
Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід). Харків, 2019 

109 

Функція автоматичного гальмування на низькій швидкості 
допомагає запобігти зіткненням і робить зіткнення менш руйнівними. 
Система включається, якщо транспортний засіб рухається з низькою 
швидкістю, і система виявляє, що зіткнення неминуче і водій ще не 
застосував гальма. 

Форд також працює в сфері виробництва патрульних автомобілів. 
Керівництво компанії каже, що автомобіль буде свого роду робокопом. 
Форд передбачає транспортний засіб, який зможе виконувати 
обов’язки у сфері дорожнього руху, або самостійно, або у поєднанні з 
камерами спостереження або придорожніми датчиками. Цілком 
можливо, що такий автономний патрульний автомобіль зможе 
отримати доступ до посвідчення водія, інформації про водійські права, 
реєстрації транспортного засобу та інформації про страхування на 
цільовому транспортному засобі та електронним шляхом надіслати 
посилання на комп’ютер злочинця. 

В найближчому майбутньому такі системи будуть звичайними 
для патрульних транспортних засобах. 

Науковий керівник Ю. М. Бортник 
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8 ВИМОГ, ЩОБ СТАТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ У США 

Основні вимоги. Перш ніж ви зможете заробити свій бейдж, 
потрібно виконати основні вимоги, щоб стати поліцейським. Перш за все, 
ви повинні бути громадянином США щонайменше 21 рік після закінчення 
поліцейської академії. Також потрібно мати дійсну водійську ліцензію. Ви 
також не повинні мати судимості. Коли ви подаєте заяву в поліцейську 
академію, вас будуть перевіряти. Кандидати, які мають будь-які попередні 
чи тяжкі злочини не будуть прийняті до поліцейської академії. Це 
включає DWI в останні 5 років і засудження щодо домашнього 
насильства. Ви не будете прийняті, якщо вам заборонено носити 
вогнепальну зброю. Ви також не будете прийняті, якщо вам заборонено 
керувати транспортними засобами. Вам також необхідно пройти 
психологічну оцінку. Це визначає, чи є у вас які-небудь емоційні або 
психічні стани, які можуть перешкоджати вашим обов’язкам. 

Вимоги до коледжу. Існують певні освітні вимоги до того, щоб 
стати поліцейським. Хоча вам не потрібен диплом бакалавра, вам 
потрібно виконати деякі кредити. Кількість кредитних годин різна і 
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залежить від поліцейської академії. У деяких штатах поліцейські 
академії вимагають принаймні 60 кредитних годин коледжу. Багато 
людей, які прагнуть стати поліцейськими, вивчають кримінальне 
правосуддя. Деякі навіть вивчають комп’ютерне програмування, 
соціологію або психологію. Час, перш ніж кандидати можуть 
потрапити до поліцейської академії, насправді вигідно. Кандидати 
можуть взяти свій час, вирішуючи, чи дійсно вони хочуть, щоб стати 
поліцейським. Вони також можуть вивчати предмети, які дозволять їм 
застосувати свої знання, коли вони стануть поліцейськими. 
Поліцейські, які володіють іноземними мовами, також розглядаються 
як активи поліції. Ці офіцери можуть спілкуватися з людьми, які не 
говорять англійською як першою мовою. Ще потрібно виконати 
освітні вимоги, щоб стати поліцейським. Розглядається вивчення 
іноземної мови. Іспанська, китайська, французька, російська та 
арабська мови зазвичай розмовляють в США. 

Проходження вступного іспиту до Академії поліції. До прийняття 
в поліцейську академію є пакет інформації, який вам доведеться 
заповнити. Він містить оригінал свідоцтва про народження, 
посвідчення водія та картку соціального страхування. Вам потрібно 
буде включити копії диплома про середню освіту. Це також буде 
включати записи про відвідуваність коледжу або про будь-яку 
військову службу. Там буде невелика плата за подання заявки. Поряд 
із пакетом прикладних програм потрібно надіслати заяву. Ця заява 
функціонує як супровідний лист, що описує ваше тло та прагнення. 
Після прийняття до поліцейської академії вам доведеться скласти 
письмовий вступний іспит. Потім ви будете вибиратися з пулу 
кандидатів, залежно від вашої оцінки. Не всі письмові іспити в поліції 
є однаковими. Вони відрізняються залежно від академії. Загалом, вони 
перевіряють свої міркування і здібності до вирішення проблем. Існує 
також математична частина. Деякі письмові іспити вимагатимуть есе 
та подання звітів про інциденти. Багато академій базуватимуть свої 
бали на ясності вашого листа. Вони також перевірять правопис і 
використання словника. 

Вимоги до фізичної підготовленості. Фізичні вимоги до 
поліцейського є відомим. Для виконання своїх обов’язків 
співробітники міліції повинні перебувати у вищому фізичному стані. 
Тому, природно, вам потрібно пройти медичний огляд. Деякі фізичні 
вади, такі як сліпота, глухота і ожиріння, ймовірно, дискваліфікують 
вас. Психічні порушення, включаючи посттравматичний стресовий 
розлад, дискваліфікують вас, якщо ви не будете лікувати. Під час і 
після поліцейської академії, ви будете працювати, щоб побудувати 
вашу витривалість і витривалість. Фізична сила необхідна для 
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правоохоронних органів, оскільки ви будете стикатися з небезпечними 
ситуаціями майже щодня. Ви повинні фізично бути в змозі реагувати 
на небезпечні для життя ситуації. Вимоги різняться залежно від статі. 
У багатьох штатах ви повинні вміти плавати і працювати протягом 
тривалого часу. Ви також повинні бути в змозі підняти ваги і зробити 
велику кількість основних вправ. 

12-14 тижнів навчання. Існують інші вимоги до навчання, щоб 
стати поліцейським, які не є фізичними. У поліцейській академії ви 
дізнаєтеся про громадянські права і закон як на державному, так і на 
федеральному рівнях. Ви також дізнаєтеся про розслідування аварій та 
керування трафіком. Звичайно, ви будете проходити широку підготовку з 
вогнепальної зброї та самооборони. Ви також дізнаєтеся про першу 
допомогу та надзвичайні ситуації. Під час вашої кар’єри вам може 
знадобитися реагувати на травми. До приїзду фельдшерів вам 
доведеться взяти на себе відповідальність за будь-які медичні ситуації. 

Технологічні здібності. За останнє десятиліття правоохоронні 
органи пристосувалися до технологічного віку. Сьогодні на 
світлофорах і в околицях є камери безпеки. Є навіть камери, які мають 
справу з трафіком нагадує. Але співробітникам міліції доводилося 
довше працювати з технологією. Поліцейські повинні певною мірою 
розуміти комп’ютери. Зрештою, ви будете використовувати 
комп’ютери в патрульних автомобілях, щоб запускати ліцензії та 
подавати звіти про інциденти. 

Науковий керівник І. O. Півкач 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ  
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ 

Коли ми говоримо про поліцію, ми зазвичай використовуємо такі 
вирази, як: найважливіша робота, важка робота, небезпечна робота. 
Поліція містить різні блоки проти злочинності (кримінальна поліція, 
патрульна поліція, превентивна та багато інших). 

У Франції поліція контролюється генеральним директором, який 
є директором поліції. Захист громадян, підтримка громадського 
порядку та верховенства права є обов’язком французької патрульної 
поліції. Національна поліція патрулює, контролює на дорозі і перевіряє 
посвідчення особи. Найпоширенішим у світі французькою назвою 




