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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 
ПРАЦІВНИКІВ КІНОЛОГІЧНИХ СЛУЖБНеобхідність проведення конференції зумовлена надзвичайною актуальністю проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців службової кінології, удосконалення знань керівників кінологічних підрозділів поліції щодо організації та керівництва службовою кінологією.Сучасний світ, який швидко змінюється, змушує працівників поліції постійно перебувати в ситуації вибору і швидко адаптуватися до нестабільних економічних, соціальних та ризиконебезпечних умов професії.Метою діяльності будь-якого кінологічного підрозділу Національної поліції є організація управління та координації діяльності кінологів щодо ефективного використання службових собак у розшуку і затриманні правопорушників, розкритті вбивств, розбійних нападів, крадіжок тощо, виявленні наркотичних засобів і вибухових речовин, вогнепальної зброї, забезпеченні публічної безпеки і порядку, конвоюванні заарештованих та засуджених, в охороні важливих об’єктів, територій та під час проведення масових заходів.Конференція задумана як захід, на якому всі його учасники спільно:-  обговорять проблемні питання організації кадрової роботи на місцях щодо комплектування кінологічних підрозділів відповідними фахівцями та службовими собаками;-  визначать можливості підготовки кінологів зі службовими собаками на базі закладів освіти (установ) МВС, Національної поліції, інших органів державної влади;-  спільними зусиллями спробують знайти шляхи підвищення підготовки фахівців службової кінології;-  визначать коло питань, які є перспективними і які належить вирішити у майбутньому;-  обміняються думками з питань підготовки та участі кінологічних підрозділів Національної поліції щодо забезпечення публічного порядку та публічної безпеки під час проведення масових заходів.© Сокуренко В. В., 2018 6
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Наше завдання -  напрацювати пропозиції та рекомендації, спрямовані на підвищення якості організації та керівництва службовою кінологією.Ціла низка злочинів в Україні розкривається за допомогою собак за «гарячими слідами». У результаті ефективного застосування розшукових собак було розкрито цілу низку протиправних посягань. У середньому по державі за рік один кінолог брав участь у розкритті 27 злочинів. А тому фахівці вважають дуже потрібним, аби спеціалісти-кінологи першими виїжджали на кожний випадок, де є труп або поранення. Службові собаки використовуються при проведенні обшуку транспорту на предмет вибухівки, у тому числі крупного транспорту. Всі ці завдання залишаються в усьому світі актуальними.Ситуація в державі ускладнилася в умовах проведення АТО та операції Об'єднаних сил. Має місце висока екстремальність професійної діяльності працівників поліції, що пов'язано зі значною кількістю зброї у населення, впливом чинників соціального стресу, наявністю серед населення значної кількості осіб, які мають негативні емоційні стани (агресивність, роздратованість, ворожість тощо). Багато чотирилапих героїв рятували наших бійців. Собаки гинули, рятуючи своїх бойових товаришів. Собаки в ООС працюють на блокпостах і розшукують машини зі зброєю. Також в гарячих точках хвостаті шукають міни. Зараз в зоні ООС перебуває близько сотні службових собак.Для підвищення рівня фізичної підготовки і професійної майстерності кінологів, обміну досвідом, виявлення кращих кінологів поліції, а також покращення підготовки службових собак серед кінологів зі службовими собаками підрозділів поліції проводяться всеукраїнські та обласні змагання з багатоборства кінологів.Важливим напрямком роботи у закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання є національно-патріотичне виховання, яке повинне носити характер системної та цілеспрямованої діяльності з формування у молоді активної громадянської позиції та високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі. Результатом виховання має стати різнобічно та гармонійно розвинена, національно свідома, високоосвічена, життєво компетентна особистість, здатна до саморозвитку та самовдосконалення.
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