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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 Стаття містить відомості, щодо розуміння гендерної рівності в аспекті 

фізичної підготовки та виконання нормативів поліцейськими, якість 

забезпечення правоохоронних функцій поліцейськими жінками та 

чоловіками, також в цьому контексті проведене дослідження щодо 

правильності на думку поліцейських поділу нормативів з СФП за ознаками 

статі. 
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Професійна службова діяльність поліцейських завжди вимагає високого рівня фізичної 

підготовленості та стійкого морально - емоційного стану. Рівень фізичної готовності, це 

комплекс вправ, які мають визначену шкалу, яка допомагає точно визначити якість фізичної 

готовності для виконання певних функцій та завдань, ця шкала ділиться на декілька секцій, 

поділ відбувається за статтю та віковими характеристиками. Така система перевірки дає 

можливість на будь-якому етапі оцінити рівень фізичних здібностей, та надати необхідні 

поправки та рекомендації. Фізична підготовленість виступає однією із ключових критеріїв 

оцінки готовності поліцейського до виконання своїх обов’язків. Розподіл обов’язків та 

фізичних навантажень між чоловіками та жінками не слід вважати, як порушення якихось 

гендерних норм чи гендерний стереотип. Скоріш можна вважати, що стереотипною буде 

думка, що жінка повинна виконувати тільки ту роботу, яка пов’язана з документообігом, а 

виконання роботи, яка потребує фізичної активності та підготовленості слід покладати 

виключно на чоловіків. Розбираючись в фізичній підготовленості чоловіків та жінок, слід 

зауважити, що чоловік за своїми особливостями відрізняється від жінки, ця особливість з 

наукової точки зору вважається природною, але деякі науковці впевнені, що це набута 

особливість, та не беручі до уваги природу походження цієї особливості, висновок є 

наступним, що чоловік за своєю фізичною будовою пристосований до більших навантажень, 

та може краще витримувати фізичні навантаження. Анатомія жінки, не дає можливості 

виконувати силові вправи на рівні з чоловіком, хоча є багато виключень, як наприклад 

чемпіонки України, Європи та світу з бойових мистецтв з легкої атлетики тощо, ці дівчата 

можуть скласти гідну конкуренцію, будь-якому чоловіку, але для досягнення таких цілей, 

покладається багато зусиль та, іноді все життя. 

Для розв’язання проблеми в складанні заліків з фізичної підготовки, ще з 1972 року 

було встановлено єдиний стандарт для фізичної підготовки чоловіків та жінок, який 

відмежовував нормативи щодо статі, [1] цей поділ був передбачуваний, адже багато років 

поспіль жінки на рівні з чоловіками складали заліки з фізичної підготовки, що обумовлювало 

низький відсоток жінок в поліції, адже елементарно анатомічні показники жінки не були 

розвинуті в відповідності до тих нормативів. Менший зріст, вага, об ‘єм легенів, [1] маса м 
‘язів, здатність до метаболізму та інші показники, які явно суперечили здатностям організму 

та нормативним вимогам. 
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Водночас було висунуто аргументи на користь того, що саме жінки мають більш 

високий рівень компетентності у питаннях соціально-побутового плану, аніж їх колеги-

чоловіки, оскільки значно швидше адаптуються до умов служби та проявляють більшу 

сумлінність. 

Було встановлено, що при меншій фізичній силі жінки частіше за чоловіків вирішують 

конфліктні ситуації, в яких потребується втручання поліції. Дещо пізніше низкою 

досліджень було підтверджено, що найбільш ефективно жінки проявляють себе в роботі із 

підлітками, з потерпілими дітьми та жінками, при вирішенні конфліктних ситуацій, що 

виникають на побутовому ґрунті та у сфері групових спорів. Причиною цього є стиль роботи 

жінок-правоохоронців, якому більшою мірою притаманні співчуття, терпеливість, уміння 

вислухати, значно нижчий рівень агресивності [1]. 

Але даний аналіз ніяк не говорить про те, що через низку якостей перелічених вище, 

жінка може поступатись в фізичному розвитку чоловікам, або перекривати одну сторону 

іншою. Фізичний розвиток поліцейських це важлива ознака для кожної статі, адже ідучи на 

службу ти не знаєш хто тебе чекає, кремезний чоловік чи підліток, в першу чергу маючи 

гарний фізичний стан та якісну фізичну підготовку ти зможеш зберегти собі життя та 

відвернути загрозу життю інших громадян. Такий рівень готовності визначається більше 

достатністю та правильність дій в надзвичайній ситуації ніш, нормативом виконання вправи. 

На мою думку, в таких ситуаціях не важливо скільки згинань і розгинань рук в упорі лежачи 

робить жінка чи чоловік, якщо результат їхньої роботи буде однаковим, якщо результат буде 

збережене життя громадян, якщо ця підготовка вважається достатньою і повною то не має 

сенсу виснажувати свій організм до рівня відповідного чоловіку, але при цьому також 

важливо не забувати за самовдосконалення. 

Мною було проведено опитування серед поліцейських щодо правильності на їхню 

думку поділу нормативів із спеціальної фізичної підготовки за ознаками статі, результати 

мене дуже вразили, та були наступними(таблиця1) 84 відсотки поліцейських вважають, що 

поділ нормативів з спеціальної фізичної підготовки за ознакою статі є правильним рішення, 

аргументуючи це : «Гендерна рівність не стосується фізичної будови тіла людини, оскільки 

чоловіки одразу більш пристосовані до великих навантажень через природу. Все ж таки, 

більшість жінок у силі не можуть позмагатися з чоловіком.» 

«Чоловік все ж таки сильніше в фізичному розвитку за жінку, це природна будова 

тіла». 

16 відсотків, виключно жінок не погоджуються з поділом за ознакою статі щодо здачі 

нормативів із спеціальної фізичної підготовки, аргументуючи це: «Для роботи в поліції 

потрібні однаково підготовлені та спортивні люди ,адже вони виконують однакову роботу.»  

«Нормативи як і ЗНО повинні бути для всіх однакові та рівні, ми вступаємо на одну і ту 

саму спеціальність отримуємо однакові дипломи, значить повинні бути підготовлені на 

одному і тому ж рівні.» 

В цьому випадку розглядається гендерний підхід не з точки зору гендерної політики 

надання рівних прав чоловіків і жінок, а з точки зору вивчення їх психосоціальних 

особливостей для створення адекватних організаційно-методичних умов в процесі фізичного 

виховання для формування стійкого інтересу до фізичного самовдосконалення, 

використовуючи при цьому ефективні стимули та мотиватори поведінки, та для надання 

адекватної фізичної оцінки. [2], також можна доповнити висновок тим, що відповідно до 

опитування виключно жінки підтримують урівняння нормативів із спеціальної фізичної 

підготовки, це можна пояснити тим, що на фоні гендерних стереотипів жінки готові 

виконувати такі ж фізичні навантаження, як чоловіки. 
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СИСТЕМА ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Сьогодення неможливе без нормального спланованого розвитку і функціонування 

держави та окремих її структурних елементів, без планомірного та якісного підвищення 

рівня кваліфікації трудових ресурсів нашої країни, тому на сучасному етапі становлення, 

система відбору майбутніх поліцейських є одним із пріорітетних завдань держави. Саме 

розумова освіченість та підготовленість правоохоронців, забезпечує стабільність держави, 

нормальне функціонування її інститутів та спокій у суспільстві. Підготовлений поліцейський 

зможе у будь-якій ситуації знайти вихід, прийняти правильне рішення та зберегти життя собі 

й оточуючим. 
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