


Календарно-тематичне планування вересень 

«Настільний теніс» 

№ 

з/п 

Зміст навчального матеріалу Дата Прим. 

1 1. Ознайомлення із завданнями та змістом «Настільного 

теніса», правилами безпеки життєдіяльності на занятті 

гуртка з настільного теніса. 

2. Ознайомити учнів з історією розвитку настільного тенісу в 

світі. 

3. Ознайомити учнів з набиванням м’яча на ракетці. 

4. Ознайомити з нормами рухової активності та здоров’я 

підлітків. 

5. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ  

  

2 1. Навчити ігрової стійки тенісиста. 

2. Ознайомити з основними технічними засобами гри в теніс 

та вимогами до тенісного обладнання. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ 

  

3 1. Ознайомити учнів із характеристикою гри в теніс. 

2. Ознайомити з основними видами хваток ракетки. 

3. Закріпити ігрову стійку тенісиста. 

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ тенісиста 

  

4 1. Навчити основних видів хваток ракетки. 

2. Закріпити виконання ігрової стійки тенісиста. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.  

  

5 1. Ознайомити з технікою набивання тенісного м’яча. 

2. Повторити основні види хваток ракетки під час гри в теніс. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні                  

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ тенісиста 

  

6 1. Навчити набивання тенісного м’яча. 

2. Закріпити основні хватки ракетки під час гри в теніс. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

7 1. Ознайомити учнів з основними однокроковими способами 

переміщення тенісиста. 

2. Закріпити техніку набивання тенісного м’яча. 

3. Підготуватися до складання навчальних нормативів стійка 

гравця. 

4. Норми рухової активності та здоров’я підлітків. 

5. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ; спеціальних вправ тенісиста.  

  



 

8 

1. Ознайомити учнів з основними двокроковими способами 

переміщення тенісиста. 

2. Закрипити здійснювати однокрокове переміщення 

тенісиста. 

3. Повторити набивання набивання тенісного м’яча.  

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.   

  

9 1. Закрипити здійснювати двокрокове переміщення тенісиста. 

2. Удосконалити здійснювати однокрокове переміщення 

тенісиста. 

3. Підготуватися до складання навчальних нормативів хвата 

ракетки під час грі з партнером.  

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ; спеціальних вправ тенісиста.   

  

 

10 1. Вміти діяти самостійно в різних ігрових ситуаціях 

2. Підготуватися до складання навчальних нормативів        

набивання м’яча на ракетці. 

3.  Удосконалити здійснювати двокрокове переміщення 

тенісиста   

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.    

  

11 1. Профілактика спортивного травматизму 

2. Підготуватися до складання навчальних нормативів. 

однокрокові способи переміщення гравців з партнером у 

грі. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ; спеціальних вправ 

тенісиста.     

  

12 1. Підготуватися до складання навчальних нормативів. 

двокрокові способи переміщення гравців з партнером у 

грі.  

2. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

3.  Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.      

  

13 1. Вплив на організм навичок їх використання у 

самостійних заняттях фізичними вправами та у 

повсякденному житті. 

2. Норми рухової активності та здоров’я підлітків. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

4.  Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ; спеціальних вправ 

тенісиста.     

  

14 1. Закріпити вивчену технічну підготовку з партнером у грі 

2. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

3. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.        

  

 

 



Календарно-тематичне планування жовтень 

«Настільний теніс» 

№ 

з/п 

Зміст навчального матеріалу Дата Прим. 

1 1. Ознайомити учнів із завданнями та змістом «Настільний 

теніс», правилами безпеки життєдіяльності (БЖ) на 

занятті гуртка настільного теніса. 

2. Норми рухової активності та здоров’я підлітків.  

3. Ознайомити учнів з основними технічними прийомами -   

подача «маятник». 

4. Вивчити комплекс фізичних вправ № 3 

5. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ. 

  

2 1. Ознайомити учнів з історією розвитку настільного тенісу 

в Україні, регіоні. 

2.   Ознайомити учнів з основними технічними прийомами -   

подача «віяло». 

3. Вивчити виконання подачі «маятник» 

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

3 1. Ознайомити учнів із загальною характеристикою 

інвентарю для гри в настільний теніс. 

2. Ознайомити учнів із класифікацією технічних прийомів у 

настільному тенісі 

3. Ознайомити учнів з основними технічними прийомами -   

подача «човник». 

4. Закрипити виконання подачі «віяло» 

5. Удосконалити виконання подачі «маятник» 

6. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

7. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ  

  

4 1. Вміти діяти самостійно в різних ігрових ситуаціях 

2. Закріпити виконання подачі «човник». 

3. Удосконалити виконання подачі «віяло» 

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.  

  

5 1. Вплив на організм навичок їх використання у 

самостійних заняттях фізичними вправами та у 

повсякденному житті.  

2. Навчити тактики виконання прийом подачі 

3. Удосконалити виконання подачі «човник» 

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ 

  



6 1. Профілактика спортивного травматизм 

2. Підготуватися до складання навчальних нормативів 

технічним прийомам – подачі (маятник, віяло, човник) 

3. Закріпити виконання прийом подачі  

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

7 1. Норми рухової активності та здоров’я підлітків.  

2. Вивчити техніку поштовхового удару з партнером під час 

гри. 

3. Удосконалити виконання прийом подачі  

4. Вивчити комплекс спеціальних вправ тенісиста № 4 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ тенісиста  

  

8 1.  Норми рухової активності та здоров’я підлітків.  

2. Ознайомити учнів із правилами гри 

3. Закріпити поштовхові удари з партнером під час гри. 

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ 

  

9 1. Підготуватися до складання навчальних нормативів 

прийоми правильної подачі 

2. Удосконалити техніку виконання подач та  поштовхові 

удари з партнером під час гри. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри  

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ тенісиста 

  

10 1. Ознайомити учнів із навчальною грою в парах. 

2. Підготуватися до складання навчальних нормативів 

техніки виконання подач та  поштовхові удари   

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри з 

партнером. 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

11 1. Вміти діяти самостійно в різних ігрових ситуаціях 

2.  Виконувати прийоми подачі та правильне повернення 

м’яча. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри з 

партнером. 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ тенісиста 

  

12 1. Здатність протистояти несприятливим впливам 

зовнішнього середовища 

2. Повторити прийоми подачі та правильне повернення 

м’яча. 

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри з 

партнером. 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

 

 

 

 



Календарно-тематичне планування листопад 

«Настільний теніс» 

№ 

з/п 

Зміст навчального матеріалу Дата Прим. 

1 1. Ознайомити учнів із завданнями та змістом «Настільний 

теніс», правилами безпеки життєдіяльності (БЖ) на 

занятті гуртка настільного теніса. 

2. Повторити поштовхові удари з партнером. 

3. Повторити виконання подачі «маятник». 

4. Повторити основні види хваток ракетки під час гри в 

теніс. 

5. Навчальна парна гра визначення помилок під час гри з 

партнерами 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.  

  

2 1. Ознайомити учнів з історією розвитку настільного тенісу 

в Україні, регіоні. 

2. Повторити комплекс спеціальних вправ тенісиста № 2  

3. Повторити виконання подачі «віяло» 

4. Закріпити поштовхові удари з партнером. 

5. Навчальна парна гра визначення помилок під час гри з 

партнерами 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, та спеціальних вправ 

тенісиста 

  

3 1. Ознайомити учнів із загальною характеристикою 

інвентарю для гри в настільний теніс. 

2. Ознайомити учнів із класифікацією технічних прийомів 

у настільному тенісі 

3. Повторити виконання подачі «човник». 

4. Закріпити поштовхові удари з партнером. 

5. Навчальна парна гра визначення помилок під час гри з 

партнерами 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.  

  

4 1. Профілактика спортивного травматизму 

2. Ознайомити із виконанням захисних прийомів техніки 

гри. 

3. Повторити виконання подачі «маятник», «віяло», 

«човник» 

4. Закріпити поштовхові удари з партнером. 

5. Навчальна парна гра визначення помилок під час гри з 

партнерами 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.  

  

5 1. Норми рухової активності та здоров’я підлітків. 

2. Навчити захисних прийомів техніки гри: підрізка справа. 

3. Повторити основні способи переміщення тенісиста 

4. Навчальна парна гра визначення помилок під час гри з 

партнерами 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.  

 

  



6 1. Навчити захисних прийомів техніки гри: підрізка зліва 

2. Закріпити виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка справа. 

3. Виконання комплексу спеціальних вправ тенісиста № 3  

4. Повторити основні способи переміщення тенісиста 

5. Навчальна гра визначення помилок під час гри з 

партнером. 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ. 

  

7 1. Норми рухової активності та здоров’я підлітків.  

2. Закріпити виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка зліва. 

3. Удосконалити виконання захисних прийомів техніки 

гри: підрізка справа. 

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри з 

партнером. 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ  

  

8 1. Краще виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка справа  

2. Удосконалити виконання захисних прийомів техніки 

гри: підрізка зліва  

3. Навчальна гра визначення помилок під час гри з 

партнером. 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ 

  

9 1. Профілактика спортивного травматизму 

2. Краще виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка зліва  

3. Закріпити стійку тенісиста. 

4. Навчальна гра визначення помилок під час гри з 

партнером. 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ 

тенісиста 

  

10 1. Профілактика спортивного травматизму 

2. Закріпити виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка справа та зліва по прямій та діагоналі. 

3. Повторити техніку виконання вивчених подач та 

правильне повернення м’яча. 

4. Повторити комплекс спеціальних вправ тенісиста №4 

5. Навчальна парна гра визначення помилок під час гри з 

партнерами 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ 

тенісиста 

  

11 1. Профілактика спортивного травматизму  

2. Повторити виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка справа та зліва по прямій та діагоналі. 

3. Закріпити техніку виконання вивчених подач та 

правильне повернення м’яча. 

4. Навчальна парна гра визначення помилок під час гри з 

партнерами 

  



5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ 

12 1. Закріпити виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка справа та зліва по прямій та діагоналі, у 

середину 

2. Навчити учнів виправляти помилки під час подачі та 

повернення тенісного м’яча 

3. Навчальна парна гра визначення помилок під час гри з 

партнерами 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ 

  

13 1. Вміти діяти самостійно в різних ігрових ситуаціях 

2. Навчальна одиночна гра визначення помилок під час гри  

3. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ 

тенісиста.    

  

14 1. Норми рухової активності та здоров’я підлітків.  

2. Навчальна одиночна гра визначення помилок під час гри 

3. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематичне планування грудень 

«Настільний теніс» 

№ 

з/п 

Зміст навчального матеріалу Дата Прим. 

1 1. Вплив на організм навичок їх використання у 

самостійних заняттях фізичними вправами та у 

повсякденному житті. 

2. Закріпити виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка справа та зліва по прямій та діагоналі. 

3. Закріпити поштовхові удари з партнером під час гри. 

4. Навчальна змішана гра. 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

2 1. Норми рухової активності та здоров’я підлітків.  

2. Повторити виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка справа та зліва по прямій та діагоналі  

3. Закріпити поштовхові удари з партнером під час гри. 

4. Навчальна змішана гра  

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

3 1. Повторити поштовхові удари з партнером під час гри. 

2. Закріпити виконання підрізки справа або зліва з 

партнером під час гри. 

3. Навчальна змішана гра  

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

4 1. Ознайомити із виконанням атакуючих прийомів техніки 

гри. 

2. Повторити виконання захисних прийомів техніки гри: 

підрізка справа та зліва по прямій та діагоналі  

3.  Закріпити поштовхові удари з партнером під час гри. 

4. Навчальна змішана гра.                                                             

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ    

  

5 1. Профілактика спортивного травматизму 

2. Навчити захисних прийомів техніки гри: «свічка»  

3. Повторити способи тримання ракетки 

4. Навчальна одиночна гра 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

6 1. Розучити прийом подачі із нижнім обертом м’яча  

2. Закріпити захисні прийоми техніки гри: «свічка» 

3. Повторити способи тримання ракетки 

4.  Навчальна одиночна гра 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

7 1. Навчити прийом подачі із верхнім обертом м’яча 

2. Закріпити прийом подачі із нижнім обертом м’яча  

3. Удосконалити захисні прийоми техніки гри: «свічка» 

4. Закріпити виконання ігрової стійки тенісиста 

5. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

  



8 1. Вплив на організм навичок їх використання у 

самостійних заняттях фізичними вправами та у 

повсякденному житті. 

2. Закріпити прийом подачі із верхнім обертом м’яча  

3.  Удосконалити прийом подачі із нижнім обертом м’яча  

4.  Повторити спосіб переміщення тенісиста 

5.  Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ 

  

9 1. Удосконалити прийом подачі із верхнім обертом м’яча 

2. Краще виконання захисних прийомів техніки гри: 

«свічка» 

3. Повторити спосіб переміщення тенісиста  

4. Навчальна змішана гра 

5.  Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

10 1. Негативна дія надмірного фізичного навантаження на 

стан фізичної підготовленості та здоров’я. 

2. Краще виконання прийом подачі із нижнім обертом 

м’яча 

3. Виконання прийому подач та правильне повернення 

м’яча  

4. Навчальна парна гра 

5.  Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ.  

  

11 1. Краще виконання прийом подач із верхнім обертом 

м’яча 

2. Закріпити техніку виконання вивчених подач та 

правильне повернення м’яча під час гри. 

3.  Навчальна парна гра 

4.  Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

12 4. Норми рухової активності та здоров’я підлітків.  

5. Повторити техніку виконання вивчених подач та 

правильне повернення м’яча під час гри. 

6.  Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

13 1. Негативна дія надмірного фізичного навантаження на 

стан фізичної підготовленості та здоров’я. 

2. Навчити учнів виправляти помилки під час подачі иа 

повернення тенісного м’яча. 

3.  Навчальна одиночна гра 

4. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ. 

  

14 4. Вміти діяти самостійно в різних ігрових ситуаціях 

5. Навчити учнів виправляти помилки під час подачі иа 

повернення тенісного м’яча 

6. Удосконалити рухові навички і вміння у виконанні 

загальнорозвивальних вправ, спеціальних вправ 

тенісиста.    

  

 


