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АННОТАЦИЯ  

 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 9 иллюстраций, 

7 таблиц, списка использованных источников и литературы. Общий объем 

работы составляет 6страниц. Список использованных источников и литературы 

занимает 3 страницы и включает 37 позиции.  

2. Перечень ключевых слов 

КОРПОРАТИВНЫЙ СТРЕСС, МОНО- И МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПАНИИ, СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ, WELLNESS-КОНЦЕПЦИЯ, 

КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СТРЕССА,  

АНКЕТИРОВАНИЕ 

3. Текст аннотации 

Объект исследования – влияние стресса на состояние персонала 

предприятия. 

Цель исследования – анализ уровня стресса у сотрудников РДУП 

«Президент-Отель» на основе отечественных и зарубежных методов и 

разработке предложений по внедрению инструментов Wellness-концепции по 

борьбе с нервным напряжением персонала. 

Методы исследования: сравнительный анализ, графический анализ, 

анкетирование.  

Полученные итоги и их новизна. В ходе проведенного исследования было 

установлено наличие стресса, выявлены основные причины его возникновения 

среди сотрудников, а также проведен анализ наличия инструментов Wellness-

концепции в РДУП «Президент-Отель». Практическая новизна заключается в 

возможности внедрения новых составляющих Wellness для предотвращения 

возникновения стресса и его минимизации.  

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования эффективности 

внедрения инструментов Wellness-концепции на РДУП «Президент-Отель». 

 

 

 



 

АНАТАЦЫЯ  

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа,  

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 9 ілюстрацый, 7 

табліц, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 

68 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры займае 3 старонкі і 

ўключае 37 пазіцыі.  

2. Пералік ключавых слоў 

КАРПАРАТЫЎНЫ СТРЭС, МОНА- І МУЛЬЦІНАЦЫЯНАЛЬНЫХ 

КАМПАНІЙ, СТЭСМЕНЕДЖМЕНТ, WELLNESS-КАНЦЭПЦЫЯ, КОПИНГ-

ПАВОДЗІНЫ, МЕТАДЫ АЦЭНКІ ЎЗРОЎНІ СТРЭСУ, АНКЕТАВАННЕ.  

3. Тэкст анатацыі 

Аб’ект даследавання – ўплыў стрэсу на стан персаналу прадпрыемства. 

Мэта даследавання – аналіз ўзроўню стрэсу ў супрацоўнікаў РДУП 

«Прэзідэнт-Гатэль" на аснове айчынных і замежных метадаў і распрацоўцы 

прапаноў па ўкараненні прылад Wellness-канцэпцыі па барацьбе з нервовай 

напругай персаналу. 

Метады даследавання. – параўнальны аналіз, графічны аналіз, 

анкетаванне. 

Атрыманы явынікі і іх навізна. У ходзе праведзенага даследавання было 

ўстаноўлена наяўнасць стрэсу, выяўлены асноўныя прычыны яго ўзнікнення 

сярод супрацоўнікаў, а таксама праведзены аналіз наяўнасці інструментаў 

Wellness-канцэпцыі ў РДУП «Прэзідэнт-Гатэль". Практычная навізна 

заключаецца ў магчымасці ўкаранення новых складнікаў Wellness для 

прадухіленняў знікнення стрэсу і яго мінімізацыі. 

Дакладнасць матэрыялаў івынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі работы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследавання эфектыўнасці ўкаранення 

інструментаў Wellness-канцэпцыі на РДУП «Прэзідэнт-Гатэль". 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 9 illustrations, 7 tables 

and list of references. Total scope of work is 68 pages. The list of references occupies 

3 pages and includes 37 positions. 

2. KeywordsCORPORATE STRESS, MONO- AND MULTINATIONAL 

COMPANIES, STRESS-MANAGEMENT, WELLNESS-CONCEPT, COPYING 

BEHAVIOR, STRESS-LEVEL ASSESSMENT METHODS, QUESTIONNAIRE 

3. Summary text 

The object of the research is the impact of stress on the state of the staff of the 

enterprise. 

The purpose of the researchis to analyze the level of stress among the 

employees of the President-Hotel on the basis of domestic and foreign methods and 

to develop proposals for the implementation of tools for the Wellness-concept to 

combat nerve strain of personnel. 

Methods of the research – comparative analysis, graphical analysis, 

questionnaire. 

The results of the work and their novelty.The study found the presence of 

stress, identified the main reasons for its occurrence among employees, as well as an 

analysis of the availability of Wellness-concept tools in the President-Hotel. Practical 

novelty lies in the possibility of introducing new components of Wellness to prevent 

the occurrence of stress and its minimization. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 

used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 

through independently. 

Recommendations on the usage.The results of the work can be used to continue 

the study of the effectiveness of the introduction of the Wellness-concept tools at the 

President-Hotel. 
 

 

 


