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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. 
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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. 
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Державні та місцеві установи заохочують кандидатів до 
патрульних поліціантів проходити підготовку або курси з 
правоохоронних дисциплін після закінчення середньої школи. 
Патрульні поліціанти, які шукають початкові посади, зазвичай 
отримують певну формальну вищу освіту. Університети та коледжі 
пропонують програми з правосуддя, а також з правоохорони. Деякі 
агенції навіть платять за частину навчання для патрульних поліціантів, 
які працюють над ступенем поліцейських наук, державного 
управління, правосуддя або кримінального судочинства.  

Патрульні поліціанти проходять навчання, в поліцейській 
академії свого підрозділу протягом 12–14 тижнів. Ті, хто працює в 
менших підрозділах, відвідують регіональну або державну академію. 
Патрульні поліціанти, які бажають працювати у державних установах, 
повинні мати ступінь бакалавра та відповідний досвід роботи. 
Характерними рисами патрульних поліціантів має бути чесність, 
цілісність, відповідальність та правильне судження. Важливим є також 
любов до роботи з людьми та зустрічей з громадськістю. 

Службове підвищення для патрульних поліціантів може відбутися 
після випробувального періоду, що триває від 6 місяців до 3 років. 
Підвищення може бути до детектива, спеціаліста в окремому виді 
поліцейської роботи, а також до капітана, лейтенанта, або сержанта. 
Патрульні поліціанти можуть підвищувати свою майстерність, 
продовжуючи навчання з вогнепальної зброї, з проявлення чутливості 
та з навичок спілкування, а також з тактики самозахисту. 
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ЛЮДЬМИ 

Лондонська поліція створила підрозділ по боротьбі з 
торгівлею людьми, щоб зосередити увагу на злочині, який 
спрямований на уразливих молодих дівчат і жінок, хоча також є 
жертви чоловічої статі. 

Підрозділ по боротьбі з торгівлею людьми відповідає за 
розслідування злочинів, пов’язаних з сексуальною експлуатацією 
людей та зміцнює можливості правоохоронних органів через програми 
підготовки та допомогу у розслідуванні цих злочинів. 




