
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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Шляхи покращення професійного рівня
працівників кінологічних служб. Харків, 2018в розшуку та затримано 34 особи, підозрювані у вчиненні кримінального правопорушення. Така статистика свідчить, що тварини сприяють кінологам-спеціалістам у виконанні посадових повноважень і суттєво підвищують ефективність їх виконання.Незважаючи на те, що застосування службових собак у діяльності Національної поліції України сприяє суттєвому підвищенню якісних та кількісних показників роботи, тварини залишаються тваринами і при виконанні ними завдань трапляються випадки, коли собаки втрачають контроль над собою та не реагують на команди спеціаліста-кінолога, що приводить до жертв серед цивільного населення.Беручи до уваги вищесказане, на сучасному етапі кінологія є достатньо розвинутою наукою як на території України взагалі, так і в лавах Національної поліції України зокрема. Окрім цього, вона веде до покращення умов роботи поліцейськими та рятує сотні життів щодня. Проте, нам треба більше часу приділяти навичкам контролю за тваринами, їхнім тренуванням та використанням спеціальних засобів, які допоможуть краще контролювати тварин.
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ВАЖЛИВІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ 
ПРАЦІВНИКІВ КІНОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ В 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХВиникнення кінології можна простежити далеко вглиб століть. Проте в її сучасному вигляді і розумінні кінологія виникла значно пізніше -  у другій половині 19 століття. Сучасна кінологія© Кольчик А. С., 92Комзюк М. А., 2018
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