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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ГРУЗІЇ 

Поліція Грузії є державним органом, який забезпечує свободу і 
безпеку кожного громадянина. 

Щоб стати патрульним, необхідно пройти навчання в 
поліцейській академії. 

Навчання в академії проходить три місяці, тому що майбутні 
поліцейські вже мають вищу освіту.  

Конкурс в Поліцейську академію становить 50 осіб на місце, що 
говорить про престиж роботи в поліції. На вступному іспиті необхідно 
відповісти на 100 питань. Шістдесят правильних відповідей надає 
можливість бути допущеним до співбесіди. Кандидати складають 
психологічні тести для перевірки на стабільність, агресивність і інтелекту. 
Кандидатів, які мають IQ вище середнього, зараховують до поліції.  

Після вступу до академії курсант отримує програму навчання. 
Обов’язкова для всіх тільки англійська мова, вибір інших предметів 
залежить від обраної спеціалізації (патрульні, детективи, дільничні 
інспектори). 

У навчанні використовуються рольові ігри, часто влаштовуються 
перевірки і тести. Під час іспитів за курсантами спостерігають 
відеокамери. Навчання безкоштовне. Приблизно 70 % курсантів 
успішно закінчують академію. Ті, що не склали іспит вдруге, не 
можуть вже бути допущені до іспиту. 

Навчання не обмежується трьома місяцями. Поліцейські 
регулярно проходять програму перепідготовки протягом одного – двох 
тижнів, потім, отримують сертифікати за своєю новою спеціалізацією 
(наприклад, детектива). 

Науковий керівник Г. С. Бабак 
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БОББІ ЯК ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ І СПОКОЮ 

Поліцейські підрозділи у Сполученому Королівстві Великобританії 
та Північної Ірландії не мають єдиної структури. Вони у своєму складі 
мають частково цивільні і частково військові організації.  
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Поліцейських у Великобританії часто називають «боббі». Своє 
ім’я вони отримали за ім’ям Міністра внутрішніх справ Роберта Піла, 
який у 19 столітті заснував столичну поліцію, перші поліцейські 
підрозділи в Великобританії, які мали уніформу. Боббі є частиною 
англійської історії. 

Боббі в Великобританії уособлюють собою обличчя вулиць. Вони 
традиційно не мають вогнепальної зброї, а лише дубинки. Боббі досі 
розглядається, принаймні іноземцями, одним цілим з королевою: він 
був і залишається обличчям острівної нації, він гарантує безпеку і 
спокій. Неозброєний боббі в очах багатьох британців являє собою 
прояв старих добрих часів, коли люди ще мали повагу до поліції і 
сподівалися на їх допомогу у вирішенні усіх питань. 

Британській поліції доручено забезпечувати громадський порядок 
і безпеку з моменту її створення. Першим обов’язком поліцейського є 
запобігання злочинності. Охоронці правопорядку повинні бути 
ввічливими і не зловживати своєю владою. 

Британські поліцейські носять невелику камеру на бронежилеті 
на додаток до свистка, палиці, наручників і рації. Приємна річ: 
Пристрій, який робить відеозаписи або передає за допомогою 
радіозв’язку інформацію в центральний офіс, повинен контролювати 
всіх – як громадян так і поліцію. Вона буде підтримувати поліцію і 
захищати громадськість. Камери ефективні в зборі доказів. Вони також 
можуть допомогти розслідувати скарги на дії поліції. 

Сьогодні британська поліція користується заслуженою довірою 
громадян і відмінно справляється зі своїми обов’язками: рівень 
злочинності у Сполученому Королівстві значно нижчий за 
середньоєвропейський. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ 

Багато хто з нас розуміє, що повсякденна робота поліцейського 
повна потенційних небезпек. Майже кожен день ми бачимо новини 
про ще одного поліцейського де-небудь в Україні, який постраждав 
або був убитий. Обов’язки поліції передбачають велику небезпеку. 
Професія поліції займає п’ятнадцяте місце серед 25 найважчих 




