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спрямованою на результат життя (r=0,51; Р ≤ 0,01).
Результативність життя або задоволеність самореалізацією
відображає оцінку пройденого відрізка життя, відчуття того, наскільки
продуктивно і осмислено його було прожито. Чим вище показники за
шкалою «Результат життя», тим адекватніша самооцінка. Це свідчить про
те, що досліджувані доживають своє життя, у них все вже в минулому, але
минуле здатне надати смислу залишку життя.
Костикова О.В.
Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды,
г. Харьков
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ:
АСПЕКТЫ КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКИ
При создании личностного имиджа эффективна актуализация
психокоррекционного потенциала психотренингов. Перед проведением
психотренингов целесообразно прокомментировать участникам вопросы
конструктивной критики. Важно осознавать необходимость обратной связи
в социуме для усовершенствования собственного имиджа. Обратная связь
позволяет проверить презентабельность и степень адекватности
структурированного нами образа в стилистике профессиональной
концепции. Позиционируя себя как уверенного, успешного человека и
наблюдая, что социальное окружение принимает данный образ – можно
предположить, что имиджевая стратегия конструктивно работает на нашу
репутацию, так как самоимидж получает положительное социальное
подкрепление. При этом высказывая критические замечания в адрес
собеседника желательно отмечать положительные стороны и предлагать
реалистичные рекомендации. В качестве формы позитивной критики
рассматривают комплименты. Наиболее информативными являются те
комплименты, с которыми мы внутренне согласны, и которые впоследствии
получают подтверждение из других социальных источников. Исследование
полученных по обратной связи сообщений, анализ ответов окружающих на
наши вопросы, особенно в плане конкретных деталей образа –
способствуют положительной динамике в конструировании имиджа.
Необходимо сдержанно реагировать на психотравматичные критические
замечания, анализируя мотивы личности, которая вербализует критику и
делать рациональные выводы. Для установления обратной связи можно
ориентироваться на мнение как специалистов, так и использовать
собственные ресурсы. Существуют многочисленные эксперты для
усовершенствования способа самопрезентации и манеры общения.
Контролировать степень прогресса можно осуществляя аудио и
видеозаписи, фотосессии, определяя положительный резонанс в
эмоциональных и коммуникативных реакциях профессионального социума.
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