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Каліфорнійська академія патрулювання дорожнього руху 
Законодавство, яке створило каліфорнійський дорожній патруль 

14 серпня 1929 року, також дозволило створити власну школу 
навчання. Перша академія була розташована в Метер-Філді, поблизу 
Сакраменто. Перший курс академії, який розпочався 26 травня 1930 
року, складався з двотижневої сесії для інспекторів та капітанів. 

Навчання 
В академії курсанти несуть відповідальність за засвоєння 

матеріалу у 42 основних напрямках, а також з питань, специфічних для 
кожної установи, за що Комісія з вироблення стандартів діяльності та 
підготовки поліцейських надає мандат. Під час 27-тижневої програми 
курсанти отримують більше 1100 годин навчання.  

Курс аварійного керування транспортних засобів (EVOC) 
складається з високошвидкісного переслідування з заносом на дорозі 
довжиною 2-3 милі, володіння навичками безпечного водіння.  

Підрозділ з вогневої підготовки має закритий та відкритий тири, 
обладнані 30 рухомими цілями, які управляються комп’ютером. Усі 
зони мають освітлення, яке можна регулювати для імітування різних 
умов навколишнього середовища або дозволити навчатися протягом 
темного періоду доби. 

Спеціалізовані навчальні курси 
Академія КДП визнана однією з найкращих правоохоронних 

установ у світі. Представлені курси включають реконструкцію 
дорожньо-транспортних пригод, комерційне правозастосування, 
надання первинної медичної допомоги, дії у надзвичайних ситуаціях, 
загальну правову підготовку, підготовку з реагування під час 
порушення громадського порядку. 

У випускний день поліцейський відчуває велику гордість від 
отримання посади офіцера каліфорнійського дорожнього патрулю.  

Науковий керівник Л. І. Русанова 
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ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В США 

Багато державних поліцейських органів мають назву «Дорожній 
патруль» а не «державна поліція». Державний орган поліції виконує 
роль дорожнього патруля. Наприклад Арізонський патруль насправді є 
державним поліцейським органом тобто є поліцейським підрозділом з 
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підтримання правопорядку в масштабі штату, а також виконує 
кримінальне розслідування. В додаток до цього дорожній патруль 
виконує свої функції за межами своєї компетенції, окружна поліція яка 
слідкує за дотриманням законів на дорозі та державних 
автомагістралях, на межах державних швидкісних автомагістралях, 
також контролює безпеку державного комплексу та інші державні 
будівлі, охороняє губернатора, забезпечує технічну та наукову 
підтримку а також забезпечує допомогу в координації оперативних 
груп в тяжких або особливо тяжких випадках.  

Каліфорнійський дорожній патруль також використовують в 
якості судових приставів в залі суду в деяких департаментах 
державних судів, а саме в Апеляційному суді та в Верховному суді в 
Каліфорнії в Сан-Франциско. Державний правоохоронний орган зберіг 
свою назву «Каліфорнійський дорожній патруль» після злиття меншої 
поліції штату Каліфорнія з більш відомою назвою CHP-та об’єднання 
їх функцій в єдиний орган.  

Однак деякі організації такі як північний патруль штату 
Каліфорнія, який спеціалізується на забезпеченні дотримання законів 
про дорожній рух і в змозі забезпечити дотримання інших законів, 
вони не є офіційною державною поліцією, але зберегли юрисдикцію 
по всьому штату в тому ж дусі що і патруль каліфорнійський патруль 
або поліція штату Нью-Джерсі. В інших випадках такі штати як Техас 
мають відповідні департаменти поліції штату. 

Науковий керівник Ю. М. Бортник 
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ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В АНГЛІЇ 

Правоохоронні органи у Великобританії організовані окремо в 
Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії. Більша частина 
обов’язків щодо охорони порядку здійснюється співробітниками 
поліції, які працюють у територіальних поліцейських відділеннях. 

Поліція у Великобританії користується довірою громадян має їх 
підтримку та довіру і ефективно виконує свої обов’язки: рівень 
злочинності у тут значно нижчий за середньоєвропейський. 

Основними обов’язками поліцейських є: захист життя і власності, 
збереження миру, запобігання та виявлення кримінальних 
правопорушень. Співробітники поліцейських патрульних служб 
опікуються безпекою у певній місцевості та запобігають злочинності. 




