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Анотація. Оцінювання психофізичного розвитку підлітків у процесі фізичного виховання зумовле-
но незадовільним станом здоров’я молодого покоління. Метою проведеного дослідження було оцінити ві-
кові та статеві особливості психофізичного розвитку підлітків 11-15 років під час занять фізичним вихо-
ванням. Психофізичний розвиток підлітків характеризується станом здоров’я відповідно ІІ групи здоров’я 
(50,6±1,5%), гармонійністю фізичного розвитку (69±2,3%), провідними мотивами до систематичних занять 
фізичною культурою (ігри та розваги на заняттях, зміцнення здоров’я, можливість засобами фізичної ку-
льтури підвищувати свої силові здібності). 
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Постановка проблеми. Сучасний навчальний процес на уроці фізичної культури має 
низку проблем, одна з яких – пошук нових освітніх технологій, які б враховували особливості 
психофізичного розвитку школярів. Наукові дослідження соматичного здоров’я і психофізи-
чного розвитку доводять, що вони нерозривно пов’язані зі створенням у школі необхідних 
умов для фізичного виховання дітей першого року навчання в школі [1]. Проблема нормуван-
ня рухової активності підлітків не втрачає актуальності й потребує наукового вирішення та 
подальшого методичного удосконалення, оскільки негативні наслідки інтенсивного розумо-
вого навантаження можна значною мірою зліквідувати, застосовуючи традиційні і нетради-
ційні засоби фізичного виховання [2]. На сьогодні фізична підготовленість дітей і підлітків 
України не відповідає вимогам сучасного суспільства загалом та особистості зокрема [5]. То-
му будь-яка розробка інноваційних методів вдосконалення процесу фізичного виховання під-
літків повинна враховувати особливості їх психофізичного розвитку, що зумовлює актуаль-
ність і новизну наукових досліджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дані наукових досліджень у сфері фізичного 
виховання різних верств населення свідчать про необхідність врахування рівня психофізич-
ного розвитку респондентів для оптимізації їх фізичного виховання. Так, результати дослі-
джень фізичного розвитку підлітків 15–17 років міст Москви та Києва А.Г. Платонової свід-
чать, що процеси росту і розвитку узгоджуються з біологічними закономірностями; спостері-
гається статевий диморфізм росту і фізичного розвитку. Серед київських підлітків переважа-
ють процеси грацілізації [6]. Рівень фізичного розвитку учнів 11–15 років характеризується 
рівнем «нижчий за середній» за ваго-ростовим індексом [7]. 

Аналіз добових енерговитрат сумарної добової рухової активності дітей 7–17 років вста-
новив, що серед школярів трьох вікових груп добові енерговитрати закономірно зменшують-
ся з віком у 1,96 разу і транспонуються у середній рівень енерговитрат, що зумовлено гіподи-
намічним способом життя дітей середнього і старшого шкільного віку [4]. 

Психологічні характеристики підлітків під час занять фізичною культурою відобража-
ють його мотиви та інтереси. Низка досліджень у старшокласників характеризує зміну струк-
туру особистісних мотивацій, зниження інтересу до занять фізичною культурою і спортом та, 
як наслідок, зниження рухової активності й рівня здоров’я [5]. Крім того, встановлено, що по-
треби, мотиви та інтереси в галузі фізичної культури мають свої вікові особливості й пов'язані 
з психологічним розвитком, соціальним формуванням особистості, темпераментом, соціаль-
но-економічними умовами життя конкретної сім’ї [3]. 

Таким чином, при вдосконаленні процесу фізичного виховання підлітків у загальноосвіт-
ньому навчальному закладі слід враховувати стан психофізичного розвитку, оскільки сучасні 
дослідження свідчать про його незадовільний рівень. Тому проведення оцінювання психофі-
зичного розвитку підлітків у процесі фізичного виховання визначає актуальність проведеного 
дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано 
згідно з планом науково-дослідницьких робіт кафедри теорії та методики фізичної культури 
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, за темою 2007–2010 рр. 
“Оптимізація процесу навчання і виховання різних груп населення засобами фізичної культу-
ри і спорту” (номер держреєстрації 0107U002255). 

Мета дослідження – оцінити вікові та статеві особливості психофізичного розвитку 
підлітків 11–15 років під час занять фізичним вихованням. 

Методи та організація дослідження. Дослідження проведено на базі кафедри теорії і 
методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Ма-
каренка, загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів м. Суми № 2, № 8, № 9, № 16, № 19, № 23, № 24, 
№ 27, № 29, загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів Сумського району с. Низи, с. Жовтневе, 
с. Осоївки, с. Першотравневе, с. Велика Чернетчина, с. Слобода. Обстежено 1094 учня серед-
нього шкільного віку (11–15 років) загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) різного типу. 
Для проведення комплексного дослідження учні були розподілені на рівноцінні групи за ві-
ком, статтю й типом навчального закладу. 

Оцінювання стану здоров’я проводилося за стандартними критеріями здоров’я; антро-
пометричних даних – за ваго-зростовим індексом Кетле; оцінювання рухової активності за 
методикою формалізованої само звітності (Т.Ю. Круцевич, 2005); оцінки ставлення підлітків 
до фізичної активності на уроках фізичної культури та у вільний час, рухові вподобання та 
мотиви до занять фізичної культури і спортом (за спеціально розробленою анкетою); за допо-
могою математичної (факторний, кореляційний регресійний аналіз) та статистичної обробки 
результатів дослідження. 

Результати дослідження. Фізкультурно-спортивна активність підлітків у навчальний 
та вільний від навчання час характеризується заняттями безпосередньо на уроці фізичної 
культури у 65,1±1,5% випадків, у ДЮСШ, спортивних секціях, спортивних клубах та фітнес-
центрах у 34,9±1,5%. 27,7±1,4% учнів зовсім не займаються фізичною культурою.  

Як видно з табл. 1, найвище рейтингове місце за видом спорту мають секції зі спортив-
них ігор (15,7±1,1%).  

Таблиця 1 
Результати оцінювання фізкультурно-оздоровчої активності підлітків  

( X ±m, %) 
 

Місце занять Розподіл Позитивна відповідь Рейтингове місце Негативна відповідь 

ДЮСШ 21,3±1,8 11,8±0,9  88,2±0,9 

легка атлетика 4,4±0,6 3 95,6±0,6 
спортивні ігри 15,7±1,1 1 84,3±1,1 
єдиноборства 3,3±0,5 4 96,7±0,5 
лижний спорт 0,3±0,2 6 99,7±0,2 

велоспорт 1,1±0,3 5 98,9±0,3 

Сп
ор

ти
вн

і с
ек

ці
ї 

інші виду спорту 

72,1±1,8 

15,0±1,1 2 85,0±1,1 
Спортивний клуб 6±0,9 3,3±0,5  96,7±0,5 

Фітнес-центр 0,5±0,3 0,3±0,2  99,7±0,2 
У середньому 100 -  - 

 

Переважна більшість відвідувачів – це хлопці, а їх вибір – футбол. Встановлена струк-
тура фізкультурно-оздоровчої активності підлітків віддзеркалює соціальну політику держави 
щодо розвитку фізичної культури і спорту, зокрема розроблення й перегляд навчальних про-
грам для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з урахуванням вікових категорій учнів; здій-
снення заходів, спрямованих на подальше впровадження уроків фізкультури з елементами 
футболу в загальноосвітніх навчальних закладах; розширення кола учасників змагань на при-
зи клубу “Шкіряний м’яч”, “Хто ти, майбутній олімпієць”, “Золотий колосок”, Дитячо-юна-
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цької футбольної ліги; робота із створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл, груп підготов-
ки у професіональних футбольних клубах, регіональних центрів підготовки футболістів та 
спеціалізованих шкіл-інтернатів. 

Більшість дівчат відвідують спортивні танці (15,0±1,1%). Вибір спортивних секцій се-
ред дівчат зумовлюється оздоровчим аспектом й сучасним підвищенням вимог молоді до вла-
сного тіла. 

Третє місце за рейтингом занять посідають секції з легкої атлетики (4,4±0,6%), що обу-
мовлено історичним аспектом розвитку легкої атлетики на Сумщині, активна робота школи 
В. Голубничого щодо професійного спортивного відбору. 

Одноборствами займаються 3,3±0,5% учнів, що становить четверте рейтингове місце. 
На п’ятому місці – велоспорт (1,1±0,3%), і найменше учнів займаються лижним спортом, ча-
стка якого становить 0,3±0,2%. 

Анкетування щодо сфери рухових вподобань учнів свідчить, що найулюбленішим ви-
дом спорту для підлітків є спортивні ігри – 39,5%, легка атлетика – 28,2 % та спортивні танці, 
як інший вид спорту.  

Вагома частка (19,8%) опитаних учнів займаються спортивними танцями, що за катего-
рією анкети були зараховані до іншого виду спорту. Встановлені особливості дозволяють 
скеровувати роботу спортивних секцій і варіативні модулі в загальноосвітніх навчальних за-
кладах у напрямку трьох спортивних секцій. 

У результаті самооцінки рівня рухової активності на уроках фізичної культури лише 
51,6±1,5% підлітків повністю виконують загадане вчителем фізичне навантаження. Серед 
підлітків 8,8±0,9% виконують лише ті вправи і завдання, що їм подобаються і 35,7±1,5% рес-
пондентів зазначають, що виконують лише 80% фізичного навантаження уроку. Така вибір-
ковість учнями рухової активності на уроках пояснюється низькою матеріально-технічною 
базою (37,9±1,5%), відсутністю цікавих вправ (25,7±1,4%), недостатністю теоретичних знань 
з фізичної культури (24,9±1,3%) та методикою проведення занять (19,2±1,2%). Також існує 
частка учнів, яких не влаштовує рівень компетентності вчителя та його особистісні якості, 
питома вага позитивних відповідей на питання «Що не влаштовує Вас на уроках фізичної 
культури?» становить 1,3±0,3%. 

Таким чином, підтверджується корекційна робота щодо оптимізації фізичного вихован-
ня в школі, яка скерована на підвищення теоретичного рівня знань з фізичної культури учнів 
та розширення спектра вправ відповідно до вікових уподобань школярів. 

Крім цього, ми вивчали мотиви, які зумовлюють інтерес підлітків до занять фізичною 
культурою і спортом. Кожен мотив отримав рейтингове місце і за статистично вірогідним рі-
внем відмінностей оцінок мотивів, який визначався за t критерієм Стьюдента мотиви розподі-
лені на провідні, значимі та потенційні. 

Результати розподілу мотивів за рейтинговим місцем свідчать, що провідними є ігри та 
розваги на заняттях, зміцнення здоров’я та можливість підвищувати свої силові здібності за-
собами фізичної культури. Домінантне місце мотиву до занять іграми та розвагами на уроці 
пояснюється тим, що школярі 11–15 років фізкультурно-спортивну діяльність пов’язують са-
ме з іграми та розвагами (табл. 2). 

Групу значущих мотивів формують позитивні емоції, можливість рухатися, оцінка з пред-
мету та здатність проявити себе. Вони оцінені учнями значно нижче ніж мотиви провідної гру-
пи. До групи потенційних мотивів належать такі мотиви: можливість спілкуватися з одноліт-
ками, можливість проявити лідерські якості, приклад вчителя та виховання волі. Встановлена 
ієрархія мотивів дає можливість оптимізації результативності фізичного виховання в школі. 

Цікавим є уявлення підлітків про методику проведення уроку з фізичної культури. На 
запитання “Яка форма уроку фізичної культури для Вас найцікавіша?” учні у 59,8±1,5% обра-
ли навчально-тренувальну форму уроку у вигляді гри. Майже порівну розподілилися пози-
тивні відповіді у виборі навчально-тренувальної форми у вигляді змагань (35,9±1,5%) та кон-
трольної форми у вигляді складання нормативів (37,9±1,5%). Слід відзначити, що вибір ігро-



Стані психофізичного розвитку підлітків 11–15 років… 45 

вої форми уроку фізичної культури учнями є віддзеркаленням переходу від провідного виду 
діяльності молодших школярів до навчально-трудового для учнів старших класів. 

Таблиця 2 
Оцінвюання мотивів учнів 11–15 років до занять фізичною культурою і спортом  

( X ±m, %) 
 

Мотиви Місце Позитивна відповідь Негативна відповідь 
Оцінка з предмета 6 33,9±1,5 66,1±1,5 
Приклад вчителя 10 23,2±1,3 76,8±1,3 
Зміцнення здоров’я 2 47,9±1,5 52,1±1,5 
Виховання волі 11 21,2±1,3 78,8±1,3 
Підвищення силових здібностей 3 44±1,5 56±1,5 
Можливість проявити лідерські якості 9 25±1,3 75±1,3 
Позитивні емоції 4 37,1±1,5 62,9±1,5 
Ігри та розваги на уроці 1 53±1,5 47±1,5 
Здатність проявити себе 7 31,9±1,4 68,1±1,4 
Можливість рухатися 5 36,6±1,5 63,4±1,5 
Складно відповісти 12 0,7±0,2 99,3±0,2 
Можливість спілкування з однолітками 8 27,9±1,4 72,1±1,4 

 

Невід’ємною часткою фізичного виховання у школі є фізкультурно-оздоровчі та спо-
ртивно-масові заходи, які повинні містити урок, фізкультхвилинки, заняття спеціальних ме-
дичних груп, дні здоров’я, змагання з видів спорту навчальної програми. Результати опиту-
вання учнів щодо відповідної роботи у школі свідчать про недостатню активність адміністра-
ції школи у питанні підвищення рівня рухової активності підлітків, оскільки від 52% до 93% 
учнів не беруть участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах шкіл. Най-
більш розповсюдженим заходом є проведення фізкультхвилинок на уроках (48,4%), фізку-
льтурних свят (43%), днів здоров’я (23,5%) та змагань (38,9%). Найменш задіяними є рухові 
перерви як у школі (6,1%), так і на подвір’ї (10,1%), та туристичні походи (11,8%). 

За результатами дослідження встановлено, що стан здоров’я підлітків 11–15 років хара-
ктеризується відсутністю хронічних захворювань, але наявністю відхилення в рості і розвит-
ку, функціональному стані окремих систем організму за ІІ групою здоров’я (50,6±1,5%) за ра-
хунок дівчат (55,5±1,5%). Зростання частки ІІІ групи з віком становить 17,1%.  

Статеві відмінності підлітків полягають у вірогідній перевазі осіб першої групи серед 
хлопців та другої групи серед дівчат. Третя група здоров’я трапляється порівно, незалежно 
від статі, що характеризує наявність у дітей хронічної патології у стані компенсації, суб- і де-
компенсації, які потребують постійного нагляду й лікування, а також спеціальних заходів 
профілактики, спрямованих на запобігання подальшому розвиткові хвороби та її ускладнень. 

Спостерігаючи за віковою динамікою розповсюдженості ІІІ групи здоров’я, слід від-
значити поступове зростання частки учнів, які належать до третьої групи з віком. Як видно з 
рис. 1, відмінність між показниками учнів 11 та 14 років становить 17,1%, що свідчить про 
погіршення стану здоров’я учнів старших класів порівняно з молодшими. 

При плануванні фізичних навантажень необхідно враховувати низку чинників, які ви-
значають закономірності розвитку організму дитини [1]. Тому знання закономірностей віко-
вих особливостей антропометричних показників учнів – це основний фундамент, на якому 
будується процес фізичної підготовки молодого покоління. 

Під час аналізу антропометричних даних учнів середнього шкільного віку встановлено 
вірогідні статеві відмінності в показниках. Слід відзначити кількісну перевагу показників до-
вжини та маси тіла в дівчат на відміну від хлопців, упродовж 11–12 років та довжини тіла 
протягом 11–14 років. У 15 років спостерігається зменшення показників довжини тіла й маси 
тіла в дівчат порівняно з хлопцями. Як видно з табл. 3, різниця в показниках довжини тіла 
між учнями різної статі становить від 3,2 до 3,9 см, а його маси – від 2,9 до 3,8 кг. 
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Вікові відмінності антропометричних показників полягають у підвищенні значень дов-
жини й маси тіла та рівня ВРІ з віком (р<0,001), що відповідає фізіологічній нормі розвитку 
дітей (табл. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Вікова динаміка груп здоров’я учнів 11–15 років 
 

Таблиця 3 
Антропометричні показники учнів 11–15 років ( X ±m) 

 

Вік Стать Довжина тіла, см Маса тіла, кг ВРІ 
у середньому, n=195 150,4±0,5 40,1±0,6 265,5±3,4 

хлопці, n=105 148,9±0,7** 38,4±0,6*** 256,8±3,4** 

11
 р

ок
ів

 

дівчата, n=90 152,1±0,8 42,2±1,1 275,8±6,1 
у середньому, n=193 152,9±0,7 43,7±0,6 284,5±3,4 

хлопці, n=89 150,8±0,9** 42,1±0,9* 278,2±5,1 

12
 р

ок
ів

 

дівчата, n=104 154,7±0,9 45±0,8 289,4±4,5 
у середньому, n=207 158,4±0,7 47,9±0,6 301,5±3,1 

хлопці, n=113 156,9±0,9** 47,6±0,7 302,4±3,6 

13
 р

ок
ів

 

дівчата, n=94 160,2±0,9 48,4±1 300,4±5,2 
у середньому, n=201 165,4±0,7 51,8±0,6 311,9±3,0 

хлопці, n=98 163,6±0,9** 50,8±0,9 309,7±4,4 

14
 р

ок
ів

 

дівчата, n=103 167,3±0,9 52,8±0,9 314,1±4,0 
у середньому, n=201 169,1±0,5 56,1±0,6 331,0±3,0 

хлопці, n=128 171,6±0,8***,# 57,9±0,9 ** # 336,9±4,6*# 

15
 р

ок
ів

 

дівчата, n=138 166,7±0,6# 54,4±0,7# 325,3±3,8# 
 

Примітки:  
* – р<0,05 – вірогідна відмінність між показниками хлопців і дівчат; 
** – р<0,01 – вірогідна відмінність між показниками хлопців і дівчат; 
*** – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками хлопців і дівчат; 
# – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками учнів 11 та 15 років. 
 

Відомо, що ВРІ – це узагальнений безпосередній показник гармонії будови тіла людини 
та непрямий показник раціонального харчування і здоров’я. Аналіз рівнів фізичного розвитку 
за ВРІ свідчить про відхилення від норми фізичного розвитку на 32,7% у дівчат та на 29,1% у 
хлопців. У хлопців такі відхилення відбуваються за рахунок зниження ВРІ, у дівчат – зави-
щення, що свідчить про наявність дисгармонійного фізичного розвитку у 31% досліджених 
підлітків. 
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Відмінність ВРІ в учнів різного віку свідчить про відхилення від норми за рахунок під-
вищення рівня індексу вище за норму в учнів 11–15 років, імовірно це відбувається за раху-
нок підвищення маси тіла та зниження рухової активності й порушення режиму харчування. 

Відсотковий розподіл рівнів рухової активності свідчить, що в 39±1,5% учнів зареєстро-
вано високий рівень, у 22,5±1,3% − середній та у 25,7±1,3% –низький, у 19,2±1,2% – дуже ни-
зький рівні рухової активності.  

Високий рівень формується за рахунок високих енерговитрат серед хлопців на спеціа-
льноорганізовану рухову активність (39±1,5%), низький – за рахунок енерговитрат у дівчат на 
спонтанну рухову активність (29,1±1,4%, р<0,05).  

Добові енерговитрати підлітків різного віку характеризуються зростанням показника 
енерговитрат з 11 до 15 років на 14,2% (р<0,05).  

Установлено структуру спонтанної та спеціально організованої рухової активності під-
літків: ранкова гігієнічна гімнастика – 2,2%; індивідуальні заняття фізичними вправами в до-
машніх умовах – 2,5%; спортивні секції з видів спорту – 8,8%; секції загальної фізичної підго-
товленості – 1,1%; заняття фізичними вправами за місцем проживання – 3,0%; дорога пішки 
до школи – 1,6%; заняття у школі – 20,5%; перерви у школі – 7,9%; дорога пішки додому – 
1,9%; перегляд телепередач – 5,8%; робота за комп’ютером – 3,3%; прогулянка – 6,8%; вико-
нання домашнього завдання – 6,6%; робота по господарству – 5,2%; гігієнічні процедури – 
1,4%; сон – 21,4%. 

Висновки: 
1. За результатами дослідження встановлено, що стан здоров’я підлітків 11–15 років ха-

рактеризується відсутністю хронічних захворювань, але наявністю відхилення в рості і розви-
тку, функціональному стані окремих систем організму за ІІ групою здоров’я (50,6±1,5%) за 
рахунок дівчат (55,5±1,5%). Зростання частки ІІІ групи з віком становить 17,1%. Фізичний 
розвиток є гармонійним у 69% учнів, дисгармонія у 31% відбувається за рахунок підвищення 
ваги тіла вище за норму (р<0,001). 

2. Відсотковий розподіл рівнів рухової активності свідчить, що в 39±1,5% учнів зареє-
стровано високий рівень, у 22,5±1,3% − середній та у 25,7±1,3% – низький, 19,2±1,2% – дуже 
низький рівні рухової активності. Високий рівень формується за рахунок високих енергови-
трат серед хлопців на спеціально організовану рухову активність (39±1,5%), низький – за ра-
хунок енерговитрат у дівчат на спонтанну рухову активність (29,1±1,4%, р<0,05). Добові ене-
рговитрати підлітків різного віку характеризуються зростанням показника енерговитрат з 11 
до 15 років на 14,2% (р<0,05).  

3. Фізкультурно-спортивна активність підлітків у навчальний та вільний від навчання 
час характеризується заняттями безпосередньо на уроці фізичної культури у 65,1±1,5% випа-
дків, у ДЮСШ, спортивних секціях, спортивних клубах і фітнес-центрах у 34,9±1,5%. 27,7± 
1,4% учнів зовсім не займаються фізичною культурою. Найбільш популярні у підлітків такі 
види спорту: спортивні ігри (36,7±1,1%), спортивні танці (35,0±1,1%), легка атлетика (10,3± 
0,6%), лижний спорт (7,7±0,5%), єдиноборство (7,7±0,5%) та велоспорт (2,6±0,3%).  

4. Мотиваційна ієрархія формується за рахунок провідних (ігри та розваги на заняттях 
(36,6%), зміцнення здоров’я (33,1%) та можливість засобами фізичної культури підвищувати 
свої силові здібності (30,4%)), значущих (позитивні емоції (26,6%), можливість рухатися 
(26,2 %), оцінка з предмета (24,3%) та здатність проявити себе (22,9%)) та потенційних мо-
тивів (можливість спілкуватися з однолітками (28,7%), проявити лідерські якості (25,7%), 
приклад вчителя (23,8%) та виховання волі (21,8%)), (р<0,01). 

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку є розробка індивідуального 
інтегрального бального оцінювання стану психофізичного розвитку відповідно до віку та ста-
ті учнів середнього шкільного віку. 
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ 11-15 ЛЕТ  
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

А. Головченко  
 

Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренка 
 

Аннотация. Оценка психофизического развития подростков в процессе физического воспитания предо-
пределена неудовлетворительным состоянием здоровья подрастающего поколения. Целью проведенного иссле-
дования было оценить возрастные и половые особенности психофизического развития подростков 11–15 лет во 
время занятий физическим воспитанием. Психофизическое развитие подростков характеризуется состоянием 
здоровья соответственно ІІ группы здоровья (50,6±1,5%), гармоничностью физического развития (69±2,3%), ве-
дущими мотивами к систематическим занятиям физической культурой (игры и развлечения на занятиях, укреп-
ление здоровья, возможность средствами физической культуры повышать свои силовые способности). 

 

Ключевые слова: психофизическое развитие, ученики, средний школьный возраст, физическая культура. 
 
 
 

THE STATE OF PSYCHOPHISICAL DEVELOPMENT OF 11-15 AGED TEENAGERS  
IN PHYSICAL EDUCATION PROCESS 

 

O. Holovchenko  
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Abstract. The estimation of psychophysical development of teenagers in the process of physical education is pre-
detevmined by the unsatisfactory state of health among the growing-up generation. The purpose of the research was to 
estimate the age and gender features of psychophysical development among 11-15 aged teenagers during physical educa-
tion classes. Psychophysical development of teenagers is characterized by the state of health according to II health groups 
(50,6±1,5%), by harmoniousness of physical development (69±2,3%), leading reasons for systematic physical culture 
activity (plays and games during the classes, strengthening of health, opportunity to enhance the powerabilities by the 
means of physical culture). 

 

Key words: psychophysical development, pupils, middle school age, physical culture. 
 


