
1. Дитина 4-х років здорова та невакцинована проти кору. В регіоні, де вона 
мешкає зафіксований спалах кору. Лікар призначив першу дозу вакцини КПК 
(проти кору, паротиту та краснухи). Коли даній дитині потрібно ввести другу 
дозу вакцини?  
A. Через 1 місяць  
B. Через 3 місяці  
C. В 6 років життя  
D. В 14 років життя  
E. Через 6 місяців  

 
 Висновок. Тестове завдання має: 

• індекс складності 0,469 та є середнім за рівнем складності;  

• індекс дискримінації 0,20, що відповідає достатній розподільній 
здатності.  

 Пояснення. За психометричними даними до цього тесту, серед 
загальної кількості студентів лише 47% обрали правильну відповідь «А», а 
30% обрали відповідь «С».    

 Це можна у пояснити недостанім рівнем знань у студентів з тактики 
вакцинації від кору дітей в умовах спалаху, яка викладена у рекомендаціях 
ACIP: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6204a1.htm  

 У розділі «Recommendations during Outbreaks of Measles, Rubella, or 
Mumps» зазначено:  

«Evidence of adequate vaccination for school-aged children, college students, and 
students in other postsecondary educational institutions who are at risk for 

exposure and infection during measles and mumps outbreaks consists of 2 doses of 
measles- or mumps-containing vaccine separated by at least 28 days, respectively. 

If the outbreak affects preschool-aged children or adults with community-wide 
transmission, a second dose should be considered for children aged 1 through 4 

years or adults who have received 1 dose» 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6204a1.htm


 У рекомендаціях зазначається, що «повною вакцинацією у дітей 
шкільного віку, студентів коледжів та вищих навчальних закладів в 
умовах спалаху може вважатися введення 2 доз кір-вмісних вакцин, що 
були відокремлені мінімальним інтервалом у 28 днів». У наступному 
реченні зазначено, що «діти дошкільного віку під час спалаху мають 
отримати ДРУГУ дозу у період з 1 до 4 років…» 

 Оскільки за рекомендаціями ACIP повністю вакцинованими 
вважаються особи, яким було введено 2 дози вакцини з мінімальним 
проміжком у 28 днів, а діти до 4 років під час спалаху мають отримати 
ДРУГУ дозу вакцини, то дитині 4 років, що не була вакцинована раніше 
має бути введено 2 дози кір-вмісної вакцини з мінімальним проміжком у 
28 днів. Оскільки у тестовому завданні вказано, що у регіоні проживання 
дитини зафіксовано спалах, правильною тактикою лікаря є саме введення 
дитині наступної другої дози через 1 місяць. 

 Рекомендації. Тестове завдання показало, що 53% студентів не знають 
принципів вакцинації проти кору в умовах спалаху.  

 За даними Центру громадського здоров’я при МОЗ України із початку 
року на кір захворіло 33 165 людей, від ускладнень померло 14 людей. Така 
як ніколи актуальна проблема в нашій країні має бути ґрунтовно висвітлена 
під час навчального процесу.  

 Тому, рекомендуємо при підготовці приділяти більшу увагу 
профілактиці кору не тільки за встановленим графіком Календаря, але й в 
умовах спалаху, коли дитина в найкоротші терміни має бути повністю 
імунізована від збудника кору.   

 

2. Жінка 58-ми років з нейросенсорною глухотою внаслідок ускладнення 
після перенесеного гнійного менінгіту планує встановлення кохлеарного 
імплантату. Щеплення проти якої інфекції необхідно зробити для 
попередження інфекційних захворювань центральної нервової системи і 
органів слуху?  
A. Пневмококової інфекції  
B. Вірусу кліщового енцефаліту  
C. Туберкульозу після негативного результату проби Манту  
D. Гемофільної інфекції  
E. Поліомієліту  



 
 Висновок. Тестове завдання має: 

• індекс складності 0,258, що класифікує його як «складне» 

• індекс дискримінації 0,11, що відповідає низькій розподільній 
здатності. 

 Пояснення. Тільки 26% від загальної кількості екзаменованих надали 
правильну відповідь. Серед найкращих студентів правильно відповіли 33%. 
Загалом відсоток відповідей серед усіх студентів розподілився таким чином: 

• Правильну відповідь «А» відмітили 26% студентів 

• Відповідь «В» - 22% 

• Відповідь «С» - 3% 

• Відповідь «D» - 14% 

• Відповідь «E» - 33% 

 Психометричні характеристики тестового завдання показують, що 
більшість студентів надавали перевагу дистрактору «Е». На нашу думку, 
причина криється у формулюванні запитання у тестовому завданні. Більшість 
студентів асоціює пневмококову інфекцію з пневмонією і, з певних причин, 
не звертає увагу, що Streptococcus pneumoniae є одним з основних 
етіологічних чинників захворювання на менінгіт та середній отит. Фраза 
«центральна нервова система» у тексті запитання могла наштовхнути 
студентів, що не знали чітких показань до вакцинації від пневмококу, обрати 
«більш очевидний» поліомієліт.  

 За рекомендаціями ACIP кандидати на встановлення кохлеарного 
імплантанту ≥ 19 років життя мають попередньо отримати спочатку 1 дозу 
кон’югованої пневмококової вакцини PCV13 (Превенар 13), а потім, не 
менше ніж через 8 тижнів, 1 дозу полісахаридної пневмококової вакцини 
PPSV23 (Пневмовакс 23). 



 Рекомендації. 74% студентів не знають основні групи ризику та 
конкретні медичні стани за яких необхідно імунізувати від пневмококу. Не 
зважаючи на те, що в Наказі МОЗ №595 від 10.10.2011 зі змінами більшість 
цих станів не зазначені, вважаємо, що студенти мають знати дані засновані на 
доказових матеріалах.  

 Тому, рекомендуємо викладачам забезпечувати студентів не тільки 
вітчизняними рекомендаціями 2011 року, але й даними сучасної практики, що 
базуються на доказах.  

 

3. Хворий 67-ми років з хронічною лімфолейкемією отримує курс 
хіміотерапії. Якими будуть рекомендації щодо вакцинації проти грипу за 
умови достатнього рівня гранулоцитів та лімфоцитів у периферійній 
крові?  
A. Не раніше, ніж через 4 тижні після хіміотерапії  
B. Можна під час хіміотерапії  
C. Не раніше, ніж через 1 тиждень після хіміотерапії  
D. Через 1 рік після хіміотерапії  
E. Взагалі протипоказана 

 
 Висновок. Тестове завдання має: 

• індекс складності 0,349, що відповідає складному завданню 

• індекс дискримінації 0,15, що відповідає недостатній розподільній 
здатності завдання 

 Пояснення. Загалом відповіді студентів розподілилися за 
дистракторами А (35%), В (29%) та Е (22%). А оскільки запитання є 
абсолютно коректним, то розбіжність у відповідях зумовлена неуважністю та 
недостатнім вивченням студентами українських та американських 
рекомендацій.  



 Дистрактор «А» є правильним за українським Календарем та не 
суперечить американським рекомендаціям ACIP. Тактика вакцинації пацієнтів 
з лейкемією у Календарі передбачає «…щеплення не раніше ніж через 4 
тижні після припинення імуносупресивної терапії (хіміотерапії) та при 
збільшенні гранулоцитів і лімфоцитів у периферійній крові…». У 
рекомендаціях ACIP зазначається, що пацієнтам на імуносупресивному 
лікуванні призначення вакцини проти грипу має бути відтерміноване. Строки 
такого відтермінування можна дізнатися у рекомендаціях IDSA з вакцинації 
хворих з імунною недостатністю 
(https://academic.oup.com/cid/article/58/3/e44/336537#74164116): 

• щеплення мають бути проведені до запланованої імуносупресивної 
терапії, якщо це можливо 

• живі вакцини мають бути призначені за ≥ 4 тижні до імуносупресивної 
терапії та протипоказані протягом перших 2 тижнів після неї 

• інактивовані вакцини призначають за ≥ 2 тижні до імуносупресивної 
терапії 

 Рекомендації. Звертати увагу студентів на усі розділи Наказу №505 від 
10.10.2011 зі змінами, акцентувати увагу на подібних клінічних ситуаціях та 
планувати подальшу тактику під час розбору на практичних заняттях. 

 

4. У хірургічний кабінет звернувся хлопець 17-ти років, зі скаргами на 
наявність рубаної рани правої стопи. Із анамнезу відомо, що травму 
отримав сокирою під час роботи по господарству. Всі щеплення отримував 
відповідно віку. Об'єктивно: температура тіла - 36,8oC, пульс - 68/хв., 
артеріальний тиск - 120/75 мм рт.ст. Які дії лікаря?  
A. Динамічне спостереження  
B. Ввести правцевий анатоксин  
C. Ввести протиправцеву сироватку  
D. Ввести правцевий анатоксин та протиправцевий імуноглобулін  
E. Ввести правцевий анатоксин з дифтерійним анатоксином 



  
 Коментар. Тестове завдання має: 

• індекс складності 0,633 та кваліфікується як завдання «середньої 
складності» 

• індекс дискримінації 0,4 із більш ніж достатньою розподільною 
здатністю 

 Пояснення. 63% студентів обрали правильну відповідь, 14% вирішили 
вводити анатоксин, а 15% призначили правцевий анатоксин та 
протиправцевий імуноглобулін.  

 Показовим є великий відсоток відповідей студентів, які обирають 
дистрактори В або D, які є абсолютно невірними та які суперечать наявним 
рекомендаціям. Якщо хлопець вакцинований за віком, то останнє щеплення 
було зроблено вакциною АДП-М у 16 років. Відповідно до Наказу №198 від 
05.08.99 за такої ситуації у 17 років йому ані анатоксин, ані сироватка, ані 
імуноглобулін як засоби екстреної профілактики не показані. 

 Рекомендації. Звертати увагу на терміни ревакцинації від правця та 
акцентувати увагу студентів на випадках, коли екстрену профілактику 
проводити не обов’язково.  

 

5. Дівчинка народилася від І вагітності, І вагінальних пологів у терміні 
гестації 39 тижнів (маса 3350 г, довжина тіла 53 см). 17-річна мати дитини 
ВІЛ-позитивна. Стан дитини після народження задовільний. Коли можна 
провести вакцинацію БЦЖ даній дитині?  
A. Після уточнення ВІЛ-статусу дитини  
B. Не щеплювати в жодному випадку  
C. На 1-шу добу  
D. На 3-тю добу  
E. Після проби Манту  



 
 Коментар. Тестове завдання має: 

• індекс складності 0,667 та відповідає середньому рівню складності 

• індекс дискримінації 0,26 із достатньою розподільною здатністю 

 Пояснення. Правильну тактику з вакцинації обрало 67% студентів.  
20% студентів в Україні вакцинували би дитину з невизначеним ВІЛ-
статусом, народжену від ВІЛ-інфікованої матері. Це грубе порушення Глави 
3 розділу II Наказу МОЗ №595 від 10.10.2011 зі змінами.    

 Рекомендації. Звернути увагу викладачів на ці дані та вжити відповідні 
заходи – акцентувати увагу на тактиці щеплення живими вакцинами при  
імунодефіцитних станах та підозрі на них.  

 

6. До сімейного лікаря звернулася учениця 14-ти років зі скаргами на 
подряпини на обличчі, які наніс сусідський кіт 2 дні тому. При огляді 
подряпини поверхневі, вкриті струпом. Виконано первинну хірургічну 
обробку ран. Відомо що дитина отримала всі планові щеплення згідно з 
календарем. Якими будуть подальші дії?  
A. Спостереження за твариною  
B. Введення антирабічної вакцини  
C. Введення антирабічного імуноглобуліну  
D. Введення антирабічної вакцини + антирабічного імуноглобуліну  
E. Введення антирабічної вакцини + правцевий анатоксин 



 
 Коментар. Тестове завдання має: 

• індекс складності 0,550 та відповідає середньому рівню 

• індекс дискримінації становить 0,19 і виконує достатню розподільчу 
фукнцію 

 Пояснення. У даному випадку, спостереження за твариною є цілком 
обґрунтованим. Подряпини є поверхневими та нанесені домашньою 
твариною. За такої ситуації за твариною має проводитися нагляд впродовж 10 
днів, як того вимагає тактика надання антирабічної допомоги. Отримавши усі 
щеплення за Календарем, наступна вакцинація проти правця відбудеться у 16 
років. 

 Правильно відповіли на це запитання всього 55% студентів, інші 
розподілилися за дистракторами: 15% вирішили, що необхідно вводити 
антирабічну вакцину та імуноглобулін; 10% вирішили вводити тільки 
вакцину; інші 10% тільки імуноглобулін. 

 Рекомендації. Як і у попередньому тестовому завданні з екстреної 
профілактики, велика частина студентів не знає за яких умов можна 
обмежитися тільки спостереженням. Пропонуємо викладачам та студентам 
звертати на це увагу. 

 

7. На прийом до педіатра звернулась мати із 4-и місячною дитиною зі 
скаргами на підвищення температури до 37,5oC. Дитина народжена 
доношеною, 8-9 балів за шкалою Апгар. При аналізі медичної 
документації виявлено, що у дитини немає щеплення проти туберкульозу. 
В які часові терміни повинно було проведене щеплення проти 
туберкульозу?  
A. Доношена дитина, 3-5 доба життя  
B. Доношена дитина, не пізніше 48 годин від народження  
C. Протягом першого тижня життя  
D. Протягом перших 24 годин життя  



E. Протягом перебування в пологовому будинку після попередньої проби 
Манту 

 

 

 
 Коментар. Тестове завдання має: 

• індекс складності 0,645, що відповідає тестовому завданню середньої 
складності 

• більш ніж достатню розподільчу здатність з індексом дискримінації 
0,42 

 Пояснення та рекомендації. Дане тестове завдання показало, що 35% 
студентів (що розподілилися за дистракторами) не знають терміни 
проведення вакцинації БЦЖ передбачені Календарем щеплень.  

Дане тестове завдання показало, що 35% студентів, на знають строки 
проведення вакцинації БЦХ, що передбачені Календарем щеплень. Отже, 
вважаємо за необхідне наголосити на необхідності з боку викладачів 
привернути увагу студентів до питань первинної профілактики туберкульозу.  

  

ПІДСУМКИ 

 

 Як бачимо, за результатами проведеного аналізу виявлені:  

1. великі прогалини у знаннях студентів основних положень з імунізації 
проти туберкульозу;  

2. вагомий відсоток студентів,  які не знають що таке жива вакцина і чому 
протипоказане її введення дітям із невизначеним ВІЛ-статусом (при 
очевидних факторах ризику бути носієм ВІЛ-інфекції) 



3. вузьке бачення інфекційних захворювань спричинених Streptococcus 
pneumoniae та, відповідно, недостатнє опанування сучасного матеріалу 
із профілактики захворювань, що може викликати цей збудник у 
пацієнтів з конкретними медичними станами та основних груп ризику;  

4. у питанні екстреної профілактики сказу та правця багато студентів 
зосереджені на необхідності вводити імунобіологічні препарати, а увага 
до характеру ран (сказ), або вакцинального анамнезу (правець) 
мінімальні, що призводить до вибору не правильної відповіді на 
клінічну ситуація тестового завдання, де динамічне спостереження за 
твариною (сказ), або за пацієнтом (правець) є равильною тактикою; 

5. 53% студентів не знають принципів вакцинації проти кору в умовах 
спалаху; за даними Центру громадського здоров’я при МОЗ України із 
початку року на кір захворіло 33 165 людей, від ускладнень померло 14 
людей; Центр тестування звертає увагу викладачів та студентів на ці 
дані, вважаємо за необхідне приділяти більше уваги проблемі спалаху 
кору в Україні; також, звертаємо увагу на наявність чіткої тактики 
щеплення неповністю імунізованих дітей, підлітків та дорослих, що 
викладені у рекомендаціях ACIP, які можна знайти на офіційному сайті 
CDC (https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/mmr.html) 

  


