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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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ОСОБЛИВОСТІ ЄГИПЕТСЬКОЇ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

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 
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автотранспортом територіях, пішохідних зонах і парках. 
Кавалерійський підрозділ поліції з охорони туристичних об’єктів і 
старовинних пам’ятників патрулює піраміди в Каїрі на верблюдах. 

Працівники правоохоронних органів Єгипту на чергуванні мають 
при собі пістолети, проте, у поліцейських дільницях завжди є більш 
серйозне озброєння. Майже всі офіцери поліції є випускниками 
поліцейської академії в Каїрі. Це сучасний заклад, обладнаний 
лабораторією та засобами фізичної підготовки. Деяких офіцерів 
направляють для навчання за кордон. 

Науковий керівник А. О. Комар 
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КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ – ГАРАНТІЯ УСПІШНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ  

Експерти стверджують, що діяльність патрульної поліції має 
комунікативний і гуманістичний характер. Можливість спілкування є 
необхідним елементом патрульної служби в багатьох країнах за 
кордоном. Велика увага приділяється проблемі взаємодії поліції та 
населення у Великобританії та США. Більше двохсот міст Сполучених 
Штатів залучені до участі у програмах для патрульної поліції. 
Програми спрямовані на забезпечення активної співпраці поліції з 
населенням. Програма «Стій, йди та спілкуйся» в Далласі орієнтована 
на те, що поліцейський під час патрулювання повинен зупинити свою 
патрульну машину на 30 хвилин і поспілкуватися з громадськістю: 
пояснити підліткам роботу радіоапаратури патрульної машини, 
відвідати збори громадян, а також громадські та медичні центри. 

Більше п’ятдесяти відсотків роботи поліцейських США є рутинна 
повсякденна діяльність, спрямована на захист громадського порядку і 
безпеки, виявлення та запобігання злочинам. Система передбачає 
постійну присутність поліцейського в районі, частіше під час пішого 
патрулювання, для того, щоб встановити тісну взаємодію з населенням 
з метою запобігання злочинам. Такі програми надають можливість 
громадянам поділитися своїми турботами, що посилює повагу та 
довіру до поліції. Існують такі питання, які ніколи не можна 
обговорити по телефону, а тільки в розмові один на один. Таким 
чином, поліція стає органом соціальної допомоги населенню, і її 
робота спрямована на залучення населення до профілактичної 




