
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

 

Təsdiq edirəm:___________(A.N.Məmmədova) 

 

Tarix: __8__sentyabr 2022 

 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Masaüstü tennis 

Fakültə Pedaqogika 

İxtisas Bədən tərbiyə və idman 

Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 
Bakalavriat səviyyəsi 

Kurs IV 

Semestr I 

Təlimçi Binyətov Qələndər Nizami oğlu 

e-mail galandar@mail.ru 

Telefon (050) 337-77-15 

Dərs günləri və 

saatları 
II gün I saat, V gün I saat 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Seçmə fənn 

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 

1.E.N.Qədəşov. S.O.Sultanova “Masaüstü tennis (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti)"-

Bakı, Müəllim Nəşriyyatı 2001-cü il. 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 
 

Fənnin xülasəsi 

      Masaüstü tennisin tarixi, nəzəriyyəsi, metodikası, texnikası, taktikası, tenisçilərin 

ümumi və fiziki hazırlığı, təlim məşq toplanışları və oyun qaydaları haqqında 

məlumat verilir. 

Fənnin məqsədləri 

      Masaüstü tennis məşqinin nəzəri metodiki əsaslarına yiyələnmək. Tennis 

məşqinin təşkili və keçirilməsində peşə hazırlığına yiyələnmək. Masaüstü tennisində 

zəruri idman ustalığına malik olmaq. 

Öyrənmə nəticələri 

Masaüstü tennisin texnikasına yiyələnmə 

Masaüstü tennisin taktikasına yiyələnmə  

Masaüstü tennisdə təlim və məşqin metodikasına yiyələnmə 

Idman ustalığının formalaşması 

İxtisasçılarda müəllim və məşqçilik peşə bacarıqlarını və vərdişlərinin 

formalaşdırılması, müstəqil peşə fəaliyyətinə hazırlıq məqsədi daşıyır 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə 
aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani olaraq izah edilir. 

Simulyasiya  
Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə sə-

viyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 
Tədris prosesində frontal sorğular, İKT-dən istifadə, interaktiv 

metodların tətbiqi kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 



 
 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” – A 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzulari: 

1.    Masaüstü tennisin inkişaf tarixi 

2. Azərbaycanda Masaüstü tennisin yaranması və inkişafı 

3. Oyun texnikası 

4. Xüsusi fiziki hazırlıq 

5. Masaüstü tennisçinin fiziki hazırlığı 

6. Masaüstü tennisçinin texniki hazırlığı 

7. Oyun texnikasının  ümumi  xarakteristikası və təsnifatı 

8. Müdafiə texnikası 

9. Yarışların təşkili və keçirilməsi 

10. Masaüstü tennisin inkişafının aktual problemləri 
 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən 

qiymətləndirilir. 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-

məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 



 
 

1 16.09.2022 

1. Stolüstü tennisin tarixi, müasir durumu və 

inkişaf perspektivləri. 

Plan: 

1.Stolüstü  tennisin  yaranması və inkişafı. 

2.Stolüstü  tennisin bir idman növü kimi 

formalaşması. 

3. İdman stolüstü tennisinin inkişafı. 

1. E.N.Qədəşov. S.O.Sultanova 

“Masaüstü tennis (Ali 

məktəblər üçün dərs 

vəsaiti)"-Bakı, Müəllim 

Nəşriyyatı 2001-cü il. səh.4-

16 

 

2 23.09.2022 

2. Azərbaycanda stolüstü tennisin inkişafı. 

Plan: 

1.Stolüstü tennis  Azərbaycanda. 

2.Beynəlxalq arenada yüksək nailiyyətlər. 

1. E.N.Qədəşov. 

S.O.Sultanova “Masaüstü 

tennis (Ali məktəblər üçün 

dərs vəsaiti)"-Bakı, 

Müəllim Nəşriyyatı 2001-

cü il səh.17-21 

 

3 30.09.2022 

3. Stolüstü tennis olimpiya  oyunlarında. 

Plan: 

1.Dörd ildən bir keçirilən  Olimpiya oyunları. 

2.1996-cı ildə Atlantada keçirilmiş XXVI yay 

Olimpiya oyunları. 

1. E.N.Qədəşov. 

S.O.Sultanova “Masaüstü 

tennis (Ali məktəblər üçün 

dərs vəsaiti)"-Bakı, Müəllim 

Nəşriyyatı 2001-cü il 

səh.21-27 

 

4 02.12.2022 

4. Stolüstü  tennisin  müasir durumu  və inkişaf  

tendensiyaları 

Plan: 

1. Yüksək  nailiyyətlər idmanının  bəzi inkişaf 

tendensiyaları. 

2. Müasir stolüstü tennis oyununun inkişaf 

tendensiyaları. 

1. E.N.Qədəşov. 

S.O.Sultanova “Masaüstü 

tennis (Ali məktəblər üçün 

dərs vəsaiti)"-Bakı, Müəllim 

Nəşriyyatı 2001-cü il 

səh.28-33 

 

5 09.12.2022 

5. Oyun   texnikası 

Plan: 

1.Oyun texnikasının və avadanlıqların  inkişafı. 

2.Toplar. 

3.Üzlüklər. 

4.Düz  sendviç. 

5.Əks  sendviç. 

1. E.N.Qədəşov. 

S.O.Sultanova “Masaüstü 

tennis (Ali məktəblər üçün 

dərs vəsaiti)"-Bakı, Müəllim 

Nəşriyyatı 2001-cü il 

səh.34-41 

 

6 16.12.2022 

6. Raket və fırlatmanın  növləri 

Plan: 

1.Raket (özül). 

2.Fırlatmanın  növləri. 

3.Topun raket ilə qarşılıqlı əlaqəsi. 

4.Topun uçuş trayektoriyası. 

1. E.N.Qədəşov. 

S.O.Sultanova “Masaüstü 

tennis (Ali məktəblər üçün 

dərs vəsaiti)"-Bakı, Müəllim 

Nəşriyyatı 2001-cü il 

səh.42-46 

 



 
 

7 23.12.2022 

7. Oyun texnikasının  ümumi  xarakteristikası 

və təsnifatı 

Plan: 

1.Raketi  tutma  üsulları . 

2.Çıxış  vəziyyəti (duruşlar). 

3.Tennisçinin  yerdəyişməsi . 

4.Texniki  fəndlər. 

1. E.N.Qədəşov. 

S.O.Sultanova “Masaüstü 

tennis (Ali məktəblər üçün 

dərs vəsaiti)"-Bakı, 

Müəllim Nəşriyyatı 2001-

cü il səh.47-53 

 

8 26.12.2022 

8. Sağdan və soldan kəsmə 

Plan: 

1.Sağdan kəsmə. 

2. Soldan kəsmə. 

1. E.N.Qədəşov. 

S.O.Sultanova “Masaüstü 

tennis (Ali məktəblər üçün 

dərs vəsaiti)"-Bakı, 

Müəllim Nəşriyyatı 2001-

cü il səh.54-59 

 

Cəmi: 15 saat 

 

Seminar 

S/N Mövzuların adı Saat  Tarix Qeyd 

1 Topun oyuna daxil edilməsi və qəbulu taktikası 2 20.09.2022  

2 Sağdan və soldan kəsmə 2 27.09.2022  

3 Sağdan diyirlətməklə  zərbə və soldan diyirlətməli zərbə 2 29.11.2022  

4 Yalançı və yanından keçirməklə kəsə zərbə 2 05.12.2022  

5 Təklikdə oyun taktikası 2 06.12.2022  

6 Kəsmə zərbələr 2 13.12.2022  

7 Oyunu aparma üsulları 2 20.12.2022  

8 Sıxma taktikasının öyrədilməsi 1 27.12.2022  

 Cəmi: 15 saat   

 

 


