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Динамічна мережа – це змінна структура політичних організацій, у яких рішення виробляються, 

обговорюються і приймаються у впорядкованій мережі, а виконуються усіма її учасниками після 

циклічного переструктурування у множину тимчасових ієрархій, що забезпечує можливість 

чисельного зростання таких організацій, їхнє ускладнення, саморозвиток і утримує їхню цілісність у 

динамічній рівновазі. 

Динамічну мережу, як організаційну структуру, можна описати метафорою за допомогою основних 

понять давньокитайської натурфілософії Інь і Ян або «жіноче – чоловіче» – космічних полярних сил, 

що постійно переходять одна в одну, підтримуючи рівновагу і гармонію Світу.  

В нашому випадку жіноча горизонтальна (мережева) структура безперервно переходить у чоловічу 

ієрархічну структуру і навпаки внаслідок циклічної реструктуризації учасників, що зумовить 

врівноважену й гармонійну цілісність побудованої таким чином організації. 

Методика безконфліктної колективної діяльності великих груп людей у динамічній мережі – це 

розроблений нами порядок безконфліктної колективної діяльності великих груп людей, зокрема 

членів різнорівневих партійних підрозділів політичних організацій зі змінною структурою – 

динамічною мережею. 

Вперше концепт цієї методики був описаний у липні 2009 року. Вперше динамічна мережа  була 

підготовлена  та випробувана на  ІІ Зимовій Студреспубліці 27 лютого 2010 року (див. нижче захід під 

номером 1) 

Методика колективної роботи в динамічній мережі включає чотири інтегровані в одне ціле 

організаційно-технологічні інструменти – декомпозицію сфери діяльності, методику проведення 

мозкового штурму, методику роботи у перехресних групах і проєктний менеджмент. На схемі 1 ці 

інструменти представлено у їхньому взаємозв’язку. 

 

 

Схема 5.1. Динамічна мережа – змінна структура політичних партій 

 

Перший з них –  декомпозиція цілей, задач та сфер відповідальності, унеможливлює ескалацію 

внутрішніх конфліктів шляхом розподілу великої групи на підгрупи та закріпленням за кожною з них 

окремої задачі або складової загальної цілі та відповідного сектору відповідальності. Вирішення 

групами різних задачі і розподіл у такий спосіб складових усієї сфери відповідальності, на нашу 

думку, суттєво зменшить ймовірність виникнення конфліктів між ними та їхніми учасниками. 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/texts/
https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2014/05/30/327/
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/07/15/4094326/


Другий інструмент – мозковий штурм унеможливлює ескалацію внутрішніх конфліктів забороною 

критикувати ідей інших учасників групи на першому його кроці. Нема критики – нема конфлікту. 

Другий крок мозкового штурму є інтегрованим із першим кроком третього інструменту - методики 

роботи в перехресних групах.  

Третій інструмент – методика роботи в перехресних групах  унеможливлює ескалацію 

міжособистісних конфліктів із представниками і носіями групового рішення інших, попередньо 

розформованих підгруп, а також унеможливлює ескалацію міжгрупових конфліктів внаслідок 

примусового руйнуванням групових рамок передбаченими нею переходами у випадковий спосіб 

учасників у різні перехресні групи. 

Четвертий організаційно-технологічний інструмент – класичний проектний менеджмент 

унеможливлює ескалацію внутрішніх конфліктів тимчасовим характером роботи проектних груп та 

циклічним вирівнюванням статусів учасників у впорядкованій попередніми інструментами 

горизонтальній мережі. 

Отже, методика колективної безконфліктної діяльності у складі великих груп в динамічній мережі є 

результатом інтеграції або поєднання усіх перелічених інструментів в одне ціле, а її застосування 

дозволяє організувати роботу великої групи людей у впорядкованій самоврядній мережі. 

Методика безконфліктної колективної роботи великих груп людей (від двох десятків до кількох 

сотень) в динамічній мережі, яка була випробувана у реальних громадських, політичних і бізнесових  

середовищах із реальними українськими громадськими активістами, політиками і підприємцями для 

організації процесу їхньої колективної роботи над різними питаннями та задачами.  

Автор методики особисто модерував роботу понад 150 таких заходів із числом учасників від одного 

десятка до двох сотень. Учасники були різного віку, з різною мірою зацікавленості, із різним рівнем 

підготовки, із різним рівнем залученості у їхні організації чи у створені ними самоорганізовані 

спільноти. 

За результатами практичного використання методики колективної діяльності в динамічній мережі 

було підготовлено цю фото-історію, у якій у хронологічному порядку зібрано коротку інформацію про 

більшість проведених заходів, до опису яких додано фото і коротке відео з посиланнями на подію на 

відповідній інтернет-сторінці громадської організації, головою якої на той час був автор.  

Якщо за перший критерій успіху колективної роботи учасників цих середовищ взяти 

безконфліктність, то можна стверджувати, що застосування розробленої методики колективної 

діяльності в динамічній мережі завжди і всюди відбулося успішно – в жодному середовищі не 

відбулося ескалації міжособистісних та міжгрупових конфліктів, яка, як правило, стається вже на 

двадцятій хвилині обговорення великими групами українців дискусійних питань у сфері політики чи 

спільної діяльності. 

Якщо за другий критерій успіху колективної роботи учасників цих середовищ взяти залученість, то 

можна стверджувати, що застосування розробленої методики завжди і всюди відбулося успішно – усі 

учасники цих середовищ були залучені до колективної роботи над усіма питаннями порядку денного 

– вони могли висловити і активно висловлювали власну думку з кожного з них, вона була почута, 

зафіксована, обговорена і по ній було вироблене відповідне рішення. 

Якщо за третій критерій успіху колективної роботи учасників цих середовищ взяти активність, то 

можна стверджувати, що застосування розробленої методики завжди і всюди відбулося успішно – 

кожен з учасників обговорення у рамках нашої методики активувався у достатній мірі для того, щоб 

впродовж 2-3 годин активно обговорювати питання порядку денного. 

Якщо за четвертий критерій успіху колективної роботи учасників цих середовищ взяти 

результативність, то можна стверджувати, що застосування розробленої методики завжди і всюди 

відбулося успішно – навіть у випадку критичного скорочення кількості учасників однієї із 



секторальних груп той, хто залишився, представляв на пленарному засіданні результат її роботи, у 

якому були враховані думки усіх інших її учасників, які з різних зовнішніх причин мусіли піти, а також 

думки учасників інших профільних груп, які брали участь в обговоренні. В той же час слід розуміти, 

що рівень і якість колективно вироблених тою чи іншою групою рішень залежать від компетентності її 

учасників, участі у роботі профільних експертів, можливості у процесі реалізації прийнятих рішень 

переглядати їхню коректність, тощо. 

Якщо за п’ятий критерій успіху колективної роботи учасників цих середовищ взяти ефективність, то 

можна стверджувати, що застосування розробленої методики завжди і всюди відбулося успішно – 

кожен з учасників колективної роботи за відносно короткий час протягом 2-3 годин зміг виробити 

проект рішення власної секторальної групи, обговорити результати роботи усіх інших секторальних 

груп та запропонувати власні пропозиції, доповнення, зауваження, запропонувати альтернативи, а 

також узгодити пропозиції, доповнення, зауваження і альтернативи усіх інших учасників колективної 

роботи у складі власної секторальної групи.  

Якщо за шостий критерій успіху колективної роботи учасників цих середовищ взяти незалежність від 

кількості учасників, то можна стверджувати, що застосування розробленої методики завжди і всюди 

відбулося успішно – середовища із чисельністю учасників від одного десятка до двох сотень осіб 

діяли в її рамках однаково успішно. 

Якщо за сьомий критерій успіху колективної роботи учасників цих середовищ взяти засвоюваність та 

придатність методики до відтворення, то можна стверджувати, що застосування розробленої 

методики колективної завжди і всюди відбулося успішно – кожен учасник такої роботи набув усіх 

необхідних знань та навичок для відтворення і запровадження її у власних середовищах та 

спільнотах. Інша справа, що спробувала зробити це лише критично мала кількість учасників. Одна це 

нормальним з огляду на те, що розроблена методика кардинально змінює розподіл влади у групах, 

який, здебільшого, не подобається їхнім формальним і неформальним лідерам. 

Якщо за восьмий критерій успіху колективної роботи учасників цих середовищ взяти придатність 

методики до колективного стратегування, то можна стверджувати, що застосування розробленої 

методики відбувалося успішно – кілька проведених стратегічних сесій в один або кілька етапів довели 

можливість використання методики для здійснення одноетапного і багатоетапного стратегічного 

планування. 

Модератори колективної роботи великих груп у динамічній мережі (у дужках – номер заходу у цій 

Фото-історії): 

Віктор Андрусів (6) 
Володимир Кондзьолка (53) 
Ірина П’янкова (62, 82) 
Григорій Семенчук (66) 
Святослав Сурма (67) 
Ірина Коваль (79) 
Богдана Бабич (92) 
Олександр Серьогін (152, 168, 172) 
Тарас Юрченко (168, 172) 
Тарас Плахтій (усі інші заходи) 
 
Автор щиро вдячний усім учасникам проведених за методикою колективної діяльності в 

динамічній мережі заходів та модераторам, які проводили власні заходи! 

Більшість фото і відео зроблені модераторами проведених заходів. Однак частина фото зроблена 

їхніми учасниками, авторство яких, на жаль, у більшості випадків не вдалося встановити. 

Упорядник фото- / відео-історії буде вдячний усім авторам фото і відео за повідомлення про їхнє 

авторство. 

https://www.facebook.com/victor.andrusiv
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002036358044
https://www.facebook.com/pyankova.irina
https://www.facebook.com/grigorysemenchuk
https://www.facebook.com/SvjatoslawSurma
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005625190283
https://www.facebook.com/jutar.taras
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009674983368


1. Робота учасників ІІ Зимової Студреспубліки «Оптимальна для українця модель соціальної 

взаємодії (громадські організації та політичні партії нового типу)» в динамічній мережі 

Вперше динамічна мережа  була підготовлена  та випробувана на  ІІ Зимовій Студреспубліці 27 

лютого 2010 року командою у складі Євгенії Конарьової, Олександри Михальової, Володимира 

Логвиненко, Тараса Плахтія. Модерував роботу динамічної мережі незалежний дослідник Тарас 

Плахтій. Фотогалерея ІІ Зимової Студреспубліки тут.  

 

 

 

https://studrespublika.com/optimalyna-vzaemodiya-znayshli/
https://studrespublika.com/optimalyna-vzaemodiya-znayshli/
https://www.ndlm.org.ua/index.php?option=com_ponygallery&func=viewcategory&catid=72&startpage=1&Itemid=67#category


2. Робота учасників аналітично-дискусійного клубу в динамічній мережі                                                           

25 березня 2010 року учасники аналітично-дискусійного клубу працювали за методикою колективної 

роботи в динамічній мережі. Опис методики тут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politiko.ua/blogpost26100
https://politiko.ua/blogpost29183


3. Теоретико-методологічний семінар за алгоритмом роботи динамічної мережі „Конструювання 

соціального ідеалу України” 

10 березня 2011 у м. Києві відбувся Теоретико-методологічний семінар за алгоритмом роботи 

динамічної мережі із загальною темою „Конструювання соціального ідеалу України”. У його роботі 

взяли участь громадські активісти, політики, експерти у складі 36 осіб. Детальніше про семінар тут. 

Роботу динамічної мережі модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій 

 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://sites.google.com/site/seminar10bereznia/


4. Семінар у європейському університеті “Інновації в матриці безпеки” за алгоритмом роботи 

динамічної мережі 

28 березня 2011 року у місті Києві відбувся семінар “Інновації в матриці безпеки” за алгоритмом 

роботи динамічної мережі, у якому взяли участь студенти Європейського університету. Модерував 

роботу динамічної мережі незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/


5. Збір представників Зарваницької громадської ініціативи  

2 квітня 2011 року в Зарваниці відбувся збір представників Зарваницької громадської ініціативи, які 

працювали над питаннями порядку денного у динамічній мережі. Її роботу модерував незалежний 

дослідник Тарас Плахтій. Один з напрацьованих Зборами документів: "Суспільна візія Зарваницької 

ініціативи". 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://politiko.ua/blogpost58259
https://politiko.ua/blogpost58259


6. Семінар членів Демократичного альянсу в динамічній мережі 

3 квітня 2011 року у Львові у готелі Жорж відбувся семінар членів Демократичного альянсу в 

динамічній мережі, роботу якої модерував Віктор Андрусів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Майстер-клас “Динамічна мережа – механізм суспільної самоорганізації”  

У Харкові 16 травня 2011 року за сприяння ГО “Поступ” відбувся майстер-клас незалежного 

дослідника Тараса Плахтія “Динамічна мережа – механізм суспільної самоорганізації”. Під час його 

роботи учасники працювали за методикою колективної діяльності в динамічній мережі, роботу якої 

модерував Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/


8. Теоретико-методологічний семінар за алгоритмом роботи динамічної мережі „ Аналіз 

можливого розвитку подій 22 червня 2011 у Львові та вироблення комплексу заходів впливу на їх 

перебіг ” 

1 червня 2011 року у Львові відбувся теоретико-методологічний семінар за алгоритмом роботи 

динамічної мережі, учасники якого в динамічній мережі аналізували  можливий розвиток подій 22 

червня 2011 у Львові та виробляли комплекс заходів впливу на їх перебіг. Модерував роботу 

динамічної мережі незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/


9. Збори осередку “Холодноярської ініціативи” у Черкасах  

10 червня 2011 року у Черкасах учасники черкаського осередку «Холодноярської ініціативи» 

працювали в динамічній мережі, роботу якої модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/


10.  Робота у складі динамічної мережі учасників зльоту активістів громадського руху “Вільний 

простір” 

12 червня 2011 року на Голубих Озерах м. Славути відбувся зліт активістів громадського руху “Вільний 

простір”, учасники якого працювали у динамічній мережі. Її роботу модерував незалежний дослідник 

Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:31) 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://www.youtube.com/watch?v=2eq9dCdF_lo


11. Робота у складі динамічної мережі учасників  семінару “Побудова мережі громадянської дії і 

громадянського суспільства в Україні. Візія нової України” 

06 серпня 2011 року у Львові у рамках практичного заняття “Самоврядні динамічні спільноти” 

учасники семінару “Побудова мережі громадянської дії і громадянського суспільства в Україні. Візія 

нової України” працювали за методикою колективної роботи в динамічній мережі, роботу якої 

модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій.  

Захід відбувся за сприяння Представництва Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Україні та 

Білорусі, Фонд підтримки демократичних ініціатив. 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/


12. Семінар «Засади об’єднання української опозиції» 

8 вересня 2011 року в Києві відбувся семінар «Засади об’єднання української опозиції», який 

організувало товариство «Мале Коло». Учасники працювали  у складі динамічної мережі, роботу якої 

модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (3:47) 

 

 

 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://www.youtube.com/watch?v=SyZgf6zjp2M


13. Семінар Зарваницької громадської ініціативи «Земельна реформа: позитиви і небезпеки»   

2 жовтня 2011 року у Львові у першій частині семінару «Земельна реформа: позитиви і небезпеки»  

учасники слухали  доповідь експерта з питань землеустрою та містобудування пана Петра Коваля, а в 

другій – працювали над позицією Зарваницької громадської ініціативи з цього питання у складі 

динамічної мережі, роботу якої модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (1:34) 

 

 

 

https://tarasplakhtiy.wordpress.com/2011/04/13/pryklady_zastosuvannia/
https://www.youtube.com/watch?v=RsfEyWujM80


14. Так народжувався рух “Чесно”! 

Першим заходом, одне з обговорень якого модерував Тарас Плахтій як голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації”,  став   мозковий штурм “Нового громадянина”  в рамках 

проекту “Фільтруємо парламент за 24 години”  29 жовтня 2011 року. Саме тоді народився рух 

“ЧЕСНО”. 

 

 

 

Усі фото Дмитра Ларіна 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/20/002/#more-17


15. Cемінар Зарваницької громадської ініціативи «Земельна реформа в руслі соціальної науки 

церкви» в динамічній мережі 12. 11. 2011 року 

12 листопада 2011 року відбувся семінар “Земельна реформа в руслі соціальної науки церкви”, який 

організувала Зарваницька ініціатива. Після прослуховування доповідей учасники семінару провели їх 

обговорення в динамічній мережі. Модерував їх колективну роботу голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/20/003
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/20/003


16. Зібрання громадськості Дрогобича: “Майбутній Дрогобич, місто нашої мрії, творимо разом” 

20 грудня 2011 року в Дрогобичі відбулося перше робоче зібрання громадськості, яке у динамічній 

мережі працювало над загальною темою “Майбутній Дрогобич, місто нашої мрії, творимо разом” . 

Організатори – Центр розвитку громадських ініціатив (м. Дрогобич) та Центр розвитку української 

культури та самоорганізації (м. Львів).  

Відео-звіт (6:40) 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/20/004
https://www.youtube.com/watch?v=HuZdweJMRCo


17. Міжрегіональна конференція «Самоорганізація громадян – відповідь суспільства на політичну 

нестабільність» 

19 – 20 січня 2012 року відбулася міжрегіональна конференція “Самоорганізація громадян – відповідь 

суспільства на політичну нестабільність” (Київ, Бровари, ТРК “Термінал”). Організатори – 

Холодноярська ініціатива,  ГО “Прозоре суспільство” за сприяння Фонду Фрідріха Наумана “За 

свободу”. Під час конференції в рамках Соціальних майстерень Тараса Плахтія (ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації”) відбулося обговорення тематики конференції у динамічній 

мережі. 

Відео-звіт (1:25).  

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/007/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/007/
https://www.youtube.com/watch?v=zNrq6UU5NGk


18. Друге робоче зібрання громадськості у Дрогобичі на тему: “Майбутній Дрогобич, місто нашої 

мрії, творимо разом” 

25 січня 2012 року відбулося друге робоче  зібрання громадськості у Дрогобичі для колективного 

обговорення у складі динамічної мережі теми: “Майбутній Дрогобич, місто нашої мрії, творимо 

разом”. Організатори: Центр громадських ініціатив (м. Дрогобич), Центр розвитку української 

культури та самоорганізації (м. Львів). За сприяння ректорату Дрогобицького педагогічного інституту 

імені Івана Франка. Учасники – викладачі цього учбового закладу. 

Відео-звіт (4:36). 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/008/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/008/
https://www.youtube.com/watch?v=uFF-q53q01E


19. Розширене засідання Товариства “Мале Коло” у Києві в динамічній мережі 

28 січня 2012 року у Києві відбулося розширене засідання Товариства “Мале Коло”,  учасники якого  

працювали у динамічній мережі. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій 

Відео-звіт (1:17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/009/
https://www.youtube.com/watch?v=d7l09XZV4Rs


20. Збори стратегічної групи САМ за алгоритмом роботи динамічної мережі. 

28 січня 2012 року відразу після презентації громадсько-політичного руху Самоврядна Громадська 

мережа (САМ) відбулися збори її стратегічної групи за алгоритмом роботи динамічної мережі. 

Відео-звіт (2:37). 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/010/
https://www.youtube.com/watch?v=RkxixQKVBEU


21. Робоча зустріч журналістів Дрогобича, Трускавця, Борислава на тему «Новітні технології 

сучасних масмедіа» 

В понеділок, 6 лютого 2012 року, в Дрогобицькій міській бібліотеці імені В’ячеслава Чорновола 

Центром громадських ініціатив була проведена робоча зустріч журналістів Дрогобича, Трускавця, 

Борислава на тему «Новітні технології сучасних масмедіа». У другій частині журналісти обговорювали 

актуальні питання у складі динамічної мережі. Модерував роботу голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/011/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/011/
https://gurt.org.ua/news/recent/14051/


22. Збори громадськості та представників ОСББ у Дрогобичі 

08 лютого 2012 року у Дрогобичі відбулися збори громадськості та представників місцевих ОСББ  для 

колективного обговорення у складі динамічної мережі проблем житлово-комунального 

господарства. Модерував роботу зборів Голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/012/
https://www.youtube.com/watch?v=-DgGTsjzrzA


23. Стратегічне планування в динамічній мережі на період до 2015 року у кредитній cпілці 

“ВИГОДА” 

8-11 березня 2012 року у м. Моршин відбулося стратегічне планування  в динамічній мережі на 

період до 2015 року у кредитній cпілці “ВИГОДА” із участю керівництва (Спостережна рада, Ревізійна 

комісія, Правління), працівників та експертів. 

Відео-звіт (3:35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/018/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/018/
https://www.youtube.com/watch?v=J5tEch_HoBI


24. Міжрегіональний семінар «Громадська самоорганізація: від ідеї до результатів» – робота 

учасників в динамічній мережі. 

24-25 травня 2012 року в Одесі відбувся міжрегіональний семінар «Громадська самоорганізація: від 

ідеї до результатів», учасники якого після доповідей експертів обговорювали в динамічній мережі  

його тематику. Організатори: Одеський Вільний Університет, Холодноярська ініціатива та Український 

клуб Одеси. Модерував роботу динамічної мержі Тарас Плахтій – голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації”. 

Семінар відбувся за сприяння Фонду Ф.Наумана «За Свободу». 

Відео-звіт (2:03) 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/021/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/021/
https://www.youtube.com/watch?v=9-ReglEQSeg


25. Робота учасників відкритого засідання "Малого Кола" у Харкові в динамічній мережі 

2 червня 2012 року у Харкові відбулося відкрите засідання «Малого кола», учасники якого 

працювали в динамічній мережі. Її роботу модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3825968780899&set=t.1628185227&type=3


26. Дискусійний вечір “Омріяна Україна: наступні кроки” 

29 липня 2012 року в м. Києві відбувся дискусійний вечір “Омріяна Україна: наступні кроки” за участі 

читачів книжки громадського діяча Олексія Толкачова “Омріяна Україна” з використанням алгоритму 

роботи динамічної мережі. Модерував роботу учасників голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (1:36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/022/
https://www.youtube.com/watch?v=MCIjGLukXV0


27. Семінар «Самоврядні динамічні мережі. Теорія і технологія їх розгортання. Вироблення візії 

діяльності Громадського ресурсного центру» у м. Черкаси 

26 лютого 2013 року  м. Черкаси відбувся семінар на тему «Самоврядні динамічні мережі. Теорія і 

технологія їх розгортання. Вироблення візії діяльності Громадського ресурсного центру». У заході 

взяли участь представники більше десяти громадських організацій міста. Семінар проводив Тарас 

Плахтій – експерт із теорії та технології розгортання цілеспрямованих самоврядних динамічних 

мереж без керівного ядра, голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації”. Захід 

було проведено ГО «Громадянська мережа «ОПОРА» за підтримки  Міжнародного Республіканського 

Інституту. 

Відео-звіт (7:13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/016/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/016/
https://www.youtube.com/watch?v=Pl86FZL2Ybo


28. Семінар з заступниками керівників обласних виборчих штабів партії “Удар” 

12 серпня 2012 року у м. Києві відбувся семінар  з заступниками керівників обласних виборчих штабів 

партії “Удар”. Після доповідей експертів роботу учасників в  динамічній мережі модерував голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/023/


29. Участь в організації роботи Регіонального Круглого Столу Повна Ініціативи “Першого грудня” у 

Львові 

21 вересня 2012 року у приміщенні Будинку Вчених  відбувся  Регіональний Круглий Стіл у Львові, 

учасники якого після доповідей працювали в динамічній мережі. Їх роботу модерував голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (8:33). Відео – Ігор Юхновський про динамічну мережу (0:37)  

 

 

Детальна інформація з фото і відео- репортажами про перебіг Регіонального Круглого Столу у Львові 

тут: http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2012/09/22/rks-lviv-2012-09-21/  

Повний відеозапис: 

Перша частина: http://www.youtube.com/watch?v=5YTp4nsFooo  

Друга частина: http://www.youtube.com/watch?v=cXA1Q11lsA8  

Більше про Ініціативу 1 грудня: http://1-12.org.ua/  

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/024/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/024/
https://www.youtube.com/watch?v=SHq6WZcGHsY
https://www.youtube.com/watch?v=yPiTdpCEUx4
http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2012/09/22/rks-lviv-2012-09-21/
http://www.youtube.com/watch?v=5YTp4nsFooo
http://www.youtube.com/watch?v=cXA1Q11lsA8
http://1-12.org.ua/


30. Робота в динамічній мережі однієї з робочих груп по стратегуванню на Конгресі дій в обороні 

мови у Києві 

6 жовтня 2012 року в м. Києві відбувся  на Конгрес дій в обороні мови. Одна з його груп проводила 

стратегування в динамічній мережі. Її роботу модерував голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/026/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/026/


31. Презентація методичного посібника “Побудова ефективних суспільно-політичних організацій в 

умовах інформаційного суспільства” у м. Хмельницькому 

27 листопада 2012 року у м. Хмельницькому відбулася  презентація методичного посібника голови ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тараса Плахтія “Побудова ефективних 

суспільно-політичних організацій в умовах інформаційного суспільства”. В рамках презентації автор 

провів семінар – тренінг в динамічній мережі за участі громадських активістів з питань організації та 

проведення Обласного Круглого Столу в рамках Ініціативи 1 грудня у м. Хмельницькому. Організатор 

– Руслан Рохов. 

Відео-звіт (3:06) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/029/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/029/
https://www.youtube.com/watch?v=CStogo5UOEg


32. Робота в динамічній мережі учасників першої мотиваційної конференції до старту Львова у 

програмі Юнеско “Львів-місто літератури” 

21 лютого 2013 року в Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулася перша мотиваційна 

конференція до старту Львова у програмі Юнеско “Львів-місто літератури” . Групову роботу учасників  

в динамічній мережі модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” 

Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (6:05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/030/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/030/
https://www.youtube.com/watch?v=19ho4gixZ0k


33. Методологічний семінар в динамічній мережі з конструювання майбутнього 

6 квітня 2013 року в м. Києві у актовому залі Інституту філософії НАН України відбувся методологічний 

семінар в динамічній мережі з конструювання майбутнього, в якому взяли участь громадські 

активісти, політики, науковці та підприємці. 

Відео-звіт (5:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/031/
https://www.youtube.com/watch?v=N_JCMTmqxPg


34. Семінар в динамічній мережі для студентів та аспірантів “50 років за 3 дні: погляд в майбутнє” 

19-21 квітня 2013 року Українська спілка культурологів та Управління культури Львівської міської ради 

провели семінар в динамічній мережі “50 років за 3 дні: погляд в майбутнє” для студентів, аспірантів 

та молодих викладачів львівських вищих учбових закладів. Модерував роботу динамічної мережі 

голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Детальніше тут.   

Робота на семінарі передбачала послідовну реалізацію 6 етапів: 

1. Визначення та оцінка впливу трендів у різних сферах життєдіяльності українського суспільства. 

2. Вироблення множини концептів віддаленого майбутнього та визначення ймовірності їх настання в 

рамках заданих типів сценаріїв. 

3. Створення і деталізація найбільш ймовірних моделей суспільства майбутнього у відповідності до 

заданих типів сценаріїв (Прорив, Еволюція, Інерція, Консервація, Ескалація). 

4. Створення прямих сценаріїв переходу до деталізованих моделей майбутнього. 

5. Стратегічне управління трендами в рамках заданих сценаріїв. 

6. Визначення суб’єктів зовнішнього і внутрішнього середовищ, які протидіятимуть та сприятимуть 

управляючим впливам в рамках заданих сценаріїв. 

Детально методологія та методика колективної роботи учасників семінару, а також протоколи роботи 

для кожного етапу представлені тут. 

Подія на Facebook.   

Світлини Олега Вівчарика з першого дня роботи семінару. 

Фото з другого дня роботи семінару. 

Фото з третього дня роботи семінару. 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/037/
http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2013/04/23/50_rokiv_za_3_dni/
http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2013/02/28/proekt-seminaru-forsaitu/
http://www.facebook.com/events/145766725596142/
http://www.franko.lviv.ua/index.php?q=gallery&gallery=seminar-2013-04-19
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200616266642279.1073741826.1628185227&type=1&l=86dd7184f4
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200619881132639.1073741827.1628185227&type=1&l=e4288ce5e7


35. IV теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю «АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ 

УПРАВЛІННЯ: інституційні форми, механізми та практики» 

23-25 травня 2013 року в м. Києві відбувся IV теоретико-методологічний семінар за міжнародною 

участю «АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: інституційні форми, механізми та практики» . Після 

виголошення доповідей та дискусії  учасники семінару виробляли рекомендації органам влади у 

динамічній мережі, роботу якої модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/038/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/038/


36. Третій БарКемп «Со-Действие» в HUB Одеса. 

25 травня 2013 року в м. Одесі відбувся Третій БарКемп «Со-Действие». В його рамках голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій прочитав доповідь 

“Суб’єктність організацій”, а також модерував колективну роботу учасників у динамічній мережі. 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/039/


37. Науково-практичний семінар у Львові: «Євроінтеграція України: реалії та перспективи» 

27 травня 2013 року низка громадських діячів та експертів зібрались у Львові на науково-практичний 

семінар: «Євроінтеграція України: реалії та перспективи». Організовувала захід «Зарваницька 

ініціатива» спільно із фондом Фрідріха Наумана «За свободу». Доповіді експертів обговорювалися у 

форматі динамічної мережі, яку модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/033/


38. Збори громадської організації «Борімося – поборемо!» в динамічній мережі 

17 червня 2013 року в приміщенні Львівської наукової бібліотеки (вул. Шевченка, 13) члени 

громадської організації «Борімося – поборемо!» (засновники – Андрій Гомзак, Євген Перепічка і 

Петро Шеремета) обговорили у форматі динамічної мережі наступні питання: 

1. Якими способами можна об’єднати Україну в політико-правовій, економічній та духовній сферах? 

2. Як перейти від взаємопоборювання до співпраці українських політичних еліт? 

3. Чим можна замінити формування «образу ворога» для активації та  консолідації активних членів 

українського суспільства в різних регіонах? 

Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/040/


39. Стратегічне планування в динамічній мережі організаційною групою Третьої Української 

Республіки (ТУР) 

16-17 липня 2013 року у м. Києві відбулося стратегічне планування в динамічній мережі 

організаційною групою Третьої Української Республіки (ТУР). Під час заходу учасники  організаційної 

групи виробляли мету і бачення Організації, її цінності та місію, проводили SVOT-аналіз, визначали 

стратегії ТУРу,  будували дерево цілей та формували оперативний план роботи на рік. Модерував 

роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/044/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/044/


40. Стратегічне планування БФ “Фонд громад “Рідня” в динамічній мережі 

06-07 липня 2013 року на Ясній Горі у  Гошеві в Монастирі отців Василіан відбулося стратегічне 

планування БФ “Фонду громад “Рідня” в динамічній мережі. Модерував роботу голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/047/


41. Планування спільної діяльності низки громадських організацій Вінниці в динамічній мережі 

30 серпня 2013 року у Вінниці відбулося планування спільної діяльності низки громадських 

організацій  в динамічній мережі. Модератором заходу був голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій, який перед початком колективної  роботи виступив з 

доповіддю “Побудова ефективних обласних осередків суспільно-політичних організацій зі змінною 

структурою – динамічною мережею”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/21/048/


42. Засідання Координаційної Ради керівників громадських організацій та благодійних фондів при 

міському голові м. Одеси 

6 вересня 2013 року в  НUB Odessa відбулося засідання Координаційної Ради керівників громадських 

організацій та благодійних фондів при міському голові м. Одеси. Мета засідання – напрацювання 

плану спільних дій Координаційної Ради, влади міста та громадськості «Назустріч 200-річчю Одеси» 

та підготовка загальноміської програми підтримки діяльності громадських організацій міста. Роботу 

учасників у динамічній мережі модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/23/050/
https://samoorg.wordpress.com/2013/09/23/050/


43. Семінар «Сценарії виборів 2015 року» 

28 вересня 2013 року у  Києві  відбувся семінар “Сценарії виборів 2015 року” за участі представників 

партійних та громадських середовищ національно-демократичного спрямування. Учасники семінару 

працювали  в динамічній мережі, їх колективну роботу модерував голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:56) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/09/28/057/
https://www.youtube.com/watch?v=Pk8zk7ej6CM


44. Планові збори учасників проекту некомерційного інтернет-телебачення “Спільнобачення” 

15 жовтня 2013 року у Києві відбулися планові збори учасників проекту некомерційного інтернет-

телебачення “Спільнобачення”, на яких вони  в динамічній мережі розглядали поточні питання своєї 

діяльності, зокрема – підвищення ефективності роботи функціональних підрозділів, засади 

самофінансування, стратегії чисельного зростання команди “Спільнобачення”. Модерував роботу 

динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/10/17/052/


45. Семінар в Одесі “Місцева територіальна громада, як ефективний інструмент впливу в публічній 

сфері” 

19 жовтня 2013 року в Одесі відбувся семінар “Місцева територіальна громада, як ефективний 

інструмент впливу в публічній сфері”. Організатори: Ліберальний Український Клуб, Третя Українська 

республіка, Центр громадянських ініціатив. Семінар відбувся за сприяння українського 

представництва фонду Фрідріха Наумана за Свободу. В рамках семінару був проведений практикум 

голови ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тараса Плахтія  з вивчення 

методології колективної роботи вироблення рішень у складі великих груп в динамічній мережі.  

Учасники практикуму розглядали питання: “Якою буде поведінка основних політичних сил після 

підписання угоди про асоційоване членство України в ЄС на період президентської виборчої 

кампанії”. 

Відео-звіт (3:50) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/10/21/055/
https://samoorg.wordpress.com/2013/10/21/055/
https://www.youtube.com/watch?v=VsEQJSGkK1A


46. Семінар у Харкові “Територіальна громада, як ефективний інструмент впливу в публічній сфері” 

26 жовтня 2013 року в Харкові відбувся семінар “Територіальна громада, як ефективний інструмент 

впливу в публічній сфері”. Організатори: Агентство соціального проектування “Право вибору”, Третя 

Українська республіка, Центр громадянських ініціатив. Семінар відбувся за сприяння українського 

представництва фонду Фрідріха Наумана за Свободу. В рамках семінару був проведений практикум 

голови ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тараса Плахтія з вивчення 

методології колективної роботи вироблення рішень у складі великих груп в динамічній мережі. 

Питання, яке розглядали учасники практикуму, було: “Якою буде поведінка основних політичних сил 

після підписання угоди про асоційоване членство України в ЄС на період президентської виборчої 

кампанії”. 

Відео-звіт (2:20) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/10/27/367/
https://www.youtube.com/watch?v=B2S8BeczW7Q


47. Засідання Ради громадянської ініціативи “Третя Українська Республіка” в динамічній мережі 

29 жовтня 2013 року  в м. Києві відбулося засідання Ради громадянської ініціативи “Третя Українська 

Республіка”, члени якої в динамічній мережі планували діяльність ініціативи  на 2014 рік. Модерував 

роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/10/30/352/


48. Семінар у Києві “Територіальна громада, як ефективний інструмент впливу в публічній сфері” 

9 листопада 2013 року в Києві відбувся семінар “Територіальна громада, як ефективний інструмент 

впливу в публічній сфері”. Організатори: Третя Українська республіка, Центр громадянських ініціатив. 

Семінар відбувся за сприяння українського представництва фонду Фрідріха Наумана за Свободу. В 

рамках семінару був проведений практикум голови ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тараса Плахтія з вивчення методології колективної роботи вироблення рішень у 

складі великих груп в динамічній мережі. Питання, яке розглядали учасники практикуму, було: “Якою 

буде поведінка основних політичних сил на період президентської виборчої кампанії у випадку зриву 

підписання угоди про асоційоване членство України в ЄС”. 

Відео-звіт (5:12) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/11/09/210/
https://www.youtube.com/watch?v=6dOPRve5vJE


49. Стратегічне планування в ОУМ “Спадщина” 

10 листопада 2013 року у Львові відбулося стратегічне планування діяльності Організації Української 

Молоді “Спадщина” в динамічній мережі. Її роботу  модерував голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій.  Впродовж двох сесій по 2,5 години учасники 

стратегічного планування виробляли Мету, Місію і Цінності  організації, а також – її довгострокові, 

середньострокові та короткострокові цілі за різними напрямками діяльності: історичним, 

народознавчим, спортивно-вишкільним, табірничим, інформаційним та організаційним. Також вони  

сформували відповідні  до визначених цілей проекти по їх реалізації та   розподілилися за 

проектними групами. Під час роботи зборів було прийняте рішення доручити  учасникам 

новостворених  проектних груп самостійно розробити детальні оперативні  плани їх діяльності на 

2014 рік та скласти відповідні бюджети. 

Відео-звіт (1:42) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/11/10/211/
https://www.youtube.com/watch?v=mPE56paJVjU


50. Семінар і збори в динамічній мережі Львівської організації громадської ініціативи “ТРЕТЯ 

УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКА” 

16 листопада 2013 року у Львові відбувся семінар Львівської організації громадської ініціативи “ТРЕТЯ 

УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКА” на тему «Становлення реального самоврядування територіальних громад 

на конституційних засадах» і збори “Вироблення цілей і формування проектів Львівської організації 

громадської ініціативи ТУР”. Модерував роботу тимчасовий координатор ЛО ГІ “ТУР”, голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:51) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/11/16/214/
https://samoorg.wordpress.com/2013/11/16/214/
https://www.youtube.com/watch?v=W1cYXd7A4NY


51. Методологічний семінар в динамічній мережі “Вироблення можливих сценаріїв розвитку подій 

в Україні протягом першого року після виборів – 2015” 

20 листопада 2013 року у Києві відбувся методологічний семінар в динамічній мережі “Вироблення 

можливих сценаріїв розвитку подій в Україні протягом першого року після виборів – 2015”. 

Організатори заходу: політичний рух “Третя Українська Республіка”, ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації”. Модерував роботу динамічної мережі Тарас Плахтій.  

Відео-звіт (2:02) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/11/20/250/
https://samoorg.wordpress.com/2013/11/20/250/
https://www.youtube.com/watch?v=3Bu62zgENYY


52. Фото-звіти з 1,2 і 3 засідань аналітичної групи штабу Координаційної ради Львівського 

Євромайдану в динамічній мережі 

3, 4 і 5 грудня 2013 року у Львові відбулися три засідання аналітичної групи штабу Координаційної 

ради Львівського Євромайдану в динамічній мережі. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт-1 (0:45)  Відео-звіт-2 (0:56)  Відео-звіт-3 (0:43) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/12/03/253/
https://samoorg.wordpress.com/2013/12/03/253/
https://www.youtube.com/watch?v=QFV3nVxa_Hw
https://www.youtube.com/watch?v=B85h-tKogko
https://www.youtube.com/watch?v=s0ClLKU1tdI


53. Засідання Координаційної ради дрогобицького Євромайдану в динамічній мережі 

12 грудня 2013 року Координаційна рада Дрогобицького Євромайдану провела розробку 

стратегічного плану дій. Робота проводилась за методологією динамічних мереж (розробник – голова 

ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації Тарас Плахтій). Модерував роботу 

Володимир Кондзьолка. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2013/12/23/258/


54. Тренінг в динамічній мережі з членами Громадської Ради Майдану (ГРМ) 

15 січня 2014 року в місті Києві відбувся тренінг в динамічній мережі із членами Громадської Ради 

Майдану (ГРМ). Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій, який напочатку заходу зробив коротке інформаційне 

повідомлення про суть пропонованої методології безконфліктної роботи у складі великих груп 

людей. Під час тренінгу учасники  виробляли Мету, Місію, Цінності, Бачення ідеального образу 

Громадської Ради Майдану та Напрямки її діяльності. 

Відео-звіт (1:41) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/01/17/274/
https://www.youtube.com/watch?v=tpzyjTKQXTQ


55. Обговорення в динамічній мережі учасниками планових зборів Громадської Ради Майдану 

(ГРМ) ситуації, що склалася в результаті прийняття Верховною Радою України 16 січня 2014 року 

низки законів 

16 січня 2014 року у місті Києві учасники планових зборів Громадської Ради Майдану (ГРМ) 

обговорили  в динамічній мережі  ситуацію, що склалася в результаті прийняття  Верховною Радою 

України  того ж дня низки законів, що спрямовані на згортання демократії.  Модерував роботу 

динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:56) 

  

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/01/17/275/
https://samoorg.wordpress.com/2014/01/17/275/
https://samoorg.wordpress.com/2014/01/17/275/
https://www.youtube.com/watch?v=3mC6pii6pzw


56. Тренінг “Теорія і практика роботи в динамічній мережі у складі великих груп людей” для 

учасників всеукраїнського форуму Євромайданів 01-02 лютого 2014 року 

2 лютого 2014 року у м. Києві під час другого дня роботи  всеукраїнського форуму Євромайданів 

відбувся авторський тренінг голови ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” 

Тараса Плахтія “Теорія і практика роботи  в динамічній мережі у складі великих груп людей”. В 

рамках тренінгу була прочитана доповідь про особливості групової динаміки малих і великих груп та 

викладено основи теорії суспільно-політичних організацій. Після цього учасники тренінгу працювали 

в динамічній мережі над можливими сценаріями завершення протистояння на Євромайдані. Тренінг 

завершився доповідями представників профільних груп та аналізом особливостей здійсненої 

учасниками колективної роботи в динамічній мережі, який зробив Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (1:31) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/02/02/273/
https://samoorg.wordpress.com/2014/02/02/273/
https://www.youtube.com/watch?v=yuW9Svnnnjs


57. Тренінг в динамічній мережі з учасниками київського Євромайдану “Аналіз можливих 

сценаріїв розвитку ситуації” 

3 лютого 2014 року у м. Києві голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації”  

Тарас Плахтій провів тренінг з учасниками Євромайдану в динамічній мережі, під час якого вони 

аналізували  можливі сценарії розвитку подій. 

Відео з обговорення було використано для ілюстрації доповіді Тараса Плахтія на “World Maidan 

Forum 6 ” ( починаючи з 11:10 хвилини)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/02/04/278/
https://samoorg.wordpress.com/2014/02/04/278/
https://www.youtube.com/watch?v=yfi9oVHPU8I&t=420s


58. Робота учасників Львівського Форуму туристично-інформаційних центрів України в динамічній 

мережі 

13-14  лютого 2014 року у м. Жовква Львівської області відбувався Львівський Форум туристично-

інформаційних центрів України “Діймо разом з успіхом!”. В рамках форуму голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій представив його учасникам доповідь 

“Методологія безконфліктної діяльності великої групи людей в динамічній мережі – застосування 

щодо формування критеріїв якості надання туристично-інформаційних послуг”. Після цього учасники 

випробували запропоновану методологію на практиці – вони у динамічній мережі працювали над 

наповненням змістом основних критеріїв надання туристично-інформаційних послуг. 

Відео-звіт (1:23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/02/14/283/
https://samoorg.wordpress.com/2014/02/14/283/
https://www.youtube.com/watch?v=zMcvfS_0I0k


59. Робота в динамічній мережі під час VII конференції громадських організацій “Свобода мирних 

зібрань в Україні” 

1 березня 2014 року в м. Києві у конференц-залі готелю “Україна” відбулася VII конференція 

громадських організацій “Свобода мирних зібрань в Україні”, що проводилася за сприяння низки 

західних донорських організацій, перелік яких можна переглянути на фотокопії програми 

конференції. Під час  конференції її учасники в динамічній мережі провели планування розвитку 

Ініціативи “За мирний протест”  на 2014-2015 роки.  Модерував роботу динамічної мережі голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/03/05/357/
https://samoorg.wordpress.com/2014/03/05/357/
https://www.youtube.com/watch?v=QotoSzD-Ex4


60. Стратегічне планування в динамічній мережі учасниками делегації громадського активу з м. 

Радивилова у Стрию на зустрічі “Про самоорганізацію відверто: що, чому, як на Стрийщині “ 

14 березня 2014 року у м. Стрию відбулася зустріч громадського активу м. Радивилова з 

громадськими активістами м. Стрия.  Загальна тема зустрічі: “Про самоорганізацію відверто: що, 

чому, як на Стрийщині?”. МЕТА: Ознайомити групу активістів із м. Радивилова та району з 

самоорганізаційними структурами Стрийщини і заохотити організовуватися. Під час зустрічі 

громадські активісти м. Радивилова провели стратегічне планування в динамічній мережі, у процесі 

якого вони визначали Місію та Цінності Громадської ради м. Радивилова, ідеальний образ цієї 

організації в майбутньому, а також побудували дерево її цілей в ідеологічній, інформаційній та 

організаційній сферах своєї діяльності. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. Перед початком роботи в динамічній 

мережі Тарас Плахтій прочитав лекцію з теорії суспільно-політичних організацій, у якій обґрунтував 

необхідність використання алгоритмів безконфліктної роботи великих груп людей з метою 

узгодження їх інтересів та цілей. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/03/15/379/
https://samoorg.wordpress.com/2014/03/15/379/


61. Робота в динамічній мережі учасників Єпархіяльного собору Стрийської єпархії УГКЦ 

27 березня 2014 року у м. Стрию відбувся  Єпархіяльний собор Стрийської єпархії УГКЦ на тему: 

“Парафія – місце живої зустрічі з Христом”. В рамках Собору учасники в динамічній мережі 

обговорили наступні питання: 1) Як формувати парафіяльну спільноту? 2) Який зв’язок між щоденним 

життям і літургією? 3) Яким чином організувати добродійну діяльність на парафії? 4) Які добрі 

практики харитативної діяльності та служіння, Ви знаєте, що варто поширення на інших парафіях?5) 

Як батьківський комітет може допомогти парафіяльній спільноті здійснювати катехитичне служіння? 

6) Що потрібно для того, щоб катехізація у всіх парафіях нашої Єпархії була систематичною? 

Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української кульутри та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/03/27/288/


62. Робота в динамічній мережі учасників форуму “Попередження і профілактика сирітства” в 

Одесі 

24 квітня 2014 року у HUB Одесі  відбувся форум “Попередження і профілактика сирітства” . В 

організації та проведенні форуму взяли участь благодійні організації регіону, а також представники 

громадської ради при Міністерстві соціальної політики України та облдержадміністрації. Учасники 

форуму обговорили актуальні соціальні проблеми дітей-сиріт, випускників шкіл-інтернатів. 

Планування діяльності форуму відбулося у динамічній мережі, яку модерувала Ірина П’янкова – 

керівник управління комунікацій з громадськістю Одеської обласної адміністрації.  

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/04/26/737/
https://samoorg.wordpress.com/2014/04/26/737/


63. Вироблення в динамічній мережі пропозицій та вимог до кандидатів на посаду Президента 

України членами Ради Третьої Української Республіки 

22 квітня 2014 року у Києві відбулося засідання робочої групи Ради Третьої Української Республіки, під 

час якого учасники в динамічній мережі виробляли пропозиції та вимоги до кандидатів на посаду 

Президента України. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/04/26/311/
https://samoorg.wordpress.com/2014/04/26/311/


64. Робота учасників Форуму Громадських Ініціатив у тривимірній динамічній мережі 

29 квітня 2014 року у м. Львові в приміщенні Гуманітарного факультуту УКУ відбувся перший етап 

роботи Форуму Громадських Ініціатив, під час якого його учасники працювали у ТРИВИМІРНІЙ 

динамічній мережі. Такий формат було реалізовано вперше – до цього в рамках ріхних заходів у 

різних середовищах втілювався формат двовимірної динамічної мережі. Успішне випробовування 

ТРИВИМІРНОЇ динамічної мережі відкриває дорогу до проведення заходів за участі навіть кількох 

сотень активістів – конгресів, форумів, конференцій, з’їздів, громадських обговорень, зборів 

мешканців населених пунктів, тощо. 

Модерував роботу тривимірної динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (3:37) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/04/30/708/
https://www.youtube.com/watch?v=seXNARm-8Y8


65. V Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю “Архетипіка й державне 

управління: раціоналізація та нормативні практики” 

13 червня 2013 року у Києві в  Національній академії державного управління при Президентові 

України  на базі української школи “АРХЕТИПІКИ” відбувся V Теоретико-методологічний семінар за 

міжнародною участю “Архетипіка й державне управління: раціоналізація та нормативні практики”, 

одним із учасників якого був голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації”, 

незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

Науковий керівник семінару – АФОНІН Едуард Андрійович, д-р соціол. наук, проф., професор 

Національної академії державного управління при Президентові України, академік-секретар 

відділення соціально-гуманітарних технологій Української технологічної академії, президент 

Українського товариства сприяння соціальним інноваціям (м. Київ, Україна). 

Метою теоретико-методологічного семінару було об’єднання міждисциплінарних зусиль дослідників, 

що працюють в різних галузях соціального і гуманітарного знання, та обговорення теоретико-

методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на сучасне державне управління. 

В рамках семінару була проведена дискусія в динамічній мережі, під час якої учасники обговорили 

наступні питання: 1. Що робити з Майданом? 2. Як об’єднати Україну? 3. Стратегія виходу України з 

системної кризи. 

Модерував роботу динамічної мережі Тарас Плахтій. Результати обговорень ляжуть в основу 

рекомендацій органам влади України. 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/06/14/314/
https://samoorg.wordpress.com/2014/06/14/314/


66. Робота в динамічній мережі учасників конференції Форуму видавців “Державна політика 

книжкової сфери: новий шанс для України” 

26 червня 2014 року в м. Києві у приміщенні  бібліотеки Національного Університету Києво-

Могилянська  Академія відбулася конференція Форуму видавців  “Державна політика книжкової 

сфери: новий шанс для України”, у якій взяло участь понад 100 учасників. Конференція стала 

підсумковим заходом проекту Book Platform в Україні, що реалізовується за підтримки програми 

«Культура» Східного Партнерства ЄС, та є одним з перших публічних заходів після Революції гідності, 

котрий присвячений обговоренню державної політики у книжковій галузі країни. 

Роботу першої динамічної мережі модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. Роботу другої динамічної мережі модерував член оргкомітету 

конференції, представник Форуму видавців Григорій Семенчук. 

Відео-звіт (4:31) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/06/26/320/
https://samoorg.wordpress.com/2014/06/26/320/
https://www.youtube.com/watch?v=SaCpFzv4Jsk


67. ТРИВИМІРНА динамічна мережа на Молодіжному Майдані в Рівному 

30 червня 2014 року під час Молодіжного Майдану у м. Рівному його учасники працювали в 

тривимірній динамічній мережі, роботу якої готував та модерував громадський діяч,  активіст 

“Соціальної Альтернативи” Святослав Сурма. Громадська організація “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” щиро вітає Святослава з успішно проведеним  заходом та бажає йому 

подальших успіхів у його діяльності, що спрямована на якісний розвиток громадянського суспільства 

в Україні.  

Відео (3:02) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/07/02/305-2/
https://www.youtube.com/watch?v=UxPDBt5eDVo


68. Робота в динамічній мережі учасників “Мережі вільних людей” у Львові 

3 липня 2014 року у конференц-залі ресторану Шекспір у м. Львові відбувся майстер-клас по роботі в 

динамічній мережі від  Голови ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тараса 

Плахтія  для  “Мережі вільних людей”. Учасники визначали мету, місію, цінності, напрямки діяльності 

та образ своєї організації в майбутньому в рамках першого кроку методології стратегічного 

планування. 

Відео-звіт (3:10) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/07/03/322/
https://www.youtube.com/watch?v=qS3bMyPDDjM


69. Робота в динамічній мережі учасників конференції “Розвиток фірм навколо-туристичного 

сектору польсько-українського транскордонного регіону на базі оборонної архітектури Першої 

світової війни” 

4 липня 2014 року у місті Трускавці відбулася конференція “Розвиток фірм навколо-туристичного 

сектору  польсько-українського транскордонного регіону на базі оборонної архітектури Першої 

світової війни”, у якій брали участь українські та польські представники.  

Захід відбувся в рамках однойменного мікропроекту, що фінансується за рахунок коштів 

Європейського Союзу,  учасником  якого з української сторони є дрогобицьке товариство “Юрій 

Дрогобич”, а з польської – Regionalna Izba Gospodarcha.  

У другій частині конференції в динамічній мережі відбулося стратегічне планування діяльності 

виконавців проекту та всіх   зацікавлених інституцій і організацій, представники яких були запрошені 

на конференцію. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (1:31) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/07/04/323/
https://samoorg.wordpress.com/2014/07/04/323/
https://samoorg.wordpress.com/2014/07/04/323/
https://www.youtube.com/watch?v=mkJ9P1WGTl8


70. Обговорення організаційних питань в динамічній мережі учасниками зборів Львівського 

єпархіального осередку руху “Матері в молитві” 

6 липня 2014 року у м. Львові в приміщенні Львівської обласної бібліотеки для дітей по вул. 

Винниченка, 1 відбулося обговорення організаційних питань учасниками зборів Львівського 

єпархіального осередку руху “Матері в молитві”, які протягом 2, 5 годин працювали в динамічній 

мережі. 

Обговорення  модерував голова  ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт (2:41) 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/07/06/324/
https://samoorg.wordpress.com/2014/07/06/324/
https://www.youtube.com/watch?v=r57azLm-gmY


71. Робота в динамічній мережі учасників Літньої школи самоврядування – 2014 

28 липня – 01 серпня 2014 року в Дніпропетровській області  відбулася Літня школа самоврядування – 

2014, яку організував  “Центр громадських ініціатив” за сприяння Фонду Фрідріха Науманна за 

Свободу. В рамках школи учасники прослухали лекцію голови ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тараса Плахтія про теоретичні основи колективної безконфліктної 

роботи великих груп людей в динамічній мережі, а також впродовж трьох годин працювали за цією 

методологією над комплексом питань, пов’язаних з організацією силами місцевих громад допомоги 

військовим – учасникам АТО та постраждалому цивільному населенню від  дій терористів. 

Відео-звіт (5:18) 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/08/01/319/
https://www.youtube.com/watch?v=stXngdC6_EI


72. Стратегічне планування розвитку м. Стрия із елементами форсайту в динамічній мережі 

29 серпня 2012 року в м. Стрию відбулося стратегічне планування розвитку м. Стрия з елементами 

форсайту в динамічній мережі (перший етап – див. схему нижче). Методику проведення заходу 

розробив та його роботу в динамічній мережі модерував  голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/08/29/402-2/


73. Обговорення в динамічній мережі учасниками фокус-групи переселенців з Криму та Сходу 

України процесу їх інтеграції у громадське та культурне життя Львова 

19 вересня 2014 року в Медіатеці Центральної дитячої бібліотеки ім. Лесі Українки відбулося 

обговорення в динамічній мережі учасниками фокус-групи переселенців з Криму та Сходу України 

процесу  їх інтеграції у громадське та культурне життя Львова. Модерував роботу динамічної мережі 

голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій.  Організатор 

заходу – Ірина Магдиш, заступник керівника відділу культури Львівської міської ради. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/09/19/403-2/
https://samoorg.wordpress.com/2014/09/19/403-2/


74. Робота в динамічній мережі учасників Другого форуму Мережі Вільних Молодих Місцевих 

Політиків 

З 19-го по 21-ше вересня столиця Сіверщини Чернігів стала місцем, де зібралось відразу кілька 

десятків молодих політиків, громадських активістів та місцевих депутатів з усієї країни на Другий 

форум Мережі Вільних Молодих Місцевих Політиків від Центру громадянських ініціатив. Форум 

відбувся за підтримки українського представництва фонду Фрідріха Науманна. В рамках цього заходу 

20 вересня голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій 

прочитав лекцію про методику безконфліктної роботи великих груп в динамічній мережі, а також 

модерував колективну роботу учасників за цією методологією над питаннями, що були винесені на 

обговорення форуму. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/09/20/404/
https://samoorg.wordpress.com/2014/09/20/404/


75. Створення і деталізація моделі майбутнього міста Стрия в динамічній мережі в управлінській, 

економічній, інфраструктурній та соціально-культурній сферах. 

19 жовтня 2014 року у місті Стрию, за сприяння Стрийського об’єднання “Самопоміч” відбувся другий 

етап стратегічного планування розвитку міста, учасники якого в динамічній мережі працювали над 

створенням і деталізацією моделі майбутнього міста Стрия  в управлінській, економічній, 

інфраструктурній та соціально-культурній сферах. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/10/19/455/
https://samoorg.wordpress.com/2014/10/19/455/


76. Робота у тривимірній динамічній мережі магістрів Національної Академії Державного 

Управління на семінарі професора Е. Афоніна 

23 жовтня 2014 року у Києві відбувся семінарі професора Національної Академії Державного 

Управління при Президентові України, доктора соціологічних наук Едуарда Андрійовича Афоніна для 

магістрів НАДУ. Учасники семінару працювали в тривимірній динамічній мережі, роботу якої 

модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Під час роботи семінару вони розглянули наступні питання: 

1. Розширення участі громадськості у вирішенні питань розвитку територій, забезпечення відкритості 

інформації, налагодження прозорого моніторингу соціально-економічного розвитку територій. 

2. Консолідація зусиль і забезпечення відповідальності громадськості, влади та бізнесу у сфері 

реалізації проектів регіонального розвитку. 

3. Розробка заходів та інструментів, які спрямовані на розкриття економічного потенціалу територій, 

збільшення продуктивності їх економіки, прибутковості місцевого бізнесу та рівня доходів населення. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/10/24/457/
https://samoorg.wordpress.com/2014/10/24/457/


77. Обговорення в динамічній мережі моделі майбутнього України учасниками кількох львівських 

активних громадських середовищ 

1 листопада 2014 року на другому поверсі ресторану “Шекспір” у Львові відбулося обговорення в 

динамічній мережі моделі майбутнього України учасниками кількох львівських активних громадських 

середовищ. Учасники обговорювали характеристики моделі майбутнього у чотирьох сферах: 

політико-правовій, економічній, соціально-культурній та розвитку людини. Модерував роботу 

динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/11/02/457-3/
https://samoorg.wordpress.com/2014/11/02/457-3/


78. Проведення в динамічній мережі COST-аналізу для України учасниками кількох львівських 

активних громадських середовищ 

8 листопада 2014 року в приміщенні однієї з бібліотек  міста Львова учасники кількох львівських 

активних громадських середовищ в динамічній мережі провели COST-аналіз для України. Вони 

визначали сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, а також виробляли можливі дії що до їх 

нейтралізації чи посилення. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/11/08/408/
https://samoorg.wordpress.com/2014/11/08/408/


79. Планування спільної діяльності в динамічній мережі рятувальниками та громадськими 

активістами у м. Черкасах 

26 листопада 2014 року представники Управління Державної служби України з НС у Черкаській 

області разом з місцевими громадськими активістами в динамічній мережі виробляли план спільної 

діяльності. Модерувала роботу динамічної мережі учасниця Мережі вільних місцевих політиків 

Ірина Коваль.  

Відео – з 14:35 хв. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/11/26/419-2/
https://samoorg.wordpress.com/2014/11/26/419-2/
https://www.youtube.com/watch?v=mrPxJP9jEXI


80. Побудова дерева цілей та доопрацювання кінцевих документів стратегічного планування в 

динамічній мережі учасниками активних львівських громадських середовищ 

В неділю 23 листопада 2014 року у Львові в приміщенні політичної партії “Громадянська позиція” 

відбулися збори активістів львівських громадських середовищ, під час яких учасники, на основі 

результатів попередніх засідань, будували дерево цілей та формували проектні групи для їх 

реалізації. 

В четвер 28 листопада 2014 року у м. Львові у конференцзалі ресторану “Шекспір” відбулося 

доопрацювання кінцевих документів стратегічного планування в динамічній мережі учасниками 

львівських активних громадських середовищ. В результаті роботи було сформовано три групи, кожна 

з яких взяла на себе відповідальність за підготовку кінцевого тексту своєї частини документів 

спільного стратегічного планування. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/12/01/419/
https://samoorg.wordpress.com/2014/12/01/419/


81. Навчальний семінар для громадських активістів з Хмельниччини в динамічній мережі 

У Хмельницькому 04 рудня 2014 року за ініціативи Лариси Мельник, учасниці “Мережі вільних 

місцевих політиків“, спільно з Центром Громадських ініціатив, був проведений навчальний семінар 

для громадських активістів з міст та селищ області. Доповідачі – голова ЦеГрін Віталій Загайний та 

голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації Тарас Плахтій. Учасники семінару 

прослухали лекцію здобували практичні навички вироблення рішень великою групою в динамічній 

мережі. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/12/03/423/


82. Створення плану спільних дій на 2015 рік учасниками щорічного форуму представників ІГС м. 

Одеси в динамічній мережі 

03.12.2014 року  у приміщенні HUB-Odessa управління комунікацій з громадськістю Одеської обласної 

державної адміністрації провело Щорічний регіональний Форум інститутів громадянського 

суспільства з публічною презентацією проекту щорічного звіту про виконання Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2012-2015 роки. 

Під час роботи форуму відбулося створення плану спільних дій на 2015 рік його учасниками в 

динамічній мережі, роботу якої модерувала начальник управління комунікацій з громадськістю 

Ірина П’янкова.  

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/12/06/424/
https://samoorg.wordpress.com/2014/12/06/424/


83. Лекція “Політичні організації в моделях і метафорах” і робота в динамічній мережі слухачів 

“Вільної школи. Львів” Автономного Опору 

7 грудня 2014 року для слухачів “Вільної школи. Львів” – членів Автономного Опору голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій прочитав лекцію “Суспільно-політичні 

організації в моделях і метафорах. Методологія колективної роботи великих груп людей”, а також 

провів тренінг в динамічній мережі, під час якого учасники вирішували власні організаційні питання. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/12/11/431/
https://samoorg.wordpress.com/2014/12/11/431/


84. Практичне заняття учасників Третього Форуму Мережі вільних місцевих політиків в динамічній 

мережі по визначенню інструментів громадської участі у підготовці, формуванні та виконанні 

бюджетів місцевих органів влади 

12 грудня 2014 року у м. Львові відбулося практичне заняття учасників Третього Форуму Мережі 

вільних місцевих політиків в динамічній мережі по визначенню інструментів громадської участі у 

підготовці, формуванні та  виконанні бюджету місцевих органів влади, роботу якого модерував 

голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. Перед практичним 

заняттям учасники прослухали цикл лекцій відомих експертів за відповідною тематикою. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/12/14/443/
https://samoorg.wordpress.com/2014/12/14/443/
https://samoorg.wordpress.com/2014/12/14/443/


85. Формування в динамічній мережі спільного плану діяльності на 2015 рік учасниками Третього 

Форуму Мережі вільних місцевих політиків 

13 грудня 2014 року у м. Львові  учасники Третього Форуму Мережі вільних місцевих політиків 

формували в динамічній мережі спільний план діяльності на 2015 рік. Модерував роботу динамічної 

мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/12/14/444/
https://samoorg.wordpress.com/2014/12/14/444/


86. Семінар-тренінг в динамічній мережі для членів Київської організації політичної партії 

“Громадянська позиція” з проведення COST-аналізу міста Києва 

16 грудня 2014 року в м. Києві відбувся семінар-тренінг в динамічній мережі для членів  Київської 

організації політичної партії “Громадянська позиція” з проведення COST-аналізу міста Києва. 

Модерував роботу голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (1:57) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2014/12/16/447/
https://samoorg.wordpress.com/2014/12/16/447/
https://www.youtube.com/watch?v=gCfXdxnMyRo


87. Семінар для громадських активістів: “Визначення сильних та слабких сторін, а також 

можливостей і загроз в розвитку м. Івано-Франківська в динамічній мережі” 

11 січня 2015 року у м. Івано-Франківську відбувся тренінг для громадських активістів “Визначення 

сильних та слабких сторін, а також можливостей і загроз в розвитку м. Івано-Франківська в 

динамічній мережі“. Організатор – ГО “Берегиня роду” (керівник – Марія Пахолок, м. Івано-

Франківськ). Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій.  

В рамках семінару відбулося представлення книжки “Щоденник примітивного конспіролога” 

львівського письменника і блогера Юрія Ситника, а також книжки етнографа, культуролога, 

засновника Музею звичаєвої символіки в Микуличині  Юрія Боберсько “Журавлі Праукраїнської 

Землі!”. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/01/12/458-2/
https://samoorg.wordpress.com/2015/01/12/458-2/


88. Створення ідеального образу бізнес-середовища Вінницького регіону – 2020 в динамічній 

мережі представниками підприємницьких об’єднань міста Вінниці 

21 січня 2015 року в м. Вінниця у приміщенні галереї ІнтерШик відбулося зібрання місцевих 

підприємців, які  в динамічній мережі працювали над темою: “Створення ідеального образу бізнес-

середовища Вінницького регіону – 2020“. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/01/21/471/
https://samoorg.wordpress.com/2015/01/21/471/


89. Проведення SWOT-аналізу в динамічній мережі в рамках експрес-тренінгу для членів Ради 

політичної партії “Громадянська Позиція” 

12 лютого 2015 року у м. Києві відбувся експрес-тренінг для членів Ради політичної партії 

“Громадянська Позиція” з проведення SWOT-аналізу в динамічній мережі, роботу якої модерував 

голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/02/12/359/
https://samoorg.wordpress.com/2015/02/12/359/


90. Стратегічне планування в динамічній мережі діяльності команди народного депутата Олега 

Мусія у його виборчому окрузі 

21 лютого 2015 року у місті Червонограді Львівської області відбулося стратегічне планування в 

динамічній мережі діяльності команди народного депутата Олега Мусія у його виборчому окрузі. 

Роботу динамічної мережі модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Учасники команди у двох циклах динамічної мережі тривалістю по 2,5 години кожен визначали і 

узгоджували спільні Мету, Цінності, Місію, Ідеальний образ команди, Напрямки діяльності, а також 

будували Дерево цілей по кожному з визначених напрямків діяльності і формували персональний 

склад проектних груп по їх реалізації. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/02/21/368/
https://samoorg.wordpress.com/2015/02/21/368/


91. Обговорення теми комунального майна і власності у м. Львові членами громадської організації 

“Новий Львів” 

24 лютого 2015 року члени громадської організації “Новий Львів” обговорювали в динамічній мережі 

тему “Комунальне майно і власність у м. Львові”. Серед іншого вони розглянули питання: 1) 

Ефективність використання і управління комунальним майном сьогодні; 2) Доцільність відчуження 

комунального майна; 3) Механізми громадського контролю. 

Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/02/25/381/
https://samoorg.wordpress.com/2015/02/25/381/


92. Динамічна мережа на заходах наших партнерів: майстер-клас Богдани Бабич 

5 березня 2014 року у місті Києві громадська активістка, одна із засновниць “Спільнобачення” 

Богдана Бабич провела майстер-клас “Майбутнє України”, учасники якого обговорювали  в 

динамічній мережі наступний блок питань: 1) Влада як сервісна служба; 2) Активне громадянське 

суспільство; 3) Практики самоорганізації. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/03/05/475/


93. Проведення SWOT-аналізу для Одеської обласної організації політичної партії “Громадянська 

позиція” її членами в динамічній мережі 

5 березня 2015 року у м. Одесі відбулося проведення SWOT-аналізу в динамічній мережі для 

Одеської обласної організації політичної партії “Громадянська позиція” її членами в рамках експрес-

тренінгу. Роботу динамічної мережі модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/03/06/369/
https://samoorg.wordpress.com/2015/03/06/369/


94. Проведення SWOT-аналізу для Івано-Франківської обласної організації політичної партії 

“Громадянська позиція” її членами в динамічній мережі 

13 березня 2015 року у м. Івано-Франківську відбулося проведення SWOT-аналізу в динамічній 

мережі для  обласної організації політичної партії “Громадянська позиція” її членами в рамках 

експрес-тренінгу. Роботу динамічної мережі модерував голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/03/13/431-2/
https://samoorg.wordpress.com/2015/03/13/431-2/


95. Проведення SWOT-аналізу для Рівненської обласної організації політичної партії “Громадянська 

позиція” її членами в динамічній мережі 

13 березня 2015 року у м. Рівне відбулося проведення SWOT-аналізу в динамічній мережі для  

обласної організації політичної партії “Громадянська позиція” її членами в рамках експрес-тренінгу. 

Роботу динамічної мережі модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/03/13/434/
https://samoorg.wordpress.com/2015/03/13/434/


96. Стратегічне планування в динамічній мережі спільної діяльності представників різних сфер 

гуманітарного напрямку в м. Ірпені 

14 березня 2015 року у місті Ірпені за ініціативи Спілки об’єднань громадян “Демократична 

Київщина” за сприяння заступника міського Голови з гуманітарних питань Попсуй Анастасії Вікторівни 

в рамках проекту “Сходи в майбутнє” відбулося стратегічне планування в динамічній мережі спільної 

діяльності представників різних сфер гуманітарного напрямку цього міста. Роботу динамічної мережі 

модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Учасники заходу у двох циклах динамічної мережі тривалістю по 2,5 години кожен визначали і 

узгоджували спільні Мету, Цінності, Місію, Ідеальний образ свого об’єднання, Напрямки діяльності, а 

також будували Дерево цілей по кожному з визначених напрямків діяльності і формували 

персональний склад проектних груп по їх реалізації. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/03/14/442/
https://samoorg.wordpress.com/2015/03/14/442/


97. Вироблення моделі майбутнього міста Києва в динамічній мережі членами Київської міської 

організації політичної партії Громадянська позиція 

20 березня 2015 року відбулося вироблення моделі майбутнього міста Києва в динамічній мережі в 

сферах управління, економіки, інфраструктури та соціально-культурній сфері членами Київської 

міської організації політичної партії Громадянська позиція. Роботу динамічної мережі модерував 

голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/03/20/425/
https://samoorg.wordpress.com/2015/03/20/425/


98. Вироблення в динамічній мережі стратегічних пріоритетів та відповідних їм тактичних і 

оперативних цілей по реалізації розробленого на попередніх сесіях проекту Стратегії розвитку 

міста Стрия 

28 березня в приміщенні Аграрного коледжу в м. Стрию відбулося вироблення  в динамічній мережі 

стратегічних пріоритетів та відповідних їм тактичних і оперативних цілей по реалізації розробленого 

на попередніх стратегічних сесіях проекту Стратегії розвитку міста Стрия  за участі громадських 

активістів та підприємців. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/03/28/421/
https://samoorg.wordpress.com/2015/03/28/421/
https://samoorg.wordpress.com/2015/03/28/421/


99. Тренінг по виробленню стратегії розвитку Дніпропетровської області з місцевими політиками та 

громадськими активістами 

22 травня 2015 року в м. Дніпропетровську відбувся тренінг по виробленню в динамічній мережі 

стратегії розвитку Дніпропетровської області з місцевими політиками та громадськими активістами. 

Модерував роботу учасників голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” 

Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:25) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/05/22/243/
https://samoorg.wordpress.com/2015/05/22/243/
https://www.youtube.com/watch?v=3oICxPLaxhY


100. Розробка “Програми позитивних змін” для м. Львова командою однієї з політсил до виборів у 

місцеві органи влади в жовтні 2015 року 

В рамках підготовки до виборів команда однієї з політичних сил в динамічній мережі виробляла 

“Програму позитивних змін” для м. Львова. Робота проводилася у чотири етапи з 29 серпня по 27 

вересня 2015 року. На першому етапі в динамічній мережі працювали лише кандидати в депутати 

обласної та міської рад та члени міської партійної організації. На другому  етапі були проведені два 

заходи у різних районах міста за участі активних місцевих жителів. На третьому етапі кандидати в 

депутати обласної та міської рад та члени міської партійної організації узагальнили отримані на 

попередніх заходах результати обговорень. Четвертий етап включав підсумковий захід біля міської 

Ратуші на Площі Ринок. 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/09/27/517/
https://samoorg.wordpress.com/2015/09/27/517/


  
101. Участь у львівському тренінг-семінарі журналу “Ї”: «Виявлення корупційнонебезпечних сфер у 

регіоні» 

Громадська організація Журнал “Ї” (Львів) започаткувала серію промоційних семінарів-тренінгів, 

семінарів-дискусій на тему «Навчання виявленню та протидії корупції». Проект полягає у навчанні 

журналістів, блогерів, політологів та громадських активістів з 6 регіонів України виявленню 

корупційнонебезпечних сфер та проведенню журналістських розслідувань, блогерських та 

громадських кампаній з метою протидії корупції та захисту журналістів від репресій з огляду на їх 

діяльність. Презентація проекту відбудеться в багатьох містах України, зокрема, у Львові, Івано-

Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному, Ужгороді. 

Перший такий тренінг-семінар м. Львові «Виявлення корупційнонебезпечних сфер у регіоні» відбувся 

29 вересня 2015 року. У його роботі взяв участь голова ГО «Центр розвитку української культури та 

самоорганізації» Тарас Плахтій, який виступив з коротким повідомленням та модерував роботу 

учасників у динамічній мережі, в рамках якої розглядалися питання семінару. 

Відео-звіт (0:34) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/09/29/518/
https://samoorg.wordpress.com/2015/09/29/518/
https://www.youtube.com/watch?v=2ZnTCMJvyac


102. Стратегічний форум щодо розвитку міста Бердянська за методикою динамічної мережі 

2 жовтня 2015 року у місті Бердянську Запорізької області відбувся стратегічний форум у форматі 

динамічної мережі. Роботу форуму модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. У пленарному засіданні взяв участь мер міста Бердянська Олексій 

Бакай. У своєму виступі після представлення доповідей профільних груп, він привітав учасників 

форуму, подякував їм за активність та висловив своє бачення  основних позиції кожної з 

представлених доповідей. 

Відео-звіт (1:47) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/10/02/538/
https://www.youtube.com/watch?v=tNHrNxHGZKc


103. Стратегічна сесія міської організації політичної партії “Народний контроль” м. Вінниці за участі 

кандидатів у депутати місцевих органів влади 

10 жовтня 2015 року у м. Вінниця відбулася стратегічна сесія міської організації партії “Народний 

контроль” за участі кандидатів у депутати місцевих органів влади в динамічній мережі, роботу якої 

модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:38) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/10/10/528/
https://samoorg.wordpress.com/2015/10/10/528/
https://www.youtube.com/watch?v=PAMvRkC7ASM


104. Участь у тренінг-семінарі журналу “Ї”: «Виявлення корупційнонебезпечних сфер у регіоні» в м. 

Тернополі 

Громадська організація Журнал “Ї” (Львів) започаткувала серію промоційних семінарів-тренінгів, 

семінарів-дискусій на тему «Навчання виявленню та протидії корупції». Проект полягає у навчанні 

журналістів, блогерів, політологів та громадських активістів з 6 регіонів України виявленню 

корупційнонебезпечних сфер та проведенню журналістських розслідувань, блогерських та 

громадських кампаній з метою протидії корупції та захисту журналістів від репресій з огляду на їх 

діяльність. Презентація проекту відбувається в багатьох містах України, зокрема, у Львові, Івано-

Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному, Ужгороді. 

Другий  тренінг-семінар  «Виявлення корупційнонебезпечних сфер у регіоні» відбувся 13 жовтня 2015 

року в м. Тернополі. У його роботі взяв участь голова ГО «Центр розвитку української культури та 

самоорганізації» Тарас Плахтій, який виступив з коротким повідомленням та модерував роботу 

учасників у динамічній мережі, в рамках якої розглядалися питання семінару. 

Відео-звіт (0:26) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/10/14/524/
https://samoorg.wordpress.com/2015/10/14/524/
https://www.youtube.com/watch?v=YkQYh1Hqpp0


105. Стратегічна сесія команди мера міста Глухова 

5 грудня 2015 року в м. Глухові команда новообраного мера Мішеля Терещенка провела перші два 

кроки стратегічної сесії в динамічній мережі з метою розробки стратегії розвитку міста. Модерував 

роботу команди голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:36) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/12/05/434-2/
https://www.youtube.com/watch?v=EvL_bD3zHJc


106. Стратегічна сесія команди мера, місцевих активістів і гостей з метою розробки стратегії 

розвитку міста Глухова 

6 грудня 2015 року відбулося вироблення стратегії розвитку міста Глухова в динамічній мережі за 

участі команди мера, місцевих активістів та запрошених гостей і експертів. Модерував роботу  

учасників стратегічної сесії голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт (1:08) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/12/06/435/
https://samoorg.wordpress.com/2015/12/06/435/
https://www.youtube.com/watch?v=w97imnyqD2E


107. Тренінг по стратегічному плануванню для активістів Запорізької міської організації політичної 

партії “Сила Людей” 

12 грудня 2015 року у м. Запоріжжі відбувся тренінг по стратегічному плануванню для активістів 

Запорізької міської організації політичної партії “Сила Людей”. Тренінг проводив голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:28) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/12/12/437/
https://samoorg.wordpress.com/2015/12/12/437/
https://www.youtube.com/watch?v=oRdaKawQJ_g


108. Тренінг по стратегічному плануванню для активістів Дарницької районної організації 

політичної партії “Сила Людей” м. Києва 

15 грудня 2015 року у м. Києві відбувся тренінг по стратегічному плануванню для активістів 

Дарницької районної організації політичної партії “Сила Людей”. Тренінг проводив голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/12/15/438/
https://samoorg.wordpress.com/2015/12/15/438/


109. Тренінг по стратегічному плануванню для активістів Львівської міської організації політичної 

партії “Народний Рух України” 

17 грудня 2015 року у м. Львові відбувся тренінг по стратегічному плануванню для активістів 

Львівської міської організації політичної партії “Народний Рух України”. Тренінг проводив голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:37) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/12/17/439/
https://samoorg.wordpress.com/2015/12/17/439/
https://www.youtube.com/watch?v=Uk4f7srty7c


110. Стратегічна сесія в динамічній мережі для кредитної спілки ВИГОДА 

25.12.2015 в с. Розгірче, Стрийського р-ну, у відпочинковому комплексі  Цісарське урочище відбулася 

стратегічна сесія в динамічній мережі з членами керівних органів  кредитної спілки ВИГОДА. 

Модерував роботу сесії голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт (0:34) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/12/25/457-4/
https://www.youtube.com/watch?v=Vd_dhGPl0jQ


111. Стратегічне планування для фонду громад РІДНЯ, кооперативу ВІРА, недержавного пенсійного 

фонду СКІ 

26.12.2015 в с. Розгірче, Стрийського р-ну, у відпочинковому комплексі  Цісарське урочище відбулося 

стратегічне планування з учасниками керівних органів фонду громад РІДНЯ, кооперативу ВІРА, 

недержавного пенсійного фонду СКІ. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:58) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/12/26/358/
https://samoorg.wordpress.com/2015/12/26/358/
https://www.youtube.com/watch?v=fD1FwbzAyuw


112. Презентація змінної структури суспільно-політичних організацій – динамічної мережі та 

тренінг по стратегічному плануванню в динамічній мережі з активістами Варшавського 

Євромайдану 

28 грудня 2015 року у місті Варшава (Республіка Польща) відбулася презентація змінної структури 

суспільно-політичних організацій – динамічної мережі та тренінг по стратегічному плануванню в 

динамічній мережі з активістами Варшавського Євромайдану. Презентацію і тренінг проводив 

незалежний дослідник, голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт (0:19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2015/12/28/487/
https://samoorg.wordpress.com/2015/12/28/487/
https://samoorg.wordpress.com/2015/12/28/487/
https://www.youtube.com/watch?v=Cysr__EuUIU


113. Презентація змінної структури суспільно-політичних організацій – динамічної мережі та 

семінар-тренінг з колективної роботи за відповідним алгоритмом з активістами Львівської 

організації Української Галицької Партії 

16 січня 2016 року у місті Пустомити Львівської області відбулася презентація змінної структури 

суспільно-політичних організацій – динамічної мережі та семінар-тренінг з колективної роботи за 

відповідним алгоритмом  з активістами Львівської організації Української Галицької Партії. 

Презентацію і тренінг проводив незалежний дослідник, голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:27) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/01/17/448-4/
https://samoorg.wordpress.com/2016/01/17/448-4/
https://samoorg.wordpress.com/2016/01/17/448-4/
https://www.youtube.com/watch?v=x_q7fsoSs7w


114. Розробка стратегії розвитку міста Львова зборами Львівської міської організації Народного 

Руху України в динамічній мережі 

27 лютого у смт Брюховичі під Львовом відбулися збори Львівської міської організації Народного Руху 

України по розробці стратегії розвитку міста Львова  в динамічній мережі. Модерував роботу зборів 

голова громадської організації “Центр розвитку української культури та самоорганізації”, незалежний 

дослідник Тарас Плахтій. Учасники впродовж двох тригодинних сесій  здійснили перші два кроки 

методології вироблення стратегії міста в динамічній мережі. 

Відео-звіт (0:45) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/02/27/354/
https://samoorg.wordpress.com/2016/02/27/354/
https://www.youtube.com/watch?v=VqCXnIYpQn0


115. Лекція і тренінг з колективної роботи в динамічній мережі для активістів ініціативної групи по 

створенню політичної партії ПЛЮС 

19 березня 2016 року в місті Києві відбулися лекція і тренінг з колективної роботи в динамічній 

мережі для активістів ініціативної групи по створенню політичної партії ПЛЮС, який провів голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації”, незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/03/20/444-2/
https://samoorg.wordpress.com/2016/03/20/444-2/


116. Планування діяльності в динамічній мережі учасниками ініціативної групи зі створення 

політичної партії ПЛЮС 

31 березня 2016 року в місті Києві для активістів ініціативної групи зі створення політичної партії 

ПЛЮС була прочитана лекція “Побудова політичних організацій зі змінною структурою”, після якої 

вони колективно планували свою діяльність  у форматі  динамічної мережі  . Читав лекцію і 

модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації”, незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/04/01/475-2/
https://samoorg.wordpress.com/2016/04/01/475-2/


117. Планування своєї діяльності активістами Варшавського Євромайдану в динамічній мережі 

19 квітня 2016 року в м. Варшаві активісти Варшавського Євромайдану планували в  динамічній 

мережі свою  діяльність на наступні пів року. Модерував роботу голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:31) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/04/20/654/
https://www.youtube.com/watch?v=gk0uSgiTnkA


118. Планування своєї діяльності активістами Львівського осередку Руху за суверенний розвиток в 

динамічній мережі 

13 травня 2016 року активісти Львівського осередку Руху за суверенний розвиток в динамічній мережі 

планували свою діяльність на наступний період. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:48) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/05/14/543/
https://samoorg.wordpress.com/2016/05/14/543/
https://www.youtube.com/watch?v=FZcEXwfAT-g


119. Стратегічна сесія в динамічній мережі у м. Фастові по виробленню стратегії розвитку медичної 

галузі 

04 червня в Фастові відбулася важлива подія – містяни разом із професіоналами, представниками 

інноваційного освітнього проекту «Сходи в майбутнє», медицини міста та громадськості окреслили 

план розвитку медичної галузі. Стратегічна сесія проходила в форматі динамічної мережі, коли ідеї та 

думки акумулюються під час загального обговорення поставленої проблеми чи задачі. Модерував 

роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/06/06/467/
https://samoorg.wordpress.com/2016/06/06/467/


120. Тренінг у динамічній мережі для керівників громадських організацій Радивилівського району 

30 червня 2016 року в м. Радивилові відбувся тренінг з колективної роботи в динамічній мережі для 

керівників громадських організацій Радивилівського району Рівненської області. Модерував роботу 

динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Під час колективної роботи учасники заходу обговорювали питання з організаційного розвитку своїх 

організації, координації діяльності, взаємодії з місцевою владою. Організатор заходу – Радивилівська 

районна рада спільно з Радивилівською райдержадміністрацією. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/06/30/422/


121. Лекція і тренінг з колективної роботи в динамічній мережі для активістів дніпровського 

середовища Країни Ра 

7 липня 2016 року у м. Дніпрі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації”, 

незалежний дослідник Тарас Плахтій прочитав лекцію “Динамічна мережа як сучасне віче” для 

активістів дніпровського середовища Країни Ра. Після лекції відбувся тренінг з колективної роботи в 

динамічній мережі, в рамках якого учасники середовища обговорювали сильні та слабкі сторони, 

можливості та загрози для своєї спільноти. 

Відео-звіт (0:29) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/07/09/411/
https://samoorg.wordpress.com/2016/07/09/411/
https://www.youtube.com/watch?v=QECnMCSgpBU


122. Робота в динамічній мережі учасників Антикорупційного форуму в місті Дрогобичі 

31 серпня 2016 року в м. Дрогобичі відбувся “АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ФОРУМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ“. Після тематичних доповідей та дискусій, учасники 

форуму виробляли і  обговорювали механізми Стратегії боротьби з корупцією в динамічній мережі, 

роботу якої модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт 1 (0:46)   Відео-звіт 2 (0:53)  

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/09/01/428/
https://www.youtube.com/watch?v=NjrETZmQyqk
https://www.youtube.com/watch?v=pMc_fvo3eeY


123. Лекція і тренінг з колективної роботи в динамічній мережі для студентів політологів 

Острозької академії 

13 жовтня 2016 році в місті Острог для студентів-політологів другого і третього курсів Національного 

університету “Острозька академія” відбулися лекція “Побудова політичних організацій зі змінною 

структурою – динамічною мережею”  і семінар з колективної роботи в динамічній мережі, які провів 

незалежний дослідник, голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас 

Плахтій. Захід відбувся за сприяння декана факультету політико-інформаційного менеджменту Віталія 

Лебедюка. 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/10/21/1738/
https://samoorg.wordpress.com/2016/10/21/1738/


124. Робота в динамічній мережі учасників “Форуму місцевого самоврядування СИЛИ ЛЮДЕЙ” 

29 – 30 жовтня 2016 року у місті Києві проходив  “Форум місцевого самоврядування СИЛИ ЛЮДЕЙ”, у 

якому в якості експерта взяв участь голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. За його модерування в кінці першого дня роботи Форуму учасники  в 

динамічній мережі проводили обмін кращими практиками між депутатськими фракціями  СИЛИ 

ЛЮДЕЙ. Після обговорення Тарас Плахтій прочитав оглядову доповідь з технології практичної 

організації громадських слухань та обговорень. 

Відео-звіт 1 (0:45)   Відео-звіт 2 (0:59) 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/10/30/3701/
https://www.youtube.com/watch?v=D0206-6yAiY
https://www.youtube.com/watch?v=AlEWqQEcaWc


125. Триденний тренінг “Стратегічне планування розвитку міста в динамічній мережі” 

15-17 листопада громадська організація “Центр розвитку української культури та самоорганізації” 

проводила  практичний тренінг по стратегічному плануванню розвитку міста в динамічній мережі 

великими групами людей ( зібраннями громади, зборами громадських активістів, депутатами 

міськрад, ініціативними групами, громадськими радами, партійними зборами, тощо). Роботу 

динамічної мережі модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” 

Тарас Плахтій 

По завершенні роботи учасники отримали сертифікати про їх участь у тренінгу та отримання навичок 

організації і модерування колективної роботи великих груп людей в динамічній мережі над 

стратегією розвитку населених пунктів. 

Відео-звіт 1 (0:38)    Відео-звіт 2 (0.35) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/11/18/3708/
https://www.youtube.com/watch?v=Z-JyLEm120A
https://www.youtube.com/watch?v=uUZlTOQDxmY


126. Тренінг по стратегічному плануванню в динамічній мережі для колективу Першої 

всеукраїнської кредитної спілки в м. Рівному 

10 грудня 2016 року в м. Рівному відбувся тренінг по стратегічному плануванню в динамічній мережі 

для колективу Першої всеукраїнської кредитної спілки. Проводив тренінг та модерував роботу 

динамічної мережі голова громадської організації “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт 1 (0:54)   Відео-звіт 2 (0:46) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/12/11/4137/
https://samoorg.wordpress.com/2016/12/11/4137/
https://www.youtube.com/watch?v=NhW430OtAQk
https://www.youtube.com/watch?v=WVI9PDg5wDY


127. Конференція Програми USAID РАДА «Нові інструменти для здійснення депутатських 

повноважень: паспорт округу» і колективна робота її учасників в динамічній мережі 

16 грудня Програма USAID РАДА в конференц-залі Комітетів Верховної Ради України провела 

конференцію на тему: «Нові інструменти для здійснення депутатських повноважень: паспорт округу» 

спільно з ГО “Суспільне око“. У її роботі взяв участь голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій, який представив доповідь на тему “Енциклопедія територій: 

стратегічне планування розвитку виборчого округу в динамічній мережі“, а також модерував 

колективну дискусію учасників  в динамічній мережі, в ході якої вони шукали параметри для 

стратегічного планування розвитку виборчого округу. 

Відео-звіт 1 (0:50)     Відео-звіт 2 (0:53)    

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2016/12/17/3708-2/
https://samoorg.wordpress.com/2016/12/17/3708-2/
https://www.youtube.com/watch?v=TYHqFXNdMY4
https://www.youtube.com/watch?v=9sRnDA1rYhw


128. Семінар-тренінг по стратегічному плануванню в динамічній мережі в м. Харкові 

14 та 15 березня 2017 року громадська організація “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації разом із партнерами з м. Харкова провела семінар-тренінг по стратегічному 

плануванню в динамічній мережі з метою ознайомлення активних громадян міста, активістів 

громадських та політичних організацій з методологією стратегічного планування у складі великих 

груп учасників в рамках авторської методики їх колективної безконфліктної роботи. Проводив тренінг 

та модерував роботу динамічної мережі голова громадської організації “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Проект реалізовано за підтримки Програми національних обмінів, що фінансується Європейським 

Союзом та Національним фондом підтримки демократії (США). 

Відео-звіт 1 (0:14)    Відео-звіт 2 (0:16) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/03/19/3871/
https://www.youtube.com/watch?v=VMSulbNIvZY
https://www.youtube.com/watch?v=oS0sLo48XEQ


129. Семінар-тренінг по стратегічному плануванню та відкрита дискусія в динамічній мережі для 

громадських активістів та молодих політиків м. Кривого Рогу 

1 квітня 2017 року у м. Кривому  Розі відбувся семінар-тренінг по стратегічному плануванню та 

відкрита дискусія в динамічній мережі  для активних громадян, громадських активістів та молодих 

політиків з метою їх ознайомлення  з авторською методикою  колективної роботи у складі великих 

груп учасників. Проводив тренінг та модерував роботу динамічної мережі голова громадської 

організації “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Проект реалізовано за підтримки Програми національних обмінів, що фінансується Європейським 

Союзом та Національним фондом підтримки демократії (США). 

Відео-звіт 1 (0:26)    Відео-звіт 2 (0:48) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/04/05/3785/
https://samoorg.wordpress.com/2017/04/05/3785/
https://www.youtube.com/watch?v=2U3jG6sTEDY
https://www.youtube.com/watch?v=WorI4DHjOUM


130. Стратегічна сесія в динамічній мережі «Напрацювання пропозицій для стратегії збереження, 

розвитку і використання полікультурної спадщини міста Броди» 

4 квітня 2017 року у м. Броди відбулася стратегічна сесія в динамічній мережі з метою напрацювання 

пропозицій для стратегії збереження, розвитку і використання полікультурної спадщини міста Броди. 

Сесія відбулася у два етапи. На першому етапі учасники визначали Бачення цієї сфери за чотирма 

напрямками, а на другому – будували дерево цілей та визначали проекти і процеси, що необхідні для 

їх реалізації. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт 1 (0:30)   Відео-звіт 2 (0:44)  Відео-звіт 3 (0:45) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/04/05/3786/
https://samoorg.wordpress.com/2017/04/05/3786/
https://www.youtube.com/watch?v=AastBBH9P0c
https://www.youtube.com/watch?v=JdDe4vozzYM
https://www.youtube.com/watch?v=GWkrCUsWhEo


131. Семінар-тренінг по стратегічному плануванню та відкрита дискусія в динамічній мережі для 

громадських активістів і молодих політиків м. Одеси 

19 квітня 2017 року у м. Одесі відбувся семінар-тренінг по стратегічному плануванню та відкрита 

дискусія в динамічній мережі  для активних громадян, громадських активістів та молодих політиків з 

метою їх ознайомлення  з авторською методикою  колективної роботи у складі великих груп 

учасників. Захід включав лекцію тривалістю 1,5 години (презентація) та відкриту дискусію в 

динамічній мережі за темою: “Як підвищити активність членів громад, політичних та громадських 

організацій?” Роботу динамічної мережі модерував голова громадської організації “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. Проект реалізовано за підтримки Програми 

національних обмінів, що фінансується Європейським Союзом та Національним фондом підтримки 

демократії (США). 

Відео-звіт 1 (0:22)   Відео-звіт 2 (0:31) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/04/23/2874/
https://samoorg.wordpress.com/2017/04/23/2874/
https://www.youtube.com/watch?v=dZghODdPuBA
https://www.youtube.com/watch?v=V2t-FAYtzYE


132. Семінар-тренінг по стратегічному плануванню в динамічній мережі для активу Луцької міської 

організації НРУ 

7 травня 2017 року в м. Луцьку відбувся семінар-тренінг по стратегічному плануванню в динамічній 

мережі для активу міської організації політичної партії “Народний Рух України”. Лекцію та тренінг з 

колективного здійснення SWOT-аналізу  міста у чотирьох сферах (управління, економіки, 

інфраструктури і культури) в динамічній мережі провів незалежний дослідник, голова громадської 

організації “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:19) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/05/08/3758/
https://samoorg.wordpress.com/2017/05/08/3758/
https://www.youtube.com/watch?v=40efiCqOz3I


133. Стратегічна сесія в динамічній мережі за участі активу Одеської міської організації політичної 

партії Сила Людей 

24 травня 2017 року в м. Одесі відбулася стратегічна сесія в динамічній мережі за участі активу 

Одеської міської організації політичної партії Сила Людей з метою підготовки і проведення двох 

загальноміських стратегічних сесій за участі громадських активістів, бізнесменів, політиків та 

експертів міста Одеси. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:25) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/05/25/4837/
https://samoorg.wordpress.com/2017/05/25/4837/
https://www.youtube.com/watch?v=B3G1Zemr_QU


134. VIII Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю “Архетипіка і публічне 

управління: стратегії та механізми розв’язання конфліктів у сучасному світі 

29 травня 2017 року у м. Києві відбувся VIII Теоретико-методологічний семінар (ТМС-2017) 

Української школи архетипіки за міжнародною участю “Архетипіка і публічне упрвління: стратегії та 

механізми розв’язання конфліктів у сучасному світі. У його роботі взяв участь всесвітньо відомий 

французький соціолог Мішель Маффесолі. Одним з  учасників ТМС – 2017 був голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій, який представив доповідь 

“Архетипна модель виникнення, ескалації та розв’язання соціального конфлікту”. Після 

представлення доповідей відбулася загальна дискусія в динамічній мережі, яку модерував Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт (0:43) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/06/01/7847/
https://samoorg.wordpress.com/2017/06/01/7847/
https://www.youtube.com/watch?v=9THML1pf0o8


135. Одеська стратегічна сесія в динамічній мережі: SWOT-аналіз різних сферах життєдіяльності 

міста 

3 червня 2017 року в м. Одесі відбулася стратегічна сесія в динамічній мережі. В її рамках учасники 

здійснювали SWOT-аналіз міста у чотирьох сферах – управління, економіки, інфраструктури і в 

соціально-культурній сфері. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. На сесії протягом 5 годин разом працювало  

76 учасників. Організатори стратегічної сесії: ГО “Відкрите суспільство України“, Одеські міська і 

обласна організації політичної партії “Сила людей”. 

Відео-звіт 1 (6:59)    Відео-звіт 2 (1:08) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/06/08/7838/
https://samoorg.wordpress.com/2017/06/08/7838/
https://www.youtube.com/watch?v=UJpv7Ym07hQ
https://www.youtube.com/watch?v=MLqtDgokueE


136. Одеська стратегічна сесія в динамічній мережі. Другий крок: Вироблення стратегій розвитку та 

бачення міста в різних сферах його життєдіяльності 

17 червня 2017 року в м. Одесі відбувся другий крок стратегічної сесії в динамічній мережі. В її рамках 

учасники виробляли стратегії розвитку та бачення міста у різних сферах його життєдіяльності – 

управління, економіки, інфраструктури і в соціально-культурній сфері. Модерував роботу динамічної 

мережі голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. На сесії 

протягом 5 годин разом працювало  понад 50 учасників. Організатори стратегічної сесії: ГО “Відкрите 

суспільство України“, Одеські міська і обласна організації політичної партії “Сила людей” 

Відео-звіт (0:34) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/06/28/3871-2/
https://samoorg.wordpress.com/2017/06/28/3871-2/
https://www.youtube.com/watch?v=FNlR8bQTDzA


137. Одеська стратегічна сесія в динамічній мережі. Третій крок: Визначення стратегічних 

пріоритетів та побудова дерева цілей в чотирьох сферах життєдіяльності міста 

23 червня 2017 року в м. Одесі відбувся третій крок стратегічної сесії в динамічній мережі на базі 

одеської міської організації політичної партії Сила людей. В її рамках учасники визначали стратегічні 

пріоритети та будували дерево цілей  у різних сферах життєдіяльності міста – управління, економіки, 

інфраструктури і в соціально-культурній сфері. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. На сесії протягом 5 годин 

разом працювало  30 учасників. Організатори стратегічної сесії: ГО “Відкрите суспільство України“, 

Одеські міська і обласна організації політичної партії “Сила людей”. 

Відео-звіт (0:35) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/06/28/7831/
https://samoorg.wordpress.com/2017/06/28/7831/
https://www.youtube.com/watch?v=PZvM7QAXgAQ


138. Тренінг для членів та представників місцевих організацій Сили Людей “Підготовка місцевих 

політичних та виборчих програм” 

8 – 9 липня 2017 року в м. Одесі відбувся тренінг для членів та представників місцевих організацій 

Сили Людей “Підготовка місцевих політичних та виборчих програм”. В рамках тренінгу голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій прочитав дві лекції та 

модерував роботу учасників в динамічній мережі по написанню виборчої програми місцевих 

організацій політичної партії за методологією стратегічного планування. Захід відбувся за підтримки 

Фонду Фрідріха Науманна за Свободу. 

Відео-звіт (0:53) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/07/11/370138/
https://samoorg.wordpress.com/2017/07/11/370138/
https://www.youtube.com/watch?v=KPci9VpBLLY


139. Стратегічне планування діяльності Агенції сталого розвитку ASTAR у м. Хмельницький 

9 серпня 2017 року в м. Хмельницький відбулося стратегічне планування в динамічній мережі 

діяльності місцевої Агенції сталого розвитку ASTAR.  Модерував роботу динамічної мережі голова ГО 

“Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт 1 (0:27)    Відео-звіт 2 (0:38) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/08/13/17387/
https://www.youtube.com/watch?v=AQmThE32FII
https://www.youtube.com/watch?v=iseOtpLluvA


140. Тренінг по стратегічному плануванню в динамічній мережі для активістів Львівської міської 

організації Руху Нових Сил 

10 серпня 2017 року в м. Львові відбувся тренінг по стратегічному плануванню в динамічній мережі 

для активістів Львівської міської організації  Руху Нових Сил, який провів голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:28) 

  

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/08/13/27831/
https://samoorg.wordpress.com/2017/08/13/27831/
https://www.youtube.com/watch?v=_tfzK7Xy78M


141. Вироблення стратегії розвитку Львова міською організацією Руху Нових Сил в динамічній 

мережі 

20 серпня 2017 року Львівська міська організація Руху Нових Сил виробляла в динамічній мережі 

стратегію розвитку міста Львова. Модерував колективну роботу учасників голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:44) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/08/20/78131/
https://samoorg.wordpress.com/2017/08/20/78131/
https://www.youtube.com/watch?v=4c2X-WfEZ8M


142. Педагогічна конференція в динамічній мережі «Освіта Фастова: пріоритети та стратегія 

розвитку» 

29 серпня 2017 року у м. Фастові відбулася педагогічна конференція у форматі стратегічної сесії в 

динамічній мережі «Освіта Фастова: пріоритети та стратегія розвитку». Колективну роботу учасників 

сесії модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:50) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/08/29/78132/
https://samoorg.wordpress.com/2017/08/29/78132/
https://www.youtube.com/watch?v=HydEu4Qzg-4


143. Стратегічна сесія в динамічній мережі з громадськими активістами міста Луцька 

3 вересня 2017 року громадські активісти м. Луцька провели стратегічну сесію в динамічній мережі з 

вироблення стратегії його розвитку. Модерував колективну роботу голова ГО “Центр розвитку 

української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:20) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/09/03/78133/
https://www.youtube.com/watch?v=Nnhgbk-SWbw


144. Національна партійна дискусія в динамічній мережі щодо внесення змін в програму 

політичної партії Сила Людей 

9 вересня 2017 року в м. Києві відбулася Національна партійна дискусія в динамічній мережі щодо 

внесення змін в програму партії Сила Людей. Обговорення презентацій в динамічній мережі 

модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:34) 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/09/09/78135/
https://samoorg.wordpress.com/2017/09/09/78135/
https://www.youtube.com/watch?v=DtOvDv1xQ7M


145. Стратегічна сесія в динамічній мережі в рамках засідання Центрального Проводу Народного 

Руху України 

10 вересня 2017 року в м. Києві відбулася стратегічна сесія в динамічній мережі в рамках засідання 

Центрального Проводу політичної партії Народний Рух України. Колективну роботу учасників 

модерував голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:38) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/09/11/78137/
https://samoorg.wordpress.com/2017/09/11/78137/
https://www.youtube.com/watch?v=lC6yC73q9EA


146. Семінар-тренінг в рамках проекту “Місцева демократія” Львівського осередку “ФРІ ПЛЮС” 

ВМГО “Фундації Регіональних Ініціатив” спільно з ГО “Об’єднання студентів-правників” 

23 вересня 2017 року у м. Львові у приміщенні Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету ім. Івана Франка відбувся семінар-тренінг в рамках проекту “Місцева демократія” 

Львівського осередку “ФРІ ПЛЮС” ВМГО “Фундації Регіональних Ініціатив” спільно з ГО “Об’єднання 

студентів-правників”, який включав лекцію голови ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тараса Плахтія на тему “Побудова політичних організацій зі зміннлю структурою – 

динамічною мережею” та тренінг з колективної роботи в динамічній мережі. 

Відео-звіт (0:45) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/09/23/3738002/
https://samoorg.wordpress.com/2017/09/23/3738002/
https://www.youtube.com/watch?v=H1N9kI1kgYs


147. Колективна робота в динамічній мережі в рамках навчання активістів Форуму Національної 

Дії 

30 вересня 2017 року в м. Києві відбулося навчання активістів Форуму Національної Дії, під час якого 

вони ознайомилися з презентацією голови ГО “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” Тараса Плахтія на тему “Побудова політичних організацій зі змінною структурою – 

динамічною мережею” та колективно попрацювали в динамічній мережі, обговорюючи отримані під 

час лекцій Ігоря Маркова  та Ігоря Коліушка теоретичні знання з партійного будівництва та 

самоорганізації громадян. 

Відео-звіт (0:30) 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/09/30/3738001/
https://samoorg.wordpress.com/2017/09/30/3738001/
https://www.youtube.com/watch?v=goDPwci0lE8


148. Вироблення в динамічній мережі стратегії розвитку освітньої сфери міста Ірпіня 

7 жовтня 2017 року активісти міста Ірпіня провели стратегічну сесію в динамічній мережі, під час якої 

виробили та обговорили стратегію розвитку освітнього простору міста. Модерував роботу динамічної 

мережі голова ГО Центр розвитку української культури та самоорганізації Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:27) 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/11/13/37577/
https://www.youtube.com/watch?v=ryq2NgopAVU


149.  Лекція та робота в динамічній мережі в рамках навчання активістів КНД 

17 листопада 2017 року в м. Києві в рамках навчання активістів Комітету Національної Дії відбулася 

лекція незалежного дослідника Плахтія Тараса на тему “Побудова політичних організацій зі змінною 

структурою – динамічною мережею”. Учасники навчання взяли участь у тренінгу в динамічній мережі 

по організаційному розвитку. 

Відео-звіт (0:35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2017/11/18/387441/
https://www.youtube.com/watch?v=vZqAId62mm0


150. П’ятий етап навчань активістів регіональних Комітетів Національної Дії: колективна робота в 

динамічній мережі 

23 січня 2018 року в Києві відбувся п’ятий етап навчань активістів регіональних Комітетів 

Національної Дії. В навчанні взяло участь 40 представників з 18 областей України. Цього разу на 

розгляд аудиторії були запропонована тема: «Гібридна війна російського зразка: полігібресія та 

енегромілітаризм» (Лектор – Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»). 

Під час колективної роботи у форматі динамічної мережі (модератор – Тарас Плахтій, незалежний 

дослідник) учасники навчання обговорювали вирішення наступних проблем: Як організувати захист 

критичної енергетичної інфраструктури в умовах війни гібридного типу? Як повернути 

Чорноморський шельф? Як оптимізувати використання доходів від видобутку енергоресурсів? Як 

запобігти використанню Росією енергоресурсів у якості зброї? 

Відео-звіт (0:35)  

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2018/01/25/387547/
https://samoorg.wordpress.com/2018/01/25/387547/
https://www.youtube.com/watch?v=hEuoqaDNJDc


151. Лекція-дискусія з Тарасом Плахтієм “Як молодь може змінити країну?” 

20 лютого 2018 року в приміщенні Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (Львів, площа Ринок, 9) 

відбулася лекція-дискусія з головою ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації”, 

незалежним дослідником Тарасом Плахтієм на тему “Як молодь може змінити країну”. Дискусія 

проходила у форматі динамічної мережі. 

Відео-звіт (0:29) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2018/02/22/3875478/
https://www.youtube.com/watch?v=ktp3r-fVqJg


152. Стратегічна сесія в динамічній мережі у м. П'ятихатки на тему "Стратегія розвитку міста" 

У лютому 2018 року у місті П’ятихатки у динамічній мережі відбулася чотириденна стратегічна сесія 

по виробленню стратегії розвитку міста. Роботу динамічної мережі модерував член Криворізького 

осередку політичної партії Сила Людей Олександр Серьогін.  

 

 

 



153. Колективна робота в динамічній мережі над підходами до створення Львівської регіональної 

школи для навчання активістів Форуму Національної Дії 

28 квітня 2018 року у Львові відбулося зібрання активістів Форуму Національної дії, під час якого вони 

в динамічній мережі обговорили підходи до створення Львівської регіональної школи. Модерував 

роботу динамічної мережі голова громадської організації “Центр розвитку української культури та 

самоорганізації” тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:34) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2018/04/28/3784417/
https://samoorg.wordpress.com/2018/04/28/3784417/
https://www.youtube.com/watch?v=A3m2p9ik7FM


154. Нарада Управління політичної освіти ВО «Свобода» з використанням методики колективної 

роботи в динамічній мережі 

5 травня 2018 року в м. Києві Управління політичної освіти ВО «Свобода» провело нараду з 

використанням методики колективної роботи в динамічній мережі щодо інтенсифікації 

внутріпартійної освіти в сучасних умовах. Модерував роботу динамічної мережі голова ГО “Центр 

розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:26) 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2018/05/07/7438701/
https://samoorg.wordpress.com/2018/05/07/7438701/
https://www.youtube.com/watch?v=FeFk75H30BU


155. Робота учасників Першого Молодіжного Форуму Стрийщини в динамічній мережі 

26 червня 2018 року в м. Стрий відбувся Перший Молодіжний Форум Стрийщини. Серед іншого його 

учасники в динамічній мережі обговорювали підходи до  реалізації власних проектів та визначали 

необхідні для цього ресурси та знання. Модерував роботу голова ГО “Центр розвитку української 

культури та самоорганізації” Тарас Плахтій та голова БФ “Фонд громад “Рідня” Святослав Сурма. 

Відео-звіт (0:34) 

 

 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2018/07/03/388441/
https://www.youtube.com/watch?v=1CEsKQp1JKk


156. Робота активістів політичної партії “Сила людей” в динамічній мережі в рамках заходу 

“Майстерні справжніх праймеріз” 

21 серпня 2018 року в м. Києві політична партія Сила людей проводила “Майстерні справжніх 

праймеріз”, під час яких їх учасники в динамічній мережі обговорювали правила проведення 

праймеріз. Модерував роботу динамічної мережі Тарас Плахтій, який на початку заходу зробив  одну 

з двох доповідей щодо праймеріз. 

Відео-звіт (1:06) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2018/08/27/378537/
https://samoorg.wordpress.com/2018/08/27/378537/
https://www.youtube.com/watch?v=mQn-rb9dNMA


157. Лекція та тренінг для Політради ХДС з колективної роботи в динамічній мережі та з технології 

діяльності політичних партій нового покоління 

29 вересня 2018 року в м. Луцьк відбулася Політрада політичної партії Християнсько-Демократичний 

Союз, під час якої голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації” Тарас Плахтій 

прочитав лекцію “Технологія діяльності політичних партій нового покоління” та провів тренінг з 

колективної роботи в динамічній мережі. 

Відео-звіт (0:22) 

 

 

 

https://samoorg.wordpress.com/2018/09/30/3787341/
https://samoorg.wordpress.com/2018/09/30/3787341/
https://www.youtube.com/watch?v=qHsHMlakTNY


158. Стратегічна сесія для Інклюзів-ІТ у форматі динамічної мережі 

5 жовтня 2018 року була проведена стратегічна сесія в динамічній мережі для Інклюзів-ІТ, роботу якої 

модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/khrystyna.stanishchuk/posts/2351785454894724


159. Напрацювання виборчої стратегії активістами політичної партії ВО Свобода в динамічній 

мережі 

2 листопада 2018 року активісти політичної партії ВО Свобода в динамічній мережі напрацьовували 

виборчу стратегію. Роботу динамічної мережі модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:19) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10215876449497313
https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10215876449497313
https://www.facebook.com/1628185227/videos/pcb.10215876449497313/10215876436536989


160. Вироблення стратегії розвитку платформи молодих вчених у сфері біо-тек з України і не тільки  

в динамічній мережі. Київ, 3 листопада 2018 року 

3 листопада 2018 року у м. Києві відбулося вироблення стратегії розвитку платформи молодих вчених 

у сфері біо-тек з України і не тільки  в динамічній мережі. Її роботу модерував незалежний дослідник 

Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:30) 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10215879942904646
https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10215879942904646
https://www.facebook.com/1628185227/videos/pcb.10215879942904646/10215879940424584


161. Обговорення в динамічній мережі безпекової проблематики активістами політичної партії 

Сила Людей  

30 листопада 2018 року у м. Києві відбулося обговорення в динамічній мережі безпекової 

проблематики активістами політичної партії Сила Людей в рамках заходу "ХТО ШВИДШЕ - МИ 

ЗМІНИМО СИСТЕМУ, ЧИ СИСТЕМА ЗНИЩИТЬ НАС?". Роботу динамічної мережі модерував 

незалежний дослідник Тарас Плахтій.  Захід проводився  за підтримки представництва «Фонду 

Фрідріха Науманна за свободу» в Україні та Білорусії. 

Відео-звіт (0:12) 

 

 

 

https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10216093838691907
https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10216093838691907
https://www.facebook.com/1628185227/videos/pcb.10216093838691907/10216093833171769


162. Робота розширеного засідання Координаційної ради партії «РУХ +380» в динамічній мережі 

15 лютого 2019 року відбулося розширене засідання Координаційної ради партії «РУХ +380» в 

динамічній мережі, роботу якої модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій. Учасники спільно 

виробляли принципи роботи обласних організацій партії. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ruhplus380/posts/2028460210786424


163. Дискусія в динамічній мережі учасників Х Теоретико-методологічного семінару 

"Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних 

зрушень" 

11 травня 2019 року у Львові відбулася дискусія в динамічній мережі учасників Х Теоретико-

методологічного семінару "Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах 

цивілізаційних зрушень". Роботу динамічної мережі модерував незалежний дослідник Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт (0:49) 

 

 

 

https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10217218110918010
https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10217218110918010
https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10217218110918010
https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10217218110918010
https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10217218110918010
https://www.facebook.com/1628185227/videos/pcb.10217218110918010/10217218107477924


164. Збори республіканців в динамічній мережі 

16 травня 2019 року відбулося узгодження позицій із гострих соціально-політичних питань 

республіканцями України в динамічній мережі, роботу якої модерував незалежний дослідник Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт (0:50) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Iryna.Sinchalova/posts/2760464790692816
https://www.facebook.com/1628185227/videos/pcb.10217260069726954/10217260053886558


165. Стратегічне планування парламентської виборчої кампанії активістами ВО Свобода в 

динамічній мережі 

24 травня 2019 року у Києві відбулося стратегічне планування парламентської виборчої кампанії 

активістами ВО Свобода в динамічній мережі, роботу якої модерував незалежний дослідник Тарас 

Плахтій. 

Відео-звіт 1 (0:25)   Відео-звіт 2 (0:35) 

 

 

https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10217322743093749
https://www.facebook.com/taras.plakhtiy/posts/10217322743093749
https://www.facebook.com/1628185227/videos/pcb.10217322743093749/10217322675812067
https://www.facebook.com/1628185227/videos/pcb.10217322743093749/10217322663211752


166. Командно-штабна гра в динамічній мережі "“Моделюванні дій посадових осіб та сил і 

засобів в умовах надзвичайних ситуацій в районах розташування дитячих таборів” 

29 травня 2019 року у Києві відбулася командно- штабна гра в динамічній мережі "“Моделюванні дій 

посадових осіб та сил і засобів в умовах надзвичайних ситуацій в районах розташування дитячих 

таборів” на базі Європейського університету. Роботу динамічної мережі модерував незалежний 

дослідник Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:22) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913429028989588&id=100009674983368
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913429028989588&id=100009674983368
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913429028989588&id=100009674983368
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=913429028989588&id=100009674983368
https://www.facebook.com/euuniversitet/?__cft__%5b0%5d=AZXbg0NPQqV4uoPtaSiZ3x0Qpv0BER_qQbOMQlXqnEmTy58DGaLZ3mHW8WiPg627ptjg8jZI86MGtFHTZNdXCc1ctlLUsqDo3mx4fAeueOFhSqsL_ej32rWX-9GElbba0imBUFtD1Pga6JD310R6ec-6b0g7wbrgIv0BiVFHnxuCEw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/1628185227/videos/pcb.10217367825300776/10217367808860365


167. Семінар «Практичні кроки щодо реалізації Стратегії розвитку «Громадянської позиції» 

20-30 жовтня 2019 року відбувся семінар членів "Громадянської позиції" в динамічній мережі, 

яку модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GromadianskaPozytsiia/posts/2488067317946268
https://www.facebook.com/GromadianskaPozytsiia/posts/2488067317946268


168. Стратегічні сесії розвитку міста в містах Дніпровщини у динамічній мережі.  

У січні - лютому 2020 року  у містах Павлоград, Першотравенськ та Терновка відбулися по дві 

стратегічні сесії по формуванню стратегій їхнього розвитку у динамічній мережі, роботу яких 

модерували члени Криворізької міської організації політичної партії Сила людей Олександр Серьогін 

і Тарас Юрченко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005625190283
https://www.facebook.com/jutar.taras


169. Робота в динамічній мережі учасників курсів підвищення кваліфікації за 24-х годинною 

програмою на тему "Впровадження нових ІКТ в національно-патріотичному вихованні в Україні”. 

14-16 лютого 2020 року  у місті Києві відбулися триденні курси підвищення кваліфікації за 24-х 

годинною програмою на тему "Впровадження нових ІКТ в національно-патріотичному вихованні в 

Україні”, учасники яких обговорювали почуте на лекціях в динамічній мережі. Її роботу модерував 

незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

Відео-звіт 1 (0:13)   Відео-звіт 2 (0:42) 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZFOpAXaqwIc
https://youtu.be/rVJmwhmf7Zc


170. Робота аналітичного центру Вищої школи публічного лідерства над аналізом Стратегії 

розвитку Львівщини до 2027 року 

27 лютого 2020 року часники аналітичного центру Вищої школи публічного лідерства працювали 

над аналізом Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року у динамічній мережі, роботу якої 

модерував незалежний дослідник Тарас Плахтій. 

Відео-звіт (0:29) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/oleg.paska/posts/2754733881229379
https://www.facebook.com/oleg.paska/posts/2754733881229379
https://www.facebook.com/vyscha.shkola.liderstva/?__cft__%5b0%5d=AZWX3wS_miKM_Or9pxHiEyb8pwenuBmd2wYVe-dwNZMysKB9lBhiXtsZptqbJqhtcX--8iQorY3TaKwWsaWru2dcIiqdUHvmKqemI6giUkudBLAkum2uOoFDlDR8P8CbnRbybSMCNztWoGYNFfPTzMlhUAKXSeKdzdkenm-K-0C5Bw&__tn__=kK-R
https://youtu.be/aGDUn8y2vuQ


171. Тренінг із членами Львівського Народного Руху України в динамічній мережі 

13 березня 2020 року, в Львівському офісі Народного Руху України організовано міською 

організацією, тренінг по виробленню позиції партії через обговорення в певних групах за участю 

партійців-рухівців. Тематика обговорення: запровадження продажу землі в Україні, відновлення 

територіальної цілісності країни, деокупація ОРДЛО, реванш проросійських сил в медіасфері України. 

Тренінг проводить Тарас Плахтій, фахівець з теорій політичних організацій. 

Відео-звіт (0:16) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/nru.lviv/posts/2478766119043283
https://youtu.be/cvK0WDURAIw


172. Стратегічні сесії в динамічній мережі у Першотравенську, Петропавлівці, Миколаївці. 

У кінці травня - на початку червня 2021 року члени Криворізької міської організації політичної партії 

Сила людей Олександр Серьогін разом з Тарас Юрченко та компанією Оперативна соціологія 

провели три стратегічні сесії –  у Першотравенську, Петропавлівці та Миколаївці. Теми однакові: 

«Керовані зміни в соціальній та економічній інфраструктурі субрегіонів у зв’язку з реорганізацією 

вугільних підприємств у регіоні». 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1676686959195461&id=100005625190283
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005625190283
https://www.facebook.com/jutar.taras
https://www.facebook.com/operatyvnasociologia?__cft__%5b0%5d=AZWSbG-m5f_D8hH9rzW2T3XRz-_hLzOrc8dIWdJ0WibDec9dYH3uJ57VsNKxyWjYl63gy77QHqPmVdWPlo_olAhO83u6euA0IlkOmR1UIV1f2G4n-Z-tg1G_FHOzBBGkDJuQlEw12JJQXBqalOSNZuhU&__tn__=-%5dK-R

