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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗУСТРІЧІ З БАТЬКІВСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ

ЧОМУ ЛЮДИ БОЯТЬСЯ  
ВАКЦИНУВАТИСЯ
Заняття чи його фрагменти можна використати на таких заходах:

 під час індивідуальних зустрічей з батьками;

 на батьківських зборах;

 на семінарах, методичних нарадах, засіданнях педагогічних рад закладів загальної 
середньої освіти.

Мета: 

 сформувати в батьків розуміння страхів щодо вакцинації та причин їх появи;

 пояснити когнітивні упередження (спотворення) та логічні хиби, що сприяли форму-
ванню відповідних уявлень про вакцини та вакцинації;

 визначити шляхи уникнення відповідних упереджень і помилок;

 удосконалити навички свідомого споживання медійної інформації.

1. ЯК ГОВОРИТИ З БАТЬКАМИ ПРО ВАКЦИНИ ТА ВАКЦИНАЦІЮ

Переконувати дорослих розумних людей з усталеними поглядами — складна, далеко не 
завжди приємна та інколи безперспективна робота. Річ у тім, що люди звичні брати до уваги 
думки, що відповідають їхнім переконанням і сперечатися, протидіяти й нервувати, якщо 
нова інформація суперечить їхнім уявленням. Тому, говорячи про вакцини та вакцинацію, 
найкраще дотримуватися наведених нижче порад [1, 2].

 Уважно й співчутливо слухайте: не переривайте мовця, усвідомлюйте, що сумніва-
тися й мати запитання — це нормально, а хвилюватися за своє здоров’я — правильно. 
При цьому ви не змушені погоджуватися з усім, що сказано. Не демонструйте своєї 
нібито кращості чи правильності, не говоріть зверхньо. Пам’ятайте, що побоювання 
людей можуть бути спричинені емоціями чи минулим неприємним досвідом і не 
стосуватися наукових аспектів і доказів. У такому разі підтримка буде важливіша за 
нагромадження фактів, хоч би якими переконливими вони були.

 Говоріть нейтрально, не повчально, не політизуйте, не оцінюйте, не мудруйте: 
уникайте як надмірної емоційності, так і суцільної сухості мовлення, будьте серйозні, 
не використовуйте політизовані вислови (наприклад, «індійська вакцина», «китайський 
вірус», «розвинена / нерозвинена країна»). Старайтеся уникати визначення дій як 
правильних чи неправильних, краще говоріть «безпечніше», «відповідно до законо-
давства», «на думку медичної спільноти / науковців». Намагайтеся вживати менше 
термінів, іншомовних слів, жаргонізмів, пояснювати просто й зрозуміло.

 Не конфліктуйте з критично налаштованою частиною авдиторії: варто розуміти, 
що декого не вдасться переконати у важливості та необхідності вакцинації, хоч би які 
аргументи ви наводили. Уникайте відкритого протистояння з цими особами, а якщо 
воно й виникне, то говоріть спокійно, виважено, з повагою.
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 Діліться лише достовірною інформацією: якщо у вас немає відповіді на питання чи 
ви не знаєте, як розсіяти сумніви, то не поширюйте сумнівну інформацію, у якій не 
маєте впевненості. Краще порадьте звернутися до достовірного джерела, наприклад:

• сайту ВООЗ: https://www.who.int;

• сайту МОЗ України: https://moz.gov.ua;

• Центру громадського здоров’я МОЗ України: https://www.phc.org.ua;

• Усе про вакцинацію від COVID-19 в Україні: https://vaccination.covid19.gov.ua;

• Збірник «100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19»:  
https://bit.ly/3tohNo4.

 Не приховуйте й не відкидайте негатив, дотичний до тем вакцинації: пояснюйте 
причини тих чи тих несприятливих подій, звертайте увагу на їх очікуваність, способи 
контролю.

 Частіше розповідайте особисті історії про вакцинацію: це дасть змогу здобути 
довіру слухачів / слухачок. Розкажіть про своїх дітей, чому їх вакциновано, чому ви 
вакциновані, як ви долали сумніви, якщо такі були, як пройшла ваша вакцинація тощо.

 Використовуйте відкриті питання (чому, як, звідки тощо): це дасть змогу краще 
зрозуміти думки, погляди та відчуття слухачів і слухачок.

2. ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ СТРАХ ПЕРЕД ВАКЦИНАМИ

Страх — один з базових емоційних процесів людини. Хвилювання, відчуття неспокою, тривога 
від очікування чогось неприємного чи загрозливого для життя — це прояви страху. Мати 
страх і сумніви — це нормально. Питання виникнення страху перед щепленням можна 
розділити на два аспекти: чого та чому люди бояться вакцинації.

2.1. Чого люди бояться у вакцинації

Відповісти на питання: «Страх вакцинації — це страх чого?» можна, опитавши людей. Такі 
дослідження проводилися як в Україні, так і у світі. Можна виокремити кілька різновидів 
страху вакцинації.

 Страх нашкодити здоров’ю.

Найчастіше люди бояться, що вакцини негативно вплинуть на їхнє здоров’я. Існують численні 
побоювання побічних ефектів дії вакцини, бо ті дійсно трапляються. Однак через когнітивні 
упередження та логічні хиби, про які йдеться далі, насправді частота побічних ефектів 
набагато менша, ніж нам видається.

Запропонуйте слухачам і слухачкам підняти руки, якщо вони вважають, що анафілактичний шок 
стається 1–2 рази на 100 вакцинованих, на 1000, на 10 тисяч, на 100000 тисяч, на 1 мільйон 
вакцинованих. Реальна частота анафілактичного шоку становить 1–2 випадки на 1 мільйон 
вакцинованих. Яка частина авдиторії була права? Обговоріть, чому інші помиляються?

Дехто вважає, що вакцини можуть спричинити тривалі негативні ефекти: ослабити при-
родний імунний захист, спричинити рак, аутизм, епілепсію, почастішання алергій, порушень 
розвитку тощо. Численні наукові дослідження відносно різних вакцин та їхніх компонентів 
засвідчують, що це неправда.

https://www.who.int
https://moz.gov.ua
https://www.phc.org.ua
https://vaccination.covid19.gov.ua
https://bit.ly/3tohNo4
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Багато хто переживає через побічні ефекти, пов’язані з низькою якістю вакцин. Насправді 
всі вакцини проходять тривале дослідження ефективності та безпечності, їх результати 
ретельно перевіряють міжнародні контрольні організації. Також контроль якості постійно 
ведеться під час виробництва та імпорту.

Є побоювання стосовно порушення умов зберігання вакцин, через що вони стають небез-
печнішими. Насправді найгірше, що може статися з вакциною, якщо порушити її умови 
зберігання, — вона не забезпечить формування належного рівня імунітету після щеплення. 
Ніякі отруйні компоненти, на відміну від неправильно збережених котлет чи риби, там не 
з’являться. Так, подекуди місцева реакція на зіпсуту вакцину може бути інтенсивніша, ніж 
зазвичай, але все одно така вакцина не стає небезпечнішою для життя та здоров’я.

Ще одна група страхів побічних реакцій пов’язана з протипоказаннями. Люди переконані, 
що хронічні хвороби чи нежить — протипоказання до вакцинації й відкладають або й взагалі 
відмовляються від неї. Насправді станів-протипоказань небагато:

 анафілактична реакція на попередні дози вакцини;

 імуносупресивний стан, коли імунітет штучно ослаблено (наприклад, після трансплан-
тації органу);

 імунодефіцитний стан — тоді не використовують вакцин на основі живих ослаблених 
збудників;

 вагітність — так само не використовують живих збудників.

А гостра хвороба з лихоманкою чи загострення хронічної хвороби — лише тимчасові 
протипоказання. Крім того, алергія на один з компонентів вакцини має бути перевірена за 
допомогою шкірної проби (коли алерген наносять на шкіру й спостерігають за інтенсивністю 
запалення). І лише за наявності сильної алергічної реакції на складники деякі вакцини не 
використовують.

 Страх перед уколом.

Поширений, особливо серед дітей, страх перед уколом. Тут важливо звернути увагу, що 
голка шприца дуже тонка й біль від неї незначний, а лікарів спеціально навчають робити 
ін’єкції правильно й максимально безболісно.

 Страх бути ошуканим.

У країнах з низьким рівнем довіри до влади (до них належить і Україна) поширена недовіра 
до рекомендацій влади — люди бояться бути обманеними. Наприклад, що їм уведуть не 
вакцину, а щось, що нашкодить здоров’ю, а потім будуть лікувати й «викачувати» гроші, або що 
влада на щепленнях заробляє і їм плювати на громадян. Насправді безплатна й обов’язкова 
вакцинація є в більшості країн світу. Українська влада закуповує вакцини за кошти державного 
бюджету через міжнародні організації, тому комусь отримати особистий прибуток тут важко. 
А якість вакцин контролюють виробники та відповідні міжнародні й українські організації. 
Крім того, в Україні діє система контролю за серйозними несприятливим подіями після 
вакцинації і законодавчо гарантована грошова компенсація постраждалим від них, тому 
державі не вигідно масово ошукувати населення.

 Страх беззахисності.

В Україні працює система фармакологічного контролю, у якій фіксуються повідомлення 
про побічні реакції на вакцини та інші лікарські препарати. Повідомити про них можуть 
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як лікарі/-ки, так і пацієнти/-ки. Крім того, шпиталізація протягом 30 днів після вакцинації 
може стати причиною спеціального розслідування щодо наявності зв’язку між вакциною та 
погіршенням здоров’я. Також, відповідно до українського законодавства, у разі серйозних 
порушень здоров’я після вакцинації гарантована грошова компенсація.

 Страх безплідності вакцинації.

Існує переконання, що вакцини не працюють чи вони не потрібні. Не потрібні, бо хвороби, від 
яких вони покликані захисти, не небезпечні. Говорять, наприклад: «усі ж у дитинстві перехворіли 
вітрянкою і живі». Але насправді хтось від вітрянки помер (одна особа з 50 тис. захворілих 
дітей і з 3 тис. захворілих дорослих [3]), а хтось дістав ускладнення на все життя (також 
див. нижче упередження виживання). А порівнювати, наприклад, ковід за смертністю з сер-
цево-судинними хворобами чи раком не правомірно. Бо останні — це групи захворювань 
з кількома десятками хвороб у кожній, смертність від кожної з яких менша за смертність 
від COVID-19. Або ж кажуть, що вакцини не потрібні, бо хвороби вже не поширені. Однак 
спалахи інфекційних хвороб, у разі зниження рівня вакцинації, доводять протилежне.

 Страх наслідків конспірологічних теорій.

Багато хто боїться, що разом з вакциною їх буде чипізовано, їхню спадкову інформацію 
змінено, з них зроблять зомбі, на них проводять експерименти тощо. Усі ці та подібні 
теорії — вигадки й не мають доказів. А понад столітня історія масової вакцинації населення 
всієї планети підтверджує фейковість цих теорій.

2.2. Чому люди бояться вакцинації

Другий аспект аналізу страху вакцинації — це причина його виникнення. Як свідчать дані 
досліджень, основним джерелом інформації для людей служать медіа: інтернет-медіа, 
телебачення, соціальні мережі, радіо тощо. Скандали, сенсації, страх та смерть були і лиша-
ються хлібом медіа — це приваблює медіаспоживача/-ку, а це саме те, що з фінансового 
погляду потрібно комерційним медіа. Крім того, в умовах агресії з боку Російської Федерації 
український інформаційний медіапростір переповнений тезами, покликаними підірвати 
довіру до вакцин і влади загалом. Також люди отримують інформацію, спілкуючись з іншими, 
й лише незначна частина населення — з книг чи кіно. І в багатьох цих джерелах інформація 
перекручена, містить помилки, неперевірена, подекуди недостовірна й дуже часто лячна.

Тож медіа за свою природою схильні до наганяння страху. А через загалом низький рівень 
медіаграмотності населення далеко не всі здатні шукати першоджерела, перевіряти інфор-
мацію в кількох джерелах, аналізувати маніпулятивні техніки чи емоційний вплив матеріалів 
тощо. Тому поступово в населення формуються відповідні страхи.

З іншого боку, добре відомо, що люди бояться невідомого. А що в Україні питання вакцинації 
докладно висвітлюються лише в курсах медичних закладів освіти, то широкий споживач 
володіє незначною інформацією на цю тему. Ба більше, інколи навіть лікарі та лікарки мають 
недостатню кваліфікацію в цих питаннях (також див. нижче ефект Даннінга — Крюґера).

Тож правильним видаються два шляхи боротьби зі страхами вакцинації: просвітництво 
у відповідних питаннях і підвищення рівня медіаграмотності, що найчастіше мають робити 
люди самостійно, у вільний від роботи час, а це, на жаль, досить малоймовірно.
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3. КОГНІТИВНІ УПЕРЕДЖЕННЯ, ЩО СПОТВОРЮЮТЬ УЯВЛЕННЯ

Погляди та дії людей не завжди абсолютно логічні. Часто їм не вистачає часу чи даних, щоб 
ухвалити логічно правильне рішення, тож вони «зрізають кути» й діють деякою мірою ірра-
ціонально. Поширена причина цього — когнітивні упередження (спотворення) — відхилення 
в поведінці, мисленні та сприйнятті, зумовлені нашими переконаннями, емоціями, нестачею 
інформації чи невмінням її опрацювати та особливостями роботи нашого мозку. 

Найчастіше когнітивні упередження впливають на те, як люди діють у ситуаціях вибору: на 
чому ґрунтують свої рішення та чому чинять певним способом. І розв’язання питань: вак-
цинуватися чи вакцинувати свої дитину не виняткові й теж часто перебувають під впливом 
когнітивних упереджень.

Підтверджувальне упередження та селективне сприйняття

Підтверджувальне упередження проявляється, коли люди шукають, запам’ятовують чи 
інтерпретують інформацію так, щоб вона підтверджувала їхні переконання чи погляди. Через 
це, пошук потрібної інформації стає однобоким (бо шукаємо переважно підтвердження), 
а будь-який аргумент на користь власної думки (навіть неправдивий!) сприймається 
достатньо беззаперечно, тоді як аргументи «проти» відкидаються з усіх можливих причин. 
Це називають селективним сприйняттям, коли з потоку інформації людина добирає лише 
те, що відповідає її поглядам й ігнорує все, що суперечить.

Наприклад, якщо людина, переконана в небезпеці вакцинації, шукатиме інформацію з цієї 
теми, то переважно це будуть матеріали саме про небезпеку вакцин, а не про їх безпечність. 
А будь-які історії в черзі, транспорті чи за святковим столом про несприятливі події після 
вакцинації людина чутиме як підтвердження власної думки. Навряд вона зверне увагу на 
недоведеність причинового зв’язку та можливі інші причини події, наприклад ускладнення 
могло бути наслідком іншої інфекції.

1) Перекажіть зміст новини про смерть 47-річного чоловіка через 
чотири години після вакцинації з медійної платформи «Укрінформ» чи 
зачитайте її (https://cutt.ly/2WLB29B). 

Як цю новину могли сприйняти люди переконані в небезпеці вакцин?

А як переконані в безпечності?

Розкажіть, що насправді розтин показав, що чоловік помер від гострої 
серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби (порушення крово-
постачання серцевого м’язу), а інші люди, що були вакциновані з цієї ж ампули не мають 
серйозних побічних реакцій [4].

2) Обговоріть з авдиторією, як можна протидіяти підтверджувальному упередженню.

Фахівці радять [5]:

 критично аналізувати інформацію: перевіряти її джерело та достовірність, обґрунто-
ваність висновків, правильність аналізу та спостережень;

 шукати інші погляди: свідомо збирати інформацію, що суперечить переконанням чи 
поглядам, досліджувати її та порівнювати з наявною;

 звертатися до різних джерел: вивчати питання, користуючись кількома відмінними 
джерелами інформації.
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Соціальні мережі активно експлуатують це упередження. Залежно від того, які сторінки 
людина переглядає, де ставить уподобайки, як реагує на певний контент щодо теми, 
алгоритми мережі визначають, що їй до вподоби й віддають перевагу повідомленням з від-
повідним умістом. З часом це формує інформаційну бульбашку — певний шар інформації 
довкола користувача/-ки, що підтримує переконання і подобається людині, куди дуже рідко 
потрапляє протилежна інформація.

Ефект ілюзорної правди
Інше упередження, що може бути наслідком підтверджувального упередження, — ефект 
ілюзорної (чи ілюзії) правди. Згідно з ним, люди більше вірять у правдивість того, що вже 
бачили чи чули багато разів. Завдяки тому, що масмедіа приділяють багато уваги негативним 
подіям, наприклад побічним ефектам чи небезпекам вакцинації, у пересічного глядача чи 
глядачки за наступного контакту з інформацією подібного штибу виникає упередження, що 
ця інформація точно правдива. Людина не ставиться до медіаповідомлення критично — не 
перевіряє його джерело, достовірність, докази, а одразу вірить.

Ефект ворожих ЗМІ
Ефект ворожих ЗМІ проявляється в тому, що люди, переконані в певній думці, сприймають 
нейтральне медіаповідомлення як упереджене щодо їхньої позиції незалежно від того, чи 
воно таке насправді. Фактично прихильники різних думок у нейтральній інформації бачать 
те, що хочуть бачити, — інтерпретують його у світлі власних переконань та цінностей. Ефект 
ворожих ЗМІ — це ніби крайній випадок підтверджувального упередження.

Дослідіть різні погляди на один із результатів соціологічного дослідження Харківського 
інституту соціальних досліджень «Ставлення українців до епідемії ковід-19 та вакцинації», 
проведеного в кінці 2020 року (орфографію джерела збережено) [6]. Які підтвердження 
власних поглядів можуть побачити прихильники вакцинації, а які — противники?
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Прихильники:

 страх — це нормально: наявність побоювань не свідчить про реальність їхніх причин;

 люди мало знають про вакцини та вакцинацію, а медіа наганяють страху;

 наявність страху перед вигаданим чипуванням1 у 10 % людей свідчить про спеціально 
створену атмосферу залякування та коспірології довкола цього питання.

Противники:

 люди бояться не просто так, значить небезпека реальна;

 влада завжди нас обманює, чому б їй і тут не брехати;

 ми не можемо проконтролювати створення та транспортування вакцин, тому не 
можемо бути впевнені й повинні готуватися до найгіршого.

Ефект приєднання до більшості
У вакцинальній кампанії проти ковіду, що розгорталася в Україні 2021 року, цей ефект мав 
яскравий прояв: з березня по травень 2021 року частка людей, що не хотіли вакцинуватися 
від коронавірусу скоротилася з 51,5 % до 43 % [7]. Однією з причин було те, що люди дов-
кола вакцинувалися дедалі більше. А тому думати як більшість ставало чимраз простіше 
та популярніше.

Саме в цьому й суть ефекту приєднання до більшості — популярність того чи того переконання 
зростає зі зростанням частки людей, що його підтримує. Тому один зі шляхів популяризації 
вакцинації — поширення інформації про неї з метою переконання більшої кількості людей 
у необхідності, корисності та безпечності щеплення.

Ефект дезінформації
Ефект дезінформації проявляється тоді, коли свіжіша інформація впливає на давніші спогади. 
Через ефект дезінформації, наприклад, наші дитячі спогади про вакцинацію спотворю-
ються. Більшість дорослих людей України дістала в дитинстві кілька щеплень відповідно 
до календаря щеплень. І несприятливих подій, пов’язаних із цим, тоді було не так багато 
чи вони просто не запам’яталися. Однак свіжі потоки негативної інформації про вакцини 
спотворили цю пам’ять, і тепер багатьом здається, що в дитинстві манту боліло й чесалося, 
а після якогось зі щеплень була дуже висока температура. А якщо є упевненість, що з нами 
такого не відбувалося, то ми точно чули, що з кимось це сталося.

Запропонуйте батьківській спільноті переглянути медичні картки свого дитинства чи 
поговорити, по змозі, зі своїм педіатром/-кою і пригадати несприятливі події після власних 
дитячих щеплень. А далі подумати, як та чому змінилося ставлення до безпечності вакцин, 
з огляду на дитячий досвід.

1 Антена чипа має бути розміром близько 1 см, щоб працювати в діапазоні хвиль мобільного зв’язку; створення 
мініатюрних чипів, що можуть проходити через голку шприца та які непомітні неозброєним оком, коштує надзви-
чайно дорого; мікрочипи не мають великого сенсу, бо джерело енергії для їхньої роботи вже нікуди помістити, 
а функціонал пристрою через розмір дуже обмежений.
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Ефект Даннінга — Крюґера (ефект профана)

Це упередження прямо стосується «диванних експертів» — людей, які не професіонали 
в питанні, мають низьку кваліфікацію щодо теми, але при цьому роблять висновки чи дають 
поради щодо неї. Ефект Даннінга — Крюґера проявляється в тому, що низька компетентність 
цих людей не дає їм зрозуміти помилковість власних суджень і рішень. Тому такі особи 
упевнені в собі й уважають свої здібності в цій темі кращими, ніж вони є насправді, а здібності 
дійсно компетентних осіб вони не можуть розпізнати.

З цього ефекту випливає кілька висновків: по-перше, спеціалісти/-ки в певній галузі не 
спеціалісти в іншій. Тому дослухаючись порад професійного хірурга чи зоолога не варто 
без сумнівів ставитися до його тверджень про вакцинацію — людина може навіть не 
усвідомлювати своєї обмеженості в темі. По-друге, навіть кваліфіковані в темі люди здатні 
переоцінювати власні здібності, але зі зростанням компетентності ймовірність помилкової 
оцінки власного рівня зменшується. Тобто лише невелика кількість висококваліфікованих 
спеціалістів у цій темі може адекватно оцінити свій рівень і помітити всі помилки, що вони 
допускають.

Ілюстрація ефекту Даннінга — Крюґера

Попросіть учасників та учасниць визначити, чиїм судженням про вакцинацію варто найбільше 
довіряти:

 лікаря-інфекціоніста

 чиновниці МОЗ;

 блогерки-дієтологині;

 головної лікарки поліклініки;

 медбрата;

 науковця-імунолога;

 науковиці-мікробіологині;

 лаборанта медичної лабораторії.
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Обговоріть такі питання.

 Чи можна лише за професією визначати компетентність людини в певному питанні? (ні)

 Чи професія — хороший індикатор кваліфікації в питаннях вакцинації? (краще, ніж 
нічого, але зовсім не гарантія якості)

 Що потрібно зробити, щоб розібратися в кваліфікованості людини? (дізнатися про її 
досвід, знання, навчання, дістати підтвердження її кваліфікації, перевірити обґрунто-
ваність її висновків тощо)

 Чи може людина, що не компетентна в питанні безпомилково визначити рівень ком-
петентності кваліфікованішої людини (ні, це суперечить ефектові Даннінга — Крюґера)

 Що потрібно зробити, щоб зменшити помилку в оціненні чужих знань та вмінь? (самому 
бути кваліфікованим у цьому питанні)

Ефект обмеження рамками (ефект фреймінгу)
Виявляється, що рішення людини залежать від контексту — від того, як подано вибір — як 
виграш (позитивно) чи як програш (негативно). У ситуації виграшу люди схильні уникати 
ризику чи небезпеки.

Наприклад, людині потрібно вирішити вакцинуватися чи не вакцинуватися певної вакциною. 
Про ефективність вакцини можна повідомити з позитивним чи негативним тлом. 

Позитивне тло (ситуація виграшу) Негативне тло (ситуація програшу)

Вакцинація знижує  
ризик захворіти на 85 %

Після вакцинації залишається  
15 % імовірності захворіти

Ефект обмеження рамками призводить до того, що рішення вакцинуватися ймовірніше, 
якщо створити контекст виграшу (позитивне тло), бо дозволяє уникнути ризику захворіти.

Створіть разом з авдиторією заголовки новин з позитивним тлом (ситуацією виграшу) та 
негативним тлом (ситуацією програшу) про такі факти:

 імовірність анафілактичного шоку після вакцинації 1 випадок на 1 мільйон уведених доз;

 за зберігання вакцини при вищій, ніж рекомендована, температурі щодня вона втра-
чатиме 2 % ефективності;

 через три місяці після вакцинації у 80 % добровольців рівень антитіл зменшився на 10 %.

Обговоріть, з яким тлом українські масмедіа подають подібну інформацію про вакцини та чому.

Упередження оминання (недооцінення бездіяльності)

Упередження оминання проявляється у ставленні людини до дій як гірших чи аморальніших, 
ніж ідентична за результатом бездіяльність (оминання дії). Тобто люди недооцінюють наслідки 
бездіяльності. Наприклад, наприкінці баскетбольних матчів за рівного рахунку судді рідше 
фіксують очевидне порушення правил. Тобто вони частіше оминають дію, ніж діють, воче-
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видь уважаючи бездіяльність у цій ситуації меншим злом. Пояснення ефекту — те, що люди 
вважають відповідальність за дію більшою, ніж відповідальність за бездіяльність.

Ще один гарний приклад упередження оминання стосується вакцинації. Воно проявляється 
тоді, коли батьки вирішують не вакцинувати дитину (бездіяльність, оминання дії) і не ведуть її 
на щеплення (дія). При цьому ризик від бездіяльності — ускладнення та смерті від хвороби — 
набагато вищий, ніж ризик ускладнень від дії — щеплення. Але все одно батьки вважають 
відповідальність від бездіяльності меншою, ніж відповідальність від діяльності.

Упередження результату

Часто люди схильні оцінювати рішення постфактум — уже тоді, коли відомий результат. 
Якщо наслідок негативний, то й дія засуджується, якщо ж позитивний — то дія вважається 
правильною. Щодо вакцинації, це проявляється тоді, коли щеплена людина відчуває на собі 
несприятливу побічну дію, особливо серйозну. Наприклад, у дитини після щеплення від 
коклюшу спостерігаються судоми. А що наслідок негативний, то родичі й знайомі, аналізуючи 
дію постфактум, вирішують, що вона неправильна й відмовляються від наступних щеплень.

Щоб уникнути цього упередження, потрібно досліджувати ситуацію в момент ухвалення 
рішення з огляду на доступну тоді інформацію, без урахування інформації, отриманої згодом 
(тобто інформації про наслідки). А в момент щеплення було відомо, що низький ризик появи 
судом за вакцинації цільноклітинною коклюшною вакциною є, і судоми проходять без наслідків. 
Крім того, вакцинація забезпечує потужний захист від майбутньої хвороби та ускладнень, 
нею спричинених. Тому на момент щеплення користь від вакцини перевищує ризик.

4. ЛОГІЧНІ ХИБИ, ЯКІ ВИКРИВЛЯЮТЬ СПРИЙНЯТТЯ

Крім особливостей роботи людського мислення, роздумам притаманні логічні помилки, які 
люди схильні допускати.

4.1. Упередження виживання (систематична похибка вцілілого) та евристика доступності

Суть упередження виживання в тому, що люди нехтують інформацією, що не пройшла певного 
добору («не вижила»). Свою назву упередження дістало після дослідження бомбардуваль-
ників часів Другої світової війни. Для того, щоб збільшити їх захист, проаналізували місця 
найчастішого ураження літаків кулями, та вирішили укріпити ці ділянки. Однак, як влучно 
зазначив математик Ейбрагам Валд, аналізували лише ті бомбардувальники, що поверну-
лися із завдання. Решта ж не змогла долетіти до аеродрому. Тому ті місця, що найчастіше 
уражалися кулями в бомбардувальників, які повернулися, якраз не треба укріплювати, бо 
навіть з цими ураженнями вони вертаються на базу. А укріпити треба місця, які якраз не 
мають пошкоджень, бо їх ураження очевидно спричиняє втрату літака й випадання його зі 
статистики.

Упередження виживання проявляється у висвітленні масмедіа подій: часто й докладно 
розповідається про ДТП та їх жертв, про випадки неприродних смертей (убивств), побічні 
події після щеплення, однак рідко про те, скільки автомобілів не потрапляє в ДТП, про ДТП 
без жертв, про самогубства чи успішні вакцинації без побічних реакцій. А насправді ці події 
стаються набагато частіше, ніж висвітлено в медіа.

Через особливості людського мислення це стає причиною хибних висновків. Виявляється, 
мисленнєвий процес людей схильний іти «коротким» шляхом під час ухвалення рішень. 
Люди не дуже «полюбляють» зважувати, аналізувати та пригадувати, натомість використо-
вують першу думку, спогад. Це має назву евристика доступності. Відповідно до неї, що 
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легко пригадалося чи спало на думку, те й важливіше. А тому свіжіша інформація створює 
упередження на свою користь (пригадайте також ефект дезінформації).

Завдяки роботі масмедіа та упередженню виживання легше пригадуються краще висвітлені 
події. Наприклад, шанс померти від нападу акули менший, ніж від падіння частин літака на 
голову [8]. Однак напади акул так часто й яскраво висвітлюють медіа, що люди переконані 
в значно ймовірнішому нападі акули, ніж падінні фрагментів літака [9]. Тож що частіше 
несприятлива подія після вакцинації, зниження ефективності вакцин чи інша негативна 
новина потрапляє в медіа, то частіше люди сприймають її як орієнтир під час ухвалення 
рішень, пов’язаних з цією темою.

4.2. Кореляція не означає причиновості

Дуже поширена логічна похибка, що спостерігається під час аналізу будь-якої статистики — це 
приписування зв’язку «причина-наслідок» до подій, що мають лише кореляцію — спостере-
жувану статистичну залежність їхніх величин. Наприклад, що більше людей споживає сир, 
то більше людей помирає, заплутавшись у простирадлах. Ці події корелюють, але не мають 
причинового зв’язку між собою, тобто жодна з них не причина іншої [10].

Пояснити кореляцію може інша подія чи події, від яких залежні обидва кореляти. Або ж це 
може бути простим збігом, як у прикладі вище. Особливо це актуально, коли мова йде про 
одиничну подію чи події, що не мають достовірної статистики через рідкісність. А таке часто 
стається з несприятливими подіями після вакцинації: негативні наслідки після щеплення 
люди часто вважають саме наслідком вакцинації, хоча це може бути як випадковим збігом, 
так і зумовлене впливом іншого чинника.

Процитуйте фрагмент матеріалу порталу InGenius про втрату свідомості після вакцинації [11].

[Втрата свідомості] — це результат розширення кровоносних судин, що спричиняє падіння 
артеріального тиску, зменшення припливу крові до мозку та непритомність у відповідь на 
подразник. Цей процес не пов’язаний зі складниками вакцини, а це реакція організму на сам процес 
вакцинації. Така ж реакція може спостерігатися в людей, коли вони бачать кров, під час ін’єкцій, 
швидкої зміни положення тіла з горизонтального у вертикальне тощо.

[Американський центр контролю за захворюваннями] повідомляє, що непритомність спо-
стерігається після введення майже всіх типів вакцин. Згідно з даними Системи звітності про 
побічні дії вакцин, у 62 % підлітків(від 11 до 18 років) виникає [втрата свідомості] у відповідь на 
введення вакцини.

 Чи є кореляція між втратою свідомості та вакцинацією? (так, бо процедура збільшує 
частоту втрат свідомості

 Чи є причиновий зв’язок? (так, бо без неї люди б не втрачали свідомості так часто 
й це єдина зміна в житті, що передувала втраті свідомості)

 Про які інші несприятливі події після вакцинації можна сказати подібне? (почервоніння 
в місці ін’єкції, лихоманку, набряк лімфатичних вузлів тощо)

 Чи правильно стверджувати, що люди втрачають свідомість лише під час вакцинації? 
(ні)

Попросіть авдиторію обґрунтувати висновки.
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5. ПРОТИДІЯ КОГНІТИВНИМ УПЕРЕДЖЕННЯМ ТА ЛОГІЧНИМ ХИБАМ

Когнітивні упередження та логічні хиби характерні людському мисленню. Це нормально, що 
вони є й проявляються. Однак часто вони призводять до того, що люди ухвалюють нелогічні 
(ірраціональні) рішення. Не існує єдиного рецепту запобігання їм, але можна навести кілька 
порад.

1) Що більше інформації, то краще.

Перед тим, як ухвалювати важливе рішення, особливо стосовно здоров’я, зберіть якомога 
більше інформації з різних джерел: поговоріть зі спеціалістами (але пам’ятайте про ефект 
Даннінга — Крюґера!), прочитайте у фаховій літературі, обговоріть з рідними, друзями та 
знайомими тощо. Не хапайтеся за першу пораду чи перші ніби мудрі слова! Також пам’ятайте 
про підтверджувальне упередження — ліпше шукайте спростування власних поглядів, ніж 
їх підтвердження.

2) Поставтеся до ухвалення рішення виважено.

Проаналізуйте зібрану інформацію, врахуйте когнітивні упередження й можливі логічні хиби, 
не поспішайте з прийняттям інформації, бо упередження часто стає наслідком нестачі часу 
на ухвалення рішення.

3) Дистанціюйтеся від емоцій.

Не ухвалюйте рішення, перебуваючи в полоні емоцій, — вони не найкращий порадник 
у таких справах!

Якщо ви хочете дедалі частіше ухвалювати у власному житті логічні рішення, то розвивайте 
критичне мислення. Його суть якраз і полягає не в умінні все критикувати чи сумніватися 
в усьому, як багато хто вважає, а в здатності ретельно обмірковувати власні дії. Для цього 
є різні книжки, безплатні онлайн-курси, тренінги, навчальні відео.
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Виготовлення цього конспекту лекції стало можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проект «Медійна програма 
в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює 
українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Зміст матеріалів є виключно 
відповідальністю громадської організації «Академія української преси» та не обов’язково 
відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
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