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ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТАктуальність вивчення даної проблематики обумовлюється тим, що виконання професійної кінологічної діяльності в екстремальних умовах потребує залучення різноманітних резервів організму, певних індивідуально-психологічних особливостей та різноманітного репертуару поведінки працівника, які б надали можливість діяти в цих умовах праці з найбільшою результативністю і з найменшими витратами для організму. Особливі (екстремальні) умови діяльності пред'являють підвищені вимоги до працівника кінологічної служби, тому важливе місце у підготовці висококваліфікованих працівників має саме психологічна підготовка.Одним із завдань кінологічних підрозділів Національної поліції України є надання в межах, визначених законодавством, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або інших надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1].© Єрмакова К. С.,Пінчук П. А., 2018 89
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Наразі великий відсоток робіт, до яких залучаються кінологічні служби належить пошуковим роботам. Організація пошуково- рятувальних робіт працівниками кінологічних підрозділів проводиться в різних умовах надзвичайних ситуацій, основні з яких можна згрупувати наступним чином: у завалах зруйнованих будинків і споруд, що утворюються в результаті природних (землетрус, ураган тощо), техногенних (вибухи, раптове руйнування будинків, споруд тощо) надзвичайних ситуацій; при катастрофах транспортних засобів (літаки, потяги тощо); у лавинних виносах, накопиченні землі, каміння, піску від селів і обвалів; у природному середовищі (пошук постраждалих і зниклих у лісі, гірській місцевості, прибережних районах тощо); на водних об’єктах [2].До найбільш важливих загальних особливостей професійної діяльності кінологів-рятувальників можна віднести такі: недостовірна інформація або повна відсутність її при проведенні оперативних дій; ситуація невизначеності завдання; незвичність і важкість просторового орієнтування у незнайомій місцевості з обмеженою видимістю та прохідністю; інтенсивний темп роботи при дефіциті часу; постійне нервово-психічне напруження через несприятливі погодні та санітарно-гігієнічні умови; дискомфортний стан через перебування в засобах індивідуального захисту дихання та тіла; постійна загроза для життя і здоров’я; можливість виникнення панічних настроїв внаслідок впливу негативних факторів життєдіяльності; послаблення уваги, пам’яті, мислення, порушення точності рухів та дій, їх послідовності; неритмічність режимів роботи, що призводить до підвищеної втомлюваності, виснаженості та психічної напруги [3].Діяльність в екстремальних умовах ставить високі вимоги до представників кінологічної служби. Такі люди повинні вміти постійно контролювати свій стан, швидко і чітко приймати рішення, від якого залежить подальший хід ситуації, адекватно оцінювати обстановку, що склалася, а також бути готовим віддати своє життя в разі крайньої необхідності. Все це потребує значних психічних зусиль і стійкості. Великого значення при роботі в екстремальних умовах відіграють моральні, вольові характеристики особистості, особливо розвиток почуття відповідальності [4]. Серед важливих психологічних якостей кінологів-рятувальників необхідно відмітити також самоконтроль, професійну самооцінку, гуманістичну спрямованість, емоційну стійкість, відношення до ризиків.Отже, щоденні умови діяльності, в яких доводиться працювати кінологам-пошуковцям, характеризуються сильними
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психотравматичними факторами. Особливості цієї діяльності вимагають від фахівців високого рівня відповідальності і максимальної уважності, виваженості та швидкості прийняття рішень, великої самовіддачі в роботі, розвинених професійних навичок тощо.
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ЗАСТОСУВАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК У РОБОТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИВикористання собак кінологічними підрозділами Національної поліції України є важливим кроком на шляху до спрощення та удосконалення роботи даного відомства. Важливість застосування тварин обумовлена ефективним виконанням ними наступних завдань: затримання злочинців, пошуку зниклих людей і наркотиків, використання їх під час проведення спеціальних операцій.За друге півріччя 2018 року на території України за допомогою кінологічних підрозділів було виявлено близько 35 кілограм вибухівки, 57 кілограм наркотиків, знайдено 10 осіб які знаходилися© Антонов В. А., 91Шевченко О. О., 2018
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