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Лекції
теми
Лекція №1. Вступ у дисципліну
«Методика навчання з безпеки
життєдіяльності».
Зміст
і
структура освіти з безпеки
життєдіяльності.

Дата
26.02

Практичні
теми
Тема 1.Вступ у дисципліну «Методика
проведення безпеки життєдяльності».
Нормативно-правова база формування
здорового способу життя і безпечної
поведінки у дітей та підлітків через
систему шкільної освіти

Лекція №2. Методологічні основи
методики навчання з безпеки
життєдіяльності.
.

19.03

Лекція №3. Методи навчання з
безпеки життєдіяльності.
.

17.03

17.03

Лекція №4. Умови ефективної
реалізації
завдань
предмету
«Безпека життєдіяльності».

24.03

Тема4.Основні

24.03

Лекція
№5.
Методика
формування понять у межах
курсу «Безпека життєдіяльності».
.

31.03

Тема5.Партнерська взаємодія з вирішення

Лекція №6. Основи забезпечення
безпеки
життєдіяльності.
Суб'єкти-об'єкти
безпеки
життєдяльності.

7.04

Лекція №7. Соціально-педагогічні
детермінанти
формування
безпечного середовища.

14.04

14.04

Лекція
№8.
показників
середовища.

Діагностика
безпечного

21.04

Тема8.Система

21.04

Лекція
№9.
Фізіологічні
психологічні
та
соціальні
особливості
життєдіяльності
людини.

28.04

Тема 9.10 Загальні поняття про методи,

26.02

19.03

31.03

7.04

Тема 2.Нормативно-правова база

формування здорового способу життя і
безпечної поведінки у дітей та підлітків
через систему шкільної освіти.
Тема3.Безпека життєдіяльності. Складові

превентивної сиистеми безпеки.
завдання превентивності
безпеки житєдіяльності. Суб'єкти-об'єкти
безпеки життєдяльності.
проблем
забезпечення
безпеки
життєдіяльності. Формуванню в учнів
відповідальності за власне здоров’я.
Тема 6 Етапи формування превентивного

безпечного
середовища.
Алгоритм
оцінювання
показників
критеріїв
безпечності виховного середовища.
Тема 7.Механізми реалізації методів

безпеки життєдяльності. Принципи
превентивності безпеки.
формування значущих
ціннісних
орієнтацій
з
безпеки
життєдіяльності.
Організація
превентивного безпечного простору.
прийоми та засоби формування безпечного
середовища.
Завдання
та
засоби
моніторингу рівня безпеки навколишнього
середовища.

28.04

Лекція №10. Основні ресурси
формування
безпечного
середовища загальноосвітнього
навчального закладу.

Посилання
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/3460604
8/11594

11,12 Умови ефективної реалізації
завдань
предмету
«Безпека
життєдіяльності». Методика формування
понять у межах курсу «Безпека
життєдіяльності».

29.04
5.05

Тема

6.05
12.05

Тема 13.14 Основи забезпечення безпеки

13.05
19.05

20.05
25.05

26.05
27.05

життєдіяльності. Суб'єкти-об'єкти безпеки
життєдяльності
.
Тема15,16.Соціально-педагогічні
детермінанти формування безпечного
середовища
.
Тема 17.18 Фізіологічні психологічні та
соціальні особливості життєдіяльності
людини.
Тема19.20 Основні ресурси формування

безпечного середовища загальноосвітнього
навчального закладу.

