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ПРОФЕСІЯ КІНОЛОГА: ВИДИ ТА ПРОФЕСІЙНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Останнім часом дуже популярним стає вміння розбиратися в 

поведінці собак, вміти формувати у них необхідні якості та навички, 

корегувати поведінку та спрямовувати їх активну діяльність на користь 

суспільства. Таким вміннями повинні володіти кінологи, яку б із 

споріднених професій вони не мали, або яку б посаду не займали. Варто 

зазначити, що поширення практики застосування собак в діяльності 

держави призводить до актуалізації вказаної професії в лавах багатьох, 

майже усіх, правоохоронних органів. Так, кінологи проходять службу у 

Збройних силах України, Службі зовнішньої розвідки України, Службі 

безпеки України, Національній гвардії України, Національній поліції 

України, Держаній службі з надзвичайних ситуацій, Державній 

прикордонній службі, Держаній фіскальній службі та в недержавних 

організаціях. Тому актуальним постає питання щодо кваліфікаційних 

характеристик таких працівників. 

Звертаючи свою увагу на класифікатор професій ДК 003:2010 (1) 

відзначаємо, що професія кінолог, експерт-кінолог та рятувальник 

кінолог наявні в переліку і мають наступні коди відповідно 6129, 2211.2 

і 5169. Варто зазначити, що виходячи із вказаного документа дані 

професії не мають чітко визначених кваліфікаційних характеристик, 

тому в рамках нашої доповіді пропонуємо зупинити свою увагу саме на 

них. А конкретніше звернемо увагу саме на кваліфікаційні вимоги до 
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такої посади як інспектор-кінолог, яка наявна в більшості 

правоохоронних органів України. 

Специфіка роботи інспектора-кінолога в різних службах та 

структурах має свої особливості: інспектор-кінолог з поліції має 

володіти знаннями у сфері поліцейської діяльності, розвідки або 

військовий – військовою справою, але якщо ми додаємо до назви посади 

додаток «кінолог», то виникає певний перелік якостей людини, які 

повинні бути наявні у кінолога. Давайте коротко їх розглянемо. 

Любов до собак. Саме така пристрасть найчастіше стає приводом 

до вибору вказаної професії, адже людині якій не притаманне таке 

почуття не вдасться стати професіоналом своєї справи. Тут мова іде не 

просто про миттєві почуття до собаки що коли ти його бачиш, то 

хочеться його погладити та все, тут мова іде безпосередньо про стиль 

життя, який в народі називають «собачник». Тобто особа повинна 

постійно проявляти зацікавленість до проводження часу разом із 

собакою, бути йому не тільки напарником або провідником, а й 

найкращим другом або членом сім’ї. 

Фізична готовність систематично працювати на вулиці, фізична 

витривалість і сила. Собака є досить сильною твариною, а тому у деяких 

випадках необхідна фізична сила для того, щоб ефективно працювати з 

ним. Для прикладу, процес проходження смуги перешкод із собакою, 

що є частиною службової діяльності інспектора-кінолога, потребує 

сили, спритності та витривалості не лише від собаки, а й від кінолога. 

Моральна стійкість та врівноваженість є дуже важливими для 

кінологів, адже процес дресирування собаки є досить складним та 

довгим. Мимоволі прояви агресії або нервового зриву кінолога можуть 

призвести до розвитку непоправних небажаних рефлексів у собаки, що в 

подальшому унеможливить його роботу. 

Спостережливість, працьовитість, терпіння, особиста 

організованість – це найголовніші особисті якості, якими має бути 

наділений кінолог. Крім того, доречно буде мати хист до розуміння 

поведінки собаки, але це та здібність яку за належно мотивації можна 

виробити. 

Отож, професія кінолога є дуже важливою не тільки для 

правоохоронної системи України, а й для повсякденного існування 

суспільства. Собака – це перша приручена тварина людиною, а тому і в 

подальшому буде необхідність у спеціалістах, які вміють працювати з 

ними, а тому формування їх професійних та особистісних 

характеристик є запорукою ефективного їх навчання. 
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