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АННОТАЦІЯ

        У магістерській роботі проаналізовано наукові джерела з проблеми

дослідження трудової мотивації у офіціантів. У другому розділі надано

психодіагностичні методи і методики, спрямовані на виявлення трудової 

мотивації у офіціантів. Проведено експериментальне дослідження, що дало 

можливість з’ясувати мотиви вибору професії, стратегії подолання стресових 

ситуацій,мотиваційний профіль особистості і рівень комунікативної 

толерантності. На основі результатів констатувального експерименту 

розроблено й апробовано програму соціально-психологічного тренінгу, метою 

якого є підвищення трудової мотивації у працівників; розвиток комунікативної 

толерантності; підвищення рівню стресостійкості та профілактика агресивної 

поведінки. Ефективність упровадженої програми психокорекційних заходів 

перевірено за допомогою методів математичної статистики.

      Ключові слова: офіціант,мотивація,мотив,толерантність,трудова мотивація, 

зовнішня мотивація, стресостійкість, комунікабельність, конфліктність,

внутрішня мотивація, стратегія поведінки, згуртованість.

ANNOTATION

       In this master's thesis, scientific sources on the problem of the study of job

motivation in waiters are analyzed.The second section presents psychodiagnostic

methods and techniques aimed at identifying work motivation in waiters. An

experimental study was conducted to find out the reasons for choosing a profession,

strategies for overcoming stressful situations, motivational personality profile and 

level of communicative tolerance. Based on the results of the ascertainment 

experiment, a program of social and psychological training was developed and tested,

with the aim of increasing the work motivation of employees; development of 

communicative tolerance;increase of the level of stress resistance and prevention of 

aggressive behavior.

      Key words: waiter, motivation, motive, tolerance, work motivation, external

motivation, stress resistance, sociability, conflict, intrinsic motivation, strategy of

behavior, cohesion.


