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ВСТУП

Організаторські уміння дослідники розглядають в структурі організаторських
здібностей, організаторських якостей особистості і, в узагальненому вигляді, як
уміння організувати колектив, згуртувати його, забезпечити успішне здійснення
організаторської діяльності. Отже, для визначення узагальнених організаторських
умінь майбутніх інженерів необхідно розкрити суть організаторської діяльності,
проаналізувати її специфіку для інженерів.
Поняття «організаторська діяльність» охоплює значне коло явищ дійсності від
організації у вузькому розумінні людиною самої себе до організаторських дій на
рівні суспільства, держави – у широкому розумінні.
Аналіз різних тлумачень в українській мові [2, с. 679] дієслова
«організовувати» дозволяє виділити різні характерні ознаки організаторської
діяльності, яка може бути багатогранною або переважно:
 планувальною, якщо передбачає розробку підготовки і проведення певних
заходів;
 впорядкувальною, коли вона є спрямованою на чітке належне налагоджування
чого-небудь;
 об’єднувальною, оскільки передбачає згуртовування кого-небудь з певною
метою;
 мобілізуючою, якщо з певною метою необхідно зосереджувати, спрямовувати
когось на що-небудь;
 ініціативною, коли для забезпечення влаштування чого-небудь необхідно
вишукувати можливості;
 новаторською, якщо вона спрямована на створення, заснування чого-небудь.
А. Лутошкін і Л. Уманський вважають, що поняття «організувати» можна
розуміти як привести яке-небудь явище, процес у систему, розташувати частини в
певній послідовності, забезпечити взаємозв’язок між ними, створити єдине ціле
[21]. Дослідники розкривають можливості, напрями і особливості організаторської
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діяльності, яка в цілому є діяльністю однієї людини, котра забезпечує об’єднання
групи людей для досягнення загальної групової мети.
Стосовно організації різних видів діяльності використовується також поняття
«організаційний»:
організаційно-господарська,
організаційно-методична,
організаційно-політична, організаційно-творча, організаційно-технічна діяльність
тощо [2, с. 679]. Відмінність поняття «організаторський» від «організаційний»
полягає в тому, що воно зв’язано з суб’єктом організаторської діяльності –
організатором, а поняття «організаційний» характеризують дії, заходи, пов’язані з
організацією чого-небудь. Організаторська діяльність є більш широким поняттям,
вона включає організацію як її складову.
У контексті змісту управлінської діяльності організація розглядається як одна з
універсальних функцій соціального управління, що передбачає впорядкування
певних суспільних відносин (об’єктів управління), раціональної побудови органів
(апарату) управління (суб’єктів управління), а також системи управління в цілому
як сукупності відповідних управлінських елементів, що перебувають у відношеннях
та зв’язках між собою і утворюють органічну цілісність, єдність.
У результаті розподілу та кооперації праці людей організація з найдавніших
часів виділилась як функція управління, а організаторська діяльність є такою, що
необхідна для чіткої координації спільних зусиль колективу з метою отримання
високих результатів – правильного підбору учасників спільної роботи, кожен з яких
би чітко уявляв зміст своєї роботи та її внесок у кінцевий результат, погодження
засобів досягнення мети, підготовку і введення управлінських рішень.
Мета статті розглянути основні ознаки організаторської діяльності, встановити
її мету, структуру та функції; проаналізувати види інженерної діяльності та їхні
функції; та провести аналіз вимог до спеціалістів різних інженерних спеціальностей;
виявити зв’язок організаторської та професійної діяльності інженерів.
Аналіз соціально-психологічної, педагогічної літератури та досліджень з теорії
управління дозволив виділити основні ознаки організаторської діяльності. Поперше, організаторська діяльність вивчається в контексті групи людей, вона
визначається як діяльність однієї людини, що спрямована на мобілізацію,
координацію, взаємодію та взаємозв’язок спільно діючої групи людей
(В. Горчакова, О. Ільїна; О. Довгопол, В. Сапоровська та ін.). По-друге,
характерною ознакою організаторської діяльності є мета як здійснення спільних
дій для виконання поставленого завдання. По-третє, дослідники звертають увагу на
ефективність організаторської діяльності, визначають її функціональне
призначення як формування в системі відносин, які забезпечать досягнення цілей і
виконання необхідних дій з найменшими витратами. Як відзначав В. Давидов,
сутність діяльності організатора – це прагнення до узгодження «індивідуальних
робіт», завдяки якому підсумок загальної спільної діяльності дає найбільший ефект
[3].
Розкриття суті організаторської діяльності передбачає аналіз її структури. В
управлінських працях розглядаються такі основні напрямки діяльності організатора
як: прийняття рішень, робота з людьми, робота з інформацією (В. Озіра).
Економісти виділяють такі елементи організаторської діяльності як ціль, типи
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організації, методи, люди, матеріальні засоби, час, контроль (П. Керженцев).
Психологи акцентують увагу на таких компонентах, як відповідальна залежність,
відносини, напруга, вплив (Л. Уманський). Більш повно структуру організаторської
діяльності дослідник характеризує через перелік дій організатора: засвоєння
завдання; підбір організаторів і встановлення їх для вирішення конкретних задач;
ознайомлення виконавців з завданням, прийняття спільного рішення; визначення
матеріальних засобів, часових або просторових умов; планування на основі
оптимальних даних (після розгляду декількох можливих альтернативних рішень);
розподіл обов’язків між організаторами, визначення форми організації; інструктаж;
внутрішня координація і взаємозв’язок; робота з молодшими організаторами;
забезпечення зовнішніх зв’язків; облік; контроль; аналіз ефективності ходу
виконання завдання; визначення «ударних» ділянок, перегрупування сил, засобів і
перепланування; робота по завершенню виконання завдання; здача роботи і
матеріальних засобів, звітність [20, с. 59].
Систематизація дій організатора дозволяє дослідникам виділити етапи
організаторської діяльності: підготовка й прийняття рішення, постановка завдань
виконавцям, контроль і оперативне управління діями, оцінно-педагогічний етап.
У менеджменті організація роботи групи базується на п’яти засадах,
сформульованих Клодом Бернаром, які є складовими організаційного циклу (рис. 1).
Цілепокладання

Аналіз можливостей

Планування

1) Встановлення чіткої і
строго визначеної мети

2) Встановлення умов і
засобів, за допомогою
яких мета буде
досягнута

3) Складання детального
плану дій

5) Порівняння
результату з наміченою
ціллю

Облік

Контроль

4) Організація
виконання плану
Організація

Рис. 1. Організаційний цикл.
Якщо розглядати окремо організацію роботи групи на кожному етапі
організаційного циклу, то в такому розумінні вона буде включати в себе визначення
розміру і складу групи, вибір групових норм, встановлення статусу і
функціональної ролі членів групи, розподіл завдань у відповідності з ролями.
Специфічність функції «організація» виражається в організації процесів виконання
всіх управлінських функцій: планування, обліку, аналізу, контролю і регулювання.
Структура організаторської діяльності визначає її функції. Л. Уманський
виділяє такі: функція керівництва, що визначається постановкою завдань, цілей,
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загальним контролем за діяльністю, її оцінкою; організація та управління –
визначення оптимально ефективного шляху досягнення цілей, здійснення
конкретного контролю за діяльністю, її результатами, практична координація;
функція інтеграції, в процесі реалізації якої здійснюється встановлення необхідних
для досягнення цілей взаємозв’язків, взаємовідношень і координація дій всередині
керованої групи; функція комунікації, без якої неможлива реалізація функцій
інтеграції і об’єднання членів групи для виконання поставленої мети [20, с. 58-59].
Аналіз суті і змісту організаторської діяльності дозволяє виділити ще одну її
характеристичну ознаку – взаємодію з людьми. З одного боку, взаємодія
організатора і колективу не існує сама по собі, а відбувається саме в процесі
організації виконання завдання, на всіх його етапах, але, з другого боку, саме
ставлення до підлеглих, врахування інтересів людей у співвідношенні з
урахуванням інтересів виробництва визначає стиль керівництва. В «управлінській
гратці» Р. Блейка-Д. Моутона позиція 9-9 відповідає стилю керівника «організатор»,
який поєднує найвищий рівень уваги як до виробництва, таке і до запитів людей.
Цей стиль керівництва ще має назву групового управління, «команда», оскільки
керівник намагається створити мотивовану групу, об’єднану виконанням завдання,
прагненням щонайкраще досягти мети. Взаємодія керівника з підлеглими будується
на довірі і повазі, зумовлює можливість самовираження у процесі сумісної роботи.
Такий стиль керівництва вважається найкращим, оскільки забезпечує як високу
ефективність виконання роботи, так і високу моральну настроєність людей,
довготривалий розвиток і відносини довіри працівників.
Дослідники характеризують організаторську діяльність як процес, в якому
людина реалізує одночасно керівництво колективом, який вона очолює і
особистими діями (В. Сапоровська), діяльність, що спрямована на організацію
діяльності особистості та колективу (О. Довгопол), як динамічний процес, рух і
саморух особистості організатора і особистостей членів групи, взаємних та
суперечливих їхніх діянь та впливів, їхніх змін у процесі життєдіяльності і водночас
їхнього нерозривного зв’язку, єдності як один з одним, так і з цілою низкою
чинників та умов, що входять до цієї єдності або ззовні впливають на неї
(Л. Уманський).
Отже, організаторська діяльність – це діяльність, що спрямована на
забезпечення ефективності індивідуальної та колективної діяльності членів групи.
Організатор визначає шляхи досягнення мети (результату) і організовує у цих
напрямах підлеглих йому людей.
У межах дослідження проблеми формування організаторських умінь заслуговує
уваги характеристика науковцями організаторської діяльності як різнобічного
процесу. Так, Р. Шакуров розуміє організаторську діяльність як двобічний процес:
1) організаторська діяльність передує будь-якій діяльності з управління та
2) організаторська діяльність є самостійним видом людської активності.
Поширеним є підхід до організаторської діяльності, так само як і до управлінської
діяльності, як до професійної, що здійснюється керівниками трудових колективів. У
дослідженні організаторська діяльність інженерів розглядається не як самостійний
вид професійної діяльності, а як одна з основних складових професійної інженерної

142

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ТА …

діяльності.
Науковий пошук щодо формування організаторських умінь майбутніх
інженерів потребує визначення сутності поняття «інженер». Насамперед розглянемо
поняття «інженер» з етимологічної точки зору з метою визначення джерела
виникнення даного терміна, встановлення його ознак і семантики.
Термін «інженер» походить від латинського слова «ingenium». У латинській
мові під терміном «ingenium» малося на увазі декілька значень – «винахідливість»,
«здатність», «розум», «освіченість», «талант», «знання», «військові машини» [5; 7].
В античному світі поняття «інженер» використовувалося для позначення виду
занять, що відносяться до управління військовими машинами і їх винаходом [16].
Поняття інженер (скор.: Ing., італ., франц. від латинського ingenium (військові
машини) і ingeniarius (збройовий майстер, пізніше майстер фортифікації)
зародилося в Італії в середні століття. У російських джерелах поняття «інженер»
вперше зустрічається в середині XVII ст. в “Актах Московської держави”.
Етимологи вважають, що слово було запозичене з польської мови [8].
В українській та російській мові слово «інженер» тлумачиться як фахівець з
вищою технічною освітою [1; 2; 4; 6; 7; 13; 14; 17; 18]. І. Федоров [22] під поняттям
«інженер» розуміє деяку кваліфікаційну вимогу до досить широкого кола професій,
професійна підготовка яких здійснюється за програмами інженерної освіти. Ці
визначення вказують на спільну ознаку – те, що інженер повинен мати вищу
технічну освіту, а суть діяльності інженера, яка є різноплановою, розкривається у
науково-технічних дослідженнях, де інженер розглядається як «спеціаліст з вищою
технічною освітою, що застосовує наукові знання для вирішення технічних завдань,
управління процесом створення технічних систем, проектування, організації
виробництва, впровадження в нього науково-технічних нововведень» [13; 16]
«фахівець, який на основі теоретичних міркувань і матеріальних коштів створює
економічні життєздатні об’єкти, різну продукцію, проекти» [10], суб’єкт технічної
діяльності, який вирішує проблеми проектування, конструювання, функціонування,
практичного застосування техніки і технології на науковій основі [10]. “Інженер”, –
писав В. Даль, – ... вчений будівельник, але не житлових будинків, а інших споруд
різного роду [4].
Кожна професійна діяльність має певний рівень організації, особливу
структуру, взаємозв’язок елементів, характерні предмет діяльності та її результати,
здійснюється на основі певних вимог, норм, режимів. У межах дослідження не
здійснювався аналіз всіх характеристик інженерної діяльності, вивчалися лише її
функціональні характеристики.
Аналіз видів інженерної діяльності (Таблиця 1.) свідчить, що домінуючою
функцією для багатьох видів є інформаційна, вона передбачає збір, обробку, аналіз
та систематизацію інформації за даною темою; складання опису будови і принципів
дії виробів і об’єктів, що проектуються; підготовку вихідних даних для складання
планів, кошторисів, заявок на матеріали, обладнання і т.п. та на завершальному
етапі – оформлення закінчених науково-дослідних та проектно-конструкторських
робіт. Інформаційна діяльність здійснюється в сукупності з проектувальними,
конструктивними, дослідницькими роботами, які, в свою чергу, можуть
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розглядатися як окрема діяльність. Відповідно, серед інженерів виділяють
дослідників, проектувальників, виробничників, експлуатаційників, конструкторів,
технологів, механіків, електриків та ін. Проте, виділення основних функцій в
інженерній діяльності не означає, що діяльність кожної групи інженерів має
виключно заданий характер, для спеціалістів будь-якого профілю характерно
виконання різних видів діяльності.
Таблиця 1
Аналіз функцій інженерної діяльності
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Види інженерної діяльності
Розробка робочих планів і програм проведення
окремих етапів технічних робіт
Збір, обробка, аналіз та систематизація інформації за
даною темою
Проведення дослідів і вимірювань, аналіз та обробка
результатів
Складання технічних звітів за отриманими даними
Проектування електричних, монтажних та інших схем
різного
призначення,
розрахунок
необхідних
параметрів і величин
Проектування засобів випробування і контролю,
лабораторних макетів, оснастки та контроль за їх
виготовленням
Складання опису будови і принципів дії виробів і
об’єктів, що проектуються
Налагодження та регулювання складної і точної
апаратури, контроль за її станом та використанням
Участь у стендових та промислових випробуваннях
дослідних зразків виробів, що проектуються,
установленні та налагодженні обладнання під час
проведення досліджень та експериментів
Участь у впровадженні розроблених технічних
проектів і рішень у виробництво
Підготовка вихідних даних для складання планів,
кошторисів, заявок на матеріали, обладнання і т.п.
Оформлення закінчених науково-дослідних та
проектно-конструкторських робіт

Домінуюча функція
проектувальна
інформаційна,
аналітична
дослідницька
інформаційна
конструктивна

конструктивна
інформаційна
експлуатаційна
технологічна
експлуатаційна
інформаційна
інформаційна

Дослідники (С. Кугель, О. Никандров, І. Мангутов, Р. Габдрєєв, С. Галицький)
відзначають тенденцію до поділу праці серед спеціалістів. С. Кугель, О. Никандров
класифікують види інженерної діяльності за провідними характеристиками:
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1) діяльність з підготовки виробництва; 2) діяльність безпосередньо на виробництві;
3) діяльність по управлінню виробництвом, для якої основними функціями
інженерів є керівна, економічна, розрахунково-обчислювальна, диспетчерська [9].
За характером праці інженерів поділяють на організаторів виробництва,
конструкторів, розробників, дослідників, організаторів наукових досліджень [9],
виділяють
«інженерів-організаторів»,
«інженерів-аналітиків»,
«інженеріврегуляторів», «інженерів-експериментаторів» [11], вказують зміст основного виду
інженерної діяльності: конструктор (розробник конструкторського приладу,
устаткування); технолог (розробляє сам процес обробки виробу або продукту);
економіст (займається економічним аналізом і плануванням шляхів досягнення
певних економічних результатів); організатор праці (адміністративно-господарська
діяльність) [1].
Аналіз профессіограмм «інженер» [15, с. 134-136] свідчить, що до професійно
важливих якостей відносять, щонайперше, технічні здібності, а також математичні,
аналітичні здібності та інтелектуальні якості: здатність сприймати велику кількість
інформації, зіставляти та аналізувати множину розрізнених фактів, гнучкість
мислення (здатність змінювати плани, способи розв’язання задач під впливом змін
ситуації), наочно-образне мислення, просторову уяву, здатність приймати та
впроваджувати нове на практиці; психофізіологічні якості: високий рівень
концентрації, розподілу та сталості уваги (здатність протягом тривалого часу
займатися певним видом діяльності, приділяти увагу декільком об’єктам
одночасно), хороша пам’ять (довготривала, короткотривала), хороший окомір.
Інженери працюють на підприємствах різних галузей: у промисловості; сільському
господарстві, будівництві, у добувній промисловості, що зумовлює специфічні вимоги
до спеціалістів конкретного профілю. Аналіз вимог до спеціалістів 25 різних
інженерних спеціальностей [12] свідчить, що серед виділених здібностей важливими
для більшості спеціалістів є такі, як творчі здібності, творчий підхід до справи (60 %),
аналітичне мислення (60 %), вміння працювати в колективі однодумців як член команди
(56 %), вміння працювати з проектами (32 %). Організаторські здібності виділено як
необхідна вимога лише для 8 % спеціалістів – для інженерів залізничного транспорту та
інженерів з охорони праці та техніки безпеки, але серед 25 особистісних якостей для
68 % спеціалістів визначено необхідними такі важливі для організатора якості як
відповідальність та вміння приймати оперативні самостійні рішення, а також
комунікабельність, вміння працювати з людьми, ретельність (16 %), терплячість,
чесність (8 %); коректність і тактовність по відношенню до товаришів, самовладання,
енергійність, неупередженість, здатність переконувати (4 %).
Аналіз вимог до інженерів за видом діяльності по конкретній спеціальності
дозволив виявити місце організаторських умінь для різних видів діяльності інженерів.
По-перше незалежно від виду інженерної діяльності її важливим елементом є
самоорганізація інженера. Успішність діяльності визначається правильною організацією
виконання дій, вмінням розробити таку систему і послідовність власних дій, яка б
дозволила у найкоротший термін досягти бажаних результатів, оптимально
використовувати наявні засоби, свій час. Самоорганізація інженера передбачає швидку
орієнтацію в ситуації, що склалася, у постановці завдання та поділу його на етапи, у
плануванні своєї діяльності. Уміння організувати самого себе зв’язано з аналізом і
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оцінкою своїх реальних можливостей, з самоконтролем, коригуванням мети, засобів та
результатів своєї діяльності. По-друге, оскільки сучасні наукові пошуки і дослідження
переважно виконуються колективом співробітників, то й інженер-дослідник, й інженерконструктор, й інженер-проектувальник повинні бути гарними організаторами саме як
організатори колективу. Вони мають володіти вміннями працювати творчо самому і
стимулювати творчість усіх учасників діяльності, правильно підбирати лідерів або своїх
помічників, вмінням зацікавлювати людей своїми цілями. Вміннями у здійсненні
емоційно-вольового впливу повинні володіти інженери і в організації виробничої
діяльності. Організація взаємодії у процесі виробництва передбачає наявність уміння
знайти індивідуальний підхід до кожного підлеглого, підтримувати з підлеглими ділові
контакти з урахуванням їхніх психологічних особливостей, вміння підбирати і
розставляти кадри, приймати рішення з урахуванням особистих якостей підлеглих,
вміння заставити інших людей виконувати свої завдання. Ці вміння є необхідними як
інженеру-організатору виробництва, так й інженеру-менеджеру, й інженеруадміністратору.
Усю множину функцій, які інженерові доводиться виконувати, Л. Товажнянський,
О. Романовський, О. Пономарьов зводять до п’яти їх груп: проектно-конструкторські,
технологічні, експлуатаційні, науково-дослідні та організаційно-управлінські функції.
При цьому дослідники відзначають, що «одна з перших чотирьох груп функцій
звичайно виступає для кожного конкретного інженера домінантною, визначаючи
переважну сферу його діяльності, тоді як організаційно-управлінські функції
доводиться виконувати практично кожному інженерові, незалежно від обраної
домінанти або спеціалізації» (Рис. 2.) [19, с. 38-39].

Професійна діяльність інженера
Проектно-конструкторська
Технологічна
Експлуатаційна
Науково-дослідна
Організаційно-управлінська
Рис. 1. Узагальнена структура професійної діяльності інженера.
Вивчення змісту різних видів інженерної діяльності свідчить, що обсяг і
різноманіття спеціальних функцій інженерів зростають, але в своїй практичній
роботі інженер не може не суміщати основної своєї функції (наприклад,
дослідницької) з додатковими, зокрема, з організаторською. Сучасний підхід до
праці інженера вимагає розглядати його професійну підготовку з позиції готовності
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не тільки до виконання конкретної, домінуючої функції – технологічної,
дослідницької та ін., але й до взаємодії всіх складових діяльності у реальній
практиці. Ми вважаємо, що взаємодія як окремих функцій спеціалістів, так і
взаємодія між спеціалістами є можливою і забезпечується за рахунок однієї з
функцій – саме організаторської. Стан та динаміка сучасного виробництва
висувають проблеми організаторського характеру не тільки перед керівником, але й
перед кожним інженером, вимагають виконання організаторської діяльності на
відповідному рівні.
ВИСНОВКИ

Організаторська діяльність має певний зміст, структуру, характеризується
динамічністю та послідовністю етапів. Організаторська діяльність може
розглядатися як самостійний вид управлінської діяльності або як основа будь якої
діяльності в системі управління. Для всіх видів професійної діяльності інженерів є
необхідним здійснення організаторської діяльності, вона є складовою професійної
інженерної діяльності. Отже, ми розглядаємо організаторську функцію як
необхідний компонент професійної діяльності інженерів, а організаторські уміння –
як необхідний компонент фахової підготовки студентів вищих технічних
навчальних закладів.
Подальше дослідження передбачає аналіз інженерної діяльності з метою
визначення вимог до інженерів.
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В статье рассмотрены основные признаки организаторской деятельности, ее цель, структура, функции.
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необходимой составляющей профессиональной деятельности инженеров.
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The article describes the main features of organizational activity, its purpose, structure and function. The
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relationships are analyzed. The requirements for engineers according to the activity for a particular specialty
are considered. It is proved that organizational activity is a vital component of engineers’ professional work.
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