
Інструкція учасника роботи  у двовимірній динамічній 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. 

Кожен учасник долучається до організації роботи профільної групи:  

- забезпечує можливість для інших учасників по черзі викласти своє бачення альтернатив або 

складових рішення (спочатку УСІ по колу, а далі – за згодою); 

- формулює кожну висловлену ідею у вигляді короткої тези,  записує сам та пропонує! іншим 

учасникам записати її в такому вигляді у своїх персональних протоколах; 

- не критикує висловлені ідеї та слідкує, щоб не було їх критики та обговорення зі сторони 

інших учасників:  у випадку розгортання дискусії нагадує усім, що робота відбувається у 

режимі мозкового штурму, який виключає критику і обговорення висловлених ідей; 

Перед завершенням роботи першого кроку динамічної мережі досвідчені учасники  

ознайомлюють новачків 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. 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. 

Кожен учасник долучається до організації роботи профільної групи: 

- сприяє швидкому обранню доповідача  - учасника, який найбільш якісно зможе представити 

результати роботи профільної групи; 

- забезпечує почергове (по колу) представлення усіма учасниками інформації про результати 

обговорення їх доповідей в перехресних групах, а також  бере активну участь у процесах 

обговорення цих результатів та фіксації прийняття або неприйняття їх складових. (Слідкує за 

часом!)  

Крок 4. Пленарне засідання. Тривалість – 15-60 хв. Тривалість доповіді кожної профільної групи – 

3…10 хвилин. 


