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пересіченій місцевості, при проведенні великих масових заходів або 
демонстрацій кінна поліція на своїх конях забезпечує безпеку. Не слід 
забувати про роль поліцейських собак при пошуку зниклих безвісти 
осіб, наркотиків, вибухових речовин або доказів, а також в ситуаціях з 
агресивно налаштованими людьми.  

У більшості операцій патрульні зобов’язані складати заяви, звіти, 
повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди та виконувати іншу 
письмову роботу. Поряд з комунікативними здібностями патрульні 
поліцейські повинні також володіти навиками правопису і граматики. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
 
 

УДК 351.741 
А. І. НІКІФОРОВА 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ПІДГОТОВКА ДІЙОВОГО ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦІАНТА 

В США існує спеціальний курс тактики патрулювання для 
виховання дійового патрульного поліціанта. Тактика патрулювання 
вчить поліцейських розвивати та довіряти інстинктам, визначати 
незаконну діяльність, вести розслідування та виконувати пошуки в 
межах конституційних норм та юридичних обмежень, що ведуть до 
серйозних кримінальних справ та арештів. Практика написання 
рапорту вчить документувати всі відповідні факти, які необхідні для 
впровадження справи та діям протистояння захисту. Розділи з 
практики безпеки вчать пошуку прихованих відділень та використання 
відео в автомобілі на свою користь. Поліціант повинен знати, як 
знайти схованки в автомобілях та будинках.  

Злочинці використовують схованки в автомобілях та будинках, 
щоб приховати свої незаконні наркотики, зброю та гроші від поліції. 
Кожен поліціант зупиняв автомобіль зі схованками, але ніколи не знав 
цього. Поліціанти повинні знати, що слід шукати, щоб виявити ці 
схованки і знайти нелегальні предмети. Що ж слід знати? По-перше, 
необхідно знати ознаки того, що транспортний засіб був перероблений 
для створення схованки. По-друге, необхідно прислухатися до людей, 
щоб визначити те, що вказує, що вони їдуть на автомобілі зі 
схованкою. По-третє, необхідно знати де саме шукати в 
транспортному засобі та в помешканнях, щоб знайти ці схованки.  

Такий курс є гарною допомогою для кожного поліціанта, який 
працює на дорозі і для кожного детектива, який проводить обшук по 
ордеру. Поліціанти також повинні знати фізичні показники та словесні 
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підказки, які використовують особи, що приховують незаконну 
контрабанду. Зазначений курс дозволяє поліціантам побачити 
механіку цих схованок за допомогою лекцій, відеозаписів та 
проведення пошуку фактичних схованок у транспортних засобах, 
меблях та побутових предметах. Розроблений для ознайомлення 
поліцейських з багатьма типами схованок, він охоплює як комерційно 
доступні предмети, так і вироблені за замовленням схованки. 

Науковий керівник О. В. Олішевський 
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Національна поліція Єгипту є правоохоронним органом Єгипту. 
Створення поліції в цій країні відбулось у 1883 році за сприяння влади 
Великої Британії. Сьогодні національна поліція Єгипту має широкий 
спектр функцій та обов’язків. Поліцейські несуть відповідальність за 
правопорядок, запобігання та виявлення злочинів, контролюють 
дорожній рух, забезпечують безпеку під час проведення особливих 
подій, ведуть боротьбу з контрабандою та незаконною торгівлею, 
запобігають політичній диверсії та беруть участь у цивільній обороні. 

Сьогодні патрульна поліція має сучасне обладнання. Поліцейські 
використовують різноманітні транспортні засоби, дедалі рідшими 
стають пішохідні патрулі. Виключенням є поліцейський відділ з 
охорони туристичних об’єктів і старовинних пам’ятників, який 
патрулює місця, популярні серед туристів: музеї, готелі, Піраміду 
Хеопса в Гізі, Мемфіс, Єгипетський музей, фортецю Кайт-Бей, 
Олександрійський храм Серапеум та ін. 

Єгипетська патрульна поліція використовує автомобілі з функціями 
позашляховиків. Поліцейські автомобілі мають проблискові маячки 
або світлові балки, сирени тощо. Вони також обладнані засобами 
радіозв’язку. В кожній машині дорожньої патрульної служби є радари 
швидкості, аналізатори дихання та комплекти для надання першої 
медичної допомоги.  

Для регулювання дорожнього руху і патрулювання у містах також 
використовують мотоцикли. Це пояснюється збільшенням заторів у 
містах. Мотоцикли обладнані раціями, стробоскопами та сиренами. 
Міські поліцейські велосипедні підрозділи використовуються для 
патрулювання та швидкого реагування на перевантажених 




