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Трьохмірна динамічна мережа та її практичне застосування у 

суспільно-політичній діяльності. 
 

Під час обговорення та аналізу запропонованого в одній з моїх публікацій алгоритму 

самоорганізації громадян у мережеві структури без керівного ядра, постало питання про 

кількісні межі такої організації. Через те  виникла потреба більш докладно зупинитися на 

організації роботи великих груп людей  за викладеним у цій публікації алгоритмом. 

Зокрема мається на увазі: 

 організацію ефективної та довготривалої роботи регіонального осередку партії 

чи ГО чисельністю в кількасот осіб;  

 організацію роботи з’їзду з такою ж чисельністю делегатів; 

 організацію роботи конференції, на якій заплановано  обговорити об’ємний  

програмний документ;  

 проведення різного роду семінарів, на якому планується вирішувати наукові чи 

суспільно-політичні проблеми; 

 організацію роботи міждисциплінарних експертних груп для комплексного 

розгляду складних задач та пошуку інноваційних підходів для їх вирішення. 

 

У згаданій вище публікації алгоритм роботи був описаний на прикладі діяльності 

первинного осередку мережевої організації чисельністю 25 осіб. Очевидно, представлену там 

схему можна означити як двомірну або  плоску через те, що  розподіл учасників по групах 

різних типів можна легко зобразити на площині. 

При збільшенні кількості учасників понад 100 осіб виникає потреба побудови трьохмірної 

мережевої структури та ускладнення самого алгоритму її роботи. 

На схемі 1 зображено принцип будови трьохмірної динамічної мережі чисельністю 125 

учасників, які поділені на малі групи різного функціонального типу  по 5 учасників у кожній. 

 

 
 Схема 1. Трьохмірна динамічна мережева структура без керівного ядра (з прикладом 

можливих  профільних напрямків роботи). 
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Оптимальна чисельність учасників малих груп, на які поділена їх множина, мала б складати  

5 – 9 осіб. При менших чи більших їх кількостях зменшується ефективність діяльності. 

Зазначу, що група  з 5 учасників є у найбільшій мірі  самокерованою у порівнянні з 

чисельнішими малими групами, що дуже важливо для створення якісно нових суспільно-

політичних організацій – мережевих структур без керівного ядра. Таким чином можна 

означити механізм зростання структури: коли початкова кількість учасників у групах з часом 

збільшується з 5 до 10, то група, по аналогії з клітиною живого організму, розділяється на дві 

повноцінні однакові дочірні групи того ж профілю.  Обидві вони є носіями початково 

закладеної організаційної культури та надалі будуть працювати, поділивши між собою розділ 

профілю на два рівнозначні підрозділи. 

Очевидно, що при збільшенні чисельності  всіх малих груп до 9 осіб, сумарна кількість  

учасників  трьохмірної динамічної мережі складе 729 осіб. При потребі число учасників 

можна збільшувати різними способами, наприклад  збільшуючи кількість профілів та/чи їх 

розділів з відповідним ускладненням алгоритму роботи. Можливо, колись виникне потреба у 

проектуванні  і більш складніших багатомірних мережевих структур. 

Хочу зазначити, що при довготривалій роботі мережевої структури з  кількістю  учасників 

понад 100 осіб, необхідною умовою її ефективності стане наявність сайту для збереження та 

легкого доступу до  всієї інформації, що виробляється та циркулює в організації. 

 

Розглянемо приклад практичного застосування алгоритму роботи трьохмірної динамічної 

мережі без керівного ядра для організації проведення  одноденного теоретико-

мотодологічного або наукового семінару. 

Загальна кількість його учасників може коливатися  від 36 до 81 при чисельності учасників 

профільних груп відповідно від 4 до 9.  На схемах зображено профільні групи по 7 учасників. 

Тема семінару поділяється  на ряд профілів, кожен з яких розбивається на певне число 

розділів, що, в свою чергу,  визначає кількість профільних груп, необхідних для розгляду 

теми у повному обсязі. У даному випадку тема поділена на три профілі, кожен з яких 

розбитий на три розділи, що обумовлює потребу створити в сумі дев’ять профільних груп. 

    

 

Алгоритм роботи одноденного  семінару в режимі динамічної мережі. 

 

Крок 1. Пленарне засідання (схема 2). Вступне слово координатора про правила та 

алгоритм роботи засідання, його тему та критерії оцінювання доповідей. Розподіл учасників 

по профільних та перехресних групах згідно інформації, поданій у  реєстраційних формах. 

Результат: сформовані групи, роздані списки  питань та заданих критеріїв. Тривалість - 30 хв. 

(10:00 – 10:30). 

 

 
 

Схема 2. Пленарне засідання семінару у режимі динамічної трьохмірної мережі без 

керівного ядра та порядок розподілу учасників по групах. 



Крок 2. Робота у складі профільних груп (схема 3). Визначення можливих підходів до 

вирішення профільних питань з використанням методики проведення мозкового штурму або 

інших методик, а також матеріалів, що були напрацьовані учасниками у процесі підготовки 

до семінару.  

Результат роботи: список можливих рішень, розмножений для кожного учасника групи. 

Тривалість - 45 хв. (10:30 – 11:45). 

 

 
 

Схема 3. Робота у складі профільних груп. 

 

Крок 3. Робота у складі перехресних груп у межах кожного з профілів (схема. 4). 

Інформування по черзі  кожним учасником  інших членів перехресної групи  про можливі 

підходи до вирішення профільних питань з подальшим спільним їх обговоренням та 

встановленням відповідності до критеріїв оцінки рішень (див. нижче). 

Результат роботи: список зауважень, заперечень, доповнень та пропозицій до 

запропонованих профільними групами рішень у кожного їх представника. Тривалість -  45 

хв. (11:50 – 12:35). 

 

 
 

Схема. 4. Робота у складі перехресних груп у межах кожного з профілів. 

 

Крок 4.  Робота у складі профільних груп (схема. 3). Підготовка та прийняття тексту 

доповіді за результатами роботи з включенням окремих думок учасників. Обсяг та структура  

доповіді задається організаторами семінару, наприклад вона може складатися з основної 

частини обсягом 2 сторінки, де викладено прийняті консенсусом рішення, та додатку на 1 

сторінку, в якому представлені окремі думки учасників профільної групи.  

Результат роботи: Текст доповіді профільної групи, розмножений для кожного її учасника. 



Тривалість – 60 хв. (12:40 – 13:40). 

 

Обід - 60 хв. (13:40 – 14:40). 

 

Крок 5. Робота у складі перехресних зведених міжпрофільних груп (схема. 5). 

Представлення змісту профільних доповідей  членами відповідних профільних груп іншим 

учасникам зведеної перехресної групи, подальше спільне його обговорення і встановлення  

відповідності  до критеріїв оцінки рішень (див. нижче). 

У даному випадку через невелику кількість  самих профілів та їх розділів (по 3), і, відповідно, 

таку ж кількість учасників у перехресних групах обох типів, оптимальним буде створення 

зведених міжпрофільних груп по 9 учасників у кожній.  

Результат роботи: список зауважень, заперечень, доповнень та пропозицій до змісту 

профільних доповідей у кожного учасника, що їх представляв.  

Тривалість -  60 хв. (14:40 – 15:40). 

 

 
 

Схема 5. Робота у складі перехресних зведених міжпрофільних груп. 

 

Крок 6.  Робота у складі профільних груп (схема 3). Підготовка та затвердження 

остаточного тексту доповідей з врахуванням результатів обговорення в перехресних 

зведених міжпрофільних групах. Оцінка доповіді у відповідності до заданих критеріїв. 

Результат роботи: Остаточний текст доповіді профільної групи. 

Тривалість – 30 хв. (15:45 – 16:15). 

 

Крок 7. Пленарне засідання (схема 2). Виголошення  доповідей профільних груп (по 3 хв. 

без обговорення).  

Результат роботи: ознайомлення всіх учасників з остаточним  змістом профільних доповідей 

та отримання ними електронної копії зведеної доповіді за результатами роботи семінару (на 

флеш-пам’яті чи компакт-диску) для подальшого використання у своїй діяльності, публікації 

в мас-медіа та/чи розсилки. 

Тривалість – 40 хв. (16:20 – 17:00). 

 

 

Оцінювання основної частини доповідей проводиться  на стадії її обговорення в  

перехресних зведених міжпрофільних групах (крок 5) та в профільних групах при 

затвердженні остаточного тексту доповіді (крок 6). Можна також запровадити зведений 

бланк для анонімного оцінювання всіх доповідей  учасниками під час їх виголошення на  

кінцевому пленарному засідання (крок 7) з подальшим підрахунком середньої оцінки. 

Нижче подано приклад таблиці для оцінки доповідей профільних груп  у відповідності до 

заданих організаторами семінару критеріїв. 

 



 

Основні критерії оцінки доповідей профільних груп з 

питань, що винесені на розгляд 

Оцінка 
(Наприклад, за 10-бальною 

шкалою) 

Перехресною 

між - 

профільною 

групою 

Самооцінка 

доповіді 

профільною 

групою 
1. Відповідність до високих загальноприйнятих морально-етичних 

норм і загальнолюдських цінностей. 
 

 

 

2. Відповідність до національних інтересів України. 

 
  

3. Реалістичність.   

4. Наявність необхідних ресурсів.   

 
Запропонований алгоритм роботи семінару забезпечує: 

 ефективний пошук спільних  підходів до вирішення поставлених задач з одночасним 

виявлення розбіжностей у баченнях учасників семінару; 

 максимальне використання інтелектуального потенціалу  кожного учасника, його бази 

знань і життєвого  досвіду у процесі пошуку рішень; 

 системний механізм створення умов, за яких кожен учасник  безперервно залучений у 

процес обговорення та прийняття всіх рішень; 

 високий рівень мотивації до пошуку інноваційних  креативних  рішень і можливість 

творчої самореалізації кожного учасника внаслідок системного механізму 

формування на семінарі позитивної  шкали цінностей, на вершині якої знаходяться  

інтелект, кваліфікація, високі морально-етичні якості та максимальна користь для  

співвітчизників; 

 велику інтенсивність горизонтальних  комунікативних зв’язків поміж учасниками 

семінару; 

 високий фаховий рівень вирішення задач у спеціалізованих профільних групах та 

залучення фахівців інших профілів до їх міждисциплінарного обговорення, що 

забезпечує реальний вплив кожного учасника семінару на зміст остаточних рішень; 

 ефективне отримання учасниками нових знань шляхом ознайомлення у перехресних 

групах з фаховими підходами до вирішення питань різних профілів; 

 формування спільної когнітивної моделі в учасників семінару з питань, що поставлені 

на обговорення. 

 


