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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ КІНОЛОГІЧНИХ СЛУЖБЗалучення кінологів -  офіцерів поліції до охорони правопорядку стрімко зростає. В сучасних умовах, що склалися у нашій державі, офіцерів-кінологів можна залучати до виконання цілого ряду спеціальних завдань:• посилення охорони особливо важливих об'єктів та супроводження спеціальних вантажів;• ведення інженерної розвідки й пошуку вибухонебезпечних предметів, інженерних боєприпасів;• охорони публічної безпеки та порядку під час патрулювання;• пошуку наркотичних та психотропних речовин;• пошуку зброї;• посилення підрозділів військових нарядів, які виконують завдання у надзвичайних обставинах;• пошуку постраждалих від природних і техногенних катастроф;• пошуку витоку газу;• роботи з пошуку слідів та переслідування злочинця.Професійна підготовка вітчизняних кінологів найбільшедосліджена у військовослужбовців, зокрема, вивчалися професійно важливі якості військовослужбовців-кінологів у процесі навчання та загальні проблеми підготовки майбутніх офіцерів-кінологів до професійної діяльності в Державній прикордонній службі України.Голова Національної поліції України Сергій Князєв під час робочого візиту на Хмельниччину, де відкривали сучасний кінологічний центр, зазначив, що поліцейський із собакою -  це запорука безпеки на вулицях наших міст. Службові собаки шукають вибухівку та зброю, таким чином поліція протидіє незаконному обігу зброї. Також кінологи із службовими собаками чергують в аеропортах та на залізничних вокзалах у рамках посилення боротьби з наркозлочинністю. Але найважливіша функція кінологів, наголошує С. Князєв, -  це оперативно-розшукова© Швець Д. В., 2018 8
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діяльність. Кінолог -  це експерт, який вилучає запахові сліди, тобто збирає докази причетності підозрюваних до скоєння злочину. Тому основним завданням для поліцейського у кінологічному центрі є навчитися «взаємодіяти» з собакою, оволодіти навичками вирішення різних завдань діяльності [1].Починаючи з 2018 року на базі Харківського національного університету внутрішніх справ розпочато підготовку курсантів за спеціальністю «Офіцер-кінолог». Професія кінолога -  це насамперед покликання. Адже собака -не спецзасіб, це -  напарник. У роботі з собаками людина виступає лідером, тому майбутнім кінологам слід формувати такі лідерські риси характеру, як рішучість, стійкість, витримка, наполегливість, цілеспрямованість, і розвивати стресостійкість. Кінолог не лише виявляє прихильність і турботу до вихованців (собак), але й при цьому повинен уміти виявляти вимогливість і суворість під час спілкування з ними.Кожна професія передбачає певні вимоги до професійно важливих знань, умінь та здібностей фахівця. До професійно важливих знань, що є необхідними в роботі поліцейського- кінолога, треба віднести знання з біології, основ ветеринарії, кінології та зоопсихології різних порід собак. Серед умінь офіцера- кінолога слід виокремити такі: любов до собак -  це неформалізована, але обов'язкова, негласна вимога; прагнення досягати високих результатів, цілеспрямованість; стресостійкість; послідовність і наполегливість у роботі з собакою, вміння уникати як надмірної поспішності, так і нерішучості й повільності в діях, що застосовуються до собаки.До професійно важливих здібностей кінолога слід віднести розвинуті пізнавальні, зокрема інтелектуальні, здібності; витривалість та розвинуті фізичні здібності; психологічну стійкість у складних і нетипових умовах професійної діяльності.
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