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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання тенісу та 

настільного тенісу» (ТМВ ТНТ) є формування комплексу знань, умінь та 

навичок навчальної, спортивної та виховної роботи викладача/тренера з виду 

спорту теніс/настільний теніс, оволодіння базовими методиками підготовки у 

виді спорту теніс/настільний теніс, вивчення міждисциплінарних зв’язків з 

іншими науками а також підготовка студентів до проведення наукових 

досліджень. Крім того, вивчення дисципліни має на меті формування 

світогляду, розвитку інтелекту, ерудиції, формування професійних компетенцій 

зі спеціальності. 

 

Компетенції, на формування та розвиток яких спрямована дисципліна 

«Теорія і методика викладання тенісу та настільного тенісу», визначені 

наступним чином: 

Загальнокультурні компетенції (ЗК): 

• володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення (ЗК-1); 

• готовність до кооперації з колегами, роботи у колективі (ЗК-3); 

• прагнення до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації та 

майстерності (ЗК-6); 

професійні компетенції (ПК): 

загально-професійні компетенції: 

• знання основних понять та категорій (ПК-1); 

• володіння літературною мовою та науковим стилем (ПК-4); 

компетенції в області науково-дослідницької діяльності: 

• володіння навичками оформлення та представлення результатів 

наукового дослідження (ПК-14). 

додаткові професійні компетенції: 

• здатність використовувати знання на практиці (ПК-25); 

• уміння бачити міждисциплінарні зв’язки дисциплін, що вивчаються, та 

розуміння їх значення для майбутньої професійної діяльності (ПК-28). 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика 

викладання тенісу та настільного тенісу» студенти повинні: 

– знати: 

• місце та значення виду спорту теніс/настільний теніс у системі фізичного 

виховання; 

• зміст  програмного  матеріалу з виду спорту теніс/настільний теніс для 

шкіл та закладів вищої освіти; 

• засоби, методи та організаційні форми фізичного виховання і 

спортивного тренування; 

• основи техніки і тактики виду спорту теніс/настільний теніс та методику 
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навчання руховим діям; 

• основи методики побудови занять з фізичного виховання і спортивного 

тренування; 

• правила виду спорту теніс/настільний теніс; 

• організацію суддівства та проведення змагань з тенісу/настільного тенісу; 

• правила безпеки та методику запобігання травматизму. 

– вміти: 

• застосовувати у професійній діяльності спеціальну термінологію; 

• добирати  необхідні  засоби для навчання або розвитку фізичних якостей і 

правильно виконувати їх; 

• використовувати  різні  методи  навчання,  визначати та усувати помилки 

в технічних і тактичних діях; 

• планувати, організовувати та проводити заняття з фізичного виховання і 

спортивного тренування, враховуючи вік та контингент учнів; 

• організовувати та проводити контроль за фізичною підготовленістю 

учнів; 

• оказувати першу допомогу - виконувати штучну вентиляцію легень та 

зовнішній масаж серця; 

• проводити виховну роботу. 

– отримати навички: 

• самостійної, пошукової та дослідницької роботи над навчальним та 

науковим матеріалом за темами дисципліни; 

• практичної роботи з науковими ресурсами з теорії та методики 

викладання; 

• вирішення професійних завдань. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Психологія спорту Тренерська практика 

Теорія і методика фізичного виховання Педагогічна майстерність тренера 

Основи наукових досліджень 
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1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теніс - науково-методичні основи викладання 

1 Л 2 Тема 1. Теніс в системі фізичного виховання. 

1. Історія виникнення і розвитку світового і вітчизняного тенісу. 

2. Міжнародні і вітчизняні громадські організації у сфері тенісної 

індустрії. 

3. Оздоровче і виховне значення тенісу. 

4. Організація роботи секцій тенісу у школах і закладах вищої 

освіти. 

5, 6, 12, 

51, 52 

2 ПЗ 2 Практична робота 1. Інструктаж з питань охорони праці на заняттях з 

тенісу. Ознайомлення зі спортивним інвентарем для тенісу. Вивчення 

системи вправ для контролю м’яча та ракетки. Опанування способів 

утримання ракетки. 

7, 9, 10, 

12, 51 

3 ПЗ 2 Практична робота 2. Вивчення правил поведінки на тенісних кортах, 

спортивного етикету, «Кодексу гравця». Вивчення системи побудови 

практичного заняття/тренування з тенісу. Вивчення і практичне 

застосування загальних і спеціальних вправ розминкиу тенісі. 

 

 

 

8, 9, 10, 

12, 51 
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1 2 3 4 5 

4 ПЗ 2 Практична робота 3. Ознайомлення з облаштуванням та спортивним 

обладнанням тенісного корту. Вивчення стандартів майданчику, стоїк, 

підпорок  та сітки тенісного корту, назв ліній і зон на майданчику для 

тенісу. Вивчення системи підготовчих вправ для опанування базових 

технічних прийомів гри теніс. 

9, 10, 12, 

51 

5 ПЗ 2 Практична робота 4. Вивчення критеріїв індивідуального підбору 

параметрів тенісної ракетки та її комплектування. Підбір тенісного 

взуття для різних покриттів тенісних кортів. Вивчення вимог до 

спортивного одягу для занять тенісом. Опанування гри в теніс з 

відскоку у спрощених умовах. 

9, 10, 12, 

51 

6 ПЗ 2 Практична робота 5. Вивчення санітарних норм до, під час та після 

занять тенісом. Опанування систем гри з рахунком в теніс у 

спрощених умовах. Контрольна робота за матеріалами теми 1. 

9, 10, 12, 

51 

7 СР 9 Самостійна робота з теми 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

Вивчення стандартів спортивного обладнання та інвентарю для занять 

тенісом. Вивчення інструкції з питань охорони праці на заняттях з 

тенісу. Робота над реферативними матеріалами у відповідності до 

запропонованих тем. 

7, 8, 9, 

10, 12, 

51, 52 

8 Л 2 Тема 2. Підготовка та проведення змагань з тенісу. 

1. Правила гри, система ведення рахунку у грі теніс. 

2. Система міжнародних і вітчизняних змагань з тенісу. 

3. Регламенти проведення змагань з тенісу. 

4. Організаційні заходи при проведенні змагань з тенісу. 

5. Нормативні документи для проведення змагань з тенісу. 

7, 8, 12, 

51, 52 

9 ПЗ 2 Практична робота 6. Вивчення основ техніки пересування гравців в 

теніс. Опанування методики навчання техніки пересування гравців в 

теніс. 

9, 10, 11, 

12 

10 ПЗ 2 Практична робота 7. Вивчення техніки виконання ударів відкритою і 

закритою площиною ракетки з відскоку у грі теніс. Опанування 

методики навчання техніки виконання ударів з відскоку відкритою і 

закритою площиною ракетки. 

9, 10, 11, 

12 

11 ПЗ 2 Практична робота 8. Вивчення техніки виконання ударів відкритою і 

закритою площиною ракетки з льоту у грі теніс. Опанування методики 

навчання техніки виконання ударів з льоту відкритою і закритою 

площиною ракетки. 

9, 10, 11, 

12 

12 ПЗ 2 Практична робота 9. Вивчення техніки виконання ударів відкритою і 

закритою площиною ракетки над головою у грі теніс. Опанування 

методики навчання техніки виконання ударів над головою відкритою і 

закритою площиною ракетки. 

9, 10, 11, 

12 

13 ПЗ 2 Практична робота 10. Вивчення техніки виконання плоскої подачі у 

грі теніс. Опанування методики навчання техніки виконання плоскої 

подачі. Контрольна робота за матеріалами теми 2. 

9, 10, 11, 

12 

14 СР 9 Самостійна робота з теми 2. Опрацювання лекційного матеріалу. 

Вивчення офіційних правил гри теніс. Вивчення регламенту 

проведення змагань федерацією тенісу України. Робота над 

реферативними матеріалами у відповідності до запропонованих тем. 

 

 

 

 

 

7, 8, 12, 

51, 52 
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1 2 3 4 5 

15 Л 2 Тема 3. Техніка гри в теніс і методика навчання технічним діям. 

1. Значення технічної підготовки у загальній системі підготовки 

тенісистів.  

2. Етапи технічної підготовки гравця в теніс. 

3. Показники ефективності технічних дій гравця в теніс. 

4. Базові технічні прийоми гравця в теніс. 

5. Методики навчання технічним діям гравця в теніс. 

5, 6, 9, 

10, 11, 12 

16 ПЗ 2 Практична робота 11. Вивчення та практичне застосування системи 

гри в теніс у першій «Подача» та другій «Прийом подачі» тактичній 

ситуації. Опанування гри в теніс з рахунком за різними системами. 

9, 10, 11, 

12 

17 ПЗ 2 Практична робота 12. Вивчення та практичне застосування системи 

гри в теніс у третій «Обмін ударами на позиції задньої лінії корту» 

тактичній ситуації. Опанування гри в теніс з рахунком за різними 

системами. 

9, 10, 11, 

12 

18 ПЗ 2 Практична робота 13. Вивчення та практичне застосування системи 

гри в теніс у четвертій «Підготовка та проведення атакуючих дій» та 

п’ятій «Протидія атакуючим діям суперника» тактичній ситуації. 

Опанування гри в теніс з рахунком за різними системами. 

9, 10, 11, 

12 

19 ПЗ 2 Практична робота 14. Вивчення та практичне застосування системи 

гри в теніс за першою і другою базовою тактичною моделлю. 

Опанування гри в теніс з рахунком за різними системами. 

9, 10, 11, 

12 

20 ПЗ 2 Практична робота 15. Вивчення та практичне застосування системи 

гри в теніс за третьою і четвертою базовою тактичною моделлю. 

Опанування гри в теніс з рахунком за різними системами.  

Контрольна робота за матеріалами теми 3. 

9, 10, 11, 

12 

21 СР 12 Самостійна робота з теми 3. Опрацювання лекційного матеріалу. 

Перегляд фото-грам і відео-грам виконання базових технічних 

прийомів гри теніс. Перегляд відеозаписів матчів професійних гравців 

в теніс з аналізом технічних дій. Виконання практичної роботи 

«Аналіз рівня підготовленості гравця в теніс на основі розрахунків 

показників стабільності застосування базових технічних прийомів». 

9, 10, 11, 

12, 51, 52 

22 Л 2 Тема 4. Тактика гри в теніс і методика навчання тактичним діям. 

1. Значення тактичної підготовки у загальній системі підготовки 

тенісистів. 

2. Тактичні ситуації та тактичні моделі у одиночній грі в теніс. 

3. Тактичні ситуації та тактичні моделі у парній грі в теніс. 

4. Методика навчання тенісистів діям у тактичних ситуаціях у 

одиночній і парній грі. 

5. Методика навчання тенісистів базовим тактичним моделям у 

одиночній і парній грі. 

5, 6, 9, 

10, 11, 12 

23 ПЗ 2 Практична робота 16. Впровадження заходів попередження 

травматизму на заняттях тенісом. Основи надання першої долікарської 

допомоги у надзвичайних ситуаціях. Опанування гри в теніс з 

рахунком за різними системами. 

7, 12, 51, 

52 

24 ПЗ 2 Практична робота 17. Вивчення організаційних заходів підготовки 

змагань з тенісу у одиночних розрядах. Опанування гри в теніс з 

рахунком за різними системами. 

7, 12, 51, 

52 

25 ПЗ 2 Практична робота 18. Проведення змагань з тенісу у одиночних 

розрядах. 

 

 

7, 12, 51, 

52 
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26 ПЗ 2 Практична робота 19. Вивчення організаційних заходів підготовки 

змагань з тенісу у парних розрядах. Опанування гри в теніс з 

рахунком за різними системами. 

7, 12, 51, 

52 

27 ПЗ 2 Практична робота 20. Проведення змагань з тенісу у парних розрядах. 

Контрольна робота за матеріалами теми 4. 

7, 12, 51, 

51 

28 СР 12 Самостійна робота з теми 4. Опрацювання лекційного матеріалу. 

Перегляд відеозаписів матчів професійних гравців в теніс з аналізом 

тактичних дій. Виконання практичної роботи «Аналіз рівня 

підготовленості гравця в теніс на основі розрахунків показників 

ефективності дій у тактичних ситуаціях». 

5, 6, 9, 

10, 11, 

12, 51, 52 

Модуль 2. Настільний теніс - науково-методичні основи викладання 

29 Л 2 Тема 5. Настільний теніс в системі фізичного виховання. 

1. Історія виникнення і розвитку світового і вітчизняного 

настільного тенісу. 

2. Міжнародні і вітчизняні громадські організації у сфері індустрії 

настільного тенісу. 

3. Оздоровче і виховне значення настільного тенісу. 

4. Організація роботи секцій настільного тенісу у школах і 

закладах вищої освіти. 

2, 3, 4, 7, 

53, 54 

30 ПЗ 2 Практична робота 21. Інструктаж з питань охорони праці на заняттях з 

настільного тенісу. Ознайомлення зі спортивним інвентарем для 

настільного тенісу. Опанування способів утримання ракетки. 

Вивчення системи вправ для контролю м’ячу та ракетки. 

1, 2, 3, 4, 

7 

31 ПЗ 2 Практична робота 22. Вивчення спортивного етикету та правил 

поведінки на майданчику для настільного тенісу. Вивчення системи 

побудови практичного заняття/тренування з настільного тенісу. 

Вивчення і практичне застосування загальних і спеціальних вправ 

розминки у настільному тенісі. 

1, 2, 3, 4, 

53 

32 ПЗ 2 Практична робота 23. Ознайомлення з облаштуванням та спортивним 

обладнанням майданчику для настільного тенісу. Вивчення стандартів 

майданчику, столу та сітки для настільного тенісу. Вивчення системи 

підготовчих вправ для опанування базових технічних прийомів гри 

настільний теніс. 

1, 2, 3, 4, 

53 

33 ПЗ 2 Практична робота 24. Вивчення критеріїв індивідуального підбору 

параметрів ракетки та взуття для настільного тенісу. Вивчення вимог 

до спортивного одягу для занять настільним тенісом. Опанування гри 

в настільний теніс у спрощених умовах. 

1, 2, 3, 4, 

53 

34 ПЗ 2 Практична робота 25. Вивчення санітарних норм до, під час та після 

занять настільним тенісом. Опанування системи гри з рахунком в 

настільний теніс у спрощених умовах. Контрольна робота за 

матеріалами теми 5. 

1, 2, 3, 4, 

53 

35 СР 9 Самостійна робота з теми 5. Опрацювання лекційного матеріалу. 

Вивчення стандартів спортивного обладнання та інвентарю для занять 

настільним тенісом. Вивчення інструкції з питань охорони праці на 

заняттях з настільного тенісу. Робота над реферативними матеріалами 

у відповідності до запропонованих тем. 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 

53, 54 
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36 Л 2 Тема 6. Підготовка та проведення змагань з настільного тенісу. 

1. Правила гри, система ведення рахунку у грі настільний теніс. 

2. Система міжнародних і вітчизняних змагань з настільного тенісу. 

3. Регламенти проведення змагань з настільного тенісу. 

4. Організаційні заходи при проведенні змагань з настільного тенісу. 

5. Нормативні документи для проведення змагань з настільного тенісу. 

3, 7, 53, 

54 

37 ПЗ 2 Практична робота 26. Вивчення основ техніки пересування гравців в 

настільний теніс. Опанування методики навчання техніки пересування 

гравців в настільний теніс. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

38 ПЗ 2 Практична робота 27. Вивчення техніки виконання прийому «Накат з 

права» (відкритою площиною ракетки) і прийому «Накат з ліва» 

(закритою площиною ракетки) у грі настільний теніс. Опанування 

методики навчання техніки виконання прийому «Накат з права» 

(відкритою площиною ракетки) і прийому «Накат з ліва» (закритою 

площиною ракетки) у грі настільний теніс. 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

39 ПЗ 2 Практична робота 28. Вивчення техніки виконання прийому «Підрізка 

з права» (відкритою площиною ракетки) і прийому «Підрізка з ліва» 

(закритою площиною ракетки) у грі настільний теніс. Опанування 

методики навчання техніки виконання прийому «Підрізка з права» 

(відкритою площиною ракетки) і прийому «Підрізка з ліва» (закритою 

площиною ракетки) у грі настільний теніс. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

40 ПЗ 2 Практична робота 29. Вивчення техніки виконання прийому «Топ-спін 

з права» (відкритою площиною ракетки) і прийому «Топ-спін зліва» 

(закритою площиною ракетки) у грі настільний теніс. Опанування 

методики навчання техніки виконання прийому «Топ-спін з права» 

(відкритою площиною ракетки) і прийому «Топ-спін зліва» (закритою 

площиною ракетки) у грі настільний теніс. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

41 ПЗ 2 Практична робота 30. Вивчення техніки виконання основних видів 

подач у грі настільний теніс. Опанування методики навчання техніки 

виконання основних видів подач у грі настільний теніс. 

Контрольна робота за матеріалами теми 6. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

42 СР 9 Самостійна робота з теми 6. Опрацювання лекційного матеріалу. 

Вивчення офіційних правил гри настільний теніс. Вивчення 

регламенту проведення змагань федерацією настільного тенісу 

України. Робота над реферативними матеріалами у відповідності до 

запропонованих тем. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 53, 

54 

43 Л 2 Тема 7. Техніка гри в настільний теніс і методика навчання технічним 

діям. 

1. Значення технічної підготовки у загальній системі підготовки 

гравців в настільний теніс.  

2. Етапи технічної підготовки гравців в настільний теніс. 

3. Показники ефективності технічних дій гравців в настільний теніс. 

4. Базові технічні прийоми гравців в настільний теніс. 

5. Методики навчання технічним діям гравців в настільний теніс. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

44 ПЗ 2 Практична робота 31. Вивчення базових тактичних прийомів гри 

настільний теніс у одиночному розряді. Опанування гри в настільний 

теніс з рахунком у одиночному розряді. 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 
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45 ПЗ 2 Практична робота 32. Вивчення базових тактичних прийомів гри 

настільний теніс у парному розряді. Опанування гри в настільний 

теніс з рахунком у парному розряді. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

46 ПЗ 2 Практична робота 33. Вивчення атакуючої моделі гри настільний теніс 

у одиночному розряді. Опанування гри в настільний теніс з рахунком 

у одиночному розряді. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

47 ПЗ 2 Практична робота 34. Вивчення захисної моделі гри настільний теніс у 

одиночному розряді. Опанування гри в настільний теніс з рахунком у 

одиночному розряді. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

48 ПЗ 2 Практична робота 35. Вивчення атакуючої і захисної моделі гри 

настільний теніс у парному розряді. Опанування гри в настільний 

теніс з рахунком у парному розряді. 

Контрольна робота за матеріалами теми 7. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

49 СР 12 Самостійна робота з теми 7. Опрацювання лекційного матеріалу. 

Перегляд фото-грам і відео-грам виконання базових технічних 

прийомів гри настільний теніс. Перегляд відеозаписів матчів 

професійних гравців в настільний теніс з аналізом технічних дій. 

Робота над реферативними матеріалами у відповідності до 

запропонованих тем. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 53, 

54 

50 Л 2 Тема 8. Тактика гри в настільний теніс і методика навчання тактичним 

діям. 

1. Значення тактичної підготовки у загальній системі підготовки 

гравців в настільний теніс. 

2. Тактичні ситуації та тактичні моделі у одиночній грі в настільний 

теніс. 

3. Тактичні ситуації та тактичні моделі у парній грі в настільний теніс. 

4. Методика навчання діям у тактичних ситуаціях у одиночній і парній 

грі настільний теніс. 

5. Методика навчання базовим тактичним моделям у одиночній і 

парній грі настільний теніс. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

51 ПЗ 2 Практична робота 36. Впровадження заходів попередження 

травматизму на заняттях настільним тенісом. Основи надання першої 

долікарської допомоги у надзвичайних ситуаціях. Опанування гри в 

настільний теніс з рахунком. 

1, 2, 3, 4, 

7 

52 ПЗ 2 Практична робота 37. Вивчення організаційних заходів підготовки 

змагань з настільного тенісу у одиночних розрядах. Опанування гри в 

настільний теніс з рахунком. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

53 ПЗ 2 Практична робота 38. Проведення змагань з настільного тенісу у 

одиночних розрядах. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

54 ПЗ 2 Практична робота 39. Вивчення організаційних заходів підготовки 

змагань з настільного тенісу у парних розрядах. Опанування гри в 

настільний теніс з рахунком за різними системами. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

55 ПЗ 2 Практична робота 40. Проведення змагань з настільного тенісу у 

парних розрядах. 

Контрольна робота за матеріалами теми 8. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

56 СР 12 Самостійна робота з теми 8. Опрацювання лекційного матеріалу. 

Перегляд відеозаписів матчів професійних гравців в настільний теніс з 

аналізом тактичних дій. Робота над реферативними матеріалами у 

відповідності до запропонованих тем. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 53, 

54 

Разом, 

годин 

180 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

2 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях 16 

3 Виконання індивідуальних завдань 52 

Разом 84 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Реферати, індивідуальні практичні роботи 
(вид індивідуального завдання) 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання 

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання 

(на якому 

тижні) 

1 2 3 

1 

Підготовка реферативних матеріалів до запропонованих тем (Модуль 1 – «Теніс 

- науково-методичні основи викладання»): 

1. Загальна фізична підготовка тенісистів. Методика комплексного розвитку 

швидкісних якостей. 

2. Загальна фізична підготовка тенісистів. Методика розвитку гнучкості. 

3. Загальна фізична підготовка тенісистів. Методика розвитку спритності. 

4. Загальна фізична підготовка тенісистів. Методика розвитку витривалості. 

5. Загальна фізична підготовка тенісистів. Методика розвитку сили. 

6. Спеціальна фізична підготовка тенісистів. Методи розвитку швидкісно-

силових якостей. 

7. Спеціальна фізична підготовка тенісистів. Методи розвитку швидкісно-

координаційних здібностей. 

8. Технічна підготовка тенісистів. Методика навчання ударам з відскоку 

відкритою площиною ракетки. 

9. Технічна підготовка тенісистів. Методика навчання ударам з відскоку 

закритою площиною ракетки. 

10. Технічна підготовка тенісистів. Методика навчання ударам з льоту 

відкритою площиною ракетки.  

11. Технічна підготовка тенісистів. Методика навчання ударам з льоту 

закритою площиною ракетки. 

12. Технічна підготовка тенісистів. Методика навчання ударам над головою 

відкритою площиною ракетки. 

13. Технічна підготовка тенісистів. Методика навчання ударам над головою 

закритою площиною ракетки. 

14. Технічна підготовка тенісистів. Методика навчання плоским подачам. 

15. Технічна підготовка тенісистів. Методика навчання способам 

пересування по майданчику у підготовчій фазі до удару. 

16. Тактична підготовка тенісистів. Характеристика факторів, що впливають 

на обрання тактичної моделі ведення гри. 

17. Тактична підготовка тенісистів. Тактичні ситуації у одиночній грі, 

методика навчання діям у тактичних ситуаціях. 

18. Тактична підготовка тенісистів. Тактичні ситуації у парній грі, методика 

навчання діям у тактичних ситуаціях. 

19. Тактична підготовка тенісистів. Характеристики базових тактичних 

моделей ведення гри. 

1-4 
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2 

Виконання індивідуальної практичної роботи «Аналіз рівня підготовленості 

гравця в теніс на основі розрахунків показників стабільності застосування 

базових технічних прийомів» (Модуль 1 - «Теніс - науково-методичні основи 

викладання»). 

5-6 

3 

Виконання індивідуальної практичної роботи  «Аналіз рівня підготовленості 

гравця в теніс на основі розрахунків показників ефективності дій у тактичних 

ситуаціях» (Модуль 1 - «Теніс - науково-методичні основи викладання»). 

7-8 

4 

Підготовка реферативних матеріалів до запропонованих тем (Модуль 2 - 

«Настільний теніс - науково-методичні основи викладання»): 

1. Загальна фізична підготовка гравців у настільний теніс. Методика 

комплексного розвитку швидкісних якостей. 

2. Загальна фізична підготовка гравців у настільний теніс. Методика розвитку 

гнучкості. 

3. Загальна фізична підготовка гравців у настільний теніс. Методика розвитку 

спритності. 

4. Загальна фізична підготовка гравців у настільний теніс. Методика розвитку 

витривалості. 

5. Загальна фізична підготовка гравців у настільний теніс. Методика розвитку 

сили. 

6. Спеціальна фізична підготовка гравців у настільний теніс. Методи 

розвитку швидкісно-силових якостей. 

7. Спеціальна фізична підготовка гравців у настільний теніс. Методи 

розвитку швидкісно-координаційних здібностей. 

8. Технічна підготовка гравців у настільний теніс. Методика навчання ударам 

накат зліва. 

9. Технічна підготовка гравців у настільний теніс. Методика навчання ударам 

накат з права. 

10. Технічна підготовка гравців у настільний теніс. Методика навчання 

ударам зрізка з права.  

11. Технічна підготовка гравців у настільний теніс. Методика навчання 

ударам зрізка з ліва. 

12. Технічна підготовка гравців у настільний теніс. Методика навчання 

ударам топ-спін з ліва. 

13. Технічна підготовка гравців у настільний теніс. Методика навчання 

ударам топ-спін з права. 

14. Технічна підготовка гравців у настільний теніс. Методика навчання 

ударам без обертання, підставка. 

15. Технічна підготовка гравців у настільний теніс. Методика навчання 

способам пересування по майданчику у підготовчій фазі до удару. 

16. Тактична підготовка гравців у настільний теніс. Характеристика факторів, 

що впливають на обрання тактичної моделі ведення гри. 

17. Тактична підготовка гравців у настільний теніс. Тактичні ситуації у 

одиночній грі, методика навчання діям у тактичних ситуаціях. 

18. Тактична підготовка гравців у настільний теніс. Тактичні ситуації у 

парній грі, методика навчання діям у тактичних ситуаціях. 

19. Тактична підготовка гравців у настільний теніс. Характеристики базових 

тактичних моделей ведення гри. 

9-16 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

словесні методи – лекція; наочні методи – демонстрація, ілюстрація; практичні 

методи – практичні заняття, дискусії, семінари, ігрові методи. З навчальних 

технологій використовуються технології особистісно-орієнтованого, 

пояснювально-ілюстративного, диференційованого та модульно-рейтингового 

навчання. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, тестування, 

виконання індивідуальних завдань, проведення модульних контрольних робіт 

тощо. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – шляхом перевірки виконаних завдань та оцінки 

відповідей на питання; 

- з індивідуальних завдань – шляхом перевірки виконаних завдань та 

оцінки їх захисту. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль проводиться в усній формі за білетами до іспиту. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) враховуються як 

допоміжна інформація для виставлення студентові оцінки за рейтингом з даної 

дисципліни. 

Студент вважається допущеним до іспиту з навчальної дисципліни за 

умови виконання усіх практичних завдань, передбачених навчальною 

програмою з дисципліни. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1 - Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а 

б
ал

ів
 

Модуль 1 Модуль 2 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

10 балів 10 балів 15 балів 15 балів 10 балів 10 балів 15 балів 15 балів 100 

 

Таблиця 2 - Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Євтифієва І.І., Донець Ю.Г., Колісниченко А.О. ТМВ ТНТ: завдання до 

модульних контрольних робіт. 

2 Євтифієва І.І., Донець Ю.Г., Колісниченко А.О. ТМВ ТНТ:  завдання до 

самостійної роботи. 

3 Євтифієва І.І., Донець Ю.Г., Колісниченко А.О. ТМВ ТНТ: конспект лекцій. 

4 Євтифієва І.І., Донець Ю.Г., Колісниченко А.О. ТМВ ТНТ: екзаменаційні 

білети. 

5 Євтифієва І.І., Донець Ю.Г., Колісниченко А.О., Євтифієв А.С. ТМВ ТНТ: 

методичні вказівки до практичної роботи «Аналіз рівня підготовленості гравця 

в теніс на основі розрахунків показників стабільності застосування базових 

технічних прийомів». 

6 Євтифієва І.І., Донець Ю.Г., Колісниченко А.О., Євтифієв А.С. ТМВ ТНТ: 

методичні вказівки до практичної роботи «Аналіз рівня підготовленості гравця 

в теніс на основі розрахунків показників ефективності дій у тактичних 

ситуаціях». 
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