
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

Кафедра общей и клинической психологии 

 

 

 

 

 

Реферат к магистерской работе 

 

«Взаимосвязь характерологических особенностей и стилей управления у 

руководителей среднего звена» 

 

Федотко Мария Викторовна 

 

руководитель Доморацкий Владимир Антонович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



РЕФЕРАТ 
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«Взаимосвязь характерологических особенностей и стилей управления у 

руководителей среднего звена» 

 

Магистерская работа: 94 с., 31 рис., 8 табл., 50 источников, 5 прил. 

 

Ключевые слова: ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, БОЛЬШАЯ 

ПЯТЕРКА.  

Объект исследования – руководители среднего звена. 

Цель работы – обнаружить взаимосвязь между характерологическими 

особенностями и стилями управления у руководителей среднего звена. 

Методы исследования: анализ научной литературы, тестирование, 

количественно-качественный анализ, методы статистической обработки 

данных в программе STATISTIA 6.0: методы описательной, сравнительной 

(H-критерий Краскела-Уоллиса) и корреляционной статистики (коэфициент 

ранговой корреляции Спирмена).  

Полученные результаты и их новизна: выявлены взаимосвязи между 

характерологическими особенностями и стилями управления у 

руководителей среднего звена. 

Область возможного практического применения: организационное 

консультирование в вопросах проведения оценки персонала компании, 

формирования стратегий и составляющих дальнейшего корпоративного 

обучения, обработки полученных результатов и составления «зон развития» 

руководителя. Также данные результаты могут найти применение в 

деятельности специалистов по подбору персонала при построении 

должностного профиля руководителя среднего звена, а также формирования 

индивидуального плана адаптации нового сотрудника. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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«Узаемасувязь характэралагічных асаблівасцей і стылей кіравання ў 

кіраўнікоў сярэдняга звяна» 

 

Магістарская работа: 94 с., 31 мал., 8 табл., 50 крыніц, 5 дадаткаў 

 

Ключавыя словы: ХАРАКТАРАЛАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ, СТЫЛІ 

КІРАВАННЯ, КІРАЎНІКІ СЯРЭДНЯГА ЗВЯНА, ВЯЛІКАЯ ПЯЦЁРКА. 

Аб'ект даследавання – кіраўнікі сярэдняга звяна. 

Мэта работы – знайсці узаемасувязь паміж характаралагічнымі 

асаблівсцямі і стыоямі кіравання у кіраўнікоў сярэдняга звяна.  

Метады даследавання: аналіз навуковай літаратуры, тэставанне, 

колькасна-якасны аналіз, метады статыстчнай апрацоўкі дадзеных у праграме 

STATISTIA 6.0: метады апісальнай, параўнальнай (H-крытэрый Краскела-

Ўоліса) і карэляцыйнай статыстыкі (каэфіцыент рангавай карэляцыі 

Спірмэна). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены ўзаемасувязі паміж 

характаралагічнымі ўзаемасувязямі і стылямі кіравання ў кіраўнікой 

сярэдняга звяна. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: арганізацыённае 

кіраванне ў пытаннях правядзення ацэнкі персанала кампаніі, фарміравання 

стратэгій і складнікоў далеўшага карпаратыўнага навучання, апрацоўкі 

атрыманых вынікаў і складання “зон развіцця” кураўніка. Таксама гэтыя 

вынікі могуць знайсці прымяненне ў дзейнасці спецыялістаў па падборы 

персаналу пры пабудове службовага профілю кіраўніка сярэдняга звяна, а 

таксама фарміравання індывідуальнага плану адаптацыі новага супрацоўніка. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

_____________________  
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«Interrelation of characterological features and management styles of middle 

managers» 

 

Degree paper: 94 p., 31 pic., 8 tables, 50 sources, 5 app. 

 

Key words: CHARACTEROLOGICAL FEATURES, MANAGEMENT 

STYLES, MIDDLE MANAGERS, BIG FIVE PERSONALITIES. 

Object of research – middle managers. 

Purpose of research – find the interrelation of characterological features 

and management styles of middle managers. 

Research methods: analysis of scientific literature, testing, quantitative and 

qualitative analysis, statistics data processing methods with the program 

STATISTIA 6.0: descriptive, comparative methods (H-criteria Kruskell-Wallis) 

and correlation statistic (Spirman correlation coefficient).  

Obtained results and their novelty: identified the relationship between 

character traits and management styles of managers. 

Area of possible practical application: organizational consulting in the 

issues of personnel evaluation, formation of strategies and components of further 

corporate training, processing of the results and preparation of the "zones of 

development" of the head. Also, these results can be used in the activities of 

recruitment specialists in the construction of the official profile of the middle 

manager, as well as the formation of an individual adaptation plan for a new 

employee. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

 

_____________________  
 

 

 


