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 До основних рис психофізіологічної стійкості належать: сила: інтенси-
вність, енергійність, вираженість психофізіологічних процесів; рухливість: 
швидкість виникнення і зупинення процесів; швидкість протікання процесів; 
урівноваженість: збалансованість активних спонукань і стриманості; ригід-
ність/пластичність; трудність/легкість утворення і зміни психофізіологічних 
зв’язків; активність; сенситивність: чутливість; емоційність; працездатність.  

Іншим ключовим показником екстремальної підготовленості поліцейсь-
кого під час проведення спортивних заходів є професійно- психологічна під-
готовленість, яка ґрунтується на основі професійно- психологічної стійкості 
працівника. 

Професійно-психологічна стійкість – це спеціально розвинена здатність 
працівника зберігати оптимальні параметри психічної діяльності, що забезпе-
чує успішне вирішення професійних завдань в екстремальних ситуаціях. 
Вона виражається в професійних здібностях працівника, його придатності до 
служби та стійкості всіх складових його психічної діяльності. Основною умо-
вою психологічної стійкості особистості є власна пошукова активність, зок-
рема, активність працівників поліції, залучених до навчально-професійної ді-
яльності. Потреба працівників у пошуку нових здібностей і можливостей про-
тидії негативним факторам, творче ставлення до себе та навколишньої дійс-
ності, готовність до засвоєння прийомів психологічних технік (групова пси-
хокорекція, соціально-психологічних тренінг тощо). 
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Статус жінки і чоловіка на всіх етапах суспільного розвитку зумовлю-
ється характером самого суспільства, рівнем досконалості його матеріальної 
і духовної культури. У зв’язку із цим виникає проблема дослідження усіх 
складових гендерної політики, яку слід розглядати із позиції багатофактор-
ного аналізу.  
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Більшість науковців схиляються до думки, що «гендер» являє собою со-
ціальну стать, яка формує поведінкові, культурні, психологічні та інші соціа-
льно – культурні відмінності між чоловіками та жінками. Ці відмінності за-
стосовуються в процесі соціалізації, де особа може самостійно визначати те, 
що вважається належним для конкретної статі.  

В свою чергу, гендерна рівність є складовою концепції прав людини, що 
означає забезпечення досягнення фактичної рівності, де будь-яка особа на рі-
вні із іншими має право брати участь в усіх сферах суспільного життя.  

Згідно з офіційною статистикою України, яка надана головним управ-
лінням статистики в Харківській області, представниками виконавчого комі-
тету Харківської міської ради та аналізу постачальників та користувачів пос-
луг, 21 лютого 2019 року було офіційно представлено «Гендерний паспорт 
Харкова» за 2018 рік. Цей паспорт дає можливість кожному жителю Харкова 
дізнатися в яких аспектах жінки мають перевагу над чоловіками, а чоловіки 
над жінками, та чи існує ефективна система забезпечення розбудови міста як 
для жінок, так і для чоловіків.  

Отже, статистика свідчить, що у статево-віковій структурі населення Ха-
ркова на початку 2018 року у віці до 39 років переважну кількість складають 
чоловіки. В інших вікових групах жінки. Середня очікувана тривалість життя 
при народженні чоловіків – 67,1 років, жінок 78 років. Рівень економічної ак-
тивності населення в будь-якій соціальній країні виражається у заробітній 
платі. Середньомісячна заробітна плата в Харкові на одній і тій же посаді ме-
нша у жінок. Розрив у відсотках у 2018 році складає 20,3 %.  

Освіта є показником успіху кожного індивіда в майбутньому. Тому цю те-
нденцію прагнуть зберегти обоє статей у сучасному суспільстві. Кількість сту-
дентів, які навчалися у закладах вищої освіти на початку 2017/18 навчального 
року становила: 171,3 тис. осіб, з них чоловіки – 88,0 тис., жінки – 83,3 тис. 

Зокрема, динаміка показників злочинності в місті Харкові на 2017 рік 
свідчить про наступне: всього скоєно 3928 злочинів, з них 3455 чоловіками та 
473 жінками. Наступні види злочинів відтворювалися найчастіше: умисне 
вбивство – 51, грабіж – 357, крадіжка – 1842, хуліганство – 88.  

В умовах соціального модернізування країни, важливим є показник лі-
дерства. У виконавчих органах Харківської міської ради серед начальників 
департаментів, відділів, організацій 254 чоловіка та 849 жінок. Кількість жі-
нок-начальників перевищує над кількістю чоловіків в 3,7 рази.  

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що «Гендерний паспорт Харкова», 
представляє собою портрет українського суспільства, де кожний громадянин, 
що проживає у місті, має свою характеристику в залежності від статі, віку та 
соціального статусу. Внесення таких даних в «Гендерний паспорт Харкова» 
забезпечить вирішення більш глобальних проблем, як конкретної особи, так і 
держави в цілому.  
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