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У службовай дзейнасщ супрацоушкау органау унутраных спрау (ОУС)
зносшы займаюць да 80 % працо^шага часу. Камушкатыуны працэс можа
ажыццяуляцца як вербальным, так i невербальным шляхам. Пры веданш «мовы
цела», якая раскрывав эмацыянальныя адносшы i / альбо стан чалавека,
супрацо^ллк мшщьп па м!мщы, позе, жэстах суразмоуцы можа атрымаць вялЫ
аб’ём ¿нфармацы!. Невербальныя знос1ны рэал1зуюць наступныя функцы1:
выражэнне эмоцый, перадача м1жасобасных установак, падтрымка i
суправаджэнне вербальных зносш, самапрэзентацыя, рытуалы. Супрацо5ш1к
ОУС, выкарыстоуваючы невербальныя паведамленн!, можа падкрэсл1ваць,
кантраляваць дзеянн!, супярэчыць вербальным паведамленням, дапауняць
сказанае вусна, паутараць, паказваць статус аднос1н, акцэнтаваць увагу.
Асабл1вую увагу у час размовы прыцягвае твар чалавека. MiMiKa
(дынам1чны выраз твару у момант зносш: рух вуснау, вачэй) перадае болын за
70 % 1нфармацы1. Жэстыкуляцыя (сацыяльна адпрацаваныя pyxi галавы i 1ншых
частак цела, яюя перадаюць ncixi4Hbi стан) цесна звязана з эмацыйным1
рэакцыям1 i мовай, часам замяняючы гаворку. Дыягнастычная каштоунасць
жэстау заключаецца у ix спантаннасц1 i непасрэднасц1. Напрыклад, затрыманы
на допыце не усведамляе, што махае рукам1 i яго м1жвольныя рэакцы1
выяуляюць сапраудны ncixinHbi стан. У выпадку разыходжанняу пам1ж
вербальным! i невербальным! сродкам! выражэння прыярытэт аддаецца
апошшм. Для дасягнення мэты знос!н супрацоушку ОУС ва узаемадзеянн! з
грамадзянам! варта кантраляваць i уласную жэстыкуляцыю.
Вял!кае значэнне у атрыманн! шфармацьп у час размовы таксама мае поза
чалавека, якая перадае м!жасобасныя адносшы, паказвае на сацыяльнае
станов!н1ча. Варта памятаць, што пры парушэнн! межау зон знос!н суразмоуца
адчувае пэуны пс!халапчны дыскамфорт i тэта, безумоуна, адб!ваецца на
эфектыунасц! зносш. Для дасягнення пшхалапчнага кантакту супрацоушкам
ОУС варта ул!чваць таксама арыентацыю у прасторы: вугал, пад яюм людз!
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стаяць або сядзяць у адносшах адзш да аднаго, а таксама павароты, змены
прасторавай арыентацьп. Падчас апытання пацярпелага або сведю
супрацоушку мшщьи лепш за усё размясцщца па дыяганаль Пры канфлштным
узаемадзеянш найбольш прадуктыуным з’яуляецца размяшчэнне насупраць
суразмо}Щы.

100

