
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

 

Факультет Фізичної культури і спорту 

Кафедра спортивних ігор 

 
 

 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри спортивних ігор 
доцент Мітова О.О. 

 
 

___________________________________________ 
 

___.________________ 2019 р. 

 
 
 
 

Р о б о ч а  п р о г р а м а  н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и  

Теорія і методика обраного виду спорту (ТМС) (настільний теніс) І курс 

Бакалавр 

 

галузь знань                       01 Освіта/Педагогіка 
 
спеціальність                     014 Середня освіта 
 
спеціалізація                      014.11 Фізична культура 
                                           
факультет                             Фізичного виховання 

 
вид дисципліни                   Вибіркова  

                                       

 

 

 

2019-2020 навчальний рік 



2 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу (І, ІІ семестр) – Теорія і методика 
обраного виду спорту для здобувачів ступеню вищої освіти бакалавр, галузі знань – 01 
«Освіта/Педагогіка», спеціальності 014 «Середня освіта». 

Розробники:  

Мітова Олена Олександрівна, к.фіз.вих., доцент. 
Полякова Антоніна Віталіївна, к.фіз.вих., доцент.  

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри спортивних ігор факультету Фізичної культури і спорту, 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

 

Протокол № 15   від  30 травня  2019 року 

                                

 

Завідувач кафедри _________________ (Мітова О.О.) 

                                                   
«31»                     травня                      2019 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мітова Олена Олександрівна, 2019 рік 
 Полякова Антоніна Віталіївна, 2019 рік 

 



3 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, ступень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної   дисципліни 

денна форма навчання 
 
Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 
«Освіта/Педагогіка» 

Спеціальність 
014 «Середня освіта». 

 
Вибіркова  

Модуль – 1 Спеціалізація/ОПП 
014.11 Фізична культура 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 5  1-й 

Семестр 
І,ІІ 

Загальна кількість годин – 
150  
аудиторних – 96 
самостійної роботи 
студента  –  54  

 
Ступінь вищої освіти 

 
«Бакалавр» 

Лекції 
20 годин 

Практичні, семінарські 
76 годин 

Самостійна робота 
54 години 

Вид контролю: 
Залік, іспит 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування професійно-педагогічних навичок, вмінь і одержання знань, необхідних для 

самостійної викладацької роботи, сприяти підготовці гармонійно розвинутих висококваліфікованих 
спеціалістів у галузі фізичної культури і спорту. 

Завдання: 
- навчити студентів технічним прийомам гри; 
- засвоїти методику навчання техніки гри; 
- володіти навичками суддівства; 
- знати і підтримувати основи здорового способу життя; 
- знати основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової 

діяльності і вміти використовувати їх на практиці; 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика настільного тенісу» студент  повинен  

знати: 
- про настільний теніс як вид спорту і засіб фізичного виховання; 
- про техніку гри у нападі і захисті; 
- правила змагань з настільного тенісу; 
- засоби і методи навчання елементам техніки гри; 
- методику суддівства змагань з настільного тенісу; 
- планування навчальної роботи з настільного тенісу на уроках фізичної культури і роботу спортивної 

секції в школі; 
- організацію занять настільним тенісом на уроках фізичної культури і у неурочних формах роботи. 

вміти: 
- виконувати на рівні рухового вміння: елементи техніки гри у нападі і захисті; 
- використовувати комплекс технічних прийомів у нападі і захисті; 
- визначати стабільність і варіативність спортивної техніки; 
- ставити конкретні завдання щодо досягнення бажаних результатів навчально-тренувального 

процесу; 
- формувати знання про техніку безпеки і навички безпечної поведінки; 
- визначити справність спортивного інвентарю та приладдя, що застосовуються на занятті; 
- забезпечити виконання гігієнічних вимог до місць та умов проведення занять та змагань; 
- надавати першу медичну допомогу при різних видах травм; 
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- використовувати різні методи наочного сприйняття, в залежності від завдань заняття; 
- забезпечувати необхідні передумови до ефективного навчання руховій дії; 
- вивчати порядок побудови процесу навчання конкретній дії; 
- розподілити процес навчання руховій дії на етапи і у відповідності до них визначати завдання 

навчання; 
- попереджувати помилки в процесі навчання руховій дії виявляти помилки в процесі її виконання, 

визначати причини виникнення помилок та виправляти їх; 
- візуально аналізувати основні кінематичні, динамічні та ритмічні характеристики, виконання рухової 

дії; 
- навчати руховій дії паралельно з набуттям, уточненням і закріпленням знань та різнобічним 

розвитком фізичних якостей; 
- складати календар змагань з виду спорту; 
- розробити «Положення» про змагання; 
- сформувати суддівську бригаду;  
- сформувати оргкомітет з проведення змагань. 

Загальні компетентності:  
- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;  
- здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, 
її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій;  

- здатність працювати як автономно, так і в команді; 
- здатність планувати та управляти часом; 
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  
- здатність спілкуватися іноземною мовою;  
- здатність користуватися сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями; 
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, володіння навичками міжособистісної 

взаємодії; 
- здатність бути критичним і самокритичним;  
- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також приймати обґрунтовані 

рішення. 
Фахові компетентності:  

- здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості;  
- здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, 
професійного та особистісного розвитку; 

- здатність використовувати компетентнісний підхід у фізичному вихованні учнів закладів загальної 
середньої освіти; 

- здатність задовольняти особистісні потреби дитини в процесі фізкультурної діяльності та досягти 
індивідуалізації навчання; 

- здатність використовувати сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні дітей; 
- здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини;  
- здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини;  
- готовність до систематизації, узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного досвіду в 

професійній сфері; 
- здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом;  
- здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми шкільного віку та 

учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах середньої та професійної освіти, позакласну 
спортивно-масову роботу з учнями;  



5 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

- здатність самостійно проводити заняття з в шкільній секції спортивного напряму, здійснювати 
профілактику травматизму;  

- здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар;  
- здатність аналізувати та проектувати на сучасному рівні освітній процес, у тому числі в умовах 

інклюзивної освіти; 
- здійснювати планування, організацію, контроль освітнього процесу, спортивної, фізкультурно-

оздоровчої діяльності; 
- здатність розробляти методичну документацію в сфері фізичної культури і спорту з обліком 

соціальних, морфофункціональних, психологічних особливостей контингенту різної статі та віку, 
природничих і економічних особливостей регіону; 

- здійснювати пропаганду фізичної культури, спорту, туризму, здорового способу життя, у тому числі, 
з використанням сучасних інформаційних технологій; 

- здатність до безперервного професійного розвитку. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. «Загальні основи теорії обраного виду спорту». 
Тема 1.  «Історія розвитку настільного тенісу, його виникнення в світі та на Україні». 
Змістовий модуль 2. «Організація і проведення змагань». 
Тема 2.  «Правила гри в настільний теніс. Методика суддівства». 
Змістовий модуль 3. «Основи техніки обраного виду спорту». 
Тема 3.  «Техніка гри в настільний теніс. Класифікація техніки гри». 
Змістовий модуль 4. «Методика навчання техніко-тактичним діям в обраному виді спорту». 
Тема 4. «Загальна  характеристика методики навчання в  настільному тенісі». 
Змістовий модуль 5. «Змагання і змагальна діяльність». 
Тема 5. «Характеристика сторін підготовки  спортсменів, їх взаємозв'язок». 
Тема 6. «Сучасні тенденції розвитку настільного тенісу на Україні та за кордоном».  

4. Структура навчальної дисципліни  
 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість      годин 
Денна форма навчання 

усього               у       тому         числі 
Лекції Практичні, 

семінарські  
Самост. 
робота 

Модуль 1 
Змістовий модуль  1.  «Загальні основи теорії обраного виду спорту». 

Тема 1. «Історія розвитку настільного 
тенісу, його виникнення в світі та на 
Україні». 

30 4 16 10 

Разом за змістовим модулем  1 30 4 16  10 
Змістовий модуль  2.  «Організація і проведення змагань». 

Тема 2.« Правила гри в настільний теніс. 
Методика суддівства». 

 
30 

 
2 

 
12 

 
16 

Разом за змістовим модулем  2 30 2 12  16 
        Змістовий модуль  3.  «Основи техніки обраного виду спорту». 

Тема 3. «Техніка гри в настільний теніс. 
Класифікація техніки гри». 

30 4 20 6 

Разом за змістовим модулем  3 30 4 20 6 
Змістовий модуль 4. «Методика навчання техніко-тактичним діям в обраному виді спорту». 

Тема 4. «Загальна характеристика 
методики навчання у настільному тенісі». 

30 4 10 16 
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Разом за змістовим модулем  4 30 4 10 16 
Змістовий модуль 5. «Змагання і змагальна діяльність». 

Тема  5. «Характеристика сторін 
підготовки  спортсменів, їх 
взаємозв'язок». 

16 2 10 4 

Тема 6. «Сучасні тенденції розвитку 
настільного тенісу на Україні та за 
кордоном».  

14 4 8 2 

Разом за змістовим модулем  5 30 6 18 6 
Усього годин 150 20 76 54 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. «Історія розвитку настільного тенісу, його виникнення в світі та на 
Україні». 

2 

2 Тема 2. «Правила гри в настільний теніс. Методика суддівства». 2 
3 Тема 3. «Техніка гри в настільний теніс. Класифікація техніки гри». 2 
4 Тема 4. «Загальна характеристика методики навчання у настільному 

тенісі». 
2 

5 Тема  5. «Характеристика сторін підготовки  спортсменів, їх 
взаємозв'язок». 

2 

6 Тема 6. «Сучасні тенденції розвитку настільного тенісу на Україні та за 
кордоном».  

2 

 Всього: 12 

6. Теми практичних занять  
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. «Історія розвитку настільного тенісу, його виникнення в світі та 
на Україні». 

14 

2 Тема 2. «Правила гри в настільний теніс. Методика суддівства». 10 
3 Тема 3. «Техніка гри в настільний теніс. Класифікація техніки гри». 18 
4 Тема 4. «Загальна характеристика методики навчання у настільному 

тенісі». 
8 

5 Тема  5. «Характеристика сторін підготовки  спортсменів, їх 
взаємозв'язок». 

8 

 Тема 6. «Сучасні тенденції розвитку настільного тенісу на Україні та за 
кордоном».  

6 

 Всього: 64 

8. Самостійна робота  
№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 1. «Загальні основи теорії обраного виду спорту». 10 
1. Тема 1. «Історія розвитку настільного тенісу, його виникнення в 

світі та на Україні». 
«Історія розвитку настільного тенісу».  
«Відомості про розвиток настільного тенісу в Україні». 

 
6 
4 

 Змістовий модуль 2. «Організація і проведення змагань». 16 
2. Тема 2. «Правила гри в настільний теніс. Методика суддівства».  

16 
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«Перегляд одиночних ігор». 
 Змістовий модуль 3. «Основи техніки обраного виду спорту». 6 

3.  Тема 3. «Техніка гри в настільний теніс. Класифікація техніки 
гри». 
«Стійка та переміщення гравця біля столу».  
«Техніка виконання подач». 

 
4 
2 

 Змістовий модуль 4. «Методика навчання техніко-тактичним діям в 
обраному виді спорту». 

16 

4.  Тема 4. «Загальна характеристика методики навчання у 
настільному тенісі». 
«Перегляд одиночної гри майстрів». 

 
 

16 

 Змістовий модуль 5. «Змагання і змагальна діяльність». 6 
5.  Тема  5. «Характеристика сторін підготовки  спортсменів, їх 

взаємозв'язок». 
 «Вивчення та аналіз науково-методичної літератури по 
проблемам підвищення технічної майстерності гравців».  
Тема 6. «Сучасні тенденції розвитку настільного тенісу на Україні 
та за кордоном».  
«Аналіз підсумків чемпіонату, участь у міжнародних змаганнях». 

 
 

4 
 
 
 

2 

                                                                          Всього: 54 

10. Методи навчання 
1. метод словесний; 
2. метод наочний; 
3. метод спостереження; 
4. метод практичних вправ; 
5. метод повторний; 
6. метод ігровий; 
7. інноваційний метод імітації та імітаційні ігри; 
8. інформаційно-комунікативні технології навчання (мультимедіа презентації); 
9. метод змагальний. 

11.  Методи контролю 
1. Поточний контроль з теми  заняття. У тому числі з самостійної роботи за усіма нормами 

передбаченими робочою програмою.  
2. Модульна робота: письмові завдання по темам № 1-6. 
3. Тестування рухливих умінь і навичок. 
4. Навчальна практика: проведення уроку по навчанню окремого технічного прийому або 

тактичної дії (по вказівці викладача) 
Контроль з навчальної діяльності студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою 

результати якої оцінюються за 100-бальною шкалою.      
Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового 

контролю. 
1. Назвіть рік виникнення настільного тенісу. 
2. Вкажіть розмір тенісного столу та висоту тенісної сітки. 
3. Опишіть правила парної гри. 
4. Назвіть засновника настільного тенісу. 
5. Опишіть правила одиночної гри. 
6. В якому році Україна стала членом Міжнародної федерації настільного тенісу? 
7. Коли почали активно видаватися книги та література з настільного тенісу? 
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8. Яким чином визначається право вибору сторони та подачі? 
9. Скільки триває тенісний матч? Тривалість чоловічого та жіночого тенісного матчу. 
10. Правила вирішального сету. 
11. Опишіть правила змішаної парної гри. 
12. Особливості проведення Чемпіонатів Європи та Світу. 
13. Рік заснування міжнародної федерації настільного тенісу. 
14. Назвіть сучасних провідних українських та світових тенісистів. 
15. Що ви знаєте про целулоїдну кульку? 
16. Назвіть провідних українських тренерів з настільного тенісу і їх досягнення. 
17. Яких провідних тенісистів минулого ви знаєте? Їх досягнення у спорті. 
18. Хто є родоначальником настільного тенісу? 
19. Як виглядала гра настільний теніс у минулому? 
20. Скільки фаз має технічний прийом (удар)? Опишіть їх. 
21. Класифікація техніки гри. 
22. Техніка виконання плоского правостороннього та лівостороннього удару. 
23. Зі скількох частин складається послідовність пересування тенісиста? 
24. Які фази ударів ви знаєте? 
25. Техніка виконання лівостороннього та правостороннього накату. 
26. Техніка виконання лівосторонньої та правосторонньої підрізки. 
27. Техніка виконання подачі. 
28. Пересування гравця по майданчику. 
29. Техніка виконання удару «свічка». 
30. Види ударів з відскоку. 
31. Техніка виконання удару топ-спін. 
32. Характеристика теоретичної підготовки тенісистів. 
33. Назвіть дидактичні принципи спортивного тренування. 
34. Значення тактичної підготовки на початковому етапі. 
35. Назвіть специфічні принципи тренування. 
36. Значення фізичної підготовки на початковому етапі навчання 
37. Скільки триває розминка перед матчем? 
38. Розкрити принцип оптимізації співвідношення тренувальних засобів протягом року та концентрація 

їх у часі. 
39. Значення координаційних здібностей для тенісистів. 
40. Спрямованість навчально-тренувального процесу тенісистів першого року навчання. 
41. Які тренувальні блоки використовуються на початку року тренувань? 
42. Значення спеціальних здібностей на початковому етапі. 
43. Яким чином збільшується кількість тренувальних годин на тиждень протягом року у заняттях з 

дітьми першого року навчання? 
44. Як розвивається витривалість на першому році навчання? 
45. Координаційні здібності юних тенісистів. 
46. Особливості побудови тренувального процесу тенісистів першого року навчання. 
47. Обов'язки судді. 
48. Спрямованість тренувальних блоків наприкінці першого року навчання. 
49. Значення технічної підготовки на початковому етапі навчання. 
50. Особливості виконання ударів з відскоку. 

12.  Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота (1 семестр) 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3 Сума 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 60-100 
60-100 60-100 60-100 

 
Поточне тестування та самостійна робота (2 семестр) 

Змістовий модуль № 4 Змістовий модуль № 5 Іспит Сума 
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Тема 4 Тема 5-6  
20-40 

 
60-100 40-60 40-60 

12.1. Шкала оцінювання : національна та  ЕСТS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

 
Оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
Для екзамену, курсового 

проекту 
Для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82 – 89 В  

добре 74 – 81 С 
64 – 73 D  

задовільно 60 – 63 Е 
35 – 59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 
 0 – 34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

12.2.  Форми контролю  

№ Види  контролю Сума 
 Тема №1  
  1. Презентація та доповідь на обрану тему з Історії розвитку 

настільного тенісу  
30-50 

  2. Опитування   30-50 
 Максимальна сума балів 60-100 
 Тема №2  
  1. Розробити комплекс ЗРВ на місці (напис.) 30-50 
  2. Опитування  30-50 
 Максимальна сума балів 60-100 
 Тема №3  
  1. Розробити комплекс ЗРВ в русі (напис.) 30-50 
  2. Опитування   30-50 
 Максимальна сума балів 60-100 
 Тема №4  
  1. Розробити комплекс вправ, спрямованих на оволодіння технічним 

прийомом 
20-30 

  2. Опитування   20-30 
 Максимальна сума балів 40-60 
 Тема №5-6  
  1. Розробити положення про змагання 20-30 
  2. Опитування  20-30 
 Максимальна сума балів 40-60 

Критерії оцінки доповіді: 

50 балів – доповідь з використанням мультимедійної системи та сучасної літератури.  
40 балів – доповідь з використанням мультимедійної системи, але без використання останніх публікацій по 
темі.  
30 балів – під час доповіді не використовувалась мультимедійна система та останні публікації по темі.  

Критерії оцінки опитування для тем №1-3: 

49-50 Студент бездоганно відповів на питання, навів багато прикладів, проявив глибокі системні знання 
програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
45-48 Студент правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів, проявив хороші знання 
програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
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41-44 Студент на достатньому рівні відповів на питання, навів достатньо прикладів, проявив знання 
програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
37-40 Студент не досить повно відповів на питання, не зовсім послідовно і логічно, припустився помилок, 
але навів приклади, виявив достатні знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету 
вивчення.  
33-36 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання та не навів достатньо прикладів, але проявив 
знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
30-32 Студент не послідовно, не логічно, із суттєвими помилками відповів на питання, не навів прикладів, 
але проявив знання програмного матеріалу з предмету вивчення.  
1 – 29 Відповідь студента не розкриває суті питань.  
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання.  

Критерії оцінки опитування для тем №4-5: 

29-30 Студент бездоганно відповів на питання, навів багато прикладів, проявив глибокі системні знання 
програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення. 
 27-28 Студент правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів, проявив хороші знання 
програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
25-26 Студент на достатньому рівні відповів на питання, навів достатньо прикладів, проявив знання 
програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
23-24 Студент не досить повно відповів на питання, не зовсім послідовно і логічно, припустився помилок, 
але навів приклади, виявив достатні знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету 
вивчення.  
21-22 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання та не навів достатньо прикладів, але проявив 
знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
20 Студент не послідовно, не логічно, із суттєвими помилками відповів на питання, не навів прикладів, але 
проявив знання програмного матеріалу з предмету вивчення.  
1 – 19 Відповідь студента не розкриває суті питань.  
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання. 

Критерії оцінки розроблених комплексів вправ для тем №2-3: 

50 балів – розроблено 10-12 вправ з організаційно-методичними вказівками; правильно підібрано 
дозировку виконання вправ.  
40 балів – розроблено 8-10 вправ з організаційно-методичними вказівками; при дозировці виконання 
вправ допущені помилки.  
30 балів – розроблено 8 вправ, не до всіх вправ є організаційно-методичні вказівки, при дозировці 
виконання вправ допущені значні помилки. 

Критерії оцінки розроблених комплексів вправ для теми №4: 

30 балів – розроблено 10-12 вправ з організаційно-методичними вказівками; правильно підібрано 
дозировку виконання вправ.  
25 балів – розроблено 8-10 вправ з організаційно-методичними вказівками; при дозировці виконання 
вправ допущені помилки.  
20 балів – розроблено 8 вправ, не до всіх вправ є організаційно-методичні вказівки, при дозировці 
виконання вправ допущені значні помилки. 

Іспит. Критерії оцінки: 

40 Студент бездоганно відповів на питання та вирішив практичне завдання, навів достатньо прикладів, 
проявив глибокі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
39 Студент правильно відповів на питання та вирішив практичне завдання, але не навів достатньо 
прикладів, проявив глибокі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
38 Студент правильно відповів на питання та вирішив практичне завдання, але не навів прикладів, проявив 
недостатні знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
37 Студент на достатньому рівні відповів на питання та вирішив практичне завдання, навів окремі 
приклади, але не проявив глибоких знань змісту програмного матеріалу.  
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36 Студент на достатньому рівні відповів на питання, припустився незначних помилок при виконанні 
практичного завдання, навів приклади, але не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури. 
 35 Студент припустився незначних помилок при відповіді на питання і виконанні практичного завдання, не 
навів достатньо прикладів та не проявив достатніх знань змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури.  
34 Студент припустився помилок при відповіді на питання і виконанні практичного завдання, але навів 
приклади, не проявив знань змісту програмного матеріалу.  
33 Студент не повністю відповів на питання, але вирішив практичне завдання, навів окремі приклади та 
проявив достатні знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
32 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але повністю вирішив практичне завдання, не навів 
достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
31 Студент не повністю відповів на питання і виконав практичне завдання, але навів достатньо прикладів та 
проявив окремі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
30 Студент не повністю відповів на питання та вирішив практичне завдання, не навів достатньо прикладів, 
проявив окремі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
29 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання і вирішив практичне завдання, не навів достатньо 
прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
28 Студент частково відповів на питання, але на достатньому рівні вирішив практичне завдання, не навів 
достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
27 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але частково вирішив практичне завдання, не навів 
достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
26 Студент частково відповів на питання і вирішив практичне завдання, не навів достатньо прикладів, але 
проявив знання змісту програмного матеріалу та основної літератури.  
25 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але вирішив практичне завдання з суттєвими 
помилками, не навів достатньо прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури.  
24 Студент відповів на питання з суттєвими помилками, але на достатньому рівні вирішив практичне 
завдання, навів невірні приклади, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
23 Студент відповів на питання і вирішив практичне завдання з принциповими помилками, не навів 
прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, не правильно 
відповів на додаткові запитання.  
 22 Студент не повністю відповів на питання, фрагментарно вирішив практичне завдання, не навів 
прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, неправильно 
відповів на додаткові запитання.  
21 Студент фрагментарно відповів на питання, не повністю вирішив практичне завдання, не навів 
прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної літератури, не відповів на додаткові 
запитання.  
20 Студент фрагментарно відповів на питання та вирішив практичне завдання, не навів прикладів, не має 
уяви про зміст програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, не відповів на додаткові 
запитання.  
1 – 19 Відповідь студента не розкриває суті питань. 
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання. 

13. Методичне забезпечення 
1. Методичні розробки; 
2. Мультимедійні лекції; 
3. Відеоматеріали 

14.  Рекомендована література 
14.1. Додаткова : 

1. Алексеев А.В. Психологическая подготовка в теннисе. н/Д: Феникс, 2005. 120 с. 
2. Боллетьери Н. Теннисная академия [пер. с англ. ]. М. : Эксмо, 2003. 448 с. 
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3. Борисова О.В. Сучасний професійний спорт та шляхи його розвитку в Україні (на матеріалі тенісу) : 
дис. здобуття наук. ступеня доктора наук фіз. вих.. : спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний 
спорт» Київ, 2012. 40 с. 

4. Воронова В.І. Психологія спорту. К.: Олімп. літ. 2007. 271 с. 
5. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх. М.: Советский спорт, 

2010. 336 с. 
6. Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Академия тенниса. М.: Дедалус, 2002. 240с. 
7. Гороховский В., Романовский В. Большой теннис: для всех и для каждого. Ростов н/Д : Феникс, 2004. 

347 с. 
8. Ибраимова М.В.,   Полищук Л.В., Доган Бариш.  Актуальные проблемы подготовки юных 

теннисистов в Украине. Тезисы международного научного конгресса „Олімпійський спорт  і спорт 
для всіх”. Київ 2010. С.168. 

9. Иванова Т.С. Организационно-методические основы подготовки юных теннисистов: учебное 
пособие. М.:Физическая культура, 2007. 128 с. 

10. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В. Особливості контрольних випробувань юних тенісистів 6-7 років на 
початковому етапі навчання. Фізична культура, спорт та здоров’я : Матеріали ХІV Міжнародної 
конференції (Харків, 10-12 грудня 2014 р) [Електронний ресурс]. Харків : ХДАФК, 2014. С. 81-84 
(266).   

11. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В., Поліщук Л.В. Сучасна школа тенісу: початкова підготовка. 
Навчальний посібник. К: Експрес, 2013. 204с.   

12. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В. Сучасні тенденції техніко-тактичної підготовки юних тенісистів 6-7 
років. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Науково-педагогічні проблеми фізичної 
культури (фізична культура і спорт). Київ, вид-во НПУ ім. Драгоманова. Вип. 13 (40-13), Серія 15, 
2013. C.103-109.  

13. Ібраімова М.В. Теніс: Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих 
навчальних закладів спортивного профілю. К.: РНМК, 2012. 158с. 

14. Климович Л.С. 100 уроков тенниса. М.:АСТ: Астрель, 2009. 218 с.  
15. Климович Л.С. Теннис – это не сложно. М. : РУСАКИ, 2004. 164 с. 
16. Креспо М., Рейд М. Подготовка юных теннисистов. Учебно-методическое пособие для тренеров. 

Валенсия: изд-во МФТ, 2013. 320с. 

14.2. Додаткова : 

1. Лазарчук О.В., Полякова А.В. Фізична підготовка юних тенісистів. Методичні рекомендації. 
Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2010. 20с. 

2. Мітова О.О., Полякова А.В. Основні поняття та термінологія настільного тенісу. Методичні 
рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014р. 

3. Мітова О.О., Полякова А.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А.. Змагальна підготовка та проведення змагань з 
настільного тенісу. Дніпро: Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2019. 33 с. 

4. Полякова А.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А. Фізична підготовка тенісистів з настільного тенісу. Дніпро: 
Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2019. 29 с. 

5. Сав С. Теннис: техника и тактические приемы. 186 упражнений. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 368с. 
6. Тарпищев Ш.А., Губа В.П., Самойлов В.А. Особенности подготовки юных теннисистов. М.: 

Физкультура и спорт, 2006. 192с. 
7. Туманян Г.С. Стратегия подготвки чемпионов: настольная книга тренера. М., 2006. 494 с. 
8. Ханюкова О.В., Мітова О.О. Організація навчально-тренувального процесу на початковому етапі 

занять тенісом. Методичні рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. 41 с. 
9. Ханюкова О.В. Рівень розвитку спеціальних фізичних здібностей юних тенісистів. Вісник 

Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2011. №2 (6). С. 173-177. 
10. Ханюкова О.В. Технічна підготовка тенісистів першого року навчання в умовах клубної системи. 

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів, 2011. Випуск 86. С. 189-
192. 

11. Ханюкова О.В., Полякова А.В. Історія розвитку тенісу. Правила гри. Методичні рекомендації. 
Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014р. 25 с. 

12. Шинкарук О.А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего 
совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). К.: Олимп. лит-ра, 2011. 360 с. 
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13. Шинкарук О.А., Павлюк Е.О., Свергунець Е.М., Флерчук В.В. Теорія і методика дитячо-юнацького 
спорту. Хмельницький: ХНУ, 2011. 143 с. 

15. Інформаційні ресурси  
1. www.ftu.org.ua 
2. www.itftennis.com. 
3. www.stennis.com.ua 
4. www.tennisplayandstay.com. 

 

 

 

Доцент _____________________________________________________________________ Полякова А.В. 
(підпис) 

 
Завідувач кафедри ___________________________________________________________ Мітова О.О. 

(підпис) 
 

http://www.ftu.org.ua/
http://www.itftennis.com/
http://www.stennis.com.ua/
http://www.tennisplayandstay.com/
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів–4 

Галузь знань 
01 – Освіта/педагогіка Вибіркова  

 
 

Спеціальність  
014– Середня освіта 

 
Модулів– 1 Спеціалізація/освітня 

програма: 
0.14.11Середня освіта 

(фізична культура) 

Рік підготовки: 
Змістових модулів– 4 IІ-й 
 Семестр 
Загальна кількість годин–
120 3, 4-й 

аудиторних– 70 
самостійної роботи 
студента–30 
індивідуальна робота  
  -  

Ступень вищої освіти: 
бакалавр 

 

Лекції 
20 год. 

Практичні, семінарські 
70 год. 

Самостійна робота 
30 год. 

Індивідуальна робота 
Вид контролю: залік, іспит 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування професійно-педагогічних навичок, вмінь і одержання знань, необхідних 

для самостійної  викладацької роботи, сприяти підготовці гармонійно розвинутих 
висококваліфікованих спеціалістів у галузі фізичної культури і спорту. 

Завдання: 
- навчити студентів технічним прийомам гри; 
- засвоїти методику навчання техніки гри; 
- володіти навичками суддівства; 
- знати і підтримувати основи здорового способу життя; 
- знати основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової 

діяльності  і  вміти використовувати їх на практиці; 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика настільного тенісу» студент  

повинен  знати: 
- про настільний теніс як вид спорту і засіб фізичного виховання; 
- про техніку гри у нападі і захисті; 
- правила змагань з настільного тенісу; 
- засоби і методи навчання елементам техніки гри; 
- методику суддівства змагань з настільного тенісу; 
- планування навчальної роботи з настільного тенісу на уроках фізичної культури і роботу 

спортивної секції в школі; 
- організацію занять настільним тенісом на уроках фізичної культури і у неурочних формах 

роботи; 
вміти: 

- виконувати на рівні рухового вміння: елементи техніки гри у нападі і захисті; 
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- використовувати комплекс технічних прийомів у нападі і захисті; 
- визначати стабільність і варіативність спортивної техніки; 
- ставити конкретні завдання щодо досягнення бажаних результатів навчально-тренувального 

процесу; 
- формувати знання про техніку безпеки і навички безпечної поведінки; 
- визначити справність спортивного інвентарю та приладдя, що застосовуються на занятті; 
- забезпечити виконання гігієнічних вимог до місць та умов проведення занять та змагань; 
- надавати першу медичну допомогу при різних видах травм. 
- використовувати різні методи наочного сприйняття, в залежності від завдань заняття; 
- забезпечувати необхідні передумови до ефективного навчання руховій дії; 
- вивчати порядок побудови процесу навчання конкретній дії; 
- розподілити процес навчання руховій дії на етапи і у відповідності до них визначати 

завдання навчання; 
- попереджувати помилки в процесі навчання руховій дії виявляти помилки в процесі її 

виконання, визначати причини виникнення помилок та виправляти їх; 
- візуально аналізувати основні кінематичні, динамічні та ритмічні характеристики, 

виконання рухової дії; 
- навчати руховій дії паралельно з набуттям, уточненням і закріпленням знань та різнобічним 

розвитком фізичних якостей. 
- складати календар змагань з виду спорту; 
- розробити «Положення» про змагання; 
- сформувати суддівську бригаду;  
- сформувати оргкомітет з проведення змагань. 

Загальні компетентності (ЗК) 
- Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
- Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій.  

- Здатність працювати як автономно, так і в команді. 
- Здатність планувати та управляти часом. 
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
- Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
- Здатність користуватися сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями. 
- Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, володіння навичками 

міжособистісної взаємодії. 
- Здатність бути критичним і самокритичним.  
- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також приймати 

обґрунтовані рішення. 
Фахові компетентності (ФК) 

- Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.  
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-  Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, 
професійного та особистісного розвитку. 

- Здатність використовувати компетентнісний підхід у фізичному вихованні учнів закладів 
загальної середньої освіти. 

- Здатність задовольняти особистісні потреби дитини в процесі фізкультурної діяльності та 
досягти індивідуалізації навчання. 

- Здатність використовувати сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні 
дітей.  

- Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини.  
- Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.  
- Готовність до систематизації, узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного 

досвіду в професійній сфері. 
- Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом.  
- Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми шкільного 

віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах середньої та професійної 
освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

- Здатність самостійно проводити заняття з в шкільній секції спортивного напряму, 
здійснювати профілактику травматизму  

- Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.  
- Здатність аналізувати та проектувати на сучасному рівні освітній процес, у тому числі в 

умовах інклюзивної освіти. 
- Здійснювати планування, організацію, контроль освітнього процесу, спортивної, 

фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
- Здатність розробляти методичну документацію в сфері фізичної культури і спорту з обліком 

соціальних, морфофункціональних, психологічних особливостей контингенту різної статі та 
віку, природничих і економічних особливостей регіону. 

- Здійснювати пропаганду фізичної культури, спорту, туризму, здорового способу життя, у 
тому числі, з використанням сучасних інформаційних технологій. 

- Здатність до безперервного професійного розвитку. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль  1 

Змістовий модуль 6.  Техніко-тактичні дії в обраному виді спорту. 
Тема 1. «Тактика гри в настільний теніс». 
Змістовий модуль 7. Методика навчання техніко-тактичним діям в обраному виді спорту. 
Тема 2.  «Методика навчання тактичним діям у настільному тенісі». 
Змістовий модуль 8. Організація НДР в обраному виді спорту. 
Тема 3. «Методика підготовки тенісистів першого року навчання». 
Змістовий модуль 9.  Змагання та змагальна діяльність. 
Тема 4. «Теорія та система відбору в настільному тенісі». 

4.  Структура навчальної дисципліни 
 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість      годин 
денна форма навчання 

усього               у       тому         числі 
Лекції Практичні Семінарські 

(м/к) 
Самост. 
робота 
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Модуль  1 
Змістовий модуль 6. «Техніко-тактичні дії в обраному виді спорту». 

Тема 1.«Тактика гри в 
настільний теніс». 30 6 10 2 12 

Змістовий модуль 7. «Методика навчання техніко-тактичним діям в обраному виді 
спорту». 

Тема 2.«Методика навчання 
тактичним діям у 
настільному тенісі». 

30 4 12 2 
 

12 
 

Змістовий модуль 8. «Організація НДР в обраному виді спорту». 
Тема 3.«Методика 
підготовки тенісистів 
першого року навчання». 

 
30 

 

 
6 
 

 
18 

 

 
2 
 

 
4 

Змістовий модуль 9.«Змагання та змагальна діяльність». 
Тема 4.«Теорія та система 
відбору в  настільному 
тенісі». 

 
30 

 
4 

 
22 

 
2 

 
2 

  ВСЬОГО 120 20 62 8 30 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема № 1.  «Тактика гри в настільний теніс»  - проведення модульної 
роботи. 

2 

2. Тема № 2.  «Методика навчання тактичним діям у настільному тенісі» - 
проведення модульної роботи. 

2 

3. Тема № 3. «Методика підготовки тенісистів першого року навчання» - 
проведення модульної роботи. 

2 

4. Тема № 4. «Теорія та система відбору в  настільному тенісі» - 
проведення модульної роботи. 

2 

 Всього: 8 

6. Теми практичних занять 
 № 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема № 1.  «Тактика гри в настільний теніс». 10 
2. Тема № 2.  «Методика навчання тактичним діям у настільному тенісі». 12 
3. Тема № 3. «Методика підготовки тенісистів першого року навчання». 18 
4. Тема № 4. «Теорія та система відбору в  настільному тенісі». 22 
 Всього: 62 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема № 1.  «Тактика гри в настільний теніс». 12 
2. Тема № 2.  «Методика навчання тактичним діям у настільному тенісі». 12 
3. Тема № 3. «Методика підготовки тенісистів першого року навчання». 4 

  4. Тема № 4. «Теорія та система відбору в  настільному тенісі». 2 
 Всього: 30 
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10. Методи навчання 
1. метод словесний; 
2. метод наочний; 
3. метод спостереження; 
4. метод практичних вправ; 
5. метод повторний; 
6. метод ігровий; 
7. інноваційний метод імітації та імітаційні ігри; 
8. інформаційно-комунікативні технології навчання (мультимедіа презентації); 
9. метод змагальний. 

11.  Методи контролю 
1. Поточний контроль з теми  заняття. У тому числі з самостійної роботи за усіма нормами 

передбаченими робочою програмою.  
2. Модульна робота з кожного змістовного модулю. 
3. Тестування рухових умінь і навичок. 
4. Модульна робота:  письмові завдання по  темам  №  1,2,3,4. 
5. Навчальна практика: проведення уроку по навчанню окремого технічного прийому або 

тактичної дії (по вказівці викладача). 
 

Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового 
контролю. 

1. Розкрити поняття «тактика».Класифікація тактики гри. 
2. Значення тактики для перемоги у матчі. 
3. Як змінюються тактичні дії в залежності від ходу матчу? 
4. На чому ґрунтується тактика одиночної та парної гри? 
5. Що передбачає тактична майстерність? 
6. Принципи стратегії і тактики? В чому різниця між стратегією і тактикою? 
7. Характеристика принципу генеральної перспективи. 
8. Особливості тактики одиночної та парної гри. 
9. Значення дій гравців в одиночній і парній грі. 
10. Характеристика принципу активності. 
11. Класифікація тактики захисту. 
12. Особливості тактичних дій дітей першого року навчання. 
13. Характеристика принципу генеральної перспективи. 
14. Значення тактики на початковому етапі. 
15. Як пов’язані між собою техніка і тактика гри? 
16. Якими засобами можна навчати тактиці? 
17. Обґрунтування методики підготовки юних тенісистів першого року навчання. 
18. Значення фізичної підготовки для юних тенісистів. 
19. Яким чином відбувається навчання тактиці тенісистів першого року навчання? 
20. Теоретична підготовка  юних тенісистів першого року навчання. 
21. Що враховується при виборі тренувальних блоків з фізичної підготовки? 
22. Яким чином відбувається розподіл тренувальних годин з юними тенісистами на першому році 

навчання. 
23. З чого починається навчання технічним прийомам? 
24. З урахуванням яких принципів будується тренувальний процес тенісистів першого року навчання. 
25. Характеристика принципу спрямованості на досягнення найвищих результатів. 
26. Значення координаційних здібностей для тенісистів. 
27. Характеристика принципу співвідношення норм часу в різних заняттях загального режиму дня 

юного спортсмена. 
28. Значення швидкісних здібностей для юних тенісистів. 
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29. Характеристика принципу поступового зростання навантаження протягом року. 
30. Значення просторово-часових параметрів рухів для юних тенісистів. 
31. Характеристика принципу єдності загальної і спеціальної підготовки.  
32. Особливості рухливих ігор на заняттях тенісом. 
33. Характеристика принципу оптимізації співвідношення тренувальних засобів протягом року та 

концентрація їх у часі. 
34. Тестування фізичних здібностей. 
35. Характеристика принципу цілеспрямованості нарощування якості виконання вправ. 
36. Значення гнучкості для тенісистів. 
37. Характеристика принципу відповідності матеріально-технічного оснащення. 
38. Значення технічної підготовки для юних тенісистів. 
39. Як відбувається навчання тактиці тенісистів першого року навчання? 
40. Спортивний відбір. Зв'язок відбору з етапами багаторічної підготовки. 
41. Спортивна орієнтація. Первинний відбір і орієнтація. 
42. Характеристика первинного відбору. 
43. Попередній відбір і орієнтація на другому етапі багаторічної підготовки 
44. Що має значення при відборі? 
45. Проміжний відбір і орієнтація на третьому етапі багаторічної підготовки. 
46. Основний відбір і орієнтація на четвертому і п’ятому етапах багаторічної підготовки. 
47. Технічна підготовка на першому році навчання. 
48. Заключний відбір і орієнтація на шостому і сьомому етапах багаторічної підготовки. 
49. Що враховується при заключному відборі? 
50. Задачі заключного відбору. 

12.  Розподіл балів, які отримують студенти 
Підсумкова кількість балів за змістовний модуль визначається, як сума балів за результатами 
поточного контролю плюс бали модульної роботи. 

Поточне тестування та самостійна робота (3 семестр) 
Змістовий модуль № 6 Змістовий модуль № 7 Залік 

Тема 1 Тема 2 60-100 
60-100 60-100 

 
Поточне тестування та самостійна робота (4 семестр) 

Змістовий модуль № 8 Змістовий модуль № 9 Іспит Сума 
Тема 3 Тема 4  

20-40 
 

60-100 40-60 40-60 

12.1. Шкала оцінювання : національна та  ЕСТS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

 
Оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
Для екзамену, курсового 

проекту 
Для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

Зараховано 
82 – 89 В  

добре 74 – 81 С 
64 – 73 D  

задовільно 60 – 63 Е 
35 – 59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з 

можливістю 
повторного складання 

 0 – 34 F незадовільно з 
обов’язковим повторним 

не зараховано з 
обов’язковим 
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вивченням дисципліни повторним вивченням 
дисципліни 

 
- «відмінно» - якщо студент правильно вирішив практичне або ситуаційне завдання, проявив 

глибокі знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури при відповіді на 
теоретичне питання. 

- «добре» - якщо студент не повністю вирішив практичне або ситуаційне завдання, але 
проявив достатні знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури при 
відповіді на теоретичне питання. 

- «задовільно» - якщо студент не послідовно і не логічно вирішив практичне або ситуаційне 
завдання, але проявив достатні знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури при відповіді на теоретичне питання. 

- «незадовільно» - якщо студент не вирішив практичне або ситуаційне  завдання і не проявив 
достатні знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури при відповіді на 
теоретичне питання. 

12.2. Форми контролю 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
балів 

 Тема № 1.  «Тактика гри в настільний теніс»   60-100 
1. Самостійна робота: охарактеризувати 3 тактичних дії 

Написати основну частину заняття (тактичні дії). 
30-50 

2.  Опитування. 30-50 
 Тема № 2.  «Методика навчання тактичним діям у настільному тенісі». 60-100 

1. Скласти п/ктренувального заняття та провести основну частину  
(тактичні дії). 

30-50 

2. Опитування 30-50 
 Тема № 3.«Методика підготовки тенісистів першого року навчання». 40-60 

1. Скласти п/к тренувального  заняття (Методика навчання тактичним 
діям). 
Написати план-конспект, провести заняття. 

20-30 

2. Опитування 20-30 
 Тема № 4. «Теорія та система відбору в  настільному тенісі». 40-60 

  1. Провести тренувальне заняття з настільного тенісу 20-30 
  2.  Опитування 20-30 

 Екзамен 20-40 
 Всього: 60-100 

Критерії оцінки доповіді (тема №1): 

50 балів – доповідь з використанням мультимедійної системи та сучасної літератури.  
40 балів – доповідь з використанням мультимедійної системи, але без використання останніх 
публікацій по темі.  
30 балів – під час доповіді не використовувалась мультимедійна система та останні публікації по 
темі.  

Критерії оцінки розроблених планів-конспектів (тема №2): 

50 балів – розроблено 10-12 вправз організаційно-методичними вказівками; правильно підібрано 
дозировку виконання вправ.  
40 балів – розроблено 8-10 вправ з організаційно-методичними вказівками; при дозировці 
виконання вправ допущені помилки.  
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30 балів – розроблено 8 вправ, не до всіх вправ є організаційно-методичні вказівки, при дозировці 
виконання вправ допущені значні помилки. 

Критерії оцінки розроблених планів-конспектів (тема №3): 

30 балів – розроблено 10-12 вправ з організаційно-методичними вказівками; правильно підібрано 
дозировку виконання вправ.  
25 балів – розроблено 8-10 вправ з організаційно-методичними вказівками; при дозировці 
виконання вправ допущені помилки.  
20 балів – розроблено 8 вправ, не до всіх вправ є організаційно-методичні вказівки, при дозировці 
виконання вправ допущені значні помилки. 

Критерії оцінки проведення занять (тема №2): 

50 балів – заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно підібраними та  
використаними засобами та методами навчання.Студент володіє термінологією. 
40 балів –  заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно підібраними та  
використаними засобами та методами навчання, але допущені незначні помилки в термінології.  
30 балів – заняття проведено на хорошому методичному рівні, допущені  помилки при 
використанні засобів та методів навчання 

Критерії оцінки проведення занять (тема №4): 

30 балів – заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно підібраними та  
використаними засобами та методами навчання.Студент володіє термінологією. 
25 балів –  заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно підібраними та  
використаними засобами та методами навчання, але допущені незначні помилки в термінології.  
20 балів – заняття проведено на хорошому методичному рівні, допущені  помилки при 
використанні засобів та методів навчання 

 

Критерії оцінки опитування (тема №1,2): 

49-50 Студент бездоганно відповів на питання, навів багато прикладів, проявив глибокі системні 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
45-48 Студент правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів, проявив хороші 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
41-44 Студент на достатньому рівні відповів на питання, навів достатньо прикладів, проявив 
знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
37-40 Студент не досить повно відповів на питання, не зовсім послідовно і логічно, припустився 
помилок, але навів приклади, виявив достатні знання програмного матеріалу та основної 
літератури з предмету вивчення.  
33-36 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання та не навів достатньо прикладів, але 
проявив знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
30-32 Студент не послідовно, не логічно, із суттєвими помилками відповів на питання, не навів 
прикладів, але проявив знання програмного матеріалу з предмету вивчення.  
1 – 29 Відповідь студента не розкриває суті питань.  
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання.  

Критерії оцінки опитування (тема №3,4): 

29-30 Студент бездоганно відповів на питання, навів багато прикладів, проявив глибокі системні 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення. 
 27-28 Студент правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів, проявив хороші 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
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25-26 Студент на достатньому рівні відповів на питання, навів достатньо прикладів, проявив 
знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
23-24 Студент не досить повно відповів на питання, не зовсім послідовно і логічно, припустився 
помилок, але навів приклади, виявив достатні знання програмного матеріалу та основної 
літератури з предмету вивчення.  
21-22 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання та не навів достатньо прикладів, але 
проявив знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
20 Студент не послідовно, не логічно, із суттєвими помилками відповів на питання, не навів 
прикладів, але проявив знання програмного матеріалу з предмету вивчення.  
1 – 19 Відповідь студента не розкриває суті питань.  
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання. 

Іспит. Критерії оцінки: 

40 Студент бездоганно відповів на питання та вирішив практичне завдання, навів достатньо 
прикладів, проявив глибокі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
39 Студент правильно відповів на питання та вирішив практичне завдання, але не навів достатньо 
прикладів, проявив глибокі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
38 Студент правильно відповів на питання та вирішив практичне завдання, але не навів прикладів, 
проявив недостатні знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
37 Студент на достатньому рівні відповів на питання та вирішив практичне завдання, навів окремі 
приклади, але не проявив глибоких знань змісту програмного матеріалу.  
36 Студент на достатньому рівні відповів на питання, припустився незначних помилок при 
виконанні практичного завдання, навів приклади, але не проявив знань змісту програмного 
матеріалу, основної і допоміжної літератури. 
 35 Студент припустився незначних помилок при відповіді на питання і виконанні практичного 
завдання, не навів достатньо прикладів та не проявив достатніх знань змісту програмного 
матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
34 Студент припустився помилок при відповіді на питання і виконанні практичного завдання, але 
навів приклади, не проявив знань змісту програмного матеріалу.  
33 Студент не повністю відповів на питання, але вирішив практичне завдання, навів окремі 
приклади та проявив достатні знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
32 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але повністю вирішив практичне завдання, не 
навів достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури.  
31 Студент не повністю відповів на питання і виконав практичне завдання, але навів достатньо 
прикладів та проявив окремі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
30 Студент не повністю відповів на питання та вирішив практичне завдання, не навів достатньо 
прикладів, проявив окремі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
29 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання і вирішив практичне завдання, не навів 
достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
28 Студент частково відповів на питання, але на достатньому рівні вирішив практичне завдання, не 
навів достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури.  
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27 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але частково вирішив практичне завдання, не 
навів достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури.  
26 Студент частково відповів на питання і вирішив практичне завдання, не навів достатньо 
прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу та основної літератури.  
25 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але вирішив практичне завдання з суттєвими 
помилками, не навів достатньо прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, 
основної і допоміжної літератури.  
24 Студент відповів на питання з суттєвими помилками, але на достатньому рівні вирішив 
практичне завдання, навів невірні приклади, не проявив знань змісту програмного матеріалу, 
основної і допоміжної літератури.  
23 Студент відповів на питання і вирішив практичне завдання з принциповими помилками, не 
навів прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури, не правильно відповів на додаткові запитання.  
 22 Студент не повністю відповів на питання, фрагментарно вирішив практичне завдання, не навів 
прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, 
неправильно відповів на додаткові запитання.  
21 Студент фрагментарно відповів на питання, не повністю вирішив практичне завдання, не навів 
прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної літератури, не відповів на 
додаткові запитання.  
20 Студент фрагментарно відповів на питання та вирішив практичне завдання, не навів прикладів, 
не має уяви про зміст програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, не відповів на 
додаткові запитання.  
1 – 19 Відповідь студента не розкриває суті питань. 
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання. 

13. Методичне забезпечення 
1.  Методичні розробки; 
2.  Мультимедійні лекції; 
3.  Відеоматеріали 

14.  Рекомендована література 
14.1. Додаткова : 

1. Алексеев А.В. Психологическая подготовка в теннисе. н/Д: Феникс, 2005. 120 с. 
2. Боллетьери Н. Теннисная академия [пер. с англ. ]. М. : Эксмо, 2003. 448 с. 
3. Борисова О.В. Сучасний професійний спорт та шляхи його розвитку в Україні (на матеріалі 

тенісу) : дис. здобуття наук. ступеня доктора наук фіз. вих.. : спец. 24.00.01 «Олімпійський і 
професійний спорт» Київ, 2012.40 с. 

4. Воронова В.І. Психологія спорту. К.: Олімп. літ. 2007. 271 с. 
5. Годик М.А., Скородумова А.П.Комплексный контроль в спортивных играх. М.: Советский 

спорт, 2010.336 с. 
6. Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Академия тенниса. М.: Дедалус, 2002. 240с. 
7. Гороховский В., Романовский В.Большой теннис: для всех и для каждого. Ростов н/Д : 

Феникс, 2004. 347 с. 
8. Ибраимова М.В.,   Полищук Л.В., Доган Бариш.  Актуальные проблемы подготовки юных 

теннисистов в Украине. Тезисы международного научного конгресса „Олімпійський спорт  і 
спорт для всіх”. Київ 2010. С.168. 

9. Иванова Т.С. Организационно-методические основы подготовки юных теннисистов: 
учебное пособие. М.:Физическая культура, 2007. 128 с. 
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10. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В. Особливості контрольних випробувань юних тенісистів 6-7 
років на початковому етапі навчання. Фізична культура, спорт та здоров’я : Матеріали 
ХІV Міжнародної конференції (Харків, 10-12 грудня 2014 р) [Електронний ресурс]. Харків : 
ХДАФК, 2014. С. 81-84 (266).   

11. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В., Поліщук Л.В. Сучасна школа тенісу: початкова підготовка. 
Навчальний посібник. К: Експрес, 2013. 204с.   

12. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В. Сучасні тенденції техніко-тактичної підготовки юних 
тенісистів 6-7 років. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Науково-педагогічні 
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, вид-во НПУ ім. 
Драгоманова. Вип. 13 (40-13), Серія 15, 2013. C.103-109.  

13. Ібраімова М.В. Теніс: Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих 
навчальних закладів спортивного профілю. К.: РНМК, 2012. 158с. 

14. Климович Л.С. 100 уроков тенниса. М.:АСТ: Астрель, 2009. 218 с.  
15. Климович Л.С. Теннис – это не сложно. М. : РУСАКИ, 2004. 164 с. 
16. Креспо М., Рейд М. Подготовка юных теннисистов. Учебно-методическое пособие для 

тренеров. Валенсия: изд-во МФТ, 2013. 320с. 

14.2. Додаткова : 

1. Лазарчук О.В., Полякова А.В. Фізична підготовка юних тенісистів. Методичні 
рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2010. 20с. 

2. Мітова О.О., Полякова А.В. Основні поняття та термінологія настільного тенісу. Методичні 
рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014р. 

3. Мітова О.О., Полякова А.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А.. Змагальна підготовка та проведення 
змагань з настільного тенісу. Дніпро: Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2019. 33 с. 

4. Полякова А.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А. Фізична підготовка тенісистів з настільного тенісу. 
Дніпро: Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2019. 29 с. 

5. Сав С. Теннис: техника и тактические приемы. 186 упражнений. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
368с. 

6. Тарпищев Ш.А., Губа В.П., Самойлов В.А. Особенности подготовки юных теннисистов. М.: 
Физкультура и спорт, 2006. 192с. 

7. Туманян Г.С. Стратегия подготвки чемпионов: настольная книга тренера. М., 2006. 494 с. 
8. Ханюкова О.В., Мітова О.О. Організація навчально-тренувального процесу на початковому 

етапі занять тенісом. Методичні рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. 41 с. 
9. Ханюкова О.В. Рівень розвитку спеціальних фізичних здібностей юних тенісистів. Вісник 

Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2011. №2 (6). С. 173-177. 
10. Ханюкова О.В. Технічна підготовка тенісистів першого року навчання в умовах клубної 

системи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів, 2011. 
Випуск 86. С. 189-192. 

11. Ханюкова О.В., Полякова А.В. Історія розвитку тенісу. Правила гри. Методичні рекомендації. 
Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014р. 25 с. 

12. Шинкарук О.А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего 
совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). К.: Олимп. лит-ра, 2011. 360 
с. 

13. Шинкарук О.А., Павлюк Е.О., Свергунець Е.М., Флерчук В.В. Теорія і методика дитячо-
юнацького спорту. Хмельницький: ХНУ, 2011. 143 с. 

15. Інформаційні ресурси  
1. www.ftu.org.ua 

2. www.itftennis.com. 
3. www.stennis.com.ua 

http://www.ftu.org.ua/
http://www.itftennis.com/
http://www.stennis.com.ua/
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4. www.tennisplayandstay.com. 
 

 
Доцент _________________________________________________________________Полякова А.В. 

(підпис) 

 
Завідувач кафедри _______________________________________________________  Мітова О.О. 

(підпис) 

http://www.tennisplayandstay.com/
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Робоча програма навчальної дисципліни – Теорія, методика обраного виду спорту для здобувачів 
ступеню вищої освіти бакалавр, галузі знань – 01 освіта/педагогіка, спеціальності014«Середня 
освіта». 

Розробники:  
 

Мітова Олена Олександрівна,к.фіз.вих., доцент. 
Полякова Антоніна Віталіївна, к.фіз.вих., доцент.  

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри спортивних ігор, факультету Фізичної культури і 
спорту, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

Протокол № 15  від «30» травня  2019 р. 

 

                               Завідувач кафедри _________________________ доц. Мітова О.О. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів– 3 

Галузь знань 
01 – Освіта/педагогіка Вибіркова  

 
 
 

Спеціальність  
014 – СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 
Модулів – 1 Спеціалізація/освітня 

програма: 
0.14.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

(фізична культура) 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 IІІ-й 
 Семестр 
Загальна кількість годин –
90 

5, 6-й 
 

аудиторних – 90 
самостійної роботи 
студента –  
індивідуальна робота  
            -  

Ступень вищої освіти: 
бакалавр 

 

 Лекції 
12 год. 

Практичні, семінарські 
78 год. 

Самостійна робота 
- 

Індивідуальна робота 
- 
 

Вид контролю: залік 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування професійно-педагогічних навичок, вмінь і одержання знань, необхідних 

для самостійної  викладацької роботи, сприяти підготовці гармонійно розвинутих 
висококваліфікованих спеціалістів у галузі фізичної культури і спорту. 

Завдання: 
- навчити студентів технічним прийомам гри; 
- засвоїти методику навчання техніки гри; 
- володіти навичками суддівства; 
- знати і підтримувати основи здорового способу життя; 
- знати основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової 

діяльності  і  вміти використовувати їх на практиці; 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика настільного тенісу» студент  

повинен  знати: 
- про настільний теніс як вид спорту і засіб фізичного виховання; 
- про техніку гри у нападі і захисті; 
- правила змагань з настільного тенісу; 
- засоби і методи навчання елементам техніки гри; 
- методику суддівства змагань з настільного тенісу; 
- планування навчальної роботи з настільного тенісу на уроках фізичної культури і роботу 

спортивної секції в школі; 
- організацію занять настільним тенісом на уроках фізичної культури і у неурочних формах 

роботи; 
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вміти: 
- виконувати на рівні рухового вміння: елементи техніки гри у нападі і захисті; 
- використовувати комплекс технічних прийомів у нападі і захисті; 
- визначати стабільність і варіативність спортивної техніки; 
- ставити конкретні завдання щодо досягнення бажаних результатів навчально-

тренувального процесу; 
- формувати знання про техніку безпеки і навички безпечної поведінки; 
- визначити справність спортивного інвентарю та приладдя, що застосовуються на занятті; 
- забезпечити виконання гігієнічних вимог до місць та умов проведення занять та змагань; 
- надавати першу медичну допомогу при різних видах травм. 
- використовувати різні методи наочного сприйняття, в залежності від завдань заняття; 
- забезпечувати необхідні передумови до ефективного навчання руховій дії; 
- вивчати порядок побудови процесу навчання конкретній дії; 
- розподілити процес навчання руховій дії на етапи і у відповідності до них визначати 

завдання навчання; 
- попереджувати помилки в процесі навчання руховій дії виявляти помилки в процесі її 

виконання, визначати причини виникнення помилок та виправляти їх; 
- візуально аналізувати основні кінематичні, динамічні та ритмічні характеристики, 

виконання рухової дії; 
- навчати руховій дії паралельно з набуттям, уточненням і закріпленням знань та різнобічним 

розвитком фізичних якостей. 
- складати календар змагань з виду спорту; 
- розробити «Положення» про змагання; 
- сформувати суддівську бригаду;  
- сформувати оргкомітет з проведення змагань. 

Загальні компетентності (ЗК) 
- Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
- Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій.  

- Здатність працювати як автономно, так і в команді. 
- Здатність планувати та управляти часом. 
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
- Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
- Здатність користуватися сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями. 
- Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, володіння навичками 

міжособистісної взаємодії. 
- Здатність бути критичним і самокритичним.  
- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також приймати 

обґрунтовані рішення. 
Фахові компетентності (ФК) 

- Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.  
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-  Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, 
професійного та особистісного розвитку. 

- Здатність використовувати компетентнісний підхід у фізичному вихованні учнів закладів 
загальної середньої освіти. 

- Здатність задовольняти особистісні потреби дитини в процесі фізкультурної діяльності та 
досягти індивідуалізації навчання. 

- Здатність використовувати сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні 
дітей.  

- Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини.  
- Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.  
- Готовність до систематизації, узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного 

досвіду в професійній сфері. 
- Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом.  
- Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми шкільного 

віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах середньої та професійної 
освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

- Здатність самостійно проводити заняття з в шкільній секції спортивного напряму, 
здійснювати профілактику травматизму  

- Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.  
- Здатність аналізувати та проектувати на сучасному рівні освітній процес, у тому числі в 

умовах інклюзивної освіти. 
- Здійснювати планування, організацію, контроль освітнього процесу, спортивної, 

фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
- Здатність розробляти методичну документацію в сфері фізичної культури і спорту з обліком 

соціальних, морфофункціональних, психологічних особливостей контингенту різної статі та 
віку, природничих і економічних особливостей регіону. 

- Здійснювати пропаганду фізичної культури, спорту, туризму, здорового способу життя, у 
тому числі, з використанням сучасних інформаційних технологій. 

- Здатність до безперервного професійного розвитку. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 10. Методика тренування в обраному виді спорту. 
Тема 1.«Методи спортивного тренування і їх застосування у настільному тенісі». 
Тема 2. «Основи побудови підготовки спортсменів у настільному тенісі». 
Змістовий модуль 11. Види підготовки в обраному виді спорту. 
Тема 3. «Задачі, засоби та методи фізичної підготовки спортсменів з настільного тенісу». 
Змістовий модуль 12. Організація і проведення змагань. 
Тема 4.«Методи розвитку рухових здібностей спортсменів з настільного тенісу». 

 

 

 

 

4.  Структура навчальної дисципліни 
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Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість      годин 
денна форма навчання 

 
Усього 

              у       тому         числі 
Лекції Практичні 

заняття 
Семінарські 

заняття 
(м/к) 

Самостій
на 

робота 
Модуль 1 

Змістовий модуль 10. «Методика тренування в обраному виді спорту». 
Тема 1.«Методи спортивного 
тренування і їх застосування 
у настільному тенісі». 
Тема 2.«Основи побудови 
підготовки спортсменів у 
настільному тенісі». 

 
 

30 

 
4 
 

2 

 
10 

 
12 

 
 

2 
 

 
 

Змістовий модуль 11.«Види підготовки в обраному виді спорту». 
Тема 3.Задачі, засоби та 
методи фізичної підготовки 
тенісистів з настільного 
тенісу». 

30 4 24 2  
 

Змістовий модуль 12. «Організація і проведення змагань». 
Тема 4.«Методи розвитку 
рухових здібностей 
тенісистів з настільного 
тенісу». 

30 2 22 2 4 
 

  ВСЬОГО 90 12 68 6 4 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. 
 

Тема № 1.«Методи спортивного тренування і їх застосування у 
настільному тенісі»  - проведення модульної роботи. 
Тема № 2.  «Основи побудови підготовки спортсменів у настільному 
тенісі» - проведення модульної роботи. 

2 
 

2. Тема № 3. Задачі, засоби та методи фізичної підготовки тенісистів з 
настільного тенісу» - проведення модульної роботи. 

2 

3. Тема № 4. «Методи розвитку рухових здібностей тенісистів з 
настільного тенісу»- проведення модульної роботи. 

2 

 Всього: 6 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема № 1.«Методи спортивного тренування і їх застосування у 
настільному тенісі». 
Тема № 2.  «Основи побудови підготовки спортсменів у настільному 
тенісі». 

10 
 

12 

2. Тема № 3. Задачі, засоби та методи фізичної підготовки тенісистів з 
настільного тенісу». 

24 
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3. Тема № 4. «Методи розвитку рухових здібностей тенісистів з 
настільного тенісу». 

22 

 Всього: 68 

8. Самостійна робота 
№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

4. Тема 6. «Комплексний контроль підготовленості спортсменів 
з настільного тенісу на етапі попередньої базової підготовки». 

4 

 Всього: 4 

10. Методи навчання 
1. метод словесний; 

2. метод наочний; 
3. метод спостереження; 
4. метод практичних вправ; 
5. метод повторний; 
6. метод ігровий; 
7. інноваційний метод імітації та імітаційні ігри; 
8. інформаційно-комунікативні технології навчання (мультимедіа презентації); 
9. метод змагальний. 

 

11.  Методи контролю 
1. Поточний контроль з теми  заняття. У тому числі з самостійної роботи за усіма нормами 

передбаченими робочою програмою.  
2. Модульна робота з кожного змістовного модулю. 
3. Тестування рухливих умінь і навичок. 
4. Модульна робота:  письмові завдання по  темам  №  1,2,3, 4. 
5. Навчальна практика: проведення уроку по навчанню окремого технічного прийому або 

тактичної дії (по вказівці викладача) 
 

Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового 
контролю. 

1. Методи спортивного тренування. 
2. Методи спрямовані на оволодіння технічними навичками. 
3. Методи спрямовані на розвиток рухових здібностей. 
4. Навантаження та відпочинок як специфічні компоненти методів розвитку і 

вдосконалення фізичних якостей. 
5. Обсяг навантаження та інтенсивність навантаження. 
6. Мета і задачі спортивного тренування. 
7. Характеристика стандартного навантаження. 
8. Як впливає тривалість інтервалів відпочинку на тренованість? 
9. Як відновлюється організм у відсотковому відношенні за відпочинок? 
10. Які найбільш інформативні показники оцінки готовності організму до 

повторної роботи? 
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11. Яка повинна бути тривалість відпочинку при розвитку швидкості, витривалості, 
сили? 

12. Сутність фазності відновних процесів. 
13. В чому полягає фаза суперкомпенсації? 
14. Які типи інтервалів відпочинку виділяють? 
15. Екстремальні інтервали відпочинку. 
16. Інтервали відпочинку в залежності від віку спортсменів. 
17. Від яких факторів залежить структура багаторічної підготовки? 
18. Етап початкової підготовки. 
19. Який вік юних тенісистів передбачає етап початкової підготовки? 
20. Оздоровча задача етапу початкової підготовки. 
21. Етап попередньої базової підготовки. 
22. Етап спеціалізованої базової підготовки. 
23. Етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 
24. Пасивний та активний відпочинок. 
25. Яким чином задається навантаження? 
26. Методи розучування вправи. 
27. Метод «сполученого впливу». 
28. Методи спрямовані на оволодіння технічними навичками. 
29. Характеристики та задачі етапу збереження досягнень. 
30. Етапи багаторічної підготовки спортсмена. 
31. Які чинники визначають загальну тривалість багаторічної підготовки. 
32. Види планування. 
33. Характеристика, значення та завдання етапу максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей 
34. Назвіть та охарактеризуйте методи розвитку рухових здібностей. 
35. Характеристика та особливості рівномірного методу розвитку фізичних 

якостей. Його значення у спортивному тренуванні. 
36. Характеристика та особливості перемінного методу розвитку фізичних 

якостей. Його значення у спортивному тренуванні. 
37. Характеристика та особливості інтервального методу розвитку фізичних 

якостей. Його значення у спортивному тренуванні. 
38. Характеристика та особливості повторного методу розвитку фізичних якостей. 

Його значення у спортивному тренуванні. 
39. Характеристика та особливості ігрового методу розвитку фізичних якостей. 

Його значення у спортивному тренуванні. 
40. Характеристика та особливості змагального методу розвитку фізичних якостей. 

Його значення у спортивному тренуванні. 

12.  Розподіл балів, які отримують студенти 

Підсумкова кількість балів за змістовний модуль визначається, як сума балів за результатами 
поточного контролю плюс бали модульної роботи. 
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Змістовий модуль № 10 Залік 
Тема 1,2 60-100 
60-100 

 
Поточне тестування та самостійна робота (4 семестр) 

Змістовий модуль № 11 Змістовий модуль № 12 Залік 
Тема 3 Тема 4 60-100 
60-100 60-100 

12.1. Шкала оцінювання : національна та  ЕСТS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

 
Оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
Для екзамену, курсового 

проекту 
Для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82 – 89 В  

добре 74 – 81 С 
64 – 73 D  

задовільно 60 – 63 Е 
35 – 59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з 

можливістю 
повторного складання 

 0 – 34 F незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
- «відмінно» - якщо студент правильно вирішив практичне або ситуаційне завдання, проявив 

глибокі знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури при відповіді на 
теоретичне питання. 

- «добре» - якщо студент не повністю вирішив практичне або ситуаційне завдання, але 
проявив достатні знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури при 
відповіді на теоретичне питання. 

- «задовільно» - якщо студент не послідовно і не логічно вирішив практичне або ситуаційне 
завдання, але проявив достатні знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури при відповіді на теоретичне питання. 

- «незадовільно» - якщо студент не вирішив практичне або ситуаційне  
завдання і не проявив достатні знання з програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури при відповіді на теоретичне питання. 

 

12.2. Форми контролю 

№ 
з/п 

 
Завдання 

 
Кількість балів 

 Тема № 1.«Методи спортивного тренування і їх 
застосування у настільному тенісі». 
Тема № 2.  «Основи побудови підготовки спортсменів у 
настільному тенісі». 

60-100 

1. Написати план-конспект та провести заняття для молодшого 
шкільного віку. Провести  урок. 

30-50 
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 2. Опитування. 30-50 
 Тема № 3.Задачі, засоби та методи фізичної підготовки 

тенісистів з настільного тенісу». 
60-100 

  1.    Скласти п/к уроку з баскетболу в ЗОШ для дітей середнього 
шкільного віку. Провести основну частину уроку. 

30-50 

  2. Опитування. 30-50 
 Тема № 4. «Методи розвитку рухових здібностей тенісистів 

з настільного тенісу». 
60-100 

  1. Скласти та провести комплекс СФП з розвитку фізичних 
якостей тенісистів (за вибором). 

30-50 

  2. Опитування. 30-50 
 ВСЬОГО 60-100 

Критерії оцінки розроблених планів-конспектів, комплексу СФП: 

50 балів – розроблено 10-12 вправз організаційно-методичними вказівками; правильно підібрано 
дозировку виконання вправ.  

40 балів – розроблено 8-10 вправ з організаційно-методичними вказівками; при дозировці 
виконання вправ допущені помилки.  

30 балів – розроблено 8 вправ, не до всіх вправ є організаційно-методичні вказівки, при дозировці 
виконання вправ допущені значні помилки. 

Критерії оцінки опитування: 

49-50 Студент бездоганно відповів на питання, навів багато прикладів, проявив глибокі системні 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
45-48 Студент правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів, проявив хороші 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
41-44 Студент на достатньому рівні відповів на питання, навів достатньо прикладів, проявив 
знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
37-40 Студент не досить повно відповів на питання, не зовсім послідовно і логічно, припустився 
помилок, але навів приклади, виявив достатні знання програмного матеріалу та основної 
літератури з предмету вивчення.  
33-36 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання та не навів достатньо прикладів, але 
проявив знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
30-32 Студент не послідовно, не логічно, із суттєвими помилками відповів на питання, не навів 
прикладів, але проявив знання програмного матеріалу з предмету вивчення.  
1 – 29 Відповідь студента не розкриває суті питань.  
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання.  

Критерії оцінки проведення занять: 

50 балів – заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно підібраними та  
використаними засобами та методами навчання.Студент володіє термінологією. 

40 балів –  заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно підібраними та  
використаними засобами та методами навчання, але допущені незначні помилки в термінології.  

30 балів – заняття проведено на хорошому методичному рівні, допущені  помилки при 
використанні засобів та методів навчання. 

13. Методичне забезпечення: 
1. Методичні розробки; 
2. Мультимедійні лекції; 
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3. Відеоматеріали 

14.  Рекомендована література 
14.1. Додаткова : 

1. Алексеев А.В. Психологическая подготовка в теннисе. н/Д: Феникс, 2005. 120 с. 
2. Боллетьери Н. Теннисная академия [пер. с англ. ]. М. : Эксмо, 2003. 448 с. 
3. Борисова О.В. Сучасний професійний спорт та шляхи його розвитку в Україні (на матеріалі 

тенісу) : дис. здобуття наук. ступеня доктора наук фіз. вих.. : спец. 24.00.01 «Олімпійський і 
професійний спорт» Київ, 2012.40 с. 

4. Воронова В.І. Психологія спорту. К.: Олімп. літ. 2007. 271 с. 
5. Годик М.А., Скородумова А.П.Комплексный контроль в спортивных играх. М.: Советский 

спорт, 2010.336 с. 
6. Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Академия тенниса. М.: Дедалус, 2002. 240с. 
7. Гороховский В., Романовский В.Большой теннис: для всех и для каждого. Ростов н/Д : 

Феникс, 2004. 347 с. 
8. Ибраимова М.В.,   Полищук Л.В., Доган Бариш.  Актуальные проблемы подготовки юных 

теннисистов в Украине. Тезисы международного научного конгресса „Олімпійський спорт  і 
спорт для всіх”. Київ 2010. С.168. 

9. Иванова Т.С. Организационно-методические основы подготовки юных теннисистов: 
учебное пособие. М.:Физическая культура, 2007. 128 с. 

10. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В. Особливості контрольних випробувань юних тенісистів 6-7 
років на початковому етапі навчання. Фізична культура, спорт та здоров’я : Матеріали 
ХІV Міжнародної конференції (Харків, 10-12 грудня 2014 р) [Електронний ресурс]. Харків : 
ХДАФК, 2014. С. 81-84 (266).   

11. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В., Поліщук Л.В. Сучасна школа тенісу: початкова підготовка. 
Навчальний посібник. К: Експрес, 2013. 204с.   

12. Ібраімова М.В., Ханюкова О.В. Сучасні тенденції техніко-тактичної підготовки юних 
тенісистів 6-7 років. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Науково-педагогічні 
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, вид-во НПУ ім. 
Драгоманова. Вип. 13 (40-13), Серія 15, 2013. C.103-109.  

13. Ібраімова М.В. Теніс: Навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих 
навчальних закладів спортивного профілю. К.: РНМК, 2012. 158с. 

14. Климович Л.С. 100 уроков тенниса. М.:АСТ: Астрель, 2009. 218 с.  
15. Климович Л.С. Теннис – это не сложно. М. : РУСАКИ, 2004. 164 с. 
16. Креспо М., Рейд М. Подготовка юных теннисистов. Учебно-методическое пособие для 

тренеров. Валенсия: изд-во МФТ, 2013. 320с. 

14.2. Додаткова : 

1. Лазарчук О.В., Полякова А.В. Фізична підготовка юних тенісистів. Методичні 
рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2010. 20с. 

2. Мітова О.О., Полякова А.В. Основні поняття та термінологія настільного тенісу. Методичні 
рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014р. 

3. Мітова О.О., Полякова А.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А.. Змагальна підготовка та проведення 
змагань з настільного тенісу. Дніпро: Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2019. 33 с. 

4. Полякова А.В., Мицак А.В., Кіреєв О.А. Фізична підготовка тенісистів з настільного тенісу. 
Дніпро: Вид-во ЧФ «Стандарт-Сервіс», 2019. 29 с. 

5. Сав С. Теннис: техника и тактические приемы. 186 упражнений. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
368с. 

6. Тарпищев Ш.А., Губа В.П., Самойлов В.А. Особенности подготовки юных теннисистов. М.: 
Физкультура и спорт, 2006. 192с. 
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7. Туманян Г.С. Стратегия подготвки чемпионов: настольная книга тренера. М., 2006. 494 с. 
8. Ханюкова О.В., Мітова О.О. Організація навчально-тренувального процесу на початковому 

етапі занять тенісом. Методичні рекомендації. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. 41 с. 
9. Ханюкова О.В. Рівень розвитку спеціальних фізичних здібностей юних тенісистів. Вісник 

Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2011. №2 (6). С. 173-177. 
10. Ханюкова О.В. Технічна підготовка тенісистів першого року навчання в умовах клубної 

системи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів, 2011. 
Випуск 86. С. 189-192. 

11. Ханюкова О.В., Полякова А.В. Історія розвитку тенісу. Правила гри. Методичні рекомендації. 
Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014р. 25 с. 

12. Шинкарук О.А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего 
совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). К.: Олимп. лит-ра, 2011. 360 
с. 

13. Шинкарук О.А., Павлюк Е.О., Свергунець Е.М., Флерчук В.В. Теорія і методика дитячо-
юнацького спорту. Хмельницький: ХНУ, 2011. 143 с. 

15. Інформаційні ресурси  
1. www.ftu.org.ua 

2. www.itftennis.com. 
3. www.stennis.com.ua 
4. www.tennisplayandstay.com. 
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Доц. Мітова О.О._______________________ 
 

___.________________ 2019 р. 

 
 

 

Р о б о ч а  п р о г р а м а  н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и  

Теорія і методика обраного виду спорту (ТМС) (настільний теніс) 

4 курс 

Бакалавр 

 

 
факультет          Фізичного виховання 

 
галузь знань                                01 – ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 
 
спеціальність                             014 – СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
 
спеціалізація                                   0.14.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (фізична культура) 
 
вид дисципліни                              Вибіркова  
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Розробник:  
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Полякова Антоніна Віталіївна,к.фіз.вих., доцент 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
01 – Освіта/педагогіка Вибіркова  

 Спеціальність 
014– Середня освіта 

 
Модулів – 1 Спеціалізація/освітня 

програма: 
0.14.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

(фізична культура)  
 

Рік підготовки 
Змістових модулів –3 ІV - й 
 Семестр 
Загальна кількість годин – 
90 

7,8 - й 
Лекції 

аудиторних –56 
самостійної роботи 
студента – 34 
індивідуальна робота  
        - 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: «бакалавр» 

 

12 год. 
Практичні, семінарські 

44 год. 
Самостійна робота 

34 год. 
Вид контролю: залік, іспит 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування професійно-педагогічних навичок. Вмінь та одержання знань, 

необхідних для самостійної викладацької роботи. Підготовка гармонійно розвинутих 
висококваліфікованих спеціалістів у галузі фізичної культури і спорту.  

Завдання : 
- навчити студентів основним засобам  та методам тренування спортсменів з настільного 

тенісу; 
- навчити студентів засобам та методам розвитку фізичних якостей, які використовуються в 

тренуванні спортсменів з настільного тенісу різного віку та рівня підготовленості; 
- вміти провести  урок з баскетболу в ЗЗСО; 
- володіти навичками суддівства; 
- знати і підтримувати основи здорового способу життя. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
Знати: 

- ефективні засоби і методи вирішення поставленого завдання; 
- методику суддівства змагань з настільного тенісу; 
- організацію занять з баскетболу на уроках фізичного виховання у ЗЗСО. 
- організацію та методику проведення тренувальних занять з настільного тенісу в ДЮСШ. 

Вміти: 
- використовувати різні методи тренування; 
- забезпечувати необхідні передумови до ефективного навчання руховій дії; 
- поєднувати процес навчання руховій дії з вихованням особистості; 
- володіти способами управління учнями, спортсменами. 

Загальні компетентності (ЗК) 
- Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
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-  Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій.  

-  Здатність працювати як автономно, так і в команді. 
-  Здатність планувати та управляти часом. 
-  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
-  Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
-  Здатність користуватися сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями. 
- Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, володіння навичками 

міжособистісної взаємодії. 
-  Здатність бути критичним і самокритичним.  
- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
-  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також приймати 

обґрунтовані рішення. 
Фахові компетентності (ФК) 

- Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.  
-  Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення 
професійних завдань, професійного та особистісного розвитку. 

- Здатність використовувати компетентнісний підхід у фізичному вихованні учнів закладів 
загальної середньої освіти. 

- Здатність задовольняти особистісні потреби дитини в процесі фізкультурної діяльності та 
досягти індивідуалізації навчання. 

- Здатність використовувати сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному 
вихованні дітей.  

- Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини.  
- Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.  
- Готовність до систематизації, узагальнення та поширення вітчизняного та закордонного 

досвіду в професійній сфері. 
- Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і 

спортом.  
- Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми шкільного 

віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах середньої та професійної 
освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

- Здатність самостійно проводити заняття з в шкільній секції спортивного напряму, 
здійснювати профілактику травматизму  

- Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.  
- Здатність аналізувати та проектувати на сучасному рівні освітній процес, у тому числі в 

умовах інклюзивної освіти. 
- Здійснювати планування, організацію, контроль освітнього процесу, спортивної, 

фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
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- Здатність розробляти методичну документацію в сфері фізичної культури і спорту з 
обліком соціальних, морфофункціональних, психологічних особливостей контингенту 
різної статі та віку, природничих і економічних особливостей регіону. 

- Здійснювати пропаганду фізичної культури, спорту, туризму, здорового способу життя, у 
тому числі, з використанням сучасних інформаційних технологій. 

- Здатність до безперервного професійного розвитку. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль I 

Змістовий модуль 13.  Особливості підготовки спортсменів різного віку та кваліфікації в 
обраному виді спорту.  

Тема 1.  «Організація багаторічної підготовки спортсменів з настільного тенісу». 
Тема 2.  «Методика тренування спортсменів з настільного тенісу високої кваліфікації». 
Змістовий модуль 14. Види підготовки в настільному тенісі. 
Тема 3.  «Особливості фізичної підготовки спортсменів з настільного тенісу високої 

кваліфікації». 
Тема 4. «Моральна і спеціальна психологічна підготовка спортсменів з настільного 

тенісувисокої кваліфікації». 
Змістовий модуль 15. Особливості засобів відновлення та підвищення працездатності 

спортсменів в обраному виді спорту. 
Тема 5. «Організація відновлюючих заходів в навчально-тренувальному процесі спортсменів 

з настільного тенісу». 
Тема 6. «Комплексний контроль підготовленості спортсменів з настільного тенісу на етапі 

попередньої базової підготовки». 

4.  Структура навчальної дисципліни 
 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість      годин 
денна форма навчання 

 
Усього 

              у       тому         числі 
Лекції Практичні 

заняття 
Семінарські 

заняття 
(м/к) 

Самост. 
робота 

Модуль 1 
Змістовий модуль  13.  «Особливості підготовки спортсменів різного віку та 

кваліфікації в обраному виді спорту». 
Тема 1.«Організація 
багаторічної підготовки 
спортсменів з настільного 
тенісу». 
Тема 2. «Методика 
тренування спортсменів з 
настільного тенісу високої 
кваліфікації». 

 
 

30 

 
2 
 

2 

 
 

8 

 
 

2 
 
 

 
 

16 

Змістовий модуль  14.  «Види підготовки в баскетболі». 
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Тема 3. «Особливості 
фізичної підготовки 
спортсменів з настільного 
тенісу високої кваліфікації». 
Тема 4.«Моральна і 
спеціальна психологічна 
підготовка спортсменів з 
настільного тенісу високої 
кваліфікації». 

 
 
 

30 

 
2 
 
 

2 
 
 

 
4 
 
 

6 

 
2 
 
 

2 

 
10 

 
 

2 

Змістовий модуль 15. «Особливості засобів відновлення та підвищення 
працездатності спортсменів в обраному виді спорту». 

Тема 5. «Організація 
відновлюючих заходів в 
навчально-тренувальному 
процесі спортсменів з 
настільного тенісу». 
Тема 6.«Комплексний 
контроль підготовленості 
спортсменів з настільного 
тенісу на етапі попередньої 
базової підготовки». 

 
 
 
 
 

30 

 
2 
 
 
 

2 

 
6 
 
 
 

10 

 
2 
 
 
 

2 

 
4 
 
 
 

2 

ВСЬОГО 90 12 34 10 34 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема 1.«Організація багаторічної підготовки спортсменів з 
настільного тенісу». 
Тема 2. «Методика тренування спортсменів з настільного 
тенісу високої кваліфікації». 

 
2 

2. 
 
 

Тема 3. «Особливості фізичної підготовки спортсменів з 
настільного тенісу високої кваліфікації». 
Тема 4.«Моральна і спеціальна психологічна підготовка 
спортсменів з настільного тенісу високої кваліфікації». 

2 
 
 

2 
3. Тема 5. «Організація відновлюючих заходів в навчально-

тренувальному процесі спортсменів з настільного тенісу». 
Тема 6.«Комплексний контроль підготовленості спортсменів з 
настільного тенісу на етапі попередньої базової підготовки». 

 
2 
2 

 Всього: 10 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема 1.«Організація багаторічної підготовки спортсменів з 
настільного тенісу». 
Тема 2. «Методика тренування спортсменів з настільного 
тенісу високої кваліфікації». 

 
8 

 
 

Тема 3. «Особливості фізичної підготовки спортсменів з 
настільного тенісу високої кваліфікації». 

4 
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2. Тема 4.«Моральна і спеціальна психологічна підготовка 
спортсменів з настільного тенісу високої кваліфікації». 

6 
 

3.  Тема 5. «Організація відновлюючих заходів в навчально-
тренувальному процесі спортсменів з настільного тенісу». 
Тема 6.«Комплексний контроль підготовленості спортсменів з 
настільного тенісу на етапі попередньої базової підготовки». 

6 
 

10 
 

 Всього: 34 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема 1.«Організація багаторічної підготовки спортсменів з 
настільного тенісу». 
Тема 2. «Методика тренування спортсменів з настільного 
тенісу високої кваліфікації». 

 
16 

2. Тема 3. «Особливості фізичної підготовки спортсменів з 
настільного тенісу високої кваліфікації». 
Тема 4.«Моральна і спеціальна психологічна підготовка 
спортсменів з настільного тенісу високої кваліфікації». 

10 
 

2 
 

3. Тема 5. «Організація відновлюючих заходів в навчально-
тренувальному процесі спортсменів з настільного тенісу». 
Тема 6.«Комплексний контроль підготовленості спортсменів з 
настільного тенісу на етапі попередньої базової підготовки». 

4 
 

2 
 

 Всього: 34 

10. Методи навчання 
10. метод словесний; 
11. метод наочний; 
12. метод спостереження; 
13. метод практичних вправ: 
14. метод повторний; 
15. метод ігровий; 
16. інноваційний метод імітації та імітаційні ігри; 
17. інформаційно-комунікативні технології навчання (мультимедіа презентації); 
18. метод змагальний. 

11.  Методи контролю 
1. Поточний контроль з теми  заняття. У тому числі з самостійної роботи за усіма нормами 

передбаченими робочою програмою.  
2. Опитування. 
3. Тестування рухливих умінь і навичок. 
4. Навчальна практика: проведення уроку по навчанню окремого технічного прийому або 

тактичної дії (по вказівці викладача) 

Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового 
контролю. 

1. Поняття модель і моделювання. Функції, які виконують моделі. 
2. З чим пов’язане моделювання? 
3. Загальне положення моделювання в спорті. 
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4. Що необхідно враховувати в процесі моделювання? 
5. Моделі, що характеризують структуру змагальної діяльності. 
6. Мета і задачі спортивного тренування. 
7. На які групи діляться моделі, які застосовуються у практиці? 
8. Моделі, що характеризують різні сторони підготовленості спортсмена . 
9. Моделі, що відображають тривалість і динаміку становлення спортивної 

майстерності і підготовленості. 
10. Що виділяють внаслідок вивчення змагальної діяльності видатних 

спортсменів? 
11. На які групи розподіляються спортсмени за вимогами до змагальної 

діяльності? 
12. Розробка моделей етапів багаторічної підготовки. 
13. Характеристика моделей у спорті. 
14. Що передбачає розробка модельних характеристик. 
15. Значення моделей змагальної діяльності. 
16. Задачі моделювання у спорті. 
17. Моделі підготовленості. Їх завдання та значення. 
18. Змагальні моделі. Їх завдання та значення. 
19. Стомлення і відновлення в системі підготовки тенісистів. 
20. Засоби відновлення у тенісі. Їх значення. 
21. Стомлення і відновлення в системі підготовки тенісистів. 
22. Медико-біологічні засоби відновлення. Значення медико-біологічних засобів 

відновлення. Їх вплив. 
23. Психологічні засоби відновлення. Значення психологічних засобів 

відновлення. Їх вплив. 
24. Педагогічні засоби відновлення. Значення педагогічних засобів відновлення. Їх 

вплив. 
25. Засоби стимуляції працездатності в системі підготовки спортсменів. 
26.  Характеристика та значення відновлювальних засобів у спорті. 
27. Значення відновлювальних засобів у спорті 
28. Інтегральна підготовленість. ЇЇ основні види. 
29. Психічна напруженість і її вплив на тренувальний процес. Регулювання 

психічної напруженості. 
30. Вдосконалення толерантності до емоційного стресу. 
31. Задачі психічної підготовки. 
32. Перечисліть збиваючі чинники. 
33. Значення психологічної підготовки. 
34.  Дії стресового характеру. Для чого необхідні дії стресового характеру у 

тренувальному процесі? 
35. Як можна підвищити ефективність інтегральної підготовки? 
36. Ліміт і дефіцит простору і часу. 
37. Для яких видів спорту інтегральна підготовка має вагоме значення і чому? 
38. Засоби інтегральної підготовки. 
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39. Вплив обмеження або спотворення інформації під час матчу. 
40. Як впливає стомлення на хід гри? 
41. Які вправи застосовуються при повторному методі? 
42. Управління стартовими станами. 
43. Перечисліть стани готовності спортсмена до змагання. 
44. Характеристика стану недостатнього збудження. 
45. Характеристика стану оптимального збудження. 
46. Характеристика стану перезбудження. Необхідні дії при стані перезбудження. 
47. Характеристика стану гальмування у наслідок перезбудження. 
48. Значення психологічної підготовки для висококваліфікованих спортсменів. 
49. Як можна підвищити ефективність інтегральної підготовки? 
50. Значення психологічної підготовки для висококваліфікованих спортсменів. 

12.  Розподіл балів, які отримують студенти 
Підсумкова кількість балів за змістовний модуль визначається, як сума балів за результатами 
поточного контролю плюс бали модульної роботи. 
 

Поточне тестування та самостійна робота  
Змістовий модуль № 13 Залік 

Тема 1,2 60-100 
60-100 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль № 14 Змістовий модуль № 15 Іспит Сума 
Тема 4,5 Тема 6  

20-40 
 

60-100 40-60 40-60 

12.1. Шкала оцінювання : національна та  ЕСТS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

 
Оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
Для екзамену, курсового 

проекту 
Для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82 – 89 В  

добре 74 – 81 С 
64 – 73 D  

задовільно 60 – 63 Е 
35 – 59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з 

можливістю 
повторного складання 

 0 – 34 F незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
- «відмінно» - якщо студент правильно вирішив практичне або ситуаційне завдання, проявив 

глибокі знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури при відповіді на 
теоретичне питання. 
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- «добре» - якщо студент не повністю вирішив практичне або ситуаційне завдання, але 
проявив достатні знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури при 
відповіді на теоретичне питання. 

- «задовільно» - якщо студент не послідовно і не логічно вирішив практичне або ситуаційне 
завдання, але проявив достатні знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури при відповіді на теоретичне питання. 

- «незадовільно» - якщо студент не вирішив практичне або ситуаційне  завдання і не проявив 
достатні знання з програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури при відповіді на 
теоретичне питання 

12.2.  Форми контролю 

№ 
з/п 

 
Завдання 

 
Кількість балів 

 Тема 1. «Організація багаторічної підготовки спортсменів з 
настільного тенісу». 
Тема 2.  «Методика тренування спортсменів з настільного 
тенісу високої кваліфікації». 
Тема 3. «Особливості фізичної підготовки спортсменів з 
настільного тенісу високої кваліфікації». 

60-100 

1. Провести тренувальне заняття за коловим методом з 
тенісистами  16-17 років. 

30-50 

2. Опитування. 30-50 
 Тема 4. «Моральна і спеціальна психологічна підготовка 

спортсменів з настільного тенісу високої кваліфікації». 
Тема 5. «Організація відновлюючих заходів в навчально-
тренувальному процесі спортсменів з настільного тенісу». 

40-60 

1. Скласти п/к, та провести тренувальне заняття тенісистів в 
змагальному періоді. 

20-30 

2. Опитування. 20-30 
 Тема 6. «Комплексний контроль підготовленості спортсменів 

з настільного тенісу на етапі попередньої базової підготовки» 
40-60 

1. Провести тестування. 20-30 
2. Опитування. 20-30 

Критерії оцінки проведення занять (тема № 1,2,3): 

50 балів – заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно підібраними та  
використаними засобами та методами навчання. Студент володіє термінологією. 

40 балів –  заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно підібраними та  
використаними засобами та методами навчання, але допущені незначні помилки в термінології.  

30 балів – заняття проведено на хорошому методичному рівні, допущені  помилки при 
використанні засобів та методів навчання 

 

Критерії оцінки розроблених планів-конспектів, тестування та проведення занять (тема № 4.5,6): 

30 балів – розроблено 10-12 вправз організаційно-методичними вказівками; правильно підібрано 
дозировку виконання вправ.  Заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно 
підібраними та  використаними засобами та методами навчання. Студент володіє термінологією. 

25 балів – розроблено 8-10 вправ з організаційно-методичними вказівками; при дозировці 
виконання вправ допущені помилки. Заняття проведено на високому методичному рівні, з вірно 
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підібраними та  використаними засобами та методами навчання, але допущені незначні помилки 
в термінології. 

20 балів – розроблено 8 вправ, не до всіх вправ є організаційно-методичні вказівки, при дозировці 
виконання вправ допущені значні помилки. Заняття проведено на хорошому методичному рівні, 
допущені  помилки при використанні засобів та методів навчання 

Критерії оцінки опитування (тема № 1,2,3): 

49-50 Студент бездоганно відповів на питання, навів багато прикладів, проявив глибокі системні 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
45-48 Студент правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів, проявив хороші 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
41-44 Студент на достатньому рівні відповів на питання, навів достатньо прикладів, проявив 
знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
37-40 Студент не досить повно відповів на питання, не зовсім послідовно і логічно, припустився 
помилок, але навів приклади, виявив достатні знання програмного матеріалу та основної 
літератури з предмету вивчення.  
33-36 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання та не навів достатньо прикладів, але 
проявив знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
30-32 Студент не послідовно, не логічно, із суттєвими помилками відповів на питання, не навів 
прикладів, але проявив знання програмного матеріалу з предмету вивчення.  
1 – 29 Відповідь студента не розкриває суті питань.  
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання.  

Критерії оцінки опитування (тема № 4,5,6): 

29-30 Студент бездоганно відповів на питання, навів багато прикладів, проявив глибокі системні 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення. 
 27-28 Студент правильно відповів на питання, але навів не достатньо прикладів, проявив хороші 
знання програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури з предмету вивчення.  
25-26 Студент на достатньому рівні відповів на питання, навів достатньо прикладів, проявив 
знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
23-24 Студент не досить повно відповів на питання, не зовсім послідовно і логічно, припустився 
помилок, але навів приклади, виявив достатні знання програмного матеріалу та основної 
літератури з предмету вивчення.  
21-22 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання та не навів достатньо прикладів, але 
проявив знання програмного матеріалу та основної літератури з предмету вивчення.  
20 Студент не послідовно, не логічно, із суттєвими помилками відповів на питання, не навів 
прикладів, але проявив знання програмного матеріалу з предмету вивчення.  
1 – 19 Відповідь студента не розкриває суті питань.  
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання. 

Іспит. Критерії оцінки. 

40 Студент бездоганно відповів на питання та вирішив практичне завдання, навів достатньо 
прикладів, проявив глибокі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
39 Студент правильно відповів на питання та вирішив практичне завдання, але не навів достатньо 
прикладів, проявив глибокі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
38 Студент правильно відповів на питання та вирішив практичне завдання, але не навів прикладів, 
проявив недостатні знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
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37 Студент на достатньому рівні відповів на питання та вирішив практичне завдання, навів окремі 
приклади, але не проявив глибоких знань змісту програмного матеріалу.  
36 Студент на достатньому рівні відповів на питання, припустився незначних помилок при 
виконанні практичного завдання, навів приклади, але не проявив знань змісту програмного 
матеріалу, основної і допоміжної літератури. 
 35 Студент припустився незначних помилок при відповіді на питання і виконанні практичного 
завдання, не навів достатньо прикладів та не проявив достатніх знань змісту програмного 
матеріалу, основної і допоміжної літератури.  
34 Студент припустився помилок при відповіді на питання і виконанні практичного завдання, але 
навів приклади, не проявив знань змісту програмного матеріалу.  
33 Студент не повністю відповів на питання, але вирішив практичне завдання, навів окремі 
приклади та проявив достатні знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
32 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але повністю вирішив практичне завдання, не 
навів достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури.  
31 Студент не повністю відповів на питання і виконав практичне завдання, але навів достатньо 
прикладів та проявив окремі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
30 Студент не повністю відповів на питання та вирішив практичне завдання, не навів достатньо 
прикладів, проявив окремі знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
29 Студент не послідовно і не логічно відповів на питання і вирішив практичне завдання, не навів 
достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури.  
28 Студент частково відповів на питання, але на достатньому рівні вирішив практичне завдання, не 
навів достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури.  
27 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але частково вирішив практичне завдання, не 
навів достатньо прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу, основної і 
допоміжної літератури.  
26 Студент частково відповів на питання і вирішив практичне завдання, не навів достатньо 
прикладів, але проявив знання змісту програмного матеріалу та основної літератури.  
25 Студент на достатньому рівні відповів на питання, але вирішив практичне завдання з суттєвими 
помилками, не навів достатньо прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, 
основної і допоміжної літератури.  
24 Студент відповів на питання з суттєвими помилками, але на достатньому рівні вирішив 
практичне завдання, навів невірні приклади, не проявив знань змісту програмного матеріалу, 
основної і допоміжної літератури.  
23 Студент відповів на питання і вирішив практичне завдання з принциповими помилками, не 
навів прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної 
літератури, не правильно відповів на додаткові запитання.  
 22 Студент не повністю відповів на питання, фрагментарно вирішив практичне завдання, не навів 
прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, 
неправильно відповів на додаткові запитання.  
21 Студент фрагментарно відповів на питання, не повністю вирішив практичне завдання, не навів 
прикладів, не проявив знань змісту програмного матеріалу, основної літератури, не відповів на 
додаткові запитання.  



52 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

20 Студент фрагментарно відповів на питання та вирішив практичне завдання, не навів прикладів, 
не має уяви про зміст програмного матеріалу, основної і допоміжної літератури, не відповів на 
додаткові запитання.  
1 – 19 Відповідь студента не розкриває суті питань. 
0 Студент не зробив спроби відповісти на питання. 

13. Методичне забезпечення 
1.  Методичні розробки; 
2.  Мультимедійні лекції; 
3.  Відеоматеріали 

14. Література 
14.1. Основна література: 

1. Ал-Фартуси Мустафа Асаад, Сушко Р.А. Функционалаьное обеспечение игровой 
деятельности квалифицированных спортсменов в баскетболе. Теорія і методика фізичного 
виховання і спорту. 2015. № 3. С. 3-8.  

2. Базілевський А.Г. Індивідуальна тактична підготовка юних баскетболістів у річному циклі 
тренування з використанням інтерактивних технологій: дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту: 
[спец.] 20.00.01. Черкаси, 2012. 185 с. 

3. Безмылов Н.Н. Критерии отбора квалифицированных баскетболистов в команду : дис. на 
соискание уч. степени канд. наук по физической культуре и спорту : [спец.] 24.00.01 
«Олимпийский и профессиональный спорт». К., 2010. С 107-111. 

4. Безмылов Н.Н., О.А. Шинкарук. Оценка соревновательной деятельности баскетболистов 
высокого класса в игровом сезоне: [монография]. К., 2013. 144 с. 

5. Безмылов Н.Н. Многолетняя подготовка и отбор баскетболистов в Испании. Науковий 
часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Зб. наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 2016. Випуск 11 (81) 16. С. 24-28. 

6. Безмылов Н.Н., Шинкарук О.А., Митова Е.А. Комплексная оценка уровня подготовленности 
баскетболистов в профессиональные клубы при проведении ежегодной процедуры драфта 
в НБА. Фізична культура спорт та здоров’я нації: зб. наукових праць. Вінниця: ТОВ 
«Планер», Вип. № 2. 2016. С. 112-119. 

7. Безмилов М. Програма підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Франції. 
Спортивний вісник Придніпров’я. Дніпро, 2017. № 1 С. 10-15. 
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