
Інструкція для модератора профільної групи двовимірної динамічної мережі 

Алгоритм роботи двовимірної динамічної мережі складається з 4 кроків: 

Крок 1. Робота у профільних групах. Тривалість – 20…45 хвилин. 

Учасники профільної групи працюють в режимі першого етапу мозкового штурму, під час якого вони 

висловлюють ідеї (альтернативи або складові вирішення питань), які без критики фіксуються всіма 

присутніми у персональних протоколах роботи. 

Задача модератора:  

- дати висловитися кожному учаснику по черзі (спочатку УСІ по колу, а далі – за бажанням); 

- сформулювати кожну висловлену ідею у вигляді короткої тези та запропонувати! учасникам 

записати її у своїх персональних протоколах; 

- слідкувати, щоб не було критики висловлених ідей та їх обговорення – у випадку розгортання 

дискусії нагадати, що робота відбувається у режимі мозкового штурму, який виключає 

критику і обговорення висловлених ідей; 

В кінці роботи на першому кроці динамічної мережі модератор ознайомлює учасників з 

методикою роботи в перехресних групах! 

Крок 2. Робота в перехресних групах. Тривалість роботи – 30…60 хвилин. 

Учасники по черзі доповідають результати роботи власної профільної групи та обговорюють їх, 

висловлюючи критику, зауваження, пропозиції, нові ідеї (альтернативи чи складові вирішення 

профільних питань) за наступною схемою: 

- Доповідь учасника – 5 хвилин; 

- Обговорення представленої доповіді: критика, зауваження, пропозиції, нові ідеї від інших 

учасників – 7-10 хвилин.  Результати обговорення доповідач фіксує у персональному 

протоколі у відповідній колонці. Кожен доповідач фіксує у своєму протоколі лише 

результати обговорення його доповіді! 

- Перехід до представлення і обговорення доповіді іншого учасника. 

Крок 3. Робота в профільних групах. Тривалість роботи -  20…45 хвилин. 

Учасники профільної групи обирають доповідача (ним може бути за бажанням модератор, проте 

більш ефективним є обрання доповідача серед членів групи). Далі по колу кожен учасник доповідає 

результати обговорення його доповіді у перехресній групі – представляє отримані там критику, 

зауваження, пропозиції та нові ідеї. Інші учасники профільної групи висловлюються щодо прийняття 

або неприйняття  складових представлених  доповідей. Доповідач  фіксує  прийняття чи не прийняття 

профільною групою результатів обговорення у перехресних групах, які по колу доповідають учасники. 

Задача модератора: 

- Забезпечити швидке обрання доповідача  - людини, яка найбільш якісно зможе представити 

результати роботи профільної групи; 

- Організувати почергове представлення доповідей про результати обговорення в перехресних 

групах, а також – забезпечити ефективне  їх обговорення учасниками профільної групи та 

зафіксувати! прийняття або неприйняття складових цих доповідей. (Слідкувати за часом!)  

Крок 4. Пленарне засідання. Тривалість – 15-60 хв. Тривалість кожної доповіді – 3…10 хвилин. 


