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ВСТУП 

Фізичне виховання у вищих навчальних закладах освіти 
відіграє значну роль у формуванні особистості студентів, 
розкриває їх організаційні здібності, підвищує фізичний 
розвиток. Як навчальна дисципліна "ТіМОВС" є інстру-
ментом формування, розвитку, збереження та вдосконалення 
фізичних якостей організму, фактором зміцнення здоров'я 
студентської молоді. Настільний теніс є одним із засобів 
фізичного виховання. 

Розробка посібника викликана потребою вдосконалення 
навчально-тренувального процесу в зв'язку з підвищенням 
вимог до підготовки гравців з настільного тенісу, зі змінами 
у державно-управлінських, структурних та матеріально-
економічних умовах роботи, необхідністю виховання у молоді 
здорового способу життя. 

Посібник підготовлено на підставі нормативних доку-
ментів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 
де розкриваються: 

• Зміст і завдання роботи з основних видів підготовки 
для груп спортивного удосконалення у ВНЗ 

• Основний програмний матеріал 
• Змагальна практика 
• Планування навчально-тренувальної роботи за річними 

циклами 
• Критерії, методи та організація відбору 
• Зміст і методика проведення контрольних випробувань. 
Системність викладу матеріалу дозволяє зберегти 

загальний напрямок і спадкоємність навчально-тренувального 
процесу: від початкової підготовки до спортивного удоскона-
лення. Основна мета системи багаторічної підготовки спор-
тивних резервів із настільного тенісу - підготовка спортсменів 
високої кваліфікації з гармонійним фізичним і духовним 
розвитком. 
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Завдання підготовки: 
• виховання гармонійної цілеспрямованої людини, яка 

володіє високою свідомістю, вольовими якостями, психоло-
гічною стійкістю за умов тренування та змагальної боротьби; 

• зміцнення здоров'я та сприяння правильному фізично-
му розвитку, впровадження в практику досягнень науки та 
передового досвіду, що сприяють удосконаленню навчально-
тренувального процесу, систематичному зростанню майстерності 
українських тенісистів; 

• підготовка резерву для збірних команд спортивних 
організацій України; 

• виконання спортсменами нормативних вимог із видів 
підготовки; 

• формування універсальної техніко-тактичної майстер-
ності; 

• всебічний фізичний розвиток. 
Організація навчально-тренувальних занять, комплек-

тування відділів і навчальних груп, проведення виховної та 
культурно-масової роботи здійснюються тренером. 

Навчальний матеріал розподіляється за роками навчання 
за принципом поступового збільшення навантаження, згідно 
з рівнем загальної фізичної та технічної підготовленості тих, 
хто займається. Спортсмени повинні не тільки оволодіти 
технікою і тактикою настільного тенісу, набути потрібні знання, 
вміння та навички, але й творчо використовувати їх у процесі 
змагальної діяльності. 

Основні форми навчальної роботи: 
• групові теоретичні заняття з розділів програми у вигля-

ді бесід тренерів, лікарів, лекцій фахівців і семінарських 
занять, демонстрація наочних посібників; 

• групові практичні заняття і тренування згідно з вимо-
гами програми для кожної навчальної групи за розкладом, 
затвердженим зав. кафедри; 

• індивідуальні заняття за планом і завданням, що вста-
новлюються для окремих гравців із настільного тенісу; 

• самостійні заняття за індивідуальними завданнями; 
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• навчально-тренувальні заняття в умовах табірних і 
навчально-тренувальних зборів. 

У навчальних групах повинні бути такі документи з 
планування та обліку навчально-тренувального процесу: 

• програма; 
• річні плани роботи навчальних груп; 
• річні графіки розподілу навчальних годин за періодами 

річного плану підготовки; 
• річні плани індивідуальної підготовки тенісистів стар-

ших розрядів у групах спортивного удосконалення та вищої 
спортивної майстерності; 

• робочий план навчально-тренувальних занять; 
• конспекти навчально-тренувальних занять; 
• журнали обліку занять. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ 

Одним із найважливіших питань планування навчально-
тренувального процесу є розділ програмного матеріалу за 
періодами та етапами річного циклу підготовки, а також по-
дальша деталізація його за життєвими циклами як основними 
структурними блоками планування. Співвідношення часу, 
що відводиться на окремі види підготовки, може змінюватися 
залежно від певних обставин, зберігаючи при цьому загальну 
спрямованість тренувального процесу. 

Поряд із плануванням навчально-тренувального процесу 
важливим є контроль за ефективністю занять із настільного 
тенісу на всіх етапах багаторічної підготовки. Критерієм оцінки 
ефективності підготовки слугують нормативні вимоги - невід'єм-
на частина системи управління підготовкою спортсменів. 

Режим навчально-тренувальної роботи базується на 
потрібних для досягнення високих результатів обсягах 
тренувальних навантажень, поступових їх збільшеннях та 
оптимальних термінах досягнення майстерності. Збільшення 
навантажень обумовлюється не спортивним розрядом 
спортсменів, а виконанням ними навчальної програми та 
контрольних нормативів. 

Таблиця № 1 
Комплектування, режим роботи, наповнення груп та 

спортивні вимоги 

Рік 
навчання 

Вік для 
зарахування, 

років 

Мінімальна кількість 
Спортивні 

вимоги 
Рік 

навчання 

Вік для 
зарахування, 

років 
студентів 

У групі 

навчальних 
годин на 
тиждень 

Спортивні 
вимоги 

Групи спортивного удосконалення 
1-й 16-17 9 6 II—І розряд 
2-й 17-18 7 6 50% КМС 

Більше 2 18-19 7 6 Підтвердити 
КМС 

6 



Програма забезпечує послідовність та безперервність 
усього процесу становлення спортивної майстерності спортс-
менів, спадкоємність у вирішенні завдань, зміцнення їхнього 
здоров'я, гармонійний розвиток, виховання стійкого інтересу 
до занять настільним тенісом. 

Групи спортивного удосконалення комплектуються із 
спортсменів, які пройшли підготовку в навчально-трену-
вальних групах, виконали контрольні нормативи із загальної 
та спеціальної фізичної підготовки, виконали норматив 1-го 
розряду для юнаків і ІІ-го розряду для дівчат. 

Оцінка фізичного розвитку та спеціальної фізичної, 
техніко-гактичної підготовленості проводиться за результа-
тами випробування - виконання комплексу різноманітних 
вправ. Під час випробування особливу увагу потрібно 
звернути на дотримання умов виконання вправ студентами. 
Перевірка (складання контрольних нормативів) проводиться 
у заздалегідь визначені терміни, за семестрами. Результати 
випробувань записуються у журналі і виставляються в 
екзаменаційну відомість і залікову книжку. 

Тривалість заняття у групах спортивного удосконалення -
З академгодини, за умови їх проведення не менше 3 разів на 
тиждень. 

Структура практичного заняття та зміст плануються 
залежно від періоду тренування, підготовленості спортсменів 
і завдань заняття. 

Навчально-тренувальне заняття складається із трьох 
частин: підготовчої, основної та заключної. Потрібно суворо 
регламентувати дозування, інтенсивність і тривалість 
заняття. 

Конспект заняття за загальноприйнятою формою. Його 
зміст послідовно розкриває вирішення завдань кожного 
заняття, загальна мета яких визначається етапом навчально-
тренувального процесу. 

Зразок конспекту для груп спортивного удосконалення 
Завдання: 
1. Навчити або закріпити... 

7 



2. Удосконалити... 
3. Виховання... 
Місце проведення 
Дата, час 
Інвентар 

Зміст заняття Дозування 
Організаційно-

методичні 
вказівки 

Т. Підготовча частина 
Пояснення теми 
Організація учнів-
спортсменів 
Розминка 

15-25 хв. 

II. Основна частина 
Техніка 
Тактика 
Фізична підготовка 
(загальна та спеціальна) 
Навчально-тренувальні ігри 

Тривалість, 
залежно від 

групи, 
60 хв. 

ТИ. Заключна частина 
Підбиття підсумків заняття 
Домашнє завдання 

5-15 хв. 

Конспект склав(-ла) 
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3. ГРУПИ СПОРТИВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

3.1 Відбір 
На даному етапі відбору потрібно з'ясувати, чи є у 

спортсмена здібності для д о с я г н е н н я результат ів 
міжнародного класу, чи зможе він витримувати інтенсивну 
тренувальну програму та ефективно адаптуватися до 
тренувальних навантажень. Таким чином, відбір на даному 
етапі - продовження роботи, яку проводили на попередніх 
етапах. Його ефективність визначається переважно такими 
ж самими чинниками, проте вони набувають б ільш 
специфічного напрямку. На даному ступені відбору особливу 
увагу приділяють аналізу тренування на попередньому етапі 
багаторічної п ідготовки . Найб ільш перспективними 
вважаються спортсмени, які тренувалися за різноманітною 
програмою без використання граничних обсягів тренувальних 
навантажень, з обмеженою кількістю занять із великими 
навантаженнями та участю у відповідальних змаганнях. 
Особливого значення набуває оцінка особистісних і 
психічних якостей спортсмена. 

3.2 Підготовка 
На цьому етапі підготовки передбачається досягнення 

високих результатів із обраної спеціалізації. Збільшується 
частка засобів спеціальної підготовки у загальному обсязі 
тренувальної роботи, різко зростає змагальна практика. 
Основне завдання етапу - максимальне використання засобів, 
які спроможні викликати ефективний перебіг адаптаційних 
процесів. Завданням технічної підготовки є подальше 
оволодіння та удосконалення техніки складних елементів і 
стабільне виконання їх на змаганнях. 

Важливим моментом є забезпечення умов, за допомогою 
яких період максимальної схильності спортсмена до 
досягнення найвищих результатів збігається із періодом 
найбільш інтенсивних і великих тренувальних навантажень. 
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3.3 Змагальна практика 
Таблиця ЛіЬ 2 

Розподіл програмного матеріалу у змагальній практиці 

Кількість 

Завдання ігор Зма-
гань 

Ігор у 
змаган-

нях 

Контроль-
них ігор 
(партій) 

Завдання ігор 

8 100 
(40 - з 5 
партій, 

28 -
парних) 

250-300 Перевірка оволодіння сучасними 
технічними засобами ведення гри 
із застосуванням атакуючих уда-
рів в умовах змагання. Удоскона-
лення вміння розбиратися в зміні 
обертань м'яча. Тренування вміння 
використовувати свої найсиль-
ніші сторони, маскувати свою 
слабкість, використовувати по-
милки та слабкі місця суперника 

3.4 Контроль 
Таблиця № З 

Контрольні нормативи для переведення до групи 
спортивного удосконалення 

Розділ підготовки, контрольна 
вправа, вимоги 

Юнаки Дівчата 
Розділ підготовки, контрольна 

вправа, вимоги Рік навчання Розділ підготовки, контрольна 
вправа, вимоги 

1-й 2-й 1-й 2-й 
Загальна і спеціальна фізична підготовка 
Стрибок у довжину 3 місця, см 185-190 200 175-180 180 
Стрибок у довжину з місця лівим бо-
ком уперед (для лівші - навпаки), см 

135-140 140 120-125 125 

Стрибок боком через гімнастичну 
лаву (1 хв.), к-сть разів 

90-95 95 80-85 85 

Пересування приставним кроком у 
3-метровій зоні (вправо-вліво) з 
торканням предмету ігровою рукою 
(1 хв.), к-сть разів 

60-65 65 50-55 60 
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Продовження табл. № З 

Лежачи на спині, піднімання прямих 
ніг із торканням до підлоги за голо-
вою, к-сть разів 

25 25 ЗО ЗО 

Пересування вперед-назад у 
3-метровій зоні з двох точок біля 
столу (ЗО с), к-сть разів 

28 20 

Пересування вперед-назад у 
3-метровій зоні з трьох точок біля 
столу, к-сть разів 

28 20 

Кросовий біг, хв., с: 
1000 м 

— — 4.40 4.30 

3000 м 19.00 18.20 - -

Імітація удару "накатом" зліва 
(1 хв.), к-сть повторень 

90-95 100 75-85 85 

Імітація удару "накатом" справа 
(1 хв.), к-сть повторень 

85-90 95 70-80 80 

Імітація удару "накат" справа та зліва 
(1 хв.), к-сть повторень 

170-175 185 155-165 170 

Підтвердити та виконати розрядні 
нормативи (бути у списках рейтингу) 

І-КМС КМС І-КМС КМС 

Техніко-тактична підготовка 
Контрнакат справа (зліва) по діаго-
налі з різних ділянок, к-сть разів 

2x90 2x90 2x90 2x90 

Топ-спин справа після підрізки 
(підставки), к-сть разів 

2x10 2x10 2x10 2x10 

Контрнакат "вісімка", к-сть разів 2x20 - 2x20 -

Довга подача з сильним обертанням 
м'яча з обманними рухами у задану 
зону столу (6 типів, кожний по 10 
подач), к-сть влучень 

8 8 

Коротка подача у задану сторону 
столу (3 типи, кожний по 10 подач), 
к-сть влучень 

8 8 

Контртопспін справа но діагоналі 
(прямий), к-сть влучень 

2x5 — 2x5 
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Приймання топ-спину підставкою 
(підрізкою), к-сть влучень 

— 2x10 — 2x10 

Подача з різними обертаннями м'яча 
у задану зону столу (5 комбінацій), 
к-сть влучень 

4 4 

Теоретична підготовка + + + + 
Суддівство змагань 3 

міські 
3 

Всеукра-
їнські 

3 
міські 

2 
Всеукра-

їнські 

3.5 Річне планування 
Таблиця № 4 

Основний програмний матеріал 
Розподіл тренувальних навантажень за тижневими 

циклами для груп спортивного удосконалення, год 

Вид 
підготовки 

Рік Вересень Жовтень Листопад | Грудень 
Вид 

підготовки навчан- тиждень Вид 
підготовки ня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Теоретична 1-й 1 - - - • / / / Теоретична 

2-й 1 - - - - / / / 
Фізична 1-й 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

(загальна 
та 

спеціальна) 

2-й 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (загальна 
та 

спеціальна) 
Техніко- 1-й 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
тактична 2-й 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Інструктор- 1-й / / / / / / / / / / / / 
ська та 

суддівська 
практика 

2-й 1 / / / / / / / / / / / / / / 

Контрольні 1-й 1 / 
та 

перевідні 
іспити 

2-й 1 / 

Разом 1-й 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Разом 2-й 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Вид 
підготовки 

Рік Лютий Березень Квітень Травень 
Вид 

підготовки навчан- тиждень Вид 
підготовки ня 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 зо 31 32 33 34 35 36 
Теоретична 1-й / / / / Теоретична 

2-й / / / / 
Фізична 1-й 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

(загальна 
та 

спеціальна) 

2-й 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (загальна 
та 

спеціальна) 
Техніко- 1-й 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
тактична 2-й 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Інструктор-
ська та 

суддівська 
практика 

1-й 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Інструктор-
ська та 

суддівська 
практика 

2-й 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контрольні 1-й 1 1 
та 

перевідні 
іспити 

2-й 1 1 

Разом 
1-й 6 6 б 6 6 6 б 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Разом 2-й 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3.6 Тренувальні програми 
Таблиця № 5 

Розподіл програмного матеріалу з теоретичної 
підготовки 

Зміст 
Рік 

навчання Зміст 
1-й 2-й 

Інформація про розвиток настільного тенісу Б,В Б,В 
Будова і функції організму людини Б,В В,Г 
Правила гри у настільний теніс. Організація та проведення 
змагань 

В В,Г 

Гігієна. Лікарський контроль. Самоконтроль в,г Г 
Основи техніки і тактики гри. Методика навчання гри у 
настільний теніс 

в В 

Настанови гравцям перед змаганнями. Аналіз проведених ігор А, Б, 
В 

А, Б, 
В 

Планування спортивного тренування + + 
Виховання морально-вольових якостей і психологічна 
підготовка гравців 

+ + 
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Програмний матеріал із загальної фізичної підготовки 
Стройові вправи А. II 
Гімнастичні вправи Б. 1-5; Б. 8, 11,12; 

Б.14, 15 
Акробатичні вправи В. 1-8; В. 10-12 
Легкоатлетичні вправи Г. 2-6; Г. 8-19 
Спортивні ігри Д. 1-6 
Рухливі ігри Е. 1-10 
Ходьба на лижах, біг на ковзанах Ж. 1 -6 

Програмний матеріал зі спеціальної фізичної підготовки 
Спеціалізовані вправи А. 1-6; А. 11-16 
Вправи для розвитку: 

швидкості реакції Б. 1-4 
швидкості пересувань Г. 1-7 
відчуття м'яча В. 1-3 
швидкості ударних рухів Д. 1-7 

Програмний матеріал із техніко-тактичної підготовки 
Удосконалення техніки за індивідуальними планами. 
Індивідуальне відпрацювання тактичних комбінацій 

проти спортсменів різними стилями тактичних дій. 
Тренування із використанням сучасних техніко-тактичних 

способів ведення гри: із скороченим розігруванням очка, з 
проведенням гострих атак. 

Гостра атака після подачі. 
Гострий початок атаки "з кача". Гострі удари по накату. 

Гострі удари по Топ-спину. 
Подачі: обманні, з високим і низьким підкиданням 

справа та зліва, зі замаскованим напрямком обертання м'яча. 
Приймання подач. 
Комбіновані способи пересувань. 
Тренування у парах. Збільшення кількості тактичних 

комбінацій у парних змаганнях. 
Поглиблене вивчення тактичних комбінацій. Розши-

рення тактичних комбінацій: "трикутник", "вісімка", двома 
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ударами з трьох або п'яти точок, "двохходівки", "трьох-
ходівки". 

Робота з великою кількістю м'ячів. 
Розвиток спеціальної швидкісної витривалості. 
Підготовка до зустрічі з конкретним суперником. 
Відпрацювання тактичних комбінацій, що моделюють 

боротьбу проти тактичних задумів конкретних суперників. 
Розвиток ігрової витривалості та удосконалення техніч-

них дій в умовах фізичного стомлення. 
Удосконалення двосторонньої гри. 
Проведення змагальних (тренувальних) ігор із вико-

нанням різних умов. 
Участь у змаганнях різних рівнів напруження. 
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4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАГАТОРІЧНОЇ 
СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ У НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ 

Спортивна підготовка у настільному тенісі - багато-
річний, спеціально побудований процес всебічного розвитку, 
навчання та виховання дітей, що займаються цим видом спорту. 

Головна мета підготовки у настільному тенісі - перемога 
на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, на 
важливих турнірах за кордоном, а також на чемпіонатах 
України. Частковою метою є засвоєння та виконання спортс-
менами розрядних нормативів. 

Досягнення високих спортивних результатів можливе 
лише за умови організованого тренування протягом декількох 
років. Структура процесу підготовки ґрунтується на об'єктивно 
існуючих закономірностях становлення спортивної майстер-
ності, за наявності специфічного переломлення у конкретних 
видах спорту. 

Сучасний спортсмен високого класу, спроможний домог-
тися перемоги на важливих міжнародних змаганнях, повинен 
оволодіти унікальним сполученням комплексу фізичних і 
психологічних здібностей, довести їх до високого рівня 
розвитку. Хороші задатки до будь-якого виду спорту є лише 
потрібним підґрунтям. Дійсні здібності можуть бути 
виявлені, доведені до максимально високого рівня в процесі 
навчання та виховання, коли вони стають наслідком склад-
ного діалектичного єднання - природженого та набутого, 
біологічного та соціального. 

Під час планування процесу навчання потрібно врахову-
вати морфологічні та функціональні особливості дитячого 
організму, не форсувати підготовку дітей та підлітків, прагну-
чи до швидкого досягнення високих результатів. 

Теорія і практика спортивного тренування свідчать, що 
форсування адаптаційних процесів у юнацькому віці за раху-
нок застосування високих тренувальних і змагальних наван-
тажень, характерних для дорослих спортсменів, практично 
позбавляє юних спортсменів можливості реалізувати свої 
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задатки й досягти видатних результатів у своєму віці. 
Застосування великих навантажень призводить до швидкої 
адаптації до них і вичерпування пристосувальних ресурсів 
організму, а покращення результатів дуже скоро припиня-
ється. Різко зростає імовірність перенапруження функціо-
нальних систем і нервово-психічних зривів, порушується 
природний хід вікового розвитку. На сучасному етапі роз-
витку настільного тенісу для досягнення високої технічної 
майстерності потрібно приблизно 8-10 років. 

Багаторічна спортивна підготовка поділяється на п'ять 
етапів: 

- початкова підготовка; 
- попередня базова підготовка; 
- спеціалізована базова підготовка; 
- максимальна реалізація індивідуальних можливостей; 
- збереження високих досягнень. 

4.1 Мета і завдання спортивної підготовки 
Мета спортивної підготовки в настільному тенісі -

досягнення найвищого для конкретного спортсмена рівня 
технічної, тактичної, фізичної та психологічної підго-
товленості для успішного виступу на змаганнях найвищого 
рангу. 

До основних завдань, які вирішуються у процесі 
підготовки, належать: 

- засвоєння техніки й тактики; 
- забезпечення потрібного рівня розвитку рухових 

якостей, можливостей функціональних систем організму, які 
виконують значну роботу; 

- виховання потрібних моральних і вольових якостей; 
- забезпечення відповідного рівня спеціальної психічної 

підготовленості; 
- набуття теоретичних знань і практичного досвіду для 

досягнення високих результатів; 
- комплексне удосконалення і проявляння у змагальній 

діяльності різних сторін підготовленості. 
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4.2 Засоби, методи та принципи спортивної підготовки 
До засобів спортивного тренування належать фізичні 

вправи, які можна поділити на чотири групи: загальнопід-
готовчі; допоміжні; спеціально-підготовчі; змагальні. 

Загальнопідготовчі вправи спрямовані на всебічний 
функціональний розвиток гравця із настільного тенісу. 

Допоміжні (напівспеціальні) вправи створюють базу 
для подальшого удосконалення в настільному тенісі. До них 
можна віднести різні комплекси вправ, які використовують 
у заняттях зі спеціальної фізичної підготовки (СФП). 

Спеціально-підготовчі вправи відіграють провідну роль 
у тренуванні кваліфікованих гравців із настільного тенісу, 
містять технічні елементи, різні спеціальні вправи, спрямовані 
на розвиток потрібних рухових якостей та функціональних 
можливостей. Змагальні вправи припускають виконання 
комплексу рухових дій, які є предметом спортивної спеціалі-
зації, відповідно до існуючих правил змагань. 

Методи спортивної підготовки - це засоби роботи 
тренера й спортсмена, за допомогою яких досягається 
оволодіння потрібними знаннями, вміннями та навичками, 
розвиваються відповідні рухові якості. Поділяються на три 
групи: словесні; наочні; практичні. 

До словесних методів належать розповідь, пояснення, 
бесіда, аналіз і обмірковування. Наочні методи включають 
правильний у методичному відношенні показ окремих 
елементів або демонстрацію відеомагнітофонних записів, 
навчальних фільмів. 

Практичні методи об'єднують дві основні групи: 
1. Методи, переважно спрямовані на засвоєння спор-

тивної техніки, тобто формування рухових умінь і навичок, 
характерних для настільного тенісу), куди треба віднести 
вивчення вправи в цілому або частинами, а також підвідні 
та імітаційні вправи. 

2. Методи, спрямовані на розвиток рухових якостей. У 
процесі спортивного тренування використовують безперерв-
ний та інтервальний методи. 
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До самостійних практичних методів відносять ігровий 
та змагальний. 

Виділяють такі види підготовки: фізична, технічна, 
психологічна, тактична, теоретична, інтегральна. 

Фізичну підготовку поділяють на такі види: 
-загальна фізична підготовка ( З Ф П ) , спрямована на 

підвищення загальної працездатності; 
-спеціальна фізична підготовка (СФГТ), скерована на 

розвинення спеціальних фізичних здібностей; 
- спеціально-рухова підготовка, що передбачає розвиток 

координаційних здібностей, швидкості реакції на рухомий 
об'єкт та антиципації (передбачення зони, де падає м'яч). 

До психологічної підготовки належать: 
-базова підготовка - передбачає психічний розвиток, 

навчання та освіту; 
-тренувальна підготовка - формує мотив і позитивне 

ставлення до тренувальних занять; 
- змагальна підготовка - формує стан "бойової готовності", 

здібності до зосередження уваги та мобілізації зусиль. 
Тактична підготовка передбачає: 
- індивідуальну - включає нападаючі, захисні та комбі-

новані дії в одиночних розрядах; 
-групову - містить нападаючі, захисні та комбіновані 

дії в парних розрядах. 
Теоретична підготовка формує у гравців із настільного 

тенісу спеціальні знання, потрібні для успішної діяльності. 
Може здійснюватися під час практичних занять і самостійно. 

Інтегральна підготовка спрямована на набуття змагального 
досвіду, підвищення стійкості щодо змагальних навантажень. 
Може проводитись під час змагань і модельних занять. 

Успішна тренувальна діяльність можлива за умови 
виконання трьох груп принципів: 

1. Загальнопедагогічних (дидактичних) принципів: ви-
ховного навчання, свідомості та активності учнів, наочності, 
систематичності, доступності, індивідуалізації, тривалості 
та прогресування. 
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2. Спортивної спрямованості до високих досягнень, 
спеціалізації та індивідуалізації, єдності усіх сторін підготовки, 
безперервності та циклічності тренувального процесу, макси-
мальності та поступовості підвищення вимог, хвилеподібної 
динаміки тренувальних навантажень, єдності й взаємозв'язку 
структур змагальної діяльності та підготовленості. 

3. Методичних: 
-випередження - випереджувальний щодо технічної 

підготовки, розвиток фізичних здібностей, найперше засво-
єння складних елементів, створення перспективних програм; 

- розмірності - оптимальний та збалансований розвиток 
фізичних здібностей; 

-поєднання засобів, що дозволяють водночас вирішу-
вати кілька завдань (наприклад, поєднувати технічну та 
фізичну підготовку); 

- надмірності - застосування тренувальних навантажень, 
що перевищують змагальні в 2 -3 рази; 

- моделювання - широке використання різних варіантів 
моделювання змагальної діяльності в тренувальному процесі; 

- централізації - підготовка юних гравців із настільного 
тенісу в центрах підготовки із залученням найкращих фахівців. 

4.3 Навантаження, втома, відновлення та адаптація у 
процесі підготовки 

Термін "тренувальне навантаження" означає додану 
організму функціональну активність (відносно рівня спокою 
або будь-якого потрібного р івня) шляхом виконання 
фізичних вправ і ступінь подолання труднощів, які при цьому 
виникають. Навантаження розуміють у двох аспектах: як 
роботу, що виконує спортсмен на змаганнях і тренуваннях, і 
як величину дії цієї роботи на його організм. До компонентів 
фізичних навантажень відносяться: тривалість вправи; 
інтенсивність її виконання; тривалість інтервалів відпочинку 
між вправами; характер відпочинку; кількість повторень. 

Для оцінки фізичного навантаження використовуються 
поняття його обсягу та інтенсивності. 
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Розмір тренувальних навантажень можна охарактери-
зувати з "зовнішньої" та "внутрішньої" сторін. "Зовнішня" 
сторона навантаження у найбільш загальному вигляді може 
бути представлена показниками сумарного об'єму роботи: 
загальний об'єм роботи в годинах, кількість тренувальних 
занять і змагальних стартів. Найповніше навантаження 
характеризуються із "внутрішньої" сторони, тобто за реакцією 
організму на виконану роботу. До таких показників 
належать: дані про біоелектричну активність м'язів; час 
рухової реакції; час виконання одиничного руху; величина 
та характер розвинутих зусиль; частота скорочення серця, 
дихання, серцевих викидів; вентиляція легенів; споживання 
кисню; швидкість накопичення та кількість лактату в крові. 

Змагальні навантаження у настільному тенісі поділя-
ються на навантаження, отримані у командних та особистих 
змаганнях. 

Стомлення - особливий вид функціонального стану 
людини, що тимчасово виникає під дією тривалої або інтен-
сивної роботи та призводить до зниження її ефективності. 
Стомлення виявляється у зменшенні сили та витривалості 
м'язів, погіршенні координації рухів, підвищенні витрат 
енергії при виконанні однієї і тієї ж роботи, сповільненні 
реакції та швидкості переробки інформації тощо. 

Гострі та хронічні форми стомлення можна звести до 
п'яти основних груп: фізіологічні; психологічні; медичні; 
матеріально-технічні; спортивно-педагогічні. 

Перевтома - сукупність стійких функціональних пору-
шень в організмі людини, що виникають внаслідок багато-
разово повторюваного надмірного стомлення, не зникають 
під час відпочинку і є несприятливими для здоров'я. Тривала 
перевтома - одна з причин розвитку перенапруження та 
різного роду захворювань. 

Щодо напруженої м'язової діяльності доцільно розріз-
няти явну втому, яка виявляється у зниженні працездатності 
та відмові від виконання роботи у заданому режимі внаслідок 
некомпенсованих зрушень у діяльності регуляторних і 
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виконавчих систем, та приховану (компенсовану), що відріз-
няється суттєвими змінами структури рухів, але ще не супро-
воджується зниженням працездатності завдяки використанню 
компенсаторних механізмів. 

Тренування в стані компенсованої втоми є ефективним 
для створення специфічних умов, адекватних діяльності 
спортсмена в змаганнях, коли він долає втому, прагне досягти 
високого спортивного результату. 

Відновлення - процес, що проходить, як реакція на 
втому, та спрямований на відновлення порушеного гомео-
стазу і працездатності. 

Відновлення після фізичних навантажень означає не 
тільки повернення функцій організму до вихідного або 
близького до нього рівня. 

Прогресуючий розвиток тренованості спортсмена є 
результатом того, що слідові реакції, які спостерігаються в 
організмі після окремих тренувальних навантажень, не зни-
кають повністю, а зберігаються і закріплюються. Виконання 
напруженої м'язової роботи пов'язане з витратами потенціалу 
функцій, його відновленням до передробочого рівня, надвід-
новленням і наступною стабілізацією на передробочому або 
близькому до нього рівні. Наявність цих етапів визначає 
коливання працездатності спортсмена. Розрізняють фази: 
зниження працездатності, її відновлення, надвідновлення 
(суперкомпенсації) та стабілізації. 

Проявлення, тривалість фаз коливання працездатності, 
фізіологічних, біохімічних і психологічних реакцій перебу-
вають у тісному взаємозв'язку зі специфікою виду спорту, 
спрямованістю та величиною навантажень, кваліфікацією, 
підготовленістю та функціональним станом спортсмена, його 
віком тощо. Зважаючи на це, особливої уваги потребує фаза 
суперкомпенсації - як одне із явищ, що лежать в основі 
формування довгострокових адаптаційних процесів. 

Суперкомпенсація - це реакція на навантаження, яка 
призводить до достатньо глибокого вичерпання функціональ-
них резервів організму, забезпечуючи виконання конкретної 
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роботи. Чим вища кваліфікація і підготовленість спортс-
менів, тим більшою мірою прояв фази суперкомпенсації 
залежить від глибини втоми та виснаження функціональних 
структур їхнього організму. У добре підготовлених спортс-
менів високої кваліфікації тільки граничні навантаження 
тренувальних занять або їх серія (2 -3 заняття упродовж дня) 
можуть призвести до виснаженої фази суперкомпенсації. 

Однією із важливих особливостей перебігу відновлюваль-
них процесів після тренувальних і змагальних навантажень 
є неодночасність (гетерохронність) відновлення різних показ-
ників до вихідного рівня. Окремі показники вегетативної 
нервової системи повертаються до передробочого рівня через 
30-60 с, відновлення інших може затягнутися до 3-4 хв. і 
більше. 

Участь у змаганнях, пов'язаних із великим психологіч-
ним навантаженням, часто призводить до того, що найбільш 
тривалим є відновлення психологічних функцій спортсмена. 

Поняття "адаптація" широко проникає до сфери спортив-
ної підготовки та змагальної діяльності. Ним користуються 
у теорії та методиці спорту, спортивній фізіології, морфо-
логії, біохімії, біомеханіці, психології. 

При визначенні адаптації треба враховувати, що її розу-
міють і як процес, і як результат: 

• адаптація використовується для позначення процесу, 
при якому організм пристосовується до чинників ЗОВНІШНЬОГО 

та внутрішнього середовища; 
• адаптацію пристосовують для позначення відносної 

рівноваги, яка встановлюється між організмом і середовищем; 
• під адаптацією розуміють результат пристосувального 

процесу. 
Поняття "адаптація" тісно пов 'язане з поняттям 

"стрес" - станом загального напруження організму, що 
виникає під час дії винятково сильного подразника. 

Охолодження та перегрів, дуже великі фізичні наван-
таження, захворювання призводять до розвитку у спортсмена 
стрес-синдрому з вираженою атрофією вилочкової залози 
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(тимуса), яка бере участь у кровотворенні та формуванні 
імунітету, з посиленням діяльності ендокринних залоз, 
перевагою в обміні речовин процесів розпаду. 

Можливі реакції двох видів: 
• перший - якщо збудник дуже міцний або діє довго, 

настає заключна фаза стрес-синдрому - виснаження; 
• другий - якщо збудник не перевищує пристосувальних 

резервів організму, відбуваються мобілізація та перерозподіл 
енергетичних і структурних ресурсів організму, активізуються 
процеси специфічної адаптації. 

У спортивному тренуванні та змагальній діяльності роз-
виток реакції першого виду спостерігається при плануванні 
надмірних навантажень, що не відповідають можливостям 
спортсмена, під час виступу в напружених змаганнях, які 
відрізняються значною тривалістю та виключно гострою 
конкуренцією. 

Реакція другого виду є основною, яка стимулює форму-
вання адаптації. 

Посилення дихання або перерозподіл кровотоку у 
відповідь на фізичне навантаження, посилення ЧСС при 
психічному збудженні тощо - це все термінові природні 
реакції. За допомогою тренування їх можна лише змінити, 
тоді як термінові набуті навички, наприклад складні технічні 
навички, формуються у процесі навчання та тренування. 

Довгострокова адаптація розвивається поступово, 
внаслідок тривалої та багаторазової дії на організм певних 
подразників: на ґрунті багаторазової реалізації термінової 
адаптації (поступового кількісного накопичення певних змін) 
організм набуває нову якість - із неадаптованого перетво-
рюється в адаптований. 

Застосування навантажень, які перевищують індивіду-
альні адаптаційні можливості людини, потребують надмірної 
мобілізації структурних і функціональних ресурсів і систем, 
призводить до адаптації, що виявляється у виснаженні та 
зношуванні функціональних систем, які несуть основне 
навантаження. Припинення тренування або використання 
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невеликих навантажень не може забезпечити підтримання 
досягнутого рівня пристосувальних змін, призводить до 
деадаптації - процесу, зворотнього до адаптації. Тобто адап-
таційні процеси в організмі людини розвиваються відповідно 
до характеру та величини впливу чинників зовнішнього 
середовища. 

Процес адаптації протікає нерівномірно: перші тижні 
після припинення тренування спостерігається значне зниження 
функціональних резервів адаптаційної системи, подальший 
процес адаптації сповільнюється. Важливо враховувати, що, 
чим швидше формується адаптація, тим складніше утриму-
вати досягнутий рівень і тим швидше вона втрачається після 
припинення тренування. Ця закономірність виявляється при 
оцінці ефективності методик розвитку різних фізичних якостей 
та функціональних можливостей систем організму, а також 
підготовленості спортсмена в цілому і може бути пов'язана з 
різними елементами структури тренувального процесу - етапами 
багаторічної підготовки, макроциклами, періодами тощо. 

4.4 Зміст різних сторін підготовки 

А). Фізична підготовка 
Загальна фізична підготовка 
Загальна фізична підготовка - це основа розвитку фі-

зичних якостей, рухових функцій гравців настільного тенісу, 
підвищення їх спортивної працездатності. 

Характеристика засобів і вправ, які доцільно використо-
вувати для підвищення рівня загальної фізичної підготов-
леності, розвитку рухових якостей гравців настільного тенісу 
на різних етапах їх підготовки; взаємозв'язок і поєднання 
загальної та спеціальної фізичної підготовки. 

Зміст програмного матеріалу з фізичної підготовки не 
змінюється протягом усіх років навчання, але на різних етапах 
тренування заняття з фізичної підготовки відрізняються за 
обсягом та інтенсивністю. Використання спеціальних вправ 
із настільного тенісу та їх комбінацій щодо якості засобу 
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фізичної підготовки визначається рівнем спортивної підготов-
леності гравців настільного тенісу і творчим підходом тренера. 

Стройові вправи: 
1. Поняття про стрій та команди. 
2. Шеренга, колона, дистанція та інтервал. 
3. Види строю - в одну та дві шеренги, у колону по 

одному, по двоє. 
4. Перешикування. 
5. Попередня та виконавча частина команди. 
6. Основна стійка. 
7. Дії у строю на місці та під час руху: шикування, 

вирівнювання строю, розрахунок в строю, повороти та на-
півобертання. 

8. Перехід з кроку на біг та з бігу на крок. 
9. Зміна швидкості руху. 
10. Зупинка під час руху кроком та бігом. 
11. Удосконалення навичок виконання стройових ко-

манд, перешикувань, поворотів, руху строєм, зупинок. 
Гімнастичні вправи: 
1. Для м'язів рук та плечового поясу. 
2. Без предметів - індивідуальні та у парах. 
3. Із набивними м'ячами: підіймання, опускання, 

перекидання з однієї руки на іншу, над головою, перед собою, 
за спиною, кидки та ловля; у парах, тримаючись за м'яч -
вправи на опір. 

4. Із гімнастичними палками, гантелями, гумовими 
амортизаторами. 

5. На приладах масового типу - виси, упори, розма-
хування у висах та упорах, підтягування, розгинання рук в 
упорі, лазання по канату. 

6. Із набивними м'ячами: лежачи на спині, а також 
обличчям донизу, згинання та підіймання ніг (м'яч затис-
нутий між ступнями ніг), вигинання, нахили, вправи з 
партнером. 

7. На гімнастичній стінці. 
8. Підйом із обертаннями. 
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9. Біг, стрибки, присідання з різних вихідних положень 
із ускладненнями. 

10. Стрибки вгору з прямого розбігу (з містка), зігнувши 
ноги, через планку (мотузку). 

11. Стрибки з підкидного містка в різних положеннях, 
із обертаннями. 

12. Опорні стрибки. 
13. Вправи з м'ячем. 
14. На гімнастичній лаві. 
13. Зі скакалкою. 
Акробатичні вправи: 
1. Групування навприсядки, сидячи, лежачи на спині. 
2. Перекат у групуванні, лежачи на спині (вперед, 

назад), із положення сидячи, з упору присівши та з основної 
стійки. 

3. Перекати вперед і назад, прогинаючись, лежачи на 
стегнах, спираючись і не спираючись. 

4. Перекати у групуванні та зігнувшись у стійці на 
лопатках. 

5. Стійка на лопатках із зігнутими та прямими ногами. 
6. Стійка на руках за допомогою партнера або спи-

раючись ногами об стінку. 
7. Перевороти вперед. 
8. Перевороти назад. 
9. Підготовчі вправи для містка. 
10. Місток за допомогою партнера та самостійно. 
11. Вправи на батуті. 
12. Сполучення акробатичних вправ у нескладні комбі-

нації. 
Легкоатлетичні вправи: 
1. Біг. 
2. Біг із прискоренням до 30-40 м. 
3. Низький старт і стартовий розбіг до 60 м. 
4. Повторний біг 2 -3 х 20-30 м. 
5. Естафетний біг (етапи до 40-50 м). 
6. Біг 60-100 м із перешкодами (4-10 перешкод). 
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7. Біг упереміжку з ходьбою. 
8. Кросовий біг. 
9. Стрибки через планку з поворотом на 90 та 180° із 

прямого розбігу. 
10. Стрибки вгору з розбігу способом "переступання". 
11. Стрибки у довжину з місця. 
12. Стрибки у довжину з розбігу способом "зігнувши 

ноги". 
13. Потрійний стрибок, багаторазові стрибки з місця та 

з розбігу. 
14. Кидки малого м'яча з місця в стінку чи щит на 

дальність відскоку, на дальність, на точність. 
15. Кидки дротиків і списа в ціль, а також на дальність 

із місця та з кроку. 
16. Кидки гранати з місця та з розбігу. 
17. Штовхання ядра. 
18. Багатоборства бігові, стрибкові, з кидками. 
19. Змішані багатоборства ( 3 - 7 видів). Змагання у 

багатоборствах. 
Спортивні ігри: 
1. Баскетбол і ручний м'яч 7x7. 
2. Ловля, передача, основні прийоми кидків м'яча у 

корзину та по воротах. 
3. Футбол і волейбол - основні прийоми. 
4. Бадмінтон - основні прийоми. 
5. Двосторонні ігри за спрощеними правилами. 
Рухливі ігри: 
1. "Гонка" м'ячів. 
2. "Квач". 
3. "Невід". 
4. Влучно в ціль. Рухлива ціль. 
5. Естафети - з м'ячем, бігом, стрибками, передачею, 

зустрічна естафета. 
6. "Третій - зайвий". 
7. "Мисливці та качки". "Перестрілки". Боротьба за 

м'яч. 
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8. Перетягування через лінію. Перетягування каната. 
9. "Викликай зміну". "Ловці". 
10. Естафета зі стрибками "Довга лоза". 
Ходьба на лижах і катання на ковзанах: 
1. Основні способи пересувань, поворотів, спусків, 

підйомів і гальмувань на лижах. 
2. Основні способи пересування, гальмування, поворотів 

і зупинок на ковзанах. 
3. Катання парами, трійками. 
4. Естафети, ігри. 
5. Біг на ковзанах на швидкість. 
6. Лижний крос. 

Силові вправи 
Вправи для м'язів рук і плечового поясу: 
- підтягування на поперечці; 
- згинання та розгинання рук в упорі лежачи на підлозі; 
- згинання та розгинання рук в упорі на брусах; 
- з гантелями: згинання рук, підіймання гантелей до 

плечей, обертання кистей, вижимання гантелей вгору, 
розведення рук набоки, нахили вперед із розведенням рук 
убоки, обертання у плечових суглобах, розведення рук убоки 
з поворотами тулуба (увага - на швидкість виконання). 

Вправи з гантелями для розвитку м'язів плечового поясу: 
- імітація атакуючого удару, накату, підрізки, імітація 

удар ів ракеткою із обтяженням (велика щільність , 
багаторазове повторення). 

Вправи для м'язів ніг: 
-підскоки на одній нозі, на двох ногах, у положенні 

навприсядки; 
- ходьба в положенні навприсядки; 
- б і г по сходинках (на швидкість); 
-присідання зі штангою на плечах; 
-стрибки зі штангою; 
- штанга на плечах - ковзний крок у положенні 

напівприсядки, переступання убоки, рух перехресним кроком. 
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Вправи для м'язів поперекової ділянки: 
-підіймання тулуба з положення лежачи; 
-підіймання ніг із положення лежачи; 
-підіймання тулуба вперед із положення лежачи на 

підлозі з піднятими ногами; 
-підіймання ніг у положенні вису на шведській стінці 

спиною до стіни. 

Вправи з набивним м'ячем: 
-передача м'яча з-за голови; 
- передача м'яча з положення сидячи з поворотом тулуба; 
-передача м'яча з положення лежачи; 
-передача м'яча ногами з положення лежачи. 

Вправи для розвитку швидкості та спритності: 
- б і г на короткі відрізки (8-15 м); 
- біг і ковзні стрибки зі швидкою зміною напрямку руху; 
-раптові випади з різних положень; 
-пробіжки з м'ячем (типу баскетболу, футболу); 
-рухливі ігри; 
- вправи зі скакалкою - 1 хв; 
- б і г по сходинках; 
- б і г на місці з високим підійманням стегна; 
- б і г із прискоренням; 
- біг із різною швидкістю (ЗО м - швидко, ЗО м - повільно); 
- б і г дрібним кроком із переходом на прискорення; 
-зустрічні естафети; 
- біг "змійкою"; 
-перехресний крок (ширина 2,5 м, 5 х ЗО с); 
- імітація боксерських ударів находу; 
-повороти тулуба в положенні сидячи (4 х ЗО с); 
-стрибки у боки; 
-пересування боком (20 м за 25 с, 1 - 3 цикли); 
-пересування боком стрибками; 
- стрибки через гімнастичну лаву в максимальному темпі; 
-стрибання на лаву однією чи двома ногами у макси-

мальному темпі. 
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Вправи для розвитку витривалості: 
- б і г на 100 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; 
- перемінний біг (крос 12 хв) із обумовленою дистанцією; 
- біг із прискоренням 50 м + повільний біг 50 м (10 разів); 
-швидкий біг ЗО м + повільний біг 50 м (15 разів); 
-ведення м'яча (баскетбол або футбол) - 5 хв; 
- ходьба "ялинкою"; 
- вправи зі скакалкою - 3 хв; 
- б і г із імітацією ударів по м'ячу з поворотом тулуба 

(З хв); 
- к и д к и баскетбольного м'яча (3 хв); 
- кидки набивного м'яча (вага 2 кг) із поворотом тулуба; 
- к и д к и набивного м'яча вбік, з-за голови. 

Вправи для розвитку гнучкості: 
- ходьба випадами; 
-пружисті присідання у положенні випаду, напівшпагату; 
- махові рухи руками, ногами у різні боки з амплітудою, 

що поступово збільшується; 
- те ж саме, але з невеликими навантаженнями; 
- пружисті нахили тулуба вперед, убоки, назад, обертання 

з різних позицій; 
- т е ж саме з навантаженням; 
- т е ж саме з партнером, із самозахватом, із предметами 

(булава, м'яч, гімнастична палка тощо). 

Вправи для розвитку стрибучості: 
- стрибки вбік і через гімнастичну лаву на одній та двох 

ногах; 
- стрибки на місці, ноги нарізно, руки торкаються носків; 
- стрибки на місці з підтягуванням ніг до грудей, стрибки 

з прогинанням назад (можна з перешкодою); 
- стрибки на одній нозі на пальцях з багаторазовим 

повторенням (з обумовленою відстанню); 
- т е ж саме з навантаженням; 
-стрибки зі скакалкою; зі скакалкою, зігнувши ноги; 
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-стрибки з розбігу та з місця у висоту та довжину; 
-потрійний стрибок; 
— діставання речей, підвішених на висоті, поштовхом 

однією та двома ногами; 
- біг і стрибки по сходинках або вгору в заданому ритмі 

та темпі. 

Б). Спеціальна фізична підготовка 
У сучасному настільному тенісі спортсмен високого кла-

су повинен володіти високим рівнем розвитку спеціальних 
фізичних якостей (швидкість реакції, відчуття м 'яча , 
швидкість ударних рухів, швидкість пересувань). 

Більшість вправ можуть використовуватися на всіх 
етапах багаторічної підготовки спортсмена, бо з розвитком 
ігрових умінь і загальних фізичних якостей прогресують темп 
виконання і складність вправ зі спеціальної фізичної під-
готовки, які виконуються упродовж усього тренувального 
процесу на вищому рівні та забезпечують більший трену-
вальний ефект. 

Спеціалізовані вправи: 
1. Стрибки з місця у довжину, вбік, вгору, через 

гімнастичну лаву. 
2. Багатоскоки на одній нозі, з ноги на ногу, поштовхом 

двома ногами. 
3. Стискання в долонях тенісного м'яча. 
4. Підскоки з навантаженнями. 
5. Присідання на одній нозі - "пістолетик". 
6. Обертання кистю з ракеткою із обтяженням. 
7. Жонглювання м'ячем однією, двома руками. 
8. Вправи з м'ячем і ракеткою. 
9. Імітація ударів із ракеткою, без ракетки, з ракеткою 

із обтяженнями, біля стола, стінки, дзеркала, з тренажерами. 
10. Імітація нападаючих ударів із набивним м'ячем. 
11. Гра обтяженою ракеткою (манжетами, паском). 
12. Гра у "крутилку" в один бік, у другий за рахунок 

пересування на двох або одній нозі. 
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13. Гра двома ракетками, гра "неігровою" рукою. 
14. Гра на двох столах. 
15. Гра двома м'ячами. 
16. Гра одного проти двох або трьох спортсменів. 
17. Естафети та ігри з елементами гри у настільний 

теніс. 
18. Вправи для пальців рук. 
Вправи для розвитку швидкості реакції: 
1. Реакція на непередбачену зміну напрямку руху м'яча 

(виконується з контрнакатів). 
1.1. Партнер А, що знаходиться у поліпшених умовах 

(отримує м'ячі у заздалегідь обумовленому напрямку та 
визначеної довжини польоту), за попередньо обумовленою 
черговістю (1, 2, 3 і т.д.) посилає м'яч у вільному напрямку. 

1.2. Партнер А, що знаходиться у поліпшених умовах, 
заздалегідь визначений за черговістю (1, 2, З і т.д.) м'яч 
посилає різким ударом у будь-якому напрямку. 

1.3. Партнер А, що знаходиться у поліпшених умовах, 
усі м'ячі подає накатами в будь-якому напрямку. 

1.4. Те ж саме в умовах гри на рахунок. Той, хто подає, 
виступає як партнер А. Усі подачі - накатом. 

2. Реакція на раптову зміну довжини польоту м'яча 
(виконується з контрнакатів): 

2.1. Партнер А, що знаходиться у поліпшених умовах, 
будь-який за черговістю м'яч спрямовує коротше (не далі 
середини стола), і Партнер Б повинен перейти від накату до 
атакуючого удару. 

2.2. Те ж саме, але виконується двома спортсменами 
одночасно. 

3. Реакція на раптову зміну характеру обертання м'яча 
(виконується з контрнакатів). 

3.1. Партнер А, що знаходиться у поліпшених умовах, 
за обумовленою заздалегідь черговістю посилає м'яч, зміню-
ючи характер його обертання. 

4. Удосконалення реакції за рахунок підвищення частоти 
ударів. 
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4.1. Тренажер-робот викидає м'яч у заздалегідь обумов-
леному напрямку з частотою, що перевищує ігрову. 

4.2. Тренер (партнер) викидає велику кількість м'ячів 
із заздалегідь обумовленою зміною напрямків або характеру 
обертань. Частота перевищує ігрову. 

4.3. Тренер (партнер) викидає велику кількість м'ячів 
у передбачених напрямках і з різним характером обертань. 
Частота перевищує ігрову. 

4.4. Можливе ускладнення вправ за рахунок: 
- вирішення складніших завдань залежно від рівня 

розвитку різних видів реагування; 
-пристосування їх для одноразового реагування обох 

партнерів: виконання їх в умовах гри на рахунок. 
Можна використовувати ці вправи з обмеженням часу 

реагування за рахунок раптової появи м'яча (стіл розділяється 
непрозорою перебіркою висотою близько 1 м із прорізом 
приблизно 20 см для м'яча, що летить). 

Поряд із розвитком швидкості реакції на непередбачену 
зміну напрямку, довжину польоту м'яча, характер його 
обертання та частоту літання суттєве значення має спосте-
реження за підготовчими діями спортсмена та зміною позиції 
суперника. Для цього рекомендуються вправи, перелічені у 
п. 1.4. їх треба виконувати у спеціальних окулярах, нижня 
половина яких затулена темним непрозорим папером або 
тканиною. 

Вправи для розвитку відчуття м'яча: 
1. Вправи на точність багаторазового виконання техніч-

них елементів: 
- в одному напрямку та темпі, з однієї зони; 
- у різних напрямках; 
- у різному темпі; 
- з різних зон; 
- у сполученні різних напрямків, темпів, зон. 
2. Вправи на зміну висоти траєкторії польоту м'яча (для 

контролю за кількістю виконання вправи може змінюватися 
висота сітки). 
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3. Вправи зі зміною довжини польоту м'яча. Можливі 
ускладнення цих вправ, створення нових на ґрунті сполучення 
вищенаведених, сполучення різних видів вправ, виконання 
їх в умовах гри на рахунок. 

Вправи для розвитку швидкості пересування: 
1. Гра зі своєї половини стола одним видом удару (тільки 

справа чи зліва). 
2. Гра з однієї точки стола (по черзі справа, зліва). 
3. Гра удвох на двох столах. 
4. Гра на двох зсунутих столах. 
5. Пересування у парі. 
6. Переміщення у 3-метровїй зоні з імітацією ударів у 

завершальних точках переміщення (у год.). 
7. Переміщення у 4-метровій зоні з імітацією ударів у 

завершальних точках переміщення (у год.). 
Вправи для розвитку швидкості ударних рухів: 
1. Удари по "свічках". 
2. Те ж саме, але з тренажером-роботом або з великою 

кількістю м'ячів. 
3. Удари з обтяженням окремих частин руки (важка 

ракетка, навантаження на м'язи кисті, передпліччя). 
4. Імітація ударів ракеткою із обтяженням. 
5. Статичні імітаційні удари з додатковим зусиллям 

під час прискорення. 
6. Обертання ракеткою велосипедного колеса із закріп-

леною віссю. 
7. Багаторазові удари атакуючого характеру (вправи з 

великою кількістю м'ячів). 
Творче використання наведених комплексів вправ із 

спеціальної фізичної підготовки дозволяє створити безліч 
тренувальних вправ. Це в тренуваннях використовуються 
як окремі вправи (для вирішення одного завдання), так і 
сполучені (для вирішення відразу декількох завдань), тому 
точне погодинне планування розділів навчально-тренувальної 
роботи носить відносно умовний характер. 
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В). Техніко-тактична підготовка 

Технічна підготовка 
Техніка настільного тенісу - це комплекс спеціальних 

засобів, потрібних спортсменові для успішного ведення гри. 
Техніка гри дає можливість вирішувати конкретні 

тактичні завдання в різних ігрових ситуаціях. 
Враховуючи особливості діяльності гравців у настільний 

теніс, усі спеціальні рухи та спеціалізовані положення класи-
фікуються на чотири групи: 1 - вихідне положення (стійки); 
2 - способи тримання ракетки; 3 - пересування; 4 - технічні 
прийоми. 

Вихідне положення: 
- правобічне - з півобертом лівим боком до суперника; 
-нейтральне - обличчям до столу; 
- лівобічне - з півобертом правим боком до суперника. 
Способи тримання ракетки (захвату): 
- горизонтальний (європейський); 
-вертикальний (азійський). 
Способи пересування гравців: 
- безкроковий - без перенесення центру ваги, з невеликим 

перенесенням центру ваги, з повним перенесенням центру ваги; 
- к р о к а м и - випадами, переступанням, приставними, 

перехресними; однокроковим; 
- стрибками - з двох ніг на дві, на одну; з однієї ноги 

на другу. 
Кидки - з правої, з лівої ноги, з поворотом тулуба, з 

нахилом тулуба вперед, у боки. 

Технічні прийоми 
До основних технічних прийомів належать: удар-подача; 

удар-накат; удар-підрізка; удар "топ-спин"; удар "свічка"; 
удар-підставка. Усі технічні прийоми виконуються справа 
та зліва. їх розрізняють за: 

- довжиною траєкторії польоту м'яча - коротка, середня, 
довга, скорочена; 
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- місцем виконання технічної дії - з ближньої, дальньої, 
середньої зони; з лівої, з правої частини столу, із середини; 

- рухом частини руки - кистьовий, ліктьовий, плечовий; 
-висотою траєкторії польоту м'яча - висока, низька, 

нормальна, що зависає; 
- характером обертання м'яча - плоске, бокове, змішане, 

з нижнім і верхнім обертанням; 
-напрямком виконання технічної дії - по діагоналі, по 

прямій, у середину; 
-моментом виконання ударів - із напівльоту, у най-

вищій точці відскоку, який підіймається і спадає; 
- с и л о ю виконання технічної дії - сильна, середня, 

слабка, пригальмована; 
- швидкістю польоту м'яча - повільна, середня, швидка. 

Вправи для засвоєння технічного прийому 
Показ у цілому, частинами. 
Вихідне положення. Положення рук, ніг, тулуба, ра-

кетки. Кути згинання у суглобах. 
Пояснення призначення прийому. Характер обертання. 

Вивчення руху в цілому (імітація). Пояснення та вивчення 
частинами. Пояснення функцій руху окремих частин руки 
та тулуба. Пояснення контакту м'яча з ракеткою та місця 
удару по ракетці. Залік із теорії виконання технічного 
прийому. 

Робота кисті (імітація під час гри). Робота передпліччя 
(імітація під час гри). Робота плеча (імітація під час гри). 
Робота тулуба (імітація під час гри). Поєднання рухів кисті 
та передпліччя. Поєднання руху передпліччя з прискоренням 
та перенесенням центру ваги тіла. 

Тактична підготовка 
Тактична підготовка - це удосконалення раціональних 

прийомів вирішення завдань, які виникають у процесі змагань. 
Тактика гри - складова майстерності спортсмена, завдан-

ням якої є доцільне застосування засобів, способів і форм 

37 



ведення гри проти конкретного суперника і за конкретних 
умов для досягнення поставленої мети. 

Засоби ведення гри - технічні прийоми. Способи ведення 
гри - тактичні комбінації. Форми ведення гри - це зовнішній 
прояв тактичних дій. 

За засобами, способами та формами ведення гри 
тенісисти поділяються на нападаючих, захисників і гравців 
комбінованого стилю (універсали). 

Тактична майстерність гравців у настільний теніс зале-
жить від технічної підготовленості, тактичного мислення і 
змагального досвіду. Рівень тактичної майстерності значною 
мірою пов'язаний зі здібностями спортсмена швидко оціню-
вати ігрову ситуацію та прогнозувати розвиток подій, умінням 
коректувати власні дії. Тактика гри базується на захопленні 
та перейманні ініціативи. 

Напрямок тактичної підготовки - вивчення тактичних 
комбінацій, розвинення здібностей діяти самостійно у різних 
ігрових ситуаціях. 

Для удосконалення тактики гри потрібно: 
-орієнтуватися на практичне вирішення тактичних завдань; 
-добирати вправи для моделювання техніко-тактичних 

варіантів гри; 
-чергувати тактичні варіанти гри та комбінації; 
- п і д час тренувань використовувати вправи, запозичені 

зі змагальної діяльності (модельні); 
-добирати вправи щодо індивідуалізації тренувального 

процесу. 

Тактика подач 
Подача - технічний прийом, із якого починається так-

тична атака. Вона відіграє важливу роль у побудові тактики 
гри. 

Подачі належать до активних засобів нападу та боротьби 
за ініціативу. Більшість гравців у настільний теніс вправно 
використовують свою перевагу на подачах. Щоб подача була 
ефективною зброєю нападу, кожний гравець повинен досконало 
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оволодіти всіма способами подач і використовувати їх за-
лежно від конкретних обставин. Подача має відрізнятися 
точністю та силою польоту м'яча зі зміною напрямку його 
обертання, динамічністю, різноманітністю, бо цей технічний 
прийом є початком побудови тактичної комбінації. 

Тактика одиночної гри 
Спортсмен до початку зустрічі повинен мати уявлення 

про ігрові та психологічні особливості свого суперника. Під 
час складання тактичного плану потрібно враховувати рівень 
фізичної підготовленості суперника, його психологічні 
особливості та слабкі сторони, вивчити особливості стилю 
гри та відпрацювати тактичні варіанти. 

Тактика парної гри 
Успіх у парних іграх залежить від правильного підбору 

партнерів та їх зіграності. Важливо, щоб гравці добре 
розуміли один одного і знаходили загальні тактичні рішення. 

Під час комплектування пар потрібно враховувати манеру, 
стиль гри, зони, в яких грають партнери, їх взаємодії при 
пересуваннях. Тактика гри припускає використання гнучкого 
маневрування відповідно до умов, які змінюються у процесі гри. 

Теоретична підготовка 
І. Стислі відомості про розвиток настільного тенісу 
A. Характеристика особливостей гри в настільному 

тенісі, її місце та роль у системі фізичного виховання. 
Історія розвитку настільного тенісу. Основні етапи роз-

витку. Еволюція правил змагань. Шляхи розвитку настільного 
тенісу в Україні. Результати виступів українських спортс-
менів на міжнародній арені. 

Б. Міжнародні спортивні організації та їх діяльність. 
Виконання розрядів та нормативних вимог. Сучасний стан роз-
витку настільного тенісу. Змагання в Україні, юнацькі змагання. 

B. Проведення чемпіонатів України, Європи, світу. 
Настільний теніс - олімпійський вид спорту. 
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II. Правила гри у настільний теніс. Організація та про-
ведення змагань 

A. Правила змагань. Види змагань. Вік учасників 
змагань. Допущення до змагань. 

Права та обов'язки учасника змагань. Одяг учасника 
змагань. Права та обов'язки представника, тренера, капітана 
команди. 

Б. Правила гри. Обладнання та інвентар у настільному 
тенісі. Правила гри, термінологія. Правило прискорення гри. 

B. Особливості суддівства міжнародних змагань. Суд-
дівська колегія, її і права та обов'язки. Доповнення до правил 
змагань. 

Г. Підготовка та проведення змагань. Системи прове-
дення змагань: колова, олімпійська, комбінована, кубкова. 

Суддівська колегія. 
Методика: нарада представників, заявки, жеребкування, 

календар ігор, положення про змагання, рейтинг, офіційні 
документи, звіти головного судді та судді за рейтингом, 
протести та порядок їх подання, штрафи. 

III. Будова та функції організму людини. 
A. Відомості про будову та функції людського організму: 

кістки, суглоби, зв'язки, м'язи; скорочення та розслаблення 
м'язів; органи дихання, кровообігу, травлення, чуттів, нервова 
система. Газообмін та обмін речовин. 

Б. Вплив фізичних вправ на організм: на збільшення 
м'язової маси, рухливості суглобів, на функціональний стан 
органів і систем організму. 

B. Спортивне тренування як процес удосконалення 
функцій організму: стомлення та перевтома; працездатність; 
дозування тренувального навантаження залежно від віку, 
статі та рівня фізичної підготовленості спортсмена; розумне 
поєднання праці з відпочинком - відновлення енергетичних 
витрат; вплив тренувальних та змагальних навантажень; 
поняття "інтенсивність навантаження", "функціональні 
можливості", "тижневі тренувальні цикли та періодизація". 
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Г. Всебічний розвиток організму: оздоровча та приклад-
на спрямованість різнобічної підготовки, впровадження 
регулярних занять фізичними вправами у повсякденне життя. 

IV. Гігієна, лікарський контроль та самоконтроль 
A. Поняття про гігієну та санітарію: догляд за тілом, 

ротовою порожниною, зубами; гігієнічні вимоги до одягу та 
взуття при заняттях настільним тенісом; загальний режим 
дня, гігієна сну, харчування; використання природних 
чинників у загартуванні організму; шкідливість, паління та 
вживання алкогольних напоїв; регулювання маси тіла спортс-
мена, масаж і самомасаж. 

Б. Ушкодження: причини та профілактика; перша допо-
мога при ударах і розтягненнях зв'язок; рани та їх різновиди; 
засоби зупинки кровотечі; дія високої температури - опік, 
сонячний удар; дія низької температури: переохолодження, 
обмороження; перша допомога потерпілим, перев'язки, 
застосування штучного дихання, переміщення потерпілих. 

B. Спільна робота лікаря, тренера, спортсмена: всебічне 
обстеження медико-біологічного та педагогічного спряму-
вання, аналіз даних медичного контролю, профілактично-
відновлювальні заходи. 

Г. Самоконтроль: поняття про здоров'я та хворобу, 
врахування об'єктивних та суб'єктивних показників (вага, 
динамометрія, спірометрія, пульс, сон, апетит, працездат-
ність, загальний стан і самопочуття); щоденник самоконтролю 
спортсмена. 

V. Загальна та спеціальна фізична підготовка. 
Поняття про загальну та спеціальну фізичну підготовку. 

Засоби розвитку спритності, гнучкості, швидкості, сили, 
стрибучості, витривалості. Розвиток фізичних якостей, 
потрібних для зростання майстерності гравців у настільний 
теніс. Спеціальна розминка й імітація ударних рухів та 
пересувань спортсмена. 

VI. Засади техніки й тактики гри у настільний теніс 
А. Поняття про техніку гри. Аналіз техніки виконання 

прийомів гри. Спосіб навчання окремих технічних прийомів. 
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Підготовчі вправи та вивчення основних прийомів гри. Прин-
ципи послідовності вивчення ударів. Роль імітаційних ударів. 
Класифікація вправ. Поняття про доцільну техніку. Помилки 
при виконанні технічних ударів та їх причини, усунення 
помилок. 

Б. Поняття про тактику гри. Залежність тактичної 
підготовки від технічної, фізичної, психологічної підготовки. 
Засвоєння засад тактики гри в одиночному та парному 
розрядах. Особливості тактичної підготовки в заняттях із 
початківцями. Удосконалення тактики. Планування ігрових 
дій. Класифікація тактичних побудов і систем. 

В. Поняття про навчання та тренування. Організація 
та проведення занять. Стратегія й тактика, тенденції розвитку 
настільного тенісу, прогнозування щодо його техніки й тактики. 

VII. Настанови гравцям перед змаганнями та розгляд 
проведених ігор 

A. Завдання та призначення майбутніх змагань. Вивчення 
умов, у яких відбудуться змагання, розробка індивідуальних 
завдань кожному гравцю з настільного тенісу. Характеристика 
суперника, особливості його гри. Тактичний план гри. 
Настанови на гру, їх залежність від характеру змагань. 

Б. Розгляд ігор. Помилки щодо техніки й тактики гри. 
Загальна оцінка гри. Підсумки гри. Виконання тренерських 
вказівок. Розгляд показників змагальної діяльності та допу-
щених помилок. Виконання тактичного плану. Завдання 
після закінчення змагань. 

B. Вивчення досвіду гравців вищої спортивної квалі-
фікації щодо проведення настанов на гру та розгляду 
проведених ігор. Аналіз матеріалів із записом ігор. 

VIII. Планування спортивного тренування 
Значення та завдання планування, обліку та педаго-

гічного контролю. Перспективне планування. Індивідуальний 
перспективний план. 

Поточне планування. Періодизація підготовки у настіль-
ному тенісі. Завдання та зміст тренування у підготовчому та 
змагальному періодах. Індивідуальний план на макроцикл. 
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Оперативне планування. Планування тренування в 
окремих періодах річного макроциклу. Індивідуальний план 
тренування в окремих мезо- та мікроциклах. 

Педагогічний контроль. Облік тренування. Щоденник 
тренування гравця з настільного тенісу. Журнал роботи тренера. 

IX. Виховання морально-вольових якостей та психо-
логічна підготовка гравців із настільного тенісу 

Стисла характеристика морально-вольових якостей, їх роль 
у підготовці гравця із настільного тенісу. Виховання волі, 
активності, дисциплінованості, працелюбності, уваги, терпіння, 
наполегливості дотримання режиму. Розвиток спеціалізованого 
сприйняття, уваги, швидкості рухової реакції, координації рухів. 

Особливості проявлення вольових якостей гравців у 
настільному тенісі, їх взаємозв'язок із емоційною стійкістю. 

Індивідуальний підхід. Участь у змаганнях як перевірка 
морально-вольових і психологічних якостей спортсмена. 

Методи та засоби розвитку вольових якостей гравців 
із настільного тенісу. Особливості психологічної підготов-
леності гравців різного стилю гри. 

Психологічна підготовка у різні періоди тренування. 
Значення психологічного настрою на змаганнях. Особливості 
роботи з тенісистами різного віку. Індивідуальна підготовка 
залежно від особливостей типу вищої нервової діяльності 
спортсмена. 

Г). Психологічна підготовка 
У підґрунті психологічної підготовки лежать, з одного 

боку - психологічні особливості виду спорту, з іншого -
психологічні особливості спортсмена. Чим більша відповід-
ність між ними, тим швидше можна сподіватися на високі 
результати гравців із настільного тенісу. 

У психологічній підготовці можна виділити: 
-базову психологічну підготовку; 
-психологічну підготовку до тренувань (тренувальну); 
- змагальну психологічну підготовку, яка своєю чергою 

поділяється на гіередзмагальну, змагальну і післязмагальну. 
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Базова психологічна підготовка передбачає: 
- розвиток важливих психічних функцій і властивостей -

уваги, відчуттів, мислення, пам'яті, уявлення; 
-розвиток професійно важливих здібностей - коорди-

нації, емоційності реакції на рухомий об'єкт, а також здатності 
до самоаналізу, самокритичності, вимогливості до себе; 

- формування значущих моральних та вольових якостей -
закоханості у вид спорту, цілеспрямованості, ініціативності; 

-психологічну освіту - формування системи спеціаль-
них знань про психіку людини, її психічний стан, методи 
формування потрібного стану та засоби подолання того чи 
іншого несприятливого стану; 

- формування здатності регулювати психічний стан, 
зосереджуватися перед грою, мобілізувати сили під час гри, 
протистояти несприятливим впливам зовнішнього середовища. 

Психологічна підготовка до тренування передбачає 
формування: 

-значущих мотивів напруженої тренувальної роботи; 
- прихильного ставлення до спортивного режиму, трену-

вальних навантажень та вимог; 
-готовності до важкої, часом одноманітної та тривалої 

роботи. 
Загальна психологічна підготовка починається задовго 

до змагань, опирається на базову підготовку і повинна 
вирішувати такі завдання: 

-формування значущих мотивів змагальної діяльності; 
- опанування методики формування стану бойової 

готовності до змагань, упевненості в собі; 
- удосконалення методики саморегуляції психічного 

стану; 
- формування емоційної стійкості до змагальних стресів; 
- збереження нервово-психічної свіжості, профілактика 

перенапружень. 
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Засоби та методи психологічної підготовки 
1. Постановка перед спортсменом важливих, але 

здійсненних завдань. 
2. Переконування спортсмена в його великих можли-

востях, схвалення його спроб досягти успіху, заохочування 
досягнень. 

3. Бесіди, переконування, роз'яснення, приклади видат-
них спортсменів. 

4. Заохочування та покарання. 
5. Особистий приклад. 
6. Спонукання до діяльності, доручення, громадсько-

корисна робота. 
7. Обговорення в колективі, команді, спортивній школі. 
8. Регулярне застосування тренувальних завдань, іцо 

являють собою як об'єктивні, так і суб'єктивні труднощі 
для спортсменів. 

9. Проведення тренувань у складних умовах. 
10. Перевиконання будь-якого завдання порівняно з 

попереднім заняттям (у кожному виді підготовки). 
11. Проведення спільних занять менш підготовлених 

гравців із більш підготовленими, молодших зі старшими. 
12. Участь у контрольних іграх із сильнішими або 

слабшими супротивниками. 
13. Ігри з обмеженнями, з гандикапом. 
14. Вивчення спеціальної літератури, самоспостере-

ження, самоаналіз. 
15. Навчання прийомів саморегуляції психічного стану: 

зміна думок за бажанням, самонавіяні підкорення, заспокій-
лива та активізуюча розминка, дихальні вправи. Багаторазове 
виправлення у застосуванні засвоюваних прийомів. 

16. Акцентування уваги на психічних функціях та 
якостях, що можна розвивати. 

17. Конкретизація завдань на кожні змагання, їх 
коригування за потребою. 

18. Розробка комплексу дій спортсмена перед грою, після 
гри. 
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19. Удосконалення саморегуляції психічного стану в 
модельних ситуаціях - під час навчання чи контрольних 
ігор. 

20. Об'єктивна оцінка якості виконаної тренувальної 
роботи, ігрової особистої та командної діяльності, загальної 
особистої готовності до змагань. 

21. Розгляд особистих помилок і дій, шляхів їх усунення. 
Особливий розділ психологічної підготовки в групах 

спортивного удосконалення і вищої спортивної майстерності -
вивчення особливостей змагальної психології: 

- психологія єдиноборства; 
- психологія конкуренції; 
-психологія командної боротьби; 
-психологія парної гри; 
-особливості змагальної психології за умови викорис-

тання різних систем проведення особистих змагань (колова, 
"олімпійська", комбінована, кубкова); особливості змагаль-
ної психології в разі застосування різних особливостей стилю 
гри та матеріалу ракетки суперника. 

Ґ). Змагальна практика 
Спортивні змагання є головним чинником, який визначає 

всю систему організації та методики підготовки спортсменів до 
ефективної змагальної діяльності. У змаганнях виявляються 
ефективність організаційних і матеріально-технічних засад 
спортивної підготовки, системи відбору і виховання резерву для 
олімпійського спорту, кваліфікація тренерських кадрів, рівень 
наукового та методичного забезпечення підготовки тощо. 

Залежно від мети, завдань, форм організації, складу 
учасників спортивні змагання поділяються на підготовчі, 
контрольні, підвідні (модельні), відбіркові та головні. Зма-
гання вирішують завдання відбору спортсменів для участі у 
найважливіших змаганнях, є ефективним засобом удоско-
налення різних сторін їх підготовленості. 

Офіційні змагання завершують етапи підготовки, дозво-
ляють оцінити систему підготовки спортсменів. 
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Вправи для удосконалення гри на рахунок 
У грі на рахунок можна використовувати додаткові умови 

та правила, які сприяють виконанню тенісистами сучасних 
тактичних вимог, вихованню в них бійцівських якостей. 

1. Гра з визначенням переможця за кількістю виграних 
серій подач. За перемогу в серії своїх подач спортсмен 
отримує очко. За поразку в серії своїх подач і виграш у серії 
подач супротивника очки не нараховуються. 

2. Гра з контрольним розігруванням очка. 
За поразки контрольного очка всі очки, виграні у серії 

до нього, "згорають". Контрольний розіграш очка може бути 
призначений за умови гри першим, другим, третім, четвертим, 
п'ятим. 

3. Гра за правилами 4 ударів. 
4. Гра з балами. 
За виграні м'ячі спортсмену, що подає, нараховуються 

бали: за виграш з подачі - 5 балів, за виграш другим після 
подачі ударом - 4, за виграш третім після подачі ударом - З, 
четвертим - 2, п'ятим і більше - 1 бал. 

Щоб стимулювати активність спортсмена, що приймає, 
можна нарахувати йому 2 бали, за кожний виграш на подачі 
суперника не пізніше свого третього удару. Рахунок краще 
вести шляхом підраховування різниці у балах, щоб не оперу-
вати великими числами. 

5. Командна гра на одному столі з вибуванням після 
першого програного розіграшу. 

Спортсмени поділяються на дві команди (по 5-7 чол. у 
кожній), приблизно рівні за силами. Два перших суперника 
(за визначенням капітанів) розігрують тільки одне очко. 
Переможець залишається біля столу, а місце переможеного 
займає інший спортсмен його команди. Партія вважається 
виграною після виходу з гри всіх спортсменів однієї із команд. 
Подача через раз. Кількість партій - 3, 5, 7 і т.д. 

6. Двоє проти двох на двох столах. Рахунок ведеться 
звичайним способом. Кожна пара суперників починає на 
окремому столі та розігрує дві серії подач (свою та чужу), 
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після чого одна з команд-двійок міняється місцями. Розігру-
ються ще дві серії подач, після чого вже друга міняється 
місцями і т.д. - до перемоги на кожному столі. Команда-
переможниця визначається за сумарною різницею очок на 
двох столах. 

7. Гра з посекундним заміром часу та розглядом прове-
дених партій. 

Тривалість партій може бути скорочена, щоб зіграний 
відрізок було легше відновити в пам'яті. 

Теми для аналізу проведених і майбутніх зустрічей, 
окремих партій 

Визначити можливості та задуми суперника. Порівняти 
ефективність різних варіантів ведення гри. Запам'ятати 
інформацію про окремі деталі боротьби: 

- я к у ракетку застосовує суперник, як проявляються її 
властивості; 

— особливості техніки ударів суперника, помилки у 
техніці виконання ударів та їх використання у грі; 

- в якому напрямку краще пересувається суперник -
зліва-направо. справа-наліво, назад-уперед; 

- я к а початкова позиція суперника - близько, далеко 
від столу, правіше або лівіше середини столу, права стійка 
чи ліва; 

— які подачі завдають супернику особливих труднощів; 
— яких саме дій (ударів, подач, комбінацій) побоюється 

суперник, чим він їх намагається нейтралізувати; 
— які висновки можуть зробити суперник та його тренер 

у перерві між партіями (зустрічами), як, зважаючи на це, 
можна змінити хід гри. 

Д). Інструкторська та суддівська практика 
Упродовж усього періоду навчання тренер готує собі 

помічників шляхом залучення тенісистів старшого віку до 
організації занять із молодшими. Перед гравцями з настіль-
ного тенісу старшого віку ставляться такі вимоги: 
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- вміти самостійно проводити розминку, заняття із 
ЗФП, навчати техніки вправ, проводити заняття з групами 
початкової підготовки та навчально-тренувальними; 

- знати правила змагань, 4-7 разів на рік здійснювати 
суддівство, проводити внутрішньошкільні змагання; 

-отримати звання "Суддя зі спорту". 
Під час спеціалізованої підготовки потрібно організувати 

спеціальний семінар із підготовки громадських тренерів і 
суддів. По закінченні семінару має бути складений залік 
або іспит із теорії та практики, що оформлюється Протоко-
лом, де кожному виставляються оцінки з теорії та практики, 
а також загальна оцінка. 

Присвоєння звання "Інструктор зі спорту" проводиться 
наказом або розпорядженням по спортклубу. 

Навчальний план семінару з підготовки суддів 
з настільного тенісу 

Кількість 
годин 

Історія та сучасний стан настільного тенісу 2 
Стислі відомості про організм людини 2 
Гігієна. Лікарський контроль З 
Організація роботи секції 2 
Загальні засади, методи навчання та тренування 4 
Правила гри у настільному тенісі 4 

Разом 17 

Техніка й тактика настільного тенісу, методика 
навчання та тренування 8 
Методика загальної та спеціальної 
фізичної підготовки 5 

Разом 13 

49 



Практичні заняття 
Інструкторська практика 
Практика проведення змагань 

8 
2 

Разом 10 
Усього: 40 

4.5 Структура тренувального процесу 
Головна умова підготовки гравців високого класу -

постійні тренування. Від початку навчання до закінчення 
юнацького віку минає 8-10 років. Цей час поділяється на 
три етапи: початкового навчання, формування і зростання 
майстерності. Останній етап починається в юнацькому віці. 
Основна його частина припадає на більш зрілі роки. 

На етапі формування спортивної майстерності здійсню-
ється становлення стилю гри. Головним змістом занять стає 
детальне відпрацювання прийомів і доведення їх до авто-
матизму. Значну роль починають відігравати змагання. 

Тут виділяють два напрямки тренувальної роботи: 
-тренування, пов'язані з підготовкою до змагань; 
- тренування, спрямовані на підвищення рівня спор-

тивної майстерності. 
Мета тренувань, пов'язаних із підготовкою до змагань, -

досягнення високого рівня підготовленості. Головна увага 
приділяється удосконаленню технічних прийомів. Фізична 
підготовка спрямована на удосконалення спеціальних ігрових 
якостей тенісиста. Обсяг та інтенсивність тренувального 
навантаження підтримуються на рівні майбутніх змагань. 

Фізична підготовка у передзмагальний період спрямована 
на підтримку досягнутого рівня підготовленості. З наближенням 
змагань обсяг тренувань зменшується, а їхня інтенсивність 
зростає. Зміст тренування стає більш індивідуально спрямованим. 
У змагальному обсязі тренувань зростає кількість ігор на рахунок. 

Річний цикл підготовки поділяють на підготовчий, зма-
гальний та перехідний періоди, що збігаються з трьома фазами 
розвитку спортивної форми - зростання, утримання (стабі-
лізації) та тимчасового зниження. 
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Тривалість періодів приблизно така: 
підготовчий: річний цикл - 5 -7 міс., піврічний - 3-4; 
змагальний: річний цикл - 4 -5 міс., піврічний - 1,5-2; 
перехідний: річний цикл - 6 тижнів, піврічний - 3-4. 
Мікроцикли передбачають планування роботи на 

тиждень: 2 - 3 заняття з підвищеним навантаженням, інші -
з відносно зниженим. Чергування занять із різним напрямком 
дозволяє охопити все коло завдань тренування. Мета трену-
вань у підготовчому періоді - підхід до змагань у найкращій 
спортивній формі. 

Зміст занять у мікроциклі залежить від періодів та етапів 
тренувального процесу. Тренувальні мікроцикли підготовчого 
періоду поділяються на загальнопідготовчі, спеціально-
підготовчі та підвідні. 

Загальнопідготовчі мікроцикли - типові для початку 
підготовчого періоду кожного мікроциклу тренувань. Завдан-
ня мікроциклу - підвищення функціональних можливостей 
організму. Обсяг спеціальної підготовки визначається завдан-
нями тренувань. 

Загальнопідготовчі мікроцикли поділяються на орди-
нарні та ударні. У перших рівномірно нарощуються обсяг та 
інтенсивність, у других - зростає інтенсивність навантаження. 

Спеціально-підготовчі мікроцикли - типові для етапу 
безпосередньої підготовки до змагань. Завдання мікроциклу -
підвищення спеціальної тренованості. Спеціальна підготовка 
становить 70% загального часу. Під час роботи над технікою 
вивчаються технічні прийоми та комбінації, Моделюються 
різні варіанти. Фізична підготовка спрямована на удоскона-
лення фізичних якостей. Проводяться спеціальні тренування 
для виконання технічних прийомів і тактичних завдань в 
умовах стомлення. 

Спеціально-підготовчі мікроцикли також поділяються 
на ударні та ординарні. З наближенням змагань зростає 
частота ударних мікроциклів. 

У підвідних мікроциклах застосовується моделювання 
умов змагань, що наближаються. 
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Мікроцикл змагального періоду будується згідно з 
планом участі у змаганнях. Мета мікроциклу - підведення 
спортсмена до змагань в оптимальному стані та забезпечення 
відновлення працездатності після них. 

Відновлювальні мікроцикли відрізняються значним 
зниженням тренувальних навантажень, зростанням днів 
активного відпочинку. 

Мезоцикли складаються із 3 -6 мікроциклів і тривають 
1-1,5 міс. Поділяються на утягувальні, базові, контрольно-
підготовчі, шліфувальні, передзмагальні, змагальні, віднов-
лювально-підготовчі, відновлювально-підтримуючі. 

У тягу вальний мезоцикл триває 3 - 5 тижнів. Використо-
вують ігрові та загальнопідготовчі вправи, вправи, спрямовані 
на розвиток швидкості реакції, швидкості складнокоорди-
наційних рухів, а також вправи загального характеру з інших 
видів спорту. 

Базовий мезоцикл - головний у підготовчому періоді, 
бо саме у цей час досягається спортивна форма. Розрізняють 
два його види - загально- та спеціально-підготовчий. 

У загальнопідготовчому базовому мезоциклі вико-
ристовують вправи з легкої атлетики, гімнастики, вправи з 
навантаженням. Технічна підготовка базується на вивченні 
нових технічних прийомів та елементів. 

Спеціально-підготовчий базовий мезоцикл скерований 
на спеціальну підготовку до змагань. Технічні прийоми 
вивчаються у наближених до змагань умовах. 

Контрольно-підготовчий мезоцикл будується, як 
спеціально-підготовчі базові мезоцикли, але додається участь 
у контрольних змаганнях. Визначаються недоліки у під-
готовці. 

Шліфувальний мезоцикл характеризується відпрацю-
ванням техніки й тактики гравців. Відрізняється великим 
обсягом та інтенсивністю навантажень. 

Перед змагальний мезоцикл будується із урахуванням 
конкретних змагань. Головна мета - підведення гравця до 
змагань у максимальній готовності. 
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Змагальний мезоцикл - типова побудова тренування у 
період основних змагань. Складається із підвідного, одного 
або кількох змагальних і відновлювального мікроциклів. 
Мета - підтримання високого рівня спортивної форми, її 
реалізація у змаганнях. 

Відновлювально-підготовчий мезоцикл - стимулювання 
відновлювальних процесів, внесення змін у тренування, 
корекція техніки, тактики, фізичної підготовленості. 

Відновлювально-підтримуючий мезоцикл планують 
незадовго до тривалих змагань чи за явної перевтоми, пере-
тренування спортсмена. Характеризується "м'яким" наванта-
женням, тривалими фазами відпочинку. Мета - підтримання 
спортивної форми гравця до закінчення змагань. 

Завершує річну циклічність перехідний період. Його 
тривалість - 1 -2 міс. Застосовуються методи та засоби фізич-
ної підготовки, за допомогою яких вирішується проблема 
поступового зниження навантажень і зняття нервового напру-
ження. Основний зміст періоду - це активний відпочинок. 

4.6 Засоби відновлення 
Успішне вирішення завдань, що стоять перед спортив-

ною школою у процесі підготовки юних гравців із настільного 
тенісу, неможливе без системи спеціальних засобів та умов 
відновлення. Питання відновлення вирішуються під час окре-
мих тренувальних занять, змагань, у проміжках між заняттями 
та змаганнями, на окремих етапах річного циклу підготовки. 

Система профілактично-відновлювальних заходів має 
комплексний характер і містить засоби психолого-педаго-
гічного та медико-біологічного впливу. 

Педагогічні засоби відновлення: 
1. Раціональний розподіл навантажень у макро-, мезо-, 

мікроциклах. 
2. Створення чіткого ритму та режиму навчально-

тренувального процесу. 
3. Раціональна побудова навчально-тренувальних занять. 
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4. Використання р і зноманітних засобів , методів 
тренування, включаючи нетрадиційні. 

5. Дотримання раціональної послідовності вправ, 
чергування навантажень за спрямованістю. 

6. Індивідуалізація навчально-тренувального процесу. 
7. Адекватні інтервали відпочинку. 
8. Вправи для активного відпочинку, на розслаблення 

та відновлення дихання. 
9. Дні профілактичного відпочинку. 

Психологічні засоби відновлення 
1. Організація сприятливих зовнішніх умов і чинників 

тренування. 
2. Створення позитивного емоційного фону тренування. 
3. Формування значущих мотивів та прихильного 

ставлення до тренувань. 
4. Переключення уваги, думок, самозаспокоєння, само-

підбадьорення, самонакази. 
5. Ідеомоторне тренування. 
6. Психорегулююче тренування. 
7. Відволікаючі заходи: читання книг, слухання музики, 

екскурсії, відвідання музеїв, виставок, театрів, настільні ігри. 
Медико-біологічні засоби відновлення 

- гігієнічні; 
- фізіотерапевтичні; 
-раціональне харчування; 
- фармакологічні. 

Гігієнічні засоби відновлення 
1. Раціональний режим дня. 
2. Нічний сон не менше 8 - 9 год. на добу, денний сон -

1 год. (у період інтенсивної підготовки до змагань). 
3. Тренування у сприятливі години доби: 11.00 - 13.00; 

18.00 - 20.00. (Тренування у несприятливі години доби з 
метою вольової підготовки доцільні у підготовчому періоді). 

4. Збалансоване 3-4-разове харчування за схемою: 
сніданок - 20-25%, обід - 40-45%, підвечірок - 10%, вечеря -
20-30% добового раціону. 
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5. Використання спеціалізованого харчування: вітаміни, 
поживні суміші, соки, спортивні напої - під час, до і після 
вживання їжі. 

6. Гігієнічні процедури. 
7. Зручний одяг і взуття. 
В ідновлювальний раціон повинен складатися із 

продуктів, багатих на легкозасвоювані вуглеводи (молоко, 
молочнокислі продукти, хліб із пшеничного борошна вищого 
ґатунку, мед, варення, компоти тощо). Треба також вживати 
олію без термічної обробки як основне джерело полінена-
сичених жирних кислот, що посилюють відповідні процеси. 

Відновлювальний раціон повинен бути багатий на балансні 
речовини та пектин, що містяться в овочах і фруктах. Вони 
сприяють виведенню з організму шлаків. Для відновлення 
втрати води та солі можна дещо збільшити добову норму 
води та харчової солі. 

Фізіотерапевтичні засоби відновлення: 
1. Душ: теплий (заспокійливий), контрастний та вібра-

ційний (тонізувальний). 
2. Ванни: хвойна, перлинна, сольова. 
3. Лазні: 1 -2 рази на тиждень - парова або сухоповітряна 

при температурі 80-90° С, 2 -3 перебування по 5 -7 хв., не 
пізніше ніж за 5 днів до змагань. 

4. Масаж: ручний, вібраційний, точковий, сегментарний, 
водяний (особливо корисний у поєднанні з гідропро-
цедурами). 

Ручний масаж: застережливий - за 15-30 хв до гри, 
відновлювальний - через 15-30 хв після гри, під час сильного 
стомлення - через 1-2 год. 

Вібраційний масаж здійснюється вібраторами, рекомен-
дований як ефективний засіб боротьби з втомою, особливо 
під час стомлення певних ділянок м'язів. 

5. Спортивні розтирання. 
6. Аеронізація - киснева та баротерапія. 
7. Електросвітлотерапія - динамічні та струми Бернара, 

електростимуляція, ультрафіолетове опромінення. 
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8. Магнітотерапія, ультразвук, фонофорез. 
9. Гіпероксія. 
Фармакологічні засоби відновлення містять речовини, 

які сприяють відновленню запасів енергії, підвищують стійкість 
організму до стресу, препарати пластичної дії, речовини, що 
стимулюють функцію кровотворення, вітаміни та мінеральні 
речовини, адаптогени рослинного та тваринного походження, 
зігріваючі, знеболювальні та протизапальні засоби. 

Харчування повинно бути збалансованим за складом 
(білки, жири, вуглеводи, мікроелементи, вітаміни), а також 
належним щодо енергетичної цінності, відповідати характеру, 
величині та спрямованості навантажень, кліматичним і погод-
ним умовам. 

У групах початкової підготовки відновлення праце-
здатності здійснюється переважно природним шляхом, у 
навчально-тренувальних - за рахунок педагогічних засобів 
відновлення, у групах спортивного удосконалення - шляхом 
поєднання педагогічних і психологічних засобів відновлення, 
у групах вищої спортивної майстерності - головним чином 
за допомогою комплексного використання педагогічних, 
психологічних, фізіотерапевтичних, медикаментозних засобів 
відновлення з наголосом на відновлення працездатності 
нервової системи. 

Відповідні заходи повинні здійснюватися медичним 
працівником за спеціальними схемами, залежно від віку та 
індивідуальних особливостей спортсмена. 
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5. ВИХОВНА РОБОТА 

Мета виховної роботи - формування особистості гравця 
як громадянина і цілеспрямованого спортсмена, відданого 
своєму улюбленому виду спорту. Звідси - завдання, що 
вирішуються тренером у процесі виховної діяльності: вихо-
вання стійкого інтересу і цілеспрямованості у настільному 
тенісі, наполегливості, працелюбності, відчуття прекрасного; 
формування здорових інтересів і потреб, прищеплення 
потрібних гігієнічних навичок, дисциплінованості. 

Виховна робота проводиться згідно з планом, затвердже-
ним директором школи, у процесі, навчально-тренувальних 
занять, змагань, оздоровчо-туристичних заходів, навчання у 
школі, а також у вільний від занять час. 

Виховання морально-вольових якостей включає форму-
вання почуття колективізму, дружби і товариськості, гідності 
та честі, обов'язку та відповідальності, скромності й вимог-
ливості до себе, культури поведінки. 

Трудове виховання спрямоване на формування праце-
любності, в тому числі й спортивної, прагнення домагатися 
високої якості праці, творчої активності та самостійності. 
Естетичне виховання сприяє гармонійному розвитку особис-
тості, здатної тонко відчувати красу в житті та спорті. 

Виховні засоби: 
• особистий приклад та педагогічна майстерність тренера; 
• висока організація навчально-тренувального процесу; 
• атмосфера працелюбності, взаємодопомоги, творчості; 
•дружний колектив; 
•дбайливе та уважне ставлення до традицій; 
• система морального заохочення; 
• наставництво досвідчених спортсменів. 
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Основні виховні заходи: 
• урочистий прийом новачків; проводи випускників; 
• перегляд (у тому числі й телевізійний) змагань та їх 

аналіз; 
• змагальна діяльність учнів та її аналіз; 
• регулярне підбиття підсумків навчальної та спортивної 

діяльності учнів; 
• проведення тематичних свят; 
• зустрічі з видатними спорт,сменами та тренерами; 
• екскурсії, культпоходи до театру, музеїв, на виставки; 
• проведення тематичних диспутів та бесід; 
• колективні обговорення; 
• оформлення стендів. 
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6. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Завдання медичного забезпечення - діагностика спор-
тивної придатності дитини до занять настільним тенісом, оцінка 
її перспективності, функціонального стану, контроль за пере-
несенням навантажень під час занять: оцінка адекватності 
засобів і методів тренування під час навчально-тренувальних 
зборів, санітарно-гігієнічний контроль за місцем занять та 
умовами проживання гравців, профілактика травм і захворювань, 
надання першої медичної допомоги, лікування спортсменів. 

Із цією метою проводяться поточні обстеження: поглиб-
лене та етапне, лікарсько-педагогічне обстеження під час 
навчально-тренувальних занять і змагань. 

Цю роботу виконує лікар ДЮСІП, який працює у 
тісному контакті з лікувально-фізкультурним диспансером, 
кабінетом лікарського догляду. До його обов'язків також 
належать: організація диспансерного нагляду та лікарського 
контролю за юними тенісистами, проведення профілактичних 
та лікувальних заходів, санітарний нагляд за місцями занять, 
проведення з юними тенісистами бесід із питань гігієни, 
засобів загартування, самоконтролю, харчування, профілак-
тики травматизму. Усі вступники до ДЮСИІ надають довідки 
від шкільного лікаря про допущення до занять спортом. Далі 
діти перебувають під доглядом лікувально-фізкультурного 
диспансеру. 

Двічі на рік учні-спортсмени повинні пройти поглиблене 
медичне обстеження. Окрім того, обстеження проводяться 
до і після змагань. Особистої уваги потребують спортсмени, 
які перенесли захворювання чи травму. 

Лікар повинен робити аналіз даних, отриманих під час 
обстежень, а також подивитися їх у динаміці. 

Велика роль належить медичним профілактичним засобам. 
Доцільні заходи ультрафіолетового опромінювання, рекомен-
дації батькам щодо раціонального харчування та занять. 

Із метою оцінки функціональної підготовленості спортс-
менів можуть використовуватися тести. 
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Таблиця № 6 
Вид 

обстеження Завдання Зміст та організація 

Поглиблене 1. Контроль за станом здоров'я, 
виявлення відхилень від норми, 
надання рекомендацій щодо 
профілактики та лікування. 
2. Оцінка спеціального трену-
вання, розробка індивідуальних 
рекомендацій щодо удоскона-
лення навчально-тренувального 
процесу 

Комплексна диспансе-
ризація у лікувально-
фізкультурному диспансері, 
обстеження терапевта, 
хірурга та інших фахів-
ців, проведення електро-
кардіограми з пробами на 
специфічне навантаження, 
аналізи 

Етапне 1. Контроль за станом здоров'я, 
динамікою показників трено-
ваності, виявлення травм та 
захворювань, що залишилися. 
2. Перевірка ефективност і реко-
мендацій та їх корекція. 
3. Оцінка функціональної 
підготовленості після етапів 
підготовки та розробка реко-
мендацій щодо планування 
наступного етапу 

Вибіркова диспансе-
ризація у лікувально-
фізкультурному диспан-
сері за призначенням 
лікаря-терапевта, електро-
кардіографія, аналізи 

Поточне 1. Оперативний контроль за 
функціональним станом учнів. 
Оцінка перенесення наван-
тажень, рекомендації щодо 
планування та індивідуалізації 
навантажень, засобів та методів 
тренування. 
2. Виявлення відхилень у стані 
здоров'я та вчасне призначення 
лікувально-профілактичних 
засобів 

Екснрес-контроль до, нід 
час тренувань, що викону-
ється лікарем і тренером: 
візуальне спостереження, 
анамнез, пульсометрія, 
вимір а р т е р і а л ь н о г о 
тиску, тепінг-тест, коорди-
наційні проби, проби на 
рівновагу 
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