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найчастіша форма патрулювання – парами. Частково патрульні 
працюють у супроводі собак. 

Також підрозділи жандармерії (мобільна жандармерія), які були 
спеціально підготовлені для боротьби з заворушеннями, охороняють 
громадський порядок і забезпечують громадську безпеку. Особлива увага 
жандармерії приділяється контакту з населенням у будь-який час доби. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ В РОБОТІ ПОЛІЦІЇ 

Завдання боротьби зі злочинністю постають у всьому світі. У 
багатьох країнах існують державні програми спрямовані на заміщення 
людей машинами. 

Департамент поліції Токіо використовує спеціальний дрон для 
спостереження за офісом прем’єр-міністра, будівлею парламенту, 
імператорським палацом та іншими важливими місцями столиці. Якщо 
прилад помітить літаючий винищувач в зоні обмеженої дії, оператор 
спробує його зловити. Професіонали описують його як «дуже 
портативний, легкий, міцний і стабільний». 

У Клівленді, США, Департамент поліції має новий прилад, 
доступний для використання. Це – робот «Гріффін». Він описується як 
«робот-шпигун» або «бот розвідки», тому що він може пройти в важко 
доступні місця і віддалено відправити фотографії з обертової 
відеокамери. Він може обстежити потенційну загрозу швидше і 
простіше, ніж більший робот поліцейського відділу і може надати 
інформацію набагато швидше. «Гріффін» здатний підніматися на 
перешкоди, маневрувати під вантажівками, зайти в темні місця, 
посилаючи фотографії на екран. 

Тюрма в Похані, Південна Корея, почала використовувати 
перших в світі роботів-охоронців. Оснащені 3D-камерами, 
двосторонньою системою бездротового зв’язку та програмним 
забезпеченням, здатним розпізнавати певні моделі поведінки людини, 
5-футові боти моніторять зухвалу поведінку, патрулюючи коридори 
тюремного блоку. «Охоронець» призначений для проведення 
самостійних патрулів, керуючись навігаційними мітками, 
розташованими уздовж стелі коридору, але під наглядом охоронця і 
може контролюватися через iPad.  
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Поліція Дубая представила свого першого офіцера-робота, 
надавши йому завдання патрулювати торгові центри і туристичні 
пам’ятки. Люди зможуть використовувати його для повідомлення про 
злочини, сплати штрафів і отримання інформації, натиснувши на 
сенсорний екран. Дані, зібрані роботом, також будуть передані 
органам дорожнього руху. В даний час він може спілкуватися тільки 
на арабській та англійській мовах, але планується додати російську, 
китайську, французьку та іспанську мови. 

Науковий керівник І. Г. Галдецька 
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ПАТРУЛЬ У ШТАТІ КАЛІФОРНІЯ 

Патруль – це невелика група або окремий підрозділ, який 
розгортається з більшого формування для досягнення певної мети. 
Тривалість патрулювання варіюється від кількох годин до декількох 
тижнів в залежності від завдання та типу загону включно. 

Забезпечення правопорядку є сутністю роботи патрульного 
поліцейського, не важливо від того пішохідний патруль чи на 
автомобілі. Значно збільшилося використання технологічних інновацій 
в патрульних машинах, таких як сотовий телефон, засоби радіо 
зв’язку, влаштована база даних. 

Для виконання своєї роботи більшість поліцейських спираються 
на особисті спостереження та відчуття. Нездатність нового офіцера 
прочитати мову тіла може призвести до збільшення ризику 
травмування або смерті, а володіння цією технікою може дати 
впевненість в управлінні небезпечними ситуаціями. 

Поліцейські в формі призначаються для патрулювання певних 
географічних районів, які здійснюють перевірку на наявність ознак 
злочинної діяльності. Співробітники також проводять обшуки, 
арештовують злочинців, які трапляються на шляху.  

Щоб ефективно патрулювати околиці, співробітники поліції 
також повинні завоювати довіру мешканців. Патрулі надають ідеальну 
можливість для досягнення цієї мети. Замість того, щоб залишатися у 
своїх автомобілях, офіцери постійно розмовляють з громадськими 
лідерами та мешканцями. Такий підхід може бути реалізований за 
допомогою велосипедних або пішохідних патрулів, а також публічних 
зустрічей для обговорення питань, що стосуються району патрулювання. 




