391 особа, знаходиться у стажовій групі 15–

19 років. Вірогідність досягти даного стажу є найбільшою та становить 0,26, а 

найбільша вірогідність захворіти на хронічний ларингіт має місце у стажовій 

групі 20–24 років. У стажовій групі 15–19 років умовна вірогідність змін в 

голосових складках (з відношенням шансів захворіти на хронічний ларингіт при 

наявності змін в голосових складках OR=18) сягає 0,22, що є передумовою для 

розвитку хронічною ларингіту. Найвища вірогідність змін в голосових складках 

(0,51) має місце у стажовій групі 35 і більше років (таблиця 4.21).  
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Таблиця 4.21  

Ризик розвитку хронічного ларингіту в учителів в залежності від стажу 

Показник 

Стаж, роки 

5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 
35 і 

більше 

Кількість 

досліджень 
588 424 1391 375 990 588 990 

Вірогідність 

досягти 

даного стажу 

0,11 0,07 0,26 0,07 0,185 0,11 0,185 

Вірогідність 

захворіти в 

даній 

стажовій 

групі 

0,005 0,013 0,011 0,051 0,007 0,015 0,001 

Умовна 

вірогідність 

захворіти в 

даній 

стажовій 

групі 

0,0006 0,001 0,0039 0,004 0,0016 0,0019 0,0002 

Умовна 

вірогідність 

змін в 

голосових 

складках в 

даній 

стажовій 

групі 

0,0 0,09 0,22 - 0,18 0,18 0,51 

Відношення 

шансів 

ORх10
-3

 

захворіти на 

хронічний 

ларингіт при 

наявності 

змін в 

голосових 

складках 

0 11 18 - 9 10,6 0,4 

 

Таким чином, з наведених вище розрахунків видно, що при стажі роботи до 

20 років та віку працівника до 50 років має місце тенденція до збільшення ризику 

захворіти на хронічний ларингіт. Після зазначених віку та стажу спостерігається 

тенденція до зменшення ризику, що дозволяє припустити гіпотезу про наявність 
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різних за значенням причин у формуванні хронічного ларингіту для працівників 

різного віку. З метою доведення даної гіпотези групу дослідження було поділено 

на дві підгрупи і проведено роздільний аналіз в результаті якого було 

встановлено, що початок розвитку функціональних розладів у підгрупах вчителів 

різного віку достовірно різний, має місце тенденція до зменшення захворюваності 

зі зростанням стажу в умовах впливу голосового навантаження, а безпечний вік 

роботи в умовах впливу голосового навантаження у групі дослідження до 45 років 

відсутній, хоча безпечний стаж складає 5,4 перших років праці в умовах 

голосового навантаження. У віковій групі вчителів старше 45 років безпечний вік 

становить до 33 років, а безпечний стаж відсутній (таблиця 4.22).  

Таблиця  4.22 

Визначення безпечного терміну роботи  

залежно від віку вчителя та стажу роботи в умовах  голосового навантаження  

Вікова група 
Кількість 

спостережень 

М±m 

(СІ 95%) 

Оцінка безпечних 

термінів 

вік початку шкідливої дії голосового навантаження, роки 

до 45 років 55 
31,5±0,9 

(29,7–33,4) 

Безпечний вік 

відсутній 

старші за 45 років 7 
48,0±2,8*** 

(41,1–54,9) 

Безпечний вік до 33 

років 

стаж розвитку захворювання, роки 

до 45 років 52 
17,6±0,8 

(15,9–19,3) 

Безпечний стаж 5,4 

перших років роботи 

старші за 45 років 7 
14,2±3,4* 

(7,2–21,3) 

Не існує безпечного 

стажу 

*** різниця достовірна р≤0,05 за критерієм Ст'юдента 

* - тенденція 

 

При встановленні зв’язку між стажем роботи в умовах впливу голосового 

навантаження до виникнення хронічного ларингіту та віком початку голосового 

навантаження було встановлено, що у групі працівників до 45 років такого зв’язку 

немає, а у віковій групі старше 45 років має місце такий зв'язок.  

Кореляція зв'язку між стажем голосового навантаження до виникнення 

захворювання та віком початку роботи в умовах голосового навантаження висока 



124 

 

(r=-0,86**) (рис. 4.5), а тривалість шкідливого стажу на 74 % детермінована віком 

працівника. 

 

 

 

Рис. 4.5. Залежність між 

стажем роботи в умовах впливу 

голосового навантаження до 

виникнення захворювання та віком 

початку роботи в умовах голосового 

навантаження 

 

Таким чином, з наведено аналізу видно наявність двох протилежних 

тенденцій в розвитку захворювання голосового апарату вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів і залежність тривалості функціональних розладів від віку 

працівника. В другій підгрупі нами зроблено припущення, що після 50 років в 

процесі розвитку хронічного ларингіту у вчителів голосове навантаження 

поступається загальним, інволютивним змінам в організмі жінки. 

Проаналізувавши отримані дані та спираючись на середній стаж і відповідний вік, 

(таблиця 4.23) було виконано порівняння з ризиком розвитку хронічного 

ларингіту від впливу стажу роботи в умовах шкідливого голосового навантаження 

в результаті чого встановлено, що відносний ризик та вплив вікових змін по 

відношенню до відповідного впливу стажу зростає разом зі збільшенням віку 

працівника (в 3,1–5,5 разів), а етіологічна частка відносного ризику, тобто та 

частина, яку можна вважати спричиненою самим процесом старіння, є дуже 

суттєвою і складає 67,7–81,8 % (табл. 4.23). 

 

 

 

 

СТ = 708,7806*exp(-0,0859*x)
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Таблиця 4.23 

Ризик розвитку хронічного ларингіту залежно від стажу роботи в умовах 

впливу голосового навантаження 

показник 

Стаж, роки 

5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 
35 і 

більше 

вірогідність 

захворіти на ХЛ 

при умові 

досягнення 

даного стажу 

Ro 

0,0006 0,001 0,0039 0,004 0,0016 0,0019 0,0002 

вірогідність 

захворіти на ХЛ 

при умові 

досягнення 

даного віку, 

якому 

властивий 

відподний стаж 

R1 

- - - 
0,0015 

(37,1±1,0) 

0,005 

(45,8±0,5) 

0,0071 

(52,4±0,4) 

0,0011 

(64,6±1,7) 

Відносний 

ризик 

захворювання 

від віку RR= 

R1/R0 

   0.38 3,1 3,71 5,5 

Етіологічна 

частка віку в 

відносному 

ризику EF 

   - 67,7% 73,0% 81,8% 

 

Таким чином, після 20 років стажу роботи в умовах голосового 

навантаження в ризику розвитку захворювання гортані вплив віку вчителя 

переважає вплив голосового навантаження, а його етіологічна частка в причинах 

виникнення хронічного ларингіту зростає з 67,7 % до 81,8 %. Тому вік працівника 

45,8±0,5 і старше є небезпечним для розвитку хронічного ларингіту і потребує 

особливого підходу при розробці та впровадженні профілактичних заходів, 

спрямованих на збереження професійного здоров’я.  

З метою підтвердження даної гіпотези додатково було оцінено вірогідність 

переходу функціональних (початкових) змін в голосовому апараті від впливу 

голосового навантаження в органічні (хронічний ларингіт) (табл. 4.24). 
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Таблиця 4.24 

Вірогідність переходу функціональних змін  

у голосовому апараті в органічні (хронічний ларингіт) 

Показник 
Кількість 

спостережень 

Стаж, роки 

5–

9 

10–

14 

15–

19 

20–

24 

25–

29 

30–

34 

35 і 

більше 

Кількість хворих на 

«професійний»ларингіт 
63 3 6 16 20 7 9 2 

знайдені зміни у 

голосових складках 
27  1 2 -х 2 2 5 

відношення шансів 

захворіти ХЛ, якщо є 

зміни у складках 

 0 2,7 3,8 -х 1,3 2,0 0,07 

х- недостатня кількість спостережень для отримання висновків 

 

Таким чином, найвища вірогідність переходу функціональних (початкових) 

змін в голосовому апараті від впливу голосового навантаження в органічні 

(хронічний ларингіт) мають місце при стажі роботи 15–19 років і більше. Після 25 

річного стажу роботи в умовах впливу голосового навантаження вірогідність 

переходу функціональних змін в органічні зменшується, поступаючись 

інволютивним змінам у голосовому апараті (таблиця 4.25). 

Етіологічним чинником хронічного ларингіту професійного генезу є 

голосове навантаження, тому було проведено дослідження зв’язку дози 

голосового навантаження з ризиком розвитку хронічного ларингіту (таблиця 

4.5.8). Так, відносний ризик захворіти на хронічний ларингіт є найбільшим при 

стажі роботи 20–24 роки і дорівнює 20 з етіологічною часткою голосового 

навантаження 95 %. Зі зростанням стажу відносний ризик, як і етіологічна частка, 

зменшується, поступаючись віковим змінам (табл. 4.25, рис. 4.6, 4.7). 
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Таблиця 4.25  

Співвідношення між відносним ризиком, етіологічною часткою відносного 

ризику та стажем роботи в умовах голосового навантаження 

Параметри 

ризику 

Стаж голосового навантаження, роки 

5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 
35 і 

більше 

Умовна 

вірогідність 

захворіти 

на ХЛ при 

досягнені 

даного 

стажу 

0,0006 0,001 0,0039 0,004 0,0016 0,0019 0,0002 

Відносний 

ризик 
3 5 19,5 20 8 9,5 1* 

Етіологічна 

частка 

відносного 

ризику 

66,7% 80% 94,5% 95% 87,5% 89,5% - 

Група 

порівняння 

Особи зі стажем 35 і більше років які добре адаптовані до 

впливу голосового навантаження, тому їх ризик захворіти 

0,0002 взятий за фоновий 

* - рівень значимості такого зв’язку відповідає p<0.05 за критерієм хі-квадрат з поправкою Йєтса. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Вірогідність захворіти на 

хронічний ларингіт у групі зі стажем 

роботи до 20 років 
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Рис. 4.7. Вірогідність захворіти на 

хронічний ларингіт у групі зі стажем 

роботи більше 20 років. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. При оцінці та керуванні ризиком розвитку функціональних дисфоній у 

вчителів виникає проблема пошуку надійних інструментів, які характеризують 

процес патологічних змін у голосовому апараті. Коефіцієнт [с/з] є простим і 

ефективним методом оцінювання ризику можливих порушень голосової функції і 

може бути використаний для динамічного моніторингу, та в якості скрінінгового 

тесту при виявленні пацієнтів з функціональними порушеннями голосоутворення. 

Порушення іннервації голосових складок має найбільше значення в перші 

20 років стажу в умовах впливу голосового навантаження. У вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів, у віці після 45 років, функціональні 

розлади голосоутворення більш обумовлені загальним зниженням здоров’я. При 

профілактиці функціональної дисфоніїї та керуванні ризиком слід враховувати ці 

особливості реагування організму жінки вчителя на вплив голосового 

навантаження. 

2. Особливості адаптаційної реакції і рівень емоційного стресу суттєво 

впливають на якість кровообігу в голосових складках учителів. Збільшення 

показника АП вище норми на 0,1 у. о. призводить до збільшення ризику 

порушення функції голосових складок на 27,0%. Збільшення адаптаційних 

AR = 0,2579*exp(-0,2079*x)
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можливостей організму вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до норми, 

знижує ризик розвитку патології голосових складок на 45%. При цьому у 

працівників зі стажем роботи в умовах впливу голосового навантаження до 

20 років на 22%, а при стажі більшому за 30 років на 51%. 

3. Зменшенням рівня стресу (S) до норми можна зменшити кількість 

випадків порушення кровообігу в голосових складках на 50% і порушень тонусу 

на 24,8% відповідно. 

4. Доза шуму, що спричинена голосом вчителя має високий кореляційний 

зв'язок з професійним захворюванням голосових складок, з функціональними 

порушеннями голосового апарату і може бути використана для оцінки впливу 

голосового навантаження на стан голосового апарату вчителів при оцінюванні 

умов праці, а також при оцінці і керуванні ризиком заподіяння шкоди здоров’ю. 

Дозу голосового навантаження 64,2±0,7 дБА можна орієнтовно розглядати як 

безпечну (ризик отримати функціональні порушення голосових складок 

нульовий), 64,4±0,7 дБА – як пограничну дозу (ризик розвитку функціональних 

дисфоній складає 0,034), а 65,2±0,7 дБА і більше – як небезпечну (ризик 

функціональних дисфоній складає 0,407). 

5. Коефіцієнт кореляції між МСК і кількістю осіб зі змінами в голосових 

складках складає -0,93 (р≤0,05), що вказує на суттєвий внесок цього показника в 

рівень захворюваності. Вірогідність змін в голосових складках при МСК 

26,7±1,9 мл/хв./кг дорівнює 25%, при МСК 20,0±4,0 мл/хв./кг – 75%, а при МСК 

меншому за 20,0 мл/хв./кг – 80%. Зниження МСК на одну метаболічну одиницю 

МЕТ збільшує ризик функціональних порушень голосових складок майже в 

3 рази. 

6. Коефіцієнт структури голосу, а саме його відхилення від оптимального 

значення, залежить від дози голосового навантаження, і може бути цінним 

показником при діагностиці дисфоній у вчителів жіночої статі віком до 45 років. 

Найбільш інформативними щодо функціональних змін у складках є спектр і 

структура звуку [з]. Найбільший вплив на величину відхилення звуку [з] від 

оптимального значення мають особи з патологічним типом еволютивної 
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конституції, з показниками рівня стресу більшиму за 1,12 умовних одиниць, з 

порушенням вегетативного балансу (особи зі хронічним перевтомленням, або 

перезбудженням), з незадовільними адаптаційними можливостями організму. 

Коефіцієнт структури звуку [з] є статистично надійним параметром для 

визначення ризику, що припускається. 

7. Після 20 років стажу роботи в умовах впливу голосового навантаження в 

ризику розвитку захворювання гортані вік вчителя переважає вплив голосового 

навантаження, а його етіологічна частка в причинах виникнення захворювання 

зростає з 67,7% до 81,8%. Тому, вік працівника 45,8±0,5 і старше є небезпечним 

для розвитку хронічного ларингіту і потребує особливого підходу при розробці та 

впровадженні профілактичних заходів, спрямованих на збереження професійного 

здоров’я. Найвища вірогідність переходу функціональних (початкових) змін в 

голосовому апараті від впливу голосового навантаження в органічні (хронічний 

ларингіт) мають місце при стажі роботи 15–19 років і більше. Після 25 річного 

стажу вірогідність зменшується, поступаючись іншим факторам. 

Матеріали розділу 4 представлені у друкованих працях [243; 244; 245; 246; 

247; 248; 249; 250]. 
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РОЗДІЛ 5 

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ  

РИЗИКОМ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ  

ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ В УЧИТЕЛІВ  

 

 

5.1. Комплексна система керування ризиком 

 

Наявні рівні професійної захворюваності на хронічний ларингіт, загальної 

захворюваності серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які 

призводять до стійкої втрати працездатності та неможливості повноцінно 

займатись професійною діяльністю, вимагають розробки та впровадження 

сучасних, ефективних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

зниження захворюваності, збереження високого рівня працездатності та 

покращення умов праці. Враховуючи попередній досвід науковців [251–253] та 

результати власних досліджень, нами запропоновано алгоритм з оцінки та 

керування ризиком розвитку хронічного ларингіту у вчителів, який складається з 

аналізу ризику, оцінки рівня ризику, розробки та впровадження заходів з 

керування ризиком та оцінки залишкового ризику, який схематично наведено на 

(Додаток В рис.  4). У випадку наявності залишкового ризику алгоритм дій 

повторюють. Детальний розгляд данної схеми висвітлюється у п'ятому розділі. 

Першим етапом у системі оцінки ризику є аналіз ризику, який включає в 

себе встановлення шкідливих факторів, визначення їх величин та значущості 

ризику, який вони викликають. Таким чином, оцінка ризику дає можливість 

виявити шкідливі фактори, які притаманні для професії вчителя, перш ніж вони 

викличуть погіршення стану здоров’я.  

Наступним етапом системи профілактики є оцінка ризику, яка складається з 

всеосяжного і систематичного виявлення шкідливих факторів і встановлення 

величини ризику, який вони спричиняють.  
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Оцінка загального ризику розвитку професійного ларингіту у вчителів 

виконується за удосконаленою нами стандартною формулою (26), яка має 

наступний вигляд та включає в себе такі складові: 

R = P*S*D*T ,                                                             (28) 

де R – загальний ризик;  

P – вірогідність змін у голосовому апараті;  

S – значущість змін у голосовому апараті; 

D – давність виявлення змін у голосових складках;  

T – доза голосового навантаження.  

Таблиця 5.1  

Визначення вірогідності змін у голосових складках вчителів під час 

проведення профілактичних медичних оглядів 

Вірогідність (Р), бали Характеристика значення  

1 Зміни у голосових складках відсутні  

2 1–2 випадки 

3 3–4 випадки 

4 5–9 випадків 

5 більше 10 випадків 

 

Таблиця 5.2  

Визначення значимості змін у голосових складках вчителів під час 

проведення профілактичних медичних оглядів 

Значущість (S), 

бали 
Характеристика значення 

1 Зміни відсутні 

2 
Функціональні зміни які зникають до початку наступної 

робочої зміни 

3 Функціональні гіпертонусні дисфонії 

4 Функціональні гіпотонусні дифонії 

5 
Наявні органічні зміни, які не дають змоги працювати за 

професією 
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Таблиця 5.3  

Визначення давності виявлення змін у голосових складках вчителів  

Давність виявлення змін у 

голосових складках (D), бали 
Характеристика значення  

1 
Останній випадок був більше як 10 років тому, 

або не було взагалі 

1,1 Останній випадок був 10 років тому 

1,2 Останній випадок був 9 років тому 

1,3 Останній випадок був 8 років тому 

1,4 Останній випадок був 7 років тому 

1,5 Останній випадок був 6 років тому 

1,6 Останній випадок був 5 років тому 

1,7 Останній випадок був 4 роки тому 

1,8 Останній випадок був 3 роки тому 

1,9 Останній випадок був 2 роки тому 

2,0 Останній випадок був 1 рік тому 

 

Доза голосового навантаження визначається за формулою:  

Дгн=Г*Рз*Ст ,                                                              (29) 

де Дгн – доза голосового навантаження (годин); 

Г – години на тиждень; 

Рз – кількість робочих тижнів на рік (умовні одиниці); 

Ст – стаж (роки). 

Згідно ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 

1999 року №651-XIV педагогічне навантаження вчителя включає 18 академічних 

годин протягом навчального тижня, які складають тарифну ставку, а також інші 

види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки (класне 

керівництво; перевірка зошитів; завідування майстернями, навчальними 

кабінетами, навчально-дослідними ділянками). Всього протягом 2016–2017 

навчального року було 165 навчальних днів і 108 вихідних. Таким чином, 

розрахована допустима доза голосового навантаження у вчителя за 2016–2017 

навчальний рік становить 18*33 тижні=594 годин на рік.  
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Таблиця 5.4  

Визначення дози голосового навантаження у вчителя у балах  

залежно від кількості годин, що наговорюються протягом трудового стажу 

Доза голосового навантаження (T), 

бали 
Доза голосового навантаження, (години) 

1 0–5940 

2 5941–11880 

3 11881–17820 

4 17821–23760 

5 23761 та більше 

 

Для подальшої розробки та впровадження заходів з керування ризиком 

необхідно визначитись з категорією ризику розвитку хронічного ларингіту у 

вчителя за табл. 5.5, який утворюється шляхом додавання балів з табл. 5.1–5.4. 

Таблиця 5.5 

Визначення категорії ризику в залежності від кількості набраних балів 

Значення ризику 

(R) в балах 

Категорія 

ризику 
Позначення  Рівні впровадження 

1–11 Низький Н 
Локальний (на рівні 

адміністрації школи) 

12–32 Середній С 

Регіональний (на рівні 

районних та міських 

відділів освіти) 

33–80 Високий  В 

Залучення спеціалістів-

гігієністів органів 

Держпраці та 

Держпродспоживслужби 

81–200 Дуже високий ДВ 

Залучення наукових 

співробітників профільних 

науково- дослідних установ 

та кафедр вищих  медичних 

закладів 
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Після визначення загального ризику розвитку хронічного ларингіту у 

вчителів переходимо до визначення провідного фактору ризику. У випадку якщо 

згідно підрахованих за табл. 5.1–5.4 балів загальний ризик є нульовим – додаткові 

визначення провідного фактору та розробка заходів з керування ризиком не 

потрібні.  

Таблиця 5.6  

Визначення категорії ризику розвитку хронічного ларингіту у вчителів від 

впливу фізичних факторів 

Вірогідність 

небезпеки 

Здорові працівники, 

які не пред'являють 

скарг на стан 

здоров'я, у яких 

відсутні в анамнезі і 

не виявлені під час 

огляду будь-які 

захворювання або 

порушення функцій 

окремих органів і 

систем, а також у 

яких виявлено 

функціональні зміни 

різних органів; 

ГРВІ не більше двох 

разів на рік; 

сумарна тривалість 

ЗТВП через хворобу 

не більше 14 днів на 

рік 

Працівники з 

компенсованим і 

субкомпенсованим 

перебігом 

хронічних 

неінфекційних 

захворювань, які не 

є протипоказанням 

для продовження 

роботи в професії; 

ГРВІ не більше 

трьох разів на рік; 

сумарна тривалість 

ЗТВП через 

хворобу не більше 

21 дня протягом  

року 

Працівники з 

ранніми 

ознаками впливу 

на організм 

шкідливого 

робочого 

середовища і 

трудового 

процесу; 

працівники, у 

яких за 

результатами 

ПМО виявлені 

загальні та 

додаткові 

медичні 

протипоказання 

для продовження 

роботи в професії 

Вплив на рівні 

10–50 % від 

ГДР 

Низький Середній Високий 

Вплив на рівні 

50–100% від 

ГДР 

Середній Високий Дуже високийВ 

Вплив на рівні 

більшому від 

ГДР 

Високий Дуже Високий Недопустимий 
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Таблиця 5.7  

Визначення категорії ризику розвитку хронічного ларингіту  

в учителів від впливу хімічного фактора 

Вірогідність 

небезпеки 

Небезпечні при 

вдиханні і контакті 

зі шкірою 

Токсичні, небезпечні 

при контакті зі 

шкірою 

Дуже токсичні, 

ризик дуже 

серйозних 

незворотніх ефектів 

Хімічні речовини 

використовуються 

рідко їх кількість 

незначна 

Низький Середній Високий 

Хімічні речовини 

використовуються 

часто їх кількість 

помірна 

Середній Високий Дуже Високий 

Серед працівників 

наявні наслідки 

використання 

хімічних речовин 

Високий Дуже Високий Недопустимий 

 

Таблиця 5.8  

Визначення категорії ризику розвитку хронічного ларингіту в учителів від 

впливу біологічних факторів 

Ймовірність 

небезпеки 

Гостре інфекційне 

захворювання, яке 

призвело до 

короткочасної 

втрати 

працездатності 

Гостре інфекційне 

захворювання, яке 

призвело до тривалої 

втрати 

працездатності 

Інфекційне 

захворювання, яке 

призвело до 

інвалідності чи смерті 

Контакт з 

мікроорганізмами 

І* групи 

небезпеки 

Низький Середній Високий 

Контакт з 

мікроорганізмами 

ІІ–ІІІ групи 

небезпеки 

Середній Високий Дуже Високий 

Контакт з 

мікроорганізмами 

ІV групи 

небезпеки 

Високий Дуже Високий Недопустимий 
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* Класифікація інфекційних мікроорганізмів за групами ризику (за ВООЗ) 

Всі мікроорганізми з точки зору патогенності для людини розділені на 

чотири групи небезпеки. 

Група небезпеки 1: Найбільш ймовірно не викликають захворювань 

людини. 

Група небезпеки 2: Можуть викликати захворювання у тих, хто з ними 

працює. Проте в цілому мікроби малоконтагіозні (наприклад, Е. coli, Mycoplasma 

pneumoniae, вірус папіломи людини). 

Група небезпеки 3: Можуть викликати хвороби людини і представляють 

серйозну небезпеку для працюючих з ними. Є ризик поширення в суспільстві, але 

відомі заходи профілактики (Bacillus anthracis, Mycobacterium leprae, ВІЛ). 

Група небезпеки 4: Можуть викликати захворювання, небезпечні для 

працюючих з ними, мають високий ризик поширення в суспільстві, немає дієвих 

заходів профілактики (приклад - віруси геморагічних лихоманок). 

Номер групи небезпеки визначає обсяг запобіжних заходів, необхідних при 

проведенні робіт. Для будь-якого рівня обов'язкові правила GLP (Good Laboratory 

Practice). 

 

Таблиця 5.9  

Визначення категорії ризику розвитку хронічного ларингіту  

в учителів від важкості праці 

Вірогідність 

небезпеки 

Тимчасові 

функціональні 

розлади 

Стійкі функціональні 

розлади та незначні 

морфологічні зміни, які 

ведуть до тимчасової 

втрати  працездатності до 

30 діб 

Значні 

морфологічні 

зміни, які ведуть до 

тривалої втрати 

працездатності, до 

інвалідності чи 

смерті 

Фізичне 

навантаження 

випадкове, 

виникає рідко 

Низький Середній Високий 

Небезпечне 

фізичне 

навантаження та 

небезпека 

щоденні 

Середній Високий Дуже Високий 

Постійні фізичні 

навантаження та 

небезпека. 

Реєструються 

випадки 

захворювання 

Високий Дуже Високий Недопустимий 
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Таблиця 5.10  

Визначення категорії ризику розвитку хронічного ларингіту у вчителів від 

напруженості праці 

Вірогідність 

небезпеки 

Тимчасові 

незначні 

порушення: 

стомлення, 

метушня, 

зниження уваги; 

відсутність на 

роботі до 3-х діб 

Тимчасові 

короткотривалі 

психічні порушення: 

зниження уваги. 

зниження 

працездатності, 

безпорадність, 

занепокоєння 

Довготривалі 

психічні 

порушення: 

безнадійність, 

депресія 

Фізичне 

навантаження 

випадкове, 

виникає рідко 

Низький Середній Високий 

Небезпечне 

фізичне 

навантаження та 

небезпека 

щоденні 

Середній Високий Дуже Високий 

Постійні фізичні 

навантаження та 

небезпека. 

Реєструються 

випадки 

захворювання 

Високий Дуже Високий Недопустимий 

 

Наступним етапом після визначення категорії загального ризику та 

визначення провідного фактору ризику розробляється та впроваджується 

комплекс заходів з керування ризиком. З цією метою заповнюється «Анкета з 

керування ризиком» в якій з максимальною точністю описується небезпечна 

ситуація, яка може призвести до погіршення у стані здоров’я вчителя, заноситься 

визначена категорія ризику, встановлюються необхідні заходи з керування 

ризиком, відповідальна особа та графік виконання запланованих заходів з 

відміткою про їх виконання або необхідного корегування у процесі виконання 

(таблиця 5.11).  
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Таблиця 5.11 

Анкета з керування ризиком 

Найменування пункту Вміст 

Опис небезпечної 

ситуації 

Детально описується небезпечна ситуація, яка може 

призвести до погіршення стану здоров’я вчителя з 

перерахуванням шкідливих виробничих факторів, 

фізичного та психологічного стану вчителя 

Категорія ризику 

Заноситься категорія ризику згідно з визначеною на 

попередньому етапі. Де, 

Н – ризик незначний, 

С – ризик середній, 

В – ризик високий, 

ДВ – ризик дуже високий. 

Заходи з керування 

ризиком 

Чітко і конкретно вказуються заходи (по кожному 

визначеному шкідливому фактору), спрямовані на 

ліквідацію ризику або його зменшення 

Відповідальна особа 

Наказом по школі вказується конкретна особа, яка є 

відповідальною за виконання заходів з керування 

ризиком. 

Графік виконання заходів 
Складається графік виконання заходів з керування 

ризиком з конкретними термінами та датами. 

Відмітка про виконання 

або корегування заходів 

Після виконання конкретного заходу з керування 

ризиком проставляється відмітка про його 

виконання. У випадку встановлення необхідності 

корегування заходу необхідно вказати причину, 

новий, більш ефективний захід, та термін його 

реалізації. 

 

Запропонований алгоритм з керування ризиком розвитку професійного 

ларингіту у вчителів було апробовано в умовах типового загальноосвітнього 

навчального закладу м. Кривий Ріг. У дослідженні взяли участь 47 практично 

здорових вчителів середньої та старшої школи жіночої статі. В результаті чого 

було встановлено, що: 

P (вірогідність змін у голосовому апараті) = 2 бали,  

S (значущість змін у голосовому апараті) = 3 бали,  

D (давність виявлення змін у голосових складках) = 1.7 бали,  

T (доза голосового навантаження) = 2 бали.  
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Загальний ризик (R) для вчителів, які працюють у ЗОНЗ складає 8,7 балів, що 

за таблицею 5.5 оцінюється як «низький ризик». Але, враховуючи наші попередні 

дослідження, було додатково визначено загальний ризик для вчителів вікової 

групи 45 і більше років, як потенційно вразливу групу для розвитку хронічного 

ларингіту. Визначений загальний ризик (R) для даної вікової групи склав 12,9 

балів, що за таблицею 5.5 оцінюється як «середній ризик». При цьому для таких 

фізичних факторів, як шумове навантаження, даний ризик оцінюється як 

«високий ризик», а для фактора напруженості праці як «дуже високий». Для 

вчителів даної вікової групи були запропоновані заходи з керування ризиком 

наведені у таблиці 5.12., а також заходи з удосконаленого нами комплексу заходів 

з лікування та профілактики рецидивів функціональних розладів голосового 

апарату. Таким чином, наведена методологія дозволяє проводити порівняння 

різних навчальних закладів за умовами праці і визначати групи ризику, що 

потребують негайних заходів з керування ризиком. 

Комплекс заходів, спрямований на зниження ризику розвитку хронічного 

ларингіту у вчителів, (Додаток В, таблиці 5.12).  

 

5.2. Алгоритм лікувальних заходів для запобігання розвитку органічних 

змін у голосовому апараті в учителів (вторинна профілактика) 

 

До недавна в Україні стандартом надання медичної допомоги хворим на 

функціональні порушення голосоутворення, які характеризуються гіпо- та 

гіпертонусними станами голосового апарату був «Протокол надання медичної 

допомоги оториноларингологічним хворим» затверджений наказом МОЗ України 

від 24.03.2009 № 181 згідно якого обов’язковими медичними послугами для таких 

хворих вважається: 

- голосовий режим не менше тижня в залежності від форми та ступеня 

голосового розладу з обов’язковою видачею листка непрацездатності для 

забезпечення дотримання голосового режиму; 
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- застосування елементів дихальної гімнастики та фонопедичних вправ для 

формування правильних механізмів голосоведіння; 

- місцеве медикаментозне лікування (інстиляціі в гортань вітамінних та 

масляних сумішей у невеликих дозах по 1-1,5мл кожен день, або через день 

протягом 5–10 днів); 

- призначення заспокійливих ліків. 

Б) додатковими медичними послугами вважається: 

- курс фонопедії у відповідності до форми і вираженості порушення голосу 

об’ємі (5–15 сеансів); 

- інстиляції у гортань вітамінних та масляних сумішей, суспензій 

гідрокортизону в єдиному курсі з фонопедією; 

- лікувальні заходи направлені на стабілізацію функціонального стану ЦНС 

та, за необхідності, судин головного мозку; 

- раціональна психотерапія; 

- за відсутності протипоказань фізіотерапевтичні заходи (електрофорез з 

лікарськими засобами, гальванічні вороти за Щербаком, біодинамічні токи); 

- масаж шийно-грудного відділу хребта, комірцевої зони; 

- лікувальна фізична культура; 

- лікування супутніх захворювань; 

- за необхідності лікування у невропатолога та психоневролога. 

Враховуючи власний клінічний досвід та багаторічні спостереження за 

хворими на функціональні розлади голосового апарату та хронічні ларингіти нами 

запропоновано удосконалити існуючі схеми лікування наступним комплексом 

послуг ( Додаток В, табл. 5.13). Оскільки вчителі з функціональними розладами 

голосового апарату, в першу чергу, звертаються за медичною допомогою до 

сімейного лікаря, то запропонований нами комплекс заходів є найбільш доречним 

для використання лікарями первинної ланки, а саме, терапевтами та сімейними 

лікарями. Але це не виключає можливості застосовувати дані заходи у практиці 

ЛОР-лікаря та фоніатра.  
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Апробація запропонованого нами комплексу заходів була виконана у 152 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які звернулись за допомогою до 

фоніатричного центру м. Кривий Ріг з 2010 по 2016 рр. з функціональними 

розладами голосового апарату без наявних ознак гострого або загострення 

хронічного запалення верхніх дихальних шляхів та гортані. Контрольна група 

представлена 143 вчителями загальноосвітніх навчальних закладів, які 

отримували лікування згідно «Протоколу надання медичної допомоги 

оториноларингологічним хворим» затвердженого наказом МОЗ України від 

24.03.2009 № 181, які звертались за допомогою до лікаря отоларинголога 

протягом аналогічного часу. (таблиця 5.14)  

Таблиця 5.14  

Оцінка ефективності застосування удосконаленого комплексу заходів з 

лікування та профілактики рецидивів функціональних розладів голосового 

апарату 

№ 

з/п 
Скарги 

Відсоток до 

прове-дення 

лікування (%) 

Відсоток після 

прове-дення 

лікування (%) 

1 Сухість, першіння у горлі 81,8 23,02 

2 
Бажання відкашлятись 

«прочистити горло» 
63,6 21,05 

3 
Кашель сухий, без 

мокротиння 
63,6 11,18 

4 Охриплість голосу 54,5 7,23 

5 
Часті й довготривалі втрати 

голосу 
36,4 1,31 

6 Відчуття кому 18,9 3,28 

7 
Швидка стомлюваність 

голосу 
18,9 2,63 

8 Відсутність звучного голосу 9,1 1,31 

9 
Садіння, лоскотання, печія в 

горлі 
9,1 1,31 

10 Короткочасна втрата голосу 9,1 1,31 

11 Глухота голосу 9,1 1,31 

12 
Кашель з в’язким 

мокротинням 
9,1 1,31 

13 Кашель зранку 9,1 1,31 
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Оцінка ефективності запропонованого нами удосконаленого комплексу 

заходів з лікування та профілактики рецидивів функціональних розладів 

голосового апарату у порівнянні зі стандартним лікуванням проводилась за 

кількісним та якісним складом скарг, які мали місце після проведеного лікування 

та суб'єктивного оцінювання якості життя в учителів обох груп дослідження. 

Таким чином, при аналізі скарг на стан здоров’я після проведеного лікування 

видно, що вірогідність скарг в групі, що отримала стандартне лікування складає 

0,149, а в групі, яка отримувала лікування згідно запрпонованого комплеку 

заходів вірогідність збереження скарг становила– 0,057. Відношення шансів (OR) 

складає 2,604±0,516 (95% СІ (1,02-7,158)). Тобто, запропонований нами 

удосконалений алгоритм лікування в 2,6 рази ефективніший, порівняно зі 

стандартним алгоритмом лікування, за рахунок зменшення кількісного та якісного 

складу скарг, попередження рецидивів та збереження якості життя вчителів, 

особливо за рахунок психологічного компоненту здоров’я (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15 

Оцінка ефективності удосконаленого комплексу  

лікувально-профілактичних заходів  

Вид лікування 

QALY в учителів з функціональною патологією  

голосового апарату роки 

Прогнозована 

додаткова 

кількість років 

життя без 

зниження його 

якості 

В тому числі 

фізичного 

компоненту 

здоров’я (PH) 

В тому числі 

психологічного 

компоненту 

здоров’я (MH) 

Удосконалений 

алгоритм 

лікування 

7,3 4,5 10,3 

Стандартний 

алгоритм 

лікування 

5,6 4,1 5,4 
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Таким чином, загальна ефективність запропонованого нами комплексу 

заходів коливається від 14,39 % до 28,14 %, що говорить про високу його 

ефективність. Застосування заходів у лікувальній практиці дає змогу покращити 

загальне самопочуття вчителя, зміцнити стан професійного здоров’я, попередити 

або зменшити кількість рецидивів, підвищити працездатність, зменшити 

асигнування на лікування та реабілітацію, додати здорових років життя. 

 

5.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 

 

Проведені дослідження показали, що збільшення адаптаційних 

можливостей організму вчителів до норми знижує ризик розвитку патології 

голосових складок на 45%. При цьому в учителів зі стажем роботи в умовах 

впливу голосового навантаження до 20 років на 22%, а при стажі більшому за 

30років на 51%. Зменшенням рівня стресу S до норми можна зменшити кількість 

випадків порушення кровообігу в голосових складках на 50% і кількість випадків 

порушення тонусу на 24,8%. Вірогідність розвитку функціональних розладів 

голосого апарату при МСК 26,7±1,9 мл/хв./кг дорівнює 25%, при МСК 

20,0±4,0 мл/хв./кг – 75%, а при МСК меншому за 20,0 мл/хв./кг – 80%. Зниження 

показника МСК на одну метаболічну одиницю (МЕТ), збільшує ризик розвитку 

функціональних порушень голосових складок майже в 3 рази. Ризик розвитку 

функціональних порушень голосових складок при дозі шуму, що спричинений 

голосом викладача 64,2±0,7 дБА і менше – нульовий. При дозі шуму 64,2–

65,2 дБА ризик розвитку функціональних дисфоній складає 0,034, а при значенні 

65,2 дБА і більше, ризик складає 0,407. Зменшення дози шуму з 65,2 дБА до 

64,2 дБА зменшує ризик виникнення функціональних дисфоній на 0,37 у. о., а 

ризик розвитку хронічного ларингіту на 0,05 у. о. Для оцінки ефективності 

дослідження ми використали методологію, що запропонована Всесвітнім Банком 

в звіті «Інвестиції в здоров’я» у 1993 році. [254, 255]. DALY (disability adjusted life 

years) – це оцінка втрати років здорового життя внаслідок непрацездатності або 

передчасної смерті. Метод відображає популяційні ефекти від застосування 
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медичних технологій і використовується для «глобальних» економічних 

розрахунків. В нашому досліджені він малопридатний, та ми все ж оцінили роки 

життя, втрачені на інвалідність,на прикладах вчителя загально освітнього 

навчального закладу та вчителя типового ліцея міста Кривий Ріг, а також на 

прикладі вчителя, хворого на хронічний професійний ларингіт, для випадку, коли 

людина втрачає кількість DALY від моменту настання інвалідності (а) до віку 

смерті (а+L) за формулою: 

 (30) 

де, L – кількість років, що лишилось прожити вчителю від віку «а»,  

D –  ваговий коефіцієнт інвалідизації, в нашому випадку 0,22. 

Розрахунки показали, що по місту Кривий Ріг вчителі втрачають 378 років 

DALY, по типовому міському ліцею – 11,96 років DALY, а вчитель хворий на 

хронічний ларінгіт – 5,98 років DALY. До цього слід додати роки втрачені на 

гостру захворюваність, що може передувати інвалідизації. За нашими даними 

кількість випадків ГРВЗ серед вчителів одного ліцею в середньому становила на 

момент дослідження 54 випадки на рік, а середня кількість вчителів в досліджені 

42 особи. Середній педагогічний стаж в умовах впливу голосового навантаження 

до виникнення хронічного професійного захворювання гортані 20,8 років. Тоді 

для вчителів міста YLD=419,58 років, для вчителя ліцею 13,28 років, а для одного 

хворого на хронічний професійний ларингіт  6,64 роки DALY відповідно.  

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, стан здоров'я прийнято оцінювати не тільки 

з позицій важкості патологічного процесу, а й з точки зору впливу хвороби на 

самообслуговування, побутову та соціальну активність пацієнта [256]. Тому, на 

наш погляд лікарі повинні дбати не тільки про збільшення тривалості життя, а й 

про поліпшення його якості. Дослідження якості життя дозволяє отримати 

об'єктивні дані про стан здоров'я, при тривалому перебігу хронічних захворювань 

і доповнюють клінічні дані про характер впливу захворювання на якість життя 

пацієнта. 
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Нами проведено дослідження якості життя вчителів, які мають ознаки 

функціональних дисфоній (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15 

Коефіцієнт якості життя в учителів з функціональними дисфоніями 

 Коефіцієнт якості життя (КЯЖ) 

Вік, роки 
Група 

порівняння 

Хворі 

вчителі 

В тому числі 

фізичний 

компонент 

здоров’я (PH) 

В тому числі 

психологічний 

компонент 

здоров’я (MH) 

N 15 12 12 12 

21–30 0,92 0,701 0,791 0,655 

31–40 0,91 0,690 0,741 0,644 

41–50 0,90 0,667 0,719 0,587 

51–60 0,89 0,600 0,66 0,589 

61 і більше 0,85 0,486 0,483 0,499 

середня 0,894 0,629 0,678 0,595 
 

З урахуванням цього коефіцієнту КЯЖ ми оцінили YLD в учителів, що 

потерпають від функціональних дисфоній, а також в учителів, хворих на 

хронічний професійний ларингіт: таких, що мають педагогічний стаж в умовах 

впливу голосового навантаження до 22 років, стаж найбільш вірогідного розвитку 

професійного захворювання, і вік від 24 до 60 років. У жінок вчителів, старших 

від 50 років, важко відокремити вплив голосового навантаження від впливу 

гормональних і загальних вікових змін на стан голосового апарату, тому, за 

можливості, в розрахунок їх не брали (табл. 5.16).  

Таблиця 5.16 

Оцінка якості життя в учителів з функціональними дисфоніями після 

проведення профілактичних заходів 

 

Практично 

здорові, група 

порівняння 

Кількість років 

якісного життя 

В тому числі 

фізичний 

компонент  

здоров’я (PH) 

В тому числі 

психологічний 

компонент  

здоров’я (MH) 

Особи, які отримали професійне захворювання 

КЯЖ 0,906 0,686 0,750 0,628 
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Продовження таблиці 5.16. 

Початок 

функціональних 

розладів* роки 

QALY 

32,4 14,2 15,6 13,1 

Втрата здорової 

частки 

педагогічного 

стажу, років  

3,6 18,2 16,8 19,3 

 Особи, які страждають дисфоніями 

КЯЖ 0,9 0,665 0,727 0,619 

Кількість років 

здорового, 

якісного життя, 

роки QALY 

32,4 23,9 26,2 22,3 

Втрата здорової 

частки 

педагогічного 

стажу, років 

3,6 12,1 9,8 13,7 

Із них втрата 

якості життя за 

рахунок 

голосового 

навантаження, 

роки 

- 8,5 6,2 10,1 

* перші ознаки зниження якості життя при середньому стажі розвитку професійного 

захворювання 20,8 років. 

 

Із таблиці 5.16 видно, що найбільше страждає психологічний компонент 

здоров’я (MH). При наявності професійного захворювання тривалість здорової 

частки педагогічного стажу скорочується майже вдвічі в порівнянні з 

контрольною групою. Функціональні дисфонії на 26 % скорочують тривалість 

здорового педагогічного стажу. При цьому втрати здорової частки педагогічного 

стажу при наявності професійного захворювання в п’ять разів більші, ніж у групі 

порівняння, а при наявних функціональних дисфоніях ці втрати більші в 3,4 рази. 

Керування ризиком розвитку функціональних дисфоній (профілактика). 

Як показано на схемі управління ризиками, вчителям в залежності від 

стажу, віку, стану здоров’я і рівня стресу була запропонована програма 
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профілактики розвитку функціональних дисфоній, яка включала огляд і 

консультації лікаря отоларинголога, при потребі фоніатра та фонопеда, терапевта, 

кардіолога, психологічний тренінг у направленні арт – терапії (підтримуючий, 

ресурсостворюючий), фітнес програму, а також раціональну організацію робочого 

місця. В кінці учбового року ми провели повторну оцінку коефіцієнта якості 

життя у вчителів (табл. 5.17). 

Таблиця 5.17 

Коефіцієнт якості життя у вчителів з функціональними дисфоніями після 

проведення профілактичних заходів 

 Коефіцієнт якості життя (КЯЖ) 

Вік, роки 

Вчителі, що не 

мають змін в 

голосових 

складках 

Вчителі з 

функціональни

ми дисфоніями 

В тому числі 

фізичний 

компонент  

здоров’я (PH) 

В тому числі 

психологічний 

компонент  

здоров’я (MH) 

N 15 12 12 12 

21–30 0,92 0,953 0,913 0,982 

30–40 0,91 0,907 0,874 0,933 

41–50 0,90 0,900 0,848 0,851 

51–60 0,89 0,708 0,779 0,854 

середня 0,905 0,867 0,853 0,905 

 

За цими даними ми провели оцінку QALY (табл. 5.18). 

Таблиця 5.18 

Оцінка якості життя у вчителів з функціональними дисфоніями 

після проведення профілактичних заходів 

 

Практично 

здорові 

вчителі, що 

не мають 

змін в 

голосових 

складках 

QALY у вчителів з функціональними 

дисфоніями 

Прогнозована 

кількість років 

якісного життя 

В тому числі 

фізичного 

компоненту 

здоров’я (PH) 

В тому числі 

психологічног

о компоненту 

здоров’я (MH) 

Кількість 

спостережень N 
15 12 12 12 
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Продовження таблиці 5.18. 

КЯЖ 0,905 0,867 0,853 0,905 

Кількість років 

здорового, 

якісного життя, 

роки QALY 

32,6 31,2 30,7 32,6 

Втрата здорової 

частки 

педагогічного 

стажу, років 

3,4 4,8 5,3 3,4 

Із них втрата 

якості життя за 

рахунок 

голосового 

навантаження, 

роки 

- 1,4 1,9 0,0 

 

Оцінка ефективності запропонованих заходів профілактики наведена в 

табл. 5.19. 

Таблиця 5.19 

Оцінка ефективності запропонованих заходів профілактики 

Показники 

роки 

QALY у вчителів з функціональними дисфоніями 

Прогнозована 

кількість років 

якісного життя 

В тому числі 

фізичного компоненту 

здоров’я (PH) 

В тому числі 

психологічного 

компоненту здоров’я 

(MH) 

до після ефект до після ефект до після ефект 

Кількість 

років 

здорового, 

якісного 

життя, роки 

QALY 

23,9 31,2 7,3 26,2 30,7 4,5 22,3 32,6 10,3 

Втрата якості 

життя за 

рахунок 

голосового 

навантаження, 

роки 

8,5 1,4 7,1 6,2 1,9 4,3 10,1 0,0 10,1 
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Індивідуалізовані профілактичні заходи управління ризиками, збільшують 

здорову частку життя на 7,3 років і зменшують втрату років здорового життя, що 

визначається впливом голосового навантаження на 7,1 років. В тому числі для 

фізичного компоненту здоров’я (PH) на 4,5 і 4,3 роки і психологічного 

компоненту здоров’я (MH) на 10,3 та 10,1 років QALY відповідно. 

Вартість одного додаткового року QALY (здорового життя) 

ICUR=4837,00 грн, або 179,00 дол. США. Таким чином один долар вкладений в 

систему управління ризиками (профілактику) розвитку стійких змін голосового 

апарату дає додатково 14 днів здорового життя. Для психологічного компоненту 

здоров’я (MH) цей показник буде ще вигіднішим ICUR=3400 грн, або 126 доларів. 

Один долар вкладений в систему управління ризиками (профілактику) розвитку 

стійких змін голосового апарату дає додатково 29 днів QALY. 

Коефіцієнт відношення корисності до вартості (benefit-to-cost ratio) - Квк/в 

Квк/в= ∑[B/(1 +r)
 t
]/ ∑[С/(1+r) 

t
] (31), 

де В – загальна користь за період часу Т; 

С – загальна вартість за період часу Т; 

r – рівень дисконтування; 

n – число часових періодів. 

При цьому, якщо Квк/в>1,  то користь від впровадження заходів переважає 

затрати на їх впровадження і програма є вигідною. Втрата частини заробітної 

плати на лікарняні відшкодування за 20 років стажу в умовах впливу голосового 

навантаження (стажу з найбільшою чутливістю до впливу голосового 

навантаження) в наших дослідженнях склала 12 424,00 грн. Вартість одного курсу 

запропонованих заходів з професійного оздоровлення 2 110,00 грн. В середньому 

таких курсів за відповідний термін необхідно 35–42. 

Квк/в=((12424+ 2110*35) /(1+0,03))/(34340/(1+0,03))= 1312184/34340=2,5 

Таким чином, вигода від профілактики переважає затрати на неї (Квк/в>1), а 

користь від профілактики в 2,5 рази більша за затрати на лікування. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Наявні рівні професійної захворюваності на хронічний ларингіт, загальної 

захворюваності серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які 

призводять до інвалідизації та неможливості повноцінно займатись професійною 

діяльністю вимагають розробки та впровадження сучасних, ефективних заходів з 

керування ризиком, спрямованих на зниження захворюваності, збереження 

високого рівня працездатності та покращення умов праці. 

2. Удосконалений нами комплекс заходів з лікування та профілактики 

рецидивів функціональних розладів голосового апарату включає в себе 

медикаментозні препарати (емоксипін, квертин, стоматофіт А, інстиляції у 

гортань ефірної олії лимона на олії носії, фізіологічний розчин), лікувальну 

фонопедію, фізіотерапевтичне лікування (масаж шийно-комірцевої зони з 

додаванням ефірної олії лаванди, вібраційний масаж ділянки гортані і шиї, хвойні 

та валеріанові ванни (загальні) при гіпо та гіпертонусних станах відповідно, 

сольові ванни (ножні) при гіпертонусних станах, електросон), психологічні 

(робота з психологом), покращення зального стану (санаторно-курортне 

лікування). Загальна ефективність запропонованого нами комплексу коливається 

від 14,39% до 28,14%, що говорить про високу ефективність запропонованих 

заходів з керування ризиком виникнення рецидивів функціональних розладів 

голосового апарату. 

3. Проведені дослідження показали, що збільшення адаптаційних 

можливостей організму вчителів до норми знижує ризик розвитку патології 

голосових складок на 45%. При цьому у вчителів зі стажем в умовах впливу 

голосового навантаження до 20 років на 22%, а при стажі більшому за 30 років на 

51%. Зменшенням рівня стресу до норми можна зменшити кількість випадків 

порушення кровообігу в голосових складках на 50% і кількість випадків 

порушення тонусу голосових складок на 24,8%. 

4. Згідно розрахованих показників по м. Кривий Ріг вчителі втрачають 

378 років DALY. По типовому міському ліцею – 11,96 років DALY, а вчитель, 
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хворий на «професійний» ларингіт – 5,98 років DALY відповідно. До цього слід 

додати роки втрачені на гостру захворюваність, що передує професійній 

непридатності. 

5. При наявності професійного захворювання голосового апарату тривалість 

здорової частки педагогічного стажу скорочується майже вдвічі в порівнянні з 

контрольною групою. Наявність функціональних дисфоній – на 26% скорочує 

тривалість здорового педагогічного стажу. При цьому втрати здорової частки при 

наявності професійного захворювання в п’ять разів більші, ніж у групи 

порівняння, а при наявних функціональних дисфоніях більші в 3,4 рази. 

6. Індивідуалізовані профілактичні заходи керування ризиками збільшують 

здорову частку життя на 7,3 років і зменшують втрату років здорового життя, що 

визначається впливом голосового навантаження, на 7,1 років, в тому числі для 

фізичного компоненту здоров’я (PH) на 4,5 і 4,3, а для психологічного 

компоненту здоров’я (MH) на 10,3 та 10,1 років QALY відповідно. 

7. Один долар, вкладений в систему керування ризиком (профілактику) 

розвитку патології голосового апарату, дає додатково 14 днів здорового життя. 

Для психологічного компоненту здоров’я (MH) цей показник – 29 днів QALY. 

Вигода від профілактики переважає затрати на неї (Квк/в>1), а користь від 

профілактики в 2,5 рази більша за користь від лікування. 

Матеріали розділу 5 представлені в друкованих працях [257; 258]. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

(впровадження результатів у практику) 

 

 

На сьогодні в Україні нараховується близько 586,6 тис. учителів, які 

навчають понад 61 млн учнів у 21 тисячі загальноосвiтнiх шкіл. Основною метою 

праці вчителя є навчання та виховання підростаючого покоління, результатом 

якого є інтелектуальний, соціальний i фізичний розвиток особистості [2–5]. 

Проблема професійної патології голосу актуальна не лише для України, а й 

у всьому світі [1; 4; 8; 11; 19; 24; 28; 52; 58; 93]. 

Коло осіб, які потребують фоніатричної допомоги в наш час, постійно 

збільшується. До них належать учителі, професійні актори, співаки, диктори радіо 

та телебачення, викладачі, працівники сервісу [23; 24]. 

Основними напрямами діяльності вчителя є навчання й виховання учнів з 

урахуванням специфіки навчального предмета та віку школярів; стимулювання 

соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого 

вибору ними професії й формування готовності до функціонування в ринкових 

умовах; забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному 

закладі. Це підтверджено працями різних авторів [2; 4; 6–16]. 

Люди з проблемами голосу перебувають у працездатному віці (20–60 років), 

тому відновлення голосу має для них важливе соціальне значення. Так, згідно з 

проведеними дослідженнями [10; 25], ефективність комунікації на 41% залежить 

від візуальних уявлень, пов’язаних із зовнішнім виглядом, виразністю міміки, 

жестів, 52% забезпечується якістю голосу, моделюванням мовлення, лише 7% 

визначається семантикою слів, які вимовляються. Система освіти учня, в тому 

числі шляхом використання вчителем власного голосу, надає йому можливості 

для успішної соціалізації в суспільстві [24; 26]. 

Вчителі, як професійна група, відрізняються вкрай низькими показниками 

фізичного, соціального та психічного здоров’я, які знижуються пропорційно 

збільшенню педагогічного стажу [17; 27; 28–32; 33–47]. 
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Частота порушень голосу пов’язана з обсягом голосового навантаження. 

Збільшення тижневого голосового навантаження призводить до підвищення 

відсотка осіб зі швидкою стомлюваністю голосу: 42,3% учителів з невеликим 

голосовим навантаженням і 70,6% викладачів з навантаженням більше ніж 

40 годин, у середньому – 53,3% вчителів, що обстежувались [51]. 

Зі збільшенням стажу роботи в педагогів частіше зустрічаються першіння в 

горлі, афонія, осиплість голосу. Першіння в горлі й афонія мали місце в педагогів, 

які не дотримуються правил праці та відпочинку (59,1%) [25]. Найчастіше 

пацієнти з вузликами голосових складок скаржились на захриплість різного 

ступеня (100%), голосову втому (100%), подразнення, сухість у горлі (73,3%), 

клубок у горлі (46,6%) [52]. У результаті проведеного анкетування педагогів 

встановлено, що 68% опитаних відмічали порушення стану здоров’я. Основні 

скарги представлені суб’єктивними змінами голосомовного апарату (незалежно 

від простудних захворювань). Так, сухість та першіння в горлі відзначають у себе 

81,8% респондентів, а бажання відкашлятись, «прочистити горло» та сухий 

кашель без виділення мокротиння мали місце у 63,6%. Охриплість голосу 

спостерігалась у 54,5% осіб, які були залучені до анкетування. Часті й 

довготривалі втрати голосу відмічали в себе 36,4% педагогів. Відчуття клубка та 

швидку стомлюваність голосу мали 18,9% опитаних. На відсутність звучного 

голосу, короткочасну втрату голосу, садіння, лоскотання, печію в горлі, глухоту 

голосу, кашель з в’язким мокротинням та кашель зранку скаржились 9,1% 

респондентів. 

Середній вік хворих з вузликами голосових складок – 36,0±2,8 року, з 

передвузликовими станами голосових складок – 36,0±2,3 року, а з хронічною 

функціональною гіпотонусною дисфонією – 36,0±2,3 року, тобто всі перебувають 

приблизно в одному віці. В усіх групах переважали жінки, їх кількість становила 

70–80% [52; 53]. 

Серед учителів різних предметів найвищий відсоток стомлюваності голосу 

характерний для вчителів іноземної мови (59%), російської мови та літератури 

(58,2%), а також географії (57,6%), математики (57,5%) і вчителів початкових 
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класів (56,8%). Короткочасні зміни тембру голосу частіше мають місце в 

педагогів тих самих спеціальностей. Меншою мірою мали голосові розлади 

викладачі фізкультури (20%), праці та малювання (34%) [51]. У ході дослідження 

встановлено, що тривалість голосового навантаження за тиждень значно 

коливається залежно від дисципліни, статі викладача (жінки говорять більше), 

темпераменту викладача, обсягу матеріалу, що викладається, тематичного 

спрямування уроку (самостійна робота, лекція, діалог, читання віршів) і становить 

від 6,49±0,06 на уроці хімії (відсоток мовного навантаження становить 

31,70±0,35) до 10,93±1,20 на математичних дисциплінах (алгебра, геометрія), 

відсоток мовного навантаження – 51,56±4,00. Робота вчителя початкових класів 

супроводжується тривалістю голосового навантаження за тиждень 12,00±0,73 год, 

при цьому відсоток мовного навантаження за тиждень – 52,01±4,00%, що за 

показниками відсотка мовного навантаження перевищує допустимі значення. 

Поширеність хронічного ларингіту в групі професійного ризику досягає 

34%, а серед усієї патології вуха, горла та носа – 8,4–10%. Частота 

функціональних голосових порушень варіює від 13,7% до 70% (за різними 

дослідженнями) від загальної кількості осіб, які звернулись зі скаргами на 

порушення голосу. Тривалий перебіг функціональних порушень гортані 

призводить як до виникнення органічної патології голосового апарату, так і до 

розвитку загальних психоневрологічних розладів [23]. 

Праця вчителя за показниками важкості (робоча поза «стоячи», вимушені 

нахили корпусу більше ніж 30
0
) належить до 2-го класу допустимого, а за 

показниками напруженості (згідно з розрахованими балами – 3,63) –  

до 3-го ступеня 3-го класу шкідливого згідно з ДСНтаП «Гігієнічна класифікація 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженого 

наказом № 248 від 08.04.2014, що узгоджується з дослідженнями інших авторів 

[2; 19; 56]. 

Поглиблені дослідження стану умов праці вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів раніше не проводили. Тому нами було досліджено та 
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проаналізовано санітарно-гігієнічний стан умов праці вчителів і встановлено таке: 

параметри мікроклімату на робочому місці вчителя, як у теплий, так і в холодний 

період року, значно варіюють, що пов’язано з розташуванням кабінету (поверх, 

кутовий кабінет, місце вікон), наявністю або відсутністю централізованого 

опалення, і належать до 1-го ступеня 3-го класу шкідливого; під час написання 

матеріалу на дошці або у випадку витирання її сухою ганчіркою в повітрі робочої 

зони вчителя може утворюватись пил з вмістом кальцію карбонату, який є 

складовою шкільної крейди в концентрації від 0,012 мг/м
3
 до 0,068 мг/м

3
 із 

середнім значенням 0,03±0,00 мг/м
3
 при нормативному – 0,05 мг/м

3
, що належить 

до 2-го класу допустимого. Кальцію карбонат, потрапляючи на слизову оболонку 

верхніх дихальних шляхів та гортані, справляє подразнювальну дію, а в комплексі 

з наявними простудними захворюваннями, перенапруженням голосового апарату, 

несприятливим мікрокліматом може сприяти розвитку патологічного процесу в 

голосовому апараті вчителя. Особливістю сучасних шкіл є наявність 

металопластикових вікон, які сприяють герметизації приміщення та погіршують 

його вентиляцію, унаслідок чого в класах можуть накопичуватися хімічні 

речовини, які наявні в сучасних шкільних меблях, покритті підлоги та стін. Тому 

особливо важливим є використання в класах матеріалів, які мають відповідні 

гігієнічні сертифікати про якість. Еквівалентний рівень шуму на робочому місці 

вчителя науково-природничого ліцею перевищує допустимий на 35 дБА, що, 

згідно з Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими 

наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248, належить до 1-го ступеня 3-го класу 

шкідливого; при дослідженні санітарно-мікробіологічних показників повітря 

робочої зони в класі було встановлено, що загальне мікробне число протягом 

зміни поступово наростає від 569,33±174,55 мікроорганізмів при дослідженні з 

8:00–8:30 до 2333,33±209,13 мікроорганізмів при дослідженні з  

14:15–14:45, але не перевищує вимог санітарних показників (4500 мікроорганізмів 
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у м
3
). Таким чином, має місце поступове (протягом робочої зміни) забруднення 

повітря робочої зони вчителя біологічними агентами. 

Найбільш поширеною патологією голосового апарату в учителів м. Кривий 

Ріг є хронічний катаральний ларингіт (131,00±15,07 випадків), що становить 

20,93%, та хронічний гіпертрофічний ларингіт (190,20±22,61), що становить 

30,39%, що разом дорівнює 51,32% від загальної кількості захворювань 

голосового апарату в учителів [3; 4; 6; 23]. 

До функціональних змін голосового апарату належать фонастенія, афонія, 

гіпо- та гіпертонусна дисфонії, мутаційна дисфонія, крововилив у голосові 

складки з тимчасовим порушенням працездатності, що є передвісниками 

органічної патології голосового апарату, пов’язаної з професією. До органічних 

змін голосового апарату належать відшарування слизової голосових складок, 

післяопераційний фіброз гортані, хронічний катаральний ларингіт, хронічний 

гіпертрофічний ларингіт, хронічний гіперпластичний ларингіт, доброякісні 

новоутворення гортані, вузлики Кріка, передвузликовий стан, монохордити, які 

призводять до стійких порушень працездатності, потребують тривалого 

амбулаторного та стаціонарного лікування [56; 57]. 

Майже 70% випадків «професійного» ларингіту припадає на вікові групи  

46–50, 51–55 та 56–60 років. «Критичним» стажем роботи в умовах впливу 

голосового навантаження є стаж 10–19 років. Саме в цей період зареєстровано 

60% випадків «професійного» ларингіту. 

Коефіцієнт [с/з] є простим та ефективним при оцінюванні ризику можливих 

порушень голосової функції та може бути використаний, як скринінговий тест 

при виявленні пацієнтів з функціональними порушеннями голосоутворення під 

час проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів. 

Порушення інервації голосових складок має найбільше значення в перші 20 років 

стажу в умовах впливу голосового навантаження. У вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів у віці після 45 років виникнення функціональних розладів 

більш зумовлене іншими факторами. При профілактиці розвитку функціональних 
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дисфоній та керуванні ризиком їх розвитку потрібно враховувати ці особливості 

реагування організму жінки вчителя на вплив голосового навантаження. 

Особливості адаптаційної реакції організму й рівень емоційного стресу 

суттєво впливають на якість кровообігу в голосових складках учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Збільшення показника адаптаційний 

потенціал понад норму на 0,1 ум. од. призводить до зростання ризику розвитку 

патології голосових складок на 27,0%. Збільшення адаптаційних можливостей 

організму вчителів до норми знижує ризик розвитку патології голосового апарату 

на 45%. При цьому в учителів зі стажем голосового навантаження до 20 років – на 

22%, а при стажі більше ніж 30 років – на 51%. 

Знизивши рівень стресу (S) до норми, можна зменшити кількість випадків 

порушення кровообігу в голосових складках – на 50% і тонусу – на 24,8%. 

Доза шуму, що спричинена голосом учителя, має високий кореляційний 

зв'язок з професійним захворюванням голосових зв'язок та їх функціональними 

порушеннями, може бути використана для оцінювання голосового навантаження 

вчителів при оцінюванні умов праці, а також при оцінюванні й керуванні ризиком 

заподіяння шкоди здоров’ю. 

Дозу голосового навантаження 64,2±0,7 дБА можна орієнтовно розглядати 

як безпечну (ризик отримати функціональні порушення голосових зв'язок 

нульовий), 64,4±0,7 дБА – як пограничну (ризик розвитку функціональних 

дисфоній – 0,034), а 65,2±0,7 дБА і більше – як небезпечну (ризик розвитку 

функціональних дисфоній – 0,407). 

Коефіцієнт кореляції між МСК і кількістю осіб зі змінами в голосових 

зв’язках становить -0,93 (р≤0,05), що вказує на суттєвий внесок цього показника в 

рівень захворюваності. 

Імовірність змін у голосових складках при МСК 26,7±1,9 мл/хв/кг дорівнює 

25%, при МСК 20,0±4,0 мл/хв./кг – 75%, а при МСК менше ніж 20,0 мл/хв/кг – 

80%. Зниження МСК на одну метаболічну одиницю МЕТ збільшує ризик 

розвитку функціональних порушень голосових складок майже в 3 рази. 
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Коефіцієнт структури голосу, а саме його відхилення від оптимального 

значення, залежить від дози голосового навантаження й може бути цінним 

маркером при діагностиці дисфоній у вчителів жіночої статі віком до 45 років. 

Найбільш інформативними щодо функціональних змін у зв’язках є спектр і 

структура звуку [з]. Найбільший вплив на величину відхилення звуку [з] від 

оптимального значення мають особи з патологічним типом еволютивної 

конституції, з показниками рівня стресу більше ніж 1,12 ум. од., з порушенням 

вегетативного балансу (особи з хронічним перевтомленням або перезбудженням), 

з незадовільними адаптаційними можливостями. Коефіцієнт структури звуку [з] є 

статистично надійним параметром для визначення ризику, що припускається. 

Наявні рівні професійної захворюваності на хронічний ларингіт, загальної 

захворюваності серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів, які 

призводять до інвалідизації та неможливості повноцінно займатись професійною 

діяльністю, вимагають розробки та впровадження сучасних, ефективних 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності, 

збереження високого рівня працездатності й покращення умов праці. 

Встановлено найбільш значущі фактори ризику, що спричиняють 

погіршення стану здоров’я вчителя та розвиток професійного ларингіту (умови 

праці; стан здоров’я; психофізіологічний дискомфорт (стрес)) та запропоновано 

комплекс лікувально-профілактичних заходів з керування ризиком розвитку 

хронічного ларингіту в учителів. 

Удосконалений нами комплекс заходів з лікування та профілактики 

рецидивів функціональних розладів голосового апарату включає в себе 

медикаментозні препарати (Емоксипін, Кверцетин, Стоматофіт А, інсталяції в 

гортань ефірної олії лимону на олії носії, фізіологічний розчин), лікувальну 

фонопедію, фізіотерапевтичне лікування (масаж шийно-комірцевої зони з 

додаванням ефірної олії лаванди, вібраційний масаж ділянки гортані та шиї, 

хвойні та валеріанові ванни (загальні) при гіпо- та гіпертонусних станах 

відповідно, сольові ванни (ножні) при гіпертонусних станах, електросон), 
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психологічні (робота з психологом), покращення зального стану (санаторно-

курортне лікування). 

Оскільки особи з функціональними розладами голосового апарату, в першу 

чергу, звертаються по медичну допомогу до сімейного лікаря, то запропонований 

нами комплекс заходів рекомендовано застосовувати лікарями первинної ланки, а 

саме терапевтами та сімейними лікарями. Але це не виключає можливості 

застосовувати ці заходи й у ЛОР-лікаря та фоніатра. 

Загальна ефективність запропонованого комплексу заходів з лікування та 

профілактики рецидивів функціональних розладів голосового апарату 

коливається від 14,39% до 28,14%, що свідчить про високу ефективність, а його 

застосування надасть змогу покращити загальне самопочуття вчителя, зміцнити 

стан здоров’я, запобігти або зменшити кількість рецидивів, підвищити 

працездатність, зменшити асигнування на лікування й реабілітацію, додати 

здорових років життя. 

Проведені дослідження показали, що збільшення адаптаційних 

можливостей учителів до норми знижує ризик розвитку патології голосових 

складок на 45%. При цьому в учителів зі стажем роботи в умовах впливу 

голосового навантаження до 20 років на 22%, а при стажі більше ніж 30 років – на 

51%. Знизивши рівень стресу до норми, можна зменшити кількість випадків 

порушення кровообігу в голосових складках – на 50% і тонусу – на 24,8% 

відповідно. 

У м. Кривий Ріг вчителі втрачають 378 років DALY; у типовому міському 

ліцеї – 11,96 року DALY, а вчитель, хворий на професійний ларингіт, – 5,98 року 

DALY. До цього варто додати роки, втрачені на гостру захворюваність, що, як 

вказано вище, передує інвалідизації. 

За наявності професійного захворювання тривалість здорової частки 

педагогічного стажу скорочується майже вдвічі порівняно з контрольною групою. 

Наявні функціональні захворювання голосового апарату на 26% скорочують 

здоровий педагогічний стаж. При цьому втрати здорової частки за наявності 
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професійного захворювання в п’ять разів більші, ніж у групі порівняння, а при 

наявних функціональних дисфоніях – в 3,4 разу. 

Індивідуалізовані профілактичні заходи управління ризиками збільшують 

здорову частку життя на 7,3 року і зменшують втрату років здорового життя, що 

визначається впливом голосового навантаження на 7,1 року, у тому числі для 

фізичного компонента здоров’я (PH) – на 4,5 і 4,3, психологічного компонента 

здоров’я (MH) – на 10,3 та 10,1 років QALY відповідно. 

Один долар, вкладений у систему керування ризиком (профілактику) 

розвитку патології голосового апарату, дає додатково 14 днів здорового життя. 

Для психологічного компонента здоров’я (MH) цей показник – 29 днів QALY. 

Вигода від профілактики переважає витрати на неї (Квк/в>1), а користь від неї в 

2,5 рази більша за користь від лікування. 

Упровадження результатів роботи в практику. Матеріали роботи розглянуті 

та внесені до комплексного плану з керування ризиком розвитку хронічного 

ларингіту вчителів загальноосвітніх начальних закладів м. Кривий Ріг у 2018 р. 

Відповідно до акту впровадження № 1 від 17.10.2018, № 2 від 09.11.2018 та № 3 

від 18.12.2018 за результатами досліджень реалізовано заходи з покращення 

організації та проведення попередніх і періодичних медичних оглядів вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі подано нове вирішення актуального завдання 

сучасної профілактичної медицини – зниження ризику виникнення професійної 

патології голосового апарату на підставі обґрунтування допустимого голосового 

навантаження в учителів загальноосвітніх навчальних закладів. 

1. Визначено, що для умов праці вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів характерний комплексний вплив шкідливих виробничих факторів, які 

можуть досягати 3 ступеня 3 класу шкідливого за показниками напруженості 

праці (згідно з розрахованим балом 3,63), 2 ступеня 3 класу шкідливого за 

навантаженням на голосовий апарат, сумарною кількістю годин, з напруженням 

голосового апарату протягом тижня (27,52±3,54 години), 1 ступеня 3 класу 

шкідливого за еквівалентним рівнем шуму та несприятливим мікрокліматом, 

особливо в перехідний і холодний періоди року. 

2. Під час аналізу захворюваності в учителів загальноосвітніх навчальних 

закладів встановлено, що найбільш поширеною патологією є гіпертрофічний 

ларингіт (190,20±22,61 випадки на 10 тис.) та хронічний катаральний ларингіт 

(131,00±15,07 випадки на 10 тис.), що становить 51,32 % від загальної кількості 

захворювань голосового апарату. «Критичним» стажем роботи в умовах впливу 

голосового навантаження, при якому зареєстровано близько 60 % випадків 

«професійного» ларингіту, є стаж 10–19 років. 

3. Рівень ризику розвитку хронічного ларингіту є найбільшим у вікових 

групах 51–54 (AR=0,21) років та 55–60 років (AR=0,22) і стажовій групі 20–

24 роки (RR=20) з етіологічною часткою відповідного ризику 95 %. У стажовій 

групі 15–19 років умовна вірогідність змін у голосових складках (з відношенням 

шансів захворіти на хронічний ларингіт за наявності змін у голосових складках 

OR=18) сягає 0,22. Найвища вірогідність патологічних змін у голосових складках 

(0,51) має місце в стажовій групі 35 і більше років. Кореляційний зв’язок між 

стажем голосового навантаження до виникнення захворювання та віком початку 
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голосового навантаження високий (r=-0,86), а тривалість «шкідливого» стажу на 

74 % детермінована віком учителя. 

4. Стажова доза голосового навантаження для безпечного стажу становить 

64,2±0,7 дБА з вірогідністю розвитку хронічного ларингіту 0 (AR=0), для 

пограничного – 64,4±0,7 дБА з вірогідністю 0,0014 (AR=0,034), для небезпечного 

– 65,2±0,7 дБА з вірогідністю 0,0512 (AR=0,407). Кореляція між стажовою дозою 

голосового навантаження та вірогідністю захворіти на хронічний ларингіт є 

високою (r=0,84; p=0,11; r2=70,6 %). Сила зв’язку за шкалою Чеддока – висока. 

Кореляція між ризиком розвитку функціональних порушень голосових складок та 

дозою голосового навантаження також є високою (r=0,784; p=0,047; r2=61,5 %). 

Сила зв’язку за шкалою Чеддока – висока. 

5. На підставі отриманих у ході дослідження даних і встановлених 

закономірностей розроблено та впроваджено комплекс науково обґрунтованих 

лікувально-профілактичних і санітарно-гігієнічних заходів, який надає змогу 

збільшити здорову частку життя на 7,3 року й зменшити втрати років здорового 

життя, що визначається впливом голосового навантаження на 7,1 року. Зокрема, 

для фізичного компонента здоров’я (PH) – на 4,5 і 4,3, і психологічного 

компонента здоров’я (MH) – на 10,3, 10,1 року QALY відповідно. 
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Додаток Б 

 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ - ПІВМ 

 ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

__________________________________________________ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Посадова інструкція розроблена з врахуванням рекомендацій організації 

служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти та науки 

України.  

1.2. Призначення та звільнення, на посаду учителя (учителя математики), 

виконується начальником відділу освіти за погодженням  директора школи.  

1.3. Учитель математики повинен мати повну або базову вищу педагогічну 

освіту. 

1.4. Учитель підпорядковується директору школи та заступнику директора 

школи з навчально-виховної роботи.  

1.5. У своїй діяльності вчитель керується такими нормативно – правовими 

документами як: конституція і закони України; указами Президента України; рішеннями 

Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і 

виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної 

безпеки; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку; наказами і 

розпорядженнями директора; цією Інструкцією; Колективним трудовим договором; 

Конвенцією про права дитини. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

2.1. Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального 

предмета, проводить уроки й інші  навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно 

з розподілом навчального навантаження, забезпечує під  час занять належний порядок і 

дисципліну.  

2.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, 

власного поурочного плану і розкладу занять, використовує при цьому різноманітні 

прийоми, методи й засоби навчання.  

2.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного 

освітнього стандарту.  

2.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального 

процесу.  

2.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає 

заходів щодо надання першої  долікарської допомоги.  

2.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення 

навчального процесу, а також доводить до відома адміністрації про всі недоліки в 

забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.  

2.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з 

обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів.  

2.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.  

2.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці. 
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2.10. Веде в установленому порядку тематичне, календарне та поурочне планування, 

класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів 

за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний та електронний журнали і 

щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.  

2.11. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи 

з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.  

2.12. Замінює на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням 

директора, заступника директора  школи з навчально-виховної роботи.  

2.13. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, 

інших правових актів школи.  

2.14. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.  

2.15. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну 

кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об'єднання та інших формах 

методичної роботи, які прийняті в школі. 

2.16. Постійно працює над вдосконаленням власної інформаційної компетентності. 

Застосовує сучасні  інформаційно-комунікаційні технології у практичній педагогічній 

діяльності.  

2.17. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться 

адміністрацією школи.  

2.18. Бере участь в організації та проведенні предметних олімпіад, зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

2.19. Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а 

також за 30 хв. до початку і протягом 30 хв. після закінчення занять.  

2.20. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).  

2.21. Проходить медичне обстеження, стосовно графіку його проведення.  

2.22. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу 

вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях  

2.23. Організовує поповнення кабінету математики обладнанням, приладами та 

іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності під відповідальність на збереження 

на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання  підзвітного майна. 

2.24.Розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 3 роки) інструкції з 

охорони праці, подає  їх на затвердження директору.  

2.25. Контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, 

медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань 

забезпечення безпеки життєдіяльності.  

2.26. Не допускає проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я 

учнів і працівників школи, з  повідомленням про це заступника директора з навчально-

виховної роботи.  

2.27. Вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх 

в угоду з охорони праці. 

2.28. Учитель математики працює в режимі виконання встановленого йому 

навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в 

обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка 

визначена його посадовими обов'язками. 

2.29. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією 

школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не 

перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Замінює у встановленому 
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порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно  тарифікації 

(в залежності від тривалості заміни).  

2.30. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і 

організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.  

2.31. Систематично оцінює інформацією з питань, які входять до його 

компетентності, з адміністрацією і  педагогічними працівниками школи.  

 

3. ПРАВА 

Вчитель математики має право: 

3.1. Приймати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом 

школи.  

3.2. Захищати професійну честь та гідність.  

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його 

діяльності, надання відповідних  пояснень.  

3.4. Захищати інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у 

випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм 

професійної етики.  

3.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком 

випадків, передбачених законом.  

3.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних 

посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів, що є 

продуктивними і не суперечать методиці викладання предмета. Впровадження в освітній 

процес інформаційно-комунікаційних технологій.  

3.7. На підвищення своєї кваліфікації.  

3.8. На проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати 

її у випадку успішного  проходження атестації.  

3.9. На надання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання 

розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати 

учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і 

Правилами внутрішнього розпорядку школи. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

У встановленому Законодавству Україну порядку вчитель несе відповідальність 

за: 

4.1.Реалізацію не в повному об'ємі навчальних програм у відповідності з навчальним 

планом і розкладом занять; життя і здоров'я учнів під час навчального процесу; 

дотримання прав і свобод учнів.  

4.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил 

внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та 

інших локальних нормативних актів, посадових  обов'язків, встановлених цією 

Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку,  визначеному 

трудовим законодавством. 

4.3.За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з 

фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого 

аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим 

законодавством і Законом України ”Про освіту”.  
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4.4.За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки, у зв'язку з 

виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків, учитель несе матеріальну 

відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.  

 

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

5.1. Вчитель  повинен мати відповідну фахову освіту; забезпечувати нормативні 

рівні і стандарти навчального-виховної роботи, відповідати загальним етичним та 

культурним вимогам до педагогічних працівників.  

5.2. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з 

предмету і раз на три роки – з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і 

присвоєнням кваліфікаційної категорії. 

5.3. Учитель математики - “спеціаліст другої категорії” відповідає вимогам, 

встановленим до працівника з кваліфікаційною категорією “спеціаліст”, та який 

постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та 

індивідуальний підхід до учнів; інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні 

ресурси у навчально-виховному процесі;  володіє сучасними освітніми технологіями, 

методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної 

(позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовує інноваційні технології 

у навчально-виховному процесі; знає основні нормативно-правові акти у галузі освіти; 

користується авторитетом серед колег, учнів та їх батьків. 

5.4. Учитель математики “спеціаліст першої категорії” відповідає вимогам, 

встановленим до працівника з кваліфікаційною категорією “спеціаліст другої категорії”, 

та який використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації 

навчального процесу; інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у 

навчально-виховному процесі; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з 

урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджує 

передовий педагогічний досвід; формує  навички самостійно здобувати знання й 

застосовувати їх на практиці; уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал; уміє 

аргументувати свою позицію та володіє  ораторським мистецтвом. 

5.5. Учитель математики - “спеціаліст вищої категорії” відповідає вимогам, 

встановленим до працівника з кваліфікаційною категорією “спеціаліст першої 

категорії”, використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні 

ресурси у навчально-виховному процесі; та який володіє інноваційними освітніми 

методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному 

середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання; вміє продукувати 

оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку 

(навчальних занять); активно впроваджує форми та методи організації навчально-

виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; 

вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному 

закладі. 

 

6. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

Вчитель повинен знати: 

6.1. Вимоги чинного законодавства. 

6.2. Основні напрямки та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки. 

6.3. Державну мову. 

6.4. Особливості організації  навчально-виховного процесу і методи управління ним. 

6.5. Теорію та методику навчання і виховання, навчальні плани, програми. 
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6.6. Педагогіку, загальну та вікову психологію, фізіологію дітей та підлітків. 

6.7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

6.8. Вимоги до ведення навчальної документації школи. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

Учитель взаємодіє з: 

- учнями, їхніми батьками або особами, які їх заміняють; 

- заступником директора з НВР; 

- адміністрацією навчального закладу; 

- педагогічним колективом; 

- методичними об’єднаннями, циклічними групами. 

 

 

Посадову інструкцію отримав(ла) і з її змістом ознайомлений(на) 

__________________ «___» ________ 20___ року. 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ - ПІПК 

 ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

__________________________________________________ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Під час розробки інструкції враховані рекомендації з організації служби 

охорони праці в освітніх закладах  системи Міністерства освіти і науки України. Дана 

інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх вчителів початкових класів. 

1.2. Учитель призначається або звільняється начальником відділу освіти за 

погодженням з директором школи. 

1.3. Учитель повинен мати педагогічну освіту (базову, вищу)  із спеціальності 

«Викладання в початкових класах». 

1.4. Учитель підпорядковується безпосередньо директорові школи та  заступнику 

директора з навчально-виховної роботи. 

1.5. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, 

указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів 

управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами 

охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і 

локальними правовими актами школи (в тому числі правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, даною інструкцією), 

трудовим контрактом. Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини. 

 

2. ФУНКЦІЇ 

Основними напрямками діяльності вчителя є: 

 2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмету і 

віку школярів. 

 2.2. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в 

навчальному закладі. 

 

3. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ 

Вчитель початкових класів: 

3.1. Планує і організовує навчальну діяльність учнів та здійснює їх виховання. 

3.2. Впроваджує у свою практику педагогічні інновації. 

3.3. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення 

їх індивідуальних  особливостей. 

3.4. Забезпечує збереження і зміцнення здоров’я учнів. 

3.5. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного 

освітнього стандарту початкової загальної освіти. 

3.6. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них 

навички культури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, повагу до 

прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від 

шкідливих звичок. 

3.7. Дотримується в стосунках з учнями їх прав і свобод. 

3.8. Веде у встановленому порядку тематичне, календарне та поурочне планування 

навчальної та виховної роботи, класну документацію, здійснює поточний контроль 

відвідування і успішності учнів, виставляє оцінки в класний журнал, щоденник учня, 

своєчасно надає адміністрації школи звітні дані. 
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3.9.  Допускає у визначеному порядку на уроки та позакласні заходи представників 

адміністрації з метою контролю  і оцінки свої діяльності. 

3.10. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно з розпорядженням 

директора або заступника директора  з навчально-виховної роботи. 

3.11. Бере участь у роботі педагогічної ради школи. 

3.12. Проходить періодичний медичний огляд. 

3.13. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну 

кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об′єднань та інших формах методичної 

роботи. 

     3.14. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях.  

Надає учням та оточуючим приклади поведінки відповідно до високого громадського 

статусу педагога. 

     3.15. Створює умови для безпечного проведення навчального процесу, ретельного 

дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно 

ставить до відома адміністрацію закладу про випадки  виявлення в учнів зброї, пожежо- 

і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних речовин. 

3.16. Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, 

вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги. 

3.17. Чергує в школі відповідно до графіка чергувань на перервах між заняттями, а 

також за 30 хв. до початку і протягом 30 хв. після закінчення занять. 

3.18. Підтримує постійний зв′язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють). 

     3.19. Вносить пропозиції щодо поліпшення умов проведення освітнього процесу. 

     3.20. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією в 

класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів. 

3.21. Веде в установленому порядку тематичне, календарне та поурочне планування, 

класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів 

за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний та електронний журнали і 

щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.  

 

4.ПРАВА 

Учитель має право: 

     4.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом 

школи. 

     4.2. На захист професійної честі й гідності. 

     4.3. Знайомитися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, 

давати свої пояснення. 

     4.4. Захищати свої інтереси самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, 

у випадку дисциплінарного  чи службового розслідування, пов′язаного з порушенням 

педагогом норм професійної етики. 

     4.5. Підвищувати у встановленому порядку свою професійну кваліфікацію. 

     4.6. Атестуватись на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію. 

     4.7. Давати учням під час занять і перерв обов′язкові розпорядження, які стосуються 

організації навчально- виховного процесу і дотримання дисципліни. 

     4.8. Вільно вибирати форми, методи, засоби навчання і виховання, що є 

продуктивними і не суперечать методиці викладання предмета. 

 



202 

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Учитель несе відповідальність за життя і здоров′я учнів класу, за порушення їхніх 

прав і свобод, визначених законодавством України. 

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил 

внутрішнього  внутрішнього розпорядку школи, законних розпоряджень директора 

школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов′язків, визначених даною 

Інструкцією, несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим 

законодавством. 

    5.3. За використання, у тому числі одноразове, методів виховання, пов′язаних з 

фізичним і (чи) психічним насиллям  над особистістю учня, а також вчинення іншого 

аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим 

законодавством і Законом України «Про освіту».  

5.4. За навмисне спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у 

зв′язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов′язків вчитель несе 

матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (чи) 

цивільним законодавством. 

 

6.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

 6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у 

відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових 

загальношкільних заходах, самостійно планує свою діяльність, яка визначена його 

посадовими обов'язками. 

     6.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією 

школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не 

перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Замінює у встановленому 

порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно тарифікації 

(в залежності від тривалості заміни). 

     6.3. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи 

вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному 

класі. 

     6.4. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і 

організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. 

6.5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його 

компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи. 

 

7. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
7.1. Вчитель  повинен мати відповідну фахову освіту; забезпечувати нормативні рівні 

і стандарти навчально-виховної роботи, відповідати загальним етичним та культурним 

вимогам до педагогічних працівників.  

7.2. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету і 

раз на три роки – з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням 

кваліфікаційної категорії. 

7.3.  Учитель «спеціаліст» повинен забезпечувати засвоєння учнями навчальних 

програм; знати основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології, теоретичні 

основи та сучасні досягнення науки з предметів, які викладає, використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі; вміти 

вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакти з учнями, батьками, 

колегами по роботі; дотримуватись педагогічної етики, моралі. 
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7.4. Учитель - “спеціаліст другої категорії” відповідає вимогам, встановленим до 

працівника з кваліфікаційною категорією “спеціаліст”, та який постійно вдосконалює 

свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до 

учнів; інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-

виховному процесі;  володіє сучасними освітніми технологіями, методичними 

прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) 

роботи та їх якісним застосуванням; застосовує інноваційні технології у навчально-

виховному процесі; знає основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користується 

авторитетом серед колег, учнів та їх батьків. 

7.5. Учитель - “спеціаліст першої категорії” відповідає вимогам, встановленим до 

працівника з кваліфікаційною категорією “спеціаліст другої категорії”, та який 

використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального 

процесу; інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-

виховному процесі; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням 

особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджує передовий 

педагогічний досвід; формує  навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх 

на практиці; уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал; уміє аргументувати 

свою позицію та володіє  ораторським мистецтвом. 

7.6. Учитель  - “спеціаліст вищої категорії” відповідає вимогам, встановленим до 

працівника з кваліфікаційною категорією “спеціаліст першої категорії”, використовує 

інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному 

процесі; та який володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно 

їх використовує та поширює у професійному середовищі; володіє широким спектром 

стратегій навчання; вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують 

нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджує форми 

та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну 

самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-

виховного процесу в навчальному закладі. 

 

8. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

Вчитель повинен знати: 

8.1. Вимоги чинного законодавства. 

8.2. Основні напрямки та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки. 

8.3.  Державну мову. 

8.4. Особливості організації  навчально-виховного процесу і методи управління ним. 

8.5. Теорію та методику навчання і виховання, навчальні плани, програми. 

8.6. Педагогіку, загальну та вікову психологію, фізіологію дітей та підлітків. 

8.7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

8.8. Вимоги до ведення навчальної документації школи.              

 

 

Посадову інструкцію отримав(ла) і з її змістом ознайомлений(на): 

__________________ «___» ________ 20___ року. 
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Додаток Б 

Таблиця А.1 

Показники важкості трудового процесу вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

№  з/п Показники важкості трудового процесу Виміряне 

значення 

Нормативне 

значення 

1 2 3 4 

 

1 

Важкість праці 

Загальні енергозатрати організму, Вт 
  

1.1 Зовнішнє фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях 

механічної роботи за зміну, кг/м (Вт) 

- - 

1.1.1 

 

 

 

При регіональному навантаженні (з переважною участю м'язів рук та 

плечового суглоба):  

для чоловіків 

                                                      для жінок 

 

 

 

3,00±1,00 

 

 

 

до 13,5 

1.1.2 При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, тулуба, ніг):  

                                              для чоловіків 

                                                  для жінок 

 

 

- 

 

  

до 31,5 

2 Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну, кг: 

                                           для чоловіків 

                                                 для жінок 

 

 

3,00±0,50 

 

 

до 5 

3 Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)   

3.1 При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук) 10 000,00± 

1250,00 

 

до 20 000 

3.2 При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю 

м'язів рук та плечового суглоба) 
1 000,00± 

134,00 

 

до 10 000 

4 Статичне навантаження* 

Величина статичного навантаження за зміну при утри- 

манні вантажу, докладанні зусиль, кг/с:       

 

 

 

 

 

4.1 Однією рукою:                                                            для чоловіків 

                                                 для жінок 
1 000,00± 

235,00 до 11 000 

4.2 Двома руками:                                                            для чоловіків  

                                                  для жінок 
 

100,00±21,00 

 

до 22 000 

4.3 За участю м’язів тулуба та ніг:                                 для чоловіків 

                                                       для жінок 
 

500,00±29,00 

 

до 26 000 

5 Робоча поза  

  

вільна зручна поза, 

можливість зміни 

пози («сидячи-

стоячи») за 

бажанням 

працівника;  

 

поза стоячи  

51,30±5,97 % 

вільна зручна поза, 

можливість зміни 

пози («сидячи-

стоячи») за 

бажанням 

працівника; 

перебування в позі 

«стоячи» до 40% 

часу зміни 

6 Нахили тулуба (вимушені, більше 30°), кількість за зміну 65,00±13,00 до 50 

7 

 

7.1 

7.2 

Переміщення у просторі  (переходи, обумовлені технологічним 

процесом, протягом зміни), км 

По горизонталі 

По вертикалі 

 

 

1,00±0,10 

0,50±0,10 

 

 

до 4 

до 2 

 

 



 

Таблиця А.2 

Показники напруженості трудового процесу вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

№ п/п Показник напруженість праці Виміряне значення 
Нормативне 

значення 

Відношення 

виміряних значень 

(ступеню шкідливості) 

до нормативних 

Коефіцієнт 

значимості 

показника 

Бали 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Інтелектуальні навантаження       

1.1 

Зміст роботи
 

Евристична(творча) діяльність, вимагає 

вирішення складних завдань за відсутності 

алгоритму;особисте керівництво в 

складних ситуаціях 

Рішення простих 

альтернативних завдань 

згідно з інструкцією  

2 0,15 0,30 

1.2 

Сприймання сигналів (інформації) та їх 

оцінка
 

Сприймання сигналів з наступною 

комплексною оцінкою взаємопов’язаних 

параметрів. Комплексна оцінка всієї 

виробничої діяльності 

Сприймання сигналів с 

наступною корекцією дій та 

операцій  

2 0,15 0,30 

1.3 
Розподіл функцій за ступенем складності 

завдання
 

Контроль та попередня робота з розподілу 

завдань іншим особам 

Обробка,виконання завдання 

та його перевірка   

2 0,15 0,30 

1.4 

Характер виконуваної роботи
 

Робота в умовах дефіциту часу та 

інформації з підвищеною відповідальністю 

за кінцевий результат 

Робота за встановленим 

графіком з можливим його 

корегуванням під час 

діяльності  

2 0,15 0,30 

2 Сенсорні навантаження      

2.1 
Тривалість зосередження уваги (у % від 

часу зміни) 
52,00±13,00 51-75 - - - 

2.2 

Щільність сигналів (світових, звукових) та 

повідомлень в середньому за 1 годину 

роботи 

382,8±217,9* 151 - 300 1,28 1 1,28 

2.3 Навантаження на зоровий аналізатор
 

     

2.3.1 

Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від 

очей працюючого до об'єкта розрізнення не 

більше 0,5 м), мм, % часу зміни
 

Більше 5 мм 100 % часу 5,0 – 1,1 мм більше 50 % 

часу; 1,0 – 0,3 мм до 50 % 

часу; менше 0,3 мм до 25 % 

часу  

- - - 

2.3.2 
Спостереження за екранами відео 

терміналів, годин за зміну
 

- До 4 - - - 

2.4 

Навантаження на слуховий аналізатор (при 

виробничій необхідності сприйняття мови 

чи диференційованих сигналів) 

 

94,00±1,00 

Розбірливість слів та 

сигналів від 90 % до 70 % 

- - - 
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Продовження таблиці А.2. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5. 

Навантаження на голосовий апарат, 

сумарна кількість годин, з напруженням 

голосового апарату протягом тижня 

9,49±1,63 Від 16 до 20  - - - 

3 Емоційне навантаження       

3.1 

Ступінь відповідальності за результат своєї 

діяльності. 

Значущість помилки
 

Є відповідальним за функціональну якість 

основної роботи (завдань). Вимагає 

виправлень за рахунок додаткових зусиль 

всього колективу (групи, бригади тощо) 

Є відповідальним за 

функціональну якість 

допоміжних робіт (завдань). 

Вимагає додаткових зусиль з 

боку керівництва (бригадира, 

майстра тощо) 

1 0,15 0,15 

3.2 
Ступінь ризику для власного життя та 

інших осіб 
Виключений Виключений - - - 

3.3 
Ступінь відповідальності за безпеку інших 

осіб 
Є відповідальним за безпеку Виключений 1 1 1 

4 Монотонність навантаження      

4.1 

Кількість елементів (прийомів), необхідних 

для реалізації 

простого завдання або в операціях, які 

повторюються багаторазово  

18,00±1,00 10 – 6 - - - 

4.2 

 

Тривалість виконання простих виробничих 

завдань чи операцій, що повторюються, с 
50,00±5,00 

 

100 – 25 - - - 

4.3 

Монотонність виробничої обстановки, час 

пасивного спостереження за технологічним 

процесом в % від часу зміни 

20,00±1,50 76 – 90 - - - 

5 Режим праці      

5.1 

5.2 

Тривалість робочого дня, год 

Змінність роботи 
6 

Однозмінна робота (без нічної зміни) 

8 

Двозмінна робота (без нічної 

зміни) 

- - - 

 Загальна оцінка напруженості праці      3,63 

* – показник «щільність сигналів (світових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи» наведено згідно Латіна Г. О. Оцінка напруженості 

трудового процесу вчителя загальноосвітнього навчального закладу / Латіна Г. О. // Український журнал з проблем медицини праці. – 2006. – № 4 (8). – С. 35–40.  
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Таблиця 3.4 

Санітарно-мікробіологічних показників повітря робочої зони вчителів протягом робочої зміни 

№ 
Досліджуваний 

показник 

До початку робочої зміни (уроки) 

(8:00–8:30) 

Середина робочої зміни (уроки) 

(11:45–12:15) 

Після робочої зміни (уроки) 

(14:15–14:45) 

Кількість 

замірів 

Результат 
Кількість 

замірів 

Результат 
Кількість 

замірів 

Результат 

min max 
Середнє 

M±m 
min max 

Середнє 

M±m 
min max 

Середнє 

M±m 

1 Staphylococcus 

aureus 6 н/в н/в н/в 6 н/в н/в н/в 6 н/в н/в н/в 

2 Плісняві 

грибки 6 н/в н/в н/в 6 н/в н/в н/в 6 н/в н/в н/в 

3 Загальне 

мікробне число 

бактерій 

6 288 1104 569.33±174.55 6 1160 1600 1356.67±90.94 6 2000 3200 2333.33±209.13 

4 Норма 

бактерій в 

зимовий період 

6 
  

4500 м
3 

6   4500 м
3
 6   4500 м

3
 



 

 

Рис. 2.1. Обєкти та обсяги дослідження

І етап – санітарно-гігієнічні дослідження умов праці вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Кривий Ріг 

Аналіз результатів досліджень повітря робочої зони – 

165 проб; мікроклімат – 165 досліджень (температура 

повітря – 55 досліджень, відносна вологість – 

55 досліджень, швидкість руху повітря – 55 досліджень); 

еквівалентного рівня шуму – 164 дослідження; важкості 

та напруженості праці – 48 людино-змін; санітарно-

мікробіологічних досліджень – 72 проби повітря 

Гігієнічне 

оцінювання 

умов праці та 

характеру 

трудового 

процесу 

вчителів 

Аналіз 

вікового та 

стажового 

складу 

вчителів  

м. Кривий Ріг 

ІІ етап – поглиблений аналіз стану здоров’я та фізіологічних можливостей учителів 
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ІІІ етап – визначення ризику розвитку хронічного ларингіту в учителів 

Визначення ризику розвитку хронічного 

ларингіту залежно від фізіологічних 

можливостей організму та стажу роботи в 

умовах голосового навантаження 

Визначення ступеня причино-

наслідковго зв’язку порушень здоров’я 

з умовами праці та фізіологічними 

можливостями організму учителів 

ІV – створення комплексу лікувальних та профілактичних заходів, спрямованих 

на зниження ризику розвитку хронічного ларингіту 

Аналіз та 

оцінювання 

ризику 

Визначення категорії 

ризику залежно від 

провідного шкідливого 

виробничого фактора 

Складання 
анкети з 

керування 
професійним 

ризиком 

Проведення 
заходів з 

керування 
професійним 

ризиком 

Прове-
дення 
ліку-

вальних 
заходів 

V – розробка та впровадження профілактичних заходів 

Інформаційний лист – 1 



 

Додаток Б Таблиця 3.9 

Тривалість голосового навантаження за тиждень у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

Групи 

дисциплін 

Дисциплі

ни 

Кількі

сть 

дослід

жень 

Тривалість голосового 

навантаження за тиждень, хв 

Тривалість голосового 

навантаження за тиждень, год ГДР, 

год 

Відсоток мовного навантаження 

за тиждень, % 
ГДР, % 

Клас умов 

праці за 

ДСН та П Min max M±m min max M±m min max M±m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Філологіч

ні  

Укр. 

мова 
3 394 571 491,67±63,58 6,34 9,31 7,98±1,07 20 26,29 43,9 35,12±6,23 50 1 

Укр. 

літ-ра 
2 394 510 452,00±82,02 6,34 8,30 7,32±1,39 20 26,29 35,18 30,73±6,29 50 1 

Рос. 

мова 
3 378 956 635,00±208,08 6,18 15,56 10,35±3,38 20 31,60 43,90 40,83±5,76 50 1 

Світова 

літ-ра 
3 394 956 640,33±203,18 6,18 15,56 9,36±3,80 20 35,18 47,00 42,03±4,33 50 1 

Середнє значення у 

групі  
11 390 748,25 554,75±139,21 6,26 12,18 8,75±2,41 20 29,84 42,5 37,18±5,65 50 1 

Математи

чні 

Алгебра  5 539 901 669,00±68,43 8,59 15,01 10,93±1,20 20 44,17 64,50 51,56±4,00 50 1 

Геомет-

рія 
5 539 901 669,00±68,43 8,59 15,01 10,93±1,20 20 44,17 64,50 51,56±4,00 50 1 

Середнє значення у 

групі  
10 539 901 669,00±68,43 8,59 15,01 10,93±1,20 20 44,17 64,50 51,56±4,00 50 1 

Природни

чі 

Біологія  4 377 774 562,75±95,40 6,17 12,54 9,13±1,53 20 44,66 56,29 50,56±2,82 50 1 

Фізика 2 484 783 633,5±211,42 8,40 13,30 10,85±3,46 20 38,11 62,40 50,25±17,18 50 1 

Хімія 3 402 416 409,00±4,95 6,41 6,57 6,49±0,06 20 31,10 32,30 31,70±0,35 50 1 

Астро-

номія 
3 480 488 484,00±2,83 8,01 8,07 8,04±0,02 20 38,04 38,18 38,11±0,05 50 1 

Середнє значення у 

групі  
12 435,75 615,25 522,31±28,65 7,25 10,12 8,63±1,27 20 37,98 47,29 42,66±5,1 50 1 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Гуманітар

ні 

Історія 3 500 526 513,00±9,19 8,33 8,58 8,48±0,14 20 46,00 55,00 51,00±3,24 50 1 

Право-

зн-во 
3 486 512 500,00±9,27 8,30 8,56 8,45±0,16 20 43,00 52,00 48,00±3,24 50 1 

Геогра-

фія 
2 331 774 552,50±313,25 5,31 12,54 8,92±5,11 20 56,29 82,75 69,52±18,71 50 1 

Середнє значення у 

групі  
8 439 604 521,83±100,57 7,31 9,89 8,62±1,80 20 48,43 63,25 56,17±8,40 50 1 

Політехні

чні 

Інформа

тика 
9 380 520 411,11±14,99 6,46 7,34 7,10±0,06 20 32,91 33,21 33,06±0,04 50 1 

Початков

а школа 

Вчитель 

початко

вих 

класів 

13 336 949 666,62±50,89 8,01 15,49 12,00±0,73 20 32,56 80,28 52,01±4,00 50 1 

Вихова-

тель 

групи 

про-

довж. 

дня 

5 581 1420 944,40±168,82 9,41 23,40 15,52±2,81 20 51,10 78,90 66,55±5,63 50 1 

Середнє значення у 

групі  
18 458,5 1184,5 805,51±109,86 8,71 19,45 13,76±1,77 20 41,83 79,59 59,28±4,82 50 1 

Адмініст-

рація 

Дирек-

тор 
4 1127 1722 1425,00±142,58 21,04 24,40 22,75±0,80 20 50,08 67,80 60,29±4,60 50 3.1 

Середнє по школі  72 437,19 747,31 577,12±85,92 7,31 12,20 9,49±1,63 20 38,84 54,39 46,41±5,37 50 1 
 

 



 

Додаток Б Таблиця 3.11 

Розподіл учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Кривий Ріг за віком  

Предмет 

К-сть 

працівників 

за 

предметом 

Розподіл за віком (роки) 

До 30 31–40 41–50 51–54 55–60 Понад 60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Українська 

мова та 

література 

529,33±4,60 63,67±2,16 12,03 175,33±0,82 33,12 156,00±1,22 29,47 55,00±0,71 10,39 44,33±2,16 8,37 28,67±1,08 5,42 

Російська 

(зарубіжна) 

мова та 

література 

284,00±4,42 17,67±1,78 6,22 30,00±0,71 10,56 124,00±1,87 43,66 36,67±1,08 12,91 36,33±1,08 12,79 34,33±1,47 12,09 

Інші не 

українські 

мови та 

література 

3,33±1,08 - - - - 1,00±0,71 30,03 - - 2,00±0,71 60,06 - - 

Історія 227,00±7,48 49,67±1,08 20,56 73,67±1,08 32,45 38,00±0,71 16,74 21,00±0,71 9,25 33,00±1,41 14,54 12,33±1,78 5,43 

Фізика 147,00±3,24 19,3±1,78 13,13 22,67±1,08 15,42 49,33±1,08 33,56 18,00±0,71 12,21 18,00±0,71 12,24 22,67±1,63 15,42 

Математика 384,33±4,02 43,33±1,78 11,27 49,67±1,47 12,92 99,33±0,41 25,84 44,00±0,71 11,45 98,33±1,08 25,58 53,67±2,27 13,96 

Основа 

інформатики 
189,00±2,83 98,33±1,78 52,03 63,33±1,08 33,51 16,67±1,08 8,82 4,00±0,71 2,12 2,00±0,71 1,06 1,33±0,41 0,70 

Хімія 135,67±3,27 23,00±1,41 16,95 29,33±1,08 21,62 23,33±0,41 17,20 14,00±1,41 10,32 27,33±1,78 20,14 17,67±1,78 13,02 

Географія 155,33±1,78 18,33±1,08 11,80 28,67±1,08 18,46 72,33±1,08 46,56 20,00±0,71 12,88 12,33±1,78 7,94 5,00±0,71 3,22 

Біологія 156,00±2,83 15,00±0,71 9,62 28,67±1,47 18,38 33,00±1,41 21,15 20,33±1,08 13,03 32,33±1,78 20,72 30,67±0,82 19,66 

Англійська 

мова 
442,33±2,68 130,00±1,41 29,39 151,33±1,78 34,21 91,00±0,71 20,57 19,67±0,82 22,61 26,00±0,71 5,88 30,00±0,00 6,78 

Німецька 

мова 
74,67±4,14 32,67±1,47 43,75 22,33±1,08 29,90 8,33±0,82 11,16 5,00±0,71 6,70 8,33±1,08 11,16 3,33±0,41 4,46 

Французька 

мова 
10,00±1,41 - - - - 1,00±0,71 10,00 1,00±0,00 10,00 5,00±0,71 50,00 3,00±1,41 30,00 

Іспанська 

мова 
1,00±0,71 - - - - - - - - - - 1,00±0,00 100,00 
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Продовження таблиці 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Інші іноземні 

мови 
4,00±0,71 1,00±0,71 25,0 - - 1,33±0,41 33,25 - - 0,67±0,41 16,75 - - 

Інші 

предмети 
96,00±2,83 19,67±1,47 20,49 21,00±0,71 21,88 27,67±1,08 28,82 5,00±0,71 5,21 13,67±1,08 14,24 8,00±0,71 8,33 

Музика 109,3±1,78 16,33±1,78 14,94 28,00±0,71 25,62 28,00±0,71 25,62 12,00±1,41 10,98 22,33±1,78 2,74 7,00±0,71 6,40 

Образотворче 

мистецтво 
70,33±1,08 14,00±1,41 19,91 17,00±1,41 24,17 27,00±1,41 38,39 5,00±0,71 7,11 3,00±1,41 4,26 5,67±0,41 8,06 

Фізична 

культура 
214,67±1,78 41,33±1,78 19,25 28,67±1,47 13,35 53,67±0,82 25,00 27,33±1,08 12,73 39,33±0,41 18,32 30,00±0,71 13,97 

Захист 

Вітчизни 
42,33±1,78 7,00±0,71 16,54 6,00±1,41 14,17 9,00±0,71 21,26 3,00±0,71 7,09 4,00±1,41 9,45 14,00±0,71 33,07 

Трудове 

навчання 
165,67±4,71 27,00±2,55 16,30 24,00±1,87 14,49 51,33±1,08 30,98 28,00±0,71 16,90 22,33±1,78 13,48 21,00±0,71 12,67 

Вчитель 

початкових 

класів 

1028,00±1,41 195,67±4,02 19,03 211,67±8,13 20,59 258,67±11,63 25,16 139,33±0,82 13,55 125,33±1,08 12,19 69,33±6,42 6,74 

Вихователь 312,00±9,90 52,33±1,47 16,77 82,00±1,41 26,28 77,00±1,22 24,68 41,67±0,82 13,36 30,67±1,08 9,83 24,33±1,08 7,80 

Педагог 

організатор, 

керівник 

гуртка 

203,00±2,83 38,33±0,41 18,88 62,67±0,41 30,87 45,33±1,63 22,33 31,00±2,55 15,27 17,33±2,16 8,54 10,00±0,71 4,93 

Директор та 

заступник 

директора 

392,00±0,00 22,33±0,82 5,70 84,00±3,24 21,43 161,67±0,41 41,24 54,00±2,83 13,78 44,33±2,37 11,31 17,33±0,43 4,42 

Загалом 5352,33±74,32 946,04±33,54 17,60 1239,85±33,42 23,06 1454,07±33,29 27,05 604,94±21,78 11,25 668,26±30,69 12,43 433,92±26,31 8,07 



 

Додаток В 

 

Рис. 4. Загальний алгоритм системи оцінки та керування ризиком розвитку 

хронічного ларингіту . 
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Додаток В Таблиця 5.12 

Заходи з керування ризиком розвитку хронічного ларингіту  

Заходи, спрямовані на покращення умов праці 

- несприятливий 

мікроклімат 

- застосування систем кондиціонування повітря з метою створення оптимальних за 

показниками вологості, швидкості руху та температури повітря показників; 

- своєчасне та якісне опалення приміщень учбових кімнат шляхом створення 

індивідуальних систем для опалення приміщень; 

- створення тамбурних дверей та повітряних завіс на дверях з метою збереження 

оптимальних показників мікроклімату у приміщенні школи; 

-  постійний моніторинг показників мікроклімату з метою прийняття своєчасних 

управлінських рішень; 

- наявність пилу 

та шкідливих 

хімічних 

речовин на 

робочому місці 

- застосування гігієнічних видів крейди; 

- обов’язкове використання ящику для крейди; 

- своєчасне провітрювання робочих аудиторій; 

- своєчасне проведення вологого прибирання приміщення учбового кабінету та 

школи; 

- витирання дошки від крейди вологою ганчіркою; 

- постійне зволоження ганчірки для дошки; 

- застосування сучасних технологій для висвітлення інформації – мультимедійні 

проектори, пластикові дошки з маркерами; 

- шум - обладнання стін учбових кабінетів та коридорів школи шумопоглинаючими 

матеріалами; 

- виведення учнів під час перерви з приміщення школи та організація їх відпочинку 

педагогом-організатором; 

- покращення акустичних можливостей класних кімнат, аудиторій, лекційних залів; 

- застосування акустичних систем при проведенні уроку; 

- зниження рівня зовнішнього шуму шляхом встановлення сучасних склопакетів; 

- раціональне розташування класних меблів з урахуванням розповсюдження звуку; 

- оптимальна кількість учнів в учбовій кімнаті. 

- освітлення  - своєчасне миття віконного скла; 

- раціональна орієнтація світлових прорізів за сторонами горизонту; 

- раціональне розташування штучного освітлення (загального та місцевого); 

- раціональний вибір джерела світла та його типу; 

- своєчасна заміна несправних ламп; 

- дотримання вимог до коефіцієнту природної освітленості, осліпленості, 

коефіцієнту пульсації освітленості;  

- тривалість 

голосового 

навантаження  

- планування учбового навантаження для кожного вчителя на день, тиждень, місяць, 

учбовий семестр, півріччя, рік з урахуванням не більше 20 годин голосового 

навантаження за тиждень; 

- в учбовому плані не ставити підряд більше чотирьох уроків з 15-ти хвилинними 

перервами між ними; 

- оволодіння раціональною технікою мови та постановкою голосу; 

- дотримання охоронного режиму голосоутворення; 

- обмеження голосового навантаження у вихідні та не робочі дні; 

- обмеження вживання страв, які подразнюють слизову оболонку ротової 

порожнини,рото та гортаноглотки, стравоходу та шлунку; 

- виключення надмірно холодних та гарячих страв; 

- перед початком роботи обовязкове проведення вправ для підготовки голосового 

апарату до роботи; 

- усунення шкідливих звичок, зокрема тютюнопаління,паління 

кальянів,зловживання алкоголем. 

- бактеріальне 

забруднення 

повітря робочої 

- своєчасне провітрювання приміщень учбових кімнат під час перерв; 

- застосування бактерицидних пристроїв для знезараження повітря учбових кімнат 

від патогенної мікрофлори; 
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зони  - застосування соляних ламп;  

- своєчасний контроль повітря робочої зони на вміст патогенної мікрофлори; 

- своєчасне прибирання з застосуванням дезінфікуючих засобів після припинення 

учбового процессу.  

- важкість праці  - раціональна організація робочого місця; 

- чергування у виконанні робіт направлених на різні групи  м’язів; 

- залучення сучасних технологій у педагогічний процес. 

Заходи спрямовані на покращення стану індивідуального здоров’я та зниження рівня 

захворюваності 

 - професійний добір з включенням попередньої бесіди з психоневрологом; 

- навчання молодих спеціалістів і студентів техніці мови; 

- прищеплення навичок гігієни голосу; 

- відсутність вогнищ хронічної інфекції у верхніх дихальних шляхах; 

- абсолютне протипоказання для роботи в умовах голосового навантаження 

при гострих та загостреннях  хронічних захворюваннях гортані, хронічних 

захворюваннях глотки дистрофічного характеру, вазомоторних і алергічних  

захворюваннях  верхніх дихальних шляхів у період загострення; 

- обов’язкове проведення попередніх та періодичних медичних оглядів один 

раз на рік з залучанням при потребі лікаря фоніатра, обов’язкове дослідження 

слухової функції з проведенням субєктивної аудіометрії у осіб, старше 45 

років; 

- регулярне проведення та популяризація фонопедичних занять з оптимального 

використання голосового апарату; 

- організація занять з постановки голосу та профілактики дисфоній; 

- формування здорового способу життя шляхом використання здоров’я 

зберігаючих технологій; 

- використання методик самоконтролю фізичного стану організму вчителя; 

- систематичний лікарський контроль з боку отоларинголога та сімейного 

лікаря; 

- виконання простих лікувально-профілактичних процедур, направлених на 

покращення функціонування голосового апарату; 

- застосування назісофту (інгаляційна терапія через небулайзер) з метою 

очищення та зволоження слизової оболонки у практично здорових вчителів для 

збереження функціонального стану слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів та запобігання запальних процесів органів дихання; 

- застосування розчину чистогорло (сольовий розчин для порожнини рота) для 

щоденого гігієнічного догляду за слизовою рото та гортано глотки; 

- у перед та у менструальний період обмеження голосового навантаження та, 

при необхідності, застосування медикаментозних препаратів, спрямованих на 

покращення мікроциркуляції у голосових складках, зменшення набряку, 

покращення згортання крові.  

Заходи спрямовані на зниження рівня психофізіологічного дискомфорту (стресу) 

 - проведення аутогенного тренування; 

- організація та обладнання кабінету психологічного розвантаження; 

- зняття емоційного стресу; 

- зниження рівня тривожності, невротизації; 

- удосконалення комунікативної компетентності; 

- організація фізкультурно-оздоровчих секцій для вчителів для профілактики 

гіподинамії; 

- створення сприятливих умов для відпочинку вчителя під час перерви; 

- аналіз та переоцінка стресових подій та факторів; 

- завжди за стресовими навантаженнями повинні йти періоди розслаблення – 

відпочинок на природі, прослуховування музики, відвідування театрів та 

кінотеатрів; 

- консультація шкільного психолога або психотерапевта.  
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Додаток В Таблиця 5.13 

Удосконалений комплекс заходів з лікування та профілактики рецидивів 

функціональних розладів голосового апарату 

Назва 

заходу(медика

менту) 

Концентрація/

доза/кількість 
Тривалість 

Механізм дії заходу на 

організм 
Примітка 

Медикаментозні  

Емоксипін  1 % водний 

розчин, до 1 

мл 

10 разів 

через день  

Антиоксидантна дія: сприяє 

гальмуванню процесів 

перекисного окислення 

ліпідів у тканинах, 

підвищує рівень 

антиоксидантного захисту. 

Усуває субьєктивні скарги 

на сухість, першіння у 

глотці, відчуття 

стороннього тіла  

Вводиться під 

слизово в 

бокові валики 

глотки та 

задню стінку 

глотки під 

аплікаційною 

місцевою 

анестезією  

Квертин  

(кверцетин) 

1 таблетка 2 

рази на добу 

натще 

10 днів  Ангіопртектор, укріплення 

судиної стінки, покращення 

мікроциркуляції в 

голосових складках.  

Підтримуючі 

курси 1 раз на 

три-шість 

місяців  

Стоматофіт А 

(ромашка, дуб, 

шавлія, арніка, 

аір, м’ята, 

чабрець, 

анестезин, 

етанол 70%) 

Спиртовий 

розчин у маслі  

10 разів 

через день 

Бактерицидна, 

протизапальна, в’яжуча. 

Більш тривалу дію на 

слизову оболонку 

забезпечують загусники – 

гліцерин і метилцелюлоза. 

Масаж задньої 

стінки глотки  

Інстиляції у 

гортань 

ефірної олії 

лимона на олії 

носії 

2 краплі 

ефірної олії 

лимона на 10 

мл. олії носія 

(олія гарбуза) 

10 разів 

через день 

Анестезуюча, 

бактерицидна, регенеруюча, 

протизапальна.  

При 

відсутності 

алергічної 

реакції. 

При потребі – 

подовжити до 

20 днів 

Фізіологічний 

розчин  

0,9 %, 2 мл на 

одну 

інгаляцію  

10 днів, 

один раз 

на день у 

першій 

половині 

дня  

Зволоження, попередження 

запальних процесів, 

збереження та покращення 

функціонального стану 

слизової оболонки гортані 

Інгаляції через 

небулайзер з 

обов'язковим 

подальшим 

дотриманням 

голосового 

режиму 

Лікувально – реабілітаційні заходи 

Лікувальна 

фонопедія 

 Кожного 

дня або 

через день, 

10 занять 

на курс 

Відновлення голосової 

функції 

Застосовувати

обов’язково 
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Продовження таблиці 5.13 

Фізіотерапевтичне лікування  

Масаж шийно-

комірцевої 

зони з 

додаванням 

олії лаванди  

5 крапель  10–15 днів 

по 30 

хвилин  

Покращення трофіки 

тканин, покращення 

кровообігу, покращення 

газообміну між кров’ю та 

тканиною, покращення 

венозного відтоку  

Масаж на рівні 

шкіри та м’язів 

(релаксуючий) 

Вібраційний 

масаж ділянки 

гортані і шиї 

Токи 

частотою 100 -

200 Гц – 

тонізуюча дія, 

20 – 50 Гц – 

спазмолітична 

дія  

1–2 

хвилин, 

10–15 

процедур  

Покращення трофіки та 

якості кровообігу глибоких 

тканин  

З обовязковим 

попереднім 

дослідженням 

стану 

щитоподібної 

залози 

Хвойні та 

валеріанові 

ванни 

(загальні) при 

гіпо та 

гіпертонусних 

станах 

відповідно 

8–10 крапель 

відповідної 

ефірної олії на 

15мл. солі до 

повного 

розчинення, 

або 

приготування 

відвару з трав  

 

Хвойні – 

8–10 

хвилин, 

валеріанові 

– 12–15 

хвилин, 

12–15 ванн 

Заспокійлива, 

спазмолітична дія, 

підвищення загальної 

неспецифічної 

резистентності 

За відсутності 

протипоказань 

Сольові ванни 

(ножні) при 

гіпертонусних 

станах 

1–2 % 

сольовий 

розчин 

15–20 

хвилин, 

щодня, 7–

10 днів  

Спазмолітичний ефект   

Електросон  Частота 5–25 

Гц  

15–20 

хвилин (до 

1 години) 

Заспокійлива дія, 

нормалізація сну за рахунок 

нормалізації процесів 

збудження та гальмування.  

 

Психологічні (психотерапія) 

Робота з 

психологом  

 Гострий 

стресовий 

стан(окрім 

горя) – не 

менше 5 

разів. 

Хронічний 

стан – 1 раз 

на тиждень 

по 

потребі,але 

не більше 6 

років  

Підвищення 

стресостійкості, 

трансформація особистості, 

розширення «зони 

комфорту», зменшення 

відчуття тривоги та страху, 

усвідомлення власних 

потреб,базових емоцій та 

керування своїми діями.  

 

Покращення зального стану  

Санаторно-

курортне 

лікування  

 21 день  Покращення психічного 

стану. Лікування супутньої 

соматичної патології  
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Додаток А3 

Довідкова інформація з визначення ефективності запропонованих заходів 

профілактики 

Прямі затрати на управління ризиками: консультація ЛОР лікаря – 120*3; 

психолога – 350*3, або 100*3; фітнес програма на перший рік – 300*2+ 200*3. 

Всього на перший рік: 1910,00–2610,00 грн.  

Другий та наступні роки: 120+350+200*6.  

В цілому за 20 років профілактики 34 340,00 грн. або 1272 доларів. 

Втрати на лікарняний 7, 14, 42 дні на рік. 

 У випадку, якщо страховий стаж менше 3-х років, виплачується 50 % від 

середньої заробітної плати; 

 страховой стаж від 3 до 5 років – виплати складають 60 %; 

 стаж від 5 до 8 років – виплачують 70 % від середньої заробітної плати; 

 більше 8 років – виплати складають 100 %. 

Втрати зарплати на хворобу одного типового хворого перші три роки – 

679,00 грн., наступні 3–5 років – 1187,00 грн., наступні 5–8 р. – 2671,00 грн.  
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Додаток Г 

Акти впровадження 

Додаток Г1 
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Додаток Г2 
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Додаток Г3 
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Додаток Г4 
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Додаток Г5 
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Додаток Г6 
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Додаток Г7 
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Додаток Д 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА  

 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Савушина І. В. Гігієнічна характеристика умов праці вчителів. 

Український журнал з проблем медицини праці. 2016. № 2 (47). С. 45–59. 

(Дисертантом виконано обробку та аналіз отриманих матеріалів методами 

статистичного аналізу, сформульовано висновки, підготовлено матеріал до 

друку). 

2. Савушина І. В. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці та стан 

здоров’я вчителів. Медична наука України. 2018. Т. 14. № 1–2. С. 75–80. 

(Дисертантом виконано обробку та аналіз отриманих матеріалів методами 

статистичного аналізу, проведено клінічні дослідження, сформульовано 

висновки, підготовлено матеріал до друку). 

3. Ковальчук Т. А., Савушина І. В. Ризик розвитку функціональних 

дисфоній та визначення адаптаційних можливостей до голосового навантаження у 

працівників голосомовних професій. Український журнал з проблем медицини 

праці. 2019. № (15)2. С. 146–151. (Дисертантом виконано клінічне обстеження, 

обробку та аналіз отриманих матеріалів методами статистичного аналізу, 

підготовлено матеріал до друку). 

Статті в наукових фахових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз 

1. Ковальчук Т. А., Савушина І. В. Ризик розвитку професійної патології 

голосового апарату у вчителів загальноосвітніх шкіл. Медичні перспективи. 2018. 

Т. ХХІІІ. № 3. Ч. 1. С. 105–112. (Дисертантом виконано обробку та аналіз 

отриманих матеріалів, підготовлено матеріал до друку). 

2. Савушина І. В., Павленко О. І. Керування ризиком розвитку 

професійного ларингіту у вчителів. Вісник проблем біології і медицини. 2019. 

Вип. 1. Т. 2 (149). С. 94–101. (Дисертантом виконано обробку та аналіз 

отриманих матеріалів, підготовлено матеріал до друку). 
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Статті в закордонних виданнях 

1. Савушина І. В. Аналіз стану здоров’я вчителів. Stredoevropske vestnik pro 

vedu a vyzkum. Praha : Publishing house Education and Sciencie, 2016. № 16(23). S. 

83–86. (Дисертантом виконано клінічне обстеження, обробку та аналіз 

отриманих матеріалів методами статистичного аналізу, сформульовано 

висновки, підготовлено матеріал до друку). 

2. Savuchina I. V. Determining the permissible duration of a voice loading at 

teachers. The scientific heritage. Budapest, Hungari, 2018. № 24. P. 1. P. 18–21. 

(Дисертантом виконано обробку та аналіз отриманих матеріалів методами 

статистичного аналізу, сформульовано висновки, підготовлено матеріал до 

друку). 

3. Савушина І. В. Вплив максимального споживання кисню на ризик 

розвитку функціональних дисфоній у вчителів. La science et la technologie l’ére de 

la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌΓOΣ» з avec des 

matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. 

Bordeaux : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. № 2. С. 95–100. 

(Дисертантом виконано обробку та аналіз отриманих матеріалів методами 

статистичного аналізу, сформульовано висновки, підготовлено матеріал до 

друку). 

4. Савушина І. В. Принцип наукової доброчесності у сучасній науковій 

діяльності. Академічна доброчесність виклики сучасності : зб. наук. есе учасників 

дистанційного етапу наук. стажування для освітян (Республіка Польща. Варшава, 

11.03–23.03.2019). Варшава, 2019. С. 129–133. (Дисертантом проведено аналіз 

сучасної літератури, сформульовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

Статті в інших періодичних виданнях України 

1. Савушина І. В., Павленко О. І., Орєхова О. В. Проблема стану 

професійного здоров’я працівників голосомовних професій. Актуальні проблеми 

діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань в Україні : зб. 

матеріалів наук.-практ. конф. (7 червня 2013 р.). Кривий Ріг, 2013. С. 165–169. 



228 

 

(Дисертантом проведено аналіз сучасної літератури, підготовлено матеріал до 

друку). 

2. Савушина І. В. Вплив умов праці на стан здоров’я вчителів. Актуальні 

питання діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань в 

Україні : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (16 вересня 2016 р.). Кривий Ріг, 2016. 

С. 89–97. (Дисертантом виконано обробку та аналіз отриманих матеріалів 

методами статистичного аналізу, сформульовано висновки, підготовлено 

матеріал до друку). 

3. Савушина І. Аналіз співвідношення максимального часу фонації глухих 

і дзвінких приголосних при керуванні ризиком розвитку патології голосового 

апарату. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навчально-

методичний посібник. Львів : СПОЛОМ, 2018. Ч. ІІ. С. 61–67. (Дисертантом 

проведено дослідження, виконано обробку та аналіз отриманих матеріалів 

методами статистичного аналізу, сформульовано висновки, підготовлено 

матеріал до друку). 

Матеріали конференцій 

1. Савушина І. В. Професійне здоров’я працівників голосомовних 

професій. Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики : 

матеріали наук.-практ. конф. з участю міжнар. спец., присвяченої дню науки 

(15 травня 2014 року). Харків, 2014. С. 175–176. (Дисертантом проведено аналіз 

сучасної літератури, сформульовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

2. Савушина І. В. Умови праці працівників голосомовних професій. 

Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. допов. наук.-практ. 

конф. (одинадцяті Марзеєвські читання) (8–9 жовтня 2015 р., м. Івано-

Франківськ). Івано-Франківськ, 2015. Вип. 15. С. 130–132. (Дисертантом 

проведено аналіз сучасної літератури, виконано обробку та аналіз отриманих 

матеріалів, сформульовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

3. Савушина І. В. Стан здоров’я вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладі. Медична наука в практику охорони здоров’я : матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. молодих учених (9 грудня 2016 р.). Полтава, 2016. С. 126–127. 
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(Дисертантом виконано клінічне обстеження, обробку та аналіз отриманих 

матеріалів методами статистичного аналізу, сформульовано висновки, 

підготовлено матеріал до друку). 

4. Савушина І. В. Проблема порушень голосу у вчителів. Сучасні 

теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих 

вчених) : тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з 

дня народження С. І. Корхова (Одеса, 19–20 квітня 2018 р.). Одеса : ОНМедУ, 

2018. С. 32. (Дисертантом виконано клінічне обстеження, обробку та аналіз 

отриманих матеріалів методами статистичного аналізу, сформульовано 

висновки, підготовлено матеріал до друку). 

5. Савушина І. В. Удосконаленя лікувальня голосового апарату вчителів. 

Актуальні питання професійних захворювань в Україні : матеріали наук.-практ. 

конф. (17–18 вересня 2019 р., Дніпро-Кривий Ріг). Дніпро, 2019. С. 65–66. 

(Дисертантом виконано аналіз існуючої моделі лікування голосового апарату в 

учителів та запропоновано вдосконалити існуючий алгоритм). 

Розділ у навчальному посібнику 

1. Савушина І. В. Захворювання від перенапруження голосового апарату. 

Принципи та критерії діагностики професійних захворювань : посібник для 

лікарів / за ред. Т. А. Ковальчук. 2-ге вид., перероб. та допов. Кривий Ріг : Діонат, 

2015. С.87–89. (Дисертантом проведено аналіз сучасної літератури, 

сформульовано висновки, підготовлено матеріал до друку). 

Інформаційний лист 

1. Інформаційний лист «Алгоритм лікувальних заходів для попередження 

ризику розвитку органічних змін у голосовому апараті вчителів», 2015. 6с.. 


