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Зміст знань перетворюється у світогляд лише тоді, коли набуває характер переконання, повної впевненості людини у своїх ідеях. Тому переконання можна
визначити як функціональну одиницю світогляду. Вони займають центральне місце у світоглядній системі особистості [4]. Щоб знання перетворювались у переконання, у світогляд, вони повинні бути зрозумілі. Перетворення знань у переконання, у свою чергу, означає поєднання знань з емоціями, які виникають у процесі
загально-практичної діяльності людини.
Майбутні фахівці фізичної культури та спорту, в силу специфіки навчальнотренувальної діяльності, постійно перебувають у вирі емоційної насиченості.
Приймаючи активну участь у творенні себе як особистості, як майбутнього професіонала, вони спрямовують свої мотиваційні інтенції на активне ставлення до
фізичної культури і спорту не тільки у процесі навчання й тренування, але і у всіх
сферах життєдіяльності. Цьому сприяє не тільки сформована життєва потреба у
заняттях фізичними вправами, спортом, туризмом, але і певне усвідомлення значущості обраної професії, де пріоритетними виступають наступні показники: фізичне вдосконалення особистості, що зумовлює розвиток її психофізіологічних і
фізичних можливостей як фундаменту активно перетворюючої діяльності; вміння
і навички, необхідні і достатні для цього; діяльнісна сутність фізичної культури,
яка проявляється у широкому діапазоні фізкультурно-спортивної активності, саморозвитку, самовихованні, вдосконаленні педагогічної діяльності і досягненні у
ній високих результатів.
Під час навчання у ВЗО, майбутні фахівці галузі фізичної культури та спорту
проходять етап світоглядних пошуків, набуваючи власних життєвих позицій і
принципів, формуючи і поповнюючи систему світоглядних ідей.
Світогляд так або інакше формується у кожної людини, і хоча цей процес здійснюється у певних соціальних умовах і суттєво визначається ними, світогляд – це
індивідуальне багатство людини, літопис розвитку її свідомості і самосвідомості,
духовного світу, процес глибоко особистісний і унікальний [4]. Тому, головним
принципом сьогодення в університетській освіті та формуванні світоглядної складової сучасного студентства має стати не енциклопедичність і не спеціалізація, а,
насамперед, індивідуалізація [2].
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ПОЛІОМІЄЛІТ: ПРОФІЛАКТИКА ІНФІКУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ

Поліомієліт (дитячий параліч) – вірусне інфекційне захворювання з аліментарним шляхом передачі, що призводить до розвитку ураження нервової системи
і паралічу різних груп м’язів. Зараження вірусами відбувається переважно в дитячому віці. На сьогоднішній день, завдяки вакцинації, захворюваність поліомієлітом вдалося звести до мінімуму.
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Джерелом інфекції поліомієліту є тільки людина (антропонозна інфекція) –
хворий (у тому числі і безсимптомними формами) та вірусоносій. У зовнішнє середовище вірус виділяється з випорожненнями людини або слиною на початкових
етапах розвитку захворювання. Він може довго зберігатися у грунті і воді. Зараження відбувається декількома шляхами:
Повітряно-крапельний шлях – реалізується при вдиханні повітря з завислими
в ньому вірусами.
Аліментарний шлях передачі – зараження відбувається при вживанні в їжу забруднених продуктів харчування.
Контактно-побутовий шлях можливий при використанні одного посуду для
приймання їжі різними людьми.
Водний шлях – вірус потрапляє в організм з водою.
До захворювання на поліомієліт найбільшою мірою сприйнятливі діти у віці
від 3 місяців до 2 років, у яких ще недостатньо сформований імунітет. Найбільший рівень захворюваності на поліомієліт зберігається в країнах з жарким вологим кліматом (країни Південно-східної Азії, Африки, Індія, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Туреччина). Для поліомієліту характерна сезонність зі збільшенням рівня захворюваності у весняно-літній період. Після перенесеної інфекції залишається стійкий специфічний імунітет.
Ефективності профілактики поліомієліту можна домогтися лише використовуючи поєднання санітарно-гігієнічних заходів і активної імунізації. Всі випадки
поліомієліту, навіть за умови легкого перебігу його клінічної симптоматики
обов’язково повинні бути зареєстровані в єдиному реєстрі інфекційних захворювань, схильних до епідемічного розповсюдження. Слід враховувати, що будь-яка
спорадична спалах поліомієліту може провокувати розвиток епідемії, так як поширення вірусу серед людей відбувається дуже швидко, а вірус-збудник може
тривалий час зберігати патогенні властивості щодо людського організму.
Метою санітарно-гігієнічних заходів є запобігання можливого поширення поліомієліту, і полягають в негайній госпіталізації хворих осіб в спеціалізовані інфекційні відділення з дотриманням карантинних заходів 40 діб. Пацієнту обов’язково повинен бути виділений індивідуальний комплект посуду, одягу і предметів
особистого вжитку, які слід регулярно дезінфікувати. У ситуації, коли дитина
мала тісний контакт з людиною, хворою на поліомієліт, необхідно обмежити його
відвідування дитячих установ, а також організованих колективів на період 20 діб.
Жива вакцина від поліомієліту для перорального прийому широка в застосуванні завдяки легкості у використанні і ефективності розвитку специфічних протиполіомієлітніх імунних реакцій. Вакцинація здійснюється триразово. Нещеплена дитина від поліомієліту ризикує захворіти важким інфекційним захворюванням, що має виражені негативні наслідки, що зберігаються протягом усього
життя.
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