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що дає сучасну професійну підготовку поліцейським, яка включає в 
себе один із важливих аспектів – бойові мистецтва. 

Сьогодні в Німеччині жодне конкретне бойове мистецтво не 
використовується виключно поліцією. Хоча Федеральний 
прикордонний патруль і GSG9 зазвичай встановлюють стандарт на 
національному рівні і кожен департамент має своє власне бюро 
підготовки і вільно навчає їх за індивідуальним планом. Для 
патрульних поліцейських співробітників найпоширенішим є таке 
бойове мистецтво як джиуджицу. Серед команд спецназу популярний 
крип-кун-фу. За законом, працівники поліції в Німеччині зобов’язані 
навчатись по дві години на тиждень оборонної тактико-спеціальної 
підготовки, коли вони беруть участь у базовій підготовці. 

Німецькі школи навчають своїх офіцерів протягом двох з 
половиною років. Це дає їм достатньо часу, щоб освоїти компонент 
бойових мистецтв навчального плану. Після того, як поліцейський 
закінчить навчання і буде призначений на постійне місце роботи, він 
зобов’язаний буде щомісяця проходити дві години навчання тактики-
спеціальної підготовки. Нинішні викладачі тактико-спеціальної 
підготовки Німеччини схильні експериментувати з більш широким 
спектром бойових мистецтв і не обмежуються лише дзюдо і 
джиуджицу. Вони читають такі публікації, як «Чорний пояс», купують 
відео та відвідують семінари – і усвідомлюють наскільки необхідно 
розвивати свої професійні навички. Джиуджицу часто використовується 
під час тренування поліцейських в Німеччині тому, що він є 
найефективнішим методом у застосуванні фізичної сили, а також надає 
переваги поліцейському, коли особи вчиняють злочини.  

Науковий керівник І. Г. Галдецька 
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Патрульні – це співробітники поліції, які безпосередньо 
працюють у місцевому відділі правоохоронних органів, забезпечують 
виконання законів та реагують на надзвичайні ситуації в певній 
географічній області. 

Значна частина роботи місцевих працівників поліції передбачає 
патрулювання. Місцева поліція, як правило, патрулює конкретний 
район по двоє. Під час виконання службових обов’язків патрульні 
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співробітники шукають порушення закону. Наприклад, вони можуть 
зупиняти автомобілі і видавати попередження для порушників 
швидкості. Оскільки місцеві поліцейські носять уніформу свого 
відділу, вони є помітними представниками правоохоронних органів. 
При патрулюванні, місцеві співробітники поліції реагують на 
надзвичайні ситуації. Вони надають першу допомогу або іншу 
допомогу жертвам нещасних випадків або іншим особам, які отримали 
тілесні ушкодження. 

Детективи – це поліцейські у цивільному одягу, які розслідують 
місцеві злочини. Щоб визначити причину або винуватця злочину, 
детективи збирають докази на місці події і допитують підозрюваних і 
свідків. Детективи стежать за підозрюваними, спостерігаючи за 
підозрілою діяльністю. Крім того, вони роблять арешти або беруть 
участь у рейдах, щоб спіймати підозрюваних. Як тільки вони 
завершують своє розслідування, детективи пишуть звіти, заповнюють 
документи і готують справи до суду. Можливо, їм також доведеться 
дати свідчення перед присяжними. Більшість місцевих детективів 
спеціалізуються на таких злочинах, як шахрайство або вбивство, і вони 
продовжують вести кримінальну справу до винесення вироку. 

Шерифи та їх помічники стежать за виконанням законів округу. 
Більшість шерифів обираються і можуть діяти як начальники поліції 
або виконувати обов’язки з патрулю, подібні до обов’язків працівників 
поліції у міських відділах. Інші обов’язки включають в себе 
управління окружними в’язницями та надання судових приставів і 
охорони в місцевих судах. Шерифи та їх помічники також перевіряють 
звинувачення проти злочинців і видають ордери на арешт. Вони також 
обслуговують повістки та судові накази. На місцях аварії шерифи та їх 
помічники регулюють транспортний потік, допомагають жертвам 
аварій і розслідують причини. 

Місцеві відділи поліції мають різноманітні навчальні програми та 
стандарти. Патрульні повинні пройти підготовку у поліцейській 
академії. Щоб претендувати на вступ до поліцейської академії, 
кандидати, як правило, потребують принаймні диплом про середню 
освіту, хоча деякі департаменти вимагають знання другої мови. До 
інших критеріїв вступу належать громадянство США та хороший зір, 
слух, спритність та сила. Місцеві поліцейські департаменти також 
перевіряють кандидатів академії на емоційні або психічні стани і 
попередню кримінальну історію. Кандидати, повинні скласти 
письмовий іспит і пройти серію співбесід і тестів на наркотики. 
Перейшовши до академії, новобранці вивчають конституційне право, 
цивільні права, місцеві постанови, право штату і поліцейську етику, а 
також управлінську підготовку та досвід керування транспортом, 
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використання вогнепальної зброї, самозахисту, надання першої 
медичної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації. Поліцейські 
також вивчають мистецтво ближнього бою. Період стажування на 
робочому місці це останній штрих перед закінченням поліцейської 
академії.  

Науковий керівник Ю. М. Бортник 
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Бути поліцейським – це ризик і пожертвування. Така кваліфікація 
для муніципальних або окружних патрульних у США відрізняється в 
залежності від штату, але всі поліцейські повинні відповідати 
основним вимогам: більшість заявників повинні бути громадянами 
США, щонайменше 20 років, мати диплом середньої школи, мати 
чистий запис кримінального минулого та відповідати освітнім вимогам. 

Патрульний офіцер повинен мати повне розуміння як державних, 
так і федеральних законів, отриманих під час підготовки у 
поліцейській академії та завдяки навчанню на робочому місці. 
Підготовка протягом 12-14 тижнів, яку співробітники проходять у 
поліцейській академії включає в себе класове та позакласове навчання 
на платній основі. Навчання в класі охоплює конституційне право, 
цивільні права, державне і місцеве законодавство, процедури, 
контроль дорожнього руху, самозахист і реагування на надзвичайні 
ситуації. Практичні компоненти включають підготовку вогнепальної 
зброї, аварійне водіння та фізичну підготовку. 

Поліцейські та патрульні поліцейські, які прагнуть працювати у 
федеральних відомствах, повинні мати ступінь бакалавра та 
відповідний досвід роботи. 

Подальша освіта часто необхідна для просування кар’єри або 
роботи в спеціалізованій сфері злочинності та правоохоронної діяльності. 
Деякі з переваг отримання ступеня включають: можливість швидше 
просуватися вгору, можливість швидкого переходу до конкретної 
кар’єри, інші варіанти кар’єри, якщо робота поліції недоступна. 

Всі співробітники поліції сподіваються на просування по службі. 
Співробітники поліції з вищою освітою, як правило, мають більше 
шансів бути найнятими та підвищеними, ніж ті, хто не має ступеня. 




