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Аннотация
В статье рассмотрена дина-

мика физической и технической 
подготовленности юных тенни-
систов на этапе начальной подго-
товки. Предложена методика обу-
чения техники игры в настольном 
теннисе с использованием метода 
«большого количества мячей». 
Установлено, что исследуемые 
показатели юных теннисистов 
экспериментальной группы   име-
ют тенденцию к их повышению 
под влиянием метода «большого 
количества мячей» в учебно-тре-
нировочном процессе с учетом 
уровня развития физических ка-
честв. 
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found that the studied parameters 
of the experimental group of young 
tennis players have a tendency to 
increase in their technique under the 
influence of a large number of goals 
in the training process, taking into 
account the level of development of 
physical qualities.

Key words: young tennis 
players, teaching methodology, 
method a large number of balls, the 
stage of initial training, the quality 
of the motor. 

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Однією з найважливіших 
тенденцій розвитку сучасного 
спорту є пошук нових, більш 
ефективних, засобів і методів під-
готовки [1, 2, 3].

Однією з проблем підготовки 
юних тенісистів сьогодення, як 
визначають дослідники, є вдоско-
налення процесу навчання техні-
ки гри і розвитку фізичних якос-
тей. Так, Г.В. Барчуковою (1997), 
Ю.Д. Желєзняком (2002) визна-
чено детальну структуру станов-
лення навичок гри в настільний 
теніс. Навчання техніці – най-
важливіша і відповідальна задача 
навчально- тренувальної роботи з 
тенісистами. Основною умовою 
підвищення рівня майстерності 
тенісистів – відмінне володіння 
технікою. Однак це не таке про-
сте завдання і вимагає великої 
працелюбності та наполегливості 
тенісистів, а також майстерності 
тренера [7, 10].

Структура окремих технічних 
прийомів здається досить про-
стою, але її ефективне застосу-
вання в грі пов’язане з певними 
труднощами [7]:

- короткочасність торкання 
м’яча, внаслідок чого неможливо 
виправити помилку;

- мала площа зіткнення з 
м’ячем ускладнює досягнення 
точності виконання прийому;

- торкання м’яча вимагають 
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високої точності виконання і ці-
льових перевірок спрямованості. 

Тому оволодіння раціональною 
технікою гри – головне завдання в 
технічній підготовці тенісистів. 

Ю.Д. Желєзняк, Ю.М. Порт-
нов (2012), Хо Мань Чионг (2013) 
відзначають, що на початку на-
вчання важливо домогтися узго-
дженості в роботі ланок тіла. 
При подальшому навчанні умови 
виконання прийомів ускладню-
ються шляхом зміни вихідних 
положень, після попереднього пе-
реміщення, збільшення площі дії, 
побудови найпростіших ігрових 
ситуацій, введення деяких зби-
ваючих факторів. Процес оволо-
діння технікою гри у настільному 
тенісі підпорядковується законо-
мірностям формування рухових 
навичок.

У настільному тенісі протягом 
останніх років, поряд з викорис-
танням традиційних методів, на-
бувають широкого поширення 
інноваційні технології в методиці 
навчання дітей, що носять універ-
сальний характер [6, 8]. 

Незважаючи на важливість 
останніх досліджень у настільно-
му тенісі, у науково-методичній 
літературі недостатньо робіт, які  
запропонували б методику  вели-
кої кількості м’ячів при форму-
ванні навичок техніки гри у юних 
тенісистів з урахуванням розвит-
ку фізичних якостей, які забез-
печують виконання конкретного 
технічного прийому, що вивчаєть-
ся на етапі початкової підготовки, 
відповідно до сенситивних  періо-
дів розвитку рухових здібностей і 
сучасних тенденцій світового на-
стільного тенісу. Викладене вище 
свідчить про актуальність цієї  
проблеми та обумовлює практич-
ну потребу удосконалення мето-
дики формування елементів тех-
ніки гри у юних тенісистів.

Мета дослідження – вдо-
сконалення методики початкової 
підготовки в настільному тенісі 
на основі використання методу 
«великої кількості м’ячів» у поза-
урочних формах роботи.

Методи дослідження: для 
вирішення поставлених завдань 
нами використовувались загаль-
ноприйняті методи дослідження: 
аналіз і узагальнення науково-
методичної літератури та світо-
вої  мережі Інтернет; педагогічне 
тестування фізичної і технічної 
підготовленості юних тенісистів; 
педагогічний експеримент; мето-
ди математичної статистики.

Організація дослідження. 
Дослідження проводилися у                            
м. Дніпропетровську, на базі ко-
мунального  навчального закладу  
НВК № 13. У дослідженнях брали 
участь діти віком 8-9 років, які ра-
ніше не займалися настільним те-
нісом. Ефективність розробленої 
нами методики була перевірена 
на двох групах: експерименталь-
ної (n=10)  та контрольної (n=10); 
для підбиття підсумків експери-
менту було проведено порівнян-
ня середніх значень показників 
при виконанні тестів фізичного 
розвитку, фізичної та технічної 
підготовленості. Тривалість екс-
перименту складала 8 місяців (з 
жовтня 2014 р. по травень 2015 
р.).

Результати дослідження та 
їх обговорення.   Одним із чин-
ників, що впливає на формування 
рухових навичок і стану підготов-
леності юних тенісистів, є рівень 
фізичної підготовленості школя-
рів.

Впливати на інтегральні по-
казники фізичної підготовленості 
та управляти ними можна лише 
через окремі показники, які неод-
наково розвинені в силу вікових 
особливостей юних тенісистів.

Можна сказати, що показни-
ки фізичної підготовленості екс-
периментальної та контрольної 
груп на  початок педагогічного 
експерименту мало відрізнялися 
один від одного, тобто учасники 
експерименту мали практично од-
наковий рівень фізичної підготов-
леності. Результати дослідження 
засвідчили, що значна кількість 
школярів мали низький рівень  за 
показниками стрибка у довжину з 

місця та човникового бігу 3х10 м.
Крім того, у віці 8-9 років 

школярі мали нижче за середній 
рівень фізичної підготовленості 
за показником бігу на 30 м, що ха-
рактеризує недостатній прояв їх 
швидкісних якостей.

Таким чином, порівнювані 
групи мають необхідні умови, що 
забезпечують протікання експе-
рименту, також обидві групи рів-
ні за кількістю, підготовленістю, 
віком, про що свідчать наведені 
вище дані.

Удосконалення технічної май-
стерності юних тенісистів є од-
нією з актуальних проблем бага-
торічної підготовки спортсменів 
незалежно від етапу. Головною 
відмінністю в даному випадку є 
те, що при початковому форму-
ванні рухової навички стоїть за-
вдання створити найбільш ефек-
тивну базу для нього, а на етапі 
максимальної реалізації індиві-
дуальних можливостей – вдо-
сконалення та корекція його – в 
залежності від обставин, що змі-
нюються під час змагальної ді-
яльності та індивідуальних осо-
бливостей тенісистів.

Крім рівня фізичної підготов-
леності, нами визначався рівень 
володіння ракеткою і м’ячем – як 
показник технічної підготовле-
ності.

Результати дослідження за-
свідчили, що на початку експери-
менту у значної кількості школя-
рів був низький рівень володіння 
елементами техніки гри в настіль-
ний теніс за такими показниками, 
як  «30 секундний тест» (вико-
нання серії ударів: 1-а комбінація 
–  удари підрізуванням справа; 2-а 
–  удари накатом справ і зліва; 3-а 
– удари накатом справа).

Спостерігаючи за технікою 
юних тенісистів обох груп, мож-
на зробити висновок про те, що 
виконання різних елементів у по-
чатківців-спортсменів відповідає 
приблизно рівному рівню, який 
ще належить довести до доскона-
лості.

Загальновідомо, що точність і 
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швидкість серії ударів залежить 
від цілого ряду чинників, одним 
з яких вважається рівень швид-
кісно-силової підготовленості 
спортсмена. Як показник цього 
рівня – в нашому дослідженні 
школярі виконували серію  уда-
рів накатом і підрізкою зліва і 
справа в певну частину столу, що 
характеризували координаційні 
здібності. Відомо, що удари абсо-
лютно точно важко повторювати, 
адже перешкоди завжди викли-
кають відхилення в русі. При ви-
конанні почергових ударів спо-
стерігається певний розкид рухів 
за різними характеристиками, а 
саме – силою, спрямованістю, 
швидкостю.

На основі аналізу літературних 
джерел, програми СДЮСШОР, 
рівня розвитку фізичних якостей 
і рівня технічної підготовленості 
школярів нами розроблено мето-
дику  навчання елементів техніки 
гри юних спортсменів, яка перед-
бачала застосування методу «ве-
ликої кількості м’ячів» на одному 
тренуванні; проводили навчання 
техніки гри з одночасним роз-
витком фізичних якостей, які за-
безпечують більш якісний рівень 
виконання певного технічного 
прийому. 

Юні тенісисти контрольної 
групи тренувалися за традицій-
ною методикою і програмою 

СДЮСШОР, без акцентованого 
впливу на навчання техніки гри і 
розвитку  фізичних якостей, необ-
хідних для найбільш якісного ви-
конання технічних прийомів.

Метод полягав у тому, що по-
руч зі столами ставили спеціальні 
корзини, в яких знаходилися від 
10 до 20 м’ячів, і спортсмен без-
перервно виконує удари різної 
складності, причому кожен м’яч 
може бути використаний і один 
раз, і багаторазово. Таким чином, 
скорочується час, необхідний на 
підбирання м’ячів (підрахова-
но, що при тренуванні з одним 
м’ячем протягом 10 хвилин прак-
тичні вправи займають лише 3-4 
хвилини, решта часу йде на під-
бирання м’яча), збільшити кіль-
кість ударів, що проводяться в 
одиницю часу (В.Г. Ушинський, 
1999). Тобто метод «великої кіль-
кості м’ячів» є різновидом методу 
гри зі спаринг-партнером, однак 
партнер не відбиває м’ячі, а наки-
дає їх з певним темпом і в певних 
напрямках. Перевагами методу 
є його мобільність і гнучкість, 
можливість виконувати будь-яку 
серію ударів без урахування по-
милок: як гравця, так і партнера, 
що накидає м’ячі. 

Навчально-тренувальний про-
цес складався з 5 блоків. Кожен 
блок включав від 5 до 7 трену-
вальних занять, які спрямовані 

на навчання, повторення, ігрову 
практику, вирішення певних за-
вдань формування окремих еле-
ментів техніки гри. Особливістю 
нашого підходу було те, що під 
час освоєння кожного технічно-
го елементу ми використовували 
метод «великої кількості м’ячів», 
розроблено комплекси засобів 
для розвитку фізичних якостей, 
які  забезпечують ефективне ви-
конання цих прийомів.

Порівняльний аналіз показ-
ників фізичної та технічної під-
готовленості у юних тенісистів в 
експериментальній і контрольній 
групах на початку педагогічного 
експерименту не виявив статис-
тично достовірних відмінностей 
(р>0,05). Результати дослідження 
засвідчили суттєві зміни у показ-
никах фізичної і технічної підго-
товленості у тенісистів експери-
ментальної групи, які відбулися 
протягом педагогічного експери-
менту.  

Так, по закінченні педагогіч-
ного експерименту в юних тені-
систів експериментальної гру-
пи спостерігається достовірно 
(р<0,05) якісне покращення по-
казників тесту «Біг 30 м», де те-
нісисти пробігали в середньому, 
дистанцію на 0,40 с швидше, по 
відношенню до своїх початкових 
результатів (табл. 1).  

По завершенні педагогічного 

Таблиця  1
Показники фізичної підготовленості юних тенісистів за період

педагогічного експерименту  ( х± S)

Досліджувані 
фактори Групи

Показники
t Приріст, 

% pДо 
експерименту

Після 
експерименту

Біг 30 м (с)
ЕГ(n=10) 6,38±0,2 5,98±0,3 2,18 6,3 <0,05
КГ(n=10) 6,42±0,17 6,3±0,2 1,65 1,9 >0,05

Стрибок у 
довжину з 
місця (см)

ЕГ(n=10) 131,6+5,6 139,8+4,34 2,38 6,2 <0,05

КГ(n=10) 133,8+5,5 135,6+4,3 1,98 1,3 >0,05

Човниковий 
біг 3х10 м(с)

ЕГ(n=10) 10,49±0,1 9,2±0,12 2,22 11,5 <0,05
ЕГ(n=10) 10,51±0,1 10,18±0,22 2,06 3,1 >0,05
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експерименту аналогічна карти-
на простежується і при виконанні 
тесту «Стрибок у довжину з міс-
ця». Так, юні тенісисти достовір-
но (р <0,05) підвищили свої ре-
зультати  на 8,2 см.

Отримані дані свідчать про те, 
що на початку педагогічного екс-
перименту юні тенісисти викону-
вали тест «Човниковий біг 3х10 
м», який характеризує рівень роз-
витку спритності, за 10,49±0,17 
с, а в кінці експерименту – за 
9,2±0,12 с. Так, результати були 
достовірно (р <0,05) покращені в 
середньому,  на 1,29 с.

Практична перевірка ефектив-
ності запропонованого методу 
тренування свідчить про те, що 
по закінченні експерименту  у 
юних  тенісистів як експеримен-
тальної, так і контрольної груп, 
чітко помітна позитивна динаміка 
підвищення досліджуваних пара-
метрів фізичної підготовленості.

Відмінності між отриманими в 
експерименті середніми арифме-
тичними значеннями  вважаються 
достовірними (р<0,05), а значить, 
достатньо підстав для того, щоб 
вважати метод роботи з великою 
кількістю м’ячів є ефективним в 
навчально-тренувальному проце-
сі, на етапі початкового навчання.

У процесі навчально-трену-
вальних занять на етапі почат-
кової підготовки юні тенісисти 
освоювали основи техніки гри, 

набували необхідні рухові нави-
чки, збільшували цілісну струк-
туру рухів.

Так, рівень володіння елемен-
тами техніки гри помітно підви-
щився в процесі педагогічного 
експерименту, про що свідчать 
отримані результати (табл. 2).

Провівши аналіз виконання 
технічних прийомів у юних тені-
систів, можна стверджувати, що 
в експериментальній групі ви-
пробовувані виконували технічні 
елементи більш чітко і правиль-
но, ніж у контрольній.

Таким чином, з таблиці 2 ви-
дно, як змінився середній по-
казник кількості помилок після 
проведення педагогічного експе-
рименту в першому комбінацій-
ному завданні.

Початковий    показник   обох   
груп    знаходиться   на    одному    
рівні.  

Кінцеві ж дані середнього 
показника кількості помилок в 
експериментальній групі змен-
шилися на 1,8 (помилки), в конт-
рольній – на 0,8 (помилки).

Отже, показник стабільності 
гри в ударах підрізуванням у екс-
периментальної групи підвищився 
на 41,9%, а в контрольної групи 
збільшився на 19,1%. Значить, юні 
тенісисти в експериментальній 
групі стали грати ударами підрізу-
вання стабільніше, ніж тенісисти 
контрольної групи на 22,8%.

Можна відзначити зміну се-
реднього показника кількості 
помилок після проведеного до-
слідження в 2-й комбінації в екс-
периментальній і контрольній 
групах.

У другому комбінаційному за-
вданні середній показник помилок 
в експериментальній групі знизив-
ся з 5,7 (помилок) до 3,2 (помилок) 
або на 2,5 (помилки). У контроль-
ній групі – з 5,9 до 4,2 (помилок), 
тобто на 1,7 (помилки).

У процентному співвідношен-
ні показник стабільності гри на-
катами в експериментальній групі 
збільшився на 43,9%, в контроль-
ній – на 28,9%. Таким чином, юні 
тенісисти, які тренувалися із за-
стосуванням методу великої кіль-
кості м’ячів стали грати накатами 
праворуч і ліворуч точніше на 
15%, ніж тенісисти, які викорис-
товували у своїй тренуванні один 
м’яч.

У 3-му комбінаційному за-
вданні середній показник кількос-
ті помилок після експерименту в 
експериментальній групі склав 
3,1 (помилки), а до дослідження 
становив 5,2 (помилки), значить, 
він зменшився на 2,1 (помилки). 
У контрольній групі середній по-
казник знизився на 1,5 (помилки), 
тобто до експерименту він був 5,5 
(помилки), після експерименту 
склав 4,0 (помилки).

Таблиця  2
Показники кількості помилок у 30-секундному тесті тенісистів 

за період  педагогічного експерименту   ( х± S)

№
комбінації Групи

Показники
T Приріст, 

% pДо 
експерименту

Після 
експерименту

1-а
ЕГ(n=10) 4,3±0,4 2,5±0,31 2,26 41,9 <0,05
КГ(n=10) 4,2±0,4 3,4±0,21 1,38 19,0 >0,05

2-а
ЕГ(n=10) 5,7±0,4 3,2±0,28 2,64 43,8 <0,05
КГ(n=10) 5,9±0,5 4,2±0,29 2,03 28,8 >0,05

3-а
ЕГ(n=10) 5,2±0,3 3,1±0,33 2,37 40,4 <0,05
КГ(n=10) 5,5±0,3 4,0±0,32 1,86 27,3 >0,05

Примітки: 1 – підрізка зліва і справа;  2 – накати зліва і справа; 3 –  накати справа
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Таким чином, стабільність 
накатів справа тенісистів експе-
риментальної групи після прове-
дення педагогічного експеримен-
ту збільшилася на 40,4%, і це на 
13,1% більше, ніж стабільність у 
спортсменів контрольної групи, 
яка склала 27,3%.

Використовуючи у своїй робо-
ті метод великої кількості м’ячів, 
можна стверджувати, що він до-
зволив не тільки збільшити мо-
торну щільність тренувань, а й 
сприяв освоєнню технічних еле-
ментів, доводячи їх до доскона-
лості. Отже, з’являється точність 
і стабільність у грі.

Таким чином, за  результата-
ми педагогічного експерименту, 
можна констатувати, що викорис-
тання запропонованої методики 
формування елементів техніки 
гри юних тенісистів з викорис-
танням методу великої кількості 
м’ячів, є більш ефективною по-
рівняно  з наявними методиками 
і методами. 

Висновки. 
1. Аналіз науково-методичної 

літератури свідчить про те, що 
особливостями рухової діяль-
ності в настільному тенісі є ви-
сокі вимоги до швидкості рухів, 
спритності, витривалості, почут-
тю м’яча, вигостреного ігрового 
мислення, хорошої реакції, здат-
ності швидко приймати рішення.

2. Впровадження в навчаль-
но-тренувальний процес юних 
спортсменів на етапі початко-
вої підготовки методу «великої 
кількості м’ячів» сприяло підви-
щенню ефективності освоєння 

елементів техніки гри настільний 
теніс.

3. У ході експериментальної 
роботи ми визначили статистич-
но достовірний (р<0,05) приріст 
результатів тестування в екс-
периментальній групі, що під-
тверджує наше припущення про 
ефективність використання мето-
ду «великої кількості м’ячів» на 
етапі початкового навчання.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у науковому 
обґрунтуванні методики навчання 
елементів техніки гри на етапі по-
передньої базової підготовки.
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