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Вступ 
Настільний теніс – це масовий, захоплюючий, 

доступний вид спорту, який завоював авторитет як в 
Україні, так і на всіх континентах світу. Це все тому, що 
він не вимагає великих матеріальних затрат і місць для 
тренувань та спортивних змагань. Він нескінченно 
різноманітний, доступний усім віковим категоріям людей. 
Легкість і швидкість рухів, стрімкість атак і самовідданість 
захисту, несподіваність технічних комбінацій являють 
собою захоплююче видовище. 

Сама гра із забави перетворилась в складний 
аналітичний вид спорту з різноманітною технікою, 
багатьма тактичними вирішеннями, що вимагає високої 
загально-фізичної, спеціальної та психологічної 
підготовки.  

В системі фізичного виховання настільний теніс займає 
одне з провідних місць, про що свідчить масовість та 
постійний інтерес здобувачів вищої освіти до цього виду 
спорту. 

Доведено, що успішний виступ у змаганнях з 
настільного тенісу залежить однаковою мірою від 
високого рівня технічної, тактичної, психологічної та 
фізичної підготовленості спортсмена. 

Фізичні якості розвиваються при оволодінні руховими 
діями. А тому на заняттях з настільного тенісу слід 
використовувати вправи для розвитку спритності, 
швидкості, витривалості, координації та сили.  

Від рівня розвитку фізичних якостей і здібностей, 
специфічних для гри у настільний теніс, залежить 
оволодіння техніко-тактичними навичками. Чим вищий 
рівень розвитку спеціальних якостей і здібностей, тим 
швидше можна оволодіти основами техніки і тактики гри. 

Ключові слова: настільний теніс, здобувачі вищої 
освіти, вид спорту, масовість, подачі, ракетка, кулька, 
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сітка, фізична підготовка, психологічна підготовка, техніка 
гри, техніка удару, правила змагань. 

 
Introduction 

Table tennis is a massive, exciting and accessible sport that 
has gained authority both in Ukraine and all over the continents 
of the world. This is because it doesn’t require a lot of material 
expenses and places for training and sports competitions. It is 
endlessly various and available to all age groups of people.  
Easiness and speed of movements, rapidity of attacks and 
selflessness of defense, the unexpectedness of technical 
combinations represent an exciting show. 

The game itself has turned into a complex analytical sport 
with a variety of techniques, many tactical solutions, which 
requires high physical, special and psychological preparation. 

Table tennis occupies one of the leading places in the 
system of physical education, as evidenced by the massive and 
constant interest of applicants for higher education in this sport. 

It is proved that successful performance in table tennis 
depends equally on the high level of technical, tactical, 
psychological and physical readiness of a sportsman. 

Physical qualities are developed by acquiring motor skills. 
Therefore, table tennis lessons should use exercises for 
developing dexterity, speed, endurance, coordination and 
strength. 

The level of development of physical qualities and abilities 
that are specific for playing table tennis depends on mastering 
technical and tactical skills. The higher the level of 
development of special qualities and abilities, the faster you 
can master the basics of technology and tactics of the game. 

Key words: table tennis, applicants for higher education, 
type of sport, massiveness, serves, racquet, ball, net, physical 
training, psychological training, playing technique, hitting 
technique, competition rules. 
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1. Опис навчальної дисципліни “Фізичне 
виховання” для навчальних груп спортивного 

виховання з настільного тенісу  
Денна форма навчання 

Найменування 
показників 

Спеціальність, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

1 2 3 
Кількість 
кредитів, 
відповідних 
ЕСТS – 14,5 

Всі спеціальності Факультативна 

Модулів – 7 
 

 
 
 

Рік підготовки: 1, 
2,3,4 
Семестр: 1–7 

Змістових 
модулів – 13 
 

Лекції – 12 годин 
Практичні – 332 
години 

Загальна 
кількість годин 
– 435 

Самостійна робота 
– 91 год. 

Тижневих – 4 
год. 

Рівень вищої 
освіти: бакалавр 

Вид контролю:  
участь в змаганнях, 
тестовий контроль 
з фізичної 
підготовленості, 
суддівська 
практика. 
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2. Мета навчальної дисципліни 
 Відповідно до завдань державної національної програми 
Освіти (Україна XXI ст.) забезпечити в кожному закладі 
вищої освіти загальноприйнятих у світі умов навчання і 
виховання морально, фізично і психічно здорової 
особистості, зростає значення фізичної культури як засобу 
оптимізації режиму життя, збереження та підвищення 
працездатності впродовж всього періоду навчання молоді у 
закладах освіти, активного відпочинку.  

Мета дисципліни „Фізичне виховання” (для 
навчальних груп спортивного виховання з настільного 
тенісу) у закладі вищої освіти – послідовне 
формування особистості відповідного рівня освіти. 
Знання практичних та теоретичних елементів техніки 
настільного тенісу і застосування в змаганнях різних 
рівнів.  

Для досягнення здобувачами вищої освіти 
мети дисципліни „Фізичне виховання” (для 
навчальних груп спортивного виховання з настільного 
тенісу) передбачається комплексне вирішення 
завдань: 

- формування розуміння ролі фізичного виховання в 
розвитку особистості і підготовки її до професійної 
діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до 
фізичної культури, зорієнтованого на здоровий 
спосіб життя, фізичне вдосконалення і 
самовиховання, потреби в регулярних заняттях 
фізичними вправами і спортом, знання практичних та 
теоретичних основ настільного тенісу; 

- зміцнення здоров’я, сприяння правильному 
формуванню і всебічному розвитку організму, 
профілактики захворювань, забезпечення високого 
рівня фізичного стану, працездатності на протязі 
всього періоду навчання; 
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- оволодіння системою практичних умінь і навичок 
занять настільним тенісом і формами раціональної 
фізичної діяльності, розвиток й удосконалення 
психофізичних можливостей, якостей і 
властивостей особистості. 

За підсумками вивчення дисципліни 
«Фізичне виховання» (для навчальних груп 
спортивного виховання з настільного тенісу) здобувачі 
вищої освіти повинні знати: 

- методики побудови індивідуальних програм 
забезпечення фахової дієздатності (професійної 
діяльності); 

- різновиди фізичних вправ, прийомів, дій та 
принципи їх використання; 

- тактику настільного тенісу; 
- методики психологічної підготовки; 
- засоби розвитку загальних і спеціальних рухових 

якостей: сили, витривалості, швидкості, спритності, 
гнучкості, координації тощо; 

- гігієнічні засади розумової праці та особистої 
гігієни; 

- використання природних чинників власного 
загартування з метою протидії несприятливим 
факторам навколишнього середовища; 

- правила запобігання фізичній перевтомі, 
перетренуванню, перенапрузі, іншим кризовим 
явищам. 

Спортсмени повинні вміти:  
- використовувати фізичні вправи з метою 

збереження та зміцнення власного здоров’я, 
забезпечення фахової дієздатності;  

- використовувати відповідні види фізичних вправ та 
психофізичний тренінг для профілактики 
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захворювань, зміцнення здоров’я та підвищення 
розумової працездатності; 

- використовувати засоби настільного тенісу з метою 
поліпшення здоров’я та рухової підготовленості, як 
складових ефективної професійної діяльності; 

- дотримуватись гігієнічних вимог у процесі 
оздоровлення і тренувань; 

- використовувати природні чинники з метою 
зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та 
стійкості до захворювань; 

- використовувати засоби фізичної культури з метою 
нівелювання впливу шкідливих чинників 
професійної діяльності, профілактики захворювань 
та протистояння шкідливим звичкам; 

- застосовувати методи самоконтролю за станом 
здоров’я, фізичного розвитку та діяльності 
функціональних систем організму. 
 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Передмова  
Робоча навчальна програма складена на основі 

графіка освітнього процесу з фізичного виховання, плану 
підготовки бакалавра з фізичного виховання за кредитно 
модульною системою та плану освітнього процесу. Вихідні 
дані узгоджені з навчальною частиною НУВГП, 
відповідають вимогам наказів МОН України та навчальній 
програмі з фізичного виховання для закладів вищої освіти 
України ІІІ-ІV рівнів акредитації.  
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Розподіл 
навчального часу 

 
 
 
 
 

Показники кількість годин в кожному семестрі 

№ 
п/
п 

розділи 
програми 

всьог
о 

годин 
І 
 

ІІ 
 

ІІІ 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

1 Лекції 12 2 4 2 4 срс-6 срс-12 срс-6 

2 
Загальна 
фізична 
підготовка 

50 6 10 6 10 6 
срс-4 

6 
срс-4 

6 
срс-4 

3 
 Спеціальна     
 фізична   
 підготовка 

50 8 10 8 10 4 6 4 

4 
Технічна 
підготовка 100 16 20 16 20 8 

срс-10 
12 

срс-14 
8 

срс-10 

5 
Тактична 
підготовка 44 10 8 10 8 2 4 2 

6 
Змагання і 
контрольні 66 8 16 8 16 6 6 6 

7 
Вправи 
модульного 
контролю 

14 2 2 2 2 2 2 2 

8 

Інструкторсь
ко-
суддівська 
практика 

8 2 2 2 2 срс-7 срс-7 срс-7 

9 срс 91 - - - - 27 37 27 
 всього 435 54 72 54 72 55 73 55 
 модуль 7 1 1 1 1 1 1 1 

 
кількість 
змістовних 
модулів 

13 2 2 2 2 2 2 1 
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Модуль 1 
Змістовий модуль 1 

І курс І семестр 
Теоретична підготовка.  
Тема – фізична культура і система фізичного 

виховання у закладах вищої освіти. 
Настільний теніс 
Теми: удосконалення фізичного розвитку, головних 

життєво-важливих фізичних і психічних якостей, рухових 
навичок і умінь засобами настільного тенісу. 

 
Змістовий модуль 2 

Тема – фізична культура і спорт у системі 
загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і 
фахової дієздатності. 

Загальна фізична підготовка тенісистів. 
Теми – удосконалення фізичного розвитку, 

головних життєво-важливих фізичних якостей, рухових 
навичок і умінь засобами загальної фізичної підготовки 
тенісистів.  

Модуль 2 
Змістовий модуль 3  
  І курс ІІ семестр 

Теоретична підготовка. 
Тема – фізична культура і основи здорового 

способу життя здобувача вищої освіти. 
Загальна фізична підготовка тенісистів. 
Теми – удосконалення фізичного розвитку, 

головних життєво-важливих фізичних якостей, рухових 
навичок і умінь засобами загальної фізичної підготовки 
тенісистів. 
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Змістовий модуль 4 
Теоретична підготовка. 
Тема – контроль і самоконтроль у процесі 

фізичного вдосконалення. 
            Технічна підготовка тенісистів. 
            Теми: удосконалення фізичного розвитку, головних 
життєво-важливих фізичних і психічних якостей, рухових 
навичок і умінь засобами технічної підготовки тенісистів. 

 
Модуль 3 

Змістовий модуль 5   
ІІ курс  ІІІ семестр 

Теоретична підготовка. 
Тема – основи професійно-прикладної фізичної 

підготовки. 
Технічна підготовка тенісистів. 
Теми: удосконалення фізичного розвитку, головних 

життєво-важливих фізичних якостей, рухових навичок і 
умінь засобами настільного тенісу.  

 
Змістовий модуль 6 

Тема – спорт в системі формування особистості. 
Основи атлетизму. 

Загальна фізична підготовка тенісистів. 
Технічна підготовка тенісистів. 

Теми: удосконалення фізичного розвитку, головних 
життєво-важливих фізичних якостей, рухових навичок і 
умінь засобами настільного тенісу технічної підготовки. 

 
Модуль 4 

Змістовий модуль 7 
ІІ курс IV семестр 

Теоретична підготовка. 
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Тема – основи системи забезпечення 
працездатності та її відновлення засобами фізичної 
культури і спорту. 
Настільний теніс. 

Теми – удосконалення фізичного розвитку, 
головних життєво-важливих фізичних якостей, рухових 
навичок і умінь засобами настільного тенісу. 

 
Змістовий модуль 8 

Теоретична підготовка.  
Тема – Олімпійських рух в Україні. Участь 

спортсменів України в Олімпійських іграх. 
Настільний теніс. 

Теми: інструкторська і суддівська практика з 
настільного тенісу 

 
Модуль 5 

Змістовий модуль 9 
ІІІ курс  V семестр 

Настільний теніс. 
Теми: зміцнення здоров’я, формування головних 

життєво-важливих фізичних і психічних якостей, рухових 
навичок засобами настільного тенісу. 

Теми: удосконалення фізичного розвитку, технічна 
і тактична підготовка тенісистів. 

 
Змістовий модуль 10   

Настільний теніс. 
Теми: зміцнення здоров’я, формування головних 

життєво-важливих фізичних і психічних якостей, рухових 
навичок і умінь засобами настільного тенісу. 

Теми: інструкторська і суддівська практика з 
настільного тенісу. 
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Модуль 6 
Змістовий модуль 11 
ІІІ курс VІ семестр 

Настільний теніс. 
Теми: удосконалення фізичного розвитку, головних 

життєво-важливих фізичних якостей, рухових навичок і 
умінь засобами настільного тенісу. 
          Теми: технічна і тактична підготовка тенісистів. 

 
Змістовий модуль 12 

Настільний теніс. 
Теми: удосконалення фізичного розвитку, головних 

життєво-важливих фізичних якостей, рухових навичок і 
умінь засобами настільного тенісу. 
          Теми: інструкторська і суддівська практика з 
настільного тенісу. 
 

Модуль 7 
Змістовий модуль 13 
ІV курс VІІ семестр 

Настільний теніс. 
Тема: удосконалення фізичного розвитку, головних 

життєво-важливих фізичних якостей, рухових навичок і 
умінь засобами настільного тенісу. 

Теми: технічна і тактична підготовка тенісистів. 
                                        

4. Структура залікового кредиту дисципліни 
Заліковий кредит навчальної дисципліни враховує 

усі види аудиторних та поза аудиторних навчальних робіт 
здобувача вищої освіти денної форми навчання. Загальна 
кількість годин відповідає опису навчальної дисципліни. 
Форма структури залікового кредиту наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем змістових модулів 
Кількість годин 

Денна форма 
л п/л с ср і 

1 2 3 4 5 6 
І семестр 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1  
Теоретична підготовка. 
Тема 1. Фізична культура і 
система фізичного 
виховання у вищих 
навчальних закладах. 

2 - - - - 

Настільний теніс 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
ВМК 
Змагання і контрольні ігри  

-  
2 
4 
10 
6 
2 
2 
4 

- - - 

Змістовий модуль 2  
Тема 2. Фізична культура і 
спорт у системі 
загальнолюдських 
цінностей, забезпечення 
здоров’я і фахової 
дієздатності. 

- - - - - 

Настільний теніс 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 

-  
4 
4 
6 
4 

- - - 
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Інстр-суд. практика 
Змагання і контрольні ігри 

- 
4 

Кількість годин 2 52 - - - 
ІІ семестр 
Модуль 2 

Змістовий модуль 3 
Теоретична підготовка. 
Тема 3. Фізична культура і 
основи здорового способу 
життя студента. 

2 - - - - 

Настільний теніс 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
ВМК 
Змагання і контрольні ігри 

-  
5 
5 
10 
4 
2 
2 
10 

- - - 

Змістовий модуль 4 
Теоретична підготовка. 
Тема 5. Контроль і 
самоконтроль у процесі 
фізичного вдосконалення. 

2 -    

Настільний теніс. 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
Змагання і контрольні ігри 

-  
5 
5 
10 
4 
- 
6 

- - - 

Кількість годин 4 68 - - - 
ІІІ семестр  
Модуль 3 

Змістовий модуль 5 
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Теоретична підготовка. 
Тема 2. Основи професійно-
прикладної фізичної 
підготовки 

2 - - - - 

Настільний теніс. 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
ВМК 
Змагання і контрольні ігри 

-  
3 
4 
10 
5 
2 
2 
4 

- - - 

Змістовий модуль 6 
Теоретична підготовка. 
Тема 3. Спорт в системі 
формування особистості. 
Тема 4. Основи атлетизму. 

- 
 
 

- - - - 

Настільний теніс. 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
Змагання і контрольні ігри 

-  
3 
4 
6 
5 
- 
4 

- - - 

Кількість годин 2 52 - - - 
ІV семестр 
Модуль 4 

Змістовий модуль 7 
Тема 5. Основи системи 
забезпечення працездатності 
та її відновлення засобами 
фізичної культури і спорту. 

2 - - - - 

Настільний теніс. 
ЗФП 

-  
5 

- - - 
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СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
ВМК 
Інстр-суд. практика 
Змагання і контрольні ігри 

5 
10 
4 
2 
2 
10 

Змістовий модуль 8 
Теоретична підготовка. 
Тема 6. Олімпійських рух в 
Україні. Участь спортсменів 
України в Олімпійських 
іграх. 

2 - - - - 

Настільний теніс. 
ЗФП 
СПФ 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
Змагання і контрольні ігри 

-  
5 
5 
10 
4 
- 
6 

- - - 

Кількість годин 4 68 - - - 
V семестр 
Модуль 5 

Змістовий модуль 9 
Настільний теніс. 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
ВМК 
Змагання і контрольні ігри 

-  
3 
2 
4 
2 
- 
2 
3 

- - 
 
 
2 
2 
6 

- 

Теоретична підготовка з 
настільного тенісу 

- - - 6 - 

Змістовий модуль 10 
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Настільний теніс. 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
Змагання і контрольні 
ігри 

-  
3 
2 
4 
- 
- 
3 

- - 
 
 
2 
2 
3 
 

- 

Теоретична підготовка з 
настільного тенісу 
 

- - - 4 - 

Кількість годин - 28 - 27 - 
VІ семестр 
Модуль 6 

Змістовий модуль 11 
Настільний теніс. 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
ВМК 
Змагання і контрольні ігри 

-  
3 
3 
6 
2 
- 
2 
4 

- - 
 
 
5 
5 
8 
 

- 

Теоретична підготовка з 
настільного тенісу 

- - - 4 - 

Змістовий модуль 12 
Настільний теніс. 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
Змагання і контрольні ігри 

-  
3 
3 
6 
2 
- 
2 

- - 
 
 
4 
1 
6 

- 
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Теоретична підготовка з 
настільного тенісу 

- - - 4 - 

Кількість годин - 36 - 37 - 

VІІ семестр 

Модуль 7 
Змістовий модуль 13 

Настільний теніс. 
ЗФП 
СФП 
Технічна підготовка 
Тактична підготовка 
Інстр-суд. практика 
ВМК 
Змагання і контрольні ігри 

-  
6 
4 
8 
2 
- 
2 
6 

- - 
 
 
4 
6 
14 

- 

Теоретична підготовка з 
настільного тенісу 

- - - 3 - 

Кількість годин - 28 - 27 - 
Усього годин 12 332 - 91 - 

 
5. Теми практичних занять 

Практичне заняття – це вид аудиторного 
навчального заняття, на якому викладач організовує 
детальний розгляд здобувачами вищої освіти окремих 
теоретичних (методичних, організаційних) положень 
фізичного виховання, його спеціалізованих напрямків, 
масового спорту та формує вміння і навички їх 
практичного застосування шляхом індивідуального 
виконання здобувачем вищої освіти відповідно 
сформульованих завдань. 
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Таблиця 2 
 

Теми практичних занять 
Кількість годин 

Денна форма 
навчання 

І семестр 

Настільний теніс 
1. Тема 1. Ознайомлення та 

вивчення основ техніки гри в 
настільний теніс. Розвиток 
фізичних якостей. 

10 

2. Тема 2. Ознайомлення та 
вивчення техніки подач в 
настільному тенісі. Розвиток 
фізичних якостей. 

8 

3. Тема 3. Ознайомлення та 
вивчення техніки ударів та їх 
різновидів. Розвиток фізичних 
якостей і тактичної підготовки. 

31 

4. Тема 4. Ознайомлення з  
інструкторською і суддівською 
практикою.  

3 

5. Тема 5. Змагання і контрольні 
ігри. 2 

Кількість годин 54 
ІІ семестр 

Настільний теніс 
6. Тема 1. Ознайомлення та 

вивчення елементів техніки гри в 
настільний теніс. Розвиток 
швидкісних якостей. 

20 

7. Тема 2. Ознайомлення та 
вивчення елементів техніки подач 

10 
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в настільному тенісі. Розвиток 
силових якостей. 

8. Тема 3. Ознайомлення та 
вивчення елементів техніки ударів 
та їх різновидів. Розвиток 
витривалості.  

29 

9. Тема 4. Ознайомлення з  
інструкторською і суддівською 
практикою. 

5 

10. Тема 5. Змагання і контрольні 
ігри. 

8 

Кількість годин 72 
ІІІ семестр 

Настільний теніс 
11. Тема 1. Вивчення елементів 

техніки гри в настільний теніс. 
Розвиток швидкісних якостей. 

15 

12. Тема 2. Вивчення елементів 
техніки подач в настільному 
тенісі. Розвиток силових якостей. 

5 

13. Тема 3. Вивчення елементів 
техніки ударів та їх різновидів. 
Розвиток витривалості. 

25 

14. Тема 4. Вивчення  інструкторської 
і суддівської практики. 

3 

15. Тема 5. Змагання і контрольні 
ігри. 

6 

Кількість годин 54 
ІV семестр 

Настільний теніс 
16. Тема 1. Удосконалення техніки 

гри в настільний теніс. Розвиток 
швидкісно-силових якостей. 

15 
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17. Тема 2. Удосконалення техніки 
подач в настільному тенісі. 
Розвиток швидкісно-силових 
якостей. 

5 

18. Тема 3. Удосконалення техніки 
ударів та їх різновидів. Розвиток 
спеціальної витривалості. 

32 

19. Тема 4. Вивчення  інструкторської 
і суддівської практики. 

5 

20. Тема 5. Змагання і контрольні 
ігри. 

15 

Кількість годин 72 
V семестр 

Настільний теніс 
21. Тема 1. Удосконалення техніки 

гри в настільний теніс. Розвиток 
швидкісно-силових якостей. 

15 

22. Тема 2. Удосконалення техніки 
подач в настільному тенісі. 
Розвиток швидкісно-силових 
якостей. 

8 

23. Тема 3. Удосконалення техніки 
ударів та їх різновидів. Розвиток 
спеціальної витривалості. 

21 

24. Тема 4. Вивчення інструкторської 
і суддівської практики.  

5 

25. Тема 5. Змагання і контрольні 
ігри.  

6 

Кількість годин 55 
VІ семестр 

Настільний теніс 
26. Тема 1. Удосконалення техніки 

гри в настільний теніс. Розвиток 
15 
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швидкісно-силових якостей. 
27. Тема 2. Удосконалення техніки 

подач в настільному тенісі. 
Розвиток швидкісно-силових 
якостей. 

10 

28. Тема 3. Удосконалення техніки 
ударів та їх різновидів. Розвиток 
спеціальної витривалості. 

30 

29. Тема 4. Вивчення  інструкторської 
і суддівської практики. 6 

Тема 5. Змагання і контрольні 
ігри. 

12 

 Кількість годин 73 
VІІ семестр 

30. 
Тема 1. Удосконалення техніки 
гри в настільний теніс. Розвиток 
швидкісно-силових якостей. 

10 

31. 
Тема 2. Удосконалення техніки 
подач в настільному тенісі. 
Розвиток швидкісно-силових 
якостей. 

6 

32. 
Тема 3. Удосконалення техніки 
ударів та їх різновидів. Розвиток 
спеціальної витривалості. 

26 

33. 
Тема 4. Вивчення  інструкторської 
і суддівської практики.  

5 

34. 
Тема 5. Змагання і контрольні 
прикидки.  

8 

Кількість годин 55 
Всього годин 435 
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6. Завдання для самостійної роботи 
Самостійна робота студента – це основний засіб 

оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом 
викладача у час, вільний від обов’язкових навчальних 
занять. Навчальний час, відведений для цього, 
визначається навчальним планом і залежить від загального 
обсягу годин, відведених для вивчення конкретної 
дисципліни (табл. 3). 

Таблиця 3 
Розподіл навчального часу 

на вивчення дисципліни “Фізичне виховання” для 
здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного 

виховання з настільного тенісу 

Семестри 
К-ть 

кредитів 
ЕСТS 

Загальний 
обсяг 

дисципліни 
год 

Розподіл часу 

Частка 
самост. 
роботи, 

% 

Самості
йна 

робота в 
сесійний 
період, 

год 

Навантаження в 
семестровий період, год 

Разом 

В тому числі 
аудитор. 
заняття 

самост. 
робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1,8 54 - 54 54 - - 
2 2,4 72 - 72 72 - - 
3 1,8 54 - 54 54 - - 
4 2,4 72 - 72 72 - - 
5 1,8 55 - 55 28 27 49 
6 2,5 73 - 73 36 37 50,7 
7 1,8 55 - 55 28 27 49 

Всього 14,5 435 - 435 344 91 20,91 
 

Тематика самостійної роботи 

№ 
Тема самостійної 

роботи 
Короткий зміст 

Кількість 
годин 
Денна 
форма 
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V семестр 
Теоретична підготовка 

1. Олімпійський рух в 
Україні. Участь 
спортсменів України 
в Олімпійських іграх. 
 

Олімпійський рух. 
Національний 
олімпійський комітет 
України. Участь 
спортсменів України в 
Олімпійських іграх. 

4 

2. Нетрадиційні системи 
зміцнення здоров’я і 
фізичного 
удосконалення. 
 

Класифікація 
нетрадиційних  видів 
спорту і авторських 
систем фізичного 
оздоровлення.  

2 

3. Оздоровче і 
прикладне значення 
обраних систем 
фізичних вправ. 

Вплив обраних систем 
фізичних вправ на 
здоров’я та професійну 
діяльність. 

2 

Настільний теніс 
4. Настільний теніс 

 
Розвиток основних 
фізичних якостей, 
вивчення елементів 
техніки і тактики  
видів настільного 
тенісу. 

6 

5. Інструкторська і 
суддівська практика з 
настільного тенісу. 
 

Вивчення правил 
змагань з настільного 
тенісу. Проведення 
інструкторських 
занять. 

13 

Кількість годин 27 
VІ семестр 

Теоретична підготовка 
6. Гігієнічні основи 

обраних систем 
фізичних вправ. 
 

Дотримання 
гігієнічних норм і 
вимог під час занять 
фізичними вправами. 

3 

7. Основи Раціональне 4 
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раціонального 
харчування при 
різноманітних видах і 
умовах праці та 
особливостях 
життєдіяльності. 

харчування. Оцінка 
енерговитрат людини. 
Основні принципи 
харчування при 
різноманітних видах і 
умовах праці, під час 
занять фізичною 
культурою і спортом. 

8. Інструкторська і 
суддівська практика з 
настільного тенісу. 

Вивчення правил 
змагань з настільного 
тенісу. Проведення 
інструкторських 
занять. 

10 

Настільний теніс 
9. Настільний теніс Розвиток основних 

фізичних якостей, 
вивчення елементів 
техніки і тактики видів 
настільного тенісу. 

10 

10. Інструкторська і 
суддівська практика з 
настільного тенісу. 

Вивчення правил 
змагань з настільного 
тенісу. Проведення 
інструкторських 
занять. 

10 

Кількість годин 37 
VІІ семестр  

Теоретична підготовка 
11. Основи психогігієни. Психогігієна як наука. 

Вплив психічних і 
гігієнічних факторів на 
стан здоров’я людини. 
Сутність і основні 
складові 
психофізичного 
тренування. 

4 
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12. Фізична культура, 
фізичне 
вдосконалення і 
здоровий спосіб 
життя в різні вікові 
періоди. 

Соціально-педагогічне 
значення і задачі 
фізичного виховання в 
різні вікові періоди. 
Вікові особливості 
фізичного розвитку і 
фізичної 
підготовленості. 
Форми організації і 
контроль за здоров’ям 
і фізичною 
підготовленістю. 

4 

13. Міжнародний рух 
“Спорт для всіх”. 

Міжнародний рух 
“Спорт для всіх”. 
Організація оздоровчої 
діяльності в 
зарубіжних країнах. 
Зарубіжні 
фізкультурно-
оздоровчі клуби. 

4 

14. Основи фізичного 
виховання в сім’ї. 

Основні напрямки 
фізичного виховання в 
сім’ї. 

2 

15. Настільний теніс Розвиток основних 
фізичних якостей, 
удосконалення техніки 
і тактики видів 
настільного тенісу. 

6 

16. Інструкторська і 
суддівська практика з 
настільного тенісу. 

Вивчення правил 
змагань з настільного 
тенісу. Проведення 
інструкторських 
занять. 

7 

Кількість годин 27 
Всього годин 91 
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7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни “Фізичне 

виховання” з розділу теоретична підготовка 
використовуються інформаційно-ілюстративний та 
проблемний методи навчання, з розділу фізична підготовка 
– метод суворо регламентованої вправи, ігровий, 
змагальний. 

8. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння здобувачами вищої 

освіти навчального матеріалу використовуються такі види 
контролю: 

• оперативний; 

•  поточний; 

•  підсумковий контроль і підсумкову атестацію. 

Головна мета цих заходів – оптимізувати процес 
фізичного виховання, домогтися його максимальної 
результативності. 

Оперативний контроль забезпечує інформацію про 
хід виконання здобувачами вищої освіти окремих видів 
навчальної роботи: 

• засвоюваності програмного матеріалу; 
• вихідному рівні підготовленості здобувачів 

вищої освіти до оволодіння програмним 
матеріалом та інше. 

Поточний контроль ставить своїм завданням виявити 
ступінь засвоєння здобувачами вищої освіти окремих 
розділів і тем навчальної програми з фізичного виховання 
за окремими змістовними модулями та їх елементами. 

Формами і методами оперативного і поточного 
контролю є педагогічні і лікарсько-педагогічні 
спостереження: виконання завдань, вправ, тестів, медичне 
обстеження, усне опитування (для звільнених від 
практичних занять з фізичного виховання за станом 
здоров’я). 
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Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 
кінцевих результатів фізичного виховання на окремих його 
завершених етапах.  

Фізична підготовленість перевіряється і оцінюється за 
результати виконання контрольних вправ, державних 
тестів і залікових нормативів оцінки фізичної 
підготовленості здобувачів вищої освіти. 
 Здобувач вищої освіти допускається до здачі тестів 
модульного контролю за умови відвідування 60% від 
загального числа занять. 

 
9. Розподіл балів, що присвоюються здобувачам вищої 

освіти  
Система ECTS передбачає 100-бальну шкалу оцінки 

навчальної діяльності здобувача вищої освіти.  
Таблиця 4 

Розподіл балів, що нараховуються здобувачам вищої 
освіти 

І семестр 
    Модуль 1 Сума 

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2   
Теор. підготовка – 2 
год. 
Настільний теніс – 30 
год. 

Настільний теніс – 22 
год. 

Робота на практ. 
заняттях – 30 
Контр. вправи – 6 
Модульний контроль – 
10 

Робота на практ. 
заняттях – 36 
Контроль теор. 
підготовки – 3 
Модульний контроль – 
15 

46 54 100 
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ІІ семестр 
Модуль 2 

Змістовий модуль 3  Змістовий модуль 4 Сума 

Теор. підготовка – 2 год. 
Настільний теніс – 38 

Теор. підготовка – 2 год. 
Настільний теніс – 30 
год.   

 Робота на практичних 
заняттях  – 30 
Модульний контроль – 
10 

Робота на практичних 
заняттях  – 27  
Контроль з теор. 
підготовки – 3 
Участь у змаганнях-10 

40 60 100 
 

ІІІ семестр 
    Модуль 3 Сума 

Змістовий модуль 5  Змістовий модуль 6   
Теор. підготовка – 2 
год. 
Настільний теніс – 30 
год. 

Настільний теніс – 22 
год. 

Робота на практ. 
заняттях – 30 
Модульний контроль – 
15 

Робота на практ. 
заняттях – 42,5 
Контроль теор. 
підготовки – 2,5 
Модульний контроль – 
10 

45 55 100 
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ІV семестр 
Модуль 4 

Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8 Сума 
Теор. підготовка – 2 год. 
Настільний теніс – 38 
год. 

Теор. підготовка – 2 год. 
Настільний теніс – 30 
год.   

 
Робота на практичних 
заняттях  – 30 
Модульний контроль – 
10 
 

Робота на практичних 
заняттях  – 27 
Контроль з теоретичної 
підготовки – 3  
Модульний контроль – 
20 
Участь у змаганнях -10 

40 60 100 
 

V семестр 
Модуль 5 

 
Самостійна 

робота 
Сума 

Змістовий 
модуль 9  

Змістовий 
модуль 10  

Самостійні 
заняття: - з  
теоретичної  
підготовки – 15 
год.; 
л/а – 12 год. 

 

Настільний 
теніс – 16 год. 
 

Настільний 
теніс – 12 год. 
 

Робота на 
практичних 

заняттях – 30 
Модульний 

контроль –  10 

Робота на 
практичних 
заняттях – 40 
Модульний 
контроль – 15  

Тестові завдання 
з теоретичної  
підготовки - 5 

40 55 5 100 
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VІ семестр 

Модуль 6 
Самостійна 

робота 
Сума Змістовий 

модуль 11 
Змістовий 
модуль 12  

Настільний 
теніс – 16 год. 

Настільний 
теніс – 16 год.   
 

Самостійні 
заняття з теор. 
підготовки – 17 
год.; 
Настільний теніс 
– 20 год. 

 
Робота на 
практичних 
заняттях  – 30 
Модульний 
контроль – 10   
 

Робота на 
практичних 
заняттях  – 15 
Модульний 
контроль – 20   
Участь у 
змаганнях - 20 

Тестові завдання 
з теор. 
підготовки – 5 

40 55 5 100 
 

VІІ семестр 
Модуль 7 Самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 13 Самостійні заняття: - з 
теоретичної  підготовки – 
11 год.; 

Настільний теніс – 16 год. 

 

Настільний теніс – 
28 год. 
Робота на 
практичних заняттях 
– 83 
Модульний 
контроль –  10 

Тестові завдання з 
теоретичної  підготовки – 
7 

93 7 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

включає: конспект лекцій з дисципліни “Фізичне 
виховання” для здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання, інтерактивний комплекс навчально-методичного 
забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні 
документи – закон України „Про освіту”, „Про вищу 
освіту”, „Про фізичну культуру і спорт”, Положення „Про 
організацію освітнього процесу у закладах вищої освіти”, 
нормативних документах з фізичного виховання в системі 
освіти, інших законодавчих актах України з питань освіти і 
фізичної культури, ілюстративні матеріали тощо. 
 
1. Методичні вказівки для практичних занять з навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Історія 
розвитку та основні технічні елементи настільного тенісу». 
Частина 1. / І. Д. Бірук, О. В. Сініцина, Л. Ф. Шолопак – 
Рівне : НУВГП, 2019. – 29 с. (09-02-29) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/14421/ 
2. Методичні вказівки для практичних занять з навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Техніко-
тактична підготовка у настільному тенісі». Частина 2./ І.Д. 
Бірук, Л. Ф. Шолопак, В. В. Пашкевич – Рівне : НУВГП, 
2019. – 28 с.(09-02-30) http://ep3.nuwm.edu.ua/14422/ 
3. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на 
тему «Фізична підготовка у настільному тенісі»./ І. Д. 
Бірук, О. В. Сініцина, Л. Ф. Шолопак – Рівне : НУВГП, 
2019. – 35 с. (09-02-36) http://ep3.nuwm.edu.ua/15682/ 
4. Методичні вказівки до самостійного вивчення 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему 
«Психологічна підготовка в настільному тенісі» / І. Д. 
Бірук, В. Ф. Пінчук. – Рівне : НУВГП, 2018. – 30 с.(09-02-
26) http://ep3.nuwm.edu.ua/11871/ 
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11. Рекомендована література 
 
Базова література: 
1. Навчальна програма для вищих навчальних закладів 
України ІІІ–ІV рівнів акредитації. Київ, 2003. – 44 с. 
2. Фізичне виховання. Робоча програма навчальної 
дисципліни. – Рівне : НУВГП, 2013. – 28 с. 
3. Зубрицький Б. Д., Сотник О. В. Фізичне виховання. 
Інтерактивний комплекс навчально-методичного 
забезпечення. – Рівне : НУВГП, 2008. – 130 с. 
4. Кузнєцова О. Т. Оздоровче тренування студентів : навч. 
посіб. / О. Т. Кузнєцова. – К. : Вид-во Європейського ун-
ту, 2010. – 310 с.  
5. Присяжнюк С. І., Краснов В. П., Третьяков М. О., 
Раєвський Р. Т., Кійко В. Й. Фізичне виховання : 
Теоретичний розділ з фізичного виховання : Навч. 
посібник. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 192 с. – Мін-во освіти і 
науки України. Національний аграрний ун-т. – 966-364-
525-4. – Шифр : Ч51я7  Авторський знак: Ф50. 
6. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання : навч. посіб. / С. І. 
Присяжнюк. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 504 с. 
7. Бочелюк В. Й., Черепєхіна О. А. Психологія спорту : 
Навч. посіб. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 222 с. – 966-364-405-2. – 
Шифр : Ч511я7  Авторський знак : Б86. 
8. Бірук І.Д. Настільний теніс: навчально-методичний 
посібник (за вимогами ЄКТС)./ Бірук І.Д. – Рівне: НУВГП, 
2014. – 164 с. 
9. Вілмор Дж. Х., Костілл Д. Л. Фізіологія спорту. – Київ : 
Олімпійська література, 2003. – 655 с. – (іл.). – 966-7133-
60-5. – Шифр: Ч51я7  Авторський знак: В45. 
10. Худец Р., Настольный теннис. Техника с Владимиром 
Самсоновым пер. с англ. Белозеров О., - М.: ВистаСпорт, 
2005. – 272 с. 
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11. Кіндрат В. К., Смірнов С. Л. Настільний теніс : 
навчальний посібник. Рівне : РДГУ, 2004. 148 с. 
12. Команов В. В. Тренировочный процес в настольном 
теннисе : учебно-методическое пособие. Москва : 
Советский спорт, 2014. 392 с. : ил. 
13. Ландик В. И., Похоленчук Ю. Т., Арзютова Г. Н. 
Методология спортивной подготовки : настольный теннис. 
Донецк : Норд – Пресс. 2005. 592 с. 
14. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в 
олимпийском спорте. Общая теория и её практические 
приложения. Киев : Олимпийская литература, 2004. 808 с. 
 
Додаткова література: 
1. Линець М. М. Основі методики розвитку рухових 
якостей : Навч. посіб. для фізкультурних вузів / М. М. 
Линець. – Львів : «Штабор», 1997. – 204 с. 
2. Романенко В. А. Диагностика двигательных 
способностей : Учебн. пособ. / В. А. Романенко. – Донецк : 
Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 195–207. 
3. Сергієнко Л. П. Комплексне тестування рухових 
здібностей людини / Л. П. Сергієнко. – Миколаїв : 
УДМТУ, 2001. – 360 с. 
4. Бахчанян Г. С. Мотивація інтересу до занять фізичною 
культурою та спортом. Вісник академії педагогічних наук 
України. Педагогіка і психологія. Львів.  2009.  №4.  С. 41. 
5. Вейнберг Р. С., Гоулд Д. Психологія спорту. Київ : 
Олімпійська література, 2014. 336 с.  
6. Осадець М. М. Психологічна підготовка особистості в 
спорті. Науково-методичний журнал. Нова педагогічна 
думка. Рівне. 2014. № 4. С. 156–157. 

 
Інструктивно-методична література: 
1. Гончаров С. М., Костюкова Т. А., Губницька О. М., 
Яковлева О. М., Васильєва Г. Є., Киц Г. В. Креативні 
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методи навчання в кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу. За редакцією проф. С. М. Гончарова. 
– Рівне : НУВГП, 2007. – 116 с. ISBN 978- 966-327-075-3 
2. Гончаров С. М., Білецький А. А., Губницька О. М., 
Костюкова Т. А. Форми, методи і організація навчального 
процесу в кредитно-модульній системі. За редакцією проф. 
С. М. Гончарова. – Рівне : НУВГП, 2007. – 184 с. ISBN 
966-327-059-4 
3. Правила змагань з настільного тенісу. Підготовлені 
суддівською колегією Федерації настільного тенісу 
України. – Донецьк, 2001. – 59 с. 
 
Інформаційні ресурси: 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни 
входять: 
1. Афанасьєв В. В., Щербаченко В. К. Історія настільного 
тенісу (частина 2) : URL : http://ttenis.info 
2. Національна доктрина розвитку фізичної культури і 
спорту : Указ Президента України № 1148 від 28 вересня 
2004 року. [Ел. ресурс] – Режим доступу: 
http://ministry@mon.gov.ua 
3. Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012–2016 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів 
України вiд 31.08.2011 за № 828-р [Ел. ресурс] – Режими 
доступу: http://www.kmu.gov.ua    http://zakon1.rada.gov.ua 
4. Щодо Плану реалізації завдань, визначених 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2010 р. № 1728 «Про затвердження плану заходів щодо 
розвитку вищої освіти на період до 2015 року» : Наказ 
МОН України за №  1258 від 20. 12. 2010 р. [Ел. ресурс] – 
Режим доступу: http://www.mon.gov.ua 

www.tspu.edu.ua/кредитно-модульна система 
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5. Оздоровчий біг: Посібник – 
http://ffc.grsu.by/Kafedry/sportdis/academic_process/umo/318/
pos_beg.chm 
6. Оздоровче харчування : Навч. посібник –  
http://sites.znu.edu.ua/lectory/public_files/20...  
7. Центр фізичного здоров’я людини –  
http://fitnestest.nm.ru/ 
8.  Аеробіка – http://www.aerobica.ru/ 
9. Каталог спортивних ресурсів – http://www.sportfiles.ru/ 
10. Портал здорового способу життя – http://www.breath.ru/ 
11. Валеологія –  
http://www.ecocongress.ru/valeologia-n.htm#arhiv 
12. Правила настільного тенісу. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу. – http://www.uttf.com.ua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


