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НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

Андрій Бурковський, Іван Каратник
Львівський державний університет фізичної культури, 

м. Львів, Україна

Актуальність. Настільний теніс – це поширена в усьому світі гра з гру-
пи ігор з повторним ударом. Настільний теніс висуває високі вимоги до 
фізичних і розумових здібностей. Під час тренування гравець розвиває 
в собі швидкість реакції і силу удару зі спеціальними компонентами на 
витривалість, спритність, а також реактивні й координаційні здібності 
для управління своїми техніко-тактичними діями. Яскраво виражена 
здатність до концентрації уваги, тактичне мислення і готовність до ри-
зику є такими самими важливими чинниками для досягнення особистої 
перемоги, як дисциплінованість, самоконтроль і воля до перемоги.

Мета дослідження – проаналізувати діяльність федерацій настільного 
тенісу.

Завдання дослідження: дати характеристику діяльності федерацій 
настільного тенісу.

Метод дослідження: метод теоретичного аналізу та узагальнення даних 
наукової і методичної літератури.

Міжнародна федерація настільного тенісу або МФНТ (International 
Table Tennis Federation, ITTF) – міжнародна спортивна організація, яка є 
керівним органом для всіх організацій з настільного тенісу у світі. На сьо-
годні у складі МФНТ перебуває 222 країни-учасниці. Федерація поділена 
на 6 федерацій за континентальним принципом, займається регулюван-
ням і за потреби переглядом правил настільного тенісу, а також пошуком 
шляхів технічного вдосконалення гри.

Програми федерацій настільного тенісу:
1. Олімпійська солідарність. Олімпійську солідарність фінансує МОК. 

У період 2017–2020 років програми містять «Програми» для тренерів, 
спортсменів і просування олімпійських цінностей.

2. Адміністрація. Міжнародна федерація настільного тенісу запрова-
дила курси адміністрування ITTF, першого онлайн-курсу ITTF для всіх.
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3. Спортсмени. Федерація хоче лише кращого для своїх спортсменів. 
Ми пропонуємо все, що вам потрібно знати про програму «Надії».

4. Офіційні. Наші офіційні особи подорожують по всьому світу, щоб 
працювати на заходах і підтримувати розвиток настільного тенісу.

5. TT4ALL. Федерація розробляє програму «Настільний теніс для ВСЕ». 
Термін «ВСЕ» означає більше людей, але не тільки це, але й різні люди 
з погляду віку, статі, соціального статусу, культури і фізичних здібностей.

6. Будівництво мрії. Федерація прагне принести настільний теніс усім 
по всьому світу, оскільки ми відчуваємо, що кожен повинен мати рівні 
можливості грати, вчитися і досягти успіху в настільному тенісі.

Федерація настільного тенісу Європи. Посилаючись на рішення, при-
йняте 23 липня 1956 року в Токіо, про проведення WC (чемпіонату світу 
з настільного тенісу) раз на два роки після WC у Стокгольмі у 1957 році, 
ITTF (Міжнародна федерація настільного тенісу) запросила Європей-
ські асоціації настільного тенісу розглянути можливість проведення EC 
(чемпіонату Європи з настільного тенісу) у проміжні (навіть) роки. Так, 
17 листопада 1957 року відбулися перші дослідні дискусії між представни-
ками європейських асоціацій, які брали участь у французьких відкритих 
чемпіонатах у Руані, де присутні погодилися представити на чергову нараду 
в Стокгольмі пропозиції про проведення ЄС. Попередня нарада відбулася 
9 березня 1957 року під час WC у Стокгольмі, коли обговорювали основні 
пропозиції, а також було заплановано на наступному засіданні 13 березня 
1957 року, що Європейський союз настільного тенісу міг би бути створений 
європейськими асоціаціями. Правління із семи чоловік було обрано для 
організації 1-го ЄК, яке Угорська асоціація запропонувала і взяла на себе 
зобов’язання провести в Будапешті у 1958 році. Статут Союзу був офі-
ційно прийнятий Асоціаціями на нараді в Дортмунді в березні 1959 року.

Федерація настільного тенісу України (ФНТУ) – Всеукраїнська гро-
мадська організація, яка об’єднує спортсменів, тренерів, суддів та інших 
фахівців настільного тенісу в досягненні мети і завдань, які передбачені 
Статутом. Федерація об’єднує 26 обласних та міських осередків. З метою 
якісної роботи у Федерації створені комісії: головна суддівська, спортив-
но-технічна, комісія атлетів, дитячо-юнацька комісія, тренерська рада, 
інформаційно-аналітична комісія, комісія антидопінгу. Основою Федерації 
є місцеві осередки, які створюються за територіальною ознакою за місцем 
проживання, навчання та роботи громадян за наявності не менше ніж 
п’яти членів, та обласні федерації, як її місцеві осередки. Осередки у своїй 
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діяльності керуються цим Статутом, своїми положеннями (статутами), які 
приймають їх вищі керівні органи і затверджені виконкомом Федерації.

Висновки. Основною метою діяльності Федерацій є сприяння роз-
виткові настільного тенісу, підвищення ролі фізичної культури та спорту 
у всебічному розвитку особистості, зміцнення здоров’я громадян, фор-
мування здорового способу життя та захист спільних законних інтересів 
своїх членів.

Федерації настільного тенісу сприяють поширенню інформації про 
настільний теніс, взаємодії та взаєморозумінню між членами федерацій, 
надають допомогу місцевим осередкам у роботі з залучення населення до 
занять настільним тенісом.
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