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Практичне розгортання динамічної мережі в умовах  тренінгу. 
 

Для викладення процесу розгортання динамічної мережі, використаємо її площинний  

варіант, коли задач, які слід спільно вирішити -  5, а кількість учасників групи  - 25 (рис.1). 

При кількостях учасників понад 50 осіб, доцільно використовувати трьохмірну динамічну 

мережу, врахувавши потребу додаткового  розподілу  учасників у виконавчі групи. 

Для формування дієздатних команд після розподілу учасників по групах  доцільно провести 

teambuilding з залученням відповідних фахівців. Особливо це стосується профільних груп, 

які будуть генерувати у даному випадку  ключові рішення. Якщо головною задачею тренінгу 

є практична реалізація рішень – доцільно провести teambuilding також для виконавчих груп. 

 

Перед початком тренінгу організатори формують 5 задач, які має вирішити мережева  

структура та критерії оцінки прийнятих рішень, наприклад: 1) відповідність до високих 

загальноприйнятих морально-етичних норм і загальнолюдських цінностей; 2) відповідність 

до національних інтересів України; 3) реалістичність; 4) наявність необхідних ресурсів. 

 

Доцільно, щоб принаймні одна з задач передбачала прийняття рішення з його подальшою 

реалізацією  у межах тренінгу  всіма учасниками, структурованими у виконавчі групи.  

 

 

 

 
                                                  

 

                                                                  Рис. 1. 
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1. У відповідності до 5-ти  задач, які слід вирішити,  всі учасники  розбиваються на п’ять  

профільних груп за критерієм відповідності їх базової освіти до напрямку кожної з задач. 

Групи збираються  окремо і працюють певний  час над задачами, застосовуючи мозковий 

штурм чи інші методики щоб   виробити   набір попередніх альтернативних рішень, які 

записують у порядку ступеня їх прийнятності та ефективності. 

Результат роботи профільної групи: список з 2 – 7 альтернативних рішень задачі з 

коротким викладом їх переваг та недоліків, а також оцінкою їх відповідності 

встановленим критеріям.  

 

2. Учасники  розбиваються на перехресні групи, у кожну з яких входить по одному учаснику 

попередньо створених  профільних груп. На своїх засіданнях вони  заслуховують доповіді  

про результати обговорення способів вирішення задач  у профільних групах та виробляють  

свої рекомендації, зауваження та генерують власні ідеї  щодо вирішення  кожної з них. 

Результат роботи перехресної групи: список зауважень та аналіз пропонованих 

профільними групами альтернативних рішень задач та, у випадку наявності, список  

власних альтернатив. Аналіз запропонованих варіантів рішення на відповідність до 

заданих критеріїв оцінки. 

  

3. Далі   учасники  знову  збираються у складі профільних груп, підсумовуючи рекомендації, 

які отримали їх члени під час роботи у перехресних групах. На основі  сукупної інформації 

визначається оптимальне рішення задачі, а також  встановлюються необхідні  для цього 

управляючі впливи (інформаційні чи фізичні) на зовнішнє середовище. 

Результат повторної роботи профільної групи: формулювання оптимального рішення 

задачі з визначенням необхідних управляючих впливів на зовнішнє середовище з 

одночасною його оцінкою на відповідність до заданих критеріїв.  

 

 4. Наступний етап - пленарне засідання структури  з метою прийняття представлених 

профільними групами рішень усіх задач шляхом особистого голосування  кожного з 

учасників. 

Результат роботи пленарного засідання: список прийнятих рішень та,  у випадку потреби, 

рекомендації щодо подальшої роботи над задачами, вироблені рішення яких були 

відхилені. 

  

5. Виконання прийнятих рішень: 

 

5.1. Учасники структуруються у профільні групи, для  розробки плану заходів по здійсненню 

інформаційного впливу на зовнішнє середовище і / або готують інформаційні блоки (статті, 

проекти законів, і т.п.) для його здійснення. 

 

5.2. Учасники  розбиваються на проектні групи  для реалізації вироблених рішень 

поставлених задач, які потребують додаткового опрацювання, наприклад – створення 

розширеної презентації або цільового відеоролику.  

 

5.3.  Учасники структуруються в ієрархічну організацію з виконавчих груп, які виробляють  

тактику практичного втілення тих  напрацьованих рішень, які потребують реалізації на 

фізичному плані та/або забезпечують технічну підтримку рішенням, що передбачають 

інформаційні управляючі впливи на зовнішнє середовище. У групах обираються виконавчі  

керівники, які утворюють керуючу групу по виконанню загальноприйнятих рішень. При 

потребі ця група обирає відповідальних керівників для реалізації кожного конкретного 

рішення та розробляє чіткий план їх втілення. Після цього рішення реалізуються на практиці. 

 



6. Учасники у рамках профільних груп відслідковують  реакцію зовнішнього середовища на 

управляючі впливи зі сторони організації, аналізують її та  на основі цього  корегують 

параметри здійснюваних управляючих впливів. 

 

7. Учасники структуруються у перехресні групи, які прогнозують можливі реакції 

зовнішнього середовища на здійснюваний сукупний управляючий вплив, виробляють 

стратегію поведінки для кожного з можливих сценаріїв,  корегують початкові умови   та 

формулюють нові задачі, що з’являються у  динаміці суспільних процесів. 

 

Схематично пропонований алгоритм представлений на рис.2. 

 

 

 
 

                                                                Рис. 2. 

                                                

В залежності від складності поставлених організаторами задач та наявності часу, тривалість 

кроків 1-3,6,7 може коливатися від 20 до 60 хвилин. Тривалість кроку 4 –  15…30 хв., 

тривалість різних варіантів кроку 5 визначає характер прийнятих рішень. При наявності часу 

запропонований цикл доцільно повторити (наприклад, коли тренінг триватиме 2-3 дні, 

кожного дня можна здійснювати один повний цикл по вирішенню заданої на день п’ятірки 

задач).  

 

Оптимальним було б змагання двох команд для вирішення однакової множини задач, одна з 

яких працювала б у режимі динамічної мережі, а друга була б структурована в ієрархію. Це 

дало б змогу порівняти ефективність діяльності структур різного типу. 

 



Застереження та обмеження, які доводяться до відома учасників: 

 

1. Всі обговорення відбуваються з максимальним обмеженням негативної емоційної 

складової. Аналіз пропонованої мережевої структури дає можливість стверджувати, що вона  

має здатність багатократно посилювати (як світловий промінь у лазері)  емоції, які генерують 

її учасники. Маленька краплина агресії, вкинута в інформаційне середовище структури, 

здатна за короткий час посилитися, невідворотно привести до негативних наслідків у  

діяльності, та, в кінцевому результаті, зумовити  руйнування самої організації. І навпаки, 

генерована учасниками Любов до ближнього у її Божественному розумінні, приведе до 

ефективних рішень, що будуть спрямовані на досягнення Загального Блага. Для 

перенаправлення енергії агресії та інших негативних емоцій  на позитивні цілі - самоосвіту 

та духовний розвиток учасників, рекомендовано використовувати у діяльності організації 

принцип Гри. 

 

2. Всі рішення вивіряються до загальноприйнятих морально-етичних цінностей та 

програмних засад організації. Необхідна умова життєдіяльності – відсутність прихованих 

цілей та подвійної моралі.  

 

3. Умовою розподілу учасників по групах є виключення одночасної присутності будь-яких 

двох  осіб у більше ніж одній групі. 

 

4. Рекомендована почергова зміна координаторів та модераторів усіх груп. 
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