
Путівник освітньою платформою «Абетка 
вакцинації чи освітнє щеплення від 
дезінформації від А до Я»

Даний проект «Абетка вакцинації чи освітнє щеплення від дезінформації від А до Я: методичний комплекс» 
виконується Академією української преси за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

«Медійна програма в Україні», що реалізується міжнародною організацією Internews. 
Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.



Усе тут

Абетка вакцинації
чи освітнє щеплення від дезінформації

від А до Я

Академія української преси

https://medialiteracy.org.ua/abetka/



ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПОМЕРЛИХ 
ВІД ГОЛОВНИХ ПАНДЕМІЙ
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КІР У 2018-2020 РОКАХ
• За даними ВООЗ за весь 2018 рік у Європі було зареєстровано близько 83 тисяч
випадків кору. З них понад 54 тисячі в Україні, 16 смертельних! Порівняно з 2017 роком
у 2018 році кількість випадків кору в Греції зросла у два рази, у Франції — у шість
разів. Проте був план викорінити кір зовсім до 2020 року!!!

• У 2019 рокі все погіршилося: в Україні з початку 2019 року до 25 березня уже трапилося
понад 32 тисячі захворювань, що становить більше половини усіх випадків за 2018 рік. 
Восьмеро людей померли. 

• До 30 травня 2019 року на кір вже захворіли 52 034 людини — 24 534 дорослих і 27 500 
дітей, а від ускладнень кору померли 17 людей. Загалом з початку спалаху, з літа 2017 
року, на кір захворіли більше 100 тис. людей, 38 з яких померли.

• В УКРАЇНІ СТАНОМ НА ПОЧАТОК ЛИПНЯ 2020 РОКУ ЛИШЕ 37% (ВІД ПЛАНОВОГО
РІЧНОГО ПОКАЗНИКА) ДІТЕЙ ВІКОМ ДО РОКУ ВАКЦИНОВАНІ ВІД КОРУ, ПАРОТИТУ, 
КРАСНУХИ.

• Серед дітей віком 6 років (КПК-2) цей показник становить 41%.





ВАКЦИНИ І ПОЧАТКИ АНТИВАКЦИНАТОРСТВА
• Вакцинація довела, що страждання і смерті від інфекцій багаторазово
перевищують побічні реакції та ускладнення. Але завжди були і є зараз
опоненти, що піднімають питання безпечності, ефективності й потрібності вакцинації як
такої. Їхні аргументи знизили ступінь вакцинованості населення, призвели до спалахів
інфекцій і смертям від них.

• «Стурбованість» безпечністю вакцини виглядає як ланцюг подій:
Øоголошується про ще недоведену побічну реакцію;

Øцей недоведений ефект широко рекламується в ЗМІ;

Øпотім гіпотеза не підтверджується, утім потрібно кілька років, щоб населення повірило;

Ø сенсацією це вже не є й мало кому стає відомим.

Наведіть конкретний приклад з посиланнями на джерела інформації.





Ілюстрація з книжки Александера Росса «Антивакцинатор». Надпис на плакаті: Насильство над
особистими свободами! Монреальських робітників і жінок примушують вакцинуватися!!



Плакат періоду українізації (1929 рік), на 
якому демонструється цькування сільською 
громадою чоловіка, що перехворів віспою. 
Плакат містить заклик вакцинуватися проти 
віспи. Автор плакату – Охрім Судомора





ОПИС НЕЩОДАВНЬОГО ВИПАДКУ В США
• У 2017 році у хлопчика віком 6 років з с родини антивакцинаторів було ушкоджено лоб
під час гри на фермі; рану вдома очистили та зашили. Пізніше того ж дня, з настанням
труднощів з диханням, батьки зв’язалися з невідкладною медичною службою.

• На 5-й день у лікарні було встановлено трахеостому. На 44 день підтримку ШВЛ
припинили. На 47 день його перевели до відділення середньої терапії. Через три дні
він пройшов 20 футів із допомогою. На 54 день йому видалили трахеостому, а через 3 
дні його перевели в реабілітаційний центр на 17 днів.

• Хлопчикові знадобилося 57 днів стаціонарної гострої допомоги, включаючи 47 днів у
відділенні інтенсивної терапії. Витрати на стаціонарне лікування склали 811 929 

доларів США (без урахування повітряних перевезень, стаціонарної реабілітації та
витрат на амбулаторне спостереження). Через місяць після стаціонарної реабілітації
він повернувся до всіх звичних видів діяльності, включаючи біг та їзду на велосипеді. 
Незважаючи на пояснення ризиків та переваг вакцинації проти правця лікарями, сім'я
відмовилася від другої дози вакцини та будь-яких інших рекомендованих щеплень.

Опубліковано 8 березня 2019 року на сайті журналу MMWR, CDC (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6809a3.htm)

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6809a3.htm


ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ВАКЦИНИ
• Ад’юванти покращують імунну
реакцію (солі алюмінію)

• Консерванти запобігають псуванню
вакцини (2-феноксиетанол)

• Стабілізатори запобігають реакціям
всередині вакцини (цукри, 

амінокислоти, білки)

• Поверхнево-активні речовини
запобігають утворенню осаду

• Розчинники доводять концентрацію
вакцини до потрібної

Антиген

СтабілізаториКонсерванти

ПАРи Домішки

Розчинники

Ад’юванти



Давайте укладемо завдання до цього
антивакцинаторського постеру



АРГУМЕНТИ АНТИВАКЦИНАТОРІВ
• Теорія змови фармацевтів

• Зневіра у дієвість вакцинації взагалі

• Недовіра ролі вакцин у зниженні рівня захворюваності

• Твердження про нікчемність вакцинації проти рідкісних захворювань

• Перебільшення кількості ускладнень при вакцинації

• Твердження про навмисне неточну медичну статистику ускладнень

• Апеляція до прав особистості (людина має сама вирішувати щодо будь-якого
медичного втручання). При цьому заперечується право держави відстоювати суспільні
інтереси

Пропоную продовжити список!



ВАКЦИНИ ЗАХИЩАЮТЬ
• У 2019 році ВООЗ вперше включила в список головних загроз здоров’ю людини сумніви
у вакцинах (vaccine hesitancy)

• Також ВООЗ неодноразово визнавала, що розробка, перевірка і впровадження вакцин у
практику — найбільше досягнення людства

• У щорічних доповідях ВООЗ оцінює вакцини як винахід, який найбільшою мірою
збільшив тривалість і якість життя

• Вакцини запобігають десятки тисяч смертей і мільйони ускладнень. Відмова від них —

шалений ризик, що може коштувати життя вам чи вашим дітям!

•Захищайте себе і дітей від інфекцій!!!





-Чи потрібно робити дитині щеплення?

-Тільки якщо бажаєте щоб вона вижила.

© Доктор Хаус



ВАКЦИНУВАТИСЯ, ЧИ НЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ?
Не вакцинуватися

1. Побічні ефекти вакцини

2. Довготривалі ефекти вакцини

3. Не хочу бути в перших рядах

4. Дочекаюся вакцину Pfizer

5. Я вже перехворів

6. А раптом вакцина не спрацює

Вакцинуватися

1. Зменшення ризику захворіти

2. Довготривалі ефекти COVID

3. Якщо чекати, можна захворіти

4. Невихід з нормального життя



Ідея

Більше знати —
менше боятися

Медіаграмотність
Усвідомлене 

сприйняття медійної 
інформації

Просвіта



Абетка вакцинації

Графічний роман
(5-6 класи)

Заняття для 
методистів

Конспекти занять
• 8 клас
• 9–11 класи
• поглиблене вивчення

Зустріч з 
батьківською 
спільнотою

Спецкурс для 
вчителів
4 лекції, теорія + вправи

В
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Комікс (1–4 класи)

Плакат





Комікс
1–4 клас

Щепле-що?
Чомучки в пошуках 

відповіді про щеплення







Графічний роман

Як імунні клітини
вірус долали







Заняття для 8 класу

Імунітет та його види









Заняття для 9–11 
класу

Вакцини — засіб
профілактики

інфекційних хвороб





Заняття для групи з 
поглибленим вивченням 

природничих наук

Епідемія крізь призму 
медіа





Спецкурс для 
вчителів 

природничих наук

Про вакцини: 
біологічні, медичні та 
медіаосвітні аспекти



Спецкурс для вчителів природничих наук

розробка + дослідження + 
вироблення

історія + мета

характеристики + 
найпоширеніші

04. Побічні реакції 
від вакцин

типи + компоненти
01. Історія вакцинації 02. Типи вакцин

03. Створення вакцин



Вальдемар 
(Володимир 
Аронович)
Хавкін

Каталін

Каріко







Спецкурс для вчителів природничих наук

розробка + дослідження + 
вироблення

історія + мета

характеристики + 
найпоширеніші

04. Побічні реакції

типи + компоненти
01. Історія вакцинації 02. Типи вакцин

03. Створення вакцин

Обов’язково 
подивіться 
відеолекції!



Теоретична інформація

Ідея вправи, завдання, 
тематика обговорення





Доручіть учнівству знайти хибні, фейкові тези.







Культура клітин 
нирок мавп

Людина

Оральна
поліомієлітна вакцина

Вірус 
імунодефіциту 

мавп

Вірус 
імунодефіциту 
людини (ВІЛ)







Заняття для методистів

Як аналізувати наукові 
медіаповідомлення



Навіщо

...Якщо ви можете взяти статті із 
заголовками про генну інженерію чи 
озонову діру і зрозуміти їх справжній 
контекст, тобто якщо ви 
розумієте новини про науку так 
само, як і все інше, що потрапляє в 
поле вашого зору, ми висновуємо, що 
ви науково грамотні.

Science Matters: Archieving Science Litteracy



Чи цікавою вам здається ця стаття?
Підкресліть будь-які незрозумілі
вам слова чи фрази.

Що стверджують дослідники (тобто який висновок)?
Які докази підтверджують цей висновок?

Чи достатньо цих доказів для підтвердження їхніх вимог?
Які наукові знання використовували
дослідники, пояснюючи результати?

Складіть список питань або коментарів,
які виникають у вас після прочитання статті.

Запишіть у статті одну чи дві речі,
які, на вашу думку, точно відомі.

Запишіть у статті одну-дві речі, 
щодо яких існує певна невизначеність.



Зустріч
із батьківською 

спільнотою

Чому люди бояться 
вакцинуватися



Ідея

Чого бояться

Причини
Чому формуються 

страхи

Страхи



Запропонуйте слухачам та слухачкам
підняти руки, якщо вони вважають, що 
анафілактичний шок стається
• 1-2 рази на 1000 вакцинованих
• 1-2 рази на 100000 тисяч вакцинованих
• 1-2 рази на 1 мільйон вакцинованих

Обговоріть, чому стільки людей 
помиляється.



Що всередині
Ефект обмеження рамками



Що всередині
Ефект обмеження рамками



Що всередині
Упередження виживання



Що всередині
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Дякуємо!


