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Визначення поняття педагогічна майстерність.
Елементи педагогічної майстерності.
Проектувальний та конструктивний компоненти педагогічної діяльності.
Організаційний компонент педагогічної діяльності.
Комунікативний компонент педагогічної діяльності.
Пізнавальний компонент педагогічної діяльності.
Критерії педагогічної майстерності.
Психологічні критерії педагогічної майстерності.
Функціональні критерії педагогічної майстерності.
Педагогічна спрямованість особистості.
Структура знань спортивного педагога.
Структура педагогічних умінь.
Характеристика педагогічних здібностей.
Характеристика пізнавальних умінь тренера-викладача.
Характеристика комунікативних умінь тренера-викладача.
Характеристика дидактичних умінь педагога, тренера.
Характеристика організаторських умінь тренера-викладача.
Характеристика конструктивних умінь тренера-викладача.
Характеристика перцептивних умінь тренера-викладача.
Шляхи удосконалювання педагогічних умінь.
Порівняльна характеристика суб’єкт - об’єктних та суб’єкт - суб’єктних взаємовідношень вчителя та учня.
Умови професійного самовдосконалення.
Етапи професійного самовдосконалення.
Методи самовдосконалення в системі професійної підготовки тренера-викладача.
Використання елементів театральної педагогіки у вдосконаленні педагогічної майстерності вчителя, тренера.
Поняття про соціальну перцепцію та емпатію.
Поняття про емоційний інтелект та його складові.
Методи самовиховання педагогічної спостережливості.
Зміст виховних функцій педагога, тренера.
Типові помилки в вихованні, їх запобігання.
Зміст професійно - педагогічної етики.
Педагогічний такт.
Вимоги до особистості педагога.
Вплив індивідуально-психологічних характеристик особистості спортивного педагога
на стиль діяльності.
Зміст педагогічної культури.
Структура особистості спортивного педагога за К.К.Платоновим.
Соціально-психологічні складові авторитету спортивного педагога.
Структура педагогічної техніки.
Складові зовнішньої педагогічної техніки.
Складові внутрішньої педагогічної техніки.
Вимоги до мови педагога.
Етапи професійного становлення особистості.
Професійні деформації особистості в процесі педагогічної діяльності.
Синдром емоційного вигорання в процесі педагогічної діяльності.
Зміст професійної адаптації до педагогічної діяльності.
Поняття про професійне педагогічне спілкування.
Сторони педагогічного спілкування.
Перцептивна сторона педагогічного спілкування.
Інтерактивна сторона педагогічного спілкування.
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Комунікативна сторона педагогічного спілкування.
Мета спілкування та адекватна реакція на неї в педагогічній взаємодії.
Етапи спілкування за системою К.С. Станіславського.
Порівняльна характеристика діалогічного та монологічного стиля в педагогічному
спілкуванні.
Стилі педагогічного керівництва.
Стилі педагогічного спілкування.
Невербальне спілкування, його засоби.
Форми організації сумісної діяльності в спорті.
Характер спортивно-педагогічної взаємодії в системах “тренер-спортсмен”, “спортсмен-спортсмен”.
Поняття про особистісно-орієнтований стиль педагогічного спілкування.
Поняття атракції та її значення в педагогічній взаємодії.
Поняття про конфлікти в педагогічній взаємодії.
Причини конфліктів в спортивно-педагогічній взаємодії.
Зовнішні та внутрішні умови виникнення конфлікту.
Види конфліктів в спортивно-педагогічній взаємодії.
Типологія конфліктів.
Види конфліктних ситуацій в педагогічній взаємодії.
Характеристика сторін (суб’єктів) конфліктної взаємодії.
Динаміка та фази розвитку конфлікту.
Характеристика стилю поведінки в конфлікті: суперництво.
Характеристика стилю поведінки в конфлікті: ухилення.
Характеристика стилю поведінки в конфлікті: пристосування.
Характеристика стилю поведінки в конфлікті: компроміс.
Характеристика стилю поведінки в конфлікті: співробітництво.
Позитивні та негативні функції конфлікту.
Техніка управління конфліктною ситуацією.
Психологічні складові процесу педагогічної творчості.
Характеристика творчого мислення педагога, тренера.
Роль передбачення в педагогічній діяльності.
Методи педагогічного передбачення.
Стратегічне передбачення в педагогічній діяльності.
Тактичне передбачення в педагогічній діяльності.
Оперативне передбачення в педагогічній діяльності.
Образ ідеального тренера-викладача та його значення для ефективності педагогічної
системи.
Зміст тренінгу на формування умінь управління конфліктом.
Зміст тренінгу на подолання м’язового напруження в спілкуванні.
Зміст тренінгу на розвиток комунікативних умінь.
Зміст тренінгу на розвиток техніки мовлення.
Зміст тренінгу на формування умінь невербального спілкування.
Використання техніки візуалізації для підвищення творчих можливостей.
Зміст тренінгу на розвиток логічного мислення.

