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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. 
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Ще одним важливим завданням є розслідування дорожньо-
транспортних пригод. Очікується, що офіцери патрулюють затори, 
оглядають місце події, опитують свідків, надають першу допомогу 
потерпілим та отримують письмові заяви від водіїв. 

Основна відповідальність дорожнього патрулювання полягає у 
моніторингу та забезпеченні безпеки на державних і федеральних 
автомагістралях. Це може включати перевірку швидкості 
транспортних засобів, реагування на аварії та дорожньо-транспортні 
пригоди, а також допомога місцевим правоохоронним органам. 
Поліцейські що патрулюють автомагістраль є державними працівниками. 

Щоб допомогти зменшити аварії на дорозі та підвищити безпеку 
під час водіння, офіцери роблять виступи в місцевих школах та 
громадських заходах. Це дозволяє їм виховувати громаду на практиці 
для безпечного водіння. Вони також можуть працювати з посадовими 
особами в громаді, щоб з’ясувати кращі шляхи захисту людей у цій 
місцевості. Коли відбувається злочин, першим може прибути на місці 
події патрульний офіцер. У цій ролі він допомагає забезпечити 
охорону доказів та збирати свідчення, щоб допомогти детективам у 
розслідуванні. 

Науковий керівник Ю. М. Бортник 
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ВИМОГИ ДО ОСВІТИ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦІАНТІВ У США 

Вимоги до освіти для патрульних поліціантів можуть варіюватися 
від диплома середньої школи до ступеня коледжу, або навіть і вище. 
Більшість патрульних поліціантів навчаються на практиці та в 
навчальній академії свого агентства. Норми державної служби 
регулюють призначення патрульних поліціантів які, як правило, мають 
бути як мінімум 21-річними, громадянами США, і відповідати 
фізичним та особистим критеріям. Конкурентоспроможність, 
витривалість та спритність мають важливе значення для патрульних 
поліціантів, а заняття з фізичної підготовки і участь в спортивних 
змаганнях допомагає розвивати такі риси. Деякі федеральні відомства 
та міські департаменти також вважають, що знання іноземної мови 
надає перевагу. 




