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ВАКЦИНИ І ВАКЦИНАЦІЯ

Заняття чи його фрагменти можна використати в таких темах занять і на таких заходах:

 8 клас: тема «Транспорт речовин» — «Імунізація»;

 9 клас: тема «Біорізноманіття» — «Засоби боротьби з хворобами різної природи»;

 11 клас: тема «Біологічні основи здорового способу життя» — «Профілактика інфек-
ційних захворювань людини»;

 позакласний виховний захід, присвячений вакцинації;

 батьківські збори.

МЕТА

 сформувати поняття про вакцини, їх види та значення, етапи перевірки та побічні 
ефекти;

 ознайомитися з методами маніпулювання думкою, способами розвінчання фейків 
і маніпуляцій, способами переконання читачів;

 удосконалити навички аналізу медійної інформації.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Знаннєвий компонент

 Учень / учениця

 розуміє поняття вакцина, процедуру перевірки вакцин;

 характеризує типи і покоління вакцин, складники вакцин, окремі побічні ефекти вак-
цинації.

Діяльнісний компонент

 Учень / учениця

 розрізняє етапи клінічного дослідження вакцин;

 володіє навичками пошуку інформації в інтернеті, перевірки правдивості медійних 
повідомлень;

 викриває маніпуляції;

 аналізує медійній повідомлення з огляду на їх цілі, техніку виконання, емоційний вплив, 
маніпулятивність і переконливість.

Ціннісний компонент

 Учень / учениця

 робить висновки про важливість вакцинації та безпечність вакцин;

 усвідомлює важливість критичного ставлення до інформації, отриманої з медіаджерел.
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ВИПЕРЕДЖАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Дослідіть інформацію про наявність чи брак у вакцинах тих речовин, про які йдеться в коміксі 
(взято з [1]). Яка їх роль у вакцинах?

ПОЯВА ТА ЗНАЧЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ

Розповідь учительки / учителя або матеріал, підготовлений заздалегідь учнем / ученицею 
(виступ на 1–2 хв, наприклад за матеріалами Бі-Бі-Сі [2])

Історія використання вакцин розпочалася ще в Середньовіччі на території Індії та Китаю. 
У ті часи використовували варіоляцію (інокуляцію)1, коли здоровій людині в порізи на шкірі 
чи шляхом вдихання вводили матеріал підсохлих гнійних пухирів (пустул) від хворої на віспу 
людини. А що вносилося мало частинок збудника й він був послаблений імунною системою 
хворого, то «вакцинований» (варіолізований) легше перетерплював справжню хворобу 
й набував імунітету. Але при цьому смертність від варіоляції становила близько 2 %, внаслідок 
розвитку повноцінної хвороби, хоча від самої віспи помирало до 30 % інфікованих людей.

У 1796 році англійський лікар Едвард Дженнер винайшов першу вакцину2 — він увів уміст 
пустули з руки доярки, що хворіла на коров’ячу віспу, здоровому 8-річному хлопцеві, й той 
набув імунітету від натуральної віспи. Коров’яча віспа спричиняє легкі симптоми віспи та не 
передається від людини до людини, але при цьому забезпечує тривалий імунний захист від 
натуральної віспи. Завдяки масовій вакцинації до 1980 року вдалося повністю викорінити 
цю хворобу на Землі (див. графік).

1 Від лат. variola — віспа та inoculatio — щеплення.
2 Від лат. vacca — корова.
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Кількість випадків натуральної віспи у світі за останні 100 років (за даними ООН 2011 року) [3]

Розповідь учительки / учителя

Під час пандемії COVID-19, що триває з весни 2020 року можна почути думки публічних 
людей про недієвість вакцин. Ось приклад з новини Радіо Свобода від 8 січня 2021 року [4].

(Зачитування фрагмента новини вголос)

Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї в телезверненні заявив, що розпорядився про забо-
рону імпорту вакцин від коронавірусу, розроблених у США і Великобританії. За словами 
Хаменеї, він не вірить тому, що ці вакцини ефективні. 

«Якби американці могли розробити вакцину, то у них би не було такого фіаско з корона-
вірусом у їх власній країні», — наводить Reuters слова аятоли. За словами Хаменеї, те, що 
в США від коронавірусу вмирає по декілька тисяч людей на день, доводить, що американ-
ська вакцина неефективна. Так само він оцінив і ситуацію в Британії. Хаменеї заявив, що не 
довіряє і Франції. <…>

У США зареєстровані вакцини виробництва американських компаній Pfizer і Moderna, 
а у Великобританії – вакцини Pfizer і британської корпорації AstraZeneca. Масова вакцинація 
в цих країнах почалася тільки в грудні, щеплення отримали лише кілька відсотків населення, 
тому на темпи інфікування і кількість смертей від інфекції вакцинація ще вплинути не могла.

Бесіда

Відповідальні журналісти видання відразу пояснили, чому Хаменеї помиляється.

Як вони це зробили?

Зазначили, що ефекти вакцинації ще не проявилися через мале охоплення вакцинами 
і незначний час, що минув.

Чи переконливе таке пояснення?

Достатньо переконливе, хоч і залежить від переконань людини.

Як можна посилити переконливість?

Навести графіки та таблиці для інших інфекцій або думки спеціалістів з цього питання.
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Дійсно, узагальнені дані в зрозумілому вигляді — переконлива ілюстрація. Такі графіки можна 
знайти на різних сайтах, наприклад Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої організації 
охорони здоров’я тощо, або в наукових і навчальних виданнях, зокрема шкільних підручниках 
(як-от у підручнику Р. Шаламова та співавторів [5]).

Вплив вакцинації на рівень захворюваності й смерті у США 
(на млн людей, станом на 2007 рік)

Хвороба
Випадків Смертей

До  
вакцинації

Після 
вакцинації

Зміна, 
%

До  
вакцинації

Після 
вакцинації

Зміна, 
%

Дифтерія 158 0 100 13,7 0 100
Кір 3044 0,2 99,99 2,5 0 100

Паралітичний 
поліомієліт

103 0 100 11,8 0 100

Краснуха 242 0,04 99,98 0,09 0 100
Правець 4 0,14 96,6 3,2 0,01 99,6

Вітряна оспа 16018 2046 87,2 0,41 0,06 84,3

Вплив вакцинації на рівень захворюваності й смерті у США  
(випадків на млн людей на рік, станом на 2007 рік)

Поширення кору й рівень вакцинації від нього у світі, починаючи з 1980 року
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ТИПИ І ПОКОЛІННЯ ВАКЦИН

Бесіда

Яка мета введення вакцини — вакцинації (імунізації)?

Безпечне формування захисної імунної реакції на певного збудника.

Здобутий завдяки цій процедурі імунітет називають набутим штучним шляхом.

Чим була створена Дженнером вакцина від віспи?

Вірус коров’ячої віспи, що спричиняв слабші симптоми і був безпечніший, ніж натуральна 
віспа.

Ілюстрація з книги 1802 року пустули на місці варіоляції (інокуляції) натуральної віспи (ліворуч)  
та коров’ячої віспи (праворуч) [6]

Як би ви шукали / розробляли вакцини для інших хвороб?

Шукаючи природних ослаблених збудників чи створюючи такі штучно (в лабораторії).

У чому небезпека вакцин такого типу?

Вони можуть втратити ослабленість, розмножитися в організмі та спричинити небезпечні 
сильні симптоми справжньої хвороби, передатися іншим здоровим людям.

Як змінити вакцину, щоб від цього убезпечитися?

Використовувати вбитих збудників.

Чому вакцина на такій основі гірша за живих ослаблених збудників?

У тіло потрапляє мала кількість частинок збудника і збудник не розмножується в організмі, 
тож імунна відповідь слабка та може бути нетривалою.

Розповідь учителя / учительки (за потреби)

Обговорені вакцини належать до першого покоління вакцин і ґрунтуються на використанні 
живих3 ослаблених (атенуйованих) чи мертвих (інактивованих) збудників. Вакцини на основі 
живих ослаблених збудників ефективніші тому, що забезпечують міцніший і триваліший 
імунітет (бо кількість збудників в організмів завдяки розмноженню збільшується), але небез-

3 Тут слово «живих» щодо вірусів-збудників вживається в значенні «здатних спричинити захворювання, патогенних», а «мертвих» — у проти-
лежному. Це зумовлено тим, що віруси не проявляють ознак живого поза клітиною (у складі вакцини, наприклад). Загалом питання, чи живі 
віруси (і, очевидно, чи можуть бути мертвими), дискусійне і відповідь залежить від розуміння життя як явища.
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печніші, бо можуть стати причиною повноцінної хвороби, а також причиною інфікування 
інших людей. Мертві ж збудники не завжди здатні забезпечити потужну імунну відповідь 
і тривалу імунну пам’ять. До першої підгрупи належать вакцини від вітряної віспи (вітрянки), 
кору—краснухи—паротиту, туберкульозу (БЦЖ); до другої — вакцини проти гепатиту А та 
грипу. 

Бесіда (продовження)

Але робота з будь-яким збудником під час створення, зберігання та введення вакцини 
небезпечна, крім того імунна система реагує не на збудника, а на окремі елементи його 
поверхні чи білки, що він утворює в організмі, — антигени. 

Що це за вакцина, яка враховує ці факти?

Вона містить не цілих збудників, а їхні окремі компоненти.

Звідки їх узяти?

Можна штучно виростити збудників й виділити ці речовини.

Вирощування збудників небезпечне. Як сучасніше й безпечніше їх отримати?4

Створити їхні білки завдяки генній інженерії в клітинах безпечних бактерії чи дріжджів5.

Розповідь учителя / учительки

Друге покоління вакцин (їх часто називають субодиничними вакцинами) створили, використо-
вуючи білки, що викликають імунну реакцію (антигенів), але без уведення цілих живих чи 
мертвих збудників. Наприклад, у протидифтерійній та протиправцевій вакцинах використовують 
анатоксини — змінені білки, які бактерії виділяють у кров під час інфекції та які втратили свій 
токсичний вплив. А у вакцинах від папіломи людини чи гепатиту В використовують білкові 
фрагменти оболонок (капсидів) цих вірусів.

Бесіда (продовження)

Чому під дією першого покоління вакцин сформується сильніша імунна відповідь?

Бо збудник може розмножитися, забезпечивши велику кількість копій своїх антигенів. До того 
ж він повноцінний, тому імунна відповідь буде проти більшого набору антигенів.

У чому недолік вакцин другого покоління?

В організм уводять обмежену кількість «збурювачів» імунітету — антигенів — і імунна відповідь 
буде слабка. Тому часто потрібна кількаразова вакцинація.

Як же за допомогою сучасних методів можна забезпечити утворення в організмі великої кількості 
чужорідних білків, не уводячи самих збудників?

Увести в клітини організму людини молекули нуклеїнових кислот (РНК чи ДНК), що кодують 
ці білки. З них синтезуватимуться великі кількості білків збудника й імунна система на них 
реагуватиме.

Розповідь учителя / учительки

Третє покоління вакцин — генні вакцини. В організм може бути введена штучно створена 
ДНК, яка «принесе» ген, що кодує білок-антиген збудника. По ній в клітинах людини утво-

4 У базовій середній школі навряд чи хтось зможе дати відповідь на це питання, через незнання відповідних понять.
5 Такі білки називають рекомбінантними.
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риться вірусний білок. Зазвичай як транспорт, що доставить в організм спеціальну ДНК, 
використовують інший безпечний для людини вірус у спадковий матеріал якого (геном) 
уведено ген білка з поверхні збудника6. Або ж у складі вакцини в організм потрапляє матрична 
РНК з відповідним геном, з якого зчитається та синтезується білок.

Робота з текстом

Прочитайте нижчевказаний переклад фрагмента матеріалу під назвою «Вакцина від COVID-19 
у кожної людини є вдома.» [7].

Чи знаєте ви, що ташкентська медицина заслужено була передовою медициною в колиш-
ньому СРСР? <...>

ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ ВСІМ! І ЦЕ ДУЖЕ ЦІКАВО! Ташкент. 21.03.2020 р. Шухрат Халілов 
(кандидат мед. наук) <...>

Існує багато натуральних продуктів, які володіють не тільки бактерицидними властивостями, 
але також безпосередньо впливають на віруси, вбиваючи їх. Найефективнішим у цьому плані 
є ЧАСНИК. І якщо щодня випивати 2/3 склянки водного настою часнику, то він відразу ж 
(!) потрапляє в тонкий кишківник і починає відразу ж (!) вбивати COVID-19. <...> Під впливом 
«часникової води» розгортається дуже цікавий ланцюжок подій в тонкому кишківнику. 
«Убитий» і ослаблений під впливом «часниковою води» COVID-19 являє собою не що інше, 
як природну вакцину, утворену природним шляхом усередині людського організму. <...> Після 
прийому «часникової води» природна вакцина утворюється в тонкому кишківнику через 
30-40 хвилин і абсолютно безкоштовно; природна вакцина починає активно формувати 
специфічний імунітет проти COVID-19.

Індивідуальна робота з текстом (усне формулювання відповідей на питання)

До якого покоління вакцин належить описана «вакцина»?

Першого, бо мова йде про вбитий (інактивований) вірус.

Які дві передумови виникнення «вакцини» в кишківнику?

Зараження людини коронавірусом, що спричиняє COVID-19, та вживання часникової настоянки.

Чи може відбутися «вакцинація» людини, не зараженої коронавірусом, що спричиняє COVID-19, 
описаним способом? Чому?

Ні, бо частинкам «вакцини» ні з чого утворюватися.

Чому немає потреби вакцинувати людину вже заражену коронавірусом, що спричиняє COVID-19?

Бо в неї і без «вакцини» сформується природний імунітет після того, як перебуде хворобу.

Доберіть приклади з тексту до кожної з наведених технік маніпуляції:

 апеляція до авторитету: про ташкентську медицину в СРСР, про те, що це ніби 
стверджує кандидат медичних наук;

6 Такі вакцини називають векторними, а вірус-переносник потрібного гена — вектором.
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 емоційне-експресивне забарвлення тексту: «ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ ВСІМ! І ЦЕ 
ДУЖЕ ЦІКАВО!» (великим літерами), «найефективнішим», «ЧАСНИК» (великим літерами), 
«відразу ж (!)», «дуже цікавий ланцюжок»;

 доступність для загалу: «абсолютно безкоштовно»;

 безпечність способу: природна вакцина, природний шлях.

Чому цей текст фейковий?

У ньому подано неправдиву інформацію про можливість створення такої вакцини.

Навіщо його створено і поширено?

Применшення небезпеки вірусу, популяризація народної / альтернативної медицини, 
збільшення недовіри до дій влади, збільшення продажу часнику.

Озвучення відповідей, обмін думками

Як підсумок сформулюємо означення вакцини.

Вакцина — медичний препарат, що забезпечує формування набутого імунітету до антигена 
чи збудника хвороби.

ПЕРЕВІРКА ТА РЕЄСТРАЦІЯ ВАКЦИН

Розповідь учителя / учительки

У соцмережах та медіа можна побачити повідомлення про те, що вакцини вбивають 
і небезпечні. Насправді це не так, бо, як і всі лікарські препарати, вакцини проходять тривалу 
процедуру перевірки на безпечність і реєстрації.

Процедура перевірки та реєстрації вакцини має такі етапи.

Етап Піддослідні Мета
Доклінічний Лабораторні тварини Визначити оптимальну дозу й перевірити 

безпечність для тварин
І фаза клінічних 

випробувань
До 50 добровольців Визначити оптимальну дозу й перевірити 

безпечність для людей
ІІ фаза клінічних 

випробувань
До 500 добровольців 

різного віку й стану
Визначити ефективність й перевірити 

безпечність на різних групах людей, виявити 
найчастіші побічні ефекти

ІІІ фаза клінічних 
випробувань

Кілька тисяч 
добровольців

Виявити рідкісні побічні ефекти та перевірити 
ефективність шляхом порівняння з контрольною 
групою. Її учасники замість вакцини отримують 

плацебо (речовину без лікарських властивостей) 
або іншу версію вакцини

Реєстрація (ліцензування) Перевірка уповноваженим органом результатів 
клінічних випробувань й отримання дозволу на 

масове використання
Постліцензійне 

дослідження 
(ІV фаза клінічних 

випробувань) 

Усі вакциновані Дослідження тривалості та сили сформованої 
імунної відповіді та виявлення дуже рідкісних 

побічних ефектів
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Перевірка на безпечність полягає у визначенні сили та частоти появи побічних ефектів 
(див. далі докладніше).

Ефективність визначають на перших етапах клінічного дослідження, вимірявши рівень 
імунної реакції (наприклад, кількість антитіл — їх титр7). На ІІІ фазі дослідження вимірювання 
ефективності проводять шляхом порівняння дослідної та контрольної груп. Порівнюють 
кількість хворих основною хворобою людей після вакцинації: у дослідній групі їх має бути 
менше, ніж у контрольній. Наприклад, якщо в дослідній захворіло п’ятеро провакцинованих, 
а в контрольній (також розміру) — 20 осіб, то ефективність дорівнює (20 – 5) / 20 × 100 % = 
75 %8. Достатньою для реєстрації вакцини вважають зазвичай ефективність 50 %. 

При цьому важливо, щоб результати проведених досліджень були опубліковані в якісних 
рецензованих міжнародних журналах, випробування проведені коректно і методологічно 
правильно, а реєстрацію зробила відповідальна й авторитетна організація.

Обговорімо фрагмент допису у фейсбуці від 03.02.2021 про наукову статтю в одному 
з найповажніших наукових журналів світу з результатами ІІ/ІІІ фаз клінічного дослідження 
вакцини [8]. У дописі є цитата про смертність під час тестування вакцини.

Фрагмент про смертність:

«Під час дослідження було зареєстровано чотири випадки смерті (три [<0,01%] з 16 427 учас-
ників групи вакцинованих та один [<0,01%] з 5435 учасників групи плацебо), жоден з яких 
не вважається пов’язаним з вакциною.»

Як на мене, тут вся суть сучасної (і не тільки росіянської, і не тільки вакцинної), а й загалом 
«доказової» медицини.

Три вакцинованих трупи проти одного невколотого - це не причина зупинити масове 
використання препарату чи хоча б потреба в додаткових дослідженнях. Це навіть не доказ 
очевидної нездатності вакцинації від ковіду хоч якось позитивно вплинути на смертність.

Бесіда

Чи розрізняє автор поняття безпечності й ефективності вакцини?

Ні, смерть учасників тестування нічого не свідчить про ефективність вакцини.

У чому полягає авторська маніпуляція?

Випадки смерті були перевірені й вони не пов’язані з вакциною, але автор вимагає зупинити 
дослідження і провести додаткове дослідження.

Яке додаткове дослідження можна провести?

Тільки вакцинувати ще більшу кількість людей.

Завдяки яким засобам автор впливає на читачів?

Сарказм: «тут уся суть», «не причина», «не доказ»; емоційне посилення «трупи», «невколоті», 
«очевидна нездатність».

7  Максимальне розведення сироватки крові, за якого антитіла можна виявити. Що титр більший, то антитіл у крові більше.
8  Ефективність вакцини дорівнює різниці між кількістю хворих у контрольній і дослідній групах, поділеній на кількість хворих у контрольній 

групі.
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ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ВАКЦИН

Розповідь учителя / учительки

Усі лікарські препарати мають побічні ефекти. Зазвичай вони проявляються рідко і в неба-
гатьох людей (одиниці з сотень, тисяч чи мільйонів). Вакцини не виняток — найчастіші 
побічні реакції — почервоніння й зуд у місці введення, слабкість і запаморока, підвищення 
температури та алергічні реакції. Але антивакцинатори стверджують, що вакцини вбивають 
частіше, ніж хвороба, отруюють організм, «чипують» людей, роблять їх хворобливішими, 
сприйнятливішими до інфекцій, спричиняють аутизм і ще багато чого. Усе це, звісно, неправда 
(див., наприклад, [9, 10, 11, 12, 13, 14]).

Щодо побічних ефектів вакцин, то найстрашніше, чим лякають, — це смерть від вакцинації. 
Зазвичай це роблять шляхом маніпулювання числами.

Ось, наприклад, фрагмент допису від 08.02.2021 у соцмережі [8].

З підказкою ... знайшов таки, де в базі даних ВОЗ серед побічних реакцій на вакцину від 
ковіду вказані летальні випадки. На сьогодні 08/02/2021 тобто рівно через два місяці після 
старту вакцинної кампанії їх там зареєстровано вже 728. Тобто більше 1% всіх зареєс-
трованих наразі в базі ВОЗ побічок на вакцину від ковіду - летальні. <…> Власне база тут  
http://www.vigiaccess.org/

Запропонуйте учням і ученицям зайти на сайт зі своїх гаджетів і перевірити числа, наведені 
в цитаті з допису, ввівши в пошуковому рядку запит «covid-19 vaccine». Найімовірніше, вони 
будуть подібні до наведених. Попросіть їх дізнатися, що це за числа, завдяки розділу «About» на 
відповідному сайті (http://www.vigiaccess.org/). Грубим шрифтом у розділі «What do I do if I suspect 
I am having an adverse reaction?» [14] написано9:

The reports in VigiBase result from suspicions of a relationship between a drug and a reaction. 
No causal relation has been confirmed.

(Переклад) Повідомлення в VigiBase демонструють підозри на зв’язок між лікарським пре-
паратом і реакцією. Ніяких причинових зв’язків не підтверджено.

Подібне застереження про недоведеність причинових зв’язків у згадуваній у дописі системі 
фіксації побічних ефектів медичних препаратів можна знайти й на сайті Міністерства охорони 
здоров‘я України у статті «Вакцини не вбивають: На які маніпуляції не варто піддаватися 
і чому» [14].

Поясніть, що так будь-яка підозріла смерть людини (як-от від інсульту чи інфаркту, інфекції) 
може бути віднесена до побічних ефектів вакцини і повідомлена в цю базу. 

Бесіда

Кого вакцинували передусім у перші місяці вакцинації від ковіду?

Людей похилого віку.

9 Учні й учениці можуть перекласти наведену інформацію з англійської мови за допомогою будь-якого онлайн-сервісу перекладу чи за 
взаємодопомогою.

http://www.vigiaccess.org/?fbclid=IwAR15cA2qCnpeBGdKGx9xDH1BPibPAHPB2io81Emow0EcA2OpFgijSmn_h-A
http://www.vigiaccess.org/?fbclid=IwAR15cA2qCnpeBGdKGx9xDH1BPibPAHPB2io81Emow0EcA2OpFgijSmn_h-A
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Як відрізняється ризик смерті для них від такого для молодших груп населення?

Для людей похилого віку він значно вищий.

Як це впливає на числа з бази даних побічних ефектів медичних препаратів?

Збільшить відсотки смертності після вакцинації.

Попросіть учнів та учениць дослідити у базі (http://www.vigiaccess.org/) «смертність» від якихось 
популярних ліків, наприклад парацетамолу (paracetamol) чи аспірину (aspirin). Виявляється, що 
від них теж «велика» «смертність» (для парацетамолу — 2 %, для аспірину — 0,8 %), але всі їх 
уживають і не лякаються.

Зависновкуйте, чи непереконливий факт з посиланням на досліджену базу даних побічних ефектів, 
наведений у дописі.

Запропонуйте учнівству відшукати в інтернеті спростування наведеної в дописі антивакци-
натора інформації (наприклад, у [16]).

Розповідь учителя / учительки

Часто можна почути, що вакцини провокують важкі алергічні реакції й анафілактичний шок. 
Ось так новину про такі реакції під час клінічних випробувань вакцини від COVID-19 подає 
портал «24 канал. Здоров’я. Новини» [17].

Вакцина проти коронавірусу від Pfizer у 8 людей спровокувала анафілактичний шок

Алергічні реакції після вакцинації від COVID-19 зареєстрували у 8 людей за останні 2 тижні. 
Ймовірна причина в тому, що одним з компонентів вакцини є поліетиленгліколь, його раніше 
не використовували в препаратах для вакцинації.

У клінічних дослідженнях таких реакцій не було, оскільки люди з алергією на компоненти 
вакцини були виключені з випробувань, пише Science.

Бесіда

Що таке анафілактичний шок і яка його причина (попросіть учнів / учениць віднайти цю інфор-
мацію в підручнику чи інтернеті)?

Це швидка алергічна реакція, що розвивається на чужорідну речовину протягом кількох 
хвилин-годин від моменту її потрапляння в організм і небезпечна набряком слизових 
оболонок, який блокує дихання.

Яке враження викликає така новина?

Що вакцина небезпечна.

Чи показують наведені числа реальну небезпеку? Чому?

Ні, бо потрібно поділити число випадків на кількість провакцинованих людей.

Запропонуйте учнівству знайти відповідну інформацію про анафілактичний шок від коронавіру-
сної вакцини «Пфайзер» в інтернеті (наукова інформація про це є в статі журналу Американської 
медичної асоціації [18], він становить 11,1 випадків на 1 млн уведених доз).

http://www.vigiaccess.org/?fbclid=IwAR15cA2qCnpeBGdKGx9xDH1BPibPAHPB2io81Emow0EcA2OpFgijSmn_h-A
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Віднайдене в медіаджерелах число демонструє безпечність чи небезпечність вакцини?

Ні, бо потрібно зіставити його з якимись нормами чи іншими вакцинами. (За статистикою, один 
з двохсот людей один раз за життя переживає сильну алергічну реакцію (анафілактичний шок 
різного ступеня), а в 3 % дорослих виникає анафілактичний шок у відповідь на укус комах. 
Для вакцин характерно приблизно 1–2 випадки анафілактичного шоку на мільйон доз [19])

Розповідь учителя / учительки

Багато страшилок про вакцини пов’язано з умістом у них токсичних речовин.

Чи дійсно у вакцинах є токсичні речовини, про які йдеться в коміксі?

(Учнівство розповідає про власні дослідження з цього питання, див. випереджальне завдання 
на початку)

Довідкова інформація

Тіомерсал, консервант, дійсно містить Меркурій (ртуть), але його вже майже не використо-
вують у виробництві вакцин (залишився тільки в багатодозових вакцинах від грипу, що можуть 
зберігатися після відкриття упаковання). У такій формі Меркурій (ртуть) не накопичується 
в тілі, а виводиться протягом 30 днів. Крім того, значно більші дози Меркурію (ртуті) ми 
отримуємо з їжі, особливо морської риби. 

Солі Алюмінію (не метал алюміній!) використовують для посилення імунної відповіді на 
компоненти вакцин, особливо у вакцинах на основі частин збудників (другого покоління). 
Такі вакцини вводять внутрішньом’язово, бо солі Алюмінію спричиняють подразнення шкіри. 
Подібні сполуки є в їжі, особливо рослинній, деяких медичних препаратах і антиперспі-
рантах — косметичних засобах проти поту.

Желатин — це природний білок, якого багато в кістках тварин. Він безпечний для вживання 
і становить основу мармеладу, желе та холодцю. Також з желатину роблять капсули медичних 
препаратів. У вакцинах він виконує роль стабілізатора.



13

Арахісову олію у вакцинах нині не використовують.

Яєчний білок — деякі вакцини виробляють шляхом вирощування на курячих ембріонах (утім 
останнім часом дедалі частіше використовують культури клітин замість ембріонів). Потра-
пляння білка теоретично можливе, але малоймовірне, бо вакцини ретельно перевіряють 
на чистоту, тому їх можна вводити людям з алергією на курячий білок. Для більшості людей 
білок не становить небезпеки, а людям з сильною алергією варто бути обережнішими при 
використанні окремих вакцин від грипу і жовтої гарячки.

ДНК абортованого ембріона у вакцинах не використовується. На людських ембріонах 
вакцини не виготовляють. При цьому культури клітин10 для виготовлення вакцин можуть 
походити з клітин ембіріона людини, які вже понад пів століття використовуються в меди-
цині. Потрапляння клітин з цих культур до вакцини малоймовірне, а якщо й відбувається, то 
кількостями, що не становлять небезпеки. Крім того, чужорідні клітини наша імунна система 
ефективно знищує [20].

Формальдегід — використовується для знищення збудників під час виготовлення вакцин. 
Залишкова кількість, що може міститися в одній дозі вакцини, набагато менша, ніж та, що є 
в організмі природно.

(На основі матеріалів [21])

Запропонуйте учнівству ретельно розглянути ілюстрацію й визначити маніпулятивні техніки, 
використані художником. 

Ось, що вони можуть знайти: 

 злісна посмішка лікаря в лівій і правій секціях;

 злісний сміх лікаря в правій секції;

 задоволення мами тим, що її дитину вакциновано, у правій секції;

 переляк дитини в правій секції.

Обговоріть, чому автор спрощує і пише алюміній, а не його солі, та ртуть, а не сполука, що 
містить Меркурій (ртуть). 

Очевидно, це робиться для спрощення сприйняття й збільшення ефекту, бо «ртуть» і 
«алюміній» небезпечніше звучить, ніж їх сполуки.

Щоб перевірити, як добре слухачі й слухачки відрізняють міти від фактів про побічні ефекти 
вакцинації, запропонуйте їм на смартфонах виконати онлайн вправу за покликанням:  
https://bit.ly/2OzcjGC. 

10  Учні й учениці можуть перекласти наведену інформацію з англійської мови за допомогою будь-якого онлайн-сервісу перекладу чи за 
взаємодопомогою.
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Завдання до відеолекції «Вакцини і вакцинація»

1. Сертифіковану в Україні вакцину від грипу «ДжіСі Флю» виготовляють, інактивуючи фор-
мальдегідом вирощені в курячих ембріонах віруси й розводячи збудників у сольовому 
розчині з фосфатним буфером. До якого покоління вакцин належить ця вакцина?

А першого

Б другого

В третього

Г четвертого

2. Оцініть ефективність вакцини американського фармацевтичного концерну «Новавакс» 
на другій фазі клінічного випробування, ґрунтуючись на даних зі статті «Німецької хвилі».

«Тим часом вакцина компанії «Новавакс» пройшла другу фазу клінічних випробувань у Південній 
Африці. У ній брали участь 4400 людей. Там 90 відсотків випадків захворювання COVID-19 були 
викликані мутацією коронавірусу B.1.351, поширеною в ПАР. 29 пацієнтів захворіли в групі плацебо 
і 15 у групі вакцинованих».

А менше ніж 30 %

Б близько 50 %

В понад 70 %

Г близько 90 %

3. Який з наведених побічних ефектів вакцини НЕ спричиняють?

А запаморочення

Б алергію

В підвищення температури

Г безпліддя

4. Відповідно до новини про анафілактичний шок від вакцини від COVID-19 виробництва 
«Пфайзер», причиною такої побічної дії вважають

А яєчний білок

Б поліетиленгліколь

В солі Алюмінію

Г білки вірусу SARS-CoV-2

5. У програмі «Вєсті Нєдєлі», говорячи про генну вакцину «АстраЗенека», розроблену на 
основі аденовірусу шимпанзе, ведучий Дмітрій Кісєльов продемонстрував на екрані в студії 
створений редакторами програми плакат. 
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(Напис на плакаті: «Я хочу, щоб ти отримав мавп’ячу вакцину»)

Розгляньте плакат та визначте, якій країні вигідна вакцинація цією вакциною, відповідно до 
задуму творців плакату.

А Росії

Б Німеччині

В США

Г Україні

Ключ: 1А, 2Б, 3Г, 4Б, 5В
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ПРО АВТОРА

Каліберда Микита,  народився й прожив більшу частину життя 
у Львові. Закінчив у  2008 році за спеціальністю «біохімія» 
ЛНУ імені Івана Франка. Працював учителем. Активний учасник 
турнірного руху: вже багато років створює завдання, член журі 
та методичної комісії Всеукраїнського турніру юних хіміків. 
2017 року став переможцем міської програми «Успішний 
педагог». У його доробку рекомендовані МОН підручники 
з біології для учнів 9–11 класів, а також посібник серії «Шкільна 
бібліотека» для учнів 5–6 класів, численні робочі зошити 
з біології.

З  посібником «Освітні практики із запобігання інфодемії, 
або Як не ізолюватися від правди» можна ознайомитися тут:  
https://www.aup.com.ua/osvitni-praktiki-iz-zapobigannya-info/

Створення цього заняття 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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